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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

127 ııci Birleşim 

28 . 6 .1967 Çarşam&a 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen Tutanak özeti 464 

2. — Gelen kâğıtlar 464:465 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 465,497 

1. —• Sayın Cumhurbaşkanının Fran-
sa'yı ziyaretleri sırasında (kendilerine Or
du Milletvekili Raif Aybar'ın rcfaket et
mesinin uygun görüldüğüne dair Başba
kanlık tezkeresi (3/687) 465 

2. — Sayıştayda açık bulunan beş da-
dre başkanlığı ile 23 üyelilk için Plân Kar
ana Komisyonunda yapılan seçimlerin 
onaylanması hakkında Plân Karıma Ko-

Sayfft 
mfeyonu ve Cumhuriyet Senatosu Başkant-
hkları tezkereleri (3/698) 497:498 

4. — Görüşülen işler 465,498 
1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) 

Kalkınma Klanının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 
77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dalir 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Plân Karma Koımisyonu raporu (Mil
let Meclisi 3/658; Cu'mhuriyet Senatosu 
3/590) (S. Sayısı : 315) 465:498,498:544, 

545 :574 
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BlRlNOl OTURUM 
Fransa'yı ziyaretleri sırasında kendilerine 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı ibrahim Şevki 
Atasağun'un vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun 'bilgisine 
sunuldu. 

Seslendirme cihazında vukua gelen teknik 
bir arıza dolayısiyle birleşime yarım saat ara 
verildi. 

iKlNCl OTURUM 
Plân Karma Komisyonu (Başkanlığının, ge-

rdkçeli geriverme önergelerinin1 Plânın tümü 
üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar iki 
nüsha halinde Başkanlığa verilmesine dair öner
gesi kabul olundu. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınıra a- Plânının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
ÜÇÜNCÜ OTURUM 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tüımü 
üzerindeki görüşmelere bir süre devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
/ . Arar 

Başkan 
Başkanvekili 

N. Ok B. 
Tokat 
Karaerkek 

Ankara 
A> E. Çetiner 

Kâtip 
Tokat 

B. Karaerkek 

Ankara 
A- R. Çetiner 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tümü 

üzerindeki görüşmelere bir süre daha devam 
olundu. 

28 . 6 . 1967 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere birleşime ('28 . 6 . 1967) sa
at 00,10 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Bilgin 
e 

Kâtip 
Ankara 

A. R. Çetineı 
Kâtip 
Denizli 
F. Avcı 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 
* 1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

4936 ısayıliı Üniversiteleır Kanununun 115 sayılı 
Kanunla değişik 12 nci 'maddesine bir fıkra ek
lenmesi haıkkırıda kanun teklifi (2/549) (Millî 
Eğitim Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mus
tafa Deliveli'nin, 780 sayılı Kanunun 4 ncü ımad-
des'indedeğişıiklik yapılması haMkmda kanun 
telklifi (2/550) (Adalet Komisyonuma) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner 
ve 22 arkadaşının 633 sayılı Diyanet işleri Baş
kanlığı 'kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanu
nun 22 nci maddesinin (f) fıkrası, 25, 26, 27, 36, 
37 ve 38 nci maddelerinin geçici 3 ncü madde
si (a) bendine bir fıkra e/klenımesi, 1 nci fıkra 
ile (c) (e) bendlerümin değiştirilmesi ve bu ka
muna geçidi mfaddeler eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/551) (Millî Eğitim, Maliye, iç
işleri ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 
4. — Adana Milletvekili Turhan D'iHigdl'in, 

yaısanna dokunulmazlığının^kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/684) (Anayasa ye 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

5. — An'kara Milletvekili Rıza Kuas'ın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılımaısı hakkında1 

Başbakanlık tezkeresi (3/685) (Anayasa; ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karıma Ko
misyona) 

6. — Antalya MiHletvefkili Ihsıan Ataöv'ün, 
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/686) (Anayasa ve 
Adalet koımiısyonlarından mürekkep Kanma Ko
misyona) 

RAPORLAR 
7. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadro

ları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 

464 
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olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun 'tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/378) (S. Sayısı: 317) 

8. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanuna ek kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân koımiisyonları raporları (1/316) (S. Sa
yım: 318) 

9. — Devlet melmurları aylıklarının tevhit 
ve tedaülüme dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 

(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısımma kadrolar ilâvesi hakkında ikamın ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/317) (S. Sayısı: 319) 

10. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 
yapımı hakkında kanun tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve Arif Ertunga'nm 
ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun tek
lifleri ve Bayındırlık ve Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (î/360, 2/281, 2/323) 
(S. Sayısı: 316) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER — Önol Sakar (Manisa), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Milelt Meclisinin 127 nci Birle
şimini açıyorum. 

Müzakereye başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GSNEÎ KURULA SUNUŞLARI 

1, — Sayın Cumhurbaşkanının Fransa'yı zi
yaretleri sırasında kendilerine Ordu Millet
vekili Raif Aybar'ın refakat etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi. (3/687) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Haziran 2 Temmuz 1967 tarihleri arasında 

Fransa'yı resmen ziyaret edecek olan Cum

hurbaşkanımıza Ordu Milletvekili Raif Ay
bar'ın refakat etmesi uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca 
Yüce Meclisten gerekli kararın alınmasına de
lâlet buyurulmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edi
len değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Başkanlığı tezkeresi ve Plân Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet 
Senatosu 3/590) (S. Sayısı : 315) 

BAŞKAN — İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı üzerinde müzakereye devam ediyoruz, 
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Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Bülent 
Ecevit'indir. Buyurun Sayın Eoevit. 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECE-
VÎT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, 

İkinci Beş Yıllık Plânla ilgili olarak yap
tığı konuşmalarda Sayın Başbakan, ısrarla, 
bu plânın demokratik bir plân olduğunu, Hü
kümetinin demokratik plânlamaya inandığını 
söylemektedir. 

Fakat Demirel Hükümetinin plânlamasın
da, öz bakımından da, yöntem bakımından 
da demokrasiden tehlikeli bâzı sapma, uzlak-
laşma eğilimleri vardır. Sayın Başbakanın sık 
sık demokratik plânlamadan söz etmesi, bu 
tehlikeli eğilimleri gözden saklıyamamakta-
dıı\ 

Rejimimiz demokratik olduğuna göre, plâ
nımız da elbette demokratik olmalıdır. Fakat 
plânın demokrasiye uygunluğunu ölçerken, 
demokrasimizin nasıl bir demokrasi olduğunu 
göz önünde tutmak gerekir. 

Anayasamızın tanımladığı demokrasi, ge
lirli sosyal ve ekonomik ilkelere dayanan, bu 
ilkelerin meydana getirdiği! bir temel üzeri
ne kurulu, bu ilkelerin meydana getirdiği bir 
dünya görüşünü ve insanlık anlayışını yansı
tan bir demokrasidir, 

A. P. Hükümetinin bir üyesinin, Çalışına 
Bakanı Saym Ali Naili Erdem'in, 24 Tem
muz 1966 günü Türk îşçi Gününde çok haklı 
olarak belirttiği gibi, Anayasamız, yalnız 
siyasal demokrasiyi değil, aynı zamanda de
yimler Sayın Bakanındır - sosyal demokrasiyi 
ve ekonomik demokrasiyi de gerekli kılar. 

Oysa Sayın Başbakan, tipik bir eski kapi
talist düşünce tarzı ile, Anayasanın sosyal il
kelerini ihmal etmek, sosyal amaçlarını er
telemek eğilimindedir. 

Sayın Başbakan, belirli bir ölçüde ekono
mik gelişme, büyüme sağlanmadıkça, sosyal 
adalet yönünden fazla bir şey beklenmemesi 
gerektiğini, açık veya kapalı ifadelerle sık 
sık belirtmektedir. Tutumu bu düşüncesini 
yansıtmaktadır. Teni plân da bu düşünceyi 
yansıtmaktadır. 

O halde, Sayın Başbakan, Anayasanın ge
rekli kıldığı nitelikte ve anlamda bir demokra
tik plânlamaya, Anayasanın sosyal ilkelerine 
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uygun bir plânlamaya inanmaktadır. Çünkü 
Sayın Demirel'in benimsediği plânlama anla
yışı Anayasamızda demokrasinin ayrılmaz bir 
unsuru olarak kabul edilen sosyal Özden yok
sundur. 

Bunu ilerde bâzı örnekleriyle belirteceğim. 
Yönten bakımından da, plân, demokratik 
plânlama kurallarına yeterince uyularak ha
zırlanmış değildir. 

Başbakan halkın istek ve eğilimlerinden 
sık sık söz eder. Buna önem verir görünmeye 
çalışır. Oysa Plânın hazırlanmasında bu is
tek ve eğilimler gereği gibi dikkate alınma
mıştır. 

Gerçi, ilgili bâzı meslek kuruluşlarının ve 
bilim kurumlarının temsilcileriyle bâzı toplan
tılar yapılmıştır. Fakat bu toplantılarda daha 
Plânın taslağı bile ortada yoktu. Bu toplan
tılarda sadece Plân mode'liı ve hedefler tar
tışılmıştır. Plân tasarısı veya taslağı or
taya çıktıktan sonra böyle bir danışma ve iş
birliği yoluna gidilmemiştir. 

Kaldı ki, plân modeli ve hedefler üzerinde 
bâzı kuruluşların görüşleri alındıktan sonra, 
o model de bir yana bırakılmıştır. 

Araçlar en az amaçlar kadar, hedefler ka
dar önemli olduğu halde Plan tasarısında 
yer alan araçlar üzerinde de bu kuruluşların 
görüşleri alnımış değildir. 

Bırakınız meslek kuruluşlariyle ve bilim 
kurumlariyle danışmayı, Sayın Başbakan, Ba
kanlar Kurulunda bile etraflı bir müzakereyi 
gerekli görmemiştir. Bunun sonucu olarak or
taya çıkan garip durumlara bir örnek, Sosyal 
Sigortalar Kurumu hastaneleriyle ilgili tar
tışmadır. Tasarı açıkiça, Millî Savunma Ba
kanlığı tesisleri hariç, kamu sektörüne ait 
sağlık tesislerinin, yani en başta SSK hasta
nelerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına devredileceğini yazmaktadır. Bunu ya
zan tasanda Sayın Çalışma Bakanının da im
zası vardır. Fakat belli ki, Sayın Bakan neyi 
imzaladığını bile incelemek fırsatını bulama
mıştır. Meseleyi her halde ancak kamu oyu 
önündeki tartışmalardan öğrenmiş, ve ondan 
sonra, bunu asla kabul edemiyeceğini açıkla
mıştır. 

Plân uygulamasının izlenmesinde de, înönü 
hükümetleri zamanında yerleştirilen demok-
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ratik denetleme ve otokntik yöntemleri bir 
yana bırakılmıştır. Plân uygulamasını izliyen 
ve değerlendiren çalışmalar Devlet Plânlama 
Teşkilâtında muntazam aralıklarla yapılırken, 
Sayın Dcmirel bu geleneği de devam ettir-
memiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uy
gulanmasına dair kanun tasarısı ise, Başba
kanın, plânlamada demokratik zihniyetteri 
ne kadar uzak «olduğunu açıkça gösteriyor. 

İlk bakışta, yürütme kuvvetinin başmda-
kilere geniş yetkiler vermek, işlerin iyi ve 
hızlı yürütülmesi için yararlı görülebilir. 
Ama bunda ölçü kaçırılırsa demokrasiden 
uzaklaşılmış olur. Uygulama tasarısı bu öl
çüyü fazlasiyle kaçırtacak niteliktedir. 

Demokrasi, bir yönüyle, yürütme kuvve
tinin sınırlanması demektir. «Sandıktan çık
tık» diyerek sınırsız yetkilerle Devlet yöne
timine kalkışmak demokrasi değildir. 

Sonuç olarak, Başbakanın iddialarına rağ
men, bu plân, özünde, hazırlanışında, izle
nişinde ve uygulanışında gereği kadar de
mokratik değildir ve olmıyacaktır. Bütün bu 
yönleriyle plân, demokrasiye uygunluk ba
kımından Birinci Beş Yıllık Plânın çok geri
sinde kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Demirel Hükümetinin plânlamada demok

ratik zihniyetten uzaklaşmasına rağmen, plân 
fikrini benimsemiş olması, ileri bir adımdır. 
Bunu memleket hesabına sevinçle karşılarız. 
Birkaç yıl önceye kadar, A. P. çevrelerinde 
plân kavramıyla ilgili olarak yapılan dema
gojileri hatırlıyanlar, bugün, plânlamayı be
nimseme bakımından . A. P. nin vardığı aşa
mayı küçümseyemezler. 

Sağlık hizmetlerinin sosyelleştirilmesi gibi, 
nüfus ve aile plânlaması gibi, toplum kal
kınması gibi ileri düşünce ve girişimleri A. P. 
İktidarının benimsemiş olmasını görmek de 
sevindirici ve ilerisi için umut vericidir. 

A. P. İktdarı bu kadarla da kalmıyor. 
C. H. P. nin, ortanın solunda bir politika

ya gerekçe olarak ileri sürdüğü, toplum dü
zenindeki, sosyal ve ekonomik yapıdaki ak
saklıklardan birçoğu. A. P. İktidarının getir
diği İkinci Beş Yıllık Plânda yer yer oldukça 
açık ve eessur ifadelerle belirtilmiştir. 

Oysa C. H. P., 'hele ortanın solunu bir res
mî görüş ve tutum olarak benimsediğinden 
beri, bu gibi aksaklıkları dile getirdikçe, hem 
şimdi kısmen plânda da yer alan ifadelerle 
dile getirdikçe, başta " A. P. nin bulunduğu 
bâzı çevreler tarafından, sınıf savaş tahrikçi 
ligi ile, ihtilâlci sosyalizme çığır açmakla, ko
münizme ortanın hazırlamakla. Marksist eğilim 
taşımakla suçlandırıla gelmiştir. 

Şimdi, bu suçlamalara hedef olan açıkla
malardan birçoğunun, A. P. Hükümetince 
Meclise getirilen Plânda yer alması da Tür
kiye bakımından önemli bir gelişmedir. Bu
nun için de Hükümeti kutlarız. 

Bâzı acı yurt gerçeklerini, toplum düze
nindeki bâzı adaletsizlikleri, aksaklıkları, dar 
boğazları belirtmede, ve bunların giderilmesi, 
düzeltilmesi gerekliliğini ifadede, A. P. İkti
darı zamanında hazırlanan Plânın ne kadar 
ileri gittiğine birkaç örnek vermek isterim : 

Plânda, -gelir dağılımındaki adaletsizlikler 
oldukça açık bir dille belirtilmektedir. 

Toprak dağılımındaki ve tarımsal gelir dağı
lımındaki adaletsizlik ve dengesizlikler ve 
bunların tarımsal üretim üzerindeki olumsuz 
etkileri, bâzı delilleriyle gösterilmektedir. 

Genellikle aracılık müessesesinin doğurdu
ğu ekonomik ve sosyal zararlar ve büyük ada
letsizlikler açıkça anlatılmaktadır. 

Dış ticaret düzenimizdeki aksaklıklar be
lirtilmektedir. 

Dış yardıma bağlılıktan süratle kurtulma
nın, yalnız sıhhatli bir ekonomik gelişme için 
değil, ulusal bağımsızlığımızı güçlendlirmek ve 
güvenç altına almak için de gerekli olduğu, 
plânda, hattâ Sayın Başbakanın plânla ilgili 
konuşmalarında, açıkça ifade edilmektedir. 

Bankacılık ve kredi düzeninin aksak ve ada
letsiz işleyişi açıklanmaktadır. «Teşkilâtlanma
mış kredi piyasası» gabi bilimsel bir terimle, 
tefeciliğin ne kadar yaygın olduğu, Türk köy
lüsünü ve esnafını nasıl soyduğu üstelik bu soy
gunun bankalar, hattâ bir ölçüoe Merkez Ban
kası tarafından desteklendiği anlatılmaktadır. 

özel kesimin başı boşluğu, ekonomik geliş
memize gereken katkıda bulunmadığı, plân 
amaçlarına ulaşılmasını engellediği, dile geti
rilmektedir. 
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Türküye gibi bir ülkede, devletçiliğin ne gibi 
zaruretlerden doğduğu ve ne kadar önemli bir 
fonksiyonu bulunduğu itiraf edilmektedir. 

A. P.,gelenekçi ve tutucu bir parti olduğu 
halde, -geleneksel toplum durumundan suratla 
çıkmamızın, geleneksel toplumun hayat tarzın
dan, alışkanlıklarından, tutuculuğundan, hattâ 
değer ölçülerinden biran önce kurtulmamızın 
şart olduğu ileri sürülmektedir. 

Sosyal ve ekonomik yapıda köklü değişik
liklere, bunlarla bağlantılı olarak bâzı kurum
sal değişiklik ve iyileştirmelere kesin ilıtiyacol-
duğu da belirtilmektedir. 

Bizim, ortanın solunda bir anlayışla, ve bu 
anlayışın getirdiği açıklıkla, bu gibi aksaklık
ları ve köklü yapısal ve kurumsal değişiklik za
ruretlerini belirtişim'iz karşısında, Hükümet sı
ralarında, iktidar partisi sıralarında oturmak
ta olan bâzı değerli arkadaşlarımız, bizim için 
neler söylemiş, yazmış olduklarını şüphesiz ha
tırlarlar. Hele, meselâ, bâzı büyük aracıların za
rarlarına değindiğimiz, bu zümreyi mümkün 
olduğu kadar ortadan kaldırarak, ücretiyle tü
keticiyi yakınlaştırmak gerektiğini savunduğu
muz vakit, bizi özel teşebbüs düşmanlığı ile, es
naf düşmanlığı ile, komünistlik, aşırı solcu
lukla suçlandırdıklarını herhalde unutmamışlar
dır. Oysa şimdi aynı şeyleri bu plân söylemek
tedir. 

Böylece, sevinerek görüyoruz ki, sorumluluk 
yerinde memleket meseleleriyle, toplum sorun-
lariyle karşı karşıya gelmek, ve, plân fikrini ka
bul edince, bu meseleleri ve sorunları açıkça 
ortaya koyma mecburiyetinde kalmak, şimdi 
A. P. İktidarını da, aynı aksaklıkları, aynı kök
lü değişiklik zaruretlerini itiraf ve ifade etme 
durumunda bırakmıştır. 

Bunları ifade etmek solculuksa, A. P. İktida
rı da bir ölçüde sola kaymış demektir. 

Bunu işaret etmekle, A. P. İktidarını, bâzı 
A. P. li arkadaşlarımızı güç durumda bırakı-' 
yorsam; şimdiye kadar öylesine insafsızca kötü-
ledikleri, suçladıkları bir akıma kendilerini de 
kapılmış gibi gösteriyorsam, beni mazur görsün
ler. 

Fakat bundan sonra değineceğim bâzı hu
suslar, belki kendilerini böyle bir güç durumda 
•kalmaktan, yani bizimle, ortanın solunda bir 
Ç. H. P. ile, bir paralelde görünmekten bir öl

çüde kurtaracaktır. (C. H. P. den alkışlar) 
çünkü, toplum sorunlarını teşhis, tesbit ve ifa
dede sola kaymakla beraber, A. P. İktidarının, 
bunlara çözüm yolları ararken ne kadar sağda 
ve sapa yollarda kaldığını da aynı içtenlikle 
anlatmaya çalışacağım. 

İkinci Beş Yıllık Plân, A. P. İktidarının, 
memleket gerçekleri ve ihtiyaçlariyle kendi 
eğilimleri ve siyasal tercihleri arasında düştü
ğü çelişmeleri, kararsızlıkları ve tutarsızlıkları 
gösteren birçok örneklerle doludur. 

Belki zaman, A. P. sini, bu çelişme, karar
sızlık ve tutarsızlıklardan da gitgide kurtara
bilir. Ama Türkiye'nin o kadar bekliyecek za
manı yoktur. 

Bu çelişme, kararsızlık ve tutarsızlıklardan 
kurtulabilmek için, plânda dile 'getirilen top
lum gerçeklerinin gereğini yapabilmek için, son 
zamanlarda C. H. P. nin gösterdiği cesareti gös
terebilmek ve bâzı dar görüşlü menfaat çevre
lerinin maddi ve manevi desteğinden yoksun 
kalmayı göze alabilmek gerekir. 

A. P. zamanla bunu göze alabilecek midir? 
A. P. bunu göze alabilirse, Türk toplum ha

yatında ve demokrasisinde yeni bir dönem baş-
lıyacak, bir geniş ufuk açılacaktır. Sosyal ada
let içinde, dolayısiyle sosyal barış içinde, ve de
mokratik düzende kalkınmamızı hızlandırmak 
çok kolaylaşmış olacaktır. Çünkü Türkiye'nin 
iki büyük partisi, aralarındaki uçurumları ka
patarak, daha engebesiz bir yol üzerinde, mem
lekete hizmet uğruna olumlu bir yarışa girmiş 
olacaklardır. Şüphesiz birbirleriyle yine reka
bet ve mücadele edeceklerdir. Ama hiç değilse, 
Türkiye'nin mutluluğuna giden yol üzerindeki 
dar boğazlara birlikte yüklenebilecek, bu dar 
boğazların açılması ve aşılması için el birliğiyle 
^ulaşabileceklerdir. 

Yok eğer A. P. bunu göze alamazsa, bâzı dar 
görüşlü menfaat çevrelerinin, baskı -grupları
nın etkisinden, baskısından kendini kurtaramaz-
sa, şimdi plânda görülen çelişmeler, A. P. nin 
kendi 'iç yapısında gitgide daha çok ortaya çı
kacaktır. Memleket gerçeklerinin günden güne 
aydınlığa kavuştuğu, halkın gitgide bilinçlen
diği bir ortamda, A. P., sömürenle sömürülene, 
soyanla soyulana aynı zamanda dayanmanın 
fizikî imkânsızlığını gitgide daha çok duyacak 
ve bunun zararını kendi içinde görecektir. (C. 
H. P. den şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 
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Bugün bunu göze alamamak, bâzı dar görüş
lü menfaat çevrelerine, baskı gruplarına bağım
lılıktan kurtulamamak yüzünden, A. P. İktida
rının hazırlattığı İkinci Beş Yıllık Plânda 'gö
rülen çekingenlikler, çelişmeler ve tutarsızlık-. 
lar nelerdir?.. Bunlara örnekler vermek iste
rim. 

Biraz önce belirttiğim gibi, plân, Türk top
lum düzenindeki bâzı adaletsizlik, aksaklık ve 
dar boğazları belirtmede övgüye değer bir açık 
sözlülük göstermiştir. 

Bunların giderilmesi, düzeltilmesi gerektiği
ni belirtmiş; bu amaçla köklü yapısal ve kurum
sal değişikliklere de iihtiyaeolduğunu ifade et
miştir. 

Ama plân bunlardan bir çoğuna ya hiç tedbir 
getirmemekte ya da çok yetersiz tedbirler ge
tirmektedir. Hattâ bazan öngördüğü tedbirler, 
çözülmek istenen sorunları büsbütün ağırlaştı
rıcı niteliktedir. 

Olumlu ve cesaretli görünen tedbirlerden 
bâzısını ise, A. P. İktidarının uygulıyabilece-
ğinden şüphe etmek için ortada gerçek neden
ler vardır. Çünkü, daha bu tedbirleri plânda 
tesbit ederken bile, A. P. İktidarı, bunların tam 
karşıtı tedbirler almaya başlamıştır. 

Plân yapmak, yalnız birtakım gerçekleri, ve
rileri ortaya koymak ve birtakım amaçlar tes
bit etmek değildir. Plân yapmak, belirli ger
çeklerden, verilerden hareket edip eldeki im
kânları en iyi değerlendirerek ve bâzı ilkelere 
uyarak, belirli amaçlara ne zaman ve nasıl ula
şılacağını tesbit etmektir. 

Sayın Başbakan, komisyondaki 'konuşma
sında, bunu, plâna, «Neyi nasıl yapacaksınız» 
kıstasının uygulandığını söyliyerek ifade et
miştir. 

Evet, plân neyi nasıl yapacaktır?.. 
örneğin, plân, gelir dağılımındaki adalet

sizlikleri belirtmekte ve bu adaletsizlikleri 'gi
dermenin çarelerinden biri ve başlıcaşı olarak, 
vergilerde düzeltmeler yapılması veya yeni 
vergiler konması gerektiğini ileri sürmektedir. 

. Plânın yatırım amaçlarına ulaşmak için ge
rekli finansman kaynaklarından bir kısmını 
isağlamamn da bu gibi vergii tedbirlerine bağ
lı olduğunu belirtmektedir. 

Fakat bu alanda alınacağı bildirilen tedbir
ler ya çok belirsiz ya da çok yetersizdir. 

Plân dolaylı vergilerin adaletsizliğini kabul 
ettiği halde; vergii sistemi içinde dolaylı ver
gilerin payının % 70 i bulduğunu açıkladığı 
ve bunu, gelir dağılımı dengesizliğinin başlıca 
nedenlerinden biri olarak gösterdiği halde, 
İkinci Beş Yıllık Dönemde dolaylı vergilerin 
daha da ağırlaşmasını öngörmekte, yani vergii 
adaletsizliğinin daha büyüyeceğini belirtmekte
dir. 

Türkiye'de dolaysız vergiler de kendi içle
rinde büyük dengesizlik ve adaletsizlikler ta
şımaktadır. Gelir Vergisinin yaklaşık olarak 
üçte ikisini, çoğu dar, bir kısmı orta gelirli olan 
ücretliler ödemektedirler. Üstelik dolaylı ver
gilerin de en büyük yükünü bu ücretliler grupu 
taşımaktadır. 

Demekki bu grup üzerinde, zaten çok ağır 
olan vergi yükü daha da ağırlaşacaktır. 

Dolaylı vergiler artmakla, başka dar ve or
ta gelirli grupların, özellikle köylünün de ver
gi yükü ağırlaşmış olacaktır. 

Böylece, gelir dağılımındaki adaletsizlik, 
vergileme yoliyle giderilemiyecek; tersine ada
letsizlik büyüyecektir. 

Daha verimli ve adil vergi tedbirlerinden ka-
çmıldığı için, plânın finansman açığını küçült
mek, daha doğrusu olduğundan küçük göster
mek çabası ile, bâzı yanlışlık ve tutarsızlıklara 
da düşülmektedir. 

O arada, gönüllü tasarruflara aşırı umut 
bağlanmakta, gönüllü tasarruflarla sağlanacak 
finansman kaynağı tahminlerinde çok mübalâğ-
h davranılmaktadır. Bu yüzden, plânda öngö
rülen yatırım amaçlarına ulaşılamıyacağı, bu 
amaçların çok 'gerisinde kalınacağı şimdiden 
söylenebilir. 

Yine vergii yoliyle iç kaynakların yeterince 
harekete geçirilememesi yüzünden dış kaynak
lara bağlılık süresi uzatılmaktadır. Oysa gerek 
plânda gerek Başbakanın konuşmalarında bu
nun sakıncaları, özellikle bağımsızlığımız yö
nünden tehlikeleri belirtilmiştir. 

Plân, önümüzdeki beş yıllık dönemde sana-. 
yün sürükleyici sektör olacağını belirtirken, ta
rım kesiminden sanayi kesimine aktarılacak 
kaynaklarla sanayie güc katılmış olacağına 
güveniyor. Oysa tarım kesiminde vergilemeyi 
daha verimli kılmak için plân belirli bir tedbir 
öngörmemektedir. Başbakan da 27 Şubat günü 
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bütçe görüşmeleri sona ererken bu kürsüden 
yaptığı konuşmada, tarım kesiminden sağlanan 
vergi gelirinde büyük bir artış beklenmemesi 
gerektiğini kesin olarak söylemişti.. 

öyleyse, İkinci Beş Yıllık Plânın gerçekleşe
ceğini taahhüdettiği en önemli yapı değişiklik
lerinden biri, tarımsal ekonomiden sınai eko
nomiye geçiş, nasıl sağlanacaktır?.. Tarım kesi
mi dışından veya tarım kesiminden alınacak ver
gilerin de, gönüllü tasarrufların da bu bakım
dan çok yetersiz kalacağı ortadadır. 

Bu durumda akla gelen bir ihtimal, tarım 
kesiminde çalışanların gelirlerinin azaltılması
dır. Nitekim, plân, tarımsal ürünlerde fiyat 
yükselmelerini önlemi ilkesini benimsememek-
tedir. 

Fakat bu yola gidilmekle, gelir dağılımında
ki adaletsizlik köylü aleyhine devam ettirilmiş, 
hattâ ağırlaştırılmış olacaktır. 

Dolayısiyle, sosyal yapı değişikliği bakı
mından plânın gösterdiği bir önemli amaç, yani 
gelir dağılımındaki dengesizlik ve adaletsizli
ğin giderilmesi amacı da yerine getirilemiye-
cektir. Üstelik, Anayasamız, «Tarım ürünlerini 
ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek 
için -gereken tedbirleri» alma ödevini Devlete 
verdiği halde, bu ödevden de kaçılmış olacak
tır. 

Görülüyor ki, plân, bâzı gerçekleri ve ihti
yaçları doğru olarak tesbit etmiş, bâzı olumlu 
ve ileri amaçları benimsemiş olduğu halde bu 
amaçlara ulaşmanın en etkili ve demokratik bir 
aracı olan vergi politikası, tesbit edilen gerçek
ler ve ihtiyaçlarla da, tam bir çelişme ve tutar
sızlık içindedir. 

Nitekim, A. P. Hükümetinin hazırladığı plâ
nın, tarımda gelir dağılımına dair verdiği ra
kamlara dayanarak yapılacak hesaplar, varlık
lı, yüksek kazançlı çiftçilerden, bugünkünün 
çok üstünde vergi alınabileceğini gösterdiği 
halde bu yola gidilmek istenmemektedir. 

Bunun sebebi nedir? 
Bunun sebebi, hiç şüphesiz, A.P. İktidarının, 

dar gelirli büyük halk topluluklarına karşı, 
varlıklı bâzı küçük zümreleri kayırmasıdır. 

Plândaki çekingenlik, çelişme ve tutarsız
lıklara bir başka örnek yine tarımla ilgilidir; 
ve bu örnek de, varlıklı çevrelerin çıkarları 
söz konusu olduğunda, A. P. İktidarının nasıl 
eli kolu bağlandığını ortaya koymaktadır. 

A. P. İktidarının hazırlattığı İkinci feeş 
Yıllık Plânda, tarımdaki toprak ve gelir dağı
lımı dengesizliğinin meydana getirdiği sosyal 
adaletsizliğe ve verim düşüklüğüne, olumsuz 
iktisadi sonuçlara dair, birçok gerçekçi 'göz
lemler ve ifadeler yer almaktadır. 

örneğin, plânda, «Türkiye'deki tarımsal 
toprakların işletmelere göre dağılımında üreti
mi vo bunun sonucu olarak gelir dağılımını 
olumsuz yönde etkileyici bir dengesizlik» bu
lunduğu bâzı rakamlarla belirtilmekte; töpT&k 
dağılımındaki adaletsizliğin, çeşitli girdilerden, 
doğal kaynaklardan ve kredilerden yararlanma
da da büyük farklılıklar, dengesizlikler do
ğurduğuna işaret olunmaktadır. 

Bu durumu tesbit eden ve bu duruma çare
ler ariyan bir plânın toprak reforma üzierindfc 
durması beklenirdi. 

Fakat plân, toprak reformunun sözünden 
bile kaçınmaktadır. 

Gerçi Plân Komisyonunda kabul edilen "bir 
önerge, yine toprak reformunun adını anmak-
sızın, bu yönde bir adım atmıştır. Fakat kabul 
edilen bu metin de çok yetersizdir. 

Belirli bir büyüklüğün üstünde kalan şa
hıs arazilerinin, ancak, «düzenli işletilmemek» 
halinde istimlâk veya pazarlıkla satınalısıa-
rak topraksız veya az topraklı çiftçiye dağıtı
labileceği kaydolunmaktadır. 

İkinci Plân, bu konuda, Birinci Plânın taşı
dığı açıklıktan, kesinlikten çok uzaktır. 

Esasen A, P. nin gerçek bir toprak reforma 
yapmamaya kararlı olduğu bilinmektedir. Ni
tekim Hiüıkı'iınıC'tço T. B. M. M. ne sevk edilen 
plân metninde, plân hedefleri ve stratejisi "bel
gesindeki zayıf ve çekingen ifadeyle bile hu ko
nuya değinilmiştir. 

Toprak reformu yerine plân, daha çok, ata
rım reformu» adı altında topladığı birtakım 
teknolojik ve kurumsal tedbirlerle yetinmekte
dir. 

Kurumsal tedbirler arasında, daha yaygın 
ve etkin bir kooperatifçiliğin teşviki ve des
teklenmesi, tarım kredilerinin kooperatiflere 
verilmesi, kiracılığın düzenlenmesi gibi bâzı 
olumlu tedbirlerin yer aldığını belirtmek iste
rim. 

Fakat toprak reformu yapılıp da, toprak
sız köylüler toprağa kavuşturulmadıkça, bü-
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yük bir köylü topluluğu bu gibi olumlu tedbir
lerden de gereği gibi yararlanamıyaeaktır. 

Düşünülen teknolojik tedbirlere gelince, 
özel tarım işletmeleri ne kadar büyürse bu ted
birlerin etkinliği, müessirliği o kadar azalmak
tadır. 

Bu konuda, Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
1966 Eylülünde bastırılan «Gelir dağılımı araş
tırması», çok ilginç bâzı bulgular ortaya koy
maktadır. 

Bu araştırmaya göre, Türkiye'de özel tarım
sal işletme boyları büyüdükçe, hektar başına 
toprak ürünleri 'geliri düşmektedir. 

İşletme boyu büyüdükçe, tarımda kullanılan, 
sulama, gübreleme, motor gücü, makina gibi, en 
pahalı girdilerin verimi de düşmektedir. 

Öyle ki, bir ünite toprak ürünü elde etmek 
için kullanılan belli başlı girıdendeksleri, 
Devlet çiftlikleri için 1 iken Türkiye ortalaması 
3, aile tipi çiftlikler için 1,5 - 2 ve daha büyük 

-özel işletmeler için ise 3 - 10 olarak hesaplanmış
tır, Devlet çiftliklerinde bir ünite girdi kulla
nılarak elde edilen hektar başına ürünü büyük 
özel çiftliklerde elde edebilmek için, Devlet 
çiftliklerindekinin 3 - 10 katı girdiye, yani 3 
ilâ 10 katı sulamaya, gübreleme, motor maki-
naya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Büyük özel tarım işletmeleri, toprağı böyle
sine düşük seviyede değerlendirmektedirler. 
Türkiye'de o kadar kıt olan kaynaklan böylesine 
israf etmekte, buna karşılık Türkiye'de o ka
dar fazla olan insangücünün yerine, çok düşük 
verimle kullanılan ve birçoğu dövizle ithal edilen 
makinaları koymaktadırlar. 

Birleşmiş Milletlere bağlı Besin ve Tarım 
örgütünün (FAO) bir raporu da Türkiye'de bü
yük tarım işletmelerinin verimli olmadığını be
lirtmektedir. 

Durum yalnız Türkiye'de böyle değildir. 
Yine Besin ve Tarım örgütünün 14 Mayıs 

1965 tarihli ve «Toprak Reformunda Gelişmeler» 
adlı dördüncü raporu da italya'da da toprak re
formundan önceki durumun Türkiyedekine ben
zediğini gösteriyor. Bu rapora göre, Güney - İtal
ya'da, toprak reformu yapılmadan önce, 20 hek
tarlık bir işletmede hektar başına gayrisâfi 62 000 
liret değerinde ürün elde edildiği ve 12,5 hek
tara bir işçi isabet ettiği halde; reformdan son
ra, 5 hektardan küçük işletmelerde, verim hek

tar başına 140 000 lirete yükselmiş, 62 000 den 
140 000 lirete yükselmiş, ve 12,5 hektar yerine 
1,5 hektara bir işçi isabet etmiştir. Demek ki, 
reformun ve büyük tarım işletmelerinin parça
lanmasından sonra, Güney - İtalya'da toprağın 
sağladığı gelir 2,25 misli, toprağın sağladığı is
tihdam imkânı ise 8,3 misli artmıştır. 

Yine DPT nin hazırladığı Gelir dağılımı 
araştırmasına dönecek olursak, bu araştırmada 
belirtildiğine göre, toprak yoğunluğu arttığı oran
da, yani belirli kişilerin elinde büyük toprak 
parçalarının toplanması ölçüsünde, köyden kente 
itilme eğilimi de artnmktadır. 

İtalya örneği de bunun doğruluğunu göste
riyor. Çünkü belirli kimselerin elinde büyük 
topraklar varken, çalıştırılan insangücünün ye
rini geniş ölçüde makina almakta, ona rağmen 
hektar başına verim ve gelir düşmektedir; âdil 
bir toprak dağılımında ise, daha az yatırımla da
ha çok insangücü çalıştırılıp daha yoğun tarım 
yapılmakta, daha çok verim ve gelir sağlanabil
mektedir. 

Diyelim ki, çok iyi tedbirler alınarak bu 
trend değiştirildi, büyük çiftçiler eğitildi, do
natıldı, zorlandı, ve öylelikle yüksek verim ve 
gelir elde etmeleri sağlandı. O zaman da tarım 
kesimindeki gelir dağılımı dengesizliği ve adalet
sizliği büsbütün artacak, büyük çiftçiyle kü
çük çiftçi arasındaki, hele büyük çiftçiyle top
raksız çiftçi arasındaki gelir farkı uçurumu büs
bütün derinleşecek ve bugünkünden daha gay-
rümsani hale, daha tehlikeli sosyal bunalımlar 
yaratıcı hale gelecektir. Bununla, elbette, bü
yük çiftliklere verim ve gelir artırıcı tedbirler 
yöneltmekten kaçınılmasını tavsiye etmiyoruz. 
Ama tarım kesiminde, verim ve gelir artırıcı 
tedbirler, sosyal adalet ve denge sağlayıcı tedbir
lerle tamamlanmadıkça doğacak sosyal sakıncaları 
belirtmiş oluyoruz. 

Tarım alanında, plânın, olumlu bâzı teknolo
jik ve kurumsal tedbirler öngördüğünü söyle
miştim. Fakat görülüyor ki, toprak reformu 
yapılmadıkça bu olumlu tedbirler de etkisiz ka
lacaktır. Haittâ toprak reformu yapılmadığı 
sürece, Devlet, küçük çiftçilerin kooperatifleş
mesini teşvik yolunda, kredilerin kooperatifler 
aracılığı ile dağıtılması ve nakit olarak değil de, 
aynî olarak, yani girdi olarak, verilmesi yolunda 
alacağı tedbirlerde bile umduğu başarıyı sağlıya-
mıyacaktır. 
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Nitekim Ziraat Bankatımn «Not» adlı dergi
sinin 1967 Nisan tarihli 16 neı sayısında «Gelişme 
halinde bulunan memleketlerde kooperatifler yo-
liyle kredi açılması ve bundan doğan meseleler» 
ibaşlıklı ilginç bir bilimsel çeviri yazıda, bunun 
nedenleri çok güzel anlatılmaktadır 

Bu yazıda belirtildiğine göre, gelişme halin
deki bir ülkede büyük toprak sahipleri bulun
dukça ve «hususi surette para verenler», yani, 
plânın kullandığı deyimle, «teşkilâtlanmamış 
kredi piyasası», yahut daha Türkçesi tefecilik 
bulundukça, tarım kooperatifçiliği gelişememekte 
ve beklenen faydaları sağlıyamamaktadır. Çün
kü, büyük toprak sahiplerinin de dâhil bulun
duğu tefeciler, kooperatifleri baskı .altına al
manın yollarını bulabilmektedirler. Kooperatif
ler, köylülerin girdi ihtiyaçlarını, istihsal ihti
yaçlarını geniş ölçüde karşılasa bile, büyük top
rak sahipleri ve tefeciler, köylüyü kendilerine 
bağlıyarak nüfuzlarını artırabilmek için, ona tü
ketim kredisi vermektedirler. 

Kaldı ki, plânda yer alan bütün güzel sözlere 
rağmen, Devletin, tarım kooperatiflerine, yeteri 
kadar, köylüyü tefeciye ve büyük toprak sahi
bine mubtacolmaktan kurtaracak kadaı kredi 
sağlıyaibilmesi imkânsızdır. Çünkü, plânın finans
man kaynağı yönünden açığı, gözden saklanamı-
yacak kadar büyüktür. 

Bizim ortaya koyduğumuz bu gerçekler, 
şüphesiz, D. P. deki veya Tarım Bakanlığında
ki bâzı değerli uzmanların da bildikleri ger
çeklerdir. Bu gerçekledi ortaya koyarken da
yandığımız belgeler, Hükümetin eli altındaki 
'belgelerdir. 

Ona rağmen neden A. P. iktidarı toprak re^ 
formu yapmak istemez, toprak reformunun 
adım bile anmak istemez? Ve neden bu ikti
dar kendi hazırlattığı plânda hem toprak re
formunun kesin zaruret olduğunu belirten bâ
zı gerçekleri ortaya koyup hem de toprak re
formundan söz ettirmez ve neden, toprak re
formu ile birlikte yürütülmedikçe fayda ver
meyeceği belli bâzı tedbirler öngörmekle yeti
n i r ; ve böylece açık bir tutarsızlığa ve çelişme
ye düşer1? 

Bu çelişmenin nedeni, A. P. nin kendi bün
yesindeki bir çelişmedir. A. P. hem geniş 
köylü topluluklarından oy almış, hem de köy
lüyü ezenlerle bir olmuş bir partidir. Fakat 

her geçen gün köylü, bu çelişmenin daha çok 
farkına varmaktadır ve varacaktır. (Alkışlar) 

Şimdilik, A. P. sözcüleri bu çelişmeyi göz
den isaklıyaıbilmeık için, toprak reformunun 
komünistlik olduğu, mülkiyet düşmanlığı oldu
ğu yolunda iddialarla halkı, köylüyü aldatma
ya çalışmaktadırlar. 

Bu iddialar, iptidai yalanlardır. (C. H. P. 
den bravo sesleri, alkışlar). Türk halkını, Türk 
köylüsünü caJhil saymanın, kolay kandırılır 
saymanın verdiği cüretkârlıkla söylenen yalan
lardır. Fakat gerçekler halka anlatıldıkça bu 
yalan mumları sönecektir ve sönmektedir. 
İtalya, toprak redbrmu yapar, komünist olmaz; 
tersine, komünizmi eskisinden daha güçsüz du
rulma düşürür. Japonya, İkinci Dünya Sava;-
şından sonra, kapitalist Amerika'nın teşviki, 
hattâ baskısı ile çok ileri bir toprak reformu 
yapar, komünist olmaz. Çan Kay Şek, Kıt'a 
Çin'ini yönetirken, toprak reformu yapmaz, 
koskoca Çin komünist olur; fakat aynı Çan 
Kay Şek, Formoza'da ileri bir toprak reformu 
yapar, o sayede, yanıbaşındaki koskoca Kızıl 
Çin'den Formoza'ya bir damla komünist sıza-
maz ve eski büyük toprak sahiplerine ödenen 
istimlâk bedelleriyle Formoza, yani Mllliyet-

; çi Çin, özel teşelblbüs eliyle sınaileşir. Bu ger
çekler ortada dururken, C. H. P. nin yap/m ak 
istediği toprak reformuna, Milliyetçi Çin'in de, 
kapitalist Japonya'nın da yaptığı kadar ileri 
olmıyan bir toprak reformuna, «komünizm 
kokuyor» diyen sözde Devlet adamları, sö,zde 
bilim adamları, halkı cahil yerine koydukla
rını sanarken, kendi kendilerini dünyadan ha-
»bersiz, cahil kişiler olarak teşhir eder duruma 
düşmektedirler. (C. H. P. den bravo sesleri, şid
detli .alkışlar )i 

JBu plânda sanayiin sürükleyici sektör olaca-
; ğı iddiası da, aslında, toprak reformunun ya-
; pılamaması yüzünden tarım kesiminde verim 

ve gelir artıışınanın düşük kalacağı gerçeğine 
dayanmaktadır. Bu yüzden tarım kesimi o ka
dar geri kalacaktır ki, sanayi kesimi, gerçek
ten ne kadar cılız olursa olsun, sürükleyici sek-

; tör gibi görünecektir. 

ıSanaıyi sektörünün sürükleiyicilik görünümü
nü, bu yoldan, yaıni tarımı göz göre göre geri 
bırakma yolundan sağlamaya kalkışmak övü
nülecek bir başarı olmasa gerektir. Kaldı ki, 
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bu dunumda tarım kesimi, sanayie, plânda ön
görülen kaynak yardımını da sağlıyamıyacak-
tır. 

Eğer plân, tarım kesimini bir itici güc hali
ne getirecek nitelikte olsa idi, ve sanayi sek
tör/ü, sürükloyicilik niteliğini, tarımın bu iti
ci gücünden alacak olsa idi, iktidar ancaık o za
man övünmeye hak kazanırdı. 

İkinci Beş Yıllık Plân, tarım kesiminde 
ancak % 22,3 oranında bir gelişme öngörüyor. 
Oysa, plânda sayılan kurumsal ve teknolojik 
tedbirler ciddî bir toprak reformu ile birlikte 
yürütülse, bu gelişmenin, çok daha yüksek ol
ması mümkün olurdu. İtalya'daki toprak re
formu sonuçlariyle ilgili olarak Birleşmiş Mil
letlerin verdiği rakamlar bunun matematik bir 
delilidir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Hânının giri
şeceği bir köklü yapı değişikliği, tarım eko
nomisinden endüstriyel .ekonomiye geçiştir. Fa
kat görülüyor ki, bu plânla kurulacak endüst
riyel ekonomi veya endüstriyel toplum yapısı, 
çürük, temelsiz bir yapı olacaktır. 

'Bu yeni yapının, endüstriyel toplum yapı
sının, kısmen vergi gelirlerindeki artışla ku
rulacağı düşünülmüştür. Fakat vergi alanında 
alınması öngörülen tedbirlerin ne kadar yeter
siz ve tutarsız olduğunu izalha çalıştım. Endüs
triyel toplum yapısının kısmen tasarruf artı-
şiyle kurulacağı öngörülmüştür. Fakat bu ko
nuda yapılan tahminlerin ne kadar mübalâğalı 
olduğunu belirttim. Nihayet, endüstriyel top
lum yaıpısının, tarım kesiminden kaynak aktar-
masiyle kurulacağı düşünülmüştür. Bunun im
kânsızlığı da, işte, tarım konusunda belirttiğini 
gerçeklerle ortaya çıkmaktadır. 

Geriye, gözlerde canlandırılmak istenen en
düstriyel toplum yapısı hayaline erişebilmek 
için, başlıca hare olarak, araç olarak, dış 
yardım kalmaktadır ki, o kadar büyük ölçü
de, o kadar nisbetsiz olarak dış yardıma umut 
'bağlamanın hem gerçekçi olmadığını, hem de 
sakıncalarla, tehlikelerle dolu .olduğunu anlat
maya ihtiyaç yoktur. Bu sakıncalar, tehlikeler, 
plânda da, Sayın Başbakanın konuşmalarında 
da belirtilmiş bulunmaktadır. 

Kaldı ki, tarım kesiminin çöküntüsü üzeri
ne, artan sosyal adaletsizlik ve dengesizlikler 
ve tehlikeli dış bağımlılıklar pahasına, zayıf 

bir endüstriyel toplum yapısı kurulsa bile, 
bu yapı, iktisadi bakımdan da, sosyal bakım
dan da çürük ve tehlikelerle dolu bir yapı ola
caktır. 

Niçin öyle olacaktır? Şimdi ona geçiyorum. 
Plân, kendi düştüğü 'Çelişmelerin, tutar

sızlıkların meydana getirdiği çaresizlik için
de, bu çaresizliğin selbebolduğu bir mantıksızlık 
ve basiretsizim?: içinde, endüstriyel toplam ya
pısına geçişin itici gücü olarak, köylerden 
kentlere git gide büyüyen bir işsiz akınını 
görmektedir. Bu akını teşvik etmek, şimdiye 
kadar olduğundan da daha büyük, daha daha 
yoğun, daJha hızlı hale getirmek istemektedir. 
Bu isteği, şaşılacak, akıl almıyacak bir fü
tursuzlukla ve açıklıkla dile getirmektedir. 

Köylerden sedire akının kanun zoruyla, za
bıta tedbirleriyle önlenmesini veya kısılmasını 
istemek aklımızdan geçmez. Fakat tarım sek
töründe alınacak reformcu tedbirlerle bu akı
mı snhıhatli bir seviyede tutmak mümkünken, 
tam tersi yol seçilmekte, şehirlere akının daha 
da hızlandırılması öngörülmektedir. 

Üstüne (hayalhaneler kurulan hesap şu
dur. 

Bir toplumun, bir ekonominin gelişmişliği, 
tarımden sanayie aktarılan nüfusunun çoklu
ğu ile ölçülür. Tarımdan sanayie nüfus aktar
masının bir göstergesi de şehirleşmedir. Öyle 
ise, köylerimizde nüfus ne kadar azalıp şehir
lerimizde nüfus ne 'kadar artarsa, o kadar şe-
ıhirleşmiş, d'olayısiyle o kadar sınaileşmiş ve 
bunun sonucu olarak da o kadar gelişmiş sa
yılırız. 

Eğer endüstriyel toplum haline gelmek, az 
gelişmiş veya gelişme Ihalindeki bir ekonomiyi 
gelişmiş ekonomi haline (getirmek, bu kadar 
kolay olsaydı, böyle bir formülle sağlanabil-
seydi dünyada endüstrileşmiş sayılmıyan top
lum, gelişmiş sayılmıyan •ekonomi kalmazdı. 

Eğer hızlı 'şehirleşme, eğer köyden şehre iş
siz veya gizli işsiz akını, sınayıileşme için mut
laka bir itici güc olsa idi, bir smaileşme gös
tergesi olsa idi yarı nüfusu köyden şehre 
güç edenlerden "meydana gelen Ankara, şim
diye kadar bir büyük sanayi şehri haline gel
miş bulunurdu. 

Plânın, gizli işsizlik yalnız tarım kesimin
de olur, kırsal bölgelerde olur, kentlerde an-
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cak açık işsizlik vardır, yollu aeaitp görüşüne 
rağmen, yani dairelerdeki odacı bolluğunu, so
kaklardaki boyacı bolluğunu, gezgin satıcı bol
luğunu, hamal bolluğunu gizli işsizlik saymı-
yan garip anlayışa rağmen, işsizliğin de gizli 
işsizliğin de, böyle bir plânlamayla, böyle bir 
tutumla beş yılda büyük ölçüde artması bek
lenmektedir. İşsizliğin artacağını plân da ka
bul etmektedir. Gerçekte, önümüzdeekl Beş Yıl
lık dönemde açık ve gizli işsizlik, plânın pek 
iyimser, pek hayalî (hesaplanılın öngördüğü
nün de üstünde olacaktır. Çünkü mukadder fi
nansman açığı, İstihdam yaratıcı tedbirlerin 
yetersizliği-, ve toprak reformu yapılmaması 
gibi sebepler işsizliği, gizli işsizliği, plân tah
minlerimin de çok üatünc çıkaracaktır. 

Bu plânlama anlayışyle, köylerden kentlere 
akın teşvik edilip hızlandırıldıkça, sanayi işçi
sinden çok hizmetler alanında çalışanların sa
yısı artacak, işsizlik yükselecek, sosyal adalet
sizlik büyüyecek, ve sosyal sorunlar normal 
yollardan, demokratik yollardan çözülmesi güç 
bir kör düğüm haline gelecektir. 

Plânda verilen hesaplara göre, şehirleşme, 
nüfus basma 10 000 liralık konut ve sosyal alt
yapı yatırımı gerektirmektedir. "Uzmanlara gö
re gerçekte bu rakam iki mislidir. Plânın ra
kamı kabul edilse bile, gene plâna göre her 
yıl şehir nüfusu ortalama bir milyon artacağı
na göre, (bunun konut ve sosyal altyapı mas
rafı yılda asgari 10 milyar lirayı bulacak
tır. 

Oysa toprak reformu yapılıp tarımdaki is
tihdam imkânı artırılmakla ve şehirleşme o 
yoldan normal ve sıhhatli 'bir seviyede tutul
makla, bu paranın birkaç milyarının verimli 
yatırımlara ve sanayie yöneltilmesi mümkün 
'olurdu. 

A. P. Hükümeti bu açık sakıncalara, tehli
kelere rağmen, neden böyle bir olumsuz serü
vene sürüklenmektedir? 

Şimdi bunun nedenlerine geliyorum. 
Belli ki DPT nin bir kısmı henüz yerleri

ni muhafaza edebilen bâzı değerli uzmanları 
'görevlerinin ve vicdanlarının buyruğunu ye
rine getirerek, Hükümetin önüne, bütün top
lum gerçeklerini ve bütün sosya - ekonomik 
•kuralları, yasaları sermişlerdir; fakat bunun 
ötesinde ellerinden bir şey gelmediği, çünkü 

siyasal tercih ken'dilerine aidolmadığı için, Hü
kümeti, kendi çelişikliği ile, kendi çaresiğliği 
ile, kendi kaderi ile başbaşa bırakmışlardır. 

Bu arada, uzmanlar, hiç şüphesiz, ciddî bir 
toprak reformu, ama demokratik bir toprak 
reformu, mülkiyet hakkını kaldırmıyan, ter
sine, yaygınlaştıran bir toprak reformu ya
pılmadıkça, köylerden kentlere işsiz akınının 
önlenemiyeceğini de açı'k açık belirtmiş olma
lıdırlar. Ama Hükümet, toprak reformuna ya-
naşamamıştır. Çünkü, oylarını 'çoğunlukla yoksul 
halktan, toprak reformuna muhtaç insanlardan 
alsa bile, yönünü ve maddî gücünü büyük top
raklılardan, bir sömürü düzenine bel bağlamış 
bir kısım varlıklardan alan bir iktidarın Hü
kümetidir. Onun için, yatırım kaynağı ararken 
nasıl, göz göre göre, zengin çiftçilerden ge
reği kadar vergi almaya yanaşmamakta ise, 
tarımda verimi ve geliri artırmanın, ve işsiz
liği, köylerden kentlere işsiz akınını azaltma
nın çarelerini ararken de, bu çarelerin en be
lirlisi, en 'önde geleni olan toprak reformuna 
girişmeyi düşünmemektedir. Çünkü, büyük 
toprak sahiplerinden, binlerce, <on binlerce 
dönüm toprak sahibi düzenlerle köy sahibi 
kimselerden, bedelini taksitle ödiyerek de olsa, 
toprak almaya cesaret edememekte, razı ola
mamaktadır. 

Bu durumda, köylerdeki gizli işsizlerin iş 
alanları o kadar kıt olan kentlere akını sorunu
nun oluruna bırakmaktan, hattâ körüklemek
ten başka yapacak şey bulamamış; ancak, ro
mantik bir üslûpla bunu, olumlu, yapıcı bir şey
miş gibi, sıhhatli bir yapı değişikliği imiş gibi, 
tarımsal toplumdan endüstriyel topluma geçiş
miş gübi göstermek, öylece göz boyamak istemiş
tir. Bu uğurda, Hükümet kendi gelenekçiliğini 
bile unutarak, geleneksel toplumdan kurtuluş 
edebiyatı da yapmıştır. 

Kendince bâzı avunma yolları da bulmuştur. 
Bunlardan birini açılkça söylemekte, öbürünü de 
kapalı bir dille ifade etmektedir. 

Açıkça söylediği şudur : Köyden kente gö
çenler, işsiz de kalsalar, gecekoduda da yaşasalar, 
yoksulluk da çekseler, yine de kendilerini mutlu 
sayarlar. Çünkü ışıl ışıl bir büyük kenttedirler... 
Şimdilik her şeyden yoksun olsalar bile, büyük 
kentin imkânları hayallerini işletmektedir Fırsat 
eşitliği var sayımı üzerine hayaller kurabilmek-
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tedirler. Dünyaları daracık da olsa ufukları ge
nişlemiştir. Onun için mutludurlar, hoşnuttur
lar. Onların bu mutluluğu, hoşnutluğu seçim gü
nü, sandıklara, A.P. ye yönelen oylar halinde 
akabilir. Plânda bu umut, tabiî bu açıklıkla 
değil, fakat buna yakın bir açıklıkla ifade edil
mektedir. Ama, şehre yerleşmenin ilk ayların
daki veya ilk yıllarındaki yenilik ve nispî mutlu
luk duygusunun, zamanda, istihdam güçlükleri 
ve gelir dağılımı adaletsizlikleri devam ettikçe, ne 
kadar ağır sosyal bunalımlara ve sorunlara se-
bebolacağından plânda hiç söz edilmemektedir. 

Daha kapalı bir dille ifade edilen bir avuntu 
ve umut da şudur : 

Kentlerde işsizler çoğaldıkça, iş arıyanlar, bir 
elemek parası uğrunda en ağır çalışma şartları
na, en düşük ücretlere razı olanlar arttıkça, ya
tırımcılar ucuz işçi çalıştırmak, işçi ücretlerini 
kırmak, toplu sözleşme düzenine, grev hakkına 
rağmen, ücretleri düşük tutmak imkânını bula
caklardır. Öylelikle, o düşük ücretli, o asgari 
yaşama düzeyindeki işçilerin cılız omuzlarında, 
ve yalnız halkı değil, Devleti de, sömürecek bir 
avuç sözde iş adamının eliyle, Sayın Demirel'in 
hayal ettiği büyük endüstriyel Türk toplumu ku
rulacaktır. 

işsizlik sorunu bugün de önümüzdeki yıllarda 
da Türkiye'nin en büyük ve en tehlikeli sorunu 
olduğu halde, plân, gerek esas metinde, gerek 
Hedefler ve strateji belgesinde bu büyük ve 
çetin sorunun, bu insani sorunun çözümünü 
bir hedef olarak kabul etmediğini, sadece bir «so
nuç» saydığını açıkça belirtmektedir. 

Yine plân, işsizlik sorununun büyüklüğüne, 
gitgide artacak olmasına rağmen, makini yoğun 
yatırımların, insan yoğun yatırımların tercih 
edileceğini, yani çağdaş teknolojinin imkânları 
arasında tercih yapılırken, insandan çok makina 
kullanılmasını sağlıyam teknik imkânlara ağırlıik 
verileceğini belli etmektedir. 

Yine plân, asgari ücret üstünde ücret artış
larını durdurmak için elden gelen her şeyin ya
pılacağını göstermektedir. 

Bunu yalnız plân değil, kanun hazırlıkları ve 
müzakereleri de, .Sayın Başbakanın sözleri de gös
termektedir. 

Bir tasarı hazırlanmıştır. Bu tasan ile, toplu 
sözleşme haklarının ihlâl edilmesi durumunda 
işçilerin grev hakkı kaldırılmak istenmektedir . 

C.H.P. iktidarının hazırlayıp Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunduğu iş Kanunu tasarısı ise, 
Meclis koridorlarını ve komisyonlarını dolduran 
bâzı iş çevrelerinin baskısı altında, işçiler aley
hinde budandıkça budanmaktadır. 

Sayın Başbakanın sözleri de, önümüzdeki Beş 
Yıllık Plân döneminde, işçilerin bu iktidardan ne 
bekliyebileceklermi, ne bekliyemiyeceklerini anla
malarına yetecek niteliktedir. Sayın Başbakan, 
Senatoda plân üzerinde yaptığı konuşmada, 
'Anayasanın «iktisadi ve sosyal hayat, adalete, 
tam çalışma esasına ve herkes için insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması 
amacına göre düzenlenir» emrini hiçe sayarak; 
açık açık, «Biz, asgari yaşama seviyesini hedef 
olarak alıyoruz» demiştir. Asgari yaşama seviye
sini de bir lolona bir hırka anlamına gelecek bi
çimde tanımlamıştır. 

Anayasada belirtildiği g!>i, «İnsan haysiyeti
ne yaraşır bir yaşayış seviyesi» değil, «Asgari 
yaşama seviyesi»... işte, Büyük Türkiye'yi, en-
düstrileşmiş Türkiye'yi yaratacak A.P. iktidarı 
plânının, köylüsiyle, işçisiyle, işsiziyle ve küçük 
memuriyle yoksul Türk halkına, verdiğ" söz bu
dur. Yani, millî gelirden ancak yüzde 4,5 pay 
alabilen alt gelir dilimindeki yüzde 20 nüfusa, 
veya millî gelirden ancak yüzde 24,5 pay alabilen 
alt ve orta gelir dilimlerindeki yüzde 60 nüfusa 
verdiği söz budur. Sayın Başbakan Senatoda bu 
sözün bile ikinci Beş Yıllık Plân döneminde ger-
çekleştirilemiyeceğini açıklamıştır. 

Fakat, kolay yoldan servet yapmak ıstiyenle-
r'in, topluma bir şey katmaksızın servetlerine 
servet katma istiyenlerin, büyük toprak sahiple
rinin, şimdilik korkmaları, kaygılanmaları için 
îbir sebep yoktur. 

Büyük toprak sahibimin bütün toprağı elinde 
kalacaktır. 

Belirli bâzı iş adamlarına, başka hiçbir kay
nak bulunamazsa. Meclisten geçirilecek plân uy-
gulamasiylc ilgüli kanun uyarınca, Sosyal Sigorta
lar Kurumunun sosyal güvenlik fonlarından, ya
ni işçinin yaşlılık, hastalık, sakatlık parasından 
yüz milyonlar verilecektir. 

Bu yetmezse, Devletin sağlıyacağı iç krediler
le, dış kredilerle, bütçeden yapacağı aktarmalarla 
yine belirli bâzı iş adamları daha çok zengin 
edilebilecek, Devlet işletmelerine ortak edilebile
cek, Devletin sırtından, halkın sırtından servet 
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yapabileceklerdir. Bunun da adına karma teşeb
büs denilecektir 

Yine o uygulama kanunu sayesinde iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kaynakları bile örel teşeb
büsü destekleme adı altında bâzı sözde müteşeb
bislere devredilebilecektir. 

Yakın zamana kadar, karma ekonomiyi ancak 
katlanılması zaruri bir geçici aşama olarak ka
bul eden A.P. iktidarı, Plân Hedefleri ve Stra
tejisi belgesinden öğreniyoruz ki, artık kar
ma ekonomiyi, bir sürekli düzen olarak benim
semekte, «iktisadi ve sosyal kalkınmayı, karma 
ekonomi düzeni içinde gerçekleştirmeyi gaye 
edinmiş» bulunmaktadır. 

Çünkü anlaşılmıştır ki, A.P. riin tutumu ile, 
A.P. nin desteklediği büyük özel teşebbüsün bü
yük bir kısmı kendi kendine yürüyemiyecektir. 
A.P. nin o kadar güvendiği, memleketi bir ba
şına kaldıracağına inandığı özel teşebbüs, bu or
tamda, Devlet desteği olmaksızın ayakta bile du-
ramıyaeaktır. Onun için, Devlet keşlimi sürekli 
olarak yaşamalıdır ki, özel kesime, bir kısım 
özel teşebbüse payanda, olabilsin, ve bu özel teşeb
büs Devletin sırtından geçinip gelişebilsin... Bu
nun da en kestirme yolu, karma ekonomiyi kar
makarışık hale getirecek olan karma teşebbüsler 
kurdurma yoludur. (C.H.P. den bravo sesleri, al
kışlar) 

Gerçi bâzı gelişmiş Batı ülkelerinde de karma 
teşebbüs örneklerine raslanmaktadır. Fakat o 
ülkelerde, gelir dağılımında adalet sağlanmış, hal
ka dayanan bir sermaye piyasası kurulmuştur. 
Onun için o ülkelerde bu uygulama, ekonomik ba
kımdan da sosyal bakımdan da 1950 - 1960 ara
sında Türkiye'de doğurmuş olduğu büyük sakın
caları doğuramamaktadır. Kaldı ki, o ülkeler
de Devletin özel teşebbüse soydurulması gibi bir 
gelenek de yoktur. 

Gerçekte, dünyanın hiçbir yerinde, büyük özel 
teşebbüs, bizdeki gibi büyük çoğunluğu ile 
Devlet sırtından geçinen özel teşebbüs değildir. 
Özel teşebbüs, kendi kendine yeten, kendi ken
dini yaşatıp büyültebilen bir dinamik, yapıcı 
ve yaratıcı güçdür. Böyle bir özel teşebbüs, her 
ülkeye güc katar, her ekonomiyi güçlendirir; 
insanlara mutluluk da getirebilir, demokratik re
jime etkili bir güvence de olabilir. 

Ama, bizdeki özel teşebbüs, daha doğrusu, 
bizdeki özel teşebbüsün üst tabakası, büyük ço-

I ğunluğiyle, verimli yatırımdan riskli yatırım-
I dan kaçman, kolay para kazanmaya alışmış, bir 
I besleme özel teşebbüstür. Kapıkulu özel teşeb-
I büstür, böyle bir özel teşebbüs anlayışı herkesten 
t önce, işçiden ve Devletten de önce, kıt imkânlar-
I la memleket sanayiine bir şeyler katmaya çalı-
1 şan gerçek ısanayicilcrimi^m, gereçk müteşeb-
I hislerimizin .aleyhine işlemektedir. 
I Vaktiyle, kapıkulu denen Osmanlı bürokrasisi, 
I Devlet gölgesinde gelişir, Devletin ve halkın sır-
I tından semirirdi. Şimdi o kapıkulu büroksismin 
I yerini A.P. nin de yardımiyle bir kapıkulu özel 

teşebbüs almaktadır. Onun için de, halk gö-
I zünde, Osmanlı büroksisi nasıl tufeyli ve menfur 
I hale gelmiş idiyse, ve bu izlenim, yakın zamana 
I kadar devam ettiyse, şimdi Türkiye'de özel 
I teşebbüs o duruma .gelmektedir. A. P. nin tu-
I tumu ve bu plân özel teşebbüsü daba da sür-
I atle o duruma getirecektir. Sizin desteklediği-
I niz özel teşebbüsten bahsediyorum. Gerçek özel 
I teşebbüs hakkında ne düşündüklerimi anlatı

yorum ve anlatacağım. (C. H. P. den bravo 
I sesleri, şiddetli alkışlar) Sizin anladığınız özel 
I teşebbüs anlayışı, halk gözünde onu menfur 
I hale getirmektedir. (A. P. sıralarından gürül

tüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et-
I miyelim ve sükûtu mulhafaza edelim. Arkadaş 
I lardan rica ediyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Davalınla) — Bütün 
I bunların sonucu ne olacaktır? Bunların sonu-
I cunda, A. P. iktidarının uyguhıyacağı bu plân-
I la Türkiye korkarım ki, kısa zamanda bir 
I Güney - Amerika ülkesine benziyeoektir. 
I Bir yanda Amerika'yı aratmıyan büyük, 
I 'modern, ışıklı şehirler; öbür yanda o şehirler-
I de büyük sefalet ve işsizlik... Bir yanda toprak-
I sız köylüler, öbür yanda düzinelerle köye sahip 
I elendiler.. Bir yanda durgun, köksüz bir eko-
I nonıi, öbür yanda boy boy gösteriş yatırımla-
I rı.. Ve bir yanda dış borçlarımızdan kuvvet 
I alan bir yabancı kapitalist nüfuzu, öbür yan-
I da alttan alta işliyen bir Kastro komünizmi... 
I A. P. iktidarının tutumu yüzünden git gide 
I artacak sbsyal adaletsizlik ve işsizlik do'layı-
I siyle, bu çürük yapının, bu sözde endüstriyel 
I toplum yapısının duvarları arasına saatli bom-
I Ibolar gibi yerleşecek bir sosyal huzursuzluğun 
| sürekli patlamaları veya bu patlamalar için sü-
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rekli ve huzursuz bir bekleyiş.. Gitgide artan 
bir güvensizlik, bir istikrarsızlık ve varlıklıla
rın uykularını kaçıracak bir varlık düşmanlığı 
ve sosyal temelden yoksun, biçimsel, düşe kal
ka yürüyen bir sözde demokrasi.. 

İşte bu plânı hazırlatan A. P. zihniyetinin, 
uzun süre iktidarda kaldığı takdirde Türkiye'
ye getireceği bunlardır. (Gürültüler) 

Bu gözle görülür tehlikeler ancak, Anaya
samızın ekonomik ve sosyal ilkeleri, hükümle
ri, inançla ve tam uygulanırsa önlenebilir. 

Bu tehlikeler .ancak, bozukluğu, aksaklığı, 
adaletsizliği İkinci Beş Yıllık Plânda da kabul ; 

edilen bugünkü düzen, Anayasaya aykırı dü
zen, değiştirilip, bu uğurda gerekli ekonomik 
ve sosyal yapı değişiklikleri gerçek ölçüleriyle 
ve süratle yerine getirilip, Anayasamızın em
rettiği insanca düzen, âdil düzen, dinamik ve 
her yönüyle demokratik düzen kurulmakla ön
lenebilir. 

O. H. P. deki ortanın sıolu hareketi işte bu 
düzen değişikliğini, Anayasanın emrettiği, hat
tâ İkinci Beş Yıllık Plânın da lüzumunu iti- , 
raf ettiği ama bu plânın ve A. P. iktidarının 
asla sağlıyamıyacağı düzen değişikliğini .gerçek
leştirme hareketidir. (C. H. P. den bravo sesle
ri, alkışlar) 

Onun için ıbu hareket, bâzı kimselerin kötü 
niyetle iddia ettikleri gibi bir Anayasa dışı 
hareket değil, tersine, Anayasanın ekonomik 
ve sosyal hükümlerim ihmal etanek istiyenlere 
karşı, Anayasamızı tam uygulama hareketidir. 
Gerçek Anayasa hareketidir. 

Ancak böyle bir Anayasa hareketi başarıya 
ulaştığı ölçüde, Türkiye, köylüsüyle, işçisiyle, 
tüm halkiyle sosyal adalet içinde kalkınabile
cektir. 

Ancak böyle bir Anayasa hareketi başarıya 
ulaştığı ölçüde, özel teşebbüs, Batılı anlamıy
la bir gerçek öze1! teşebbüs haline gelebilecek, 
kendisi gelişirken memleketi de geliştiren bir 
özel teşebüs olabilecek ve aradığı .güvenliğe an-
cak o zaman kavuşabilecektir. 

Türkiye her türlü dış bağımlılıktan ancak 
böyle bir Anayasa hareketiyle kurtulabilecek
tir. 

iSmıfları daha çatışma noktasına varmadan 
uzlaştırıp kaynaştırabilmek ve bugünkü Ana
yasa dışı toplum düzeninin, Anayasa dışı eko

nomik ve sosyal tutumun toplum yapısında 
sebebolabileeeği patlamaları önliyebilmek an
cak bu hareketle mümkün olabilecektir. 

C. H. P. işte bu kaygılarla ve amaçlarla or
tanın solu hareketine girişmiştir. 

Bu hareketin çizgisinden bir ölçünün üstün
den uzaklaşan bir plân, Anayasa çizgisinden 
de uzaklaşmış olacaktır, uzaklaşmaktadır. 

Bir sanayi devrimi konusunda, Türkiye'
nin mümkün olan en büyük süratle tarımsal 
ekonomiden endüstriyel ekonomiye geçmesi ko
nusunda, C. H. P., A. P. ile beraberdir. 

Zaten sanayi devrimini, daha tek parti dö
neminde, C. H. P. başlatmıştır. 

ıSanayi devriminin yalnız Devlet eliyle yü-
rütülmamesi gerektiğinde de C. H. P., A. P. ile 
beraberidir. 

Fakat C. H. P., A. P. nin, Devlet kesimini 
suni tedbirlerle zayıflatmak veya sınırlamak 
eğilimine de, özel kesimi suni tedbirlerle bü
yültmek eğilimine de karşıdır. 

Devlet kesimi, Türkiye'nin ekonomik ge
lişmesinde, hele smaileşmesinde, en güçlü di
namik unsurudur, sürükleyici unsurudur. Tür
kiye'de özel teşebbüsün bile sürükleyici unsu
ru Devlet teşebbüseülüğüdür. 

Özel teşebbüsün ise, gerçek bir özel teşeb
büs durumuna gelebilmesi için, kapukulu zih
niyet ve davranışından kurtulması gerekir. 

Unutulmamalıdır ki, Batı'nm kapitalist ül
kelerinde özel tcşdbbüs kendisini besliyen bir 
•geniş Devlet kesiminin nimçitlerinden yararlan-
maksızın 'gelişmiştir. 

Oysa Türkiye'de bir kısım özel teşebbüs 
için, A. P. nin menfaatlerine hizmet etmeye 
çalıştığı bir kısım özel teşebbüs için, durum 
•bunun tam tersidir. Hele şimdi, A. P. nin kar
ma teşdbbüscülük politikasiyle bu sözde özel 
teşebbüs, sırtını büsbütün Devlete dayama im
kânını (bulacak, büsbütün sorumsuz hale gele
cektir. 

Öte yandan, gerçek özel teşebbüs gelişebil-
'me'k için, halkı ve işçiyi sömürmeye de ihti
yaç duymaz. 

Gerçi Batı'nm bâzı ülkelerinde özel teşeb
büs, bir süre, işçiyi ve halkı sömürerek, ge
rek kendi ülkelerinin gerek sömürge durumun
daki başka bâzı ülkelerin işçisini ve halkını 
sömürerek gelişmiştir. O örneğe bakarak, bi-
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zim de bâzı iş ve siyaset adamlarımız, işçiyi 
rve halkı sömürelbilmeyi, boğaz tokluğuna işçi 
ıçalıştırabilmeyi özel teşebbüsün gelişebilmesi 
için kaçınılmaz bir şart saymak eğilimindedir
ler. Fakat bu örneği veren ülkeler, gerek eko
nomik gerek sosyal alanda, işçiyi ve halkı sö
mürmenin bedelini ağır bir şekilde ödemişler
dir. 

İngiltere, işçiyi, halkı, özellikle sömürgeler 
Ihalkını sömürerek 'başlatılan sanayi devrimi
nin ağırlığını hâlâ üzerinde duymaktadır. Öy
le bir ortamda gelişen sanayi, şimdi ingiliz 
'ekonomisine bir ayak bağı olmaktadır. 

Öte yandan, Batı ülekelerinin ekonomisi, 
o arada özel teşeibibüsü ancak, iç ve dış sömür
me imkânları geniş ölçüde kapandıktan sonra 
ıgerçek bir gelişme sürecine «girebilmişlerdir. 
Batı dünyası bunun pek çok örnekleriyle do
ludur. 

Fransa'nın, Batı, ölçüleriyle zayıf, güçsüz 
'bir ekonomisi vardır. Fransız ekonomisi de, 
özel teşebbüsü de, ancak, bu ülke, sömürgele
rini, özellikle kendisine ucuz işçi sağlıyan Ku
zey Afrika sömürgelerini yitirdikten sonra 
güçlenmiş, canlılık kazanmış, (hızlı bir geliş
me içine girmiştir. 

Hollanda'da ekonomi, o arada özel teşeb
büs, ancak uzak Doğu'daki sömürgelerin yiti
rilmesinden sonra en parlak çağma erişmiş
tir. 

Belçika ekonomisinde en büyük ve güçlü 
hamle devri, ancak Kongo'nun elden çıkmasın
dan sonra başlamıştır. 

Gene bu ülkelerde ve başka kapitalist Ba
tı ülkelerinde, işçilerin sömürüimesmi önliyen 
yasalar geliştikçe, toplu sözleşme düzeni kök-
leştikçe, özel teşebbüsüyle, Devlet Teşebbüsüy
le, bütün ekonomi, bütün işletmeler, daha ve
rimli, daha dinamik, daha kazançlı duruma 
gelebilmişlerdir. 

Çünkü bu ülkelerin ekonomileri, özel te
şebbüsleri, kendi halklarını ve başka halkları 
sömürme kolaylığını, ucuz işçi çalıştırmak im
kânlarını yitirdikçe, verim artırıcı, maliyet 
düşürücü tedbirler üzerine eğilmek Borunda 
kalmışlar, daha büyük bir çaba ile tekno
lojik yenilikler aramaya koyulmuşlar, bu uğur
da daha çok kaynak ayırmışlar, işletmecilik 
'bilgisini ve sanatını geliştirmişler, işletmecilik
te insan ilişkilerine en önemli yeri vermeyi öğ

renmiş, yani insanları siömürerek değil, sevin
direrek, ürküterek değil, özendirerek verimli 
çalıştırmanın yollarını aramış ve bulmuşlar
dır; ve sevindirmenin sömürmekten, özendir
menin ürkütmekten, yalnız daha insani değil, 
aynı zamanda datha iktisadi bir işletmecilik 
yolu olduğunu görmüşleridir. 

Üstelik, işçinin kazancı, refahı yükseldikçe 
satınalma kücünün de arttığını ve o zaman 
işçilerin yalnız beden güçleriyle değil, satın
alma (güçleriyle de, ekonomiye ve özel teşeb-
ıbüse güc kattıklarını görmüşlerdir. 

ZaJmanla, yer yer, dalha akıllı bâzı iş adam
ları veya hükümetler, işçinin yalnız beden gü
cünü ve satınalma gücünü değil, kafa gücünü 
de ekonomide değerlendirmeyi düşünmüşler; 
işçiyi yönetimde söz ve oy sahibi kılmışlardır. 
Bâzıları daha ileni giderek, özel teşebbüsün 
(başlıca itici güçlerinden biri olan kâr motifi
ni, yalnız iş adamlarından değil, işçilerde de 
iharekete geçirmeyi akıl etmiş ve iğcileri işlet
melerin kârına ortak etmişlerdir. 

öyle ki, bugün, sözde bir işçi diktatörlüğü 
•olan Doğu - Almanya Via, işçilerin söz ve oy hak
ları bulunmadığı, «gelir artışından pay alma 
imkânları çok sınırlı bulunduğu halde, kapi
talist falkaıt demokratik Batı - Almanya'da, iş
çiler, hem de kanunla, birçok özel işletmelerin 
bile yönetimine etkin ve güçlü bir şekilde ka
tılmaktadırlar. Gelir artışından haklarını ko
laylıkla ve geniş ölçüde alabilmektedirler. Kıs
men bunun sonucu olarak da, Baıtı - Almanya 
'eikonomiiısli, Doğu - Almanya dkoncımisindcn daha 
dinamik, dalha güçlü olabilmektedir. (A. P. sı
ralarından gürültüler, anlaşılmıyan müdahale
ler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı gö-
rüşmiyelim ve 'sükûneti muhafaza edelim. is
tirham ediyorum, arkadaşlardan. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, bütün bu örnekler gösteriyor ki, 
ekonomik gelişme, Devleti, halkı veya işçiyi 
sömürme imkânına bağlı değildir. Gene bütün 
Ibu 'örnekler gösteriyor ki, ekonomik gelişme 
ile sosyal adalet arasında çelişme yoktur. Ter
sine, sosyal adaletin ekonomik gelişme ile 
dengeli ve bağdaşık olarak geliştirilmesi, eko-
nomiye de .güc ve hız katmaktadır. 
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Oysa, Sayın Demirel, gerek plânda gerek 
plânla ilgili konuşmalarından anlaşılıyor ki, 
taksi düşüncededir, Tipik bir eski kapitalist 
zihniyetiyle, önce ekonomik ıgelişme s'onra sos
yal adalet .görüşünü benimsemektedir. Plân, 
Hükümetin isteğine uyularak, .bu görüşle ha
zırlanmıştır. Onun için, Anayasamızın gerekli 
kıldığı sosyal adalet unsurundan büyük ölçü
de yoksundur. Fakat bu yoksunluğun bedeli, 
yalnız sosyal alanda değil, ekonomi alanında 
da çok ağır olacaktır. 

Nasıl, konuşmamın toprak reformu ile ilgili 
bölümde matamatik deliller vererek izaih etti
ğim gibi, tarım kesiminde sosyal adalet, aynı 
zamanda verimi ve geliri artırmanın kaçınıl
maz şartı ise, sanayi kesiminde de öyledir. 

Bu çağda Batı demokrasinin de gereğidir. 
Sosyal adalet temelinden yoksun, sosyal de
mokrasi unsuru eksik bir demokrasi, bugün 
Batıda, demokrasi sayılmamaktadır. 

Plân, asigari ücret üstünde ücret artışları
nın verim artışına bağlanacağından söz etmek
tedir. Aslında bu, birindi plânda da yer alan 
doğru bir ilkedir. İşçiler dâhil, kimse bu il
kenin doğruluğunu reddetmemektedir. Fakat 
bu ilke demokratik bir anlayışla uygulanacak 
mıdır?... Özel işletmelerde iş adamlarının, Dev
let işletmelerinde işletmeci memurların veya 
hükümetlerin sorumsuzca 'davranışlarının veya 
beceriksizliklerinin bedelini işçilerin ödemesi 
ihtimali önlenecek imidir1?... 

İşçiler, Türk - İşin plânla ilgili olarak ya
yınladığı bir raporda, haklı olarak bunu sor
maktadırlar. 

A. P. İktidarının zihniyeti ve tutumu ise, 
Ibu bakımdan hiç de umut verici değildir. 

C. H. P. iktidarınca hazırlanan 440 sayılı 
Kanun, işçilerin Devlet işletmelerinde yöneti
me katılmalarını, kârdan ve verim artışından 
pay almalarını öngörüyordu. Bunun için de
mokratik bir tüzük ve işçileri Devlet işletme
lerinin her biriminde, kademesinde yönetime 
iştirak ettirecek, verim artırıcı tedbirler konu
sunda söz sahibi kılacak bir yönetmelik tasarısı 
ihıazırlanımiışitı, 

Oysa, A. P. iktidarı, kanunun bu hükümle
rinin uygulanmasını geciktirmiştir. Şimdi de, 
Devlet işletmelerinin ancak bir kısmında, o da 
hiçbİT işe yaraımıyacak kadar sınırlı ölçüler 
içinde uygulamaktadır. Çünkü, demokrasi sö

zünü dilinden düşürmiyen Sayın Demine!'in 
başında bulunduğu Hükümet, işçiye her hangi 
bir konuda söz hakkı tanımaktan, demokra
tik yetkiler tanımaktan kaçınmaktadır1. 

Asgari ücret üstündeki ücretlerin, verim 
artışına bağlanması doğru bir ilke... Ama ve
rim artırıcı tedbirler konusunda ücretlileri de 
söz sahibi kılmak şartiyle... 

Görülüyor ki bu şart yerine getirilmemeıkte-
dir. 

Yine bu ilkeye uymanın başka bir şartı, 
verimi artırımak için ciddî bir çalba gösterilme
sidir. Bu yoldaki çalbalara yardımcı olmak, 
yön vermek üzere de, yine C. H. P. iktidarının 
hazırladığı bir kanunla, Millî Prodüktivite 
Merkezi kurulmuştur. Fakat kuruluşundan be
ri, bu merkezin, sınai gelişmemizle, sanayiimizin 
verimli hale gelmesine büyük katkıda 'buluna^ 
bilecek bu merkezin gereği gibi çalışmasına 
engel olunmuştur. Maddi imkânları, kadro 
imkânları, Hükümetçe büyük ölçüde kısılmış
tır. Neden?.. Çünkü başında, seçimle gelmiş 
bir işçi, bir sendikacı vardır. Oysa, halktan 
yana, işçiden yana, demokrasiden yana gö
rünmek istiyen A. P. Hükümetinin, işçiyi hiç
bir yerde söz sahibi görmeye talhammülü yok
tur. 

Şimdi, yeni Plândan öğreniyoruz ki, bir sı
nai araştırma tesisi kurulacakmış. Millî Prodük
tivite Merkezinin çakışmasını baltalıyan bir 
Hükümet, pek çoğunu bu merkezin yapabilece
ği işler için, şimdi, büyük masraflarla, bir baş
ka tesis kurmak, öylelikle, Millî Prodüktivite 
Merkezini büsbütün işe yaramaz durumda bı
rakarak kurtarmak kararında .görünüyor. 

Smaileışmeyi hızlandırmanın, sanayide verim 
artırmanın başta gelen şartlarından birinin, 
yeteri kadar eğitilmiş insangücüne kavuşmak 
olduğu, plânda, belirtiliyor. Bu doğrudur. 
Bunun için hizmet içi eğitime ihtiyaç bulundu
ğu ye işverenlerin bu alanda kendilerine düşeni 
yapmaları gerektiği belirtiliyor. Bu da doğru
dur. Ancak hizmet içi eğitimi yeterli ölçüde 
.geliştirecek, buna işverenlerin de âdil ölçüde 
katkıda bulunmalarını sağlııyacak bir kanun 
tasarısı C. H. P. iktidarı zamanında hazırlan
mıştı. Fakat nüfuzlu bâzı iş adamları, hizmet 
içi eğitime, yani memleket kadar, hattâ meını-
leketten de önce kendilerini yararlandıracak 
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olan bu eğitime, en küçük bir katkıda bulun
mayı istememişler ve bütün baskı güçlerini kul
lanarak iktidarın tasarıyı geri almasına sağla
mışlardır. 

Bu örnek de gösteriyor ki, bu Hükümet, bâzı 
iş .çevrelerinin istemedikleri .konularda, kemdi 
plânına koyduğu ilkeleri, bükümleri, en basit 
tedbirleri bile gerçekleştirmede acze düşecektir. 

Oysa, memleket yararına ve kendi yararla
rına o kadar uygun bir eğitim hizmeti için, 
sanaıyi eğitimi için, en küçük maddi katkıda 
bulunmaya razı olmıyan iş adamları, şimdi, 
tesisler kurarak, üniversite öğrencilerine yar
dım yapmaya hazırlanmaktadırlar. Bundan 
güttükleri .amacın, öğrencileri siyasal yönden 
etkilemek olduğunu da saklama'maktadırlar. 

Gönül isterdi ki, Hükümet, özerk kurum
lar olan üniversitelerin eğitim ihtiyaçlarını kar
şılamanın Devlete ait bir ödev olduğunu; fakat 
buna karşılık, özel teşebbüsün gelişmesine yar
dımcı olacak sanaıyi eğitimine katkıda bulun
mak hususunda, özel teşebbüse bâzı sorumluluk 
ve ödevler düştüğünü bu iş adamlarına hatırlat
mak cesaretini gösterebilsin. Fakat A. P. Hü
kümeti iş adamları karşısında bu cesareti gös
terememiştir. 

Şimdi Hükümet, sanayideki hizmet içi eği
timiyle ilgili plân hükmünü nasıl, hangi im
kânla uygulıyac aktır ? Bunun 'için de özel te
şebbüse Devlet kasasından para mı verecektir? 
Yoksa bu hükmü de uyutacak mıdır? Bilmek 
isteriz. 

Plân, ne kadar, sanayii, ekonomide sürükle
yici sektör ilân ederse etsin, ne yönden bakı
lırsa görülüyor ki, A. P. iktidarı, tarım sek
törünü sürünme durumundan kurtaramııyacağı 
gibi, sanayi sektörünü de sürükleyici duruma 
getiremiyec ektir. 

Bunun için kaynak bulamıyacaktır. 
Bunun için gerekli yönlendirici, plân disip

linlini sağlayıcı tedbirleri alamıyacaktır. 
Bunun için ihtiyaç duyulan reformları yapa-

mııyacaktır. 
Bunun için gerekli gördüğü eğitim politi

kasını bile uygulıyamııyacaktır. 
Bunun için gereken miktarda dış kaynakla

rı bul amıyac aktır. 
Üstelik, sanayii sürükleyici sektör haline ge

tirmek, igelişmeımizi hızlandırmak bahanesi 

altında sosyal adaleti baltalıyacak, erteliye-
c ektir. 

Kaldı ki, plân, ciddî bir sınaileışme politika
sı da tes'bit etmemiştir. Plân pek yakında yü
rürlüğe gireceği halde, sürükleyici sektör ilân 
edilen sanayi politikasının ayrıntılariyle tes-
biti, dalha çok, ilerde yapılacak araştırmalara 
ortelenimiıştir. 

A.P. Hükümetinin bu alanda başarılı olabil
mesine bir başka engel de, plân anlayışmdaM bir 
başka sakatlıkta yatmaktadır. 

Bu sakatlık, A.P. iktidarının, plânda emredi-
dicilik ve yol göstericilik niteliklerini çok yan
lış ve katı bir şekilde yorumlamasından ileri ge
liyor. A.P iktidarı emredicilikle yol gösteri
cilik arasında kesin bir ayırım yapılabileceği 
kanısındadır. Oysa bu, son yıllarda modası geç
miş, geçerliğini yitirmiş bir görüştür. 

Devlet kesimi için emredicilikte de, özel ke
sim için yol göstericilikte de katı olmaya imkân 
yoktur. 

Bugün bâzı komünist ülkeler bile, Devlet ke
simi için bir ölçünün üstünde emredici olmaktan 
kaçınma mecburiyetini duymaktadırlar. 

Buna karşılık kapitalist ülkeler de, hattâ he
nüz plânlama yapmıyan bâzı kapitalist ülkeler de, 
özel kesim için sadece yol gösterici, fikir verici 
olmayı yetersiz bulmaktadırlar. 

Övle ki bugün, bir kapitalist Fransa'da mer
kezî otoritenin, özel teşebbüse uyguladığı bâzı 
-Tön verici araçlar, kontrol mekanizmaları; ko
münist Yugoslavya'nın bâzı hallerde, Devlet te-
solHbüslerine uyguladıklarından daha merkeziyet-
e\ daha emredici olabilmektedir. 

Çağdaş plancılıkta, ne emredicillk etkinliğin 
ve basarının ölçüsüdür ne de gevşek bir yol gös
tericilik demokrasinin ve özel teşebbüsle saygının 
ölçüsüdür. / 

Çağdaş plancılıkta aranan, aranması gereken 
nitelik, ekonominin her iki kesimi için de plân 
disiplinini sağlıyatbilme yeteneğidir. 

ikinci Beş Yıllık Plân ve A.P. iktidarının 
^ n l a anlavısı, plân uvfml a madaki davranışı, 
"•^das plancılıkta bulunması gerekli böyle bir 
disiplin anlayışından yoksundur. 

Bu disiplini sağlıyabilmenin araç ve yöntem-
!<"*'. her ülkenin özel şartlarına, inikaslarına ve 
ihtiva-çlarına göre, az veva çok değişiklikler gös
terebilir. Bir ülkede hayati önem taşıyan araç ve-
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ya yöntem, bir başka ülkede o kadar önem taşı-
mıyabilir. 

örneğin, bir gelişmiş ülkede, hızlı bir üretim 
kapasitesi artışını sağlamak için yapısal değişik
liklere ihtiyaç duyulmıyabilir. Ama az gelişmiş 
veya gelişme halindeki bir ülkede, yapısal de
ğişiklik, kalkınmanın temel şartıdır. 

Birçok devletler, artık ,plânlama disiplinle
rinin ölçüsünü ve biçimini tâyinde, araçları
nı seçmede, kıstas olarak, siyasal rejimlerinden 
çok, memleketlerinin ekonomik, sosyal ve kültü
rel özelliklerini göz önünde tutmak eğiliminde
dirler. 

A.P. iktidarının, plânlamada, Devlet kesimiy
le ilgili emredicilik anlayışı fazlasiyle sert, 
antidemokratik, merkeziyetçi ve memleket şart
larına ve ihtiyaçlarına aykırıdır. Özel kesimle 
ilgili yol göstericilik anlayışı ise fazlasiyle gev
şek, etkisiz ve yine memleket şart ve ihtiyaçlarına 
aykırıdır. 

Türkiye'de plânda disiplin sağlamanın en et
kin olabilecek araçlarından biri, Devlet kesimi
dir. Oldukça geniş olan bu kesim, ekonominin 
hâkim tepelerinden, kontrol kulelerinden bir kıs
mını elde bulundurmaktadır. 

Bu hâkim tepeler, bu kontrol kuleleri, özel 
kesimin de demokratik yollardan plân disiplinine 
sokulması için, etkili birer araç olarak kullanı
labilir. Fakat A.P. iktidarı, daha çok, bu hâkim 
tepeleri, bu kontrol kulelerini özel teşebbüsün 
emir ve hizmetine tahsis etmek eğilimindedir. O 
tepelerin yamacında, o kulelerin gölgesinde, 
bir kısım özel teşebbüs, tam bir sorumsuzluk 
içinde Devlet sırtından geçinip gidebilmekte-' 
dir. A.P. iktidarı, bir kısım özel teşebbüsün, Dev
let kesimini bu şekilde istismar etme imkânlarını 
sürekli olarak artırmaya, genişletmeye çalışmak
tadır. 

Buna en yeni bir örnek, sorumsuzlukları, kötü 
işletmecilikleri yüzünden yeterince kazanç sağ-
lıyamamaktan şikâyetçi olan, üstelik birçoğu yal
nız vüzevden kömür olarak linyit rezervlerimi
zi büvük ölrüde vakıp yok eden özel linyit ocak
larını, Türkiye Kömür işletmelerinin sırtından 
'beslemek amacını güden kanundur. Bir yan
dan, Devletin Kömür işletmeleri zarar ediyor 
diye, kömür fiyatlarına zam yapılarak, bu zarar 
halkın sırtına yüklenmekte; bir yandan da Dev
letin Kömür işletmeleri, birkaç özel işletmecinin 
daha çok kazanç sağlıyaibilmesi için, halktan al

dığı parayı o birkaç kişiye tahsis etmeye zorlan
maktadır. 

Yeraltı kaynaklarımızın israfını önlemek, 
memleket yararına kullanılmasını sağlamak ve 
ekonominin tümü üzerinde Devletin disiplin sağ
lama imkânını artırabilmek için, başta petrol ol
mak üzere, yeraltı kaynaklarının, o arada kö
mürün, Devletçe işletilmesi gerekirken, A.P. ik
tidarı, tersine, bu alanlarda bile yerli veya ya
bancı özel teşebbüsün Devleti ve halkı soyma 
imkânlarını artırıcı bir tutum içindedir. 

1950 - 1960 arasında, Devletin ve halkın sır
tından birkaç zengin yaratılmasından başka so
nuç vermemiş olan karma teşebbüselrin teşviki yo
lundaki plân kararı, bu soygunu büsbütün yay
gınlaştıracaktır. 

Öte yandan, plân uygulaması için çıkarılmak 
istenen Kanun, Devletin Hazinesini, haittâ Sos
yal Sigortalar Kurumunun kasalarını, birkaç söz
de müteşebbise açmak sonucunu verecek ve 
Devlet kesiminin ekonomimizde plân disiplini 
sağlıyabilme yeteneğini büyük ölçüde baltalıya-
cafctır. 

Bunlara, 440 sayılı Kanunun demokratik 
ve ademimerlkezijyetçi hükümlerine rağmen 
iktisadi Devlet Teşebbüslerine yapılan merke
ziyetçi ve partizanca müdahaleler de eklenin
ce Türk ekonomisinin, hele Türk sanayiinin en 
güçlü kesimi olan Devlet kesimi zayıfladıkça 
zayıf lıyacak ve devletçilik A. P., bunu, dev
letçiliğin başarısızlığına, yenilgisine delil ola
rak gösterecektir. 

Nitekim Sayın Başbakan bunu şimdiden 
yapmaktadır. 

Plân konuşmalarında, Devlet Teşebbüsleri
nin kaynak yaratamadıklarından, bütçe ko
nuşmalarında, meselâ Ereğli Kömür İşletmele
rinin 1966 yılında 106 milyon lira zarar etme
sinden şikâyet etmiş, bunu Devlet işletmecili
ğinin başarısızlığına, devletçiliğin kötülüğüne 
delil olarak ve yoksul halkın omuzlarına yük
lenen zamlara bir gerekçe lolaraık giöstermiş-
tir. )• 

Oysa bu örnekle ilgili olarak, Sayın Baş
bakanın söylemediği bâzı gerçekler de var
dır. 

C. H. P, iktidarı, 1962 ile 1964 arasında, 
bu işletmeleri zarardan kurtarıp kâra geçir
miştir. İşçilerinin ücretleri iki misline yakın 
yükseldiği halde, bu işletme 40 milyon lira 
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kâr etmiş, memleket için bu kadar büyük bir 
yatırım kaynağı yaratmıştır. Oysa, A. P. ikti
dara gelmiş ve 1965 - 1>966 yıllarında, iki yıl 
içinde, bu işletme toplam olarak 200 milyon li
raya yakın zarar etmiştir. Bunun da bedelini 
halk ödemiştir. 

C. II. P. iktidarı zamanında işçi ücretleri 
yüzde yüze yakın arttığı halde 40 milyon lira 
kâra geçirilen bir işletme, A. P. iktidarı gel
dikten sonra, iki yıl içinde işçi ücretlerini an
cak % 25 - 30 kadar artırdığı halde, neden 
200 milyon liraya yakın zarar etmiş ve bu yüz
den kömür ücretlerine müteaddit zamlar ya
pılmıştır ? 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) - 90 milyon işçi ücreti zammı var. 

BÜLENT ECEVIT (Devamla) — Sayın Ba
kan bir müdahalede bulunarak işçi ücretleri
ne yapılan zamlardan bahsettiler ve bunu bir 
gerekçe olarak gösterdiler. İşçi ücretlerine ya
pılan zamla işletmenin zararı nishetsizdir. Kal
dı ki, Zonguldak'taki işçi meselâ Almanya, 
Belçika madenlerine gidip çalıştığı vakit Zon
guldak'ta aldığımdan 7 - 8 misli ücret almakta 
ama buna karşılık birkaç misli verim sağlıya-
ibilmektedir. Demek ki mesele işletmecilikteki 
kusurlardır. Buküngü haliyle dâhi bizim Zon
guldak'taki işçilerimizin aldığı ücretin o işçi 
Almanya'ya gittiği vakit 7 - 8 misli almakta 
ona rağmen oradaki işletme kâr etmektedir: 
Demekki kaibaihat işçiye verilen kanuni hakkı 
olan Pazar yevmiyesinde değil kötü işletmeci
likte ve o işletmeyi kötü işletmeye mahkûm 
eden partizanlıktadır. (Alkıvşlar) 

Bunun sorumlusu devletçilik değil, işçi de 
değil, A. P. iktidarıdır. 

Bunun sebebi, A. P. iktidarı zamanında, 
bu Devlet işletmesine, merkezi müdahalecili
ğin ve partizanlık mikrobunun yeniden gir
miş olmasıdır. 

Eğer işçiler, yönetime katılma ve kârdan 
ve verim artışından pay alma hakkını gereği 
gibi kullanaJbilselerdi kullanma imkânını bu-
'labllselerdi, bu müdahaleciliğin de, partizan
lığın da karşısına, herkesten önce, A. P. işçi
ler de dâhil olmak üzere, işletmenin işçileri 
dikileceklerdi. «Bu müdahalelerle ve partizan
lıkla işletmeyi zarara sokuyor, bizim de kazan
cımızı baltalıyorsunuz» diyeceklerdi. 

Devlet işletmelerinde bunu demek imkânını, 
partizanlığa ve merkezden müdahalelere kar
şı direnme imkânını işçilere vermemek içindir 
ki, A. P. iktidarı 440 sayılı Kanunun demokra
tik hükümlerinin gereği ;gi)bi uygulanmasına 
razı olamamaktadır.-

Geniş bir Devlet kesiminin en büyük sakın
cası, kötü niyetli bir iktidar elinde, bir siya
sal baskı ve rüşvet aracı, bir siyasal güc kay
nağı haline getirilelbilmesidir. A. P. iktidarı, 
Devlet sektörümü işte bu şekilde kullanmakta, 
bu şekilde istisımar etmekte, üstelik, özel te-
şelbbüsü besleyici bir kaynak haline getirmekte
dir. 

C. H. P. iktidarı ise, geniş bir Devlet kesi
minin siyasal sakıncalarını, demokrasi için ta
şıyabileceği tehlikeleri gidermek üzere, Devlet 
kesiminde işletmeciliği âzami ölçüde demokra-
t'ize etmek kararındadır. 

işte, demokrasi sözümü dilinden düşürmiyen 
Sayın Demirci'm devletçilik konusundaki anti
demokratik tutumuyla, C. H. P. nin demokratik 
tutumu arasındaki fark... 

Ortanın solunda bir C. H. P. devletçiliği, 
teşebbüs özgürlüğünün asla karşısında olmadı
ğı gibi, Devlet kapitalizmi anlayışından da 
çok uzaktır. Ortanın solunda bir C. H. P. için 
devletçilik, bir amaç değil, bir araçtır : Halk-
çilığm, halka hizmetin bir aracıdır; demokra
tik plânlamanın ve özel kesimi demokratik 
yollardan plân amaçlarına yöneltmenin bir 
aracıdır; sosyal adelet içinde hızlı kalkınmanın 
bir aracıdır. 

A. P. elinde ise Devlet kesimi, antidemok
ratik bir baskı aracıdır; bir partizanlık ara
cıdır, Devlet ve halk sırtından fert zenginlet
me aracıdır. 

A. P., iktidara geldikten sonra, Devlet ke
siminden böyle bir araç olarak istifade etmenin, 
onu bu şekilde istismar etmenin tadına var
dığı içindir ki, şimdi, karma ekonomiyi geçici 
olarak kaibul etme tezini bir yana bırakmış ve 
sürekli bir düzen olarak benimser hale gelmiş
tir. Üstelik buna karma teşebbüsçıülüğü de 
eklemiştir, 

Devlet kesimi gibi öızel kesimin de, bir öl
çüde demokratize edilmesinin faydasına inan
maktayım. Buna, özellikle, .sermaye piyasa
sını geliıştirebilmıek için ihtiyaç vardır. 
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Sermaye piyasası ise, özel teişdbbüse yer ve
ren, önem veren demokratik plânlamanın etkili 
anaçlarından ve başlıca yatırım kaynakların
dan biridir. 

Özel kesimin demokratize edilmesiyle, kişi 
ve aile işletmelerinin, halk ortaklığına dayan-
mııyan şirketlerin iç düzenlerine müdâhale edil
mesini kasdetmiyorum. İş yasalarının ötesinde 
böyle bir müdahale gereksizdir. 

Fakat geniş halk yatırımına dayanan ortak
lıklara halkın güvenini ve katkısını sağlıyalbil-
mek için, küçük hisse sahiplerinin ve işçilerin, 
yönetimde, demokratik usullerle etkili ,olmala.rı 
mümkün kıimımalıdır. 

insanları özel teşdbbüs alanında yatırım 
yapmaya yönelten psikolojik (güdülerin belki 
başlıcası, kendi teşe!bbüs yeteneğini, kendi 
yapıcılık ve yaratıcılık eğilimini iş alanında 
d e ger 1 en dirme ihtiyacıdır. 

Fakat çağdaş teknoloji, büyük yatırımları 
ve büyük işletmeciliği gerektirdiği için, küçük 
sermayelerle bu gibi teşetbbüsleıre katılanlar, 
bu psikolojik ihtiyaçları tatmin edememekte
dirler. Kendi katkılariyle kurulan, kendi ya-
tırımlariyle çalışan teşebbüsler kendilerine 
uzak ve ya'bancı kalmakta, birkaç, büyük ser
mayedarın veya belki sermayedar bile olmı-
yan birkaç profesyonel işletmecinin yönetimin
de işlemektedir. 

Bu yüzden, kendi yatırım güçleriyle ve 
kendi kalbiliyetleriyle iş alanında bir şeyler 
yapmak iatiyenler, eğer tbüyük bir yatırım güç
leri yoksa küçük küçük işyerleri acımaktadır
lar. 

Küçük işyerlerinin fazlalığının sakıncaları
na plânda haklı olarak işaret edilmektedir. Bu 
sakıncayı giderebilmenin bir çaresi ıgeniş halk 
kat'kıslyle kurulan işletmeler dermokratize et
mek, öte yandan ücretlilerin, 'tasarruflarını, 
kendi kuracakları ortaklaşa teşebbüslerde de
ğerlendirmelerini teşvik etmektir. 

Türk - İş bu yolda hayırlı bir teşelbbüe geç
miş, büyük bir yatırım müessesesi kurmayı ka
rarlaştırmıştır. Fakat Türk - İş G-enel Sekre
terinin yaptığı yeni bir açıklamadan öğreni
yoruz ki Hükümet bâzı büyük iş adamlarının 
baskısı altında bu hayırlı teşebbüsü de balta
lamaya çalışmaktadır. 

Öte yandan yurt dışındaki işçilerimiz ta
sar ruf lariyle Türkiye'de ortaklaşa yatırım 

yapmak için hiçbir özel teşebbüsün bir araya 
getiremiyeceği kadar büyük bir sermaye sağ
lamışlardır. Fakat Hükümet, en az bir yıldır 
bu sermaye ile işçilerin nereye ne yatırım ya
pabilecekleri hakkında bile kendilerine yol gös
termemektedir. 

'Grörülüyor ki, plân sermaye piyasasına bü
yük önem verdiği halde, bu yolda teşebbüsler 
dar ve orta gelirli halktan geldiği vakit, A. P. 
Hükümeti bunlara asla yardımcı olmamakta, 
hattâ engeller çıkartmaktadır, Ö'zel teşebbüs-
cülüğü savunurken bol bol halk sevgisi ede
biyatı yapan, balkın yatırım yapmasını, zen
gin olmasını istemiyor musunuz, bundan niçin 
korkuyorsunuz, diye meydan okuyan Sayın 
Başbakan Demirel, işte ıbu 'örneklerle de gö
rülüyor ki, aslında gerçek bir halk teşeıbbüs-
ealüğünden yana değildir, halkın gerçekten 
özel teşe'bbüs alanında, faal olmasına yardım 
etmemektedir. 

Plânın Türkiye'de çok fazla sayıda küçük 
' ;yerleri, atölyeler bulunmasından haklı olarak 
ûkâyet ettiğini söylemiştim. Bunun başlıca ne-
lenllerinden biri, belirli sayının altında işçi 

çalıştıran işyerlerinin İş Kanunu ve Sosyal Si
gortalar kapsamı dışında bırakılmış; bir başka 
nedeni de bu işyerlerinin büyümek için gerek
li destek ve yardımdan yoksun kalmış olmaları 
idi. 

C. H. P. iktidarı zamanında çıkarılan Sos
yal Sigortalar Kanunu ile gene C. H. P. ikti
darı zamanında hazırlanan yeni İş kanunu ta
sarısı en küçük işyerlerini bile kapsamları içi
ne •almayı öngörüyordu. Bu durumda işyerle-
rini küçük, iş sayısını az tutmanın avantajları 
ortadan kalkacak; ve Devlettim gereken destek 
ve yardım sağlaması şartı ile, bu küçük işyer
leri büyüme, birleşme yoluna gideceklerdi. Fa
kat A. P. iktidarı, gene baskılara boyun eğe
rek İş kanunu tasarısının da budanmasına, 
kapsamının daraltılmasına razı olmuştur. 

Üstelik bu baskılar, küçük sanatkâr ve es
naftan çok, bâzı büyük iş çevrelerinden, özel
likle, Odalar Birliğinin üst yönetim kademe
sinden gelmiştir. Hattâ bildiğim kadar Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, kendi 
yetki alanına giren teşebbüslerde bulunduğu 
için Odalar Birliğini kınamıştır. 
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Gförünüşıte kendilerim ilgilendlrmeıme'si ge
reken bir meseleye, bâzı büyük iş çevreleri, 
acalba neden, gücJlü bir baskı grupu olarak bü
tün ağırlıklarını koyuıp, Meclis koridorlarına, 
komisyonlarına kadar girip müdahale etmiş
lerdir % 

Bunun nedeni şu olsa gerektir: 
Plânda da nazari olarak öngörüldüğü, tav

siye edildiği şekilde, esnaf ve sanatkârlara ait 
küçük işyerlerinin bir anaya gelip birleşebiO-
ımeleri veya büyüyebilmeleri için, Devletten 
ve bankalardan bol kredi almaları gerekecek
ti. Bu durumda ise, şimdi, üçte ikisi büyük tüc
cara, küçük bir kısmı köylüye verilen ve pek 
ıazı esnafa, sanatkâra ve özel kesimin en ya
pıcı unsuru olan gerçek sanayiciye giden kre
di kaynakları şimdikimden çok daha göriiş ölçüde 
bu son üç grupa yönelecekti Bu da bankaların 
kredi kaynaküarmı çoğu zaman sorumsuzca is
raf eden o büyük iş çevrelerinin işine gelmi-
yecekti. 

Üstelik, Türk esnaf ve sanatkârları, maddi 
durumları gençlikle çok bozuk, imkânları çok 
yetersiz olduğu halde, Devletin sırtından ge-
çinmeksizin ayakta durma, iş yapma yeteneği
ne ve geleneğine .sahip, dinamik bir grup mey
dana getirmektedir. Böyle bir ıgrupun daha 
yüksek seviyede bir iş hayatına geçmesi, Dev
leti ve halikı soyarak, özel teşebbüs alanında 
bile yerli sanayii, sanayicileri geniş ölçüde bal-
tabyarak, servet yapmıya alışmış bâzı büyük 
iş çevrelerinin talbiatiyle huzurunu kaçıra
caktı. 

Hiç şüphe etmiyorum ki, o büyük iş çevre
leri, kendilerini hiç ilgilendirmeim'esi gereken, 
aslında sadece bir kısım esnaf ve sanatkâr
ları ilgilendiren bir konuda, Hükümete, işte bu 
nedenlerle baskı yapmışlardır; ve Hükümet de 
bu baskıya boyun eğmiştir. 

A. P. Hükümetinin bu tutumu ile, plânın, 
küçük işyerlerini birleştirme veya büyültme 
hedefinin de gençekleşemiyeceği açıkça görül
mektedir. 

Bu örnekler de gösteriyor ki, A. P. Hükü
meti, kendi hazırlattığı ve benimsediği plânda 
ortaya konan amaçları .gerçekleştirme, poli
tikaları uygulama yeteneğinde, hattâ niyetin
den geniş ölçüde yoksundur. 

Plân, işte bu türlü nedenlerden dolayı, sami
miyetsizliklerle, çelişmelerle, tutarsızlıklarla ve 
A.P. iktidarının gerçekleştiremiyeceği tedbirlerle 
doludur. 

Yine plân disiplinini sağlamanın şartlarından 
biri de, genellikle, Türkiye'de çok bol olan ha
vadan para kazanma., verimsiz alanlardan büyük 
kazançlar sağlama imkânlarının kapatılın asıdır. 

Aracılık ve arsa spekülâsyonculuğu, bu gibi 
olumsuz ve verimsiz kazanç yollarının başta ge
lenleri arasındadır. Plân, bunları cesaret teşhis 
etmiş ve bu türlü kazanç yollarını kapamanın 
tedbirlerini vadetmiştir. Fakat A.P. iktidarı
nın bu gibi tedbirleri ne kadar ısamirnivetle uy-
guhyacağrnı zaman gösterecektir. Bildiğimiz ka
dar henüz bu konularda hiçbir hazırlık yapılmış 
değildir. 

En kolay para kazanma imkânını sağlıyan bü
yük aracılık müesseselerinden biri ithalât ve 
ihracat faaliyetidir. Kredi kaynaklarımız geniş 
ölçüde bu faaliyet kolunun hizmetine verilmek
te, yerli sanayiimizin güç. gelişmesine, yerli sa
nayide maliyetin yüksekliğine, bâzı ürünleri
mizin dış piyasalardaki fiyatlarının düşürül
mesine, ihraç malları üreten köylülerimizin bile 
,roksul kalmasına ve geniş ölçüde döviz kaçak
çılığına, en çok, bu faaliyet kolunun başıboşlu
ğu sebebolmaktadır. C.H.P. bunun demokratik 
bir çaresini bulmuş ve göstermiş, ve bu amaçla 
iktidardan ayrılmadan önce kanun hazırlıkları
na da başlamıştı. Fakat şimdi A.P. iktidarında 
böyle bir hazırlık görmemekteyiz. 

C.H.P. nin bu konudaki kararları şu üç nok
tada toplanabilir : 

1. îlhraç malı ürünler yetiştiren köylü, Dev
let yardımiyle, ihracat yapabilecek şekilde koope-
ratifleştirilmeli ve kendi ürünlerini bu koopera
tifler vasıtasiyle ihracedebilmelidir. 

2. Sanayi alanındaki özel teşebbüsler kendi 
aralarında örgütlenerek, kendi ithalât ve ihraçat
larını, bu örgüt vasıtasiyle kendileri yapmalıdır
lar, 

3. Devlet kesimi kendi ithalât ve ihracatını 
kendisi yapmalıdır. 

Görülüyor ki, bu sistem dış ticareti Devletleş
tirme yoluna gitmeksizin, dış ticaret sistemimiz
deki aksaklıkları geniş ölçüde giderebilecek, ve 
bu yoldan aşırı kazançlar sağlanmaısmı döviz 
kaçırılmasını, .maliyet yükselmesini, köylü eme
ğinin istismar edilmesini önliyecektir. 
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Oysa plân bu konuda *higbir yeterli ve belirli 
tedbir söylememektedir. 

Plân disiplininin bir önemli aracı da, şüphe
siz, kredi mekanizmasının kontrolüdür., ikinci 
Beş Yıllık Plân, bu lüzuma ve bankacılığımızda 
iyileştirmeler yapmak ihtiyacına haklı olarak de
ğinmiştir. 

Fakat daha önce de belirttiğim gibi, toprak 
reformu yapılmadıkça, plânın «Teşkilâtlanma
mış kredi piyasası» dediği tefecilik kalkmıyacak-
tır. Ayrıca dış ticaret düzenimiz değiştirilme
dikçe, bu faaliyet kolu ,bugünkü haliyle memle
kete faydadan çok zarar vermesine rağmen, kre
di kaynaklarımızm büyük bir kısmını israf etme
ye devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerimi bitirirken plândaki başka bâzı önem

li eksikliklere de değinmek isterim. 
Plândaki bir büyük eksiklik, orman konusun

dadır. Ormanlarımızın geliştirilmesi, değerlendi
rilmesi konusu ele alınırken, meseleye insan açı
sından bakılmamıştır. 

Orman köylülerinin Türkiye'nin en yoksul, 
iş imkânları genellikle en dar grupu olduğu bi
linmektedir. 

Plânda açıklandığına göre, toplam köy nüfu
sunun yaklaşık olarak % 30 u, orman içinde ve
ya orman kenarında yaşıyan orman köylüsüdür; 
bunların da % 38 nin bulundukları yerde kalkın
dırılması mümkün değildir. 

Bu % 38 in durumu ne olacaktır? Plân me
seleyi ortaya koymakta, fakat cevabını verme
mektedir. 

Hele A.P. Hükümetinin hazırladığı bir tasları 
kanunlaşır da, Devlet elindeki ormanlardan bâ
zısı, hem de parasız olarak birkaç eski büyük or
man sahibine geriverilirse, şimdi geçimlerini bir 
ölçüde Devletin orman işletmelerinden sağlı va-
bilen orman kövlerinin bir kusmı da - bugünkün
den daha büvük geçim zorlukları içine düşecektir. 

E#er orman niteliğini yitirmiş, veya zeytin
lik, mevvacılık için elverişli orman arazisinin 
Deflet elinden çıkarılması söz konusu olursa, 
C H.P,. bu arazinin belirli kişilere değil, orman 
köklüsüne verilmesi taraftarıdır. Devlet sırtın
dan, bir de orman ağaları yaratılmasının ve bir 
kısım kövlüvü onların insafına terk etmenin kar-
şısındadır. (C.H.P. den bravo sesleri alkışlar). 

Plân, bir derdi ortaya kovduğuna göre bunun 
çaresini de bulmalıdır. Orman köylülerinin 

'% 38 nin iş imkânlarına kavuşturulmasını veya 
başka yerlerde iskânını bir programa bağlamak-
dır. 

Devletin, her yıl bütçeye orman köylüleri 
için 50 milyon lira koyması kanun emri olduğu 
halde, itiraf etmeli ki, bu şimdiye kadar ihmal 
edilmiştir. 

Fakat, istanbul'a asma köprü kurmaya kalkı
şacak kadar kaynak yaratabileceğine inanan bir 
iktidar, eğer gerçekten bu güçde ise, o kaynağı, 
asma köprüden önce plânın, dertlerine hiçbir 
çare gösteremediği orman köylülerine ayırmalı
dır; bu para ile, orman köylülerinin % 38 nin 
yeniden iskânını veya iş imkânlarına kavuştu
rulmasını sağlamaya çalışmalıdır. (Alkışlar) 

Plânın bir başka önemli eksikliği bölgelerarası 
adaletle ilgilidir. 

Tarım için öngörülen yatırımlardan özellik
le büyük sulama yatırımlarından, daha çok, ge
lişmiş bölgeler yararlanacaktır. 

Az igelişmiş bölgelerde, yeterli sulama imkân
ları sağlanmadıkça; yine az gelişmiş bölge
lerde, özellikle Güney - Doğu ile Doğu'nun bâzı 
yerlerinde en yoğun bir şekilde görülen toprak 
adaletsizliği, gerçek bir tarım reformu ile düzel-
tilmödikçe, bu bölgeler, millî gelir artışından, ta
rım yoliyle âdil pay alamıyacaklardır. 

Şimdikinfden daha dengeli bir enerji politikası 
uygulanmadıkça ve özel yatırımların şimdiye ka
dar olduğundan daha geniş ölçüde az gelişmiş 
bölgelere yönelmesini sağlayıcı daha etkili tedbir
lere başvurulmadıkça, bu bölgeler, sanayileşmek 
suretiyle de, millî gelir artışından âdil şekilde 
yararlanamıyacaklardır. 

Gelir grupları arasında sosyal adalelt sağlayıcı 
tedbirlerden yoksun olan plân, bölgelerarası ada
let konusunda da çok yetersiz kalmaktadır. 

Hayvancılığın geliştirilmesi, az gelişmiş böl
geler halkını nispî bir refaha kavuşturmak için, 
şimdilik en akla yakın çarelerden biri olarak 
görülüyor. Üstelik bu bölgede hayvancılığın ge
lişmesi, ihracatımızda da büyük artışlar sağlıya-
bilir. Fakat plân bunu da sağlıvabileeek nitelik
te değildir. Plânın en zayıf olduğu, en yetersiz 
kaldığı konulardan biri de hayvancılık konusu
dur. 

Genel ekonomik gelişmemiz yönünden, ihra
cat yönünden, besin sorunu yönünden, ve böl
gelerarası adalet yönünden bu kadar önem taşı-
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yan bu faaliyet kolunu, hayvancılığı teşvik için 
yeterli kaynak bulamıyan plân, buna karşılık, 
meselâ televizyon için büyük kaynak ve döviz is
rafını rahatça kabul edebilmektedir. 

Sayın Başbakan, asma köprü ve televizyon ko
nusunda acele edilmemesi yolundaki telkinlere 
karşı soruyor : 

— Peki, bunlara ne zaman sıra gelecek? 

Başbakanın bu sorusuna cevabımızı veriyo
rum : 

Ne zaman ki, Türkiye iktisadi alanda dış ba
ğımlılıktan kurtulur, geniş ölçüde kendi kaynak-
lariyle, yabancı yardımına muhtaoolmaksızm 
yaşıyabilecek ve kalkınabilecek hale gelir, işte o 
zaman Türkiye dilerse Boğaziçine asma köprü 
de kurabilir, televizyonu da getirebilir. (Alkışlar) 

Şimdi en hayatî ihtiyaçlarımız için büyük 
ölçüde yabancı yardımına muhtaç iken, bu yar
dımlarla böyle lüks gösteriş yatırımlarına kal
kışmak, en azından, bize yardım yapan ülkelerin 
vergi yükümlülerine karşı yakışıksız bir davranış 
olur. 

Sayın milletvekilleri, 
Sonuç olarak, görülüyor ki : 
İkinci Beş Yıllık Plân, genellikle memleket 

meselelerini, toplum sorunlarını doğru olarak 
teşhis etmiştir. 

Fakat bunlardan birçoğuna çözüm yolları gös
termemiştir. 

Gösterdiği çözüm yollarından birçoğu ise, be
nimsenen ilkelere aykırıdır. 

Plânda öngörülen araçlardan birçoğu ile, gös
terilen amaçlar arasında açık tutarsızlıklar var
dır. 

Amaçlarla tutarlı görünen araçlardan veya 
çözüm, yollarından birçoğunu da, A. P., uygu
layabilecek zihniyette ve davranışta değildir. 

Belirli .amaçlara ulaşılabilmesi için gösteri
len kaynaklar büyük ölçüde şişirilmiştir. 

'Üstelik bu plân, Anayasamızın açık emrine 
rağmen, sosyal adaleti de sağlıyamıyacak, ter
sine, mulhternelen gerileyecektir. 

Onun için bu plân, özellikle A. P. iktidarı
nın .elinde, kendi amaçlarıma, kendi hedefle
rine ulaşamıyacalktır. Türkiye'de gerekli gör
düğü sosyal ve ekonomik yapı değişikliğini sağ-
lıyamıyaıcaktır. Anayasamızın Türk toplumu 
için gösterdiği mutlu ve âdil düzene, yalnız 
siyasal balkımdan değil, sosyal bakımdan da 

demokratik düzene erişilmesini güçleştirecek, 
geciktirecektir. 

Oysa, Türkiye'nin demokratik düzen ve sos
yal adalet içinde hızla kalkındırılmasını, ge
rekli yapı değişikliklerinin süratle yapılmasını 
sağlayıcı bir plân baızırlamak ve uygulamak ba
kımından, A. P. nin şansı bir bakıma, C. H. 
P. nin şansından daıha fazla sayılabilirdi. Çün
kü, C. H. P., iktidarda iken ve ilk plân uygu
lamasına (girişirken, tutucu bir anamuhaleıfetle, 
her balkımdan kendisini ıçeılmelemeye, -geri çek
meye, en azından yavaşlatmaya uğraşan bir 
anamu'haleif'etle karışı karşıya çalışmak 'zorunda 
kalmıştı. 

A. P. ise, iktidarda Iböyle bir talihsizlik 
içinde değildir. A. P. nin karşısında kendisini 
geriye çeken, yavaşlatmak istiyen, bâzı ilerici 
tedbirler konusunda engellemeye kalkışan bir 
anamubalefet değil, iktidarı daha ilerici, da
ha cesur davranmaya, daJha hamleci olmaya 
teşvik -eden bir anaımıulhaileıfet, bir C. H. P. mu
halefeti vardır. (O. H. P. den alkışlar) 

'Gönül isterdi ki, -A. P. bunun değerini bil
sin! 

Ama bunun değerini Ibilmesine, böyle bir 
anıamulbalef'etle karşı karşıya .çalışabilme şan
sını, plânlı dönemde memleket yararına değer
lendirmesine, A. P. ye bakim olan tutucu zih
niyet, sosyal görüşten yoksunluk ve bâzı men
faat çevrelerine aşırı bağlılık engel olmakta
dır. 

Sayın Başbakanın da birçok vesilelerle be
lirttiği gibi, Türk halkı, Türkiye'nin ekono
mik ve kültürel seviyesindeki hiçbir Ülkede 
rastlanamıyacak kadar canlı, uyanık, yenilikle
re açık bir halktır. 

Türk toplumunun, Türk ekonomisinin erişı-
miş lolduğu kalkış noktasında, böyle bir halkla, 
çok şey başarılabilir, çok yükseklere sıkılabi
lir, az ızamanda çok ilerilere gidilebilir. Ama 
ne .çare ki, A. P. .iktidarı, bu nimeti de değer
lendirebilecek zihniyette ve davranışta değildir. 
Çünkü Türk .halkının asla olmadığı kadar tu
tucudur ve 'dair ıglörüşlüdür. Üstelik 'halktan ya
na değildir. Onun için bu plân, hele A. P. ik
tidarının elinde başarıya u'laşamıyacaktır. Ken
di amaçlarına erişemiyeeektir. Türk halkına 
hakkı olan mutluluğa kavuşturamıyacaktır. 

Saygılarımla. (C H. P. den şiddetli alkışlar) 
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BAŞKAN — Simidi süz Burası Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Cevat Önder'inıdir. Sonra 
da T. 1. P. Grupu adına Sayın Yahya Kampolat'-
m. 

Buyurun Sayın öervat Önder. 
A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 

(Erzurum) — Değerli Başkan, sayın arkadaşla
rım güçlü, müreffeh ve mamur Türkiye ideali
nin gerçekleşmesinde yemi bir merhale olarak ka
bul ettiğimiz İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
hakkında, Adalet Partisi Grupu adına, mâruzât
ta bulunmadan 'evvel cümlenizi saygı ile selâm
larım. 

Değerli arkadaşlar, bendeniz grupum adına 
plânın genel yapısı, sektörleri hakkında biraz da 
detayına inerek, bâzı tahlillerde bulunacak, gru-
pumun bu konulardaki görüşünü arz ve izah 
idecektmı. Gruplar adına konuşmalar yapan muh
telif sözcüler ve bugün buradan C. H. P. Grupu 
adına konuşma yapan Sayın Ecevit zamam za
man yersiz bâzı iddia ve isnatlar ileriye sürme
miş olsa idiler, bendeniz bu konuşma silsilesi 
içinde mâruzâtta bulunacaktım. Ancak, yine ko
nuşmamın anaçerçevesi içinde kalmak kayıt ve 
şartivle bilinen, tekrarlanmış olan, cevaplandırıl
mış bulunan birçok konulara daha buradan te
mas edeceğim. 

Mulhterem arkadaşlar, gönül istirdiki, plân 
konusunda, plânlama konusunda, iyi plân kötü 
plân konusunda, demokratik plân merkezî plân 
konusunda artık uzun boylu durulmasın, iktisa
di sistem, rejim meseleleri dile getirilmesin, plân 
hakkında olumlu tenkidler yapılsın, bundan isti
fade edilsin, biz de bu konulara tekrar avdet et
mek lüzumunu hissetmeseydik, gönül bunu ister
di. Ancak, bu yapılmamıştır. Israrla plân ve 
plânlama konusu üzerinde durulmuş merkezî 
plândan, emredici plândan, yol gösterici plândan 
ne anlaşıldığı söylenmiştir. Halbuki, bunlar hal
ledilmiş meselelerdir. Plân, yüksek malûmunuz 
olduğu veçhile, eldeki imkânların toplum refahı
nım artırılmasında en az israfil kullanılmasını 
temin etmek için uygulanan sistemli bir hare
ket şeklidir. Plânlamanın iktisadi, sosyal, siyasal 
unsurları vardır. Plânlama, rengi ne olursa ol
sun, dünyamın neresinde olursa olsun iktisadi 
kalkınma için kullanılan, vazgeçilemiyen bir me
tot haliıni almıştır. Yalnız, her memlekete göre, 
her yere göre, rengine göre plânlamalar değiş

mektedir. Plânlar muhtelif kriterlerle, kıstaslar
la kısımlara ayrılmaktadır. Sabit hedefli plân
lar, değişken hedefli plânlar, uzun hedefli plân
lar, kısa hedefli plânlar, demokratik plânlar, 
merkezî plânlar diye bâzı tasniflere tabi tutulur
lar. Biz bunlar üzerinde sadece 'bahsedildiği için 
demokratik plânla merkezî plân üzerinde kısaca 
durmak istiyoruz. Gerek Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı stratejisinde ve gerekse İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının stratejisinde belirtil
diği veçhile, Birinci Plân da, İkinci Plân da de
mokratik plândır. Demokratik plân olması bir 
Anayasa emridir. Bizim plânımız Anayasamıza 
göre, kamu sektörü için emredici, özel sektör için 
ise yol göstericidir. Türkiye İşçi Partisi adına 
konuşan Sayın Aren plân yalnız merkezî olur, 
plân emredici olur beyanında bulunmuştur. Mer
kezî olmıyan, emredici olmıyan plân, plân de
ğildir, beyanında bulunmuştur. Ayrıca Sayın 
Aren iktisadi sistemlerle, siyasi rejimlerin ka
rıştırıldığını iddia etmiş, iktisadi sistemler ile 
siyasi rejimlerin münasebeti olmadığını beyan 
etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, merkezî plânlamanın 
tatbikatını Marksist demokrasilerde, Doğu bloku 
memleketlerinde görmekteyiz. Hattâ merkezî 
plânlama için en iyi misal Sovyet Rusya olarak 
gösterilmektedir. Sayın Aren demektedir kd, plân 
emredici olmalıdır. Sayın Aren'in çizmiş olduğu 
rejimde kamu sektörü alanı çok geniş olduğu 
için, özel sektör devede kulak misali kaldığı için 
kamu sektörü için plân emredici olmalıdır. Em
redici olmıyan plân, plân değildir ve plânın em-
redicilik vasfı ile siyasi rejim arasında bir mü
nasebet mevcut değildir denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, plânın emrediciliğinin 
tahakkukunda siyasi rejimin rolü mevcuttur. 
Bugün Sovyet Rusya'da plân tatbikatında en 
mühim âmili Komünist Partisi olarak görmekte
yiz. Burada Sayın Aren'e Leninln bir sözünü 
hatırlatmak isterim: «Sınıf mücadelelerinde ah
lâk kaidelerine bakılmaz. 

Ahlâk, proleteryanm zaferine çalışmak de
mektir. Bu zaferi sağlıyacak kuvvet partidir. 
Doğu plânlarında plânın emrediciliğini sağlı-
yan, bütün devleti elinde bulunduran partidir. 

Muhterem arkadaşlar, Sovyet Rusya plân
lamasının, Doğu plânlamasına en iyi örnek ola
rak gösterildiğini beyan etmiştim. 1913 lerde 
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Sovyet Rusya mekanik faaliyetlerde dünyada 
dördüncü, sanayi istihsalinde, demir, çelik, 'çi
mento istihsalinde beşinci, kömür istihsalinde 
ise altıncı idi. Ayrıca sanayiin ^gelişmesini ko-
laştıracak önemli miktarda ihracedebilir zi
raat fazlasına sahipti. Bugün ne Kızıl Çin, ne 
Hindistan Sovyet Rusya'nın 1913 lerde sahibol-
duğu imkânlara sahip değildir. Bu kısa izaha
tımız 'göstermektedir ki, Sovyet Rusya büyük 
bir departla yola çıkmıştır. Buna rağmen mer
kezî plânlamanın aksaklıklarını, ekonomiye 
vermiş olduğu zararlarını bizzat Sovyet Rusya'
da onların devlet adamlarının dili ile öğren
mek, Garpta neşredilmiş kitaplardan okumak 
mümkündür. Marksist ve otoriter plânlamada 
istihsalde karar verme yetkilerinin aşırı temer
küzü, yeniliklerin, yeni fikirlerin yayılmasını, 
tartışılmasını tatbikatta imkânsız kılmaktadır, 
müstahsıliyeti bu sebeple frenlemektedir. Par
tinin kabul ettiği formüller ve hattâ teknikler 
totaliter idarecinin sonucu hemen hemen kesin
dir. Yatırım projelerinin rantabilitelirini mu
kayese etmek ve israfları önlemek 'çok zordur. 
Zira faiz hadleri ortadan kaldırılmış sistem fi
yatların rasyonel bir strüktüründen yoksun ol
muştur. Ekonominin çeşitli sektörleri arasında 
kalkınma yönünden bir ahenk, bir denge yok
tur. Ve nihayet, kontrol müesseselerinin kurul
ması ekonomiye, özellikle fakir ekonomiye bü
yük bir yük tahmil etmektedir. Kuruçef in 1957 
lerde söylediği ıgitfî, Sovyet Yüksek Şûrasında 
Söylediği gibi, istihsal alanında altıyüzbin ki
şilik bir kontrol ordusu beslenmiş, bunlar 
1955 - 1966 yılında altı milyar Rubleye malol-
muştur. Bu izahatımız göstermektedir ki, mer
kezî plânlama demokratik plânlamaya nazaran 
asla müessir değildir. Merkezî plânlamanın mü-
essiriyetini iddia edenler bu rakamların karşı
sında susmasını bilmelidirler. 

Muhterem arkadaşlar, sosyalizmin karşıtı 
da kapitalizmdir, dediler ıSaym Aren, 
demokratik rejimin karşıtı da totali
ter rejimidir, dediler. Merkezî plânla
manın demokratik memleketlerde de mümkün 
olduğunu beyan ettiler. Merkezî plânlamanın 
demokratik memleketlerde mümkün olamrya-
cağını, merkezî plânlamanın ancak totaliter re
jimlerde mümkün olabileceğini, bunun da tek 
parti sayesinde sağlanabileceğini yani, merkezî 

plânlamanın otoriteye ihtiyaç (hissettirdiğini, 
arz etmiş olduğumuz izahlar göstermektedir. 

îyi bir plânlama için bütün dünya litera
türünün kabul ettiği veriler şöyledir : îyi bir 
plânın özellikleri şunlardır, özel sektör teşeb
büslerini teşvik edici ve yol gösterici olmalıdır. 
Plânda piyasayı düzenleyici rolü mevcut olma
lıdır. Dış finansman kaynaklarından istifade 
edilmesine önem verilmelidir. Devletin iktisadi 
hayattaki rolü asgari seviyeye indirilmelidir. 
Gelişmenin vasıtası hem devlet, hem de müte
şebbis olmalıdır. Bizin plânımıza bu kriterler
le, bu kıstaslarla baktığımız takdirde demok
ratik, iyi bir plân olduğunu müşahade etmek
teyiz, hepimiz 'görmekteyiz. Memleketimizin 
kaynaklarının kıt oluşu, kaynakların verimli 
kullanılması, kalkınmada sosyal adaletin ger
çekleştirilmesi, piyasanın kalkınmayı sağlamak
taki bir derece yetersizliği bizi plân yapmaya 
sevk etmiş vaziyettedir. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
ile kıyaslanmakta, hattâ zaman zaman yeter
sizliği iddia edilmektedir. Şunu ifade edelim ki, 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 84 ihtisas ko
misyonu, 1 500 mütelhassıs eleman tarafından 
hazırlanmıştır. Bilhassa İkinci Beş Yıllık Plân
ın înput - Output tabloları yapılırken 37 sek
tör nazarı itibara alınmıştır. Halbuki Birinci 
Beş Yıllık Plânın bütün ekonomiyi kapsamıyan 
15 sektöre dayanılacak înput - Output tablo
ları hazırlanmış vaziyette idi. Bu izahlarımız, 
îkinci Beş Yıllık Plânın gayet titizlikle hazır
landığını, Sayın Erim'in ifadesi hilâfına, bir ol
du bittiye gelmediğini kanunun çizmiş olduğu 
prosedür içerisinde hazırlanıp Meclisimize sevk 
edilmiş bir plân olduğunu 'göstermektedir. 

Mulhterem arkadaşlarım, bu zaruri girizgâh
tan sonra bâzı Birimci Beş Yıllık Plân döne
minde aşılan merhalelerden, varılan makro he
deflerden bahsetmek:, omdan sonra ikinci Beş 
Yıllık Plân hakkındaki tahlillerime geçmek isti
yorum. 

Burada defaatle dile getirildiği gibi, Bi
rinci Beş Yıllık Plân döneminde yatırımlarda • 
gerçekleşme loranı yüzde 85 tir, kamu sektö
ründe. Özel seiktörde tenkid edilen, tezyif edi
len, buna 'bir ımıünaselbetle daha temas edece
ğim, tenkid edilen, tezyif edilen özel sektör 
de yatırımların ıgerçeMeışıme toranı ise hedefle-
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ri geçmiş yüzde 108,5 lolmuışitur, (Birinci Be§ Yıl
lık Kalkınma Plânı dıönıeıminde. Kamu sektörü 
ilip özel sektör yatırımları nıazarı dikkaJte f ı n 
dığı takdirde, 'gençekleşıme oranının lyüzde 93 
>olduğunaı memnuniyetle mjüşalhede etmiş bulun
maktayız. Birinci B'eş Yıllık Kalkınma Plânı 
döneminde bunun gerçekleşmesinden bu plânın 
tatbikatına, uygulamasına, hazırlanmasına ka
tılan ibiütün grupların memnun olması icap ve 
iktiza eder. 

Aziz arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânıyle İkinci iBeş Yıllık Plân arasın
daki münasebetler üzerinde durulmuş, bâzı 
hatipler iki plân arasında fark olmadığını, bâızı 
hatipler ise ilki plân arasında bariz farklar ol
duğunu beyan «itmişlerdir. 

ıSaym Nihat Erim, burada tkinıci Beş Yıllık 
Plânın, sarkan bir elbise olduğunu iddia eder
ken, C. H. P. hatipleri Karma Komisyonda 
plânın, Birinci Beş Yıllık Plâna beniz ediğini 
iddia etmişlerdir. 

Mulhterem arkadaşlarım, Birinci Beış Yıllık 
Plânda da, İkinci Beş Yıllık Plânda da ben
zerliklerin bulunmasını da, farklılıkların bu
lunmasını da ıgayeıt tabiî addetmek gerekir. 
Çünkü, iktisadi, sosyal, kültürel kalkınimanm 
anahedefleri, bir bakıma asgari müşterekler 
dediğimiz hususlar Anayasamızda yazılıdır. 
Anayasamıızda öngörülen ihedeflerin Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında da, İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında da yer almasını gayet 
tabiî addetmek icap ve iktiza eder. Ancak bir 
plâna, o plânı iha'zırlıyan iktidarın, o plânı ha-
zırlıyan Hükümetin) ve partinin damgasını vur
ması da gayet tabiîdir. Bu bakımdan İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânımdan büyük farklılıklar ihtiva 
•etmektedir. İkinci Beış Yıllık Kalkınma Plânı 
Adalet Partisi iktidarının kalkınma felsefesini, 
Hükümet programındaki, seçim beyannamesin
deki, parti programındaki hedeflerini ihtiva 
etmektedir. Bunları yeri geldikçe kısaca arz 
ve izaha ıgayret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı da, Birinci Bieş, Yıllık Kalkınma 
Plânı gibi yüzde yedi kalkınma hızı öngör
mektedir. Yüzde yedi kalkınma hızını öngörür
ken, îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı şu daya
naklara istinadetmektedir. 

Bir defa, Türk ekonomisinin potansiyeli ve 
gücü böyle bir kalkınma hızını sağlamaya yeter
dir. İkincisi, böyle bir kalkınma hızı ile Türk 
vatandaşının hayat standardını düşürmeden, hat
tâ Türk vatandaşının hayat standardını artır
mak suretiyle hızlı bir kalkınmayı sağlamak 
mümkün olacaktır. Ayrıca, geçmiş yılların 
tatbikatı, Türkiye gerçekleri, yüzde yedi kal
kınma hızının müspet bir hız olduğunu bize gös
termektedir. Gelişmiş ülkelere uzun dönemde 
yaklaşabilmek veya hızlı kalkınmakta olan az ge
lişmiş ülkelerden geri kalmamak için de böyle 
bir hıza zaruret olduğu aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yüzde 7 lik kalkın
ma hızı kabul edilirken hem hızlı kalkınmayı 
sağlıyacağız, hem de Türk vatandaşının hayat 
standardını azaltmıyacağız, beyanında bulun
dum. Türk vatandaşının hayat Standardı İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde şû tarzda 
yükselmiş olacaktır. Özel tüketim harcamaları 
1967 de 57.9 milyar Tl. dan ortalama yüzde 5,1 
artmak suretiyle 1972 de 74,1 milyar liraya yük

selecektir. Bu suretle özel tüketim beş yılda 
yüzde 28 artmış olacaktır. Fert başına düşen 
özel tüketim ise 1967 de 1 760 lira iken 1972 de 
1 981 liraya yükselmiş olacaktır. Özel tüketim 
yılda yüzde 5,1 arltacak. Nüfusun yıllık artışı 
yüzde 2,6 olduğuna göre demek ki, hayat stan
dardı her yıl yüzde 2,5 oranında artmış olacak
tır. Bu suretle yüzde yedi kalkınma hızı ile hem 
hızlı bir kalkınma sağlanmış olacak, hem de 
Türk vatandaşının hayat standardı her yıl yüzde 
2,5 olarak artmış, olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı dönemi de sabit sermaye yatırım
larının yüzde 47,5 unu 'özel sektör, yüzde 50,7 
sini kamu sektörü gerçekleştirecektir. Sabit ya
tırımların özel sektör payı 1967 de yüzde 46 dan 
1972 de yüzde 48.7 ye yükselmiş olacaktır. 

Şimdi kamu ve özel sektör yatırımları bakı
mından yapılan taksim şeklinin kesin olmama
sına Sayın Alican, dün bu kürsüden temas et
tiler. v Bunun kesin olmayışının bilhassa plânı 
uygulıyacak olan kimselere gevşeklik vereceğini 
beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, yatırımlar kısmında 
İkinci Beş Yıllık Plân, Birinci Beş Yıllık Plân
dan farklı bir usul getirmektedir. Bu usule gö
re yatırımlar yıllara göre taksim edilmemekte, 
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yıllara göre özel sektör, kamu sektörü taksimi 
yapılmamakta, yüzde yedi kalkınma hızını sağlı-
yabilmek için 111,5 milyarlık yatırımı 7,5 mil
yarlık atak artışını s'ağlıyaibilmek için bu tef
riklerin yıllık programlarda gösterilmesi hususu 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânından farklı olarak ka
bul edilmiş vaziyettedir. Yani, Sayın Alican'm 
temas ettiği bu nokta İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının bir hususiyetini, Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânından ayrı olan bir tarzını or
taya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, özel sektörün Türk 
ekonomisinde olan yerini, özel sektörü tahkir 
etmek, tezyif etmek suretiyle inkâr etmek demek 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânını da inkâr et
mek demektir. Bilhassa burada özel sektörde 
meydana gelen gelişmelere hiç temas etmiyen 
Sayın Ecevit'e bâzı rakamlarla cevap vermek 
isteriz. 

Kamu sektöründe 1963 te 6,5 hedef öngörül
müş İken gerçekleşme 5,5 olmuştur. 1964 te 7,6 
öngörülmüşken 5,8 gerçekleşme olmuştur. 1965^ 
te 8,4 hedef olarak öngörülmüşken gerçekleşme 
6,5 olmuştur. 1966 da ise kamu sektörü yatırım 
hedefi 8,9 iken gerçekleşme 8,5 olmuştur. 

Kamu sektörü yatırımlarında hedeflere va-
rılamamasmın muhtelif sebepleri vardır. Bu se
bepler üzerinde kısaca durmakta fayda mülâha
za etmekteyim, bilâharaki izahlarım için. 

Birincisi kamu gelirlerinin plân hedeflerine 
ulaşamaması, 

İkincisi kamu cari giderlerinin plânda ön
görülen sınırları aşması, iç finansman güçlük
lerinin ortaya çıkması, 

Üçüncüsü; yeterli sayıda ve vasıfta proje 
bulunmaması, 

Dördüncüsü, yatırım yapacak daire ve ku
ruluşların yatırım yapma güçlerinin ve tecrü
belerinin eksikliği. 

Beşincisi; yatırım harcamalarını zorlaştıran, 
aksaklıkları ihdas eden mevzuatın değiştiril
memiş olması. Bilhassa bu mevzuat konusuna, 
plân uygulaması münasebetiyle bilâhara avdet 
edeceğiz. 

Altıncısı, yatırımların dış finansmanını sağ
lamada umulan süratin gerçekleşmemesi, 

Yedincisi, plân uygulamasını takibetmede 
müessir bir sistemin henüz kurulmamış olma
sı. 
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Birinci plân döneminde kamu yatırımları 
hedeflerinin gerisinde kalınırken özel sektör 
yatırımları, bütün dönem boyunca plân hedef
lerini aşmış vaziyettedir. Bu dönemde plânın 
öngördüğü özel sektör geliştirme tedbirlerinin 
büyük bir kısmı tahakkuk etmemiş veya yeter 
müessiriyette uygulanmamış olmasına rağmen, 
özel sektör yatırımları plânın ilk 4 yılında plân 
hedeflerini toplam olarak yüzde 8,3 aşmış vazi
yettedir. Birinci Plân döneminde gerçekleşen 
özel sektör yatırımlarının tüm yatırımlar için
deki yeri ise şöyledir: 

1963 te yüzde 39,4 öngörüldüğü halde ger
çekleşme yüzde 49,1 olmuştur. 

1964 te yüzde 38,7 plânda öngörüldüğü hal
de gerçekleşme yüzde 46,3, 

1965 te yüzde 39,1 plânda öngörüldüğü hal
de gerçekleşme yüzde 45,8, 

1966 da yüzde 40 plânda öngörüldüğü halde 
gerçekleşme yüzde 42,9 olmuştur. Bütün bun
lar özel sektörün Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı döneminde öngörülen hedefleri geçmiş 
olduğunu ortaya koyan plân vesikasında bu
lunan rakamlardır, verilerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Sıayın Ecevit burada 
yapmış olduğu konuşmada bir yandan «Plân 
sosyal öızden yoksundur» derken, diğer yandan 
«Plânın gayet iyi teşhis koyduğunu, plânda ge
lir dağılımındaki •adaletsizliklerin oldukça aıçık 
dille ifade edildiğini, plânda dile ıgetirileın ger
çekler olduğunu» beyan etmektedir. Bir yan
dan plâna «sosyal özden yoksundur» derken, 
diğer yandan plânın «sosyal gerçekleri ortaya 
koyduğunu» beyan etmesi bizzat Ecevit'i 'çeliş
meye düşüırıneiktedir, kanaatindeyiz. 

Sayın Ecevit ısrarlı şekilde sömürenden, 
sömürülenden bahsetmekte, ayruca muhtelif ves
aiklerle «ömürlü edebiyatı, sömürülen edebiyatı 
yapmaktadır. Şimdi yapacağımız izahlarla, za
man zaman Sayın Ecevit'in ve diğer hatiplerin 
konuşmalarına temas edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bizim karma ekono
mi ıgörüşümiüz, şimdiye kadar lortaya (koymuş 
olduğumuz bütün metinlerde çok açık şekilde 
bellidir. Karma ekooomi görüşümüzü İkinci 
Beş Yıllık Plân ıaıçı!k şekilde bir defa daha or-
'aya koymaktadır. İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında yer alan karma ekonoımi görüşü, 
Türk ekonomisi kamu ve özel teşebbüsün yanı-
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yana bulunduğu .karma Ibir ekonomidir. Kar
ma ekonomi düzeninde Devlet faaliyetiyle ka
mu sektörü mutluluk ve refaha ulaşmada hal
kın gayretine yardımcı ıoilaeaJk, ıonu destekliye-
eektir. Bu anlayış içinde 'kamu ve öızel teşeb
büs birbirine rakip, birbirini köstekleyici de
ğil, birbirini tamamlıyan iki unsur olacaktır. 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı bu iki sek-
töre_kesin olarak yön verecek nitelikte kurallar 
koymuştur, ikinci Beş Yıllık Plânın ortaya 
koyduğu genel ilke ışudur : Karma ekonomi 
nizamının amacı Ibütün kaynaklanın ekonomik 
ve sosyal faaliyet dalları arasında müessir bir 
şekilde dağılımını sağlamak, ekonomik (geliş
meyi hızlandırmaktır. Plânın ortaya koymuş 
olduğu karma ekonomi ıgörüşlünün tabiî bir ne
ticesi olarak plân, kamu sektörü için emredi
ci, özel sektör için yol gösterici, destekleyici, 
fertlerin teşebbüs 'gücünü ortaya çıkarıcı ve 
geliştirici olacaktır. Memleketimizde karma 
ekonomi düzeninin doğuşuna doktriner görüşler 
değil, hızla gelişme ihtiyacı memleket gerçek
leri âmil .olmuştur. Gerek kamu sektörü ve ge
rekse özel sektör piyasada bir arada buluna
caklardır. Ekonomik gelişmeyi, fırsat eşitliği 
prensibi içerisinde hızlandırmak için, piyasa
da bir arada bulunan kamu ve özel sektörlerin 
tabi olacağı kaidelerin kesin olarak bilinmesi 
gerekmektedir. Bizim karma ekonomi (görüşü
müz ferde müteveccihtir. Karma ekonomi gö
rüşümüz ne Ecevit'in beyan ettiği gibi kamu 
sektörünü genişletici mahiyettedir, ne kamu 
sektörünü muayyen zümrelere baskı aracı ola
rak kui'landırıcıdır, muayyen zümreleri kamu 
sektöründen yararlandırıcı bir niteliktedir, ne 
de özel sektördeki muayyen kimseleri ikamu sek
töründen istifade ettirmeye müteveccih bir 
görüştür. Karma ekonomi, Türkiye (gerçekle
rine uygun bir görüştür. Türkiye gerçekleri
ne uygun olduğu için karma ekonomi görüşü 
devam edecektir. Yalnız hedef, ferdin refaha 
ulaşması ve mutluluğa ulaşmasıdır. Bir bakı
ma göre Sayın Aren de bütün dünyadaki eko
nomilerin karıma ekonomi olduğunu iddia 'et
mektedir. ISaym Aren^e göre, Sovyet Rusya'da 
da, Doğu Bloku memleketlerinde de karma eko
nomi mevcuttur. Vakıa, böyle memleketlerin 
anayasaları .açıldığı takdirde bunlarda da cüz'î 
bir miktarda özel mülkiyet, miras hakkı ka
bul edilmesine rağmen ıG-anplı mânada, klâsik 

mânada, modern mânada demiokraıtik rejimle
rin anladığı hakları görmek, bunları karma 
ekonomi olarak nitelemek kanaatimizce müm
kün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı özel teşebbüsü teşvik etmekte
dir. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının, ka
naatimizce, dört tane dayanağı vardır. Bun
lardan bir tanesi; ihracatın teşvikidir. Kal
kınmamız için ızaruri olan döviz kaynaklarının 
temininde ihracatın teşviki şarttır, ikincisi; sa
nayileşmenin teşviki. Üçüncüsü; şehirleşme. 
Dördüncüsü ise; öızel teşebbüsün teşvikidir, 
muhterem arkadaşlar. Bir de, öızel teşebbüsün 
teşviki yanında yine döviz rezervlerimizin ço
ğalması bakımından turizmin teşvikini de bu 
teşvik tedbirleri arasında ithal edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci Beş Yıllık 
Plân öızel teşebbüs konusunda özetle iki husu
sa ehemmiyet atfetmektedir. Bunlardan bir ta
nesi, ferltlerin teşebbüs gücünü ortaya çıkar
maya ve (geliştirmeye önem vermek, ikincisi; 
plânın kalkınmanın! hedeflerine varması için 
özel sektörün beklenen (gelişmeyi 'göstermesini 
istemektir. Birinci Beş Yıllık Plânda da özel 
teşebbüsü teşvik tedbirleri öngiörülmüştür. An
cak, özel teşebbüsü teşvik tedbirleri birinci 
plânda yeterli derecede uygulanmadığı için, 
ikinci plân öızel teşebbüsü teşvik tedbirleırini 
yeniden ele almış, tâdadetmiş, bu hususta en 
ileri fikirleri vazetmiştir. 

Bu arada Sayın Ecevit daha evvel yapmış 
olduğu bir konuşmayı, basıma akseden bir ko
nuşmayı bu Meclis kürsüsüne getirdiler, uygula
ma kanundan bahsederken dediler ki; Adalet 
Partisi iktidarı uygulama hakkında sevk 
odeceği kanunla sosyal sigortalarda biri
ken fonları birtakım zümrelere bâzı 
müteşebbislere bâzı çıkarcılara peşkeş çekmekte, 
böylelikle işçinin cebine el uzatmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, yapılan şudur; bugün 
Sosyal Sigortalarda biriken fonlar vardır, bu 
fonlar kullanılmamaktadır, rantabl bir şekilde, 
rasyonel bir şekilde kullanılmamaktadır. Bun-
!arın kullanılması için, çalışması için bir taraf
tan o sosyal sigortalara fayda getirmesi, diğer ta
raftan da yurt kalkınmasında yararlı olması için 
özel yatırım bankası kurulması öngörülmüştür. 
özel Yatırım Bankası tasarısında bizzat ismail 
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Rüştü Aksal ve 16 arkadaşının , imzası vardır. 
Bizim Hükümetimizin teklifi ile beraber C. H. 
P. mensup arkadaşlar tarafından da teklif edil
miştir. özel Yatırım Bankası tasarısı Komisyo
na sevk edilmiş vaziyettedir. İşte Sayın Eoevit'-
in, Hükümetin işçinin cebine elini soktuğu, cebi
ne el attığı dediği husus özel Yatırım Bankası 
vasıtasiyle, diğer yatırım, bankası vasıtasiyle, 
Sanayi Yatırım Bankası vasıtasiyle fonlarda bi
riken bu meblâğların çalıştırılması hususudur. 
Beyan edilen hususla, arzu edilen husus arasın
da ve iddia edilen husus arasında bariz fark or
tadadır. Bununla iktidarımızın almış olduğu hak
lı tedbirler, iktisadi kalkınmayı sağlayıcı tedbir
ler için birtakım engel çıkarılmakta, güya sigor
talı işçiler bu tedbirlerin karşısına konulmak is
tenmektedir. Görülüyor ki, muhterem arkadaş
lar, sosyal sigortalarda biriken fonların çalıştı
rılması, geliştirilmesi hem kalkınmaya yarıyacak, 
hem de bizzat sigortalı işçilere, sosyal sigortala
ra fayda sağlamış olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, istihdam konusunda bura
da çok fazla sözler söylendi. Denilebilir ki, hiç
bir resmî vesika İkinci Beş Yıllık Plân kadar is
tihdam konusunu, sosyal adalet konusunu, gelir 
dağılım konusunu köy, köylü sorunu konusunu 
dile getirmemiş vaziyettedir. 1967 yılında tarım
da ıgizli işsizlik adedi 910 bindir. Tarım işçi sek
törleri issiz adedi 399 bindir. Böylelikle plâna 
göre 1967 de işsiz adedi bir milyon 309 bindir. 
Tarımda alınan tedbirlerle, tarımda yapılacak 
mo/dernlesme ile, zürrada Sayın Aziızın&ln'ına d" 
cevap vermek isterim, İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı sanayii sürükleyici sektör olarak kaıbul 
etmekle beraber, tarımı katiyen geriye itmemiştir. 
Tarımda global olarak artışlar olacaktır. Yalnız 
tarım ve sanayi nisbetinde azalmalar olacaktır. 
Bilhassa sosyal adaletlin gerçekleştirilmesi, gelir 
dağılımının sağlanması bakımından buna zaruret 
vardır. Tarımda gizli işsiz adedi 1967 yılında 
910 bin iken, 1972 yılında alman tedbirlerle 113 
bine inmiş olacaktır. Yekûn işsiz adedi ise 1967 
de bir milyon 309 iken,, 1972 yılında bu nüsbet 
583 bine inmiş olacaktır. 

Mulhterem arkadaşlarım, burada ısrarlı bir 
şekilde sosyal adalet kavramı üzerinde duruldu. 
Bendeniz de sosyal adalet kavramı üzerinde du
run, bu hususta daha evvel partimizin arz etmiş 
olduğu görüşlerini tekrarhyacağım ve plândaki 
sosyal adalet (görüşlerini dile getireceğim. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile gelir, yani 
'stühsalin meydana getirmiş olduğu fazlalık, bâzı 
unsurların bir araya gelmesinden meydana gelir. 
Teşebbüs, sermaye, toprak gibi unsurlar istihsali 
meydana getirirler. İstihsal neticesinde meydana 
'velcn gelirler ise istihsale iştirak eden unsurlar 
-"-asında dağılıma tabi tutulur. İstihsale iştirak 
-vlrın, işçi, emek, istıssal ve infcisam neticesi gelir 
dağılımı ücret alır. Müteşebbis kâr alır, sermaye 
" m alır, toprak sahibinin ise rantı olur, toprak 
-sahibi rantiyedir. 

Şimdi Sayın Eeevit, müteşebbisin kârını ka
bul etmiyor, pardon Sayın Aren, sermaye sahi
benin kazancını kabul etmiyor. Sayın Aren top
rak salhiıbiınin kazancını, toprak sahibinin gelirini 
gayrimeşru addediyor. 

Muhterem arkadaşlar, toprak sahibiınin geli
rinin, sermaye sahibinin, gelirinin, müteşebbisin 
gelirinin kabul edilmediği rejimin adı bellidir. 
Bunu saklamaya lüzum yoktur. Sadece kıymet 
varatan, değer yaratan unsur emektir, demekte-
-iir, Sayın Aren. Tıpkı Marksizmde de, Ko
münizmde de sermayeyi hırsızlık addederler. 
Sermayeyi birikmiş emek addederler. Toprak 
"ahiıpliliğini kabul etmezler ve aynen Sayın 
Aren gibi, sadece değerin, istihsalin yegâne 
unsurunun emek olduğunu iddia ederler. Bu
nun adı komünizmdir. Bugün Sayın Arcn'in 
"izmiş olduğu sistem Sovyet Rusya'da dahi 

Hberalizm cereyanı sebebiyle, terk edilmiş va
ziyettedir. O itibarla muhterem arkadaşla-
"im, istihsale iştirak eden her unsurun inki
sara. neticesinde istihsalde oynadığı rol nisbe
tinde pay alması gerekir. Sosyal adalet budur. 
Sosyal adalet unsurları birbirini istismar et
mesi veyahut her hangi birinin reddedilmesi 
değildir. Bu itibarla bizim felsefemizde, bi-
'-rim sosyal adalet anlayışımızda toprak sahi
binin geliri de meşrudur, sermaye sahibinin 
geliri de meşrudur, sermaye sahibi müteşeb
bisin geliri de meşrudur. Müteşebbis veya
hut sermaye sahibi bizim felsefemize göre, 
aracı diye, çıkarcı diye tezyif ve tahkir 
edilemiyecektir. 

Sayın Eeevit, ortanın solu hareketinin bir' 
Anayasa hareketi olduğunu iddia etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, biz A. P. olarak 
Anayasanın ikinci maddesinin öngördüğü re
fah Devleti görüşünü ilk defa programı-
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na koyan partiyiz. Bizim defah Devleti gö
rüşümüze göre, bir Devleti sadece klâsik 
fonksiyonlarında tutmak, yani Devlete sa
dece diplomasi vazifesini gördürmek, Devlete 
yalnız dâhilde emniyet vazifesini gördürmek, 
Devlete yalnız haricî güvenliği sağlama va
zifesini gördürmek yeterli değildir. Modern 
Devlet anlayışına göre, Devletin sosyal, eko
nomik alanlarda vazifesi vardır. Müdahale et
mek mecburiyetindedir. Sosyal ve siyasal hak
ların fertlere sağlanmasında Devlete büyük 
görevler düşmektedir. Bizim refaih Devleti 
görüşümüz işte böyle bir anlayış içinde ele 
alınmıştır. Anayasamızın ikinci maddesi her 
sınıf halk tabakaları için refah sağlamayı 
kendisine vazife eden zamanımızın Devleti, re
fah Devleti, fertlere yalnız klâsik hürriyetleri 
sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda onla
rın i nsan gibi yaşamaları için zaruri olan 
maddi ihtiyçlarmı karşılamalarını da kendile
rine vazife edinen Devlettir demektedir. Ay
nen bu görüş, bizim parti programımızda da 
yer almış vaziyettedir. 

Türkiye'de bir Anayasa buhranı mevcut de 
ğildir ki, ortannı solu bir Anayasa hare
keti olmnş olsun. 

Sonra, şu hususu da kaydetmek isterim. 
C. H. P. koalisyonları ile iktidarda iken, Ana
yasa buhranı var mı idi? Anayasa buhranı 
ortanın solu hareketi mevcut değildi, o zaman 
Anayasa buhranı hareketi yoktu da şimdi m' 
Anayasa buhranı vardır ki, ortanın solu 
bir. Anayasa hareketi olarak nitelenmekte 
dir? 

Muhterem arkadaşlar, kanaatimize göre 
ortanın solu, bir kompleksin ifadesidir. Sayın 
Ecevit ortanın solunu böyle izah ettiği müd
detçe, söylemek bir kehanet değildir ki, parti
sini birkaç defa daha bölecektir. Burada 
birkaç parti zuhurunu veyahut kanatların 
çoğalmasını hepimiz görmüş olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, biz, bilhassa sosyal 
adaletin gerçekleşmesinde şu hususa dikkat 
etmekteyiz. Şimdi gayrisâfi millî hâsılanın ta
rımda, 1967 deki yeri yüzde 30,4 dür. Sana 
yinin ise gayrisâfi hâsıladaki payı % 25,5 tir. 
Şimdi 1965 t e nüfusumuzun % 75 i tarım sek
töründe bulunmaktadır. Nüfusumuzun % 75 
inin gayrisâfi millî hâsıladaki payı % 30,4 tür. 
Halbuki, nüfusumuzun % 12 si sanayi sektö

ründe bulunmaktadır. Nüfusumuzun % 12 si
nin gayrisâfi millî hâsıladaki payı ise •% 25,5 tur. 
Şimdi % 12 % 25 i alırken % 75 de 30 u almakta
dır. İşte gelir dağılımındalki adaletsizlik, (tanım ve 
sanayi sektörlerindeki bu nispetsizlikten doğ-
maktadıır. Gerek Adalet Partisi, gerekse onun 
Hükümetinin, sevk etmiş olduğu İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı gelir dağılımındaki bu 
adaletsizliği en iyi şekilde teşjhis etmiş oldu
ğu için tarımda modernleşmeyi öngörmektedir. 
Tarımın gayrisâfi millî hâsıladaki payının 
azaltılmasını 'öngörmektedir. Sanayim sürükle
yici sektör olmasını öngörmek suretiyle sana
yiin gayrisâfi millî hâsıladaki payının artırıl
masını öngörmektedir. Tarım sektöründe olan 
yüzde 75 nüfusun sanayi sektörüne çekilmesi
ni öngörmektedir. İkinci Beş Yıllık Plân dö
nemi sona erdiğinde tarım sektöründeki nüfu
sun yüzde 75 i yüzde 55 e inmiş olacak, bu su
retle Sosyal adalet ilkesine yaklaşmakta daha 
büyük, dalha olumlu, daJha müspet adımlar 
atılmış lOilaoaJkltır.' 

Muhterem arkadaşlar, tarımda Modernleş
mek öngörülmüştür, arz etmiştim. Bunun ne
denleri üzerinde uzun boylu durmaya lüzum 
yoktur. Yalnız, şu ihususu ifade etmek isterim 
ki, tarım sektöründeki nüfusun sanayi sektö
rüne çekilmesi sanayileşme ve şehirlerin teş
vik edilmesi sanayi sektöründeki teşvikin ya
pılması, şehirlerin teşvik edilmesi, dünya 'ger
çeklerine de uygundur. Bugün Sovyet Rusya'da 
nüfusun % 45 i tarım sektöründe bulunmak
tadır. % 45 nüfus 210 milyon nüfusu besle
mektedir. Halbuki, Amerika Birleşik Devlet
lerinde nüfusun % 7 si tarım sektöründe bu
lunmaktadır ve bu % 7 nüfus, 170 000 000 
Amerikalıyı beslemektedir. Yani, bir Ameri
kan çiftçisi 26 kişiyi 'beslerken, bir feollboz 
çiftçisi 4 ilâ 5 kişiyi Ibeslemektedir. Bunlar 
göstermektedir ki, Türkiye'nin tarım sektörün
deki nüfusunun sanayi sektörüne çekilmesi 
sanayileşmenin teşvik edilmesi, şehirleşmenin 
teşvik edilmesi; sosyal adaletin sağlanmasında 
da, iş gücünün ihdas edilmesinde de, istihdam 
sorununun 'çözülmesinde de öngörülen doğru 
ve ciddî hedeflerdir. 

Muhterem arkadaşlar, size tkinci Beş Yıllık 
Plânın getirmiş olduğu, vaadetmiş olduğu, ge
tireceği bâzı fizikî hedeflerden bahsederek bu 
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fizikî hedefleri de bâzı senelerle kıyas etmek 
suretiyle ikinci Beş Yıllık Plânın vasıflarını 
biraz daha belirtmek isterim. Bir defa,gayrisafî 
millî hâsıladaki artışı nazarı itibare aldığımız 
takdirde, ikinci Plân dönemi sonunda yani, 
1972 de, 1960 ye nazaran Türk Devleti dört 
misli daha güçlenecek, dört misli daha büyük 
bir güce sahib olacaktır. Şimdi ikinci Beş Yıllık 
Plânın bâzı fizikî hedeflerini şöylece izah et 
mek mümkündür. Bir defa ikinci Plân döne
minde 575 belediyeye, 12 600 köye içme suyu 
getirilecektir. Buğday istihsali 1953 de üç mil
yon dokuzyüzbin ton iken 1972 de 9 milyon iki-
yüzbin tona yükselecektir. Pamuk istihsali 1950 
de 118 O00 ton iken, bu da 1972 de 455 000 
tona yükselecektir. Kömür istihsali 1950 de 
3 750 000 ton iken, dört misli bir artışla 
14 750 000 tona yükselecektir. Kömür müna
sebetiyle burada yapılan bir demogojiye daha 
cevap vermek istiyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım Türkiye Kömür iş
letmeleri Kurumuna, linyit ocağı sahiplerine 
para vermek imkânı, onlarla ortaklaşma imkânı 
sağlıyan bir kanunun gerçekleşmesi sebebiyle 
Sayın Ecevit buradan, Türkiye Kömür işlet
meleri Kurumunun gelirlerinin özel müteşebbis
lere peşkeş çekilmek istendiğini beyan ettiler. 
Sayın Ecevit bu Kanunun delâlet etmiş olduğu 
manâyı, maalesef, kavrayamamışlardır. Linyit 
ocaklarından çıkarılan linyitler birtakım toz
lar meydana getirmektedir. Bu tozlardan biri-
ket yapılması ve bu suretle sanayiimizin lüzum
lu maddesi olan kok'un israf edilmemesi sebe
biyle bir tasarı Hükümet tarafından sevk edil

mişti. Bu tasarı Meclisimizden çıkmış, Senato
ya ıgitmiş vaziyettedir. Bu Kanunun öngörmüş 
olduğu husus, linyit tozlarının değerlendiril
mesi, linyit tozlarından briket yapılması, yaka
cak ihtiyacının karşılanması ve kok kömürü
nün ise sanayide kullanılmasının sağlanmasıdır. 
Yoksa, Kömür işletmeleri Kurumunun, linyit 
ocağı sahiplerine 'gelirlerinin peşkeş 'çekilmesi 
bahis konusu değildir. Her mesele, işte böyle 
bu açıdan bakılmakta, bu açıdan değerlendiril
mektedir. . 

Muhterem arkadaşlar, elektrik enerjisi istih
sali, yine fizikî hedeflere devam edelim, 1950 de 
783 milyon kilovat iken, 1972 yılında 16 misli 
yükselip 11 milyar 850 milyon kilovatı bulacak

tır. Gübre istihsali de 16 bin ton iken 246 mis
line yükselecek üç milyon dokuz yüz bin tona 
yükselmiş olacaktır. 'Çimento istihsali ise 395 
bine mukabil 25 misli yükselmiş olacak, l'O mil
yon tona vâsıl olacaktır. 

Aziz arkadaşlar, bu fizikî hedeflerin hep
sini . sayarak zamanınızı almak ve kendi 
ızamani'mı da israf e'fcmemek anzusıınldayım, 
simidi bıı ıdıüzenin de ğİNm asinden bahrc-
ddilmeklteldir. Her diüzen, her toplum bir 
tabiî gelişme içerisindedir. Her toplum tabiî ge
lişme içerisinde olduğuna göre, bu toplumun 
tabiî ıgelişmesini hızlandırmak için bâzı tıkanık
lıkların açılması ve toplumun akışının hızlandı
rılması gerekir. Anayasamızın öngördüğü re
form hareketleri ise budur. Yoksa Anayasamız 
mevcut düzeni ortadan kaldıralım, yıkalım, 
tahrip edelim, onun yerine yeni yepyeni bir dü
zen koyalım, bunu öngörmemektededir. Düzen, 
tedrici olarak değişmektedir, tıkanıklıklar ise 
açılacaktır. Bunun en iyi şekilde, Sayın Ecevit'-
in de itirar ettiği gibi, teşhisde plân en güzel 
örneklerini vermektedir. Plânın teşhisleri yerin
dedir. 

Yalnız bâzı arkadaşlarımızı karıştırmakta, 
her tedbirin plânda, programda yer almasını 
istemektedirler. Halbuki plân, genel esasları ve 
prensipleri ihtiva eder. Yıllık programlarla o 
tedbirlerin detaylarına inilir, o tedbirlerin ne 
olduğu beyan edilir ve zamanın şartlarına da 
uydurulur. Böylelikle plân anlayışına daha uy
gun hareket edilmiş olur. Plânın seyyaliyeti de 
sağlanmış olur. 

Muhterem arkadaşlar, Türk toplumunda 
meydana gelen yapı değişikliği konusu dikkat
le tetkik edildiğinde 'görülür ki, cidden köyler
den şehirlere bir akın vardır. Siz teşvik etseniz 
de, etmeseniz de köyden şehire, şehirden büyük 
şehire akın bir vakıadır, bunu tanzim etmeyi, 
bunu gayet plânlı bir şekilde tertip etmeyi 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânî öngörmekte
dir. 

Sayın Ecevit «Eğer, köyden şehre olan akın 
mutlu bir sonuç vermiş olsaydı Ankara büyük 
bir sanayi şehri olurdu» diyordu. Ben bu fikre 
katılamıyorum. Ankara büyük bir sanayi şehri 
olmuştur ve olma yolundadır. Bugün Eskişe
hir'i, köyden şehre akının, sanayileşmenin, bir
leşmenin bir numunesi olarak gösterebiliriz. Bir 
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yandan, 65 bin tane köy ünitesinin olduğunu 
söylüyoruz, bir yandan kaynaklarımızın son 
derece kıt olduğunu söylüyoruz, bir yandan 
da şehirleşme vakıasını kabul etmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 65 bin köy ünitesin
de - Türk köylüsüne her türlü âmme hizmetleri
ni, sosyal hizmetleri götürmek, onların hayat 
standardını arzu edilen seviyeye yükseltmek 
mümkün değildir. Bu itibarla, tarım sektörün
deki nüfusu, köy sektöründeki nüfusu, sanayi 
sektörüne, şehir sektörüne çekmek mecburiye
tindeyiz. Bunu cesaretle plâna koymuş vazi-
ye&teyb:. işte süratli sanayileşme, sanayileşme
nin tabiî bir icabı olan şehirleşme bu sebeple, 
btt'fiBpiri ile plâna konulmuş ve gereken tedbirler 
de gösterilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, şimdiye kadar muhalif, 
muvafık her arkadaşımızın kabul edeceği bir hu
sustur ki; hiçbir Hükümet köy ve köylü soru
nunu . İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ol
duğu gibi cesaretle, içıten, özden bir şekilde ele 
almamıştır. Köy ve köylü sorunu hiçbir resmî 
vesikada İkinci Beş Yıllık Plânda olduğu gibi 
yer almış vaziyette değildir. Köy ve köylü so
runu üzerinde diğer arkadaşlarımız tahlillerde 
bulunacak. Bendeniz fazla zamanınızı almak is
temiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık 
Plânın. Birinci Beş Yıllık Plân giıbi öngörmüş ol
duğu hedeflerden bir tanesi de sosyal adalet, 
gilbi gelir dağılımındaki adaletsizi iki erin gi
derilmesi gibi, bölgelerarası dengenin sığlanma
sı , ilkesidir. Şimdi bir vakıadır ki, iktisaden az 
gelişmuş ülkeler olduğu gibi, iktisaden az geliş
miş bölgeler de mevcuttur. Türkiye'nin nüfusu
nun yüzde 51 i, Türkiye seviyesinin vasatının 
aşağısında bulunan bölgelerde yaşamaktadır, 
Yani, bununla şunu demek istiyorum • Yalnız 
Doğu 1da, yalnız Güney - Doğu Anadolu'da az 
gelişmiş bölgeler yoktur. Diğer yurdumuzun 
muhtelif yerlerinde de az gelişmiş bölgeler mev
cuttur. Şimdi az gelişmiş bölgelerdeki yatırım
lara baktığımız takdirde, 1963 - 1966 yılları na
zarı itibara alındığı takdirde yatırımlar % 11, 
'% 18, % 23 olarak artmıştır. Yani, aşağı - yu
karı Doğu ve Güney - Doğu Anadolu illerine ya
pılan yatırım miktarı Sayın Azizoğlu'nıın bir 
önerge ile öngördüğü yatırım miktarına bu
günden ulaşmaktadır. Yalnız, şu bir vakıadır 

ki, özel teşebbüs Doğu ve Güney - Doğu Ana
dolu illerine gitmemiştir. İşte İkinci Beş Yıllık 
Plân ve getirilecek olan Uygulama Kanunu ile 
bu hususlar sağlanacaktır. 

Şu hususu da tebarüz ettirmek isterim. Bu
rada Doğu bölgesinden, Güney - Doğu bölge
sinden bahsedilmek suretiyle ne şu parti, ne 
şu şahıs Doğu bölgesinin velisi, vâsisi, lideri du
rumunda ve iddiasında bulunmasın. Gerek Doğu 
Anadolu'nun milletvekili olarak, gerekse bütün 
Türkiye'nin milletvekili olarak hem Doğu'sunun, 
hem Batı'sının hepimizin Adalet Partisi Grupu 
olarak hepimiz ve hepmiz müdafii olmak mec
buriyetindeyiz. Buradan sadece Doğu - Ana
dolu milletvekillerine yapılan hitabı biz bir po
litik istismar olarak kabul etmek mecburiyetin
deyiz. ' 

Muhterem arkadaşlar, sektörler konusundaki 
tahlillerime, zaman bulduğum takdirde temas et
mek kayıt ve şartiyle, kısaca plân uygulamasından 
biraz bahsedeceğim. Sayın Nihat Erim, benim 
Bütçe Karma Komisyonunda vermiş olduğum ra
zı paragraflarını okudular ve bu paragraflara ka
tıldıklarını beyan ettiler. Bu paragrafı bendeniz 
tekrar ediyorum : «Gerek Birinci Beş Yıllık 
Plânın ve gerekse görüşmekte olduğumuz İkinci 
Beş Yıllık Plânın öngördüğü bu tedbir ve tasa
rıları kanunlaştırmadan, bunları yürürlüğe koy
madan ve uygulamadan plânlı ve hızlı kalkınma
dan bahsetmek plânları ve yıllık programları, tam 
tatfblk etmek mümkün değildir.» 

Muhterem arkadaşlar, bendenizin yapmış ol
duğum araştırmaya göre, 1963 yılında program 
54 tane tedbiri öngörüyordu. 17 tedbir yasama 
organlarına geliyor, 13 tedbir hazırlanmakta, 
bunlardan sadece 11 i kanunlaşmıştır. 13 tanesi 
ise henüz hazırlanmamıştır. 1964, 1965, 1966 ve 
1967 rakamlarını teker teker saymıyorum. (Say 
say sesleri) Teker teker sayayım, memnuniyetle. 

1964 te 69 tedbir öngörülmüştür. 29 tedbir 
yasama organlarına gelmiştir, 15 tedbir hazırlan
makta, 4 tedbir kanunlaşmış. 25 tedbir henüz 
hazırlanmamıştır. 

1965 te 47 tedbir öngörülmüş, 16 tedbir yasa
ma organlarında, 9 tedtoir hazırlanmakta, 3 ted
bir kanunlaşmış, 19 tedbir de hazırlanmamıştır. 

1966 da 68 tedbir öngörülmüş, 17 tedbir ya
sama organlarında, 21 tedbir hazırlanmakta, 3 
tedbir kanunlaşmış, 27 tedbir hazırlanmamıştır. 
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M. Meclisi B : 127 28 . 6 . 1967 O : 1 

1967 de ise 66 tedbir öngörülmüş, 11 tedbir 
yasama organlarında, bu biraz daha fazlalaşmış
tır, yeni sevk edilen tasarılarla, 21 tedbir hazır
lanmakta, o zamanki aldığımız rakama göre, 1 
tedbir kanunlaşmış, 33 tedbir ise henüz hazırlan
mamıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ise 106 
tedbir öngörülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu rakamlar çok acı 
bir gerçeği ifade etmektedir. Bu gerçek şudur : 
Anayasamız, plânla hızlı kalkınmayı, süratli ge-
Uşmeyi öngörmekte ve bâzı tedbirlerin Meclisler 
tarafından alınmasını, bâzı tasarıların, teklifle
rin kanunlaşmasını öngörmektedir. Buna mukabil, 
maalesef Meclislere sevk edilen tasarılar kanun-
laşmamakta, ya komisyonlarda uyumakta veyaihut 
da gelip gündemde günlerce sıra beklemektedir. 
Bu, Parlâmentonun ürerinde ısrarla, bütün ka
natların, duracağı bir husus olmaktadır. 

Sayın Erim buyurdular ki, iktidar grupu ne 
yapmıştır? Parlâmentonun çalışmaması için mu
halefet grupları elden polon her sevi yapmış her 
engellemeleri göstermişlerdir. Bu kürsü, devam
lı şekilde somların, gensoruların abes, birta
kım münakaşaların, tartışmaların israfına mâ
ruz bırakılmıştır. En hayati tedbirler çıkarıl
mamıştır. 

Burada Sayın Erini, Hükümete de bir kusur 
atfettiler. Dediler ki, niçin bu tedbirleri hazır
layıp sevk etmiyor? öyle bir boru ki, muhte
rem arkadaşlarım, bir tarafı tıkalı, borunun 
bir tarafından basıyorsunuz, gitmiyor, çıkmıyor 
bir şey. Hükümet bir şey sevk etse, getirse, ne 
olacak o tedbirler kanunlaşmadıktan sonra? 
O itibarla muhterem arkadaşlar, biz iktidar parti
si grupu olarak muhalefetin bu tutumunu, Sayın 
Erim'in bu beyanlarını 'gayet müsbet, gayet 
olumlu karşılamakta bununla İkinci Beş Yıllık 
Plânın uygulaması hakkındaki sevk edilen ta
sarının ne kadar müsbet olduğunun bir işareti 
olarak saymaktayız, Sayın Erim'i de bu kanu
na, eğer yanılmıyorsak, bu sözleri ile angaje 
addetmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın önder, saat 13 e bir da
kika var efendim. Eğer öğleden sonra devam 
etmiyetuekseniz lütfen sözlerinizi bağlamanızı 
rica edeceğim. ı 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Sözlerimi 
bağlıyacağım, Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlar, İkinci Beş Yıllık Plân 
hakkında, zaman müsaadesi içinde, grupum adı
na kısaca mâruzâtta bulundum. Sayın Başbaka
nın Plân Karma Komisyonunda yakınmış oldu
ğu bir yakınma ile sözlerime nihayet verece
ğim. Gerek merkezi idarede ve gerekse taşra 
teşkilâtında, idarede bir ürkeklik, bürokrasi' 
hastalığı mevcuttur. Bu bürokratik zihniyetle 
Anayasanın ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının öngördüğü tedbirleri tahakkuk ettirmek 
biraz zordur. Bu itibarla İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminde gerek teşriî organın, gerek idari me
kanizmanın yeni bir anlayış içerisine girmesi, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının gerçekleş
mesi için şarttır ve zaruridir. 

Aziz arkadaşlarım, biz mamur, müreffeh 
Türkiye idealine inanmaktayız. Bu, hür ve de
mokratik nizam izerisinde gerçekleşecektir. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, Birinci Plân
dan sonra bu konuda yapılmış olan en büyük, 
en hızlı, en olumlu bir adımdır. Bu adımda, 
partimiz ve ona dayanan Hükümetimiz kararlı 
bir şekilde hareket etmek suretiyle Türk Mille
tini refah ve mutluluğa ulaştıracaktır. Buna, 
Cenabı Hakka inandığımız gibi, inanmaktayız. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı memleketi
mize, Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İkinci 
Beş Yıllık Plânı hazırlıyan mütehassıslara ve 
onun baş yapıcısı olan Sayın Başbakana ve onun 
değerli Hükümetine tebriklerimizi, teşekkürle
rimizi, cümlenize de hürmetlerimizi arz eder, 
sözlerime son veririm. (A. P. sıralarından sü
rekli alkışlar), 

BAŞKAN — Saat 14,30 da tekrar toplanmak 
üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Ba^kanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — 127 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Sayıştayda açık bulunan beş daire baş
kanlığı ile 23 üyelik için Plân Karma Komis
yonunda yapılan seçimlerin onaylanması hak
kında Plân Karma Komisyonu ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlıkları tezkereleri. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir 
kere gündeme geçildikten sonra, .gündemde bu 
lunmryan her hangi bir hususun görüşme ko
nusu olması veya Yüksek Heyetinizin tasvibine 
sunulması, yine Yüksek Heyetinizin tasvibi ile 
mümkündür. Plân Karma Komisyonunca Sa
yıştay üyeliğine seçilen arkadaşlarımızın bu 
seçimlerinin tasvibi Cumhuriyet Senatosunca 
yapılmış ve bu. hususta Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi gelmiştir. Bu tezkereyi 
ve eki olan Plân Karma Komisyonu tezkeresi
ni okutup Yüce Heyetin tasvibini almak isti
yorum. Bu hususu kabul edenler lütfen işa
ret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
v^ eklerini 'okutuyorum. 

Başkanlığı tezkeresi 

Millet MecMsi Başkanlığına 
832 sayılı Sayıştay Kanunun 6 ncı maddesi 

uyarınca, Bütçe Karma Komisyonu tarafından 
(5) Daire Başkanlığı ile (23) üye seçimi için 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi, 
Genel Kurulun 27 . 6 . 1967 tarihli 77 ned Bir
leşiminde okunarak kabul edilmiş ve dosya ili
şik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ünal'dı 
Cumhurdyot Senatosu 

Başkan V. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı mad

desi uyarınca, açık bulunan (6) Daire Başkan
lığı ile (23) üyelik için, 22 . 6 . 1967 Perşem
be günü saat 15,00 te komisyonumuzda yapı
lan seçim sonucunda daire başkanlığı, (Sayış
tay kontenjanı) ile (Maliye kontenjanı) ndan 
üyelikler için seçilenlemn adı, sıoyadı ve al
dıkları oy miktarını gösterir tutanak ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
saygı ile arz ederim. 

Plân Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Tutanakları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Daire Başkanlığı seçimine (40) 

üye katılmış, aşağıda isimleri yazılı adaylar 
'karşılarında gösterilen oyları almak suretiyle 
•seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

E. Yılmaz Akçal llyas Seçkin 
Üye 

A. İhsan BirincdoğTu 

Nihat Başakar 
Vasfi 11 ter 
Celâl Çitici 
Azmi Seyhan 
Hüdai Dümer 

37 
36 
34 
27 
23 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay üye (Maliye kontenjanı) seçimi

ne (42) üye katılmış, aşağıda isimleri yazılı 
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adaylar karşılarında gösterilen oyları almak 
sure tiyi e seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 

-Üye 
Osman Gümüşoğlu 

Üye 

Üye 
Mesut 

Mehmet Yüceler 

Osman Cebi 
Ali Oriıon 
Abdurrahman Şahin 
Muzaffer Gürçon 
Veli Uyar 
Mehmet Çınarlı 
İlham Gövsa 
Orhan Saltcan 
İbrahim Z. Yayböke 
Hazım Dizdar 
Hayri Esen 

Erez 

41 
36 
35 
32 
31 
31 
29 
28 
25 
23 
23 

Yüksek (Başkanlığa 
Sayıştay üye (Sayıştay kontenjanı) seçimi

ne (43) üye katılmış, aşağıda isimleri yazılı 
adaylar karşılarında gösterilen oyları almak 
suretiyle seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Gültekin Sakarya M. Arif Ata;] ay 

Üye 
A. Rıza Uzuner 

'Semiha Denizdöven 
Namık Gürkök 
Gültekin Akyurt 

4 . -

40 
39 
36 

- GÖRÜŞÜLEN 

Servet Koksal 
Bedri Rakunt 
Hayri Gürsu 
Ali Sezcner 
İhsan Tanyıldız 
A. Mithat Testereci 
M. Kemal Urkom 
M. Hulusi Koç 
Halit öz erkan 

36 
32 
31 
30 
30 
28 
26 
25 
23 

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

BAŞKAN — 2 nci 5 Yıllık Kalkınma Planı 
üzerindeki, görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası Türkiye İşçi Partisi Grupu adına 

BAŞKAN — Sayıştay Daire başkanlıkları
na ve üyeliklerine seçilmiş bulunan adları oku
nan kimselerin bu seçimlerinin tasvibini 
Yüksek Heyetinizin oylarına sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle bu arkadaşlar vazifelerine seçil
miş ve başlanmış bulunuyorlar. Kendilerine ba
şarılar dileriz. 

Efendim Sayın Reşat özarda arkadaşı
mız gece birleşimlerinin kaldırılmasını teklif 
etmektedir. Sayın Reşat özarda burada mı 
efendim? Burada. Efendim Sayın Reşat Özar
da, bugünkü tertip çalışma düzeni grup 
'başkanları ile yapılan temas ve mutabakat ile 
düzenlenmiş bulunmaktadır, önergeniz üzerine 
kendileriyle tekrar görüştüğümüz grup baş-
kanvckilleri gece birleşiminin devam etme
sini çünkü gruplara tahsis edilmiş olan beşer 
saatlik müddeti tamamen kullanacaklarını 
ve görüşeceklerini söylemiştir. Bu itibarla 
önergenizi beyhude bir usul münakaşası aç
mamak için muameleye koymuyorum efen
dim. 

ÎŞLER (Devam) 

Sayın Yahya Karibolat'mdır. Buyurun Kan-
bolat. Saat 14.39. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO-
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri. 

Türkiye İşçi Partisi adına sadece Plândaki 
tarım kesimini ele alacağım. İkinci Beş Yıllık 
Plânın köylümüze ve tarımımıza neler getirmek 
istediğini ıgördünı. 

Köylümüz Yüce Kurulun bildiği gibi, insan
lık haysiyetine yaraşmıyan bir geçim seviyesi 
içindedir, «-Gerçekten köylümüzün büyük bir ço-
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ğunluğu okuma - yazma bilmiyeaı eğitim imkân
larından sınırlı olarak yararlanabilen; düşük 
ürotim seviyesinde olan, yıllık geliri bava şart
larına bağlı, pazarlama düzeninin yetersizliğiın-
den gelir kaybına uğrıyan, gelir seviyesi düşük, 
ölüm oranı yüksek, beslenme imkânları sınırlı, 
alt yapı imkânları yetersiz, çalışma ve kaynak
larını kullanma imkân] arımı kısıtlıyan olumsuz 
sosyal ve ekonomik şartlarla karşı karşıya bulun
maktadır.» Toplam nüfusumuzun büyük bir ço
ğunluğunun yaşamakta bulunduğu köylerimiz 
ve köylü nüfusumuz içim, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı işte böyle demektedir. Doğrudur. 
ama burnun bir timsah ağıdından ileri gitmedi
ğini biraz sonra göreceğiz. 

Plânda açıklandığı gibi köylümüz yoksuldur. 
Sormak gerekir, -köylümüz niçin yoksuldur? Şüp
hesiz bu yoksulluk gelir dağılımındaki adalet
sizlikten ileri gelmektedir. Gelir dağılımındaki 
eşitsizliği yara.tan temel faktör, toprak dağılı
mındaki dengesizliktir. 

İkinci Beş Yıllık Plân, yoksul köylümüze 
göz yaşı dökerken, rakamlar konu olunca, gerçe
ği gizlemek için elden geleni yapmaktadır. Plâ
nın, «Köy ve köylü sorunu» bölümündeki 3, 4 
ve 5 numaralı tablolarına bir göz atalım. İşlet
me büyüklüklerine ait tabloya kaynak olarak, 
Tarım Birliği gösterilmiştir. Halbuki bu tablo
daki rakamlar, Devlet İstatistik Enstitüsünün 
yayınladığı 1963 yılı Genel Tarım Sayımı Ör
nekleri sonuçları adlı Broşürden alınmıştır. Ge
rek bu tablo ve gerek Devlet İstatistik Enstitü
sünün bu yayınma göre, 50 dekardan aşağı iş
letmelerin sayısı 2 132 288 bulunmaktadır. Bu 
grup, toptan işletme sayısının % 68,78 ini teş
kil etmekte ve toplam toprakların da % 24,8 ini 
kapsamaktadır. Dördüncü tabloya göre, tarım
sal toprakların % 24,8 ine salhibolam, bu yoksul 
köylü aileler, toplam tarımsal millî gelirin 
% 24,8 ini almaktadırlar. Dikkat buyurunuz, bu 
grup, tarımsal toprakların % 24,8 ini işletmekte 
ve tarımsal net gelirin % 24,8 ine de tesahübet-
mektedir. İstatistiğin tahrifi de ancak bukadar 
olur. Ve yine plâna göre, 50 dekardan aşağı arazi 
işliyen bu yoksul çiftçi grupunum ortalama yıl
lık geliri 2 900 ve fert başı geliri ise 485 lira
dır. Tahrifat bu kadarla kalmamaktadır. Beşinci 
tabloda toprak tasarruf şekli açıklanırken, bü
tün köylünün mal, mülk sahilbi olduğu intibaı ve

rilmeye çalışılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü tab
lolarda açıklanan bilgilerin, 1963 yılında yapı
lan araştırma sonuçlarıınıa göre verildiği hususu
nu belirtmek için tarih zikredilmiştir. Ama, dör
düncü tablo için, yıl gösterilmemiştir. Maksat, 
halihazırda yoksul köylümüzün yüksek gelirli ve' 
toprak sahibi olduğu intibaını okuyana vermek
tir. Ama, biz açıklıyalım, toprak tasarruf şekli
ne ait tablonun tarihi 1950 yılıdır. Ve Devlet 
İstatistik Enstitüsünün, «1950 Ziraat Sayımı Ne
ticeleri», adlı yayımından alınmıştır. Yani, bu
günkü durumu gösterir gibi arz edilen tablo, esas
ta bundan 17 yıl önceki bir durumu yansııtmak-
tadır. 

iSayın milletvekilleri, 
Adalet Partisi iktidarının sunduğu bu plâ

nın tarım kesimini analize devam edelim. Plâna 
göre 1963 yılında Türkiye'deki işletme adedi 
3 100 250 dir. Halbuki Devlet İstatistik Ensti
tüsünün, «1963 yılı Genel Tarım Sayımı örnek
leri sonuçları» adı altında yayınladığı broşüre 
göre de, Türkiye'deki topraklı ve topraksız işlet
mecilerin adedi 3 514 476 dır. Niçin bu çeliş
me? Anlatalım. Müzakeresini yaptığımız plân, 
yoksul köylümüzü mal mülk sahibi göstermek 
çabası içinde olduğundaın, elde mevcut istatistikî 
malzemeyi çelişmeye düşmemek için hepsini kul
lanmaktan sakınmıştır. Şu halde 1963 yılı tarım 
sayımı örnekleri sonuçlarına göre, TürkiyeMeki 
İşletme sayısı 3 100 250 değil, 3 514 476 aded-
tir. Ve bu miktarın da 308 899 adedi, tamamen 
topraksızdır. Halbuki, beşinci tabloya göre, top
raksız işletmelerin miktarı 7.1 976 dır. 1963 yı
lındaki topraksız köylülerin miktarı gizlenir ve 
bugünkü topraksız çiftçilerin toplamı da 71 976 
olarak gösterilirse, tabiaten dördüncü tabloda 
açıklanan, tarımsal gelirin dağılış şekli biraz 
inindırıcı olacaktır. Böylelikle yoksul köylümüz 
hem mal, mülk sahibi olacak ve hem de fert ba
şı yıllık geliriiîiıin 485 lira olduğu intibaı, Meclis 
karariyle bir gerçek şeklinde tescil edilecektir. 

iSayın milletvekilleri, İkinci Beş Yıllık Plâ
nın dayandığı tarımsal rakamların maksatlı. şe
kilde eksik verildiğini açıkladık. Ve ayrıca Plân, 
1963 yılı tarım sayımı örneklerine, sonuçları gibi 
yanlışlarla dolu bir. yayıma dayanmaktadır. Dev
let İstatistik Enstitüsü, bu yayımı dağıtmışken, 
aceleyle toplatmıştı. Ve Adalet Farisi ikidara 
gelince, bu yayım tekrar dağıtıldı. Ayrıca Dev-
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let Plânlama Teşkilâtının, «Gelir Dağılım Araş
tırması, 1963» adlı teksir şeklindeki önemli yayı
nı, bu istatistiğin yanlış ve eksiklerle dolu oldu
ğunu bilimsel şekilde belgelemiştir. Bu duruma 
ıgöre müzakeresini yaptığımız plân hem işletme 
ile ilgili tarımsal istatistik! rakamları eksik ve 
yanlış vermekte ve hem dayandığı kaynak da 
sağlam olmaktan uzaktır. 

Ama, Plânın dayandığı 1950 yılı ziraat sa
yımı neticeleri adlı anket ise, tarımsal istatistik
lerimiz arasında önemli bir yer işgal eder. ikin
ci Beş Yıllık Plân, bu istatistikten toprak tasar
ruf şekliyle ilgili tabloyu bünyesine aktarırken 
ufak b"r tahrifat yapmaktan çekinmemiştir. 
Topraksız miktarına dâhil olan ve toplamı 14 815 
adedi bu1"!-1, kiracıları avnnn almıştır. 1950 ziraat 
savımı neticeleri aslı büroşürde, ortakçılığın çe
şitleri savılır ve ayrı ayrı rakamlarla miktar
ları verilir. Ve buharın tutarı 74 879 adeddir. 
Şu ha1 do kiracı ve ortakçıların miktarı 1950 is-
'trıVstinri.r̂ e n^öre, 89 694 tür. Ama, halihazır top
raksız eiftci sayısını küçültmek için, plâna bu 
miktar 71 976 aded olarak aktarılmıştır. 

Plânda vapılan istntistiki hile bu kadarla da 
•kaİTmvo'\ Dov.am edelim 1950 istatistiğine cröre 
ya İm i bavvan vmtistiren topraksız köylü ailele-
rrm miktarı 47 716 dır. Bu duruma nröre tonrak-
s-,n; „;-et«; nii0io-n*n p r ^ a n 137 410 adedi bulmak
tadır. Plân, yoksul köylümüzü hep mal, mülük 
snh:ıb'. pn^o^mrık cabası içinde olduğundan, bir 
kısım ortakçıları yalnız hayvan yetiştirenlerle 
t^plıva^ak. bünyes'ne, «Diğer şekiller» adı altın
da ererMrnrstir. T^'b;aton uzman olmıyan kişiler 
iç'oı, bu deyim anlamsızdır. 

Köylümüzün çoğunluğunu mülk sahibi gös
termek ve tanm kesimindeki topraksız ailelerin 
miktarını azaltmak volim daki çabalar, iflâs etme
ye mahkûmdur. 1950 yılı Ziraat Sayımı netice
leri adlı yayın hüsnüniyet dâhilinde incelensey
di, Tü**k tan.mmda.ki topraksızların miktarn,m, 
dalha 1950 yılında ve hawa;n yetiştirenler dâhil 
o'imak üzere, 547 410 köylü ai1 esini bulduğu gö
rülebilirdi. Bugün aradan 17 yıl geçmiş bu
lunmaktadır ve köylümıüız çok daha yoksul bir 
duruma düşmüştür. Köy işleri Bakanlığının 
çeşitli iller üzerinde tertibettiği araştırmalar, 
hu alanda çok .aydınlatıcıdır. Bu yayınlara gö
re, ilçelerdeki topraksız köylülerin miktarı, 
bazan % 60 a kadar çıkmaktadır. Onbir ilde
ki topraksız köylü ailelerin ortalama oranı J 
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% 38,5 .gibi dehşet verici bir rakamı bulmak
tadır. Bu duruma göre, Türkiye'deki toprak
sız köylü ailelerinin miktarı bir milyonun üs
tündedir. 

Şu halde, tarımsal gelirin işletmelere dağı
lımı tablosunda verilen rakamlar birer hayal 
malhsulüdür. işlenen toprakların % 24,8 ine 
sahibolaın yoksul 'çiftçilerimizin, tarımsal geli
rin % 24,8 ini aldııklarını iddia etmek, her 
türlü ciddiyetten uzaktır. Bu derece bir eşit
lik, gerçeğe aykırı düştüğü gibi, Devlet Plân
lama Teşkilâtının araştırmalariyle de çeliş
mektedir. Devlet Plânlama Teşkilâtının, gelir 
dağaılımı araştırmasına göre, büyük mülk sa
hipleri, işlenen arazinin % 61,5 ine sahiptirler 
ve tarımsal gelirin de % 46 siını almaktadırlar. 
Halbuki plânda, büyük mülk sahiplerinin top
lam tarımsal gelirdeki paylarını gizlemek ga
yeliyle, oran düşürülmeye çalışılırken, yoksul 
köylümüzün gelir payını yükseltmek için de 
gerçek dışı oranlar verilmekten kaçmı'lmamak-
tadır. 

Esasen köylümüzün ,gerç<ek yaşantısı, her 
türlü refaıh istatistiğini yalanlamaya kâfidir. 
Ankara Ziraat Fakültesi tarafından yapaılan 
işletme analizlerinde, küvük aile işletmelerin
de bazan net hâsılanın mevcudolmadığı tesbit 
odi.lm'ıştir. Toplam sermaye içindeki orana yak-' 
lagık olarak % 70 ini arazi sermayesi teşkil 
eden (küçük köylü işlelırnelerinde, çok düşük 
bir net köylü beklemek gayet normaldir. Çün
kü bu gibi işletmeler, aile işgücünün, israf 
pahasına da olsa, çok diişiik seviyede değerlen
dirme amacını güderler. Memleketin genel ge
riliği, yoksul köylümüzü buna mahkûm eder. 

Köylümüzün perişan durumunu teyideden 
rakamlara, plânda, bazan yer yer rastlanmak
ladır. Köy realitesinin yoksulluğunu göster
mek bakımından bu rakamları tekrarlamak is
terim. Köy nüfusumuzun % 70 i okuıma - yaz
ma bilmemektedir. Köy konutlarının % 41 i 
çürüktür-, 16 000 i çadır ve mağaradır, 200 000 
konutun hiç penceresi yokur, 3.430 milyon 
•köy konutunun yalnız 1 227 sinde hamam var
dır. Köylerimizin % 90 ı yoldan, % 60 ı iç
me suyundan ve % 98 i elektrikten mahrum 
bulunmaktadır. Köylümüzün beslenme şekli 
gelenekseldir, kalorisi düşük maddeler tüket
mektedir. Tahıla dayadı bir beslenme şekli, 
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köylümüzün sağlığını olumsuz yönde etkilemek
tedir. 

Köylümüzü, bugün içinde bulunduğu peri
şan durumdan kurtarmak için, köylümüzün el-
do ettiği gelir seviyesini yükseltmek mecburi
yeti vardır. Adalet Partisi İktidarının sunduğu 
bu plân, toprak reformu yapmaksızın, tarım 
sektöründeki üretimi ve verimliliği artırarak 
hedefe varmak istemektedir. Bu da mümkün 
değlidir. Çünkü, köylümüzün bu yoksul haline 
sebebolan önemli temel faktör, toprak dağılımın
daki dengesizliktir. Nitekim, müzakeresini yap
tığımız plânda, bu konuda önemli bir itiraf var
dır, aynen okuyorum: «Tarım teknolojisi deği
şikliğinin bu sınırlı gelişmesi yanında yukarda 
açıklanan arazi sahipliği durumu, sağlanan im
kânlardan yararlanmada farklılıklar ortaya çı
karmaktadır. Tarımsal makinalardan yararla
nanların % 60 ı, artezyan kuyularından sulanan 
toprakların % 79 zu, kanallardan sulanan top
rakların % 68 zi, suni gübre kullanan işletme
lerin % 79 zu, 50 dönümden fazla toprağı işle
me durumundadırlar». İşte iktidarın sunduğu 
plân, böyle demektedir. 

Tarım kredilrinde ise durum, daha beterdir. 
1965 yılında doğrudan doğruya üreticiye ikraz 
edilen kredi 1 041 800 000 liradır. Bu krediden 
1 083 728 tarım işletmesi yararlanmıştır. 1963 
yıli tarım sayımı örnekleme sonuçlarına -göre, 
Türkiye'de mevcut tarımsal işletmelerin adedi 
3 514 476 dır. Şu halde mevcut işletmelerin 
2 430 748 i Ziraat Bankasının kredisinden isti
fade edememektedir, ö te yandan söz konusu 
taırım kredisinden yararlanan işletmelerin % 
50 sini aşan bir kısmının ortalama yıllık kredisi 
296 liradır. 1964 yılma göre 214 000 ailenin yıl
lık kredisi, 100 liradan aşağıdır. 

Bütün bu açıklamalar, gerek modern tarım 
teknolojisinden ve gerek Devlet imkânlarından 
yararlanmanın, her şeyden önce bir mülkiyet 
meselesi olduğunu ortaya koymaktadır. Böyle
likle, üretimi ve verimliliği artırmanın ancak 
orta ve büyük mülk sahipleri için geçerli olduğu 
kabul edilmiş olmaktadır. İktidarın sunduğu 
plân, toprak reformunun ortadan kaldırmakla, 
milyonlarca köylü ailesini yoksulluklariyle baş-
başa bırakmakta ve bütün kalkınma vasıtaları
nın orta ve büyük mülkiyete temerküz ettirmek 
gibi çok sakıncalı bir yola sapmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri; plânın tarım reformu 
üzerinde ısrar etmesi ve toprak reformundan 
kaçınılması hususu, Adalet Partisi İktidarının 
yoksul köylümüz aleyhine, büyük mülk sahiple
rine verdiği çok önemli bir teminat niteliğinde
dir. Büyük mülkiyette üretimi ve verimliliği 
artırmak için plân, neleri hayata getirmek iste
mektedir1? Şimdi bunu analiz edelim. 

Plân, tarım sektörü için yıllık % 4,2 geliş
meyi hedef olarak almaktadır.Bu da geniş öl
çüde verimliliğin artırılmasına bağlı kalacaktır, 
denmektedir. Yoğun bir tarım sistemine geçe
bilmek, bizim bâzı üretimi artırabilmek, her 
şeyden önce önemli bir tasarrufu ve önemli bir 
yatırımı gerektirmektedir. Beş yıl zarfında ta
rım sektörüne yapılacak toplam yatırımın 16 
milyar 900 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 
Ve bunun % 32 sinin çiftçi yatırımları olacağı 
ileri sürülmektedir. 

Burada büyük bir yanılma vardır. Çünkü, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının gelir dağılımı 
araştırmasında, geri kalmış memleketlerin tarım 
sektöründeki büyük mülk sahiplerinin istihlâk 
temayüllerinin yüksek ve tasarruf temayülleri
nin de çok düşük olduğu açıklanmaktadır. Gün
lük tecrübelerimizle, Türkiye'deki büyük mülk 
sahiplerinin bu alanda bir istisna teşkil etmek
ten uzak olduklarını hepimiz bilmekteyiz. Çün
kü, memleketimizde büyük mülk sahiplerinde
ki tasarruf eğilimi sıfıra çok yakındır. Tarım 
sektöründeki bir gelir fazlalığı, derkal lüks har
camaların artmasına ve sefalet yuvalarının ço-
ğalmasına müncer olmaktadır. Bu durum, ülke
mizde tarım sektöründe görülen gelir eşitsizli
ğinin, yararlı iktisadi bir fonksiyonu bulunma
dığını göstermektedir. 

Şu halde tarımda yıllık % 4,2 gelişmeyi 
gerçekleiştirmeık, tarımda üretimi ve verimli
liği artırmak yolunda büyük mülk sahiplerin
den beş yıllık yatırım tutarının % 32 sine va-
<ran bir tasarrufu beklemek, sosyal gerçekleri
mize aykırı düşmektedir. Yoksul köylü ve kü
çük köylü, topraksızlık veya dev toprak saıhibi 
olmaları dolayısiıyle, plân zaten bunları kalkın
ma dışına itmiş durumdadır. Esasen, .geçim
lerini güçlükle temin eden milyonlarca köylü 
ailesinden kalkınmak için bir tasarruf beklemek 
mantıki değildir. Şu halde tarımda yıllık % 4;2 
gelişmeyi gerçekleştirmek yolunda .gereken ya
tırımın tek kaynağı, Devlet kalmaktadır. Ve 
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çiftçiye düşen % 32 yaltırım, Devlet taraflından 
arta ve büyük mülk sahiplerine kredi kana-
liyle sağlanacaktır. Bu duruma göre, Devlet 
tarımdaki verimliliği artırmak için yatırım tu
tarının % 68 ini sağlamakla kalmayacak, ayrı
ca özel kesime düşen % 32 yatırım tutarının 
karşılığı bulmakla da yükümlü olmaktadır. 

Yatırım tablosunun incelenmesi, insanı çok 
elim sonuçlara vardırmaktadır. Yatırım tu
tarının % 53 ü memleketin su ve toprak kay-
nalklarınMi .geliş/tirilmesine tahsis edilmektedir. 
Türkiye gibi kurak bölgelerin gayet yaygın 
'bulunduğu ıbir 'ülkede, yatırım ağırlığının sula
maya verilmesi realist harekettir. Şüphesiz, 
artan şuleme dolayısiyle sağlanacak faızla üre
tim, tüm millet içinde 'tüketi'lecektir. Ama, 
artan üretimin .getireceği aşırı kârdan ise bir 
avuç insan yararlanacaktır. Bu durum, Türk 
tarımının salhiboilduğü bünyenin zorunlu bir 
sonucudur. Sulama alanında yapılacak yatırım
ların kimin yararına' olduğunu tavzih babında, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün «1960 anket so
nuçları, köyler istatistiği» adlı broşürden bâ
zı rakamları zikretmek isterim. Bu önemli ya
yma göre, ovada ve vadide bulunan köylerimi
zin oranı % 29,4 tür. Ve köy nüfusumuzun 
% 30,9 u burada barınmaktadır. Köylerimizin 
% 68,2 si ve köy nüfusumuzun da % 66,1 i 
•etekte, sırtta ve yamaçta bulunmaktadır. Yine 
aynı istatistiğe göre, orman içi ve orman ke
narında bulunan köylerin oramı % 34,8 dir. 
Ve barındıkları nüfusla' tüm köylü nüfusunun 
% 32,7 sidir. Bu oranlar plân metinlerinde 
köyler için % 37 ve nüfus için de % 30 olarak 
zikredilir. Plâna göre, ormandan geçim ara
yan köy nüfusunun % 38 inin 'bulundukları yer
de ka'lıkmdırılmaları müımlkün değildir. 

Verdiğimiz bu rakamlar, Türkiye'de bereket
li toprakların 'tenha ve buna karşı engelbeli ve 
ormanlık bölgelerinde kesif .bir nüfus barındı
ğını ortaya koymaktadır. Tabiaten bu anor
mal durum, tarım kesiminde hâkim olan bü
yük mülkiyetin zorunlu bir sonucudur. Şu 
halde, Devletin sulama alanında yapacağı ya
tırımların önemli kısmından büyük mülkiyet 
yararlanacaktır. Böylelikle Adalet Partisi ik
tidarı büyük mülk sahiplerine, Anayasanın 
öngördüğü toprak reformunun kendilerine uy-
gula-nmıyaıeağı teminatını verdikten sonra, su

lama alanmdaiki yapılacak kesîf yatırımla, 
mülklerinin değerini % 100 ü aşacak bir şekilde 
artırmayı va'detmektedir. Büyük mülk sahibi 
için sulama, bu kadarla kalmamaktadır. Çün1-
•kü sulama, aynı zamanda boru, samtrftij, motor 
ve akar yakıt demektir. 

ZaJt'en müzakeresini yaptığımız plân, tarım
sal yatırımların % 23,5 ini makina ve teçhizata 
ayırmaktadır. Orta ve büyük mülk sahipleri 
bu teçhizata, Devletten sağlıyaeakları kredi 
kanaliyle sahibolacaklardır. Yüce Kurulun bil
diği gilbi, Türkiye'de montaj sanayii büyük 
bir gelişme içindedir. Bugün ıbüyük çaptaki 
traktörleri artık piyasada bulmak mümkün de
ğildir. Çünkü traiktör ithalâtı yasak edilmiş
tir. Memleketin traktör ihtiyacı yedi firma 
tarafından montaj yoluyla 'karşılanmaktadır. 
Ve küçük çapta, lastikli traktörlerin montajı^ 
na önem veriknektedir. Bunların saltış fiyatı 
anormal derecede yüksektir. Bütün tarımsal 
giderler, sun'î ,gıülbre hariç, büyük mülk sa
hipleri için bile, tannammülü ıaşan bir fiyat se
viyesine daha şimıdi'den varmış buLunmıaiktadır. 
Ama, Adalet Partisi iktidarı bu pahalı tarımsal 
girdilere, uzun vadeli kredilerle, orta ve büyük 
mülkiyet nezdinde pazar bulmayı, ithalâtçılara 
ve yabancı sermaye ile ortaklaşa iş yapan-sanayi
cilere vaıdetmekted'ir. İktidar böylelikle, tarım 
sektöründeki büyük mülk sahiplerine, toprak re
formu yapılmıyacağı ve ayrıca sulama ile arazi
lerinin değer bakımından artırılacağı teminatı
nı vermesine karşılık, ithalâtçıyı ve yabancı 
sermayeyi omuzlarına yüklemek gibi ağır 'bir 
külfeti" onlara tahmil etmektedir. Bu duruma 
göre tüm Türk tarımı, ithalâtçıya ve yabancı 
sermaye ile çalışan sanayiciye çalışacaktır. Tarım 
kesimindo yaratılan değerlerden tasarruf edilen 
kısımlar, gayrimillî unsurların aracılığı ile ya
bancı memleketlere akacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plâna hâkim olan görüş 
«zenginlesiniz.» parolasıdır. Ama plân, yoksul 
köylüye, dar .gelirliye, işçiye, yani tüm Türk hal
kına bu parolayı başkaları namına gerçekleştir
mek vazifesini yüklemektedir. Gerçi Plân büyük 
ve orta mülk sahiplerine de, gayrimillî unsurları 
omuzlamak ve ağır bir borç karşılığı olarak, da
ha fazla-zenginieşme imkânını vermektedir. Fa
kat bu ekonomik kategori için zenginleşme, çok 
smırlı bir mahiyet arz etmektedir. Bu duru-

— m — 



M. Meclisi B : 127 28 . 6 . 1967 0 : 2 

ma göre, «zenginlesiniz» felsefesi, ancak tüccar 
ve yabancı sermaye için geçerli bir görüş haline 
gelmektedir. Sayın Başbakanın Bütçe ve Plân 
Karma Komisyonunun 23.12.1966 tarihli 12 nci 
Birleşiminde yaptığı konuşmada, iktidarın tüc
car ve sanayiciye olan sevgisini çok veciz şekilde 
şöyle açıklamıştır : «Özel teşebbüs denildiği za
man bize çok kere, tüccarın, sanayicinin hâmisi 
gibi bakılmıştır. Biz tüccarın ve sanayicinin ga
yet tab'iî ki haklarının koruyucusuyuz.» Sayın 
Başbakanın bu görüşünü, ikinci Beş Yıllık Plân, 
baştan sona kadar büyük bir sadakatle yansıtmak
tadır. Şu halde iktidarın tarım kesimi, için ön
gördüğü felsefeyi şu şekilde artık özetliyebiliriz: 
«Zenginlesiniz, ama tarım sektöründe yaratılan 
değerler her şeyden önce tüccara ve yabancı ser
mayedara aittir.» İşte iktidarın tarım görüşü bu
dur. 

İktidarın sunduğu bu plânla, Türk tarımı 
tümü ile çok zor günler geçirecektir ve yoksul 
köylümüz de daha fazla yoksullaşacaktır. Bu şek
liyle plânın, Anayasamızla en ufak bir ilgisi 
yoktur. Çünkü plân, Anayasada mevcut ekono
mik ve sosyal hükümlerin, tam tersini hayata uy
gulamaya öngörmektedir. Bu bakıma göre plân, 
demokra/tik olmaktan uzaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi orman konusuna 
değineceğim. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemin
de, Orman Umum Müdürlüğü, kıt imkânlariyle 
plânın kendisine yüklediği görevleri başariyle 
yerine getirmiştir. Örneğin sanayi odunu üreti
mini yüzde yüz gerçekleştirmiştir. Yakacak 
odunu üretiminde de aynı başarıyı görmekteyiz. 
Bozuk ormanların imarında ve orman sınırlama 
çalışmalarında, Orman Umum Müdürlüğünün 
başarısı büyük olmuştur. îkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı tasarıısı metinlerinde, bu başarılar 
teker teker zikredilmektedir. Bu vaziyet, mil
let hayatımızdan orman konusunda Devlet İş
letmeciliğinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Bilindiği gibi memleketimiz, orman alanı 
bakımından fakirdir. Elimizdeki 4 ncü cildin 
100 ncü sayfasına göre, mevcut ormanlarımızın 
'% 64 ü ve aynı cildin 96 ncı sayfasına göre de, 
'% 70 i bozuktur. Verilen bu iki rakam arasında^ 
ki faikı bir yana bırakmak isteriz. Ancak bu 
iki rakam da, Türkiye'deki ormanların büyük öl-
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çüde ibo2uk olduğunu ifade etmektedir. Mevcut 
10,6 miylon hektar ormanın 3,9 milyon hektarı 
normaldir. Bozuk ormanların miktarı, 6,7 mil
yon hektara varmaktadır. 

Açıklanan bu rakamlar, Türkiye'nin bitki ör
tüsü bakımından mutlak alan olarak fakir oldu
ğunu gösterdiği gibi, eldeki ormanların önemli 
kısmının da, gayet düşük bir verim gücüne sa-
hilbolduğunu göstermeketdir. Çünkü normal koru 
ormanlarımızda hektara verim 3 metreküp iken; 
bozuk koru ormanlarda ise bu verim 1,46 metre
küpe kadar inmektedir. Şu halde Türkiye'deki 
orman varlığının, bu düşük verim göz önüne 
alındığı takdirde, sanılandan çok daha fakir ol
duğu meydana çıkmaktadır. 

Bu derece fakir bünyeli ormanların, tabiaten 
bir özel işletmecilik konusu teşkil etmesi mümkün 
değildir. Çünkü özel teşebbüs kendi bünyesi 
icabı olarak daha fazla kâr peşinde koşan bir 
sektördür. Bozuk ormanlarda yatırım yapmak 
sim beklemek bir hayaldir. Ormanların, gerek 
erozyon ve gerek su düzeniyle olan sıkı ilişki
leri göz önünde tutulursa, ormanlarımızın işle
tilmesinde Devletten başkasını düşünmek müm
kün değildir. Şu halde ormanlarımız bu de
rece kıt ve bu derece fakir bünyeli bir nitelik arz 
ettiklerine göre, demek ki «kamu yararı» bir ka
rakter taşımaktadırlar. Bu duruma göre, mem
leket ormancılığında özel sektör işletmeciliği 
asla olamaz. Ormanlarımızın niteliği, Devlet iş
letmeciliğini kendiliğinden zaruri kılmaktadır. 
Orman Umum Müdürlüğü, orman içi ve orman 
dışı ağaçlandırmalar ile bozuk ormanların imar 
ve ıslahını temel hedef almalıdır. Diğer ilke ve 
tedbirler ikinci plânda kalır kanaatindeyiz ve 
orman politikamız bunun üzerine bina edilme
lidir. Belirli şartlarda nelerin öncelik kazandığı
nı bilmeden, ilke diye bâzı hedefleri arka arka
ya saymak ve alınacak birçok tedbiri birbiri ar
dına sıralamak, memleket gücünü dağıtır ve el
deki kıt kaynakları rasoynel bir şekilde harca
mak imkânından da yoksun kalırız. 

Sunulan plân tasarısı, bu bakımdan yeter bir 
vuzuh taşımamaktadır ve kaynakları rasyonel ol-
mıyan bir şekilde dağıtmayı mümkün kıkcak bir 
karakter taşımaktadır. 

Ormanlarımızın fakirliği ve düşük verimi üze
rinde ide plân tasarısında açık rakamlar vardır ve 
bunları zikrettik. Şu halde ormanlarımız mem
leket kalkınmasında öncülük yapacak bir karak-
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ter 'taşımamaktadır. Zaten sunulan plân tasarı
sında da böyle bir iddia mevcut dcğıü'Jıir. Örne
ğin 4 ncü cildin 13 ncü sayfasında, imalât sa
nayiinin yatırımlarına öncelik verileceği açıklan
maktadır. Ayrıca, orman bölümünde verilen bil
giler, ormanlarımızın ekonomik kalkınmada ön
celik kazanmasının mümkün olmadığını ortaya 
koymaktadır. 1972 yılında, ormanlarımızdan 2 
milyar 132,9 milyon liralık çeşitli ürün elde edi
leceği tahmin edilmektedir. (Sayfa 101, tablo 4). 
Fakat orman ürünleri üzerindeki yurt içi tale
bin, yine 1972 yılında, 2 milyar 106,9 milyon 
lirayı bulacağı ileri sürülmektedir. (Sayfa 97, 
tablo 1). Memleket içi istihlâkten artan 26 mil
yon liralık orman ürünü ihracedilecefctir. Ama 
4 ncü cildin 99 ncu sayfasındaki tablo 2 ye gö
re, 1972 yılında, yurt dışı talebin 26 milyon 
değil de, 26,9 milyon lira olacağı' tahmin edil
mektedir. 

Fakat aynı cildin 105 nci sayfadaki tablo 6 
ya göre, 1972 yılında, orman ürünleri ihracatı
mız 37,5 milyon lirayı bulacaktır. Rakamların 
arasındaki bu tutarsızlık önemli görülmiyebilir. 
1972 yılında, ihracatımızın 26 milyon veya 26,9 
milyon veya 37,7 milyon lira olması gösteriyor ki, 
böyle cüzi rakamlarla ormanlarımız beş yıl son
ra bile, memleket kalkınmasında öncülük yapa
cak bir karakter taşımaktan uzaktır. Ormanla
rımızdan, artan iç tüketimi karşılamaktan başka
sını beklemek gerçeklere aykırıdır . Şu halde 
memleket ormanlarının, büyük bir ihraç potan
siyelini ihtiva ettiğini ileri sürmek, veya yalnız 
yabani zeytin ağaçlarını aşılamakla, Türkiye'
nin yılda 20 milyar lira gelir sağlıyacağ nı iddia 
etmek, her türlü ciddiyetten uzaktır. 

Türkiye'de orman - halk ilişkileri adı verilen 
bir mesele olduğu inancındayız ve bu meselenin 
çözümü gerekir. Fakat iktidarın sunduğu plân j 
tasarısı, meselenin çözümünü tammaen ters bir 
yönde atmaktadır. Plân «tasarısına göre, orman -
halk ilişkilerinin iyi bir şekilde düzenlenmemiş 
olmasının sonucu olarak, ormanlar köylümüz ta
rafından tahriibedilmektedir. Ve yine iktidara 
göre, arazi edinme, izinsiz kesim, düzensiz otlat
ma ve orman yangınlarını önlemenin tek çaresi, 
orman - halk ilişkilerini, insanî düşünerek düzen
lemek gerekir. Böylelikle mesele çok ter? ve her 
türlü gerçeğe aykırı şekilde atılmaktadır. Çürikü 
eğer kövlümüz ormanı tahribediyorsa, bu or
man - halk ilişkilerinin düzensizliğinden değil, 

sadece yoksulluğunun bir sonucudur. Türkiye 
hızlı bir sanayileşme yoluna girmedikçe ve top
rak reformu yapılmadıkça, yoksul köylümüz aç 
kalmamak için ve hayatta kalabilmek için, orma
nı tahribedecektir. Almanya'da, Fransa'da bize 
benzer bir orman - halk ilişkisi meselesi mevcut 
değilse, bu, Almanya'nın ve Fransa'nın sanayi
leşme yol iyi e meseleyi kökünden kazıdıklarını 
gösterir. Alman köylüsü, elimizdeki kaynaklara 
göre, 1858 yılında bile, bizim yoksul köylü gibi, 
orman tahribiyle bir geçim kaynağı aramamak
taydı. Plân tasarısında, bu konuda tesbit edilen 
ilke ve tedbirleri memleket bakımından çok teh
likeli karşılamaktayız. 

Bugün Türkiye'de köy nüfusumuzun önemli 
bir kısmı gcç:mi için, ormandan munzam bir 
şevler beklemektedir. Memleket sermayesi mon
taj sanayiinde ve dış ticaret kesiminde israf edil-
diğ'ne göre ve toprak reformundan da şiddetle 
kaçımldığma göre, orman - halk ilişkileri Alman
ya'da olduğu gibi nasıl intizama girebilir? Yok
sul köylümüze bozuk ormanlardan, birkaç ağaç 
ikram etmek ve köylümüzü, plânda öngörüldüğü 
gibi doğum kontroluna teşvik etmek veya 
Avustralya Va gitmeyi'ni propaganda c'tmıek, hiçbir 
meseleyi halletmiyecektir. Çünkü orman köylü
sü esasta, Devletten toprak istemektedir, iş iste
mektedir. 

Sayın nıilctvcikilleri, 
Saym Cevat Önder, Aren arkadaşımıza ce

vap verirken, partimizin «Toprak sahipliğini 
kabul etmediğini, toprak rantını reddettiğini» 
idd'a etmiştir. Bu iddianın gerçekle hiçbir il-
>gisi olmadığını, Sayın Cevat Önder bilir. Bura
ya kadar partimiz sözcüsü olanak yaptığım ko
nuşma da, Saym Oevat Önderi tamamen yalan
lamaktadır. Tarım sektöründe mülkiyeti yay
gın hale getirmek, toprak rantını yaymak de
mek değil midir? Mülksüz kimseleri mal mülk 
saihilbi yapmak, Türk tarımından müreffeh 
köylü işletmeleri kurmak, partimiz tarım prog
ramının temelini teşkil etmektedir. Paritimizin 
tarım kesimi uzmanı olarak bu görüşü mütaad-
dit defalar bu kürsüden savundum. 

Adalet Partisi tarımda büyük mülkiyetin 
dostudur ve küçük çiftçinin düşmanıdır. Türki
ye İşçi Partisi ise tarımda küçük mülkiyetin 
dostudur ve büyük mülkiyet'n aleyhindedir. 
Şu halde Adalet Partisinin tarım görüşü Ana-
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yasa dışıdır.Ama Türkiye İşçi Partisinin tarım 
görüşü ise, Anayasanın ta kendisidir. Bu açık
lığa rağmen Türkiye İşçi Partisine 'türlü ifti
ralarda bulunmak, Sayın Cevat Önder'in de
mokrasimiz bakımından telıVkeli bir zihniyetle 
mücehhez 'olduğunu ispat eder. 

Toprak mahaûllerini kim meydana getirir? 
Ankara veya İstanbul'da oturan ağa mı? Yok
sa tarlada çalışan tarım işçisi mi? Artık, bu ka
dar basit bir sorunun cevabını Sayın Cevat 
Önder'in insafına torik etmekteyim. 

Muhalefet gruplarının Meclisi çalıştırmadık
ları idd'.aslanın tamamen hilafı hatk'kat olduğu
nu Sayın Cevat Önder gayet iyi bilir. Şu iki 
yıl içinde iktidar Türk halkının mutluluğu için 
hangi kanunu getirdi de, muhalefet olarak ko
nulmadık? İktidar, köylümüze, işçimize, aydı
nımıza bir şeyler getirememenin suçluluğunu, 
muha^feto yüklemek çabası içindedir. 1966 Senato 
seçimleri sırasında bu tem, Adalet Partisi tara
fından hayli işlendi. Objektif sonucu muhale
feti ortadan kaldırmak, Meclisin yetkilerini 
kısıtlamak ve demokratik nizama bir sen ver
mek olan bu propagandayı, Sayın Cevat Ön
der büyük bir cesaretle tekrarlamaktadır. İk
tisadi Devlet Teşekküllerini Mealisin deneti
minden kurtarmak için, Adalet Partisinin ilgıili 
komisyonu felce uğrattığını Yüce Kurula ha
tırlatmak isterim. Yalnız bu örnek, Meclisi ça
lıştırmamanın sorumluluğunun tamamen iktida
ra aOdolluğu'naı gösterir. 

'Saygılarımla. (T. 1. P. den alkışlar.) 

BAŞKAN — Saat 15.16. Bundan sonraki söz 
sırasını arz ediyorum. 

Güven Partisi Grupu adına 'Sayın Coşkun 
Kırca, Millet Partisi Grupu adma Sayın Hilmi 
İşgüzar, Türkiye İşçi Partisi Grupu adma Sa
yın Şaban Erik. 

Şimdi söz sırası Güven Partisi Grupu adma 
Sayın Coşkun Kırca'nmdır. Buyurunuz 'Sayın 
Kırca. 

Saat : 15.17 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Sözlerime başlarken Güven Partisi Grupu 
olarak İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasa
rısı üzerindeki çalışmaları hangi açıdan gör
düğümüzü arz etmek isterim. | 

Muhterem arkadaşlarım, 'huzurumuza bir 
tasarı gelmiştir. Bizim kanaatimize göre de, ik
tidardaki partinin kuruluşundan bu yana zaman 
zaman serd ettiği değişik fikirlerle, bu tasarıda 
yer alan pek çok ilkeler arasında çelişmeler 
vardır. Şu anda başka partilerin saflarında yer 
alan bâzı arkadaşlarımız pek iyi hatırlarlar ki, 
Adalet Partisi 19'81 Anayasasının halkoyuna 
sunulması bahis konusu olduğu sıralarda, bu 
Anayasada sosyal devlet, sosyal adalet ilkesi
nin yer alışını tenkid ediyor, bunun kuşkular 
yaratacağını söylüyor ve Anayasa tasarısına 
halkoyunda kırmızı oy vermesinin gerekçesi 
olarak ta, gerekçelerinden biri olarak da bunu 
gösteriyordu. Zaman zaman aynı partinin için
de plân - pilâv edebiyatının bir hayli mâkes 
bulduğunu görmemiş değiliz. Adalet Partisinin 
yetkililerinden, Hükümetin yetkililerinden bu-
•gün bu plânda yer alan ve beyaz üzerinde siyah, 
yazılı ilke olarak pek azımızın reddedebileceği 
birtakım amaçlara, hedeflere, hattâ tedbirlere 
yan bakan buna benzer sözler söylenmemiş de
ğildir. Bunun karşısında bir muhalefet partisi 
grupu olarak bize düşen görev - yetersiz telâkki 
etsek dahi memleketin önemli bir kısmını tem
sil etmekte bulunan bir parti içerisinde pek 
çok noktalarda meydana gelen tahavvülleri, bu 
tahavvüller, hattâ resmî doktrin olarak yazı
lanlarla çelişme içinde dahi olsa teşvik etmek
tir, bunları beğenmektir. Memleket, iyiler ve 
kötüler, bchemahal iyi kalacak olanlar ve be-
hemahal kötü olmaya mahkûm bulunanlar diye 
ikiye ayrılmış değildir. Daha az bilenler, daha 
çok bilenler olabilir; memleket realitelerini da
ha yakından görenler olabilir, daha uzaktan 
görenler olabilir. Nihayet, hattâ kendi çıkarla
rını düşünmüş olanlar bulunabilir, kendi çıkar
larını daha az düşünenler, hiç düşünmiyenler 
bulunabilir. Ama bu demek değildir ki, daha 
az bilenler daha çok öğrenemezler. Bu demek 
değildir ki, hattâ şu veya bu çıkarı temsil eden
ler veya eder görünenler memleket yararına 
doğru yol alamazlar. Bunun aksini düşünmek 
esasen demokratik tartışma dediğimiz vetireye 
ümit bağlamamak demektir. Niçin karşı karşıya 
konuşuyoruz; eğer birbirimizi ikna etmek için 
değilse, eğer birbirimizin söyledikleri sözlerin 
her zaman altında arıyacağımız şeyler; «daha 
evvel şu çelişmeye düştün, evet 'bunu arıyalım, 
şu çelişmeye düştün, ama şu noktaya ıgeldin, 
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dalıa ileri ıgidemezsin,» Biz bu kanaatte değiliz. 
Eğer hiç birimiz ileriye gidemiyeeek olursak 
muhalefetin de ve iktidarın da, 'bu memleketin 
hiçbir zaman ileriye gidemiyeceğini düşünmesi 
lâzımdır. Yaptığımız, nihayet siyasi tercihler
dir. Bu siyasi tercihler üzerinde de elbette ki 
farklılıklar olacaktır. Yarın bir başka iktidar 
gelse ve o zamanın muhalefetleri bu iktidarı 
«bir adım ileriye gitmiyorsunuz» diye kendi 
ıgörüş açısından suçlandırsa, bu memlekette de
mokratik tartışmanın hiçbir neticesi olmryacağı 
kaziyesinden hareket etmiş oluruz. 

B'öyle bir faraziye demokratik tartışmanın 
bünyesiyle kabili telif değildir. Demokratik 
tartışma nedir? Demokratik tartışma; evet kar
şısındakine kendi anlayışına 'göre ıçelişmeye 
düştüğünü muhalefetin göstermesidir; ama de
mokratik tartışma aynı zamanda, eğer bir çe
lişme pahasına ileriye doğru gidiş varsa, bunu 
da kıymetlendirmektir. Daha 'başka çelişmeleri, 
o çelişmenin yenildiği gibi, daha ileriye götür
mek için teşvik etmektir. Güven Partisinin mu
halefet anlayışı budur. 

Muhteremi arkadaşlarımı, bu plân tasarısı 
Karıma Komisyonda çok öneımli tenkidlere uğ
radı ; Cumhuriyet Senatosunda çok ön'emld ten
kidlere uğradı. Bir noktayı hatırdan çıkarma
mak lâzımgeliyor k'i, şu anda (görüştüğümüz 
•metin Cumhuriyet Scııatoisundan tadilen gel-
ınıig olan bir metindir. Biz, Güven Partisi Gru-
pu olarak Kanma Kotaisyonda ve Cumhuriyet 
Senatosunda yapılan tadilleri kifayetli bulunu
yoruz. Ama, Karma Komisyonda ve bilhassa 
Cumhuriyet Senatosunda 'bu Plân tasarısı san
ki hiçbir (müspet tadile uğramamış gibi konuş
mayı da gerçekçiliğe aykırı buluyoruz. Mem
leket ha'ilkı bu tarz muhalefetten hoşlanmamak
tadır, kanaatindeyiz. Halk, muhalefeti elbette 
ki ister, çünkü demokrasiyi ister. Ama gerçek
çi bir .muhalefeti ister. Kendi siyasi tercih açı
larından iktidarın çeliigmesJi varsa, var diyen, 
doğru görmediği tedbire bu yanlıştır diyen, fa
kat yine kendi görüşleri istikametinde bir iler
leme farsa bunu da değerlendirmesini bilen bir 
ımuhalefet'i, bîir muhalefet anlayışını bu mem
leket halkının! istediğine kaaniiz. Böyle 'mi
dir, değil midir? Bunu zamanla göreceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu açıdan hareket
le daha umumi (meselelere girmeden önce, bir 

kaç müşahhas konu üzerinde bâzı tekliflerde 
bulunımak istiyorum. 

Bunlard'an bir tane'si bölge kalkınması ko
nusuyla 'ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Se-
n'atosunda, bilhassa Sayın Kars Senatörü Sırrı 
Atalay'm verdiği bu konudaki bâzı önergeler, 
bizimi kanaatimizce, Karıma Komisyon tarafın
dan pek de haklı olımıyaıı bâzı gerekçelerlo red
dedildi. Dendi ki, «Bölge plânlaması, plânla
ma mefhumiyle bağdaşmaz.» Bu doğru değildir. 
Memleketimizde, meselâ Antalya'da uzun za-
ımandır süren b'ir bölge pl'ânlaıması tecrübesi ya
pılmaktadır. Bu tecrübeleri genişletmek ve ge-
Mştûnnıek icabettüği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Birinci Kalkınma 
Plânından beri uygulanan bir prensip vardır. 
İşletmenin yerini seçerken eğer kârlılık bakı
mından geri kalmış bir bölge İle geri kalmamış 
'bir bölge arasında farklılık yoksa o zalman ya
tırımın geri kalmış bölgede yapılacağı kabul 
edilir. Bu esas bugünkü plân tasarısında da 
yer almaktadır. Güven PartDsi Grupuıran kaııa-
atince; bu kifayetli değildir. Çünkü esasen, 
özellikle özel teşebbüsün memleketin umumiye
tine nisbetle geri ka/lımış bölgelerine az gidişi
nin bünyevi bâzı sebepleri vardır. Bunlar ara
sında, o bölgelerde alt yapı yatırımlarının ek
sikliği başta gelir. Geçimi şartlarının güçlülüğü, 
bu bölgelere teknislnycnlerıi götürmekte zor
luklar doğurur. Böyle olunca, belli bir yatırı
mım geri kalmış bölgelerde yapılabilmesi için, 
nisbeten geri kalmış olmıyan 'bir bölgede de 
kârlılığının müsavi olması ilkesi zannediyoruz 
ki, Birincil Plân tatbikatı sırasında da ıgörül-
düğü gibi, geri kalmış bölgelere yeteri ölçüde 
yatırımların ıgitmesini isağlıyamamaktadır. Bu 
itibarla, bu konuda daha gerçekçi olmak lâzımı
dır. Esasen karıma '.ekonomi anlayışı içerisinde 
esas itibariyle özel teşebbüse bırakılır, sayılan 
ve sayılması gereken sektörlerde dahi kaımu 
sektörünün rol alması zaruretini doğuran sebep
lerden bir tanesi de budur. İşte, plânla en 
açık bir. dille ve 'mülâhazalara istinadeden b'ir 
hususun yer almasını istiyoruz. Bir yatırımım 
nisbeten geri kalmış bir bölgede veya nisbeten 
geri kalmış bir bölgede kârlılığının aynı olma
sı yatırım yerinin geri kalmış bölgede sc-
çümıesi için yeterli bir sebeptir, fakat kâfi b'ir 
sebep değildir. Geri kalmış bölgelerin yeteri 
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derecede kalkınmanın nimetlerinden istifade 
edebilmesi için sosyal kârlılık esasını plâna 
çok daha açık bir şekilde koylmak ımecburiye-
tinleyiz. Ve hattâ bir yatırımın nisbeten ileri 
olan bir bölgedeki kârlılığı daha fazla olsa bile 
geri kalmış bölgeleri genişletmek ve geliştir-
imek ve oralarda istihdamı imkânlarını çoğalt
mak bakımından bu yatırımların o bölgelere 
şevkinin mümkün olabileceği esasını da plânda 
açık bir şekilde yer alımasını isteriz. Böyle bir 
ilke plânda yer alırsa o izaman işte bölge plân
lamasına müteallik esasların da yine plânda, 
plâna giremediği takdirde yıllık programlarda 
çok daha teferruatlı bir şekilde yer alımasını 
da zaruret görürüz. 

Muhteremi arkadaşlarımı, bu bölgeler hep 
biliyoruz, Doğu bölgesidir, Karadeniz bölgesi
dir, Gümey bölgesidir. Yalnız bunlardan da 
ibaret değildir. Melmleketimıizde Orta - Anado
lu'da hattâ Trakya,da gelişmemiş, diğer bölge
lere nisbeten daha da geliışımemıiş celpler ımev-
cuttur. Biraz evvel ileri sürdüğümüz teklif nis
beten geniş, geri kalmış bölgeleri kapsadığı gi
bi ;bu tarz geri kalmış celpleri de içine almak
tadır. Her 'birinin vüsatine ve bölgesinin husu
siyetlerine göre, bölge plânlatmaları yoluna git
mek, bu bölge plânlamaları umumi plânın içine 
entegre olmak şartiyle, hiçbir suretle plânın 
bütünlüğünü bozucu telâkki edilemez ve Birin
ci Plân sırasında yapılan çalışmalar ve tatbi
kat göstermiştir ki, bizzat umumi plânın mu
vaffakiyeti, bölge plânlaması usullerinin bu sa
hada daha geniş ölçüde uygulanmasını gerek
tirir. •> 

Bu konuda, üzerinde durullmaısı gereken bir 
müşa'hhas tedbire de Muhterem Hükümetin ve 
Komisyonun liikkatini çekmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bankacılık sistemi
nin yurt sathında yayılması neticesinde, özel 
olsun, resmî olsun, bankalarımız bu geri kalmış 
bölgeler halkından ımevduat temin etmektedir
ler. Fakat, genellikle bu mevduatla finanse 
edilen yatırıımlar memleketin nisbeten daha ile
ri bölgelerine sevk edilmektedir. Bu, bölgele-
rarası sosyal adalet ve bölgelerarası dengeli 
kalkınma prensibi bakımından ziyadesiyle mah
zurlu bir durum yaratmaktadır. Bunun önüne 
geçebilmek için gelişmemiş bölgelerden topla
nan bu mevluatın, nisbetşn gelişmiş bölgelere 

akışını tersine döndürebilmek maksadiyle mün
hasıran bu bölgelerdeki yatıriimlarmfinansma-
nını objektif usullere göre teşvik ve idare ede
cek olan bir geri kalmış bölgeler yatırım ban
kası kurulmasının Plâna dercedilımcsindc bü
yük faydalar mülâhaza ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Plânlımızda 140 ncı 
sayfada eğitim bahsinde, gerek plânlama stra
tejisinde, gerek plân tasarısının kendisinde; 
eğitimde firkat eşitliği bakımından yer alan ve 
birer ilke olarak reddedilmesi ancak niyet mu
hasebesi yolu ile mümkün olabilen bir talkım 
esaslara açıkça aykırı bir husus göstermekten 
üzüntü duyuyoruz ve bunun değiştirilmeısini 
rica ediyoruz. Şöyle deniyor: «Lise seviyesin
deki teknik ve meslek okullarından gelen öğ
rencilerin, (imam - hatip okulları dâhil) yük
sek öğretime devamı imkânı sağlanacaktır.» 
Buraya kadar çok /güzel. Bundan sonraki cüm
le Güven Partisi Grupunda bâzı tereddüdler 
uyandırmıştır.. «Bu okullardan gelenlerin, 
(İimaım - hatip okulları hariç) yüksek öğreti
me sadece kendi alanlarında devaım etmeleri, 
insan gücü açıkları sebebiyle zorunlu tutula
caktır.» Bu zorunluluk demokratik esaslariyle 
bağdaşmamaktadır. Eğer bu okullardan gelen 
talebeler üniversitenin şu veya bu koluna (ken
di ilk yetiştikleri kola leğil, bir başka kola da) 
girmek hususunda başarı gösterebiliyorlar ise 
firkat eşitliği ilkesi ve he'r insanın istediği gi
bi okuyabilme ilkesi gibi demokratik bir ilke 
bu kimselere girımek istedikleri ve hattâ gir
meye hak kazandıkları fakültenin kapısının 
kapanmasını değil, açılmasını gerektirir, ka
naatindeyiz. Esasen üniversitelerimiz bir gi
riş iımtihanı ısisteımi uygulamaktadırlar. Bu gi
riş imtihanı sistemi sayesinde hangi lise sevi
yesindeki teknik ve (meslek okulundan gelmiş 
olursa olsun, bir başka kolda da üsttün "başarı 
göstererek o fakülteye giınmek imkânını sağlı-
yan insanın, daha sonraki hizmetlerinden fay
dalanmak bakımından o sahalaki istidadinı en 
demokratik bir şekilde 'giriş imtihanı ile gös
termiş olduktan sonra bu istidadı dumura uğ
ratmak doğru bir şey değildir. Bu noktanın 
tashihine Hükümetin ve Karma Komisyonun 
iltifat edeceğini ümidediyoruz. 

Yine eğitim konusunda çok önemli bir hu
sus; dışarıya öğrenci gönderilmesi meselesidir. 
Dışarıya öğrenci gönleriimesi ımemleketiımiain 
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ileri teknolojiyi ithal edebilmesi bakımından 
büyük önem taşır. Bundan önceki plânda, zan
nediyorum, 3 C00 talebenin dışarıya gönderil-
ınıesiı söz konusu idi, bunun ancak onda birini 
belki de b'iraz aşan ölçüde ancak talebenin dı
şarıya gönderil ebildiği anlaşılıyor. Halbuki, 
bu konuda kolaylıkla 'muvaffakiyet temin et
mek imkânı bulunabilirdi. Ancak, -mevzuatta, 
hilâhara tahsilden dönen talebelere, elde ettik
leri tahsil seviyesi 'ile ımüLenasip imkânlar ta-
ri/Tmıyan bâzı engellerin (mevcudiyeti bu prog
ramın yeteri derecede uygulanamamağı sonucu
nu doğurmuştur. Plânın bu konuda daha mü
şahhas tedbirler ihtiva c'ımesi gerekir. Bu, eği
timde fırsat eşitliğini geredkleştirmek hrik'mın-
dan da büyük önem taşır. Güven Partisi Gru-
punun önergo^re ,sıra geldiği zaman bu konu
da da bir teklifi olacaktır. 

Muhterem arkadaş1 anan, Cumhuriyet Sena
tosunda cereyan eden müzakereler sırasında 
T;i--'rnıiv°tlp krmu oyumuzun gözünden kaçan 
mühim bir hâdise cereyan etmiştir. Güven PaTi-
<p':' Grubunun Cumraırivet Senatosunda ve7rı :s 
olduğu petrol konuluna dair bir önergenin mü
zakeresi sırasında Karma Komisyon şimdi oku
yacağım metni teklif etmiş ve bu metin Senato 
tarafından plân tasarısına ilâve edilmiştir. «Pet
rol mevzuatı millî menfaatlerimin göz önünde 
tutularak süratle gözden geçirilecek ve bu an
layış içinde özellikle kamu kuruluşlarının ça
lışmalarını engeli iyen tatbikat ve mevzuat yc-
riden düzenlenecektir». Hemen belirteyim ki, 
Güven Partisi' Grupunun kanaatince bu metin ye
terli delildir. Ve bu metnin daha yeterli bir 
hale 'getirilmesi için tekliflerimiz olacaktır. Fa
kat, yine hemen belirtmek mecburiyetindeyim 
ki. bu met'nde yer alan «kamu kuruluşlarının 
çalınmalarını engelliyen tatbikat ve mevzuat 
yeniden düzenlenecektir», cümlesi - ki, esas iti
bariyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
ruhsat alma hususundaki mevcut kanuni sınır
lamalarının ortadan kaldırılmasını istihdaf et
mektedir - son derecede ehemmiyetli b'r konu
dur. Bunun ehemmiyetini Güven Partisi Grupu 
olarak sadece millî menfaatin nerede olduğu
nun, tesb'tinden, (nerede olduğu hususunda bü
tün siyasi partiler arasında çok daha geniş bir 
anlayışın başlangıcı olarak) değil, aynı za
manda efkârı umumiyemizde cereyan eden ve 

demokratik rejim bakımından bazı rahatsızlık
lar doğurması ihtimali hiç değilse akla getirile
bilen bir polemik imkânının kalkmış olmasından 
da ayrıca büyük sevinç duymaktayız. Ama, he
men söyliyeyim, bunu kifayetli de telâkki etmi
yoruz. Bizim grup olarak bu konuda vermiş ol
duğumuz önerge şu idi: «Halen yürürlükteki 
mevzuatta yer alan ve petrolle ilgili kamu sek
törü kuruluşlarının bu alandaki çeşitli faaliyet
lerini smırlıyan bütün hükümler kaldırılacak
tır». Kısmen bu hüküm bir başka ibare ile şim
di plân tasarısında yer almış oluyor. Bizim 
önergemiz şöyle devam ediyordu: «Bu kuruluş
ların, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile 
ilgili hizmetlerinin bir elden İdaresi için gere
ken tcdb'rler alınacaktır. Memleketimizde pet-
r i alanında faaliyette bulunan yabancı şirket
lerin arama ve üretim faaliyetlerinde iyi niyet 
kurallarına aykırı hareketleri kanuni usulüne 
göre tesbit edildiği takdirde bu şirketlere veril
miş olan ruhsatlar, ruhsat süresinin sona erme
sinden önce iptal edilecektir». Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı grupumuz sözcüsüne 
Cumhuriyet Senatosunda verdiği cevapta; üç 
ruhsatın son zamanlarda bu şekilde iptal edildi
ğini söyledi. Bu bizi memnun etm'ştir. Bu yola 
Hükümetçe gidildiğine göre bu hüküm plân ta
sarısında yer almasında da, ümidederiz ki. KV.r-
ma Komisyon ve Hükümet mahzur görmiyecek-
1 erdir; çünkü plân nihayet biraz daha müşah
has bir vesikadır ve sadece «Millî menfaatleri
miz göz önünde tutularak» ibaresi yeteri dere
cede müşahhas bir ibare değildir. 

önergemiz şöyle devam ediyordu: «Memle
ketimizde petrol alanında faaliyette bulunan 
yabancı şirketlerin vergi mevzuatı, kambiyo ve 
kâr transferi konuları ile Devlet payı konusu 
gibi alanlarda istifade etmekte bulundukları ve 
milletlerarası tatbikat bakımından dahi imtiyaz 
sayılabilecek olan hakları yurt menfaatlerine 
uygun bir şekilde yeniden düzenlenecektir.» 

Bu açıklığı da plân tasarısında Millet Mec
lisinde görmeyi ümidediyoruz. 

Nihayet devam ediyoruz; «Yabancı şirket
lerden alınan petrol ve petrolle ilgili ürünlerin 
milletlerarası piyasada mevcut en elverişli şart
lara göre satmalının ası hususu devamlı olarak 
takibedilecektir. Yabancı petrol ithali ancak 
memleket dâhilinde ve özellikle Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı tarafından üretilen pet-
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rolün iç tüketimi karşılamaması1 takdirinde 
mümkün olacaktır. Kamu sektörüne dâhil ku
ruluşlar petrol ve petrolle ilgili ürünler ihtiyaç
larını öncelikle Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığından ve memleket dahilindeki üretimden 
karşılıyacaklardır». Bu hüküm, bu esaslar za
ten kısmen tatbikatta da yer almaya başlamış
tır. Bu itibarla, Plân tasarısında yer almasında 
hiçbir, mahzur yoktur, bilâkis plânı çok daha 
müşahhas, çok daha açık bir hale gtirir. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer hususlarda 
da bâzı tekliflerimiz olacaktır. Fakat tümü 
üzerindeki konuşma-sırasında konuşmayı uzat
mamak için bunları izah etmiyceğim. önergele
rimiz sırasında esasen konuşmak imkânı bulaca-
giz. 

Şimdi arkadaşlarım, kısaca Plân tasarısı
nın umumi görünüşüne ve dayandığı temel 
anlayışlara bir nebze değinmek isterim. 

Güven Partisi Grupu olarak bu plânı da
yandığı temel anlayış baikımından incelerken, 
takibettiğ'aıiz metot şu olmuştur : Ortada bir 
vesika vardır, bu vesikayı getiren iktidar, bir 
parti olarak taarazuv edişinden beri zaman za
man bugün bu vesikada yer alan pek çok il
kelere ve tedbirlere aykırı düşen beyanlarda 
bulunmuştur. Biraz evvel de belirttim, bu 
doğrudur. Fakat bizim bakımımızdan yapıcı 
davranış, ancak bu plânda mevcut eksiklikle
rin de giderilmesi bakımından mazide buldu
ğumuz ümidi bu noktadan açıklamak ölçüsün
de olmuştur ve olacaktır, ilerisi için, acaba 
Adalet Partisi iktidarı kendi iktisadi sistem 
anlayışına göre bu plânla memleketi nereye gö
türmek istiyor? Tamaımiyle özel teşebbüsün hâ
kim olacağı bir yola doğru mu sevk etmek isti
yor? Hemen belirtelim ki, plânda yer yer ha
kikaten biraiz eskimiş bâzı doktrinlerin kalın
tısı intibaını veren cümleler yoık değildik. Fa
kat bu plân vesikasının bu şekliyle huzurumu
za gelmiş olması daıhi, memleket gerçeklerinin 
hayli modası geçmiş, bâzı doktriner prensiple
ri yıllarca tekrarlamış bir iktidar üzerinde de 
baskısını açıkça hissettirdiğini göstermektedir. 
Bu baskının mevcudiyeti ilerisi içıin ümit ver'c'j-
dir. Bu baskının hissedilebiİJmiş olması da de
mokratik rejim bakımından ümit vericidir. 
Çünkü bu baskı daima mevcudolacaktı. Bun
lar memleketin objektif gerçeklerinden doğu
yordu. Fakat bu baskı karşısında hiç resep-

tivite gösterilmemiş olabilirdi. Tamamiyle bu
nun karşısında direnilebilirdl. İşte demokra
tik rejim bakımından tartışmaların lüzumsuz 
derecede sertleşmesi, birbirini anlamıyan in
sanların karşılıklı çarpısıması ihtimali o zaman 
oı'Laya çıkardı. Bugün karşımıza gelen Plân 
tasarısı sayesinde Adalet Partisi iktidarını za
man zaman eskiden söylemiş olduğu sözlerle 
çelişmeye düşmekle itham edebiliriz. Ama kar
şımıza gelmiş olan plânın, pek çok kısımlarını-
açıkça, (hepimizin benimsediğimin hedeflere ve 
tedbJ.lere aykırı sayamayız. Aykırı olan ta
raflar yok mudur? Eksik olan taraflar yok mu
dur? Bunları bu ilerlemenin ışığı altında kıy
metlendirerek düzelLmeye elbirliği ile çalışırız. 
İlerisi için ne olur? İktidar, bu iktidar, bu çe
lişmelere düşmüş olan iktidar bu plânı tatbik 
eder mi, etmez mi? Niyet muhasebesine giriş
menin demokratik tartışma bakımından doğru 
olduğuna kaani değiliz. Bizim Güven Partisi 
olaraık ıgörüşümüz şudur : Bu plânda yer alan, 
benimsediğimiz yerler vardır, benimsemediği-
mJz yerler vardır. Benimsemediğimiz yerlerin 
geniş ölçüde düzeltilecek Millet Meclisinden 
plânın çıkabilecezğini de ümidetmekteyiz şu 
anda. Benimsediğimiz yerler ne ise, «Adalet 
Partisi iktidarı bunu hiçbir suretle tatbik et
mez, edemez, niyeti bozuktur.» demek yerine, 
tatbikatı beklemeyi ve tahıbik etmediği takdir
de yakasına sarılmayı müspet, yapıcı muhale-
LOI vazifesi olarak .görürüz, arkadaşlar. (A. P. 
ve Güven Partisi sıralarından alkışlar, bravo 
sesleri) 

Mumterem arkadaşlar, bu plânda karma 
ekonomi esası yer alıyor. Bu karma eıkonceni 
esası üzerinde, karma ekonomi içerisinde öızel 
teşebbüsün nasıl bir rol oynaması gerektiği ve 
vüsati konusu hariç, siyasi partilerimiz arasın
da bir mutabakatın mevcudolduğunu belirtmek 
gerekir. Bu plân Karma Komisyona geldiği za
man, metinde, memleket kalkınmasında daha 
çok uzun zaman kamu sektörünün oynaması ge
reken başlıca rol ile kabili telif olması zor, 
sosyal adalet ilkesinin tatbikatı bakımından ce
saret kırıcı bâzı ilkeler yer alıyordu. Bununa 
la karma teşebbüsler konusunu kasdediyıorum. 

Hakikaten plânda da atıf yapıldığı gibi, 
Plânlama Teşkilâtının hazırladığı millî gelir 
dağılımına dair ,etütteki rakamlar Türkiye'de 
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millî geüir dağılımı bakımmıdan sosyal adalet 
'konusunda çok şeyler yapılmasının zaruri ol
duğunu gösteriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi kalkınma 
vetiresi birtakım doğmalar açısından görülür
se veya iktisadi 'kalkınma vetiresine münhası
ran bâzı aihlâki değerler ölçüsünden bakılırsa, 
sosyal adaletin ger'çeıkleşmesi problemini başka 
türlü telâkki etmek kaaibİldir. Ama, iktisadi 
kalkınmayı gerçcMeştirmenin Anayasanın or
taya koyduğu hedef olması açısından, ahlâki 
değerlere, iktisadi kalkınma zaruretlerini or
tadan kaldırıcı bir kuvve't tanımadan bakılır
sa, o zaman sosyal adaleti iktisadi kalkınmayla 
birlikte gerçekleştirmenin yolunu bulmuş olu
ruz. Doğru olan bir şey vardır; hiç şüphe etmi-
yelinı ki, m emi dk etimiz ızenıgmle^tikçc, millî ge
rimiz, millî servetimiz arttıkça sosyal adaleti 
geliştirmek, çoğaltmak, millî gelir dağılımında 
pek bariz ve vahîm bir adaletsizlik sahası gös
teren Lorem eğrimizi çok daha fazla düzeltmek 
için, ahlâki ölçüler açısından ileriye sürülen 
arzulardan çok daha kuvvetli birtakım araçlar 
temin edebileceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle sanıyorum ki, 
hiç değilse çok uzun bir vâdenin hedefleri bir 
tarafa bırakılacak olursa, bu Mecliste temsil 
edilen hiçbir siyasi parti millî gelirden istifade 
imkânları bakımından her şahsın kısa bir vâ
dede, - tekrar edeyim - daha doğrusu, benim ka
naatimce, ütopya olan çok uzun bir vâde dışın
da, tam bir eşitliğe erişeceği hususunda bir ha
yale sahip değildir. Ve böyle bir hayalle Türk 
seçmenini aldatmak yolunda da olamayız. 

Her cemiyette, zaman zaman, iktisadi haya
ta yapılan katkının farklı oluşu icabı, hattâ 
isçiler arasında dahi, bdrltakıım gelir eşiteizlik-
leri, siyasi rejimi, iktisadi sistemi ne olursa ol
sun, mevcudolmuştur. Hattâ, mevcudolması bir 
ölçüde iktisadi faaliyeti hızlandırıcı sayılmıştır. 
Aslında kâr mefhumunun sadece işverenlere de
ğil, işçilere de hitabetmesinden bahsedildiği za
man, bir ölçüde, bu (hiçbir cemiyetin vazgeçe
memiş olduğu) prensip kabul edilmiş olur. 

Bir ikinci nok'ta şudur: Her cemiyet, bilhas
sa kalkınma halinde olan her cemiyet, hangi re
jim ve hangi iktisadi sistem içinde kalkınmış 
olursa olsun, «yüksek faaliyetler» denilen, bir
takım faaliyetleri yerine getiren insanlara, kül

tür faaliyetlerinde bulunanlara, idare faaliyet
lerinde bulunanlara, teknolojik önemi büyük 
faaliyetlerde bulunanlara, bu faaliyetlerde bu
lunarak memleket kalkınmasına hizmet edebil
mek imkânını, zamanını bahşedebilmek için bir 
takım gelir farklılıklarına gitmiştir. Nihayet, 
bir üçüncü gelir farklılığı kaynağı vardır ki, o 
da mülkiyetten doğar. Eğer mülkiyetin, Anaya^ 
samızda yer aldığı şekilde, kamu yararı aleyhi
ne kullanılamıyacak olan mülkiyet hakkının, 
özü itibariyle muhafaza edilmesi zaruretini Gü
ven Partisi Grupu gibi, vatandaşın iktidara 
karşı mukavemetini sağlıyabilecek bir sınır -
hürriyet, bir mukavemet - hürriyet unsuru ola
rak görüyorsak ki, Anayasamızın görüşü budur 
- bir derece bundan da bâzı gelir farklılıkları do
ğacaktır. «Bütün gelir farklılıklarını ortadan 
kaldıracağız».. Böyle bir sözü kimseden şimdi
ye kadar duymadım. Ama bu intibaı halka ver
mekte de fayda yoktur. Onun için bu açıklıkla 
•gerçekleri söylemek lâzımdır. Bu plâna ne di
yor, tıpkı 1 nci plân gibi; «kalkmabilmek için 
tüketimde bâzı kısıntılar yapmak zorundayız». 
Diyor. Ama bilelim ki, kalkınmamızın muayyen 
bir safhasına gelince, artık tüketim hedeflerin
de kısıntı yapmak şöyle dursun, kütle halinde 
tüketim devresine geçişi, ister plânlı, ister plân
sız, ister şu şekilde plânlı, ister bu şekilde plânlı, 
her kalkman cemiyet hedef olarak ittihaz et
miştir. Ama, bu hedefe varabilmek için tasar
ruf yapmak, yatırım yapmak ve bunun için de 
tüketimde bâzı kısıntılar yapmak lâzımdır. De
mek ki, İktisat ilminin de temelinde yatan ned
ret problemi kalkman bir memlekette, az geliş
miş bir memlekette diğer memleketlere nazaran 
elbette ki, daha fazla ehemmiyet kesbedecektir. 
Elbette ki, böyle bir memlekette, o memleketin 
kalkınmasını idare edecek olan insanların bu 
imkâna sahibolabilmcsi için kendilerine veri
lecek maddi vasıtaların mevcudiyeti, cemiyet 
içerisinde, eğer kışkırtılırsa, daha fazla friksi
yonlar, sürtüşmeler yaratabilecektir. Ama ger
çeği görelim, tarihi görelim, her memleketin, 
tekrar ediyorum, hangi siyasi rejim, hangi ikti
sadi sistem içinde kalkınmış olurlarsa olsunlar, 
bir dereceye kadar prensibinden vazgeçmedikle-
l i birtakım gerçekleri de bilelim, bu gerçekleri 
bilerek bunları anlatalım ve kimseyi kışkırtmı-
yalım, (A. P. ve Güven Partisi sıralarından bra
vo sesleri). 
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Şüphesiz, «kimseyi kışkırtmıyalım» derken 
bunun bir de karşılığı vardır. Sınıfların birbi
rine karşı kışkırtılmasından şikâyetçi olanların, 
sosyal adaletin sadece mevcut ve ilerki nimet
lerden mümkün mertebe âdil ve eşit şekilde 

istifade etmekten de fazla bir şey olduğunu bil
melerimi gerektirir. O da şudur: Kalkınmanın fe
dakârlıkları da vardır. Bu fedakârlıklar da ce
miyet içindeki sınıfların, zümrelerin sosyal ada
let esaslarına uygun olarak katlanmaları lâzım
dır. Elbette ki, tüketimi kısma zaruretleri, elbet
te ki, çalışmayı, verimliliği teşvik zaruretleri, el
bette ki, memlekette kalkınmayı yapacak, idare 
edecek olan kimselerin, (memur, asker onlar da 
bunun içine dâhil) bunu yapabilecek durumda 
olabilmeleri zarureti ve elbette ki, siyasi rejimi
mizin temellerinde)!} biri olarak, iktidara karşı va
tandaşın masum kalabilmesi ve direnebilmesi za
ruretinden doğan mülkiyet hakkının özünü ko
ruma zorunluğu, birtakım gelir eşitsizlikleri ya
ratacaktır. Bu gelir eşitsizlikleri kalkınmamız 
ilerledikçe azalacaktır, şüphesiz. Mevcut durum
da da cemiyetin umumi ahlâk ölçülerinin kaldı-
ramıya-cağı, yama Anayasamızın (Marx'm emek -
değer tnazarıiyesiyle falan hiç ilgisi yok) tamamiy-
le ahlâkî bir prensip olarak vaz'ettiği insanca 
yaşama prensibi, bugünün şartları içinde açık 
söyliyelim, bugünkü fakirliğimiz içinde neyi ge
rektiriyorsa, (fakirliğin eşit şekilde dağıtımını 
değil), ama zengin olanların daha az zengin 
olanlara yani daha fakirlere nisbetle kalkınma
nın fedakârlıklarına daha fazla iştiraki prensi
bini de biz gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 
Ancak bunu gerçekleştirmek ölçüsünde kışkırt
ma edebiyatınım karşısına çıkmak hakkını, kendi
mizde buluruz. ('Güven Partisi sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar)» 

Muhterem arkadaşlarım, bu, yapılması kolay 
bir sentez değildir. Söylediğim şeyler birtakım 
umumi prensiplerdir. Bu umumi prensipler için
de elbette ki, her siyasi parti kendisine göre bir
takım siyasi tercihler yapacaktır. 

iSöylüyorum; tüketimin bir ölçüde kısılması, 
bu tamamiyle sosyal adalet istikametinde giden 
bir prensip değildir. Birimci Kalkınma Plânında 
bu konuda, bu Kalkınma Plânından çok daha 
cesur hükümler yer alıyordu. Açıkça deniyordu 
ki, sosyal adalet amaçlarını yatırım amaçlarının, 
tasarruf amaçlarının üzerine almak, kısa vâdede 

kalkınmayı yavaşlatır. Ve deniyordu ki, biz ne 
kalkınmayı yavaşlattırmak durumundayız, ne de 
kalkınma yaparken sosyal adaletsizlikleri artır
mak durumundayız. Kalkınma yaparken sosyal 
adaletsizlikleri azaltmanın da yolu vardır, deni
yordu. Ama, bu, hiç şüphesiz, kalkınma ile sos
yal adaleti beraber yürütmenin, ama ne kalkın
mayı, ne de sosyal adaleti yekdiğerinin üzerime 
'geçirmemenin! prensibi idi. Bu Plânda her ne
dense bu konu Birinci Plânda olduğu kadar açık
lıkla yer almıyor. Aynı açıklıkla yer alsaydı çok 
daha iyi olurdu. Ve doğru bir şey olurdu, bi
limsel bir şey olurdu. Tekrar ediyorum, hangi 
siyasi rejim, hangi iktisadi sistemi alırsanız .alı
nız, her bakımdam hepsi için bilimsel, hepsi için 
doğru bir şey olurdu. 

Şimdi, işte bunun siyasi tercihleri bir plânda 
yer alır. Bizim Anayasamız bu temel esasları 
koymuştur, bu temel felsefeyi getirmiştir. Yal
nız bu temel esasları, bu temel felsefeyi getirir
ken, bedahat halindeki aykırılıklar dışında, kal
kınma yapılırken muhtelif iktisadi büyüklükler 
aıgregalar) arasındaki münasebetler tanzim edi
lirken, millî gelir dağılımının yapısal durumu-
rıun sosyal adalete doğru götürülmesi hususu 
tanzim edilirken siyasi iktidarlara değişik siyasi 
tercihler yapmak hakkını tanımıştır. Bu siyasi 
•tercihler kimisine göre yatırım bakımından az
dır, kimisine göre sosyal adalet bakımından az
dır. Bunlar devamlı surette bu cemiyette müna
kaşa edilecektir. Devamlı surette de münakaşa 
edilmelidir. Ama, bu konuda karar verebilecek 
bir mahkeme olmadığını da unutmamak lâzım
dır. Çünkü, bu konu hukukî bir konu değildir, 
hukukî bir konu olmayınca bu konudaki kendi 
tercihlerini hiçbir partinin, «Anayasanın yaptı-' 
ğı tek siyasi tercih budur.» diye takdim etmeye 
^•akkı olmasa gerektir. Böyle olunca, bu demek 
değildir ki, kimsenin kendisinde bu hakkı görme
mesine rağmeın, kendi görüşünü başkasının görü
süne tercih etmesin ve başkasının görüşünü ten-
kid etmesin. Esasen bu tenkidler yapıldığı Ölçü
de demokratik tartışmamız gelişecektir. Bu konu
da bir mahkeme yoktur. Şu kanunun, bu kanu
nun, Anayasaya aykırılığını inoeliyecek merci 
var. Ama şu plânda iktisadi büyüklükler (agrega-
lar), millî gelir dağılımı şöyle gelişiyor, böyle 
gelişecek; hepimizin bu konudaki fikirlerimizi 
wlemem'iz ve birbirimizi sonuna kadar tenkid 
etmeye hakkımız vardır. Ama, tek siyasi tercih 

— 5U — 



M. Meclisi B : 127 28 . 6 . 1967 O : 2 

budur ve bu Anayasanın emridir, demeye hakkı
mız yoktur. Bu konuda birtek mahkeme vardır 
arkadaşlarım, o da Türk seçmen kütlesidir. 
('Bravo, sesleri) Türk seçmen kütlesinin aldatıl
dığına kaaınıi olabiliriz. Demokratik rejimde bu 
imkân da vardır. Aldatılıyorsunuz deriz. Bu da 
mümkündür. Fakat demokratik rejim odur ki, 
velev Türk seçmeninin aldatıldığına inanalım, 
aldanan seçmen karşısında ona hürmet etmek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü, velev aldaınmaıkta ol
sun, hepimizin hâkimi o seçmendir. (A. P., Y. T. 
P. ve Güven Partisi sıralarımdan bravo sesleri) 

(Biz Güven Partisi Grupu olarak şuna inanı
yoruz ki, tek dereceli genel oyun mevcudolduğu 
bir sistemde şu veya bu iktidarın seçmeni aldat
tığına kaaami olanların telâşlanmaları, hırçınlaş
maları için hiçbir sebep mevcut değildir. Çün
kü, demokrasi bir felsefî esasa dayanır; insan ak
lının üstünlüğüne olan inanca dayanır. Kendi 
delililerinin, kemdi görüşlerinin başkalarının de
lillerinden. ve görüşlerinden üstün olduğuna ina
nanlar, insan olan seçmen kütlesine bu üstünlü
ğü anlatabileceklerine de güvenebilirler ve gü
venmelidirler. Onun için ralhat olmalıdırlar, hır
çın olmamalıdırlar, tahrikçi hiç olmamalıdırlar. 
(iBraıvo sesleri)' 

İşte demokrasi budur, burudan da başka bir 
şey değildir. Ve demokrasinin tarihi bize göster
miştir ki, sosyal adalet yolunda yapılan en, bü
yük ilerleme, vatandaşa tek dereceli genel oy 
hakkını tanımış olmaktır. Çünkü, tek dereceli ge
nel oy hakkının tanındığı bütün memleketlerde 
sosyal adalet ilerlemiştir. 1830 1ar Avrupa'sına 
•bakımız, bizimkinden tamamen farklı tarihî şart
lar içerisinde, münasebeti olmıyan tarihî şartlar 
içerisinde bir sınıf mücadelesi cereyan ediyor. 
Bu sınıf mücadelesi içerisinde burjuvazi genel 
oy prensibini tahdidetmiş, hem iktisadi, hem si
yasi iktidarı elinde tutmanın çarelerini bulmuş. 
Durabilmiş mi?.. Fransa'da daha 1850 lerde ge
nel oy sistemi kurulmuş. Adım, adım, adım, adım 
inkişaf etmiş, inkişaf edip bir kere yerleştikten 
sonra da, sosyal adalet bakımından sınıf mücade
lesinin Batı - Avrupa'da belli yıllardaki şartları 
içinde en aşırı fikirleri müdafaa edenler dahi iş
te bu sistem içerisinde her istediğimizi yapmak 
mümkündür, diyebilmişler. 19 ncu asrın 3 ncü 
çeyreğinde söyleniyor bu Batı Avrupa'da. Gö
rülüyor ki, Türkiye'de bugün genel oy, tek de

receli genel oy mevcutken ve Türk halkı Ata
türk devrimleri sayesinde artık bir kere kader
ciliği kırıp atmış, ilerlemeye doğru arzusunu, 
iradesini açıkça izhar etmişken, tepeden inme 
kalkınma metotlarına, kestirme yollara sapma
ya veyahut bu yollara sapmaya teşne olanlara 
veya teşne olduğu sanılanlara malzeme hazır
lamak Türk demokrasisi içerisinde gerçek, dü
rüst oyunun malzemesi ile çalışmak mânasına 
gelmez arkadaşlarım. (A. P., Y. 'T. P. ve Güven 
Partisi sıralarından alkışlar ve bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar karma te
şebbüsler konusuna dönmek istiyorum. Bu kar
ma teşebbüsler konusu hakikaten bizim kanaati
mizce de; Plân huzurunuza Plân Karma Komis
yonundaki gibi gelmiş olsaydı, gerek kalkınma
nın icapları bakımından, yatırım siyasetinin 
icapları bakımından, 'gerek millî gelir dağılımın
da sosyal adalet bakımından <çok vahini bir hu
sus olarak görülürdü. 

Fakat, şu anda müzakere etmekte olduğu
muz rapor Karma Komisyona gönderilmiş olan 
tasarıdan, bu konuda ziyadesiyle farklıdır. Gü
ven Partisi Grupunun Senatoda takdim ettiği 
bir önerge Karma Komisyonca da, Hükümetçe 
de benimsenerek, Cumhuriyet Senatosunca ya
nılmıyorsam ittifakla kabul edilmiş ve plânın 
bu konudaki hükmü şöyle değişmiştir : «Dev
let veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri sermayesi
nin iştiraki ile kurulacak olan karma teşebbüs
lerde sermaye ve idare hâkimiyetini mahdut sa
yıda özel kişilere bırakmak yoluna gidilmiye-
cek.» Bu, son derece önemli bir hükümdür. Ger
çi istihza etmek mümkündür arkadaşlarım; 
Nasıl oluyor da Adalet Partisi İktidarı bunu 
Karma Komisyona böyle getiriyor ve sonra Se
natoda radikal bir değişiklik yapıyor.:. Hattâ 
bu konuda istihza meşruu da telâkki edilebilir. 
Diyeceğim yok. Fakat bir başka yol daha var
dır dedik : Bunu kıymetlendirmek. Biz bunu 
teşekkürle karşılıyoruz. Yalnız teşekkürle kar
şılamıyoruz, aynı zamanda şunu da belirtelim 
ki, Adalet Partisi İktidarının bundan sonraki 
davranışlarının da bu yolda olması için elimizi 
yakasından bırakmıyacağız. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu hükmü 
biraz tahlil etmekte fayda vardır. Kamu sek
törün özel teşebbüslerle iştiraki iki şekilde olur, 
Bir kısmı zaten 468 sayılı Kanuna göre Kamu 
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İktisadi Teşebbüsü sayılır, kamu sektöründe 
yer alır. O da, ödenmiş sermayenin yarısından 
azına ancak özel sektör sahipse. Buna zaten 
kimsenin itirazı olmamak lâzımdır. Çünkü, bu 
takdirde aslında, özel sektörden kamu sektörüne 
yatırımlar için bir transfer yapılmış demektir. 
Şimdi burada ne diyor? Mahdut sayıda özel 
kişilere bırakmak yoluna gidilmiyecektir. «Bu, 
bir imkânı daha açıyor. O da şu : Almanya'da 
işçilerimiz Türk - San diye bir şirket kurmuş
lar. özel teşebbüs... Fakat, mahdut sayıda kim
senin sermayesine sahibolduğu bir teşebbüs de
ğil... Birtakım kanuni tedbirler alınırsa, ida
resinin de mahdut kişiler eline geçmesini önle
mek mümkün. (Bunun gibi, aynı kanuni tedbir
ler alınmak suretiyle idari bir oligarşinin ku
rulmasını önlemek şartiyle, büyük bir halk -his
sedar kütlesine dayanan anonim şirketler, koo
peratifler bu bakımdan desteklenmiye değer 
teşebbüslerdir. Mahdut sayıda özel kişilere bı
rakmak yoluna ıgidilmiyecektir.» denince bun
dan açıkça çıkan mâna şudur : Ya özel sek
törden kamu sektörüne bir kaynak transferini 
sağlıyacak tarzda ödenmiş sermayenin yüzde 
50 sinden az 'özel teşebbüsün iştiraki olduğu 
kamu iktisadi teşebbüsleri kurulacaktır, veya
hut biraz evvel bahsettiğim şekilde, halka açık 
anonim 'şirketler, bilhassa işçilerin kuracakları 

şirketler ve nihayet kooperatifler bu imkândan 
faydalanacaklardır. Güven Partisi Grupu ola
rak açıkça beyan edelim ki, bu hükme dayan
maksızın yapılacak tatbikatı plâna aykırı sa
yacağız. Bu bakımdan yine bölge kalkınması 
konusuna dönerek şunu da belirtmek isterim ki, 
bu gibi teşebbüslere yapılacak transferlerin 
bilhassa memleketin gelişmemiş bölgelerinde 
yatırım yapılmasını teşvik edecek şekilde ol
ması da şayanı arzudur. 

Sırası gelmişken burada hükümetin sevk etmiş 
olduğu Yetki Kanununa temas etmek isterim. 
Bu Yetki Kanununu Plân Karma Komisyonuna 
gelmiş olan şekli ile okudum. iHemen söyliye-
yim ki, şahsan, 'Anayasa bakımından «dec-
ret - loi» sisteminin Anayasaya aykırı olduğu 
yolunda çok aşırı bir fikir söyliyecek değilim. 
Memleketimizde halen gümrük mevzuatı sa
hasında, ihracatı teşvik sahasında tama-
miyle «decret-loi» mahiyetindeki» tatbikata 
raslanır. Kanunu bu yönden tenkid etmek 
doğru değildir, Ye hattâ plân uygulaması hız-

I lanacaksa bâzı yetkileri tanımakta prensip 
j bakımından da mahzur görmem. 

Ama bu kanun bu mahiyette bir kanun de
ğildir. Bu kanun bu ihtiyacı karşılıyacak 
ölçüde teknik bir formülasyona da sahip de
ğildir. Evvelâ fonların transferine mütaallik 
hükümler karma teşebbüsler konusu Cumhu
riyet Senatosunda biraz evvel bahsettiğim ra
dikal değişikliğe uğramadan evvelki şekline 
göre getirilmiştir ki, en aşağısından Yetki 
Kanununun bu bakımdan değiştirilmesi icabe-
der; değiştirilmediği takdirde vahîm bir du
rumun ortaya çıkacağına inanıyorum. Çünkü, 
hakikaten o zaman Sayıştay müessesesinin bile 
mevcudiyetine lüzum kalıp kalmıyacağı üze
rinde düşünülebilir. Zannederim ki, tasarı tek
nisyenlerin elinden geçmeden hazırlanmış bir 
tasarıdır ve teknisyenlerin elinden geçerse, 
hem Anayasaya uygun hale gelir, hem zaten 
mevcut yetkiler ortada dururken birtakım 
yetki tekerrürlerine meydan verilmez, hem 
de «Pleins - Pouvoirs» tam yetki ve decret - loi 
mefhumlarına uygun şekilde, nerede yetkft 
verilecekse o yetki mevzu, şerait ve müddet 
bakımından, tıpkı gümrük mevzuatımızda 
tıpkı ihracata mütaallik mevzuatımızda ol
duğu gibi, kesin ve vazıh şekilde kayıtlara 
tabi tutulabilir. Halen kanun benim gördü
ğüm metni ile bu vasıflardan mahrumdur. 
Kanuna bu şekliyle muhalifiz. Kanunun dü-

[ zeltilmesi gerektiğine kaaniiz. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu plânda 

üzerinde durulması gereken bâzı başka konu
lar var. Bu konular biraz teorik konular, 
pratik tatbikat bakımından bendenizi kendi 
telâkkilerim bakımından büyük endişeye sevk 
etmiyor. Nedir bunlar? Saym Alican konuş-
masmda, Plânın 52 nci sayfasının sonunda yer 
alan bir hükümden şu neticeye ulaştılar : Bu 
Plân, daha çok liberal ekonomi sistemine doğ
ru yönelmiş bir plândır. Plânın bâzı yerlerin
de memleket gerçeklerinin baskısına rağmen, 
doktriner hâtıraların yer yer çizgiler çizdiği 
görülmüyor değil. Bunlara ayrıca temas ede
ceğim. Fakat, ben, bu noktayı Sayam Ali
can'm bulduğu noktadan ziyade, başka nok
talarda görüyorum. Onları da arz edeyim. 
Gerçj, Saym Alican'm bahsettiği kısmın çık
masına ben de taraftarım, başka sebeplerden 
dolayı. Şimdi ne denmiş orada? «özel yatırıra-
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lar seviyesini bulamazsa, kamu yatırımla
rını artıracağız.» Güzel. Ama, «kamu yatı
rımları seviyesini bulamazsa bu sefer özel 
yatırımları .artıracağız» deniyor. Şimdi, bu
nun hakikaten sağa doğru bir kayış olup 
olmadığını incelerken, tasarruf - tüketim muade
lesinin diğer noktalarına da bakmak lâzım. 
Meselâ, eğer kamu yatırımları azalmış, özel 
yatırımları, (bu azalmayı ortadan kaldırmak 
için gayrisâfi millî hâsıla sabit telâkki edil
diğine göre), o ölçüde artırmak cihetine gidi
yoruz. Bunu nasıl artıracağız? Tüketimi kısa
rak artıracağız. Plânda bir başka hüküm 
daha var. Ne diyor? «Tüketim artışları alt 
gelir tabakalarında, üst gelir tabakalarına 
nisbetle daha hızlı «olacaktır.» diyor. Bu, 
tamamiyle sosyal adalete uygun bir hüküm. 
Eğer buna göre olursa, yani kamu yatırım
larının beklendiğinden az olması, özel yatı
rımların beklendiğinden fazla yapılması na
sıl finanse edilecek? Mesele buna bağlı. Eğer 
alt gelir tabakalarının tüketimini azaltarak 
bunu yapacaksak, o zaman hakikaten sağa 
yönelmiş oluruz. Ama, özel yatırımların daha 
fazla artmasını sağlamak için üst gelir ta
bakalarının tüketimini, ister gönüllü yollar
dan, ister vergi yolundan kısarak bu işi ya
pacaksak o zaman sağa yönelmiş falan değil. 
Böyle olunca, sağ - sol kelimeleri, hakikaten 
bu gibi pek ince ve teknik meseleleri izah 
ederken, bırakalım halkımızı, entelektüel
ler bakımından da, teknisyenler bakımın
dan da ziyadesiyle kifayetsiz şeylerdir. 

Bu itibarla, hakikaten bu kelimeleri kul
lanmadan meseleleri tahlil etmek, belki de ba
zen daha doğru yollara götürür, sadece halk 
bakımından değil, iktisat teknisyenleri ba
kımından dalhi. Simidi burada görüyoruz bir 
misalini. Eğer kamu yatırımları azalmışsa 
ve gayrisâfi millî hâsıla sabit kalacaksa, bu 
yüzden özel yatırımları artıracaksak ve bu
nu üst gelir tabakalarının tüketimi vergileri 
artırmak suretiyle kısıp, bu yoldan özel sek-
Itöre transfer yapsak dahi, bu, sağa doğru açılış 
mânasına gelmez. Olsa olsa İsveçlilerin yaptığı 
şey mânasına gelir. Fakat tabiatiyle bu mua
delenin başka unsurları üzerinde de oynamak 
mümkündür. Bu finansmanı, düşük gel'r.r taba
kalarının tüketimini vergi yoliyle azaltmak sure
tiyle yapmak mümkündür ki, işte o zaman ha

kikaten geriye doğru bir adım atmış oluruz, ka
naatindeyim. Ama plândan bu mâna çıkmıyor. 
Şimdi, ben neden bu 52 nci sayfanın son parag
rafındaki hükmün kaldırılmasına taraftarım. 
Çünkü hiçbir politika değeri yok. Biz, özel yatı
rımların, şu ölçüde gerçekleşmediğini bu ölçü
de gerçekleştiğini nasıl hesaplıyoruz? «Resid-
vel» olarak hesaplıyoruz. Geniş ölçüde böyle. 
Anketler yapılıyor, falan yapılıyor ama. geniş 
ölçüde gayriısâfi millî hâsılayı hesaplıyan indeks
ler var . elimizde; kamu yatırımlarını çok iyi ta-
kibetmek imkânını buluyoruz, özel yatırımlar 
gerçekleşti, gerçekleşmedi derken, geniş ölçü
de buna dayanıyoruz. Binaenaleyllı, böyle bir 
metot uygulandığı sürece hiç değilse; hiç de
ğilse bu metot değiştirilmediği sürece «cx post» 
hesabedilen bir şeyi artırıp, artırmamak için on
dan önce mevcudolan devrede ne yapabiliriz ki, 
ne uygulıyabiliriz ki, bu hükmü buraya ko
yuyoruz? Benim kanaatimce, hakikaten bu 
hükme lüzum yok. Plânın diğer hükümleri ka
mu teşebbüsünün, özel teşebbüsün ne şekilde 
hareket etmesi gerektiği hususunda yeterince 
sarahati zaten ihtiva ediyor. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bendeniz bu 
bahsettiğim aski doktriner hâtıraların kalıntıları
nı bir başka yerde gördüm. O da şu; şimdi bula
mıyorum burada. 

Burada bulamıyorum, derken hemen bir te
mennimi de zikredeyim yine Güven Partisi Gru-
pu olarak. Geçen plândaki hata yapılmasa da, 
her ne kadar, çok asilâne bir faaliyet teşkil 
etmiyor ise de, Devlet Plânlama Teşkilâtımızın 
mümtaz teknisyenleri bakımından bu plâna 
bir de fihrist ve endeks eklemek, plânın okun
ması ve anlaşılması bakımından son derecede za
ruridir, zannediyorum. 

O da şu; deniyor ki, plânın bir yerinde «Bu 
plânla takibedilen gaye, imalât sanayiinde uzun 
vâdede esasın özel sektör olmasıdır.» Şimdi, 
bu uzun vâde nedir? Bir kere bu belli değil. Bu 
uzun vâde, bu plânın kapsadığı beş sene olamaz. 
Çünkü aşikâr, plânın özel sektöre ve kamu 
teşebbüsüne ayırdığı rakamlar ortada. Olamaz.... 
Daha uzun vâde ne? 10 sene mi, 15 sene mi? Onu 
hiç bilmiyoruz. Çünkü, perspektif bir plân yok 
bunun içinde. Bu vardı, yoktu; bunun müna
kaşasına girişecek değilim. Ama böyle bir ifa
de var. Şimdi, bu ifade, doktriner bir ifade-
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dir. Ve benim kanaatimce doğru da değildir. 
Bizim kanaatimiz odur ki, Güven Partisi ola

rak, eğer plânlı kalkınma yapacak isek, (bu ko
nuya biraz sonra döneceğim) plân; her plân 
tabiatâyle bir dereceye 'kadar merkezîdir, her sa
hada emredici olmıyabilir ama, her sahada etkili 
de olması şarttır. Plânın etkili olabilmesi için 
diğer birtakım yatırım ve işletime faaliyetleri 
arasında ağır sanayiin Devlet elinde bulunması 
zorunluğu vardır. Çünkü, plânın koyduğu he
deflere uygun hareket etmiyen büyük ağır 
sanayii üniteleri sadece kendileri bakımından 
plânın gerçekleşmemesi neticesini doğurmazlar; 
aynı zamanda, girdi - çıktı münasebetlerine te
sir etmek suretiyle kamu sektöründe ve özel 
sektörde, diğer işletmelerin de plân hedefle
rine uygun hareket edememeli sonucunu doğura
bilirler. 

Böyle olunca, ya meselâ hakikaten İsveç'te ol
duğu gibi, özel teşebbüsten, müteşebbislerden 
- bir nevi - Devletle içice girme derecesinde bir 
yüksek üstün anlayış bekliyeceksiniz (ki her 
memleketin plânlaması birtakım sosyolojik veri
lere dayanır ve bu sosyolojik verilerin Türkiye'
de henüz mevcudolduğunu söylemeye imkân 
yoktur) veyahut plânın pek çok sahalarda etkili 
olmaması ihtimalini açık bırakacaksınız. Bu se
bepten dolayıdır ki, parti programımıza açık açık 
yazmışız bunu. Diğerleri meyanmda ağır sa
nayiin plânın uygulamasının plân hedeflerine 
uygun cereyanı bakımından veyahut plânın pek 
çok: safhalarda etkili olmaması ihtimalini açık 
bırakacaksınız. Bu sebepten dolayıdır ki, pro
gramımıza a,'Çiik açık' yazmışımdır, diğerleri me
yanmda ağır sanayiin kamu sektörüne aidol-
ması lüzumunu; plânın uygulamasının plânın 
hedeflerine uygun cereyanı bakımından, Asıga-
ri bu bakımdan ağır sanayiin Devlet sektörü
nün elinde bulunması lâzımdır. İmalât sana
yii nelerden ibarettir diye listeyi tetkik ettiği
miz zaman bunun içinde ağır sanayi kalemleri
ni de görüyoruz. Gerçi bu konuda bu beş sene 
içinde bir şey yapılacak değil. O bakımdan te
lâşa kapılmıyorum. İlerisi bakımından yapıla
cak mı ? İnancım odur ki, yine de yapılamıya-
caktır. önümüzdeki Beış Yıllık Plânı aynı ik
tidar getirse yine de 'belki bir doktriner hâtıra 
olarak bir çizgi halinde kalacak, bir başka 
uzun vâde için imalât sanayiinde esasın özel 
sektör olduğu söylenecektir. Ama, bu nihayet, 

bâzı karikatürlere mevzu teşkil edebilir, «çok 
çelişmelere düşüyorsunuz»' edebiyatına mevzu 
teşkil edebilir, fakat memleket gerçeklerini yi
ne de değiştirmez. Nitekim, bu beş yıl içindö 
dcğiştirmemiş'tir. Beş, yıl için değiştirmediğine 
göre, bu kadar çok memleket gerçeklerinin 
baskısı altında böylesine pragmatik anlayışla 
yazılan bir plânda bu birtakım vaktiyle bağlı 
kalınmış olan; doktriner hâtıraların! çizgileri
nin de plândan çıkarılması belki de plânın 
pragmatik ve bilimsel' vasfını artırmak bakı
mından yerinde olacaktır. 

Yine aynı mahiyette doktriner kalıntı çiz
gisi olarak gördüğüm bir hüküm de, kamu te
şebbüslerinden bahseden hüküm. Kamu teşeb
büslerinin başarısızlığı plânda, biraz fazla ko
laylıkla, bunların özel müteşebbislerinin dina
mizmine sahibolmadıkları fikrine bağlanımıış-
tır. Şimdi, arkadaşlarım, şüphesiz özel teşeb
büs dinaımizmü diye bir şey vardır, bu inkâr 
kabul etmez bir şeydir. Bu olmuştur. Bizim. 
memlekette hiç .olmamıştır, denemez. Fakat, 
işletmeler büyüdükçe, ister özel teşebbüsün, 
ister kamu teşebbüsünün' elinde bulunsun, yal
nız mülkiyetin önemi azalmakla kalmıyor, aynı 
zamanda, gitgide, şu 19 ncu Asırda Schumpe-
ter'i göklere çıkararak övdüğü. ve artık bulun
maz, ortadan kalkmış bir ırk farz ettiği mü
teşebbis denilen şey de ortadan kalkıyor, onun 
yerine birtakım teknokratlar geliyor ve bu 
teknokratlar bizde de başka' memleketlerde ol
duğu gibi hep aynı yerlerde yetişiyorlar, ay
nı mekteplerden çıkıyorlar, (çoğu Devlet mek
tepleri), Devlet işletmelerinde .çalışıyorlar, tec
rübe saihilbi oluyorlar, kimisi yine Devlet işlet
melerini idare ediyor, kimisi hususi teşebbüs
leri idare etmeye başlıyor. Teşebbüsler özel 
teşebbüs sahasında da ünite olarak büyüdükçe 
bu temayülden kaçınmak mümkün olamaz. 
Böyle olunca ne fark var? Böyle olunca, biza
tihi kâr temin etmek yahut bizzat kendine ait 
bir eser vücuda getirmiş olmak gibi incentive-
ler, teşvikler yok. Ya ne var? Bir başka teş
vik var, iyi vazife görmek, iyi iş görmek ar
zusu. Bu sadece' özel teşebbüsteki teknokrat
larda var da, kamu teşeblbuslerinıizdeki tek
nokratlarda yok demek, hakikaten1 haksızlık' 
olur, bir. İkincisi, kamu teşebbüslerinin Türkiye'
deki başarısızlığı bundan olmamıştır, daha ziya
de. Şundan olmuştur : Enflâsyon devirlerinde 
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kamu teşebbüsleri fiyatları düşük tutulmaya 
zorlanmıştır; bu her iktidar devresinde de ol
muştur, hiçbir iktidar Ibunu kendi inhisarın
da bir kabahat olarak göremez. Gelmiş, geçmiş 
iktidarlar bu Anayasadan evvelki bütün geçmiş 
iktidarlar bu siyaseti takibetmişlerdir. Bu fi
yat oompression'u sıkıştırılması neticesinde özel 
sektöre kamu sektöründen birtakım transferler 
vukubulmuştur ve kamu teşebbüsleri maliyet 
altında çalışmak durumunda bırakılmışlardır. 
Asıl başarısızlığın sebebi budur. Ve bilâhara Bi
rinci Kalkınma Plânında Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin durumunda bir ıslah göze çarp-
mışsa, bunun sebebi de bu siyasetin terk edilmiş 
olmasıdır. Hattâ bu bakımdan şu dalhi düşünüle
bilir : Kamu teşebbüsleri maliyet altmda sat
maya ımecbur edildiği zaman, Hükümetçe büt
çeden sübvansiyon edilir fikrinin de ilerisine 
gidilerek eğer hakikaten kamu teşebbüsiyle özel 
teşebbüs eşit şartlar altında çalrşacaksa (ki ça
lışması lâzımdır), bâzı özel bünyeli kamu te
şebbüsleri dışında makûl bir kâr haddinin de 
sübvansiyon miktarı hesaplanırken maliyet üze
rine eklenmeli ve maliyet altındaki artışın 
gerektireceği sübvansiyon sadece maliyete göre 
değil, maliyet zait bu makûl kâr yüzdesine gö
re hesaplanmalıdır ki kamu teşebbüsleri, ya
tırılabilir fon yaratma fonksiyonunu tam olarak 
ifa edebilsin. Bu zaruretin de memleketimizde 
kısa zamanda çok açıklıkla kendisini gösterece
ğini sanıyorum ve hakikaten memleket gerçek
lerinin baskısı altında hazırlanmış olan bu 
pragmatik plânda mevcut eski doktrin sevgisi 
(hâtıralarının çizgilerinin bu noktalarda çıka
rılmasında fayda görürüm. Plânın herkes tara
fından benimsenmesini, çok itiraz etmek isıti-
yenler içinden itirazı çok arzu etseler dahi şu 
•noktalara takılmak imkânını bile bulamasın! ar 
da, millet, -hangi iktidar yapmış olursa olsun 
plânı daha çok sevsin diye, şu doktriner kalıntı
ları 'da çıkarsak daha iyi olur derim. 

Muhterem arkadaşlarım, her plânda oldu
ğu gilbi plânın finansmanı konusu bellibaşlı 
konudur. Birinci Kalkınma Plânı yapılırken 
bunun finansmanı konusunda «ereyaın edenleri 
bilirim. Şimdi, Adalet Partisi iktidarı bu plâ
nın finensmanı için gereken kanun tasarılarını 
getirir mi, getirmez mi bilmem. Getirmezse ya
kasına yapışırız, eksik getirirse yine yakasına 
yapışırız. Ama bir" gerçeği objektif olarak 

söylemek mecburiyetindeyim. Bir; plânın fi
nansmanı ve eızcümle vergileme konusunun 
plânda yer almasına' lüzum yoktur, bu sadece 
Maliye Bakanlığını ilgilendirir diye bir görüş 
olamaz. Turizmde yatak sayısını daJıi tanzim 
eden bir plânda vergileme konusunun amaçla
rının ^kredil'memesi ve vasıtalarının başlıcala-
rmın belli edilmemesi, bunların iktisadi hayatın 
muhtelif sektörlerine inikaslarının tetkik edil
memesi mümkün değildir. Hemen söyliyeyim ki 
bu bakımdan, şu İkinci Kalkınma Plânı tasarı
sı Birinci Kalkınma Plânının Meclise gelmeden 
önce hazırlanan tasarısından biraz geri, fakat, 
Meclise gelen metninden daha ileridir. Bu bir 
gerçektir. Gelir Vergisinde dilimlerin sosyal 
adalete uygun olarak vergilendirilmesinden ne 
gibi ıslâhatın yapılacağı hususunda kalkınma 
plânında hiçbir açıklama bulamazsınız, burada 
buluyoruz. Birinci Kalkınma Plânında çok doğ
ru olarak vergi sistemimizin müterakkiliğinin 
artırılacağı bir prensibolarak konmuştur. 
Ama, bunun şu veya bu teferruatına Meclise 
gelmeden önce plân tasarısında yer verilmişti 
ama, Meclise gelen tasarı metninde yer veril
memiştir. Burada, kifayetli bulmamakla bera
ber, birtakım açıklamaların, birtakım daha vu-
zuhlu noktaların ve istinadettiğimiz vuzuhlu 
noktaların mevcudolduğunu söylemekten bahti
yarlık duyuyoruz. Bu, plânlama mefhumunda 
bir ilerlemeyi gösterir. Bunu inkâr edemeyiz. 
Yapar mı, yapmaz mı ? Bunu zaman gösterecek. 
Bu ilerlemeyi kaydetmiş olduğuna göre, biz, 
iktidarın bunu yapmasını temenni ediyoruz, 
yapacağını ümidediyoruz. Bu ümidimizi kırdı
ğı takdirde de, kendisini uyaracağız, tenkit ede
ceğiz, ikaz edeceğiz, icabında da şiddetle ikaz 
edeceğiz. Ve bu tasarılar geldiği zaman da, bu 
plânın esaslarına uygun olarak geldiği zaman 
da, Güven Partisi Grupunclan iLtidnr sadece 
ve sadece yardım görecek ve istismar göraıi-
yecektir. 

Şimdi, muhter m arkadaşlarım. Sayın Me
sut Erez burada bir tahlil yaptı. Bu tahlilin 
hepsine değil, ama, birçok noktalarına iştirak 
etmemek mümkün değil, ben çok memnun ol
dum; Mesut Erez arkadaşımdan da hakikaten 
başka şey beklenmezdi. Kendisinin ağzından, 
meselâ, vasıtalı, vasıtasız vergilerin j bünyesi
nin sosyal adaletsizliğe müncer olduğunu açık
ça söylemişti, teşekkür ederim. Gelir Vergisi vft-
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ridatmm bünyesinde ücretlilerin üstün durumu 
muhafaza etmelerinin doğurduğu sosyal ada
letsizliği açıkça ortaya koymuştur, teşekkür 
ederiz. Yalnız bir konudaki izahlarına Güven 
Partisi Grupu olarak iştirak edemiyoruz. Ve Se
natoda da bu konuda bir takrir vermiştik; 
takririmiz reddedilmişti. Tekrar komisyonun 
ve Hükümetin dikkatini çekiyoruz. Plân bu ko
nuda behemahal ıslah edilmeye muhtaçtir. O 
da şudur: Plânın Devlet varidatiyle ilgili pro
jeksiyon tablolarında vasıtalı vergiler artış nis-
beti yukarıya doğru gitmektedir. Buna muka
bil, politika tedbiri olarak vasıtalı vergilerin 
oranının düşme temayülü taşıyacağından bahse
dilmektedir. Şimdi, efendim, Sayın Erez bunu 
şöyle ifade etti : Biz bu tabloları bugünkü mev
duata göre yaptık, politikayı ise ileride gele
cek mevzuata göre koyduk. Böyle şey olmaz. 
Çünkü plânda mevzübahsolan şey zaten bir 
Hükümetin finansman konusunda neler yapaca
ğını az çok vuzuhla tesbit etmesi ve bilmesini 
gerektirir; mevzuatın bütün teferruatına hâkim 
olmasa, bile, bu mevzuatın, ana esasları bakı
mından Devlet varidatı içerisinde vasıtalı vo 
vasıtasız vergilerin oranının inkişafı üzerine 
nasıl tesir edeceği hususunda da bir fikir sahi
bi olur. Plânlama az çok zaten bu demektir. 
Aksi halde, bu plânın politika tedbirlerinin 
plân devresi içinde iktisadi hayata nasıl tesir 
edeceği hususunda bir fikir edinemiyor isek o 
plânın teknik tutarlılık bakımından bâzı sakın
calar, bâzı eksiklikler taşıdığı neticesine ulaş
mak icabeder. Eğer bu tablolar hemen değiş-
tirilemiyorsa, hiç değilse, plân vesikasında mil
let açıkça bilmelidir ki, bu tablolar mevcut mev
zuata göre yapılmıştır. Bunu bilmeyince, bunu 
bîlmiyerek bunu söyliyenler iki noktada haklı
dırlar: Bir. bu hususun açıklanmasını istemek-' 
te. iki, biraz evvel söylediğim nokta- Politika 
tedbirlerinin ekonomik büyüklükler üzerinde
ki tesirleri ne olacaktır? Plân bu .konuda tah
minler ihtiva etmesi gereken bir vesikadır; bu 
tahminler eski politikanın, devam etmiyeceği 
söylenen eski politikanın esasları üzerine bina 
edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, bu plânı ilk Karma 
Komisyona gelmiş olan şekliyle, şüphesiz, tarım
da yapısal değişikliği gerektiren tedbirlerin 
heyeti' mecmuası mânasına gelen zirai reformun 
va> geçilmez bir parçası olan toprak reformu ko

nusunda pek az hüküm ihtiva etmiş olması ba
kımından bendeniz üzüntüyle karşılam^tım. 
Plânın şimdi huzurunuzda görüşülen metni bu 
bakımdan biraz daha ileridir; ama, yeterli i'e-
rilik taşımaktan pek uzak olduğunu söylemek 
mecburiyetindeyim. Huzurunuzda Cumhuriyet 
Senatosu Grupumuz adına konuşan Sedat Çum-
ralı arkadaşımızın toprak reformu konusundaki 
pek içten, pek vukuflu konuşmasını aynen tek
rar edecek değilim. Fakat, bu konuda hakika
ten, hiç değilse, spekülâsyonları önlemek bakı
mından ve iktidarın bu konuda tutarlı bir po
litikaya sahibolup olmadığını bilmek bakımın
dan birtakım açıklıklara ihtiyaç var. Plânda 
çiftiçiye toprak dağıtılacaktır deniyor; ufalan
ma önlenecektir deniyor; kooperatifçilik konu
sunda, açık söyliyelim, çok şayanı memnuniyet 
hükümlere rastladım. Fakat, bunların bir bütün 
olduğu biraz unutuluyor ve bunlar arasındaki 
irtibat pek o kadar belirli bir şekilde meydana 
çıkmıyor; çıkmıyor, çünkü, tarımsal yayınlar 
hakkında dahi plânda bir bölüm var; ama, zirai 
reformdan bahsederken toprak reformu hakkın
da bir bölüm yok! Şimdi, arkadaşlarımı toprak 
reformu niçin lâzım? Bir mânada, Sayın Aren bu
rada güz^l bir söz söyledi, not ettim, çok önemli 
buldum, dedi k i : Bir toprak reformu, küçük 
mülkiyeti yaygın hale gelmesi anlamında bir 
toprak reformu, sosyalist bir idarenin başını 
ağrıtır, dedi. işte, muhterem arkadaşlarım, top
rak reformu hakikaten bu mânadaki bir sosya
list ihtilâlin başı ağrısın diye lâzımdır, iki 
bakımdan lâzımdır : Toprakta verimliliği, zira-
atte verimliliği antırmak için lâzımdır; ve ziraat-
te zirai gelirlerin dağılımında sosyal adaleti 
sağlamak için lâzımdır. Toprağın diğer istih
sal faktörlerinden farklı belli - başlı vasfının 
çoğaltılalbilme vasfından mahrum oluşu olduğu 
unutulmamalıdır. Bu bakımdan stratpjide de; 
(stratejinin o kısmı plâna da aynen alınmıştır), 
birtakım güzel hükümlerin yanısıra pek yanlış 
bir hükme de raslanmaktadır; bir zühul değilse 
değiştirilmesine ihtiyaç vardır. Anayasamız top
rağın asgari ve âzami genişliğinin tesbitinden 
bahseder. Şüphesiz toprak reformu yapılırken 
başlıca gayelerden bir tanesi de verimi artırmak
tır ve bu bakımdan düzenli işletmeler elbette 
teşvik edilmelidir; ama; 'düzenli işletmeler âza
mi toprak büyüklüğü tesbiti lüzumunun dışm-
daidırlar diye bir neticeye varmaya imkân yok-
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tur. Çünkü, toprak, artırılabilmesi, çoğaltıla- ' 
bilmesi mümkün olan -bir istihsal faktörü değil
dir ve toprak reformunun tek gayesi düzenli iş
letmeler, büyük işletmeler sayesinde verimi 
artırmak değildir; verimi artırmak olduğu ka
dar, zirai gelirde âdil bir dağılımı da sağlamaktır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, hiç şüphe et-
miyelim, toprak reformu yapılırken belli - başlı 
gayelerden bir tanesi de küçük ve orta mülkiyet 
halindeki işletmelerin (ki vasati olarak 7 parça
ya bölünük olarak çalıştığı söyleniyor) Top-
raksu çalışmalariyle de paralel olarak aynı kim
senin eline geçen mahsulden daha azını sağla
mamak kaydiyle birleştirilmesine çalışılmasıdır. 
Bu konuda, belki yanılıyorum, ama, belki fih
rist ve endeks yokluğundandır, ama; ben plân
da bir hükme Taslamadım, belki vardır ama; 
fihristler eksik olduğu için baştan aşağı okur
ken bile insan bâzı yerde ne var, ne yok unutu
yor. Böyle bir hüküm yok benim bildiğim, tesbit 
edebildiğim kadar. Böyle bir hükme ihtiyaç var. 
Sonra toprak reformunun muhtelif unsurları
nın anlaşılabilir bir şekilde birbiriyle bir ahenk 
halinde takdim edilmesine ihtiyaç var; biracı 
evvel de söylediğim şekilde. Bu benim anladı
ğım anlamda mülkiyet esasına dayanan top
rak reformu hiçibir vakit küçük işletmeciliği 
teşvik için yapılmaz. Makinalaşmayı engellemek 
için de yapılmaz. 

Biz sanayi alanında olduğu gibi tarım alanın
da da ileri teknolojiyi nerede bulursak oradan al
mak mecburiyetindeyiz. Sayın Nihat Erim çok 
güzel belirtmişler idi : Teknoloji yansı var, bü
tün memleketler arasında. Bu teknoloji gereği
ni sadece sanayi alanında görmeye imkân yok. 
Tarım alanında da bu böyle. Ve Birinci Kalkın
ma Plânında da pek doğru olarak belirtildiği gi
bi entansif ziraat usullerine geçmek zorunlulu
ğunda bulunduğumuza göre, makinalaşmayı 
teşvik etmemek diye bir şey olmaz. Bu demek 
değildir ki, tarım sahasında bulunan insanlar, 
işsizler, gizli işsizler başka işlerde çalıştırıl
masın. Bu mânaya gelmez bu. El sanatların
dan büyük bayındırlık yatırım] arın a kadar 
mümkün olduğu ölçüde, âzami ölçüde gizli 
işsizliği, işsizliği gidermek için istihdamı artır
mak elbette ki plânın umumi hedefleri arasında 
yer alır. Ama bu makinalaşmayı engelleme
melidir. Çünkü, teknolojide geri kaldığımız tak
dirde bu geriliği hiç telâfi edemiyecek bir du- , 

ramda olabiliriz. Kaldı ki, entansif ziraata 
geçme zorunluğu bizi buraya doğru götürme 
durumundadır. Binaenaleyh, bu esaslar içerisin
de elbette ki toprak reformu, hem millî geldi» 
dağılımında adaleti artırmak bakımından, ger
çekleştirmek bakımından, hem de verimi ar
tırmak bakımından zaruridir. 'Çünkü, bir in
sanın kendi toprağına sahibolarak çalışması 
bizatihi verimi artırıcı bir unsurdur. Bu verini 
artışı bâzı sosyalist memleketler tarafından kâfi 
görülmediği için büyük işletmeler kurulmasında* 
birtakım zorbalık metotlarına başvurulmuş ve 
evvelâ Sovyet Rusyada Lenin bir Kulak sınıfını 
bizzat toprak dağıtarak yarattıktan sonra böy
lece yapılan toprak reformunun «baş ağrısı» m 
gördükten sonra bu kulak sınıfını Stalin'in 
imha faaliyetine terk etmiştir. 

Fakat, bunun dışında toprak reformu yapılan 
yerlerde toprağın mülkiyetine sahibolmaktan 
mütevellit her hangi bir iktidarın baş ağrısına 
uğradığı pek görülmemiştir. Bu bakımdan, 
plânda güzel şeyler yer alıyor. Meselâ, koope-
ratifleştirme. Büyük işletmenin ziraaitte de ve
rimi artırıcı yol olduğunda iktisattan anlı-
yan her hangi bir kimsenin şüphe edeceğini 
sanmıyorum. Nasıl olur bu? Mülkiyet mahfuz 
tutulmak üzere işletmede, pazarlamada koope
ratifçiliği temin etmek ve kooperatiflere gire
cek kimselere imkânlar tanımak, onları teşvik 
suretiyle olur. Bu zaruridir ve bu büyük bir za
rurettir ve bu demokratik bir yoldur. Ve bu yol
dan meselâ israil, ziraatinin verimini, aynı yolu 
keşfedemeyip de küçük mülkiyet dağıtmayı baş 
ağrısı telâkki eden bir çeşit sosyalist memleket
lerdeki zirai verimin, çok üstüne çıkarmaya da 
muvaffak olmuştur. Demek ki bu da bir yol
dur. Bizim istediğimiz bütün bunların tutarlı 
bir şekilde tasanda yer almasıdır ve Allah rı
zası için «toprak reformu» kelimesini hiçbirimiz 
telâffuz etmekten korkmıyalım da bu konuda da 
yeni yeni istismarlara yol açmıyalım. 

Orman köylüsü bahsinde Vefa Tanır arkada
şımız ayrıca konuşacak. Yalnız ben bir noktaya 
temas etmek istiyorum. Bu konuda iskân ted
birlerinden bahsediliyor. Bu iskân tedbirleri, 
şüphesiz, ceffelkalem reddedilemez. Gönüllü ola
rak bir başka yere nakledilmek istiyen, ben git
mek istiyorum diye, şuraya gitmek istiyorum 
diyen orman köylüsünü nakletmekte hiçbir 
mahzur yoktur. 
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Yalnız gerçekçi olmak mecburiyetindeyiz. 13 
bin köy, yedi milyon insan! İktisadi plân yapı
lırken birtakım sosyolojik gerçekleri unutmamak 
lâzımdır. Bunlar köylüdür; her köylü gibi top
rağına bağlıdır, yerine bağlıdır. Sabah fcaliktığı 
zaman aynı manzarayı görmek onda başka bir 
tesir bırakır. Her şeyi münhasıran daha iyi bir 
hayata, iskân edilirsom falanca yere diye çarça
buk ulaşacağım daimî bir müreffeh hayat cezbe-
siyle yapmak istemiyebilir. Bunlar birtakım sos
yolojik gerçeklerdir. Bu sosyolojik gerçekleri de
mokrasi olmasa şüphesiz kaale almazsınız, iskân 
ediyorum dersiniz; ama, Türkiye'de bu işi yapa
bileceğiniz ölçüde gönüllü olarak yapmak icabet-
tiğine göre, bu insanlar için asıl tatbik edilecek 
tedbir, iskândan da önce, - realist olmak icabe-
derse - çalışma imkânlarını artırmaktır; orman 
içinde, orman içimdeki yatırımlarda, civardaki 
yatırımlarda, ev ve el sanatlarında. Asıl gerçekçi 
olan yol budur. Bu bakımdan da plânda pek de 
kötü oîmıyan hükümler yor alıyor. Geçim imkân
larını bu yollardan artırmanın gayrimümkün ola
cağına kaani değiliz. Bu bakımdan, toplum kal-
kımması ve bölgesel plânlama metotlarına daha 
fazla ehemmiyet verileceği plânda zikredilseydi 
dalha iyi olurdu. 

r 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, gerisi için 
mazi için, ne düşündüğümü söyledim. İlerisi için 
iyi niyet muhasebesi yapmadığımızı, bu plânda 
doğru bulduğumuz yerleri tatbik etmiyecek olan 
iktidarı murakabe edeceğimizi, doğru bulmaadı-
ğımız yerler kalırsa bunların zararlarını kendi 
görüşümüze göre mümkün mertebe tahfif etme
ye çalışacağımızı söyledim. 

Yalnız sözlerimin sonuma doğru gelirken bir 
noktayı bir koro daha belirtmek isterim. Bunu 
(Sayın Ali can da belirttiler; ben de belirtmek isti
yorum. Biz nereden geldik? Plân fevkalâde kötü 
bir şeydir, bir umacıdır deniyordu bu memleket
te. Bu Anayasaya plân diye bir müessese girdi. 
Yadırgayanı çok oldu. Ben yadırgayanlar arasım
da değildim. Yadırgayanlar daha çok, (A. P. sı
ralarını göstererek) bu tarafta oturanların içe
risindeydi, samimiyetle ifâde edeyim. Fakat, bu
gün plânsız kalkınma olamaz, hepimiz bunu söy
lüyoruz. Bu son derecede önemli bir ilerlemedir. 
Bu iktisadi kalkınma değil, bu eğitimsel kalkın
ma nevinden son derece önemli bir ilerlemedir. 
Ve böyle bir ilerleme vukubulduğu zaman, tek

rar edeyim, «Vay namussuz adam, sen bundan 
evvel şöyle diyordun da, şöyle ediyordun da, sen 
değilmiydin bunun aleyhinde bulunan?» denmez. 
Denmemelidir. Nazikâne, çelişmesi hatırlatılır, 
ileriye gitmesi için şimdi anlamadığı bâzı prob
lemler varsa, «Bak şimdi bunlar için böyle diyor
sun; vaktiyle de öyle bir şey demiştin; şimdi vaz-
ıgeçtin.» diye hatırlatılır. Ama, «Sen bunu hiçbir 
zaman yapamazsın, sen geride kalmaya mahkûm
sun», hayır, bu denemez. Böyle bir şey olmaz. 
O zaman, Türk Cemiyetinim ilerliyemiyeceği ne
ticesine varmak lâzım gelir. 

Yalnız bir nokta üzerinde mutabık kalmaya 
macburuz. Nedir bu plân? Bizim plân anlayışı
mız ne? Şimdi bu bakımdan ben hırçını, sakini; 
methedeni, etmiyeni yerinde temkid edeni, yerin
de öveni, partilerarasında oldukça geniş bir mu
tabakat gördüm. Mutabakat gelmiyen ses bir 
taraftan çıkıyor, Türkiye İşçi Partisinden. Bunu 
açıkça teşhis etmek? lâzım, açıkça. 

ıSaym Aren'in konuşmasını zabıtlardan tes-
bite çalıştım, birçok cümlelerimi aynen aldım. 
Ne diyor Sayın Aren? «Her plân merkezî ise ve 
bu plân da merkezî ise Sayın Aran'in itirazı ne? 
Bunu anlamaya çalışmak lâzım. 

(Sayın Aren doğru bir şey söylüvor her plân 
merkezîdir, doğru. Kaynakları, millî kaynakları, 
iktisadi agregaları, millî çapta görmek, bunların 
dağılımı üzerine tesir imkânlarını incelemek, ted
birleri böylece düşünmek lâzım. Bu bakımdan 
merkezî olmıyan plân elbette ki, yok. Fakat, 
efendim, «Demokratik plânlama vardır, bir de 
merkezî sosyalist plânlama vardır.» denilmezmiş? 
Bu, denilir. Çünkü, deniliyor, efendim. Sebebi 
de. şu: Dünyada tarihte merkezî sosyalist plân
lama admı taşıyarak yapılmış bir tek plânlama 
var, başka yok. Başka türlü bir sosyalist plân
lama olur mu? Olabilir. İnsanın tasavvuru, mu
hayyilesi sonsuzdur. Böyle bir şekli de buîuna-
Mlir. Ama, Güven Partisi Gem,el Başkanı, Bir 
'arafta demokratik plânlama vardır, bir tarafta 
nerkezî sosyalist plânlama vardır.», derken ya-
nlmamıştır. Çünkü, tarihte merkezî sosyalist 
plânlama dendiği zaman bundan bir tek plânla-
.na anlaşılır. Demirperde gerisindeki. Bunun dı
şında bir başka sosyalist plânlama usulü henüz 
sosyalist partiler tarafından dahi ortaya konmuş 
leğildir. Nitekim, kendileri de konuşmalarında, 
.iînigiltere'de, şurada, burada plânlar yapılıyor 
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ama bunlar aslında plân değildir.* diyor. Peki 
bunlar ne? Doğru veya yanlış, ne ölçüde sosya
list olup olmadıkları münakaşa konusu dahi olsa 
'Kendilerine sosyalist diyenler bulunduğuna göre 
ve hiçbir iktisatçı kalkıp da bunların adına, «İş
te bu sosyalist plânlamadır» demediğine göre, ge
riye merkezî sosyalist plânlama diye bir tek şey 
kalıyor. Binaenaleyh, mefhum ile tâbir birbirine 
tetabuk ettiği yerde yanlışlık yoktur; doğruluk 
vardır. 

Şimdi, demokratik bir sosyalist parti iktidar
da ise, o yine demokratik olan yapacaktır. Çün
kü, bugünün demokratik sosyalist partileri, ger
çi bütün üretim araçlarını topluma mal etmekten, 
İngiliz İşçi Partisi de, Fransız Sosyalist Partile
ri de, İtalyan'ı da bahseder, ama, topluma ma-
letmekten bahseder; her şeyi kamulaştırmaktan 
bahsetmez. Özel teşebbüsü, ferdî teşebbüsü, aile
ye dayanan teşebbüsü, kapitalist teşebbüs olduğu 
ölçüde ortadan kaldırmayı; tek başına çalışan 
insanın teşebbüsü olduğu ölçüde ise, ileride eko
nomik gelişme safhaları içinde bunları büyük iş
letmeler halinde birleştirerek yine de tasfiye et
meyi uzun, çok uzun vadeli bir hedef olarak bi
lir; ama, yine de topluma mâledeeeği teşebbüs
lerin hepsini kamulaştırmayı, hepsini devlet
leştirmeyi düşünmez. Ferdî teşebbüse, ailevî 
teşebbüse karşı bir alerjisi vardır. Bu da fel
sefi sebeplerden ileri gelir. Şimdi, bu tefer
ruata girmeye lüzum yok. Âzami derecede 
eşitlik, âzami derecede idareye iştirak Rous-
seau'dan beri gelen bir felsefî bakış açısı
dır. Bu mümkün müdür, mümkün değil mi
dir? Sosyolojinin öğrettiklerine bakılırsa, 
işletmeden başlıyarak milletlere kadar her 
yerde idare eden ve idare edilen vardır. 
Yugoslavya'da şöyle, surda böyle, ne kadar 
çok idareye iştirak ettirsek (ki hemen söy-
liyeyim, Hükümeti kınıyoruz işçinin kâra, 
idareye iştiraki için gerekli tüzüğü çıkart
madığından; plânda bu konuda gerekli açık
lığın yer almasını talebedeceğiz; ama, bir 
şeyi de bilelim : Her işletmede, her toplu
lukta idare edenler ve idare edilenler var
dır. Bu tefriki ortadan kaldırmak imkânını 
hiçbir cemiyet bulamamıştır. Ve nitekim 
bu tefriki ortadan kaldırarak Devlet 
nasıl idare edilir diye fcylözıaflar ne zamanldan 
beri, lloussau'dan beri ne zaman kitap yaz
maya kalksalar, gerek kendi kendileriyle, 

gerek realitelerle çelişmeye düşmekten kur
tulamamışlardır. Bu bir ütopyadır. Ve bu 
ütopya, bu Anayasanın çerçevesi içinde kal
dığı zaman, herkes tarafından serbestçe dü
şünülebilir. O ayrı bir meseledir. Ama bu 
ütopyaya sahibolanlar, bu ütopyaya resmen 
sahibolan partinin içinde şahsan kendisi o 
ütopyaya uysa da, uymasa da, bir plân yap
tıkları zaman, o plân demokratik plân -olur, 
merkezi sosyalist plân olmaz. Çünkü, bu
nun bâzı sebepleri var. Sayın Aren'in konuş
malarını tahlil ederken bu sebeplerin neler 
olduğu da ortaya çıkacaktır. Şimdi, Sayın 
Aren haklı olarak diyor ki her plân mer
kezîdir. Peki b uplân da merkezî! Niye iti
raz ediyor o halde? İki şeye itiraz ediyor. 

Birinci itirazı şu : Birinci itirazı, özel tc-
bebbüsün mevcudiyetine. Çünkü diyor : Plân 
sadece merkezi <olmıyacak emredici de olacak. 
Oysa ki, özel teşebbüs plânın emrediciliğiyle 
bağdaşamaz. 

Şimdi, burada bir tefrik yapmak lâzım. 
Galiba bâzı mefhumları karıştırıyoruz. Plânda 
yazılan her şey mutlaka yapılmak lâzımgc-
lir. Evet, mutlaka yapılmak lâzımgclir. Lâ-
zımgelmiyecekse özel teşebbüs için bu hedef
leri niçin» gösteriyoruz?! Ama bir şeyin mut
laka yapılmasının lüzumlu oluşu ayrı şeydir, 
bu şeyi yaptırmak için, Devlet 'Otoritesi' yo-
liyle emretmek ve o emirlere hukukî riayet 
vecibesi vaz'ederek o vecibeye riayet olun
madığı takdirde ceza koymak, bu, ayrı şey
dir. Bizim plânımız bu plân değildir. 
Raynıond Aron'un çok güzel bir sözü var. 
Diyor ki : Kollektivist plânlama metodunda 
özel teşebbüsün yeri azaldıkça, buna müte-
rafik olarak, muvaffak olamayan özel te
şebbüsler piyasa mekanizması içinde, malû-
muâliniz, iflâs ettikleri halde, kollektivist 
plânlamanın dozu arttıkça teşebbüslerin ifası 
azalmış, fakat, muvaffak olamıyan insanla
rın tasfiyesi, ifnası çoğalmıştır. İşte, bizim 
de plânımızda emredici vasıf taşıyan kamu 
sektörü kısmı için bir ölçü de var. Tabiî, o 
bir siyasi rejim anlayışı mevzuudur. Kamu 
sektöründe vazifesini yerine getirmiyen kim
selere karşı müeyyide yok mudur? Vardır. 
Umum müdürü uzaklaştırırsınız işinden ve ga
yet basit, bu da bir müeyyidedir. Hiçbir 
umum müdür de işinden uzaklaştırılmaktan 
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hoşlanmaz. Ama, görülüyor ki, plânın piyasa 
mekanizmasını - şimdi oraya geleceğim - kal
dırıldığı ölçüde, bir yandan iflâsları azalt
tığı; bir yandan, teşebbüs başında bulunan
ların, kamu teşobbüsü söz konusu olduğuna 
göre çalışma azmini azalttığı doğrudur; fa
kat, tasfiyeleri çoğalttığı da doğrudur. 

Şimdi, Sayın Aren'e göre özel teşebbüs 
plânın emredieiliğiyle bağdaşamazmış. Niçin? 
Çünkü, eliyor, sınai tesisler özel şahıslar tara
fından yapılıyorsa plâna lüzum yokmuş. Pi
yasa mekanizması buna yetermiş. Şimdi, muh
terem arkadaşlarım, umumiyetle kollektivist 
sisteme taraftar olanlarda bir şey sezilir. Bü
tün muhakemelerinin altında, aslında, piya
sa mekanizmasına karşı bir hürmet mi, bir 
bağlılık mı, bir şey hissedilir. Bu bir ehem
miyetli şeydir kanaatin dedirler, aslında. Ne 
diyor Sayın Aren? özel teşebbüs şahıslar 
tarafından yapıldığına göre, plâna lüzum 
yoktur, piyasa mekanizmasının müşirlerine 
göre onlar zaten yaparlar; hattâ bir yerinde 
diyor ki, ne lüzum var, diyor, plâncıların 
bunlara akıl vermesine; müteşebbisler piyasa 
mekanizmasına bakarak ne yapacaklarını çok 
daha iyi bilirler, diyor. Bu şuna dayanıyor. 
Aren demek ister ki : Piyasa mekanizması için
de bu müteşebbisler çok esaslı şeyler yapar
lar. Ama, bu esaslı şeyleri yapmaları iktisadi 
bakımdandır. Bizim başka sebeplerden dolayı 
bu piyasa mekanizmasına karşı muhalefetimiz 
vardır ve o sebepler mevcudolduğu içindir ki, 
piyasa mekanizmasına karşı muhalifiz.» 

Ama, bu görüş iki bakımdan doğru değil
dir. Ne o bahsettikleri sebepler yerinde
dir, - oraya da geleceğiz - ; ne de piyasa me
kanizması içerisinde özel müteşebbislerin, 
hattâ müteşebbis olarak kendi kârlılıkları 
bakımından, büyük mucizeler yaratabildik
leri doğrudur. Bu ela yanlıştır. Aslında bizim 
plânlama anlayışımız piyasa mekanizmasının 
ilâhileştirilmesine dayanmıyor; bilâkis; piyasa 
mekanizmasının plân yoliyle tadili esasına 
dayanıyor. Efendim, bu yön verici, teşvik 
edici tâbiri, Türkçesi var mıdır bilmiyorum 
ama galiba incentive'in karşılığı olarak kul
lanılmıştır. îllâ birtakım insanlara para vere
ceğiz, menfaat dağıtacağız mânasına değil 
de, incentive'in karşılığı olarak incentive'in 
karşılığı olarak kullanılmışsa, ki zannediyo

rum, birinci plânda da böyleydi, elbette ki, 
vericidir. 

Bizim plânımız, demek ki, piyasa meka
nizmasına yön vericidir. Nasıl yön verir? Na
sıl yön verir? Piyasa mekanizması içinde 
cereyan eden kuvvetler üzerine tesir ederek. 
Bu kuvvetler üzerine tesir edince, piyasa me
kanizmasının gösterdiği müş'irler bu kuvvetle
re tesir edilmeden nasıl olacak idiyse ondan 
farklı olarak ortaya çıkar ve müteşebbisler de 
ona bakarlar ve * yine kâr etmek için ona göre 
•hareket ederler. Ve eğer plân piyasa meka
nizmasının müşirlerinin ortaya çıkışını bu şekil
de etkileydbiliyoır ise, işte maksat hâsıl olmuş 
demektir ve plânda mutlaka yapılması gereken 
şey istikametinde yürünmüş demektir. Şimdi, 
bizim anlayışımız bu. 

Şimdi, bakınız ikinci itiraz nereden geliyor. 
Diyar ki bir yerinde Sayın Sadun Aren, emre
dici plânda da özel sektör bulunabilir, fakat, 
hâkim olmamalıdır, çünkü, diyor, zaten özel 
teşebbüs plânın önceliklerine uymıyacaktır, 
hattâ bir de misal veriyor; lüks konut. Özel 
teşebbüse lüks konut yapma diyorsunuz, gide
cek yapacaktır, diyor. Ne tedbir alırsanız alın, 
gidecek, yapacaktır lüks konut, diyor. 

Bir kere, ben buna inanmıyorum. Gereken 
vergileme tedbirleri alınırsa piyasa mekaniz
ması içerisinde, pekâlâ özel sektörün verimsiz 
alan olduğunda plânın da mutalbuk olduğu lüks 
konut saJhasma aşırı derecede yönelmesi önle
nebilir inancındayım. Kaldı ki, bundan farklı 
olarak bu plân progmatik bir plân. Bizim prog
ramımızda söylediğimiz gibi, piyasa mekaniz
masına tesir yoluyla özel teşebbüse tesir etmek 
esas olmalıdır. Ama bu demek değildir ki bâzı 
hallerde fizikî müdahaleler yapılmaz. Hiç mi 
yapmıyoruız? Meselâ, kota sistemi. Zaruridir; 
kimse vazgeçemiyor. Demek ki istisnaen fizikî 
müdahaleler yapıyoruz. Belki de lüks konut 
bakımından da bunu yapabiliriz. Ve bu, ne 
demokrasiye aykırı olur, ne de plânın piyasa 
mekanizımasına dayanma ve özel teşebbüsü onun 
vasıtasiyle .etkileme olan temel vasfından inhi
raf teşkil eder. Demek ki bunları yapmak im
kânı var, 

Şimdi, Aren'in «özel teşebbüs de bulunabi
l ir ; ama hâkim olmamalıdır» sözünden anlaşı
lan ne? 
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özel teşebbüs b alsında bulunan kimseler mü
teşebbisler, sermayedarlar veya teknokratlar. 
Aldıkları yatırım ve üretim kararlariyle plâ
nın* uygulanınasını engelliyecek derecede kuv
vet sahibi iseler, bu doğrudur. Yok eğer bu 
böyle değilse, öızel teşebbüsün münhasıran vüs' 
atinin geniş olmasını, illâ ki belli bir yüzdenin 
âistüne çıkmasının önemi büyük değildir. 

Biraz evvel beyan ettim; Plân tasarısında, 
«imalât sanayiinde uzun vâdede özel teşebbüs 
esas olacaktır» denmiş. Özel teşeb'büsün esas ol
ması gereken yer vardır, hiçbir zaman esas ol
maması gereken yer vardır; bizim kanaatimiz
ce. Ağır sanayi bunların başında gelir, dedim. 
Bu da plânm uygulamasını teminat altına al
mak bakımından zaruridir diye ilâve ettim. 
Ama, plânın uygulamasını bu bakımlardan te
minat altına alarak bu gibi stratejik sektörle
ri, (bu tâbirler Strateji Kararnamesinde gayet 
güzel kııllanılmış) kamu sektöründe bırakmak 
lâzımdır. Bu böyle olunca, imalât sanayiine 
mütaalılik plân tasarısında yer alan cümle ye
rine yine Hükümetin stratejik kararnamesinde 
kullandığı cümleyi koymak, zannederim, plânın 
hem pragmatik vasfını artırır, hem de tutarlılı
ğını artırır. Onu da teklif edeceğiz. Demek ki, 
bu ölçü içinde özel teşebbüsün vüsati hayli 
geniş olabilir. Fakat plânm yani milletin tem
silcilerinin demokratik olarak kabul edip yü
rürlüğe koydukları plânm tatbik edilmesini en
gelliyecek kudrdte, imkâna sahibolamaz Bu da 
•mümkün. 

Şimdi, Sayın Şadım Aren'in söylediği bu de
ğil. Sayın Şadım Aren'in özel teşebbüs hâkim 
olmasın demesinden maksat bu değil. Sayın Şa
dım Aren'in bahsettiği şey şu : Her karma eko
nomi, diyor, bir yerde, bir özel sektör ihtiva 
eder. Hakikaten, bâzı karma ekonomiler vardır 
ki piyasa mekanizmasına dayanmaz da, özel sek
tör ihtıiva eder. Nasıl olur bu? Piyasa mekaniz
masının olmadığı yerde özel sektör olur mu? Ola
bilir; vardır. Hakikaten bir anlamda her kar
ma ekonomide bir özel sektör vardır. İki şe
kilde vardır. Sovyet Rusya'ya giderseniz Kol-
hozlarrn yanında birtakım insanlara muayyen 
bâzı sınırlı faaliyetler yapmaları için ufak 
toprak parçaları ayrıldığını görürsünüz. Bu 
insanlar orada elde ettikleri, meselâ sütü, 
serbest piyasada satarlar, ama, bu piyasa meka

nizmasının ekonomide esas olduğunu göster
mez. Bir de, alelade karaborsa vardır. Binaen
aleyh, özel teşebbüs piyasa mekanizması olma
dan da mevcudolaıbilir. Nitekim, bunu bir yerde 
açıkça söylüyor. Diyor ki, «karma ekonomi piya
sa mekanizmasına göre değil, halkın ihtiyaçla
rına, yararına göre işlemelidir; bugün ise kamu 
sektörü kârlılık esasına, piyasa mekanizmasına 
göre hareket eder.» 

Şimdi bunu da iyice tahlil edelim. Bir işlet
menin piyasa mekanizması olsun veya olmasın 
muhasebesi devre sonunda bir fazlalık göster
mediği takdirde o işletmenin verimli işleme
diği neticesine, yalnız Batı sisteminde değil, kol-
lektivist sistemlerde de varılır. Gerçi, hele kol-
lektivist bir sistemde böyle bir teşebbüse Dev
letin yardım etmesi, sübvansiyon vermesi çok 
daha kolaylıkla mümkündür. O işletime bu yol
dan batmaz; batmaz ama, bu hali genişletirseniz, 
o zaman ekonominin bütününün verimsiz şe
kilde işlediği neticesine ulaşırsınız. Binaen
aleyh, kâr mefhumunun bu ölçüde her sistemde 
yer alan bir mefhum olduğu neticesine varmak 
iktiza eder. Bu bakımdan, bir kere, Aren'in be
yanı yanlıştır. 

«Piyasa mekanizmasına dayanmasın» diyor. 
Bundan ne mâna çıkar? «Halkın ihtivaçlarma 
göre yapılsın, piyasa mekanizmasına göre ya
pılmasın!» Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ka
pitalist ekonomilerde, Amerikan ekonomisin
de bizzat bu ekonominin taraftarlarının ten-
kid ettikleri en önemli noktalardan biri birta
kım lüzumsuz ihtiyaçların reklâm, ilân gibi 
yollarla yaratılabilmesidir. Ve bu halkın ger
çek ihtiyacı değildir. Bunun yanında eğitim 
gibi çok daha önemli ihtiyaçlar ihmale uğra
maktadır, denilmektedir. Ve bu tenkidi er çok 
doğrudur. 

Fakat, yine demokratik rejimlerde bu ten
kidi er yapıla, yapıla, yapıla, yapıla bu gibi ve
tirelerin ortadan kalktığı da varittir, tahfif edil
diği do varittir. «Halkın ihtiyaçlarını tesbit et
mek!» Kim tcsfbit edecek bu halkın ihtiyaçlarını? 
Halk kendi kendine bir meydanda toplanıp da, 
«Arkadaşlarım benim ihtiyacım budur, buna gö
re plân yapın» demek imkânına sahibolmadığı-
na göre, Isviçrenin birkaç kantonu hariç, hal
kın bu ihtiyaçlarını kim tesbit edecektir? Bütün 
mesele buradadır. Ve Saym Aren Marksist şema-
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dan tamamiyle ayrılarak iktisadi sistemle siyasi 
rejim arasında hiçbir bağlantı yoktur, buyurdu
lar, ama, bu ölçüde bendeniz ayrılamıyorum bu 
şemadan ve bunum sosyolojik bakımdan doğru 
olmadığıma, iktisadi sistemle siyasi rejimin kar
şılıklı etkileri olduğuna; Marks'ım inandığı gibi, 
iktisadi sistemin, istihsal metotlarının ve istih
sal münasebetlerinin siyasi rejimi bir determi
nizm münasebeti içinde tâyini etmediğine inanı
yorum; ama, iktisadi sistem siyasi rejime hiç te
sir etmez gibi, bugün ne Marksist, ne Batılı sos
yologların hiçbirisinin kabul etmiyeoeği ölçüde 
bir ayrılığa da gitmiyorum. Böyle değildir. Ve 
iste geliyoruz o noktaya. Sayın Sadum Aren'in 
bir sözünde aslında siyasi rejimle iktisadi siste
min medcn birbirine bağlı olduğu ve hangi nokta
da bağlı olduğu meydana çıkıyor. «Halkım ihti
yaçlarına göre plân yapmak!», Tekrar ediyorum, 
İsviçre'deki bâzı kantonlar hariç, halkın tamamı 
bir meydanda toplanıp da, «İhtiyaçlarım budur; 
böyle plân yapınız.» demedikçe halkın ihtiyaç
ları nereden anlaşılacaktır? 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar insan, 
cemiyetinim, insan zekâsının bu konuda bulabil
diği en mükemmel vasıta piyasa mekanizmasıdır. 
Bir ekonomi, bir Devlete kuvvet kazandırmak ve
yahut kalkınmasının temel tesislerini kurmak ga-
yesindem gitgide uzaklaşıp büyük kütlelere bü
yük ölçüde ve gitgide nevileri çoğalan ölçüde tü
ketim malı vermek yani refahı artırmak gayesi
ni güttüğü zaman, o vakit, «Şu tüketim malla
rını istiyorum, bu tüketim mallarımın şu şu şu şu 
nevilendirilmiş vasıflar içinde olmasını istiyor-
uum.» demek hiçbir merkezî plânlamanın harcı 
değildir. Eğer refaha doğru, büyük kütlelerin 
refahıma doğru gitgide artan zenginliğe ve sos
yal adalete doğru, kütleler için bu hedeflere doğ
ru gidilecek ise, o zaman kalkınmanın bir safiha
sında tüketicinin hâkimiyetini kabul etmek zo
rundayız. Tüketicinin hâkimiyetini kabul ettiği
miz anda, bu hâkimiyetin etkilerini idarecilere 
en iyi duyurabilecek mekaımizma piyasa mekaniz
masıdır. Ve kütle tüketimine yavaş yavaş girdiği 
içindir ki, Sovyet Plânlamasında dar boğazlar, 
tıkanıklıklar, başarısızlıklar hedef altında kalma
lar, bu sebepten doğmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, halkın ihtiyaçlarını 
tesbit etmek denince, halkın ihtiyaçlarını, bizim 
kanaatimizce, en iyi, plân yoliyle düzeltilmiş, yön 
verilmiş piyasa mekanizması temin eder. Halkın 

ihtiyaçlarını bunun dışında kim temin eder dedi
ğiniz zaman piyasasız merkezî plânlama; bunun 
tek alıtemaifi budur. Kimdir bu biçim merkezî 
planlama? Tekrar ediyorum, farz edelim ki, de
mokratik bir şekilde seçilip gelmiş olsa dahi bir 
merkezî plânlama dairesinin, ezcümle tüketim 
konusunda, bütün nevileri tesbit edip plânlama 
cihetine gitmesini vatandaşın tercih hürriyetiyle 
kabili telif görmüyoruz. Buna imkân yoktur. Çün
kü, hürriyet denilen şey sadece idareye iştirak 
de değildir. Bırakalım Sovyet Rusya'daki siyasi 
rejim modelimi, bir başka model alalım. Gosplânı 
alalım ve siyasi rejiminin demokratik olabilece
ğimi biran için farz edelim! Yine bizim anladığı
mız ölçüde demokratik olmasına imkân yoktur. 
'Çünkü, demokrasi sadece vatandaşın idareye işti
raki değildir. Demokrasi, aynı zamanda, velev 
vatandaş oylariyla teessüs etmiş olsun, bir ikti
darın, mukaddes telâkki e dilem, bizim Anayasa
mızın hürriyetlerin özü dediği bir sahaya asla 
ve asla tecavüz edememesi, tecavüz etmeye kal
kıştığı takdirde de işte o hürriyetlerim özü sa
yesinde vatandaşların o siyasi iktidara karşı mu
kavemet edebilmeleri imkânıdır. Demokrasi sa
dece idareye iştirak değildir. Demokrasi aynı za
manda idare edilenle idare edenler arasındaki 
münasebetlerin, idare edenlerin idare edilenlere 
tam mânasiylo hâkim olamıyacaklarını temin ede
cek şekilde tanzimi demektir. 

İşte, piyasa mekanizmasını kaldırdığınız za
man, buna da muvaffak olamazsınız? Neden? 
Çünkü piyasa mekanizması birtakım hukukî esas
lara dayanır. Nedir bu hukukî esaslar? özel mül
kiyet hakkı, çalışma serbestisi, sözleşme serbestisi. 
Bu üç hukukî temel üzerine kurulur piyasa me
kanizması. Bunlardan birini kaldırdığınız zaman 
piyasa mekanizması yoktur. Piyasa mekanizma
sının hukukî kadrosu budur. Bu hukukî kadro
nun dışında piyasa mekanizmasını mütalâa ede
mezsiniz; ameak tam mânasiyle merkezî bir plân
lamaya giderek ekonomiyi yürütebilirsiniz. Ama 
bu üç hürriyetin mevcudiyeti dışında bizim an
ladığımız mânada demokrasiyi ve imsan hakları
nı da mütalâa edemezsiniz. İşte, bu bakımdan ik
tisadi sistem ile siyasi rejim birbirinden tamamiy
le ayrı giden iki faktör değildir. Bâzı noktalar
da birbirlerine tesir ederler, birbirleriyle birleşir
ler. Neden bu böyledir? Muhterem arkadaşlarım, 
söyliyen ben değilim. «Mülkiyet hırsızlıktır.» for
mülüyle nam yapmış olan meşhur Fransız sos-
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yalistlerinden, Marx'm - şüphesiz - çok hor gör
düğü, fakat, yine de bâzı doğru fikirler söyledi
ğine benim inandığım Proudhon hayatının son
larıma doğru; mülkiyet hakkının, velev genel oy
la teessüs metsin Jakoben anlamında bir iktidarın 
istibdadına karşı, vatandaşın, ferdin teminatı ol
duğunu söylemiştir. Gerçek de budur. 

Muhterem arkadaşlarım, plüralist demokra
si anlayışı, konstitüsyonaîlist demokrasi anlayışı, 
Rou'sseau'dan beri gelen Jakoben demokrasi an
layışı değildir. Bilâhara Mar'a bolşeviklere in
tikal eden demokrasi anlayışı, bu olmuştur. 
Ve bundan dolayı buradan hareket ederek bir 
sûrî mantıkla proletaryanın temsilcisi Komünist 
Partisidir, Komünist Partisinin temsilcisi de 
merkez bürosudur, denmiştir. Bunun da adı 
santraliz™, demokratik oluvermiştir, sûrî man
tıkla! Aslında, ne bu sûrî mantık doğrudur; 
ne de bu sûrî mantığın dayandığı Rjousseau'-
dan gelen, sadece idareye iştirakin demokrasi
yi temin etmeye kifayet ettiği fikri! Hayır, 
bir başka büyük anane daha vardır, sosyolo
ji doktrininde, Montesquieu'den gelen. O, si
yasi iktidarın behemehal sınırlanmasını zaru
ri görür; siyasi iktidarın sınırlanmadığı yer
lerde ferdin hürriyetinin bulunmıyacağını söy
ler. Ve bu da pek çok hakikat payı taşır. El
bette ki demokratik bir rejimin demokratik 
olabilmesi için idare edenlerin menşelerini va
tandaşın reylerinden alması lâzımdır. Vatan
daşların mümkün o;lan ölçüde idareye katkıla
rının bulunması lâzımdır. Bu doğrudur; fakat, 
asla kâfi değildir. Nitekim, bizim Anayasamız 
da sadece, «Devlet demokratiktir.» dememiştir, 
«insan hak ve hürriyetlerine dayanan demok
ratik rejim» demiştir. Farklı şeyler ve sonun
cusu daha ileri. Çünkü, insan hak ve hürriyet
leri ö'zlcriyle tecavüze uğramıyacak olan şey
lerdir. Siyasi iktidarların, ister ferde dayan
sın, ister hâkimiyet menşeini Allah'tan alsın, 
ister bizdeki gibi milletten alsın, ister halk
tan alsın, neneden alırsa alsın, netice itibariy
le, siyasi iktidarı elinde tutanlar daima mah
dut insanlar, bir hiyerarşi içindeki idareciler 
olacak; bir de idare edilenlerin büyük kütle
si olacaktır. İşte, gerçekte demokrasi, idare 
edenlerin menşelerini idare edilenlerin oyların
da bulması olduğu kadar, idare edenlerin ida
re edilenlerin bu mahfuz sahasına tecavüz ede
memesini de gerektirir. 

«Mülkiyet hakkı olmasın.» deniyor. Yine 
Proudhon'a dönelim. Neden Proudhon bunu 
söylemiş acaba? Hiç mülkiyet hakkı olmasın, 
çalışma hakkı olmasın, sözleşme hakkı olmasın. 
Muhterem arkadaşlarım, idare hukuku tekni
ğinin bütün imkânlarını kullanınız. Bir me
mur bir kamu teşebbüsünün başında çalışıyor, 
plân hedeflerine uymadı. Ne yapacağız? Seni 
azledeceğiz. Danıştaya başvurursun. Burada 
iki nokta önemlidir. Her yerde, ne kadar ça
buk olursa olsun, hak araıma bir zaman ister, 
bir. İkincisi; idare hukuku tekniğini ne kadar1 

geliştirirseniz geliştiriniz siyasi iktidarı elinde 
tutanların takdir hakkını tamamiyle ortadan 
kaldıramazsınız. Belki de, o kamu teşebbüsü
nün başında bulunan kimse plân hedeflerine 
uygun hareket ettiğine kaani idi, belki gerçek 
de buydu. Ama, o insanın bir yerde dayana
bilmesi, dircnıebi'lmosi, kendi görüşünü - bel
ki de yanlış olabilecek - siyasi iktidarın görü
şüne karşı savunabilmesi dahi, bir ölçüde, 
ferden ferda «kendi eflâkinde tâir olmasına 
'bağlıdır. Bu da, ancak, bir ölçüde, birtakım 
maddi imkânlara sahibolmasiyle kabildir. 

Demokrasimizin sık sık biçimsel olduğu söy
lenir. Ben böyle olduğnna kaani değilim. Biraz 
evvel izah ettim. Tok dereceli genel oy olan her 
yerde sosyal haklar, ne kadar mâni olunmaya 
çalışılırsa çalışılsın, ergeç gelir ve gelmiştir, 
demokrasi içinde gelmiştir. Ama, sadece ida
reye demokratik şekilde katkıda bulunabile
ceğinizi farzedebileceğiniz, ama, çalışma hür
riyetinin, sözleşme serbestisinin, özel mülki
yet hakkının hiç mevcudolmadığı bir yerde, 
işte o zaman, toplantı hürriyetinin - faraza mev
cutsa - hak arama imkânının - mevcutsa - söz ve 
düşünce hürriyetinin - mevcutsa - maddi dayana
ğı ortadan kalkar. İşte, o zaman hakikaten bu 
hürriyetler biçimsel olur. 

Aslında, biçimsel hürriyetler diye tonkid etti
ğiniz şeyleri yaygın hale getirmek için, insanla
rın mülkiyet hakkından, çalışma hakkından, 
sözleşme hakkından istifade etmeleri lâzımdır. 
Bunların yaygın hale gelmesi için sosyal hak
lar konmuştur; onun için sosyal hakların gös
terdiği hedefler bu Anayasaya ithal cdilmiş-
Ama, bunları, isterseniz, mutlu azınlık dediğiniz 
insanlar için kaldırınız; ama, onlar için kaldı
rırken herkes için kaldırırsınız j herkesin bir» 
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den hürriyetini yıkmaktan başka hiçbir neti
ceye ulaşamazsınız. Aslında, «piyasa mekanizma-

• sim istemiyoruz» demenin altında yatan ger
çeğin ne olduğunu açık açık söylemek lâzımdır. 
Çünkü, nedir piyasa mekanizması? Mülkiyet hak
kıdır, çalışma serbestisidir, sözleşme serbestisidir. 
Bu üç hukukî esasın mevcudolmadığı bir düzeni 
düşünüyorsunuz demek ki! Biz bu düzeni düşün
müyoruz. (Güven Partisi, Y.T.P. ve Adalet 
Partisi sıralarından sürekli alkışlar) Türk Ana
yasası bu düzeni düşünmüyor. Çünkü Türk Ana
yasası, pek çok hakların yanısıra, bu hakları 
da özüne tecavüz edilemez haklardan sayıyor. 
Bu hakları elde etmek imkânına sahip, bu imkân 
kendilerine tanınmış insanlara da bu hakları er 
geç vermek gayesini güdüyor. 

İşte, bundan dolayı, Turhan Feyzioğlu bu
rada doğru bir şey söyledi. «Biz, demokratik 
plânlamaya taraftarız» dedi. «Merkezî sosyalist 
plânlamaya 'taraftar değiliz» dedi. Ve hakikaten 
demokratik plânlamaya taraftarız; çünkü, demok
ratik plânlamanın piyasa mekanizmasını reddet
mediğini piyasa mekanizmasına yön vermeyi ga
ye ittihaz ettiğini ve piyasa mekanizmasını red
detmenin iktisadi bir fonksiyon ifa eden bir 
mekanizmayı reddetmenin ötesinde o mekaniz
manın altında yaltan, onun hukukî bünyesini 
teşkil eden özel mülkiyet hakkını da, çalışma 
serbestisini de, sözleşme serbestlisini de yani 
ferdin temel ve siyasi haklarını iktidara karşı 
kullanabilmek için dayanması gereken birtakım 
maddi imkânlara sahibolması hakkını da orta
dan kaldırmaya matuf olduğunu biliyoruz. 

Bu sebepten dolayı, biz bu fikirleri açık açık 
teşhir edeceğiz, ve böylelikle, Anayasaya sadece 
söz]o değil, inançla bağlı insanlar olarak; Ana
yasa sadece bir tek «izm»e imkân veriyormuş 
gibi zorlama tefsirlerin bu memlekette gençle
rin kafasını zehirlemesine karşı yine fikir yo-
liyle, açık açık bunları deşerek, teşrih ederek 
mücadele edeceğiz ve muvaffak olacağız, arkadaş
lar. (Adalet Partisi, Y.T.P., M.P., C.K.M.P. sı
ralarından sürekli alkışlar) (Güven Partisi sıra
larından bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 17,27 Millet Partisi Grupu 
adına Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun efendim. 
Saat 17,28. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(.Sinop) — Sayın Başkan, muibterem milletve

killeri; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ta
sarısı üzerinde bilhassa tarım sektörünü ilgi
lendiren ziraat, hayvancılık ve ormancılık me
seleleri üzerindeki Millet Partisi Meclis Gru-
punun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. Yal
nız konuşmama başlamadan önce bir noktaya 
işaret etmek suretiyle işe girmek istiyorum. 

Hangi iktidar işbaşında olursa olsun plân
lar tanzim edilirken elimizde meveudolan ve 
mer'i Anayasa ilkelerini esas almak suretiyle 
objektif bir ölçü içerisinde hazırlamak mec
buriyetindedir. Bilihassa Anayasamızın 41 nci 
maddesinde yer alan iktisadi ve sosyal hayat * 
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış sevi
yesi sağlanması amacına göre düzenlenir. İk
tisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demok
ratik yollarda gerçekleştirmek, bu maksatla 
millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek 
ve kalkınma plânlarını yapmak Devletin öde
vidir. İşte biz bu inanç içerisinde bilhassa plâ
nı eleştirmek suretiyle görüşlerimizi arza ça
lışıyoruz. 

Plân düzenli ekonomik güce kavuşmak, 
şuurlu bir gelişme yaratıp milletin ve Devletin 
(hedefine <varması her kolda yükselmek, fertle
rin inanca yaşamasını sağlamak için bir vası
tadır, plân politikası plânın içinde ayrı şekil
de mütalâa edilmek icabeder. Millî iradeye 
'göre işbaşına gelen bütün iktidarlar Anayasa
nın içiz mis, olduğu çizelge içerisin/do kendileri
nin göstermiş oldukları, bilihassa seçim beyan-
namcsin.de göstermiş oldukları ve Hükümet 
programında yer alan hususları plânları tan
zim ederken Anayasa ilkelerine muvazi ola
nak elbette ele alınır ive bunun kıymetlendir
meye çalışır. Bunları biz taibiî olarak görmek
teyiz. Yalnız bir noktaya temas etmekte fay
da görüyorum ki, o da plânlar bilihassa mec
lislerden geçtikten sonra milletlere mal olmuş
tur. Onun hedefine ulaşabilmesi için gerçek 
yolda yürünmesi ve hedefe varması gerekir. 
Pânları şu veya bu iktidarlara anal etmenin 
yerinde olmadığı kanaatini (burada belirtmek 
isteriz. 

19G2 yılından 1965 yılma kadar devam eden 
Birinci Beş Yıllık Plânın hedeflerine varıp 
varmaması keyfiyetim tahlil ederken düşünce-
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lerimiz ne ise şimdi ,1968 - 1972 arasında yer 
«lan İkinci Beş Yıllık Plânın getirmiş olduğu 
[hususları demin arz ettiğim gibi yalnız muay
yen konulara inhisar etmek üzere arza çalışa
cağım. 

Evvelâ Türkiye'nin içinde bulunduğu eko
nomik şartları ve nüfusunu dikkate almak su
retiyle tenkidleri bu yönden yapmakta fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

Türkiye 1965 sayımlarına göre üzerinde 31 
milyon insan barındıran bir ülkedir. Bu in
sanların büyük bir kısmını tüketici grupu teş
kil etmektedir. Yüzde itibariyle ifade etmek 
icabederse, 0 - 14 yaş arasındakiler ,genel nüfu
sumuzun % 41,74 ünü teşkil eder. Bu duruma 
göre bu yaş arasındaki nüfus tüketici duru- ! 

munda ve bunların1 ekonomik yükünü 15 - 64 
yaş arasındaki foir sınıf çekmektedir. Bu, ' 
memleketimiz için biraz ağır olan, külfet te
lâkki edilelbileceık bir durumdur. Ancak, nü- ^ 
fusumuzun % 70 inin kırsal yörelerde yaşadı
ğını ve çoğunun da tarımla uğraştığını dikka- • 
•te alırsak memleketimizdeki tarım sektörüne : 

verilmesi lâzımıgelen önemin derecesini tâyin 
etmiş oluruz. 

1965 sayımı sonuçlarına göre ekonomik ba- ; 

kınımdan faal olan nüfusun % 70 i tarımda, r' 
% 12 si sanayide ve % 13 ü de hizmetler sek
töründe çalışmaktadır. 

Millî gelirden istifade etmek ve herkesin : 

sosyal adalet ilkesi içinde payına düşeni ala
bilmek için tarım sektöründe çalışan insanla
rın her şeyden evvel toprağa bağlanmasını 
sağlıyacaik olan tedbirlerin önceden alınması 
lâzımdır. Hemen ifade edelim ki, İkinci Beş ; 
Yıllık Plânda istenilen şekilde bu işe önem 
verilmemiştir. Bunu biraz sonra iktisadi kal
kınma plânımız üzerinde eleştirme yapan çeşit
li ilim otoritelerinin ifade ettiği rakamlarla da 
çok kısa olmak üzere Yüksek Meclisin huzu- . 
runda arz edeceğim. 

Esasında sosyal adaleti cemiyet içinde ya-
şıyan insanlar' arasında olduğu kadar, muhte
lif sektörler arasında tahakkuk ettirmeye ça- , 
lışmak plân stratejisinin hedeflerine ulaşması 
bakımından da şartır. Bugüne kadar bu pren
sip ne vaız'edilmiş, ne de ele alınmıştır. Asır
lardan beri devam edegelen klâsik ziraat an
layışı ve toprak işlenmesi bugün de çok a.z bir 
farkla muhafaza edilmektedir. Cumhuriyet 

devrinde Anadolu çiftçisi beklediği imkâna, 
daha doğrusu teknolojik yaıpıya, teknik bil
giye, malî güce, zirai vasıta ve imkânlara ka
vuşamamıştır. Plânsız devrede ziraatçiliğe ve-
rilmiyen önem maalesef plânlı devreye giril
diği zaman bile önemine uygun ele alınmamış
tır. Türkiye'nin kalkınması ve Türk köylüsü
nün haysiyetli bir hayat yavşıyalbilmesi için zi-
•raate çok daha fazla önem vermek suretiyle 
toprağa bağlı olan insanları ekonomik bağım
sızlığa kavuşturmak Devletin en önemli vazife
si olması lâ/zıniıgelir. Bilhassa bu noktaya gel
mişken Avrupa Ekonomik Topluluğuna iştirak 
eden 15 milletvekili arkadaşımızın da bulun
duğu toplantıda Türkiye'nin kalkınabilmesi, 

1 bölgesel sanayie önem vermek suretiyle artan 
tarımdaki işçileri bu sanayi kesimlerinde kıy-

' metlendirmek, yani daılıa doğrusu Türkiye'nin 
tümü olarak kalkınabilmesi için evvelâ açlık 
tehlikesinin ortadan1 kaldırılmasına ve ziraati-
ne gerekli imkân ve önemin verilmesinin yerin
de olacağına orada konuşan Avrupa Parlâmen
to üyeleri işaret ettiği gibi, bu görüşü biz de 
muhafaza ediyoruz. 

; Bu bakıımdan biz arzularımızın izlerini ve 
; ümitli ışığını İkinci Beş Yıllık Plânda esaslı 

bir şekilde göremiyoruz. 

Ekonomik bakımından ,geri olan ülkelerde 
yaşıyan insanların her şeyden evvel açlığının 
giderilmesi ve açlık tehlikesine mâruz bırakıl
maması en önemli bir meseledir. Bunun için 
de Türk köylüsü ve çiftçisini işlediği toprağı
na bağlamak ve şehre olan akınları önlemek 
lâzımdır. Mevcut topraklarımızın klâsifikasyo-
na taibi tutulmaması, mülkiyet çekişmelerine 
son verecek tedbirlerin alınması, sulama ve 
gübreleme tesislerinin çok yetersiz oluşu, zi
rai vasıta ve kredilerinin esaslı bir şekilde ele 
alınıp zamanımız ziraat politikasına ve ziraat-
çilerin ihtiyaçlarına cevap verecek hale geti
rilmemesi çiftçiyi kendi kaderiyle ve tesadüf
lere bağlı bir şeJkilde yaşamaya terk etmek 
durumundan kurtaramamıştır. Her ne kadar 
İkinci Beş Yıllık Plânda gübreleme konusu
nun yıllara göre yükseleceği rakamlarla tesbit 
edilmiş ise de, bu, tarım arazisinin genişliği ve 
bu kesimde çalışan insan miktarının çokluğu 
karşısında çok az ve yersiz bulunmaktadır. 
Sık sık söylenen açlık tehlikesinden kendimi-
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zi koruımalk ve tarımsal sahada kuvvetli olmak 
istiyorsak plânda yer alan 5 yıllık imkânları 
tarım, hayvancılık ve ormancılık bakımından 
daha şümullü düşünmek gerekmektedir. Mil
letlerin kalkınması her sahada' olduğu gibi ta
rım sahasında da büyük mikyasta yapılacak 
olan tasarruflarla mümkündür, iki Anayasamı
zın 41 ve mütaakıp maddeleri, yatırımların 
yapılabilmesi için Türk köylüsünün, çiftçisi
nin ve halkının tasarruf gücünü yükseltecek 
şekilde tedbirlerin alınmasını ve plânların bu 
yönde yapılmasını öngörmektedir. Vatandaşla
rın, tasarruf yapabilme imkânları bunların eko
nomik .güçleriyle (orantılıdır. Bugünkü tarım 
politikamızda yer alan gübre fiyatlarının yük
sekliği, kredi miktarının azlığı, sulama gücü
nün zayıflığı ve tarım ürünleri fiyatlarındaki 
istikrarsızlık sejbebiyle Türk çiftçisi ekonç-
ımik .güçlden maihruımdur. D;)laiyıliiyle birim sa
hadan alınan mahsul miktarı da az ve fiyatı da 
kendi emeğinin karşılığında ve hattâ onun da 
altında bir seyir takibctmektedir. Durum bu 
olunca tarım sektöründe çalışan insanlardan 
tasarruf bekletmek ve yapılan tasarruflarla da 
modern ziraatın icapları yatırımlara girmek 
gilbi bir durumda ölmıyacağı aşikârdır. 

Tarım sahasında İkinci Beş Yıllık Plân \ 
yeni yeni imkânları ve sistemleri getirmelkte I 
ve fakat çok kifayetsiz ve cılız olarak da işi 
benimsemektedir. Toplumun tümümü zama- I 
nın icaplarına, modernleşme ve sanayileşme I 
sonucu ortaya çıkan zararlara karşı hayat bo- I 
yunca koruyacak bir sosyal politikaya da, da
ha doğrusu sosyal güvenliğe de ihtiyaç, vardır. 
Bu sosyal güvenlik tarım sektöriünün hedefine I 
ulaşabilmesi için o sahada çalışan bütün zi- I 
raat işçisi ve elemanlarının işsizlik sigortası
nın kurulmasına da bağlıdır. Bunlara ailele
rinin sağlık sigortası, sosyal sigortalar yoluyla 
m)ütalâa edilmesi, bunun yanında tarım sigorta
sının esaslı bir şekilde. ele alınması, tüm ola
rak tarım salhaısına bunun teşmil edilmesi ta- I 
rımımıızın gelişmesi için büyük bir kuvvet ve I 
kaynak 'olacaktır. 

!Sosyal sigorta ve tarım sigortaları ile bir- I 
likte değişmiyen bir fiyat politikasını takibet-
mek mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyet hem bü- I 
yük bir müstehlik sınıfın zarar görmemesini te- I 
min etmek ve hem de tarım sektörünün plânlı 
bir şekilde kalkınmasını sağlamak bakımından | 

lüzumludur. Yalnız, plânın kifayetsiz olan ke
simlerinden biri de memleketimizdeki tarım zi
raatının devamlı şekilde maruz kaldıkları has
talık ve böcek âfetlerine karşı geneldi tedbirin 
alınmamış olmasıdır. Türkiye'de 'her sene artan 
teknik terakkilere rağmen istihsalimizin devam
lı bir şekilde aynı seviyede kalması bizi düşün
dürmeğe sevk etmesi icabeden bir noktadır. 
Tekniğin ve ilmin, çeşitli kredi ve imkânlarının 
yarattığı istihsal artığını bir kalemde götüren 
hastalık ve haşere zararlarına karşı büyük 
çapta tedbir almak, zirai mücadeleye önem ver
mek lâzımdır. Zirai Mücadele Genel Müdürlü
süne önem verilmediği takdirde henüz maddi 
•çüç'deın vıe bilgiden mahrum olan çiftçimiaden 
mücadele sahasında olumlu neticeler beklemek 
mümkün olmıyacaktır. Ve her sene ortalama 
olarak millî gelirimize ve bünyemize asgari 8 
milyar zarar iras eden bu hastalık ve haşerenin 
zararları devam edecek, azalmayıp artacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Plânlı devreye girdiğimiz bir zamanda plân 

hedeflerine varabilmek .için tarım sektöründe 
yer alan bütün iş gücünü ve onun kaynakları
nı emniyet altında bulundurmak ve onların her 
türlü sosyal haklarını vermek yanında, bir de 
tarımda çalışan çiftçinin geleceğinden emin 
olmasını sağlıyacak fiyat politikasını da tesbit 
etmek lâzımdır. Bugüne kadar gerek Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve gerekse İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plân tasarısında tarım 
sektöründe yer alan çeşitli ürünlerimizin taban 
fiyatlarına ilişkin bir politikadan bahsedilme
miş olması plânımızın en büyük noksanlığını 
tenkil etmekte, çiftçimiz içimde bir talihsizlik 
olmaktadır. 

Malûmunuz olduğu üzere, memleketimiz için 
olduğu kadar, ihraç mallarını teşkil etmek iti
bariyle dış memleketleri de ilgilendiren büyük 
bir ihraç malımız tütün ve çeltik ile hububat 
ürirnleri, hele bunlardan tütün ve çeltik ürün
lerindeki takibedilen alış fiyat politikasındaki 
istikrarsızlık sebebiyle müstahsıllar arasında ya
rattığı huzursuzluk, ziraata karşı sevgisizlik ve 
hükümetlere karşı olan itimatsızlık ortadadır. 
Bir taraftan zirai sigortadan mahrum, diğer ta
raftan mavi küf hastalığı ive çeşitli rizikolar 
bunun dışında taban fiyatının tesbit edilmemiş 
olması ve bâzı zaman yok pahasına mallarını 
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elden çıkarmak mecburiyetinde kalan Türk 
çiftçisinin, miülstalhısılmın içinde builunlduğu malî 
sıkıntıları dikkate almak suretiyle hiç değilse 
nirengi noktaları seviyesindeki tütün, çeltik, 
pancar ve 'hububatın alınmasını esaslara bağlı-
yan ;bir taJban fiyatı teıslbiıtine gidilmesi lâızımıge-
lirdi. Biz bunu ikinci Beş Yıllık Plânda aramış 
olmamıza rağmen bulma imkânına kavuşama
dık. Çiftçinin esasında kalkınması, çiftçinin is
tenilen hedefe varabilmesi ve ekonomik ıgüce ka
vuşabilmesi için, bunlar için can damarını teşkil 
eden fiyat politikasının, taban fiyatının tespi
tidir ki, plânda bunu göremiyoruz. Bu 'bakım
dan bilhassa bu hususta sayın plâncıların dik
katini çekmek isteriz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi gibi çeltik veya 
pirinç mübayasmın teminat altında yapılması
nı sağlamak, müstahsili istismar eden aracılar
dan kurtarmak için aynı fındık kooperatifleri 
gibi müstahsıla 'gerekli kredileri avans olarak 
verecek olan bir çeltik ofisinin plânda yer al
mamış olması da bu konunun önemi ile telifi 
mümkün değildir. İçeride bütün vatandaşları
mızın ihtiyaçlarını karşıladıktan başka mem
leketimiz için ihraç malı olan pirince bir döviz 
kaynağı olarak bakmak istiyor isek, bu ofisin 
kurulmasını plâna dercetmek mecburiyetinde
yiz; müstahsıla emniyet ve itimat verebilmek 
için. Bu suretle köy ve köylü sorununu da hal
ledecektir. Yani bu ofisin plânda yer almış ol
ması hali köy ve köylü sorununa da önemli bir 
şekilde cevap vermiş olacaktır. Köylünün bes
lenme şartları iyileşecek, tarımda ihraç kapasi
tesi artacak ve istihsalin devamlı artışı sebe
biyle de sanayiin hammadde ihtiyacını kar-
şılıyacak, memleketimizde artan nüfusun tarım
dan taşan kısmı yeni gelişecek sanayi dalların
da çalışma imkânına kavuşacaktır. 

Yalnız burada yeri gelmişken bir noktaya 
temas etmeden geçemiyeceğiz. Bilhassa tarım
da son yirmi yıllık bir zaman içerisinde ürün
lerin arttığı hususunda Sayın Adalet Partisinin 
sözcüsü muhterem arkadaşımız Cevât önder 
Bey 1950 ile 1970 yılını mukayese etmek sure
tiyle, 1950 yılında 3 000 000 ton olan hububatın 
1972 yılında dokuz milyon küsura yükseleue-
ğinden ve bu suretle de memleketimizde devam
lı istihsalin arttığından bahseylediler. Bu nok
taya iştirak etmemek mümkün değil. Yalnız 
burada unutulan bir noktayı da hatırlatmak 

mecburiyetindeyiz. O da şudur ki, Türkiye'de 
1.950 yılından bu yana evvelki yıllardan daha faz
la, hızla % 3 nisbetinde nüfus artmakta, artan nü
fus kendisini geçindirmek mecburiyetinde oldu
ğu için ekilmiyen arazileri ekmek mecburiyetin
de, bu suretle eskiye nazaran bir misline yakın 
bir arazinin tekrar işletmeye açılmış olması ve 
artan nüfusun da dikkate alınması karşısında 
bunu biz bir artış olarak göremiyoruz. Her ne 
kadar belli başlı tarımsal ürünlerin istihsal tah
minlerini dikkate almak suretiyle bunları kıy
metlendirme cihetine gidersek, buğday - birim 
ton olarak - 1972 yılında 9 200 000 tonu bul
makta, pamuk 455 000 tonu bulmakta, et 
709 300, süt 4 040 000 tonu, su ürünleri 240 000 
tonu, şeker 860 000 tonu ve bitkisel yağlar, 
margarinler dâhil olmak üzere, 590 000 tonu, 
suni yem 151 000, meyvalar 5 249 000, sebzeler
de 1 265 000 tonu bulmaktadır ki, bu yukarda-
ki tablodan görüleceği üzere belli başlı ürün
lerimizde bilhassa İkinci Beş Yıllık Plân döne
minde meydana gelmesi öngörülmüş bulunan 
artışlar çok cüzidir ve tarımsal ürünler yıllık 
artış nkbeti itibariyle dile getirilmek icabeder-
se % 3 ilâ % 6 arasında değişmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; netice itibariyle zirai 
ürünlerde öngörülen artış nisbetleri ve dolayı-
siyle bu artışı sağlıyacak yatırım miktarları 
ne gelecek yıllardaki talep artışını, ne de ima
lât sanayimden beklenen gelişmeleri gerçek
leştirecek mahiyette değildir. Çünkü, plân ta
sarısında zirai teknolojinin süratle modernleş
tirileceği ve tabiat şartlarının mahsul üzerinde
ki tesirlerinin asgariye indirileceği önemle be
lirtilmektedir. Plânda öngörülen bu gayretlere ta
mamen katılmakla beraber, bu gayenin gerçek
leştirilmesi için tarım sektörüne tahsis edilen 
yatırımın kifayetsiz olacağı kolaylıkla söylene
bilir. Zira, Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 
de aynı gayelere öncelik verilmiş ve tarım sek
törüne 10 milyon Tl. civarında yatırım yapıl
mış olduğu halde, elde edilen neticeler tatmin 
edici olmaktan çok uzak kalmıştır. 

Bunun dışında bu görüşümüzü teyideden 
ikinci bir mesele de, 1968 yılı sonundan itiba
ren gümrük birliğini muhtevi bir ortaklık bağı 
kuracağımız Avrupa Ekonomik Topluluğu yö
nünden ilişkilerimizi de dikkate almak sure
tiyle rakamları kıymetlendirmek cihetine, git
tiğimiz takdirde, daha iyi objektif 'neticeye 
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vanacağız. Avrupa'nın en ileri sanayi ülkeleri 
ile bir iktisadi entegrasyon kurana gayretleri 
içinde olan Türkiye ekonomisinin yakın gele
cekte en ümit verici sektörlerinin, tanım sek
törü ile tarım mamulleri işliyen sanayi kolları 
olduğu izahtan varestedir. Bugün Avrupa Eko-, 
nomik Topluluğu ülkelerine başta maranciye 
olmak üzere birçok meyiva ve sebzelerimiz için 
büyük ihracat imkânları mevcudolmakta fa
kat üretimimizin yetersizliği yüzünden bu im
kânları kullanamamaktayız. 

Aynı hal istikbal için bilhassa memleketi
mizde oldukça zengin kaynakları olan şarap, 
zeytinyağı, pamuklu dokuma, deri mamulleri 
ve trikotaj gibi zirai menşeli diğer endüstri 
maddelerimizin de, hu plânda gösterilen "ya
tırım ve plânda öngörülen tedbirlerin kısırlı
ğı yüzünden gerçekleşemiyeceğine burada işa
ret etmek mecburiyetindeyiz. 

Yalnız yeri gelmişken yani köylülerimizi ve 
çiftçilerimizi toprağa bağlamak, köyden şehre 
mevcudolan akımların hızını hiç değilse kese
bilmek için evvelâ vatandaşları toprağa bağla
mak ve bunların -toprağa bağlan/ması için ge
rekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. 

Cevat Önder arkadaşımızın burada işaret 
ettiği hususa işaret etmek imkânını bulamadık. 
İsteseniz de istemeseniz de değil, doğrudan 
(doğruya hükümetler ve devletler sanayiin ge
lişmesi için köyde yaşıyan vatandaşları çek
mek suretiyle, şehirlere (getirmek ve sanayi 
kollarında Çalıştırmak zorunda olduğuna işa
ret ettiler. Yüzde 70 nüfus Türk çiftçisi, köy
lüsü olarak mevcut, entansif ziraat için olduk
ça çok bir miktardır. Elbette ki "bunların bir 
kısmını kıymetlendirmek mecburiyetindeyiz. 
Fakat 14 - 25 yaş arasındaki insanlarımızın 
çoğu ıgayrimüstahsıl durumda olduğu ve mev
cudolan köylünün ve çiftçinin arazilerinin dö
kümlerini kendileri yaptığı zamanda görüldü
ğü üzere, topraksız olan vatandaşlarımızın da bu
lunduğunu dikkate alırsak, kendi arzumuzla 
değil, arzumuzun dışında köyde iş bulamıyan, 
toprak bulamıyan ve toprağı olanın da zirai 
reformun yapılmamış olması dolayısiyle umu-
dettiği istihsal seviyesine çıkmadığı için köyü
nü terk etmek mecburiyetinde kalmakta ve 
şehre (gelmektedir. O halde şehre gelmeyi ön
leyici tedbirler yine ekonomik olacak, vatan

daşlara toprak reformu ile birlikte zirai re
formun gerçeklerini ele almak suretiyle, hal
letmek suretiyle yerine getirecektir. 

Toprak reformu uzun yıllarden beri ister 
polemik konusu olsun, ister demagojik konusu, 
isterse objektif bir gerçeğin ifadesi olsun; biz 
samimiyetle şuna "inanıyoruz İki; Türkiye'de 
bulunan yurtsuz ve, topraksız vatandaşların 
toprağa kavuşabilmesi için müsaidolan yerler
deki toprakların toprak reformuna tabi tutul
mak suretiyle zirai reformla beraber ele alın
masının samimiyetle taraftarıyız. Ve bunlar o 
hale getirilmiştir ki çeşitli partiler tarafından 
istismar edilmek suretiyle, namuslu servet 
sahipleri bile bugün; bugün mü yarın mı 
toprak reformu olacak diye endişe içinde kal-
Hoşlardır, bu fobiden kendilerini kurtarılmamış
lardır. Bunun da vuzuha kavuşabilmesi için 
bizim de samimî ifademiz, her ikisinin de 
birlikte yapılmasıdır. 

Şunu da bilhassa yeri gelmişken söyliye-
yim ki, Ortak Pazara iştirak ettiğimiz zaman 
arkadaşlarımızın huzurunda Alman Parlâmen
to üyelerinden birisinin söylediği gibi, 1'68 000 
Tünk işçisi Almanya'da çalışmaktadır. Belçi
ka'da, Bolânda'da, Faransa'da, İsviçre'de çok 
az miktarda da olsa Türk işçileri çalışmakta 
ve bu çalışan işçiler kalifiye olabilecek sektör
lerden ziyade kaba kol ve emeğinin karşılığın
da para kazanılan yerlerde çalışdığı için, ken
dilerinin de ifade ettikleri (gibi, Türkiye'ye 
döndükleri zaman bunların ancak yapabilecek
leri iş tarla sahibi ise gidip yine tarlasında ça
lışabilmesi; aksi halde onlardan sanayide isti
fade etmesinin imkânı olmadığı hususudur. 
Bunu bizatihi hatırımda kaldığına göre, Al
man Parlâmento Üyesi Messer söylemiştir. O 
halde ortada bir işsizlik mevzuu vardır ve 
bu işsizler de yüzde 90 in üzerinde köyden ge
len insanlardır ve bunun neden ve sebepleri 
topraksız olması veyahut da toprağı olanların 
da kredi, gübre, sulama imkânlarından mah
rum olduğu için, istihsali artırmadığı cihetle 
karnını doyuramadığı için mecbur olmak su
retiyle kendi doğduğu köyü terk etmek du
rumunda kalmıştır. 

Demin de Sayın Coşkun Kırca arkadaşım 
«sabah kalktığı zaman manzarasını görür ve 
bu manzara bile kendini tatmin eder, manevi 
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(bir kaynak olur» de'diler. Halbuki insanlar için 
midesi ile kafası arasındaki yolu kesmediğiniz, 
yani açlıktan kurtarmadığımız müddetçe ma
nevi kaynaklar ikinci derecede kalır. Bu bir 
'gerçektir. Bunun üzerine eğilmek mecburiye
tindeyiz. Yalnız bu işslzlliği -gidermek tarım 
'Sektöründe artan bu insanları dalhıa ziyade sü-
p>ap vazifesi gören bölgesel sanayide kıymet-
leındirebilmek için 'evvelemirde mevcudoian 
'Türk köylüsünü, toprağına .mı/hlamak, oraya 
Ibağlamıak, ondan sonra artan nüfustan taşan 
insanları sanayi kollarına götürmek mecburiye
tindeyiz. Gerçek budur. Tatbikat ve pratik ha
yat icabatı budur. Doktrin konuları yapmak, 
burada çeşitli müellifleri ele almak suretiyle 
saatlerce konuşmak Ihakjkaten iyi bir şeydir. 
Fakat memleket gerçeği şudur ki, milletleri 
kendi doğduğu toprağa bağlayıcı tedbirleri al
madan ve onların her türlü imkânlarla bulun
duğu yerlerdeki, hayat seviyesini yükseltme
den, bu ekonomik güce kavuşturmadan ne ya
parsanız yapınız bunları önlemek ve bunları 
tatmin etmek mümkün değildir. Bu bir sosyal 
olaydır. Sosyal olaylar aynen bir supap gibi
dir, kazan gibidir, 'birikir, birikir ve en so
nunda patlar. O zaman esasımda sosyologlara 
vazife düşer. Bu bakımdan bizim görüşümüz 
şudur ki, tarım sektörüne ve onun kollarına 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında gereği 
kadar önem verilmemiştir. 

Biz plânı inkâr etmiyoruz, zaten plânsız 
bir memleket kalkınamaz. Plân âdeta bir ge
minin pusulası gibidir, yahut da bir doktorun 
tansiyon ölçen aleti .gibidir. İnsanların nereye 
'gittiğini bilebilmesi şuurlu bir şekilde çalışa
bilmesi, fertlerin ekonomik güce kavuşabilme
si için aile ekonomisinde olduğu giibi, fert eko-
ınomisinde olduğu gibi, bilhassa kollektif ce
miyet ekonomisinde, Devlet ekonomik niza
mında plâna ihtiyaç vardır. Plansızlığımız yü
zünden geri kalmışızdır ve ilk dönemden beri 
devam edegelmekte olan plân tatbikatının her 
türlü aksaklıklarına rağmen memlekete az veya 
çok da olsa karınca kararınca bir şeyler gel
miştir. 

Bu kısma burada kısaca temas ettikten 
sonra biraz da tarım sektöründe yer alan hay
vancılık konusuna temas etmek istiyorum. 

Birinci Plân döneminde nüfus başına et 
tüketiminde % 1 kadar artış olduğu halde, 

süt tüketiminde her hangi bir artma olma
mıştır. Şunu hemen söyl'iyelim ki, memleketi
mizdeki yaşıyan insanlar en az proteinli mad
deler almakta, daha doğrusu besinin icapla
rını yerine getirememektedirler. İkinci Beş 
Yıllık Plân. döneminde nüfus başına et tüke
timinin % 14, süt tüketiminin % 10' artacağı 
tahmin edilmektedir. Kanaatimiz şudur ki, Bi
rinci Plân döneminde hayvancılığın gelişmesi 
için öngörülen tedbirlerin çoğu gerçekleşe
memişti L'. 

Muhterem milletvekilleri esas plân strate
jisine ve plânın erişebileceği hedeflere doğru 
sistemli bir şekilde yürümek mecburiyetin
deyiz. Her ne kadar plân, yapılması lâzımge-
lenleri öngörmekte ise de, biraz da plânın 
pratik hayata aidolan intibak kısımlarını ele 
alıp eleştirmek ve kıymetlendirmek mecbu
riyetindeyiz. Plânlar hiçbir zaman doktrin 
hukuku gibi üzerinde münakaşa yapılması 
lâzımgelen hayati vesikalardan ibaret değil
dir. Plân, bir memleketin aynasıdır; plân, 
bir memlekete yapılması lâzımgelen gerçekle
rin ifadesidir. Binaenaleyh, gerçeklerin ifa
desi olan plâna tahakkuk ettirilmesi icabeden 
meseleler konur; asgari yüzde 60 m üzerin
de bunlar tahakkuk ettirilir. Bu bakımdan 
bilhassa tarım sektörünü ilgilendiren plânda 
öngörülen husuların yerine getireceğinden 
şimdilik ümit varız. 

Hayvancılığın istenilen gelişmeye ulaşa
bilmesi için, lüzumlu toplam yem artışının Bi
rinci Plân döneminde ancak % ' 3 0 u karşı-
lanabilmiştir. Keza hastalıkla mücadele aşılama 
ve ilaçlama çalışmaları da yine tam olarak 
gerçekleşememiştir. Hayvanlarımızı ıslah ct^ 
mek, ürününü artırmak ve dış memleketlere 
ihracedebilmek bakımından da maalesef Bi
rinci Beş Yıllık Plânda gösterilen hedeflerin 
hiçbirine ulaşılamamış, aksine canlı hayvan ih
racatında % 32,4 oranında bir gerileme kay
dedilmiştir. Bu durumları dikkate almak su
retiyle 2 nci Beş Yıllık Plânda öngörülen 
hayvancılğımız için düşünülen tedbirlerin, 
fazla iyimser olmamıza rağmen gerçekleşece
ğinden emin olmamıza rağmen, tahakkukunun 
% 50 nin üzerine çıkmıyacağmı da tahmin et
mekteyiz. 

Arkadaşlar; hayvancılığımııza yurtdaışlarımı
zın1 geleceği bakımından bel bağlamak mec-

— 530 — 



M. Meclisi B : 127 28 . 6 . 1967 0 : 2 

buraıyetindeıyiz. Bugün mevcudolan mevzuat 
ve plân hedeflerinde öngörülen hususlar 3 
milyon insanı barındıran Türkiye'deki % 70 
nüfusu ziraatle iştigal eden memleketimiz
de hayvancılık için yok denecek kadar az
dır. Yün yapağı, tiftik bakımından olduğu 
gibi süt ve et bakımından da çok "büyük ar
tış yapmak durumundayız. Ve zorunluğunu 
duymak mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan da 
veterinerler yanında yer alan hayvan sağlık 
memurların] maddi bakımdan olduğu gibi mâ
nevi bakımdan da tatmin yoluna gitmeli ve 
bunlara veteriner teknisyeni unvanı verilmeli, 
miktarları artırılmalıdır. Plânda biz bunları 
tatminkâr bir şekilde görmüyoruz. 

Hayvancılığımızın daha iyi bir şekilde ge
lişmesi maksadiyle gerek Devlet yetiştirme 
kurumlarında üretilen ve gerekse özel sek
tör tarafından yetiştirilen damızlık hayvan
ların ithal edileceği hususu plânda yer almış
tır. Şunu yeri gelmişken söyliyeyim ki, ar
kadaşlar, Lüksemburg'ta, Holânda'da ve Bel
çika'da yetiştirilen Hol ânda tipi ineklerin bir 
tanesinden 45 litrelik süt alınmaktadır. 

Memleketimizde orman içi köylülerin kal
kınması tedbiri olarak, bilhassa bunu plânda, 
görmüyoruz; Hükümetin köylülerin kalkın
ması için başvuracağı vasıta bu tip ineklerin 
iklim şartlarına uygun yerlerde yetiştirilmesini ön-
görücü tedbirleri alması ve gerekli im kanlan • 
sağlamış olması lâzımgelir. Yalnız bu ithal mü
saadesine plânda yer verilmiş olması keyfiye
tini memnuniyetle karşılamaktayız, dövizin 
çıkmış olması keyfiyetine rağmen. Ancak gerek 
özel sektörde, gerekse kamu kurumlarındaki bu 
konudaki çalışmaları daha faydalı hale getire
cek bol imkânların formalitesiz ve zamanında 
verilmesi lâzımdır. Memleketimizin artan nü
fusu karşısında hayvancılığa çok daha fazla 
önem vermek ve miktarları artırıcı tedbir al
mak lüzumuna inanıyoruz. Plânda yer alan 
hususları kâfi görmemekle beraber plânın he
deflerine varmasının bile iyi bir neltice olacağı 
ümidini besliyoruz. 

Yine nüfus ve ihtiyaçlar göz önünde bulun
durularak sütçülüğe ve süt sanayiine, tavuk
çuluk için damızlık tavuk hususunda °;eniş im
kânı plânda görememekteyiz. 

Su ürünleri için esaslı bir şekilde değilse 
bile plânda yer almış olan tedbirleri, bugün 

için asgari bir başlangıç olarak, yerinde gör
mekteyiz. Zengin göl, akarsu ve denizi olan 
Türkiyemizin su ürünleri de kıymetlendirildiği 
takdirde büyük mikyasta Devlete gelir sağlıya-
cağını söylemek isteriz. Her mevsimde ve her 
derinlikle balıkların sularda bulunduğunu ka
bul edip ona göre politik tedbirleri almak ve 
buna göre plân yapmak lâzımgelirdi. Plânın 
bilhassa bu yönden de zayıf olduğu ve kompetan 
elemanlara ya başvurulmadığı, ya da bunun 
ehemmiyete alınmadığı dikkatimizi çekmekte
dir. İkinci Beş Yıllık Plânda balıkçı kooperatif
lerine Devletçe imkân tanınacağı ve lüzumlu te
sisler, araçlar ve' av malzemeleri yönünden ku
rulacak kooperatiflere Devletin el uzatmasını 
balıkçılığımızın inkişafı yönünden de uygun 
görmekteyiz. Esasımda Anayasamızın da 51 nci 
maddesinde yer aldığı veçhile, bilhassa Dev
let vatandaşlarımızın gelişebilmesini sağlıya-
bilmek için çeşitli imkânların sağlanmasını, 
Devlet eliyle vatandaşlara yardım edilmesi
ni ve dolayısiyle kooperatifçiliğin geliştiril
mesini öngören maddeler Anayasamızda yer 
almıştır. 51 nci madde : «Devlet kooperatifçili
ğin gelişmesini sağlıyacak tedbirler alır» şek
lindedir. Bu yönden de biz plânda, plânın politi
kası bakımından, bu ibarelerin yer almış olma
sını yerinde mütalâa ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca ormancılık 
konusuna da bu vesile ile değinmekte fayda mü
lâhaza ediyorum. Bilhassa memleketimiz için 
hayati önem taşıyan ve bütün milletvekilleri ve 
siyasi grup sözcülerinin de hemfikir olduğu bir 
konu, orman ve ormancılık konusudur. Or
manlarımızı, itirafa mecburuz ki, bugünkü du-
rumiyle ıslaha muhtaç, gençleştirmeye ihtiyacı 
olan tedbirler beklemektedir. Birinci Plân dö
neminde ormancılık ©alışmaları hemen hemen 
hedefine yaklaşık bir seyir takibeitmiştir. Yal
nız açık sahalarda ve bozuk ormanlık mıntaka-
larında ağaçlandırma faaliyetleri % 61 oranında 
plân hedefine varaibilmiştir. Bu, memnuniyet 
verici bir hal olmakla beralber plânı yetersiz 
ıgönmelkteıyiız. Plân hedeflerimde önıgörıülen ted
birlerin gerçekleştirilmesinden ziyade ormancı
lık konusunda, Birinci Beş Yıllık Plânda ol
duğu gibi, İkinci Beş Yıllık Plânda da, öngö
rülen tedbirleri yetersiz görmekteyiz. Bugün 
on bucuik milyon hektar orman varlığumi'z var-
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(dır. Tajbiî bu rakam istaıtis'tikî malûmata gı'dre-
dir. 15-20 seneden beri aynı rakamlar Söyle
nir. Bu miktarın % 20 sini geçmiyen düzenli bir 
koru ormanı bulunduğunu düşünürsek geri 
kalan, yüzde itibariyle ifade etmek ieabederse, 
'% 80 e yakın ormanlarımız bozuktur. Bozuk or
man karakterindedir. Yani istihsal veriminden 
malhıruım, muhafaza karakterini taşıyan orman
lardır. Miktar itibariyle 7-8 milyon hektarlık 
saha diyebiliriz biz buna. Yalnız bu saha içe
llisinde yer alan ormanlarımızın çoğu yaşlı, bo
zuk yapıda, tamamen imar, ıslah ve yamalama 
dikimleriyle takviyeye ihtiyacı olan bir nitelik
tedir. 

Ormanlarımızın mülkiyeti gerçek olarak bilin
mediği cihetle düzenli orman işletmeciliği de 
fonksiyonunu iyi bir şekilde yapamamaktadır. 
Ormanların korunması, yeniden ağaçlandırıl
ması ve halk - orman ilişkilerinin en iyi şekilde 
düzenlenmesi elbette ki orman teşkilâtiyle müm
kün değildir. Bütün müesseselere ve kurumlara 
bu konuda büyük vazifelerin düştüğünü bu plânı 
tanzim edenlerin bilmesi lâzımgelirdi. Yorgun 
toprağın ve yaşlı orman ağaçlarının yeniden ele 
alınması silvikültürün esaslarına göre tanzim 
edilerek ağaçlandırma ve amanejman plânlarına 
göre" yapılması, ancak mevcut ormanlarımızın 
varlığını korumak için iptidai tedbirdir. Bu hu
suslar realize edilmediği müddetçe fiilî servet 
olan orman varlığımızın cari artımlarını alma
mız mümkün olmıyacaktır. Olmadığı gibi mev
cut ormanlarımızı da ıslah etmemize imkân bu
lamayacağız. 

Yalnız bir noktaya da burada işaret edelim ki, 
halk - orman münasebetlerini de en az bu plâna 
göre ayarlamak lâzımdır. Orman içerisinde ya-
şıyan Türk köylülerinin ekonomik durumları 
gerçekten acı ve acilen tedbir alınmasını ieabet-
fcirecek haldedir. İkinci Beş Yıllık Plânda halk -
orman münasebetlerinin sadece yakacak yönün
den mütalâa edildiğinin orman içi ve köy koo
peratiflerine hiç temas edilmediği ortadadır. 
(Kanaatimize göre orman içerisinde yaşıyan köy
lüleri kalkındırmak için bunların kooperatif 
kurmalarını teşvik etmek ve kooperatif kurulduk
tan sonra da bunlara tereihan her türlü kesim, 
imar, ağaçlandırma, yol, inşaat ve orman sana
yiinde iş vermek ve köy kooperatiflerinin men
suplarını odun sanayiinde hissedar yapmak ve 

I ^bunlara orman işi dışında kalan zaman için yar
dımcı gelir sağlıyacak kollar içinde uzun vadeli 
krediler verilmelidir, vermek lâzımdır. 

Bize göre, plânda en önemli hayati bir konu 
olan orman içerisinde yaşıyan, bâzılarına göre iki 
milyon, bâzılarına göre 7 milyon insanın kalkın
ması hayalden ibarettir. Orman içerisinde yaşı
yan köylülerin kalkınmasının tek çaresi, 6831 
sayılı Orman Kanununun 40 ncı maddesinde de 
yer alan köy orman kooperatiflerinin kurulması 
ve Anayasamızın 51 nci maddesinde yer aldığı 
veçhile Devletin kurubnuş olan bu kooperatif
lere elini uzatması ve bunlara yardım yapması 
ile mümkündür. Ne gariptir ki, 1956 tarihinden bu 
yana geçen 11 yıllık bir zaman içerisinde 6831 sa
yılı Orman Kanununun meriyet müddeti içerisinde 
orman içerisinde bulunup da kalkınmaları müm
kün olmıyanlara veyahut da kendi arzu ve istek
leri ile başka yelere nakledilmesini öngören hu
suslarda onlara yardım edebilmek için 13 ncü 
maddesinde yer alan asgari senede elli milyon
luk bir kredinin ayrılması lâzımgeldiği hususu 
maalesef realize edilmemiş ve konmamıştır büt
çeye. Bu bakırından 1956 yılından bu yana 11 se -
ne içerisinde asgari elli milyon hesabiyle 500-600 
milyonluk bir fon orman içi köylülerine ayrıl
mış olsa idi ve bunlarda her sene entansif or
manların bulunduğu köylere bir plân içerisinde 
bunların kalkınması hedefine doğru yöneltil
miş bulunsaydı tahminimiz şudur ki, hiç değil
se bugün orman içerisinde yaşıyan köylülerimi
zin en az üçte birinin meselesi halledilmiş 
olurdu. 

Biz orman içerisinde yaşıyan köylü vatandaş-
I lamınızın kalkınmasını istiyoruz, büti<n parti

lerin sözcüleri de bunun üzerinde duruyor, fa
kat kanunda yer almış olan madde tatbik edil
miyor ve ölü olarak kalıyor. Bu bakımdan biz 
bu sözlerin samimiyeti karşısında, samimiyet
ten uzak olduğu endişesi içinde kendimizi mec
buren hissediyoruz. Bu bakımdan orman içeri-

I sinde yaşıyan köylülerin kalkınabilmesi, or 
man - halk münasebetlerinin en iyi şekilde rea-

I lize edilmesi ile mümkündür. Orman içinde ya-
I şıyan insanlar kısır topraklar üzerinde verim

siz topraklar üzerinde 'çalıştığı müddetçe, bun
lara el atılmadığı müddetçe, müteaihhitleh orman 
içi köylüsüne tercih edildiği müddetçe, pazar
lıkla yol yapımı, kesim işi, nakliyat işi yapıldığı 

I müddetçe orman içerisinde yaşıyan köylülerin 
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kalkınmasına imkân yoktur. Esasında 6831 sa
yılı Kanunun esbabı mucibesihde de, ki plâna 
hedef olması, ışık olması gereken bu Kanunun 
esbabı mucibesinde orman içinde yaşıyan insan
ların bulunduğu acıklı halden kurtulması, eko
nomik güce kavuşabilmesi bir mucizedir. Ancak, 
bunlar için en büyük tedbir kooperatifçiliktir. 
Kooperatifçilik orada ele alınacak, kooperatif 
ler kurulacak, odun sanayii, fabrikasyonlara 
hisse senetleri ile bunlar ortak edilecek, nakli
yat, imar, ağaçlandırma, yol, inşaat işlerinde 
tercihan kooperatife mensubolan köylüler çalış
tırılacak ki, bunlar ekonomik güce kavuşsun, 
çocuğunu okutsun, nüfusunu ona göre ayarla
sın ve artan nüfus şehirlere diğer kollara gitme 
imkânını bulsun ve orman içinde kalmasın. % 3 
nisbetinde artan nüfusumuzun, ki ortalamadır. 
% 7 - 8 - 10 u bulan yer orman içinde yaşıyan 
köylü vatandaşlarımızın nüfusudur. Yani orman 
içinde yaşıyan köylülerin normol bir ailesinin nü
fusu 11-12 kişidir. Yani bunu 32 milyonun ortala
ması olarak kabul edip kıymetlendirecek olur
sak biz bunu % 3 olarak kıymetlendiriyoruz ve 
ifade ediyoruz. 'Bu bakımdan Anayasanın bil
hassa 131 nci maddesinde de yer aldığı veçhile, 
orman içinde veya civarında oturan halkın kal
kındırılması ve ormanı koruma bakımından ge
rekli kanunlar 'çıkarılır diyor. 1901 de meriyete 
girmiş olan kanun. Fakat 1956 da meriyete (gir
miş olan elimizde oldukça iyi bir kanun var. 
Binaenaleyh o kanunun maddeleri tatbik edil
mediğine 'göre, 131 nci maddeye göre yeniden 
bir kanunun tedvini cihetine 'gidilmek suretiyle 
orman içinde yaşıyan vatandaşlarımızın kalkm-
dırılacağını ümidetmek biraz boş hayal olur. Bu 
bakımdan ormanlarımızın bilhassa verimi de ar-
tacaktır. Cari artım olarak ifade ettiğimiz mik
tarda artış miktarı Türkiye'de hakikaten çok 
küçük bir meblağı bulmaktadır. Almanya'da bir 
hektarlık ormandan her yıl 8 -12 metrcküb cari 
artım, yani kesim suretiyle faiz mahiyetinde ka
pitalden alman artım olduğu halde Türkiye'nin 
ormanlarında ortalama artım 0,5 ile bir metre-
küb, en kalbaJdaıyıısı birlbuıçulk me'trefeüb tür ki, 
bu hakikaten ormancılık için ve orman içinde 
yaşıyan insanlar için acıdır, istihsal miktarı az, 
düşük, vatandaşlara iş kapasitesi yok demektir. 
Bu bakımdan ormanlarımızın verimi plânda 
gerçeğe uygun bir şekilde dile 'getirilmiştir. Fa
kat tedbirleri alınmamıştır. Orada söylediğimiz 

rakamları 'görebilmekteyiz. Ancak bir* tedbir 
olarak linyit ve petrol ürünlerini halka ve or
man içi köylülerine kadar çok ucuz fiyatla sa
tılması teminedilir ise, gerek kullanılacak odun 
ürünlerimiz, gerekse yakacak odun ürünlerimiz 
ilânın öngördüğü hedeflere belki de yüzde 60, 
-'üzde 80 nisbetinde erişecektir. Ormanlarımızı 
Terçek yönü ile tanımak ve bunlara her türlü 
müdahalede bulunmak suretiyle ithalâtın mik

tarının da düşeceği bir gerçektir. Her ne kadar 
^ert mamul maddelerinin, bilhassa sert kayın 
akaçlarının ihracedileceği konusu plânda öngö
rülmüş ise de, memleketimizde artan nüfus, ge
lişen sanayiin dikkate almımaısı halinde orman 
verimlerinin ancak bu sanayim ihtiyacını karşı-
lavacak nitelikte olduğunu ifade etmek mecbu
riyetindeyiz. Ve ihraç imkânlarını belki bula
mayız. Temennimiz, elbette ki yaşlı olan kayın
ların kesilmek suretiyle ihracına gidilmesidir. 

Yalnız plânda gördüğümüz bir noksanlığı yi
ne burada ifade etmek istiyoruz, o da şu: Ağaç
landırma ve toprak taşınması, erazyonlara karşı 
İkinci Beş Yıllık Plânda bu işin ciddiyetiyle il
gili bir tedbir görememekteyiz. 

Yine Ortak Pazarda muhtelif memleketlere 
mensup insanların ifade ettiğine göre, Türkiye'
nin kalkınması için; kendileri geldikleri zaman 
burada tetkik etmişler, Çankırı, Konya, Ankara 
mıntakalarında yaptıkları etütlere göre ifade et
tiler: Türkiye'nin ziraatine önem vermek mecbu
riyetindeyiz. Onların ifadelerine göre Türkiye 
ziraatine önem vermek mecburiyetindedir. Türki-
yenin ziraati tehlikededir. Her yıl yağan yağış
ların ve sellerin tahribiyle sigortadan mahrum 
olan ziraat sahalarının, - Zirai ürünler değil, on
lar zaten her an tehlike ile haşhaşadır. - ziraat 
toprağının her an tehlikede olduğunu düşünmek 
suretiyle bütün arazi niteliği dışında kalan çıp
lak arazilerin ağaçlandırılması, erozyon tedbirle
rinin ele alınması lâzımıgeldiği hususunu ileri 
sürdüler, önce ziraatı sigortalamak ve bugün 
toprağı ile meşgul olan insanları orada bağlayıp 
onları açlıktan kurtarmak, ondan sonra da sa
nayi kollarına öınem vermek mecburiyetindedir. 
Türkiye ve Türkiye bunu yapmadığı takdirde 
kendi sanayi kolları için yapacağı yatırımların 
da sonu hüsrandır, diye resmî toplantıda kendi
leri söylediler. Bizim fikrimiz de aynen budur. 

Plânda erozyon kısımlariyle ilgili tedbir ön
görülmemiştir. Erozyonla olduğu gibi agaçlamdır-
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ma faaliyetlerine de önem verilmesi lüzumludur, 
ziraatimiz için lüzumludur, insanların Türkiye'
de yaşayabilmeleri için lüzumludur. Hattâ elek
trik enerjisi, sulama tesislerinin de sigortasıdır. 
Ağaçlandırma faaliyetleri, erozyonla mücadele. 
Bugün barajlarımız, ki en büyük barajistlerkı, 
mühendislerin bile ifade ettikleri gibi barajların 
devamlı, ömürlü olabilmesi için ki, bunların za
ten 30 - 50 sene hayatı vardır, bunların en bü
yük dayanağı ve kaynağı bulundukları çıplak 
arazinin ağaçlandırılmayıdır. Bu bakımdan bunu 
sadece bir ağaçlandırma faaliyeti, yani güzellik, 
estetik yahut muhafaza ormanı olarak, istihsal 
ormanı olarak değil, Türkiye'nin geleceği, ziraa
tın bekçisi, sigortası ve barajlarımız^ elektriğimi
zin ve sulamamızın kaynağı olan barajlar için 
do lüzumludur. Bu bakımdan en hayati önem 
taşıyan bir konudur. Bu plânda buraya hiç yer 
verilmemiştir, onun için biz plânı bu noktalarda 
tamamen yetersiz ve çok zayıf görmekteyiz. 

Plânlar memleketlerin ihtiyaçlarını dile geti
rir. Elbette ki, her iktidar vâdettiği işleri yapa
caktır ve yerine getirecektir. Seçim programın -
*da, Hükümet programında yer alan hususlara 
plânda, Ana yasa'ımn ışığı altında ve kanunların 
imkânları nisbetinde, yer verecektir. Fakat bü
tün memleket için önemli, hayati önem taşıyan 
ıbu konuyu Plânlama Teşkilâtının re'sen dikka
te almak mecburiyetinde olduğu yine Anayasa
nın hükümlerindeındir. Bu "bakımdan biz plânın 
iyi noktalarını tebrik ediyoruz, başarıya ulaş
masını temenni ederiz. Fakat bütün memleketi 
ilgilendiren meseleler üzerinde de, plâncılarımız 
alınmasınlar, bu hususa eğilmemiş olmalarına işa
ret etmek bizim içim de aynı zamanda büyük bir 
vazifedir. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bu 
'bakımdan ben kısaca tarım sektöründe yer alan 
zirai saha, hayvancılık ve ormancılık konusun
da Millet Partisi Meclis Grupunun görüşlerini 
arza çalıştım ve temennilerimizi de burada söy
ledim. 

Plânım Türk Milletine hayırlı olmasını te
menni eder bütün arkadaşlarımı hürmetle selâm
larım. 

'BAŞKAN — Saat 18,21. 
Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Şa

ban Erik. Buyurun. Saat 18,22. 
T. 1. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 

(Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Türkiye İşçi Partisi Grupu adına, İkinci 
Beş Yıllık Plânın (İstihdam politikası ve ça
lışma sorunlarıyla) ilgili .bölümü üzerinde ko
nuşacağım.-

Plânda müstakil olarak bir1 istihdam hedefi 
alınmamış, bunun gelişmeye bağlı olarak çö
zümleneceği ifade olunmuştur. Bu fikir esas 
itibariyle! doğrudur. İşsizlik ve gizli işsizlik 
kalkımmamıız ve sanayileşmemiz ölçüsünde çıö-
zümlencıcektir. Ancak bu temel görüşün yanı
şı r a işsizliğin, özellikle açık işsizliğin en büyük 
bir beşerî ıstırap kaynağı olduğu gıöız önlünde 
tutularak bu konuda özel bâzı tedbirleır alın
ması da birinci derecede önemli bir1 husustur. 

Bilindiği gibi güçlü bir sanayileşme ve kal
kınma hamlesi ancak ileri teknolojinin kulla-
nılabilmesiyle kabildir. Ve çok defa ileri tek
noloji sermaye birimi başına az işgücü kulla
nılmasını gerektirir. İstihdamı artırmayı birin
ci hedef alırsak bu sebepten ötürü ileri tekno
loji kullanmakta vazgeçmek gerekir. İşte kısa 
devrede sanayileşmekle istihdamı artırmak ara
sında bu çelişki vardır. 

Bu çelişkiyi çözmemin ve istihdam konusun
da bir ferahlık yaratmanın tek yolu özellikle 
bayındırlık alanında ileni teknoloji kullanan 
projelere önicelik vermemek: ve bu alanda ser
maye birimi başına daıha çok işgücü kullanan 
nis'betcn yeni -teknolojileri kullanmaktır. 

Bunun nedeni şöyle açıklanaJbilir : Sınai ma
muller gerek yurt içinde, gerek yurt dışında 
milletlerarası rekalbete mâruzdur. Bu sebepten 
bu mamullerin en ileri teknoloji ile imal edil
meleri ve böylece rekalbet gücüne- sahi'bolmaları 
zaruridir. Bundan ötürüdür ki, sanayi sektö
ründe teknolojiden fedakârlık etmeye imkân 
yoktur. 

Buna karşılık bayındırlık işleri, yani yol, 
köprü, baraj ve her türlü bina inşaatı hemen 
hemen hiç denecek ölçüde ve ancak dolaylı 
olarak .milletlerarası mal mübadelesine iştirak 
edenler. Bunların maliyeti ve kalitesi bu sebep
ten ötürü bir rekabet unsuru değildir. İşte bu 
sebepten ötürü bayındırlık sektöründe tekno
lojiyi istediğimiz gibi seçime imkânına sahilbiz-
dir. 

İstühdam meselesini göız önünde tutarak bu 
alanda bir ölçüye kadar uygun teknolojiler, ya
ni emek gücünü daha fazla kullanan teknoloji
ler uygulanalbilir ve uygulanmalıdır. 
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Fakat A. P. nin Ö!zel sektörcü zihniyeti ve 
bu gibi işlerin de mütaabhitler arasında reka
bet ortamı içinde yürütülmesi, bahsettiğimiz 
tarzda bir teknoloji düzenlemesine imkân ver
mez. MütaalMıit istihdam yaratmayı ve millî 
çıkarı değil' kendi kârini düşünür. Bundan 
ötürü de en çoik iş yaratan değil, en çok kâr 
getiren teknolojiyi seçer. Arkları işçilere değil 
ekskavatörlere açtırırlar, taşları elle değil kom-
kasörlerle kırdırırlar. Kısacası .kapitalizmin 
bünyesi millî çıkarlara uygun politikalar kul-
lanılmıasına engeldir. Ve bu bahsettiğimiz me
sele bu konuda verilecek örneklerden' sadece 
birisidir. 

Bu konuyu kapatmadan evvel plânda 10:5 nci 
sayfada yer almış olan şu ibareye de dikkati
nizi çekmek isterim : «îstahdam seviyesinin yük
seltilmesi ve işsizliğin azaltılması amacıyla is
tihdam etkisi yüksek sektörlere ağırlık verile
cek... v. s.» Bu cümle' plânın anadüışüncesi 
alan istihdamın kalkınma içinde çözümlenece
ği esasına aykırıdır. Çünkü bu ifadeye göre 
öncelik istihdamı etkisi yüksek, yani düşük 
teknoloji sektörlere verilecek demelktir. Bu 
ise plânın mantığı ile açık bir tezattır. Bu te
zadın nedeni, plâncılarım en büyük bir beşerî 
ıstırap kaynağı olan işsizliğe karşı plânda hiç
bir ciddî çözüm getirememiş olmasının baskı
sı altınıda kalmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; aslında kalkınma sorunu çö
zülmeden Türkiye'nin hiçbir meselesi halledile
mez. İnsanlarım insanca yaşamaları, sahiden 
hür olmaları, hayatın her şekli içinde kişilikle
rine sahip kalmaları, ahlâk kurallarına sarıl
maları, yücelmeleri, topluma bütün yetenek
leriyle hizmette bulunmaları.. Ulusumuzun çağ
daş uygarlığa erişmesi, dünyanın dönüşü üze
rinde etkisi olması için mutlak surette kalkın
mak zorundayız. Bunun için de : Ciddiyet ve 
samimiyet üzerine, ilim üzerine, Türkiye'nin 
somut gerçekleri üzerine kurulmuş bir plân 
esasına ,göre kalkınmaya yönelmek zorundayız. 

Oysa, bu plân Türkiye'nin kalkınmasından 
çok A. P. nin boş iddialarını tutturmaya yönel
miş bir vesikadır. Bu plân belli bir azınlığa 
çıkar sağlar, ama bu plân Türk halkının iş ve 
emek dâvasını halletmez. Halletme doğrultu
sunda ciddî adım atmaz, 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLÎ İSKENDER CENAP EGE (Cumhu

riyet Senatosu Aydın Üyesi) — Nereden bi
liyorsunuz, misal versenize... 

T. t. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Sisteme dayanarak söylüyorum. 
özel sektörün çıkarına göre kurulmuş bir 
plân emekçi halkın ekmek meselesini hallet
mez. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmi-
yelim. Görüşen hatibe sual t ev cim edemezsi
niz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Cevabım da verdim; yani ceva
bını da vermek zor değil. 

Arkadaşlar; sağlık kurumlarının bir elden 
yönetilmesi meselesi üzerinde son günlerde 
büyük gürültüler koptu. İstenir ki, Sosyal 
Sigortalar Kurumu hastaneleri Sağlık Bakan
lığına bağlansın. 

Şüphesiz sağlık dâvası çok önemli bir me
selemizdir. Bu meselenin bir bütün olarak 
Devlet tarafından ele alınması da bir zo-
runluktur. Ancak, Plânın ve vazgeçene kadar 
Sağlık Bakanının hesabettiği gibi, sadece 
Devlet hastaneriyle Sosyal Sigortalar Ku
rumu hastanelerinin bir elde toplanması bir 
sonuç vermez. «Devlet hastanelerinde 1 ya
takta 2 hasta yatarken, Sosyal Sigortalar Ku
rumuna ait hastanelerin yarısı boş vaziyette 
durması doğru olmaz» deniliyor. İlk bakışta 
haklı gibi, görünen bir söz bu. Oysa bu has
taneleri birleştirlsek de 1 yatakta yine 2 hasta 
insanımız yatacak. Neden? Genel şartları
mız böyle de ondan... Bilindiği üzere sağlık 
alanında 500 insanımıza 1 yatak düşüyor. Bu 
yüzden Devlet hastaneleriyle Sosyal Sigorta
lar Kurumu hastanelerinin yönetimi birleşti-
rilse bile hastalarımız yine üstüste yatmaya 
mahkûmdur. Bir de var ki, hal böyleyken, 
öte yanda özel hastaneler bu birleşmenin dı
şında tutuluyor. Böyle bir eylem içinde bu 
doğru olacak mı? 

Sonra sağlık dâvası sadece hastane mese-
leşi değildir. Mesee aslında, daha çok insanla
rımızı hastanelere düşmekten önleme mesele
sidir. Halkımızın yeme, içme, giyinme ve 
barınma meseleleri ortadadır. Halkımızın üze
rine çöken cehalet ve temizlik sorunları or
tadadır. Gerçekte sağlık dâvası bütün bu me
selelerle birlikte hallolunur. 
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ö te yandan bölgesel farklılıklar yurtdaş-
lara, bâzı yerlerde, en düşük ölçüde sağlık 
hizmeti götürmeyi da'hi önlemektedir. Sağlık 
şartlarının >en kötü olduğu bölgeler Doğu ke-
simimizdir. Sağlık hizmetlerini, hızlı şekilde 
buralara uzandırmak gerekmektedir. Ama ge
lin görün "ki, buralara hizmet götürüleme-
mektedir. Çünkü, yaşama şartlarının kötü 
lüğü yüzünden önce buralara eleman gitme
mektedir. Zaman oluyor ki, Doğu'da bir vi
lâyette bir tek doktorun, Hükümet doktoru 
ıran dahi bulunmadığı haller oluyor. Nite
lisini, hep bildiğimiz üaere, lıstanlbul ve çevrasin-
!de 700 kişiye 1 dloktor düşenken Orta ve 
Doğu - Anadolu'da, artık yerine göre 10 OOC 
kişiye, 20 000 kişiye, 30 OOO kişiye bir doktor 
düşüyor. Şu halde sağlık dâvasının halli 
için bölgesel farkların giderilmesi meselesi 
de vardır. Bu ise Türkiye'nin hızla sanayi
leşmesi, yani ekonomik kalkınması sorununa 
girer. Esasen çok iyi bilinen bir gerçek var 
dır : Bir memleketin ekonomik yapısı ne ise 
her şeyi odur. 

Bu şartlar karşısında, sağlık dâvası br-
bütün olarak ele alınmadan, genel sigorta si? 
temine yönelmeden, Sosyal Sigortalar Kurumr 
hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanmas] 
tutarlı bir hareket olmaz. 

Arkadaşlar, plânda: «Asgari ücretler üze
rindeki gerçek ücret artışları verim artışları 
ile oranlı olacak, böylece ücretler kalkınmayı 
engelliyen ve ekonomideki istikrarı bozan bir 
nitelik taşımıyacaktır» denilmektedir. 

Verim artışını nasıl elde edeceğiz? Sadece 
işçinin gayretli çalışmasiyle mi, yoksa verimli
liği mümkün kılan çalışma şartları yaratarak 
mı? Kolayca kabul edileceği üzere, verim işçi
nin çırpınmasından çok çalışma şartlarının dü
zenine ve bu düzenin aksamadan işleyişine bağ
lıdır. Şimdi biz işçiyi ilkel çalışma şartları içi
ne atarsak, işçi günden güne bindiren geçim 
şartları karşısında ücretine zam istediğinde, 
ona «artır verimi, artıralım ücretini» dersek bu 
olmaz. Çalışan bir insanın zaman içinde daha 
iyi yaşama koşullarına kavuşması hakkıdır. Bu 
her insanın, kişisel olarak, ömrü içinde uğruna 
didindiği bir şeydir. 

İşçilerden fedakârlıklara katlanmaları iste
nir. Ama toplum hesabına varılacak hedefler 

uğruna olur bu. Bilinir ki, gözetilen hedeflere 
varıldığı zaman toplumun yaşantısı yükselecek
tir. Haliyle işçinin yaşantısı da yükselecektir. 
Oysa bizim plânda böyle bir şey söz konusu de
ğil. Ücretler kalkınmayı engellemesin, deniyor. 
Yani özel sektör sermaye birikimi yapsın, deni
yor. Yani plân emeğin sömürülmesini öngörü
yor. Ücretler kalkınmayı engelliyecek... Ya üc
retler yaşamayı engelliyorsa ne olacak? Sonra 
da devam ediyor: «Bu anlayışla, ücret politi
kası istihdam imkânlarının artırılması yanında 
adaletli bir gelir dağılımı sağlamanın başlıca 
aracı olarak kullanılacaktır», deniyor. Yani, üc
retler özel sektör sermaye birikimine imkân 
verecek şekilde tutulacaktır deniliyor ve de üs
tüne adaletli gelir dağılımından söz ediliyor... 
Nasıl olacak, bu anlaşılır şey değil. Herhalde 
adaletli gelir dağılımından söz edilmesi, bir al
datmaca oluyor. 

Demin, halktan yana işliyen bir düzen için
de toplum hesabına gözlenen hedefler için ça
lışanlardan fedakârlıklara katlanması istenir ve 
bu mümkün olur dedim. Biz böyle bir düzen için
de olmadığımız için sendikacılığımız da bugün
kü düzene göre şartlandırılmış durumdadır. Ya
ni, sendikacılarımız, maalesef büyük çoğunluk
ta, Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve politik me
seleleri üzerinde durarak somut şartlarımıza 
uyan bir tutum içinde değildir. Bugünkü dü
zen onları asıl görevlerinin dışına sürükleyip 
basit şeylere bağlamıştır. Bugünkü düzen, ken
di hesabına, sendikacılarımızın temel sorunla
ra inmelerini istemektedir. Bugünkü düzen 
sendikacılarımızı satıhta birtakım eylemler 
içinde tutmaktadır. Bu satıhtaki eylemlerin en 
önde geleni de ücret artırma hikâyesidir. Şim
di hâkim düzen: Ücretler kalkınmayı engelliye-
miyecektir derken, sendikacılara karşı kurdu
ğu oyunun içine düşmektedir. Çünkü sendika
cılar ücretlerin artırılmasını isteyeceklerdir. Is-
tiyeceklerdir, çünkü bütün faaliyetlerini buna 
dayandırmaktadırlar. Kaldı ki, bu belirttiğim 
husus dışında, biraz da haklı olarak istiyecek-
lerdir. Çünkü hepimiz gözlerimizle görüyoruz 
ki, pahalılık günden güne yürüyor. Etin kilosu 
14 lira, Manisa temizlik işçisinin yevmiyesi 11 
lira. O işçi 2 lira zam almak için şimdi yollarda 
buraya doğru yürümektedir. 

Plânda işçi - işveren ilişkilerinin düzenlene
ceğinden bahşolunuyor. Bir memlekette, işçiler, 
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o memleketin yönetimi üzerine ağırlığını koyma
dan bu iş olmaz. Çünkü bir memleket idare edi
lirken birtakım menfaatler -gözetilir. Büyük öl
çüde hâkim sınıfların yönetimi altında olan bir 
ülkede işçi - işveren ilişkileri işçilerin yararına 
düzenlenemez. 

Meselâ, özel sektör erbabı işçilere sözleşme
lerle verdiklerini hemen mamullerine yüklemek
tedir. Böylece kendi kâr payından vermesi ge
reken parayı elinde tutmakta ve de bu yüzden 
doğan pahalılığı toplu sözleşme sistemine yük
lemekte dolayısiyle de sendikaları halk gözünde 
kötü duruma düşürmektedir. Şimdi işçiler Dev
let yönetimi içinde işverenlerin bu oyununu ön-
liyecek durumda değillerse, bu oyunlar sürüp 
gidecektir. Bu oyunlar karşısında da işçilerle 
işverenler arasında sağlam ilişkiler kurmak 
mümkün olmıyacaktır. 

Meselâ, grev hakkı, hiç lamı - cimi yok, Ana
yasanın işçiye bahşettiği bir haktır. İşçi bir 
alanda ekmek kavgasını bununla yapacaktır. 
Hal böyle iken, bakıyoruz, bir yerin belediye 
Başkanı, grev yapan temizlik işçilerine etmedi
ğini bırakmıyor. Ve bir vesiyleyle bir gazete
ye gönderdiği yazıda: «Ben greve karşıyım...» 
diyor. Şimdi yurdumuzda grev hakkı varsa onun 
kurallarına uymak şarttır. Grev hakkını Ana
yasaya yazacağız, üzerine kanunlar çıkaracağız 
sonra da grev yapan işçiye kıyametleri kopara
cağız.. Olmaz böyle şey. İşte bu belediye reisin
den davranışının ve niyetinin hesabını sormak 
ve gereğine göre vaziyet alabilmek için, işçile
rin Devlet yönetiminde ağırlığı olması gerekir. 

İşçi işveren ilişkilerini düzenlemek demek, iş
çiyle işverenin birbirlerine tatlı şekilde selâm ke
lâm etmeleri demek değildir. Çalışmadan doğan 
sorunlarda alacak verecek meselelerinde oyunlara 
sapmadan işlerin kotarılması, istek ve niyetleri
nin gösterilmesini temin etmektir. Bu ilişkilerde 
zor durumda olan işçidir. Yola getirilmesi ge
reken işverendir. Memleketin yönetiminde sa
dece işverenin sözü 'geçerse bu ilişkiler dengeli 
şekilde kurulamaz. 

Arkadaşlar, 
Çalışma hayatımızda, hâlâ, hiç değilse ana-

hatlariyle bir düzen kurulamamıştır. Bugün 
çalışma alanında kimin işıçi, kimin me
mur olduğu belli değildir. Avrupa^da işçiyle 
memurun sendikal haklarında bir ayırım yok
tur. Bizde ise vardır. İşçi sendika kurar, söz

leşme yapar. Tabiî yapabilirse. Memur sendika 
kurar fakat sözleşme yapamaz. Şimdi bakıyo
ruz bir yende çöpçüler sözleşme yapmaya kal
kıyor: «Sen memursun, sözleşme yapamazsın.» 
deniliyor kendilerine. Efendim, çöpçü memur 
olur mu hiç? Çöpçü işçlkıiın işçjM. Efendim 
ç'öpçjü sıözleşıme yapmasın, hak istemesin diye 
memur sayılır.. Beyler bir memleket. İnsanlar 
gözünü açmasın; hak istemesin düşünce ve 
davıranışiyle idare edilirse o memleket iflah 
etmez. 

Aslında, bugünkü düzen içinde, meseleleri
mize büyük bir çözüm - şekli getirmiyeceğini 
ibilmekle beraber, Tarım İş Kanunuyla, İşsizlik 
Sigortası kanun tasarılarının Meclise bir tür
lü sevk edilmeyişinin sebeplerini de bilmek is
teriz. 

Arkadaşlar, 
İşçi Partisi olarak sanayileşmenin önemi-

•nd belirtmeye çok çalıştık. Plânda da, hiç de
ğilse lâfta, ana amaç bu. 

Bilindiği üzere ve de bilinmez görünüldü-
ğü üzere, ilerlemiş kapitalist ülkeler geri kal
mış ülkelerin sanayileşmelerini istemeız. Çünkü 
geri kalmış ülkeler kalkınırsa onlar için pazar 
olmaktan çıkar. Dostumuz dediğimiz Ameri
ka da bizim kalkınmamızı istenmez. Bu nedenle, 
Amerika'nın bize oynadığı oyunların en belir
gin örneklerinden biri de sendikacılığımızı hük
mü altına almış oümasıdır. Amerika kendi he-
saJbına çok akıllı, çok kurnazdır. Amerika şunu 
düşünüyor: Geri kalmış bir ülkede ilerleme 
yönünde en etkin olacak sınıf hangi 
sınıftır? işçi sınıflıdır. Şu halde geri 
kalmış ülkede ne yapıp yapmalı işçi 
sınıfı uyusun ki memleketin kalkınmasını 
istemesin. Memleketi kalkınmasın ki, Amerika 
orayı samursun... İşte bu hesaplarla Amerika -
Türk sendikacılığını hükmü altına almıştır. Bu
rada bu hususta kimseye bir sözümüz yok. Gü
nah, bu oyuna bilerek veya biİJmiyerek düşen 
sendikacıılığımızdır. Elbet uyanik işçilerimizin 
ça'basiyle sendikacılığımız bu günahtan arına-
caktır. Şimdi asıl söyliyeceğimiz şey başka, 
Amerikan Elçisi, ıbundan birkaç ay önce, Di
yarbakır'da bir otelde, oradaki sendikacıları
mızı toplayıp viskiler sunuyor ve konuşmalar 
yapıyor. Bakınız konuşmalarda ne Söylüyor... 

REMZİ ŞENEL (Denizli) — Hiç Rusya'
dan bahsetmiyorsun. 
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T. I. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Ben nereden camım istiyorsa ora
dan söz ediyorum. 

• BAŞKAN — Elendim, müdahale etmeyin. 
T. 1. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 

(Devamla) — «Türkiye» diyor, «İbdr ziraat 
memleketidir. Kalkınması ancak ziraatçilikle 
mümkün olur. Ziraatta daha çok. çalışarak 
daha çok ürün elde edeceksiniz. Böylece dışa
rıya daha- çok fındık, fıstık, daha çok incir 
üzüm satarak kalkınacaksınız...»1 

Şimdi, biz, sahiden Amerikan elçisinin de
diği gibi, fındık - fiştik satarak mı kalkınaca
ğız; yoksa ciddî ve hızlı bir sanayileşmeyle 
ani?.. Plânlama uzmanlarımız bir yolunu bulup 
bunu işçilerimize ve sendikacılarımıza iyice an
latmalıdırlar. 

Arkadaşlarım, ben diyeceklerimi burada bi
tiriyorum. Hoşça kalınız. 

BAŞKAN — Saat 18,42 
Grupları adına başka söz istiyen var mı? 

Yok. Bulunmadığına göre "şahısları adına söz 
istiyenlere geçiyoruz. 

Sayın Erten, siz söz sıranızı Sayın Pencap'a • 
verdimiz. Buyurun plân 'aleyhinde Sayın Pen-
cap. 

20 dakikalık süreye başlangıç olmak üzere sa
ati tesbit ediyorum efendim: saat 18,44 

iSEYFİ SADİ PENCAP (Muğla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; İkinci Beş Yıllık 
Plân konuşmalarının gerek Komisyon, gerek Se
nato ve gerekse Millet Meclisinde bugüne ka-
darki safhaları gerçekten olgun bir anlayış için
de cereyan etmektedir. Partiler adına her par
tinin sözcüsü İkinci Beş Yıllık Plânı kendi parti 
görüşlerine göre eleştirmesini yapmıştır. 

IS ayın arkadaşlarım; müzakerenin böylesine 
olgun devamının istikbal bakımından çok büyük 
önemi vardır. Bu hususta pekçok merhale aldı
ğımız aşikârdır, ilişlerden uzak olarak düşündü
ğümüz zaman görürüz ki, bilhassa Adalet Partisi 
bu hususta büyük mesafe kaydetmiştir. Plân ye
rine pilâv istiyenlerin, «Plânımız plânsızlığımız-
dır.» diyenlerin, plânsız devreyi ekonomik kal
kınmanın cilvesi olarak gösterenlerin bugünkü 
durumları ıgerçekten de büyük mesafe katettiği-
mizin e naçık delilidir. Bir de akıl yolunu his 
ve çıkarcı politika yolumun önüne koyabilsek şu 
önümüzdeki yığma ve eksik plânla dahi büyük en

gelleri aşabileceğimize inanmaktayım. Ama, plân 
dokümanı tetkik edilince görülüyor ki, en ciddî 
hususlarda dahi çıkarcı politikanın, yani oy po
litikasının ağır baskısı vardır. 

Bu plânın en önemli yeri Birinci Boş Yıllık 
Plâna ıgöre sağa kaydırılmak istenmesidir. Bu 
bir görüştür, doğru. Ama, bu kaydırma geri kal
mış bir ülke için millî menfaat açısından ten
ekelerle dolu değil midir? Adalet Partisi iktidarı 
kuruluşundaki nedenler ve programı açısından 
kendini haklı görebilir ve böyle bir kayırmayı 
bir politik gösteriş addedebilir. Ama, unutmamak 
^erekir ki, çok partili demokratik hayatta ikti
darlar içim en avantajlı olan husus mütaaddit 
nartilerin yol gösterici tenkidi erini değerlendire
bilme imkânıdır. Fakat Sayın Başbakan'm bu 
^örüşo iltifat etmiyeceğini bildiğimiz için ümitli 
değiliz. Zira, Hükümet etmeyi bir müheındis gö
müsü ile sandıklardan çıkan oy adedi ölçüsünde 
sorumsuz kabul eden bir zihniyet başka bir an-
1 ayışa tabiîdir ki itibar etmiyecektir. Sayın 
Barbakan bir taraftan partisinin ekonomik görü
cünde karma ekonomiden bahseder; diğer taraf
ı n zamanla kamu sektörünün ortadan kaldırıla
cak tam liberal bir tatbikata geçileceğindön söz 
^der. 

Sayın arkadaşlarım; bu müzakereler esnasın
da 'muhtelif partiler plân hakkında mütaaddit 
fikirler ortaya atmışlardır. Merkezî plânlama
dan, plânın emredici vasıfmdan, kamu sektörün
de emredicilikten, özel sektör için yol gösterici
likten söz etmiştir ve her parti kendi görüşü için
de bunu değişik ifadelerle anlatmıştır. 

Türkiye İşçi Partisi plân görüşünü özel sek
törün hudutlarını tamamen daraltarak zamanla 
ortadan kaldırılacağı şeklinde özetlediği gibi, 
\dalet Partisi tam karşısında olarak tam liberal 
bir ıgörüşc iltifat ederek, karma ekonomi görüşün
de kamu sektörünün gitgide daraltılarak özel 
sektör hâkimiyetiınin kurulacağı şeklinde göster
mişlerdir. Güven Partisinin ekonomik görüşünü 
ise net olarak tesbit etmek mümkün olamamıştır. 
Bilhassa son sözcüsünün konuşmasıında sosyalist 
birtakım anlayışlar bulmak mümkündür. Fakat 
Türkiye İşçi Partisi -Sözcüsünü hedef alarak yap
tığı eleştiri, ekonomik görüşte Güven Partisinin 
bulanıklık ve günlük olaylarla değişen bir ıgörü
şe sahibolduğu intibaını yaratmıştır. Böyle bir 
plân karşısında her partinin ekonomik doktirini 
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kendiliğinden meydana çıkmıştır. «İzm» terden 
bahsetmek istemiyenlerin plân hakkındaki görüş
lerini dinledikten sonra anlamış bulunuyoruz ki, 
Adalet Partisi liberalizmi, Türkiye İşçi Partisi 
sosyalizmi tatbik edecektir. Adalet Partisinin 
plânı İlk Boş Yıllık Plândaki görüşten sağa kay
dırmak istemesinin asıl nedeni de budur. 

Sayın arkadaşlarım; ekonomik görüşleri bu 
kadar açık olan bu iki partide belirgin olan en 
önemli vasıf şudur: Türkiye İşçi Partisi açıkça 
kendini deklâre etmiştir. «Ben sosyalist bir par
tiyim, plân anlayışımın temelinde sosyalizm ya
tar.» diyor. Buna karşılık Adalet Partisi tam 
bir gizlilik içindedir. Etrafa birtakım, «izm» ça
murları atarak gizlenme gayretindedir. Adalet 
Partisi esasında liberalizmin meddahlığını yap
maktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plândaki en önemli ve tehli
keli kısım ise icabettiği zaman özel sektör yatı
rımlarına kamu sektöründen aktarmal-ar ya
pılabileceğidir. Böylece kamu kesiminde emredici 
olan plân da bu vasfını kaybedecek ve plân ol
maktan çıkacaktır. Veya daha net tâbir ile özel 
sektöre yakalarmdaki rozet ölçüsünde dağıtılan 
rüşvetin gizleyici aracısı olacaktır. Sosyalizme 
de, liberalizme de bağlı olmaksızın gerçek mem
leket ihtiyaçlarını kendi parti anlayışı içinde 
savunan Cumhuriyet Halk Partisi bütün «izm» 
lerden uzak, tek tanıdığı «izm» olan Kemalizmin 
yolunda ortanın solundaki politokası ile plân 
müzakerelerinde ağırlığını bir daha ortaya at
mıştır. Sayın Başbakan ister anlasın ister anla
masın, bu müzakerelerde Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcülerinin konuşmaları ortanın solu poli
tikamızın kesin ifadeleridir. Ortanın solunda ol
mak veya buna uygun plân yapmak işi her şey
den önce gerçekçi bir dünya görüşüne sahibol-
ma meselesidir. Ortanın solu ekonomik kalkın
ma için yapılan plânda 32 000 000 vatandaşın 
sosval adalet içinde millî gelirden emeği ölçüsün
de değerini bulabilme meselesidir. İsmi plân dahi 
olsa geri kalmış bir ülkede zengini daha zen
gin, fakiri daha- fakir yapan bir siyasi plancılığın 
karşısına çıkmak demektir. 

Sayın Başbakanın bu plân dokümanına girmiş 
İstanbul köprüsü hakkındaki görüşüne lütfen bir 
göz atalım. Ne diyor Başbakan? «Evet- Türkiye 
geri kalmış bir ülkedir, binlerce, milyonlarca der
di vardır» diyor ve arkasından ilâve ediyor. «Bu 

kadar derdi sıraya koyarsak İstanbul köprüsüne 
sıra ne zaman gelecektir?» diye sorarak İstanbul 
köprüsünü hepsinin önünde gördüğünü açıkça 
söyleyebilmektedir. Şimdi biz de alenen Başba
kana soralım : Anadolu'da toprak altında bulunan 
halka, okulsuz, susuz, yolsuz, hekimsiz, ilâçsız 
köye, hayat pahalılığı altında ezilen dar gelirliye, 
eğlence yerlerinde bir masada bırakılan bahşiş 
karşılığında aylarını geçiren emekli, dul, yetim 
ve kimsesizlere sıra ne zaman gelecektir? 

Sayın arkadaşlarım; Türkiye realitelerine sırt 
çeviremezsiniz. Memleketin kalkınması ve üreti
min artırılması için yapılacak yatırımların Dev
let eli ile yapılması, ekonomik hâkim tepelerin 
Devlet. kontrolü altında bulundurulması şarttır, 
zaruridir. Bu gerçeğe sırt çevirirken sağa kaydı
rılmaya çalışılan plân memleketi ileriye değil ge
riye 'götürecektir. 

İkinci Beş Yıllık Plân bir gerçeği çaresini -
söylemeye yanaşmıyarak sadece dile getirmekte
dir. Bu plân sanayileşmeyi öngörmektedir. Fa
kat Hükümetin yeni birtakım tasarrufları bu 
görüşü reddeder mahiyettedir. Meselâ; yeni bir 
tip buğdaydan bahsediliyor. Bunun tahakkuku 
için de gerekli işlemlere girişildiği söylenmek
tedir. Sonra 64 Meksika buğdayı denen bu tip 
buğdaydan mucizeler beklenmeketdir Bu 
buğday, ısının 5 derecenin altına düşmediği ve 
ortalama yağışın 600 milimetreden az olmadığı 
verlerde bol gübreleme ile âzami randıman veren 
bir çeşittir. Bu şartlara göre hazırlanan projede 
ekim alanı olarak yurdumuzun en değerli, en 
bereketli toprakları olan Çukurova, Ege ve 
Marmara bölgeleri tesbit edilmiştir. Orta - Ana
dolu'nun atmosferik şartları bu türün yetişme
sine katiyen uygun değildir. O halde Orta -
Anadolu halkının geçimi nasıl temin edile
cektir? Şartlara uygun olan mıntakalar ise 
memleketimizin yağ ve mensucat sanayii bitki
lerinin yetiştirildiği bölgelerdir. Lif ve yağ bit
kilerimizin üretiminin azaltılması bunlara bağlr 
endüstrimizin gelişmesini engellemiyecek midir? 
Sanayi bitkileri üretimi el emeğine, insan gü
cüne ihtiyaç gösteren bir tarım koludur. Bu 
buğday ekimi ile monokültür şekline sokulan ta
rım sektöründe belirecek işsizlik nasıl önle
necektir? Diyelim ki, her türlü tehlikeden uzak 
olarak bu buğday tipi Türkiye'nin her tara
fında imkânsız olsa bile tam randıman verse, 
Türkiye'nin bundan kazancı ne olacaktır? İhraç-
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edecek seviyeye gelsek dahi buğdayı döviz kay
nağı olarak satmamız mümkün müdür? Kime 
satacağız Geri kalmış aç ülkelere. Onların dövizi 
var mı ki, bize gelsin? 

Sayın arkadaşlarım; mecbur kalınarak plân 
yapmak yeterli değildir. Plân tümü ile memle
ket şartlarına uygun olmadıktan sonrı o plân 
siyasi bir plancılıktan başka mâna taşımaz. Plân
lama Dairesinin başı olan Başbakan evvelâ ken
disini plânlamak, plânlı konuşmak zorundadır. 
Plâna inanmış bir Başbakan Devlet kesesinden 
çıkan her kuruşa karşı büyük sorumluluk duy
mak zorundadır. Devlet sırtından adam zen-
ıgin etmeyi kolaylaştıran bir plân, bir arkada
şımızın söylediği gibi imamdan da, imandan 
da noksandır. 

iSayın arkadaşlarım; İkinci Beş Yıllık Plâ
nın dile getirip çare1 getirmediği bir husus da 
tefecilik meselesidir. Geri kalmış 'ülkelerin 
insanlarının tefeciler, aracılar denen bir avuç 
insan elinde nasıl sömürüldlüğünü bilmiyen 
yoktur. Çaresiz Türk köylüsünün bu zümre 
elinden çekmediği kalmamıştır. Kredi alamı-
yan köylünün kaderi tefecinin eline, malını 
satamıyan köylünün kaderi aracının elime terk 
edilmiştir. Köylünün tarlasındaki tütün, ağa-
cındaki zeytin, bahçesindeki pamuk dalha ekim
den sonraki aylarda kendi malı olmaktan çı
kıp, tefecinin hesabına geçmektedir. Gece, 
gündüz çalışarak ailuııteri karşılığı elde ettiği 
mahsul onu bir lokma, bir hırka anlayışı ile 
bağlamakta, halbuki bu ürürnün yetişmesinde 
bir nelbzecik emeği, bir damla alınteri olmıyari 
bir avuç insan aracı olarak alınteri ile besle
nen bu mahsulü ondan alıp dışarı satmak ile 
milyonlar kazanmaktadır. Sosyal adalet ile ta
ban tabana zıt zümreler arasındaki bu denıge^ 
sizliği bütün örneği ile kısaca arz edeyim. Bu
günkü tutum şudur : Rakamları 1964 devresine 
ait resmî kayıtlardan açıklıyorum. 1964 yılın
da aracı dediğimiz bir avuç ihracatçı ekiciden 
ortalama 90 000 000 kilo tütün almıştır. İhra
catçı bu tütünü ortalama kilosu 676 kuruşa sa-
tmalmıış ve ayrıca her kilo tütüne 328 kuruş 
masraf etmiştir. Böylece bir kilo tütün bu ara
cıya 1 004 kuruşa mal olmuştur. Tütün ihra
catçısı dediğimiz bu aracı! sınıf bu tütünü 
l(2,ı60 Tl. ye dışarı satmıştır. Neticede bütünü 
ile bir aracı köylüden aldığı tütünün bir kilo
sundan ortalama 256 kuruş para kazanmıştır. 

Hepsi 100 kişi civarında olan tütün ihracatçı
sı dediğimiz bu aracılar ortalama 227 000 köy
lü ailesinden aldığı 90 000 000 kilo tütünden 

". net olarak şahıs başına senede tam 2 314 000 
lira safi kâr elde etmiştir. Buna karşılılk tü
tün ekicisinin durumu gerçekten yürekler acı
sıdır. Kısaca arz edeyim ki, tütün ekicisi köy
lüye senede aile başına' sadece 223 lira düşmek
tedir. Plân hiçbir yönünden bu ekonomik 
facianın devamına ,göz yuman bir zihniyet bel
gesi niteliğinde değildir. Bunun sosyal adalet 
ile alâkası var mıdır arkadaşlarım? Bir ekici 
geceli, gündüzlü emeği karşılığında yetiştirdi
ği üründen senede 223 lira kazanacak, hiçbir 
emek sarf etmiyen' bir avuç insan aynı ürünü 
alıp satmakla adambaşına iki milyon küsur 
lira para kazanacak. Sen Devletin kredisinin 
aslan payını bu aracılara dağıtacaksın, ekiciyi, 
köylüyü verdiğin cıüzi kredi ile tefecinin eline 
teslim edeceksin; sonra da plânda, sosyal ada
let anlaşıyından bahsedeceksin. Sanayiciye, 
küçük esnafa kredi verirken kılı kırk yaracak
sın, 100 tütün ihracatçısının köylüden aldığı 
tütün için sarf ettiği 611 000 000 liranın 
600 000 000 lirasını Devlet kasasından, Merkez 
Bankasından kredi olarak vereceksin, sonra' 
da 26 000 000 müteşebbisten bahsedeceksin... 
Bu ne plân anlayışına sığar, ne de vicdan. 
Tabiîdir ki, gitgide sağa kaydırılmaya çalı
şılan plân için de bu sebeplerle övgü bekle-
miyeceksiniz. Bu mümkün değildir. Sayın ik
tidar iyice bilmelidir ki, Devlet sektörüne ağır
lık tanımadan, millî ekonomimizi sömüren te
feci ve aracılardan kurtulmadan kalkınmamıız 
mümkün değildir. 

Plân karma ekonomiyi şu veya bu «izm» 1er 
açısından geçici olarak kabul eden anlayıştan 
kurtarılmazsa bu plân hem Anayasa anlayışı
na, hem de bizzat Adalet Partisi iktidarının Hü
kümet proigramına aykırı düşecektir. Bize gö
re plân her türlü «izm» baskılarından kurtarıl^ 
malıdır. Plân kamu sektörü için emredici v« 
ağırlık verici, öızel sektör için memleket hayrı
na yatırımlarda yardımcı ve destekleyici 'olma
lıdır. Karma 'ekonomi §u veya bu şekilde geçi
ci bir iktisadi anlayış değil, iktisadi felsefemi
zin temelini teşkil etmelidir. İstanbul köprü
sünden önce susuz, yolsuz, okulsuz köyü, tele
vizyondan önce onibinlerce vatandaşımızın top
rak altında yattığı Doğu'yu düşünmedikçe, 
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köylümüze gerçekten efendimizdir dedirtecek 
olan sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlama
dıkça, Büyük Türk Milleti diyerek politika yatı
rımları yaparken aynı milletin günlük maişetini 
teminden âciz milyonlarca insanını müteşebbis 
olarak refaih içinde gösterme demagojisine iti
bar ettikçe plândan da, bunun tatbikçisi Hü
kümetten de vatandaşın1 istifadesi olmıyacak-
tır. Gerçekten 'büyük olan Türk Milleti artık 
oynamam oyumların farkına varmıştır. Bu sevi
yeye gelmiştir. Sayın Başıbakan, şunu iyice bil
sin ki, Türkiye için ortanın solu politikasın
dan "başka 'bir kurtuluş yolu yoktur. Kendi par
tisi içinde de memnuniyetle duyuyoruz ki, oma 
bu şekilde hitabedenler var. Gerçekten, çok 
Adalet Partili Ibu yolu içinden biliyor da, dışı 
politikadan olmasın demeye getiren birtakım 
demagojilere kalkıyor. Yoksa .hepiniz o yolda
sınız. 

Sayın Başhakan ıbu anlayıştan geniş ölçü
de mahrum olan ikinci Beş Yıllık Hânın Tür
kiye'mize kalkınmak için hir şey getiranediği
ni bir ıgün mutlaka anlıyacak. Bu plân müza
keresi vesilesiyle ibiız ibir (gerçeği daha anlamış 
bulunuyoruz ki, Adalet Partisi iktidarı bir 
mutlu azınlığı daha mutlu kılmanın yolunda
dır. Türk işçisi, Türk köylüsü, küçük sana
yici ve küçük esnaf kemdi kaderi ile daha uızun 
müddet haşhaşa kalacaktır. Adalet Partisi 
bir noktada kesin olarak yanılmaktadır. Bu 
plânda da ifadesini bulan ekonomik felsefemizin 
tutarlı ibir tarafı yoktur. Esasına (bakarsanız 
kafaianmıtzdaki düzen me kapitalist, me de li
beral düzendir. Onun için de bu plân ilmî an
layıştan uzak bir parti programı niteliğinde
dir. Bu plânla /getirilecek düzen ne kapitalist, 
ne de lilberal düzendir. Tekrar ediyorum, Ada
let Partisi görüşü ne liberalisttir, ne kapita
listtir. Bu ıgetirilmek istemen düzen, oynanan 
oyunlar düpedüz 'bir soygun düzenidir. Cumhu
riyet Halk Partisi ortanın solundaki reformcu 
ve halkçı anlayışı ile işte ta. düzeme karsı çık
makta, hu düzeni değiştireceğini söylemektedir. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ne zaman 
kuruldu bu düzen? 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bu düzeni 
siz kurdumuz heyefendi, hiz kurmadık. 

SEYFİ SADİ PENCAP (Devamla) — Ken
di partimin plân hakkımdaki ıgörüşlerini dile 

getiren tenkidlere yürekten iştirak eder hepi
nize saygılar sunarım. (C. H. P. şuralarından 
alkışlar) 

ıBAŞKAN — Plân üzerimde Sayın Hüsnü Öz
kan. Saat 19,03. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Milletlerin kaJlkınım'ası o milletleri teşkil 
eden ufak toplulukların .kalkınması ile başlar. 
Bu da köydür. Köye yolu, köye suyu, köye 
okulu götürüp ona gelişen dünya şartlarını 
öğretip 'çalışıma, samat sahibi olma ve insanca 
yaşama sırrını öğretmiyen idareciler kalkın
mada istedikleri neticeyi kolay kolay alamaz
lar. 

Kamu hizmetleri sektörüne şehir ve köy 
içime suları, idare bimaliarı ve genel idare, bele
diye hizmetleri ve imar plânları dâhil edil
miştir. Kamu hizmetlerinin bu şekilde yalnız 
bir kısmının plâna dâhil edilmesi, diğerlerinin 
plânın tarafsız ve (bilimsel olması gereken süz
gecinden geçirilmemesi doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlar. Plân dokümanı bu
gün 'Türkiye'de '22 367 mahalle ve iköyün 'içme 
suyu olmadığını, 19 437 köy ve mahallenin içme 
suyunun yeterak olduğunu itiraf etmektedir. 
Yine plân dokümanı Türkiye'de şehirlerde 
oturan insanların % 96,7 sini teşkil eden 
7 875 000 kişinin yeteri kadar içme suyundan 
mahrum olduğunu fcalbul etmektedir. 2 nci 
plân sonunda ancak hu köylerden 12 500 üne 
içme suyu getirilmiş olacaktır. (Cilt 6, sayfa 
93) Bu hesap da hir köyün içme suyu için or
talama 80 000 lira harcanacağı esasına dayanmak
tadır. 1967 programından devam eden ve ye
niden başlıytan 2 500 köy içme suyunun proje 
tutarı 289 milyon liradır. Diğer bir ifade ile 
hir köy içme suyu ortalama 116 000 liraya ulaş
maktadır. Gerçekte 1967 yılında yeniden başlı-
yacak köy içime suları projelerinin maliyeti son 
derece düşük tahmin edilmişıtir. 1967 progra
mına göre 720 köyün yeniden içme su projesi 
4.2 milyon liraya çıkmaktadır. Yani köy başı
na 58 000 lira? Buna karşılık önceki yıllarda 
başlamış 1 780 köyün içme suyu projelerinin 
bir köy başına ortalama 139 000 liralık harca
mayı gerektirdiği anlaşılmaktadır.. Bu suretle 
hem' 1967 programının, hem de 2 nci plânın 
gerçekten uzak olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Plâna konan para ile beş yılda 12 500 köyün 
değil, sadece 7 200 köyün içme suyu sağlana
bilecektir. Bu da taibiî malzeme ve işçilik fi
yatlarının aynı kalması 'şartlarına bağlıdır. 
Böylece 20 000 köyümüzün içımıe suyu ancak 
15 yıl sonra halledilebilecektir. 

Halbuki, problemin çö'züm yolu vardır. Ma
dem ki, iktidar her konuşmasında köylü içim 
çalıştığını söylüyor, ona yol, su, okul vâdedi-
yor. O halde fantazi yatırım olan ve miemleket 
kalkınmasımda hemen hemen hiç r'olü olmıya-
cak olan İstanbul gibi gösteriş yatırımını son
raki plânlara bıraksın. Biçare köylüyü içme 
suyuna ve yoluna kavuştursun. 

Diğer taraftan 575 şeJhir içine suyu için ay
rılan 1 milyar 750 milyon liranın da yeterli 
lolup olmadığı çoık şüplhelidir. Bu yatırımın 
arasında nüfusu 100 000 den (büyük şehirlere 
ayrılan para da 750 milyon liradan düşünü
lürse, itoalknilbcn 570 'şelhlir için sıhhi ve temüz 
içme suyunun yapılması şüphelidir. 

2 nci plânda 5 yıl içinde 870 milyon, yıl
da 74 milyon liralık genel idare binası yapımı 
'öngörülmüştür. Bugün hiçbir ilde, bütün Dev
let hizmeti erini çatısı altında toplıyan vilâyet 
konakları ve kaymakamlıklar yoktur. Polis ka
rakolu, adliye binaları, nüfus ve tapu daire
lerinin önemli bir kısmı harafbe haline gelmiş 
binalarda oturmaktadır. Plânda idare binaları 
ihtiyacı açıkça görülmektedir. Öngörülen 370 
milyonluk yatırım ıbu ihtiyacı karşılı yacak 
mıdır? Bu durumu göz önüne alarak kalkınma 
çaibalarıtmızım bu çok kritik safihasında her ba
kanlığın plâna harfiyen uymasını temenni ede
rim. 

Mmhterem arkadaşlar; 
'Belediye hizmetleri kısmında 2 nci plânın 

ilk tedbiri artik söylene söylene modası geç
miş olan «^Belediyelerin gelir kaynakları günün 
ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir» hükmü
dür. (Cilt 6, sayfa 97) Gerçekte bu 1 nci plâ
nın öngördüğü hükümdür. 1963 - 1964 yılların
da Hükümetçe (Mahallî İdareler Kanunu) ha-
ızırlanmıştı. 2,5 yıldır iktidarda -bulunan 1,5 
yıldır tam iktidar eden Hükümet gerçekten be
lediyeleri yeteni! geline kavuşturmak, iş yapar 
(hale getirmek istiyorsa bu tasarıyı aynen, ge
rekirse değiştirerek Meclise soyk etmelidir. 
2,5 yıldır bu konuyu hiçbir şekilde benimse

memiş, ele almamış olan Hükümetin 5 yılda 
bunu gerçekleştireceği ıbenee şüpheli görül
mektedir. 

Belediyelerin bugün en önemli ihtiyacı pa
radır. Bu ihtiyacın tutarı da milyonlarla ifa
de edilebilir. Bu bir milyar liralık kaynak ya 
merkezi Hükümetten belediye emrine verile
cektir, veya halktan vengi olarak toplanacak
tır. Merkezi Hükümetin belediyelere bugün
künden fazla yardımı. ıgücü olmadığı ortada
dır. Halktan toplanacak yeni yengiler ise, özel 
tasar rufları, dolayısiyle özel yatırımları o 
nisbette azaltacak demektir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Belediyeler ve malhallî idarelerde dâhil edi

lince kamu hizmetleri milyarları bulan bir millî 
gelir yaratmak ve bunu aynı zamanda tüket
mektedir. Bu kadar büyük ve önemli bir sek
törün 15 sayfa içinde iğreti bir tarzda plâna 
dâhil edilmesi ile cdilmemıesi arasında bir 

"fark yoktur. Gerçekte 'Türkiye'de en önemli 
reformun kaımu hizmetleri sektöründe yapıl
ması gerekir. Plânın uygulama dokümanında 
birkaç cümle ile değinilmiş olan merkezi 
kümet teşkilâtının yeniden değerlendirilmesi bu 
'büyük dâvaya çözüm yolu getirmekten uzak
tır. Aslında iktidar Hükümeti 1964 yılında ta-
mamlanımış olan Mıdhtap projesini uygulamaya 
yanaşmamış ve çalışmaları bir kenara' itmiş
tir. .Kilde böyle bir çalışma varken bunu be-
nimsemiyen Hükümetin bundan sonra kamu 
hizmetlerimi düzelteceğim demesine bilmem 
inanmak mümkün müdür. 

Tanınmış birçok dünya iktisatçılarının de
diği gibi iktisadım az gelşmiş ülkelerde kal
kınmayı önleyen en önemli faktör, yetersiz ka
mu kuruluşlar! ve personelidir. 

Arkadaşlar; takdir edersiniz ki, kamu hiz
metleri bir bütündür. Adliyesi, ordusu, polisi, 
tapusu, belediyesi v. s. hepsi bir bütünün bi
rer parçasıdır. Bu hizmetlerin teşkilât, görev, 
personel ve maaş durumunun hep birden düşü
nülmesi ve düzeltilmesi gerekir. Bugün 350 
lira maaş alan vergi memuru, belediye zabı
tası ve trafik polisinden güleryüz ve vazife 
aşkı beklemek zordur. Bu kimseler bugün bu 
hali gösteriyorlarsa aldıkları terbiyenin neti-
cesindendir. 

Söz buraya gelmişken sizlere ufak bir he
sapla memleketteki, geçim standardını birkaç 
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rakam iie belirtmek isterim. Bugün Türkiye'de 
şahıs başına, 50 gr. sabah yemeği. 300 gr. öğle 
yemeği, 300 gr. akşam yemeği olarak günde 
650 gr. bir şahıs harcamış olsa 32 milyon nü
fus günde 20'8 milyon, senede 76 milyar lira 
yalnız hayatının idamesi için sarf etmesi lâ
zımdır ki, bu da millî gelirimizin tümü dernek
tir. Halbuki günde 50 - 500 lira hareıyanları 
da düşünürsek; bu halde memlekette günde 
şahıs başına 2 lira harcamıyacak insanların 
mevcudolduğunu kabul etmemiz lâzım. Sosyal 
adalet anlayışımızın bunu düzeltmesi icabe-
der, tedbirlerin, şimdiden düşünülmesi ve ge
tirilmesini gerektirir. Bu durumda fertler
den beklenen tasarruf nasıl mümkün olur. 
bunu bir türlü anlamak imkânsızdır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün bütçeden yüz 
milyonlarca lira para alan öyle bakanlıklar 
vardır k i ; bugün bu bakanlıklar kaldırılsa iş
lerin değil aksaması, düzeltilmesi dahi müm
kündür. 

En yüksek seviyede bilgi, tecrübe, idare, 
kabiliyet, lisan istiyen müsteşarlık, bakanlık, 
daire reisliği, şufoe müdürlüğü gibi yüksek Dev
let memurlarının kadro maaşları 1 250 -1 750 
lira arasındadır. Bu maaşlar bugün özel sek
törde bir mütercimin, bir muhasebecinin üc
retimin çok altındadır. 

Kabu sektöründe kıdemli bir işçinin ücreti 
bir yüksek Devlet memurundan daha fazla
dır. Bu hal son derece gülünç ücret sistemi
nin sonuçlanmasını ortaya koymaktadır. De
ğerli elemanlar kamu hizmetlerinden ayrıl
maktadır. 

En yüksek memurlara, başka görevlerde 
hiçbir iş yapmadıkları halde vekâlet ücreti, 
ek görev gibi adlarla açıktan ve aslında ka
nuna aykırı paralar ödenmektedir. Her ba
kanlık, yurt dışında kadrolar ihdas ederek, 
yurt içinde 2 - 3 yıl hizmet eden elemanları 
yüksek ücretle yurt dışıa tâyin ederek tat
min yolunu aramaktadır. 

Dışişleri, Maliye, Ticaret, Çalışma, Millî 
Eğitim bakanlıkları bu suretle yurt dışında 
gerçekte hiçbir fonksiyonları olmıyan ve yıl
da milyonlarca dolarlık döviz tutan kadro
lar yaratmışlardır. 3 - 4 yıl yurt dışında ka
lan bu memur arkadaşlarımız yurt içinde yurt 
dışında yaptıkları tasarrufları yemekte ve 

tekrar yurt dışına gidiş sıralarını bekle
mekle geçirmektedir. Çoğu iyi yetişmiş olan 
bu elemanlardan böylece yurt içinde ve yurt 
dışında tam randıman alınamamaktadır. 

Bugün bakanlıklarımızda doğru, düzgün 
'bir rapor, bir muhtıra veya kanun tasarısı 
hazırlıyacak uzman parmakla gösterilecek ka
dar azalmıştır. 

Kısaca bugün kamu hizmetleri bir şekil
den daha ileri gidememektedir. 

Zaman zaman Başbakanlıktan çıkarılan ka
mu hizmetlerinde tasarruf tamimleri ilgililer 
arasında espiri konusu olmaktadır. Çünkü; 
bir taraftan her yıl cari harcamaları bütçeyi 
kabartırken elektrik giderlerinden 30O bin 
lira tasarruf sağlıyacak tedbirlerin ciddî tarafı 
olamaz. 

Arkadaşlar, Devlet kadrosunun kullandığı 
muazzam memur ve personel mevcut mura
kabe sistemleri ile bugün için tam ve iste
nilen randımanı vermemektedir. Mevcut teş
kilât yeni şartlara intibak edememekte ve bu
günkü ihtiyaca cevap verememektedir. Teşki
lât ile personel arasındaki münasebetler 
revizyona muhtaçtır.. Bâzı teşkilâtta kadro 
fazlalıkları olduğu gibi birtakım başka teş
kilâtlarda aynı kadroya raslıyan personel sa
yısı kifayetsizdir. 

Teşkilâttaki aksaklıklara muvazi olarak 
kalifiye personel ve yüksek kademe idareci
lerimiz azdır. Bu idarecileri yetiştirecek eği
tim sistemi kâfi değildir. 

Arkadaşlar; 
Plân % 7 kalkınma hızı ve genel olarak bü

yüme ve gelişmeyi temin maksadiyle yapıl
mıştır. 

Bu demektir ki, gerek kamu kesiminde, 
gerekse özel sektörün Devlete olan ilişkile
rinde gelişme ve büyüme nisbetinde d»e bir 
fazlalaşma zaruretini öngörmektedir. 

Yine gelişen ve büyüyen toplumun idare
sinde ve sektörler kesimleri arasındaki ilişki
lerin modernize oluşu, usullerin çabuklaştı
rılması ve etkinliğinin sağlanması için insan 
gücüne ev usullerin reformize edilmesine ih
tiyaç vardır. 

îşte bu bakımdan da idari reforma ih
tiyaç vardır ve yapılması zaruridir. Olmazsa, 
ihtiyaçlar bunu yapıtı racafktır. Bu sefer de ya
pılacak reform acele ve plânsız olacaktır, 
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Sayın milletvekilleri; 
Plânda işaret edilmemiş bir noktaya daha te

mas ederek sözümü bitirmek isterim. 
Buıgün millî gelirde önemli rol oynıyan ve 

memleketimizde büyük bir grupu kapsamına alan 
ticaret sektörüne plânda yer verilmemiştir. 

Malî yönden çok etküi bir ithalâtçı grupunu 
da içine alan ticaret sektörü, bugün Türkiye'de 
çok çeşitli problemlerle malûmdur. Sayın Hükü
metten lütfederlerse aşağıdaki soruların cevabını 
ibeklerim! 

Ticaret sektörünün millî gelirimize katkısı 
nedir? 

Aldığı pay, ödediği vergi nelerdir? 
Ne gibi problemleri vardır? 
Bunların çözüm yolları nelerdir? 
Yurt kalkınmasında en önemli rolü olan sana

yicilerimiz aleyhine devamlı olarak ithalâtçılığın 
gelişmesi nasıl önlenebilecektir? 

Çok küçük ünetilcre ayrılan ve tek şahıslara 
aidolan ticarethaneler çok büyük kâr paylariyle 
çalışmaktadırlar. Acaba Türkiye'ye büyük yük 
olan bu ticarethaneleri Batı ülkelerinde olduğu 
•gibi koordinasyon ve -büyük tka.retlhancl.cL', 
zincirli mağazalar şeklinde teşkilâtlandırmak 
mümkün değil midir? 

Bu soruların hiçbirisinin cevabı plânda yok
tur. Bugün tüccarlanmızın millî gelir üretimine 
ç-oik az katkıda bulundukları, aşikârdır. Buna 
karşılık çok fazla pay aldıkları, fiyatlarda kâr 
payının çok yüksek olduğu bir gerçektir. 

İhracat tüccarları tam bir bağımsızlık ve mu-
rakalbesizlik içindedir. Hileli iflâslar, batıp tek

rar çıkmalar, senet ödememeleri, mûtat ve yaygın 
olaylardandır. 

Plânın bu kadar yaygın proplemlcrle dolu 
(bir sektörü hiçbir inceleme 'konusu yapmamış ol
ması, onun problemlerine çözüm yollan arama
ması /büyük bir eksikliktir. 

Bu durum aşikâr olarak ortada dururken is-
temiyerek insanın aklına bir sora gelmektedir : 
Acafba Sayın Dem'irel Hükümetinin tüccarlarla 
•bir anlaşması mı var; bu hususları onun için mi 
plâna dâhil ettirmemiştir? Veya Plânlamada bu 
işlerden anlar ihtisas elemanlan yok mudur; bu 
en önemli problemi plâna dâhil etmemişlerdir? 

Efendim, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BASK AN — Efendimi, vakit gecikmiştir. Geri 
kalan sekiz dakika içerisinde her hangi bir arka
daşın konuşma arzusunda olacağını zannetmiyo
rum. Gece birleşimin ilk saatlerinde söz sırasını 
arkadaşlanmıza arz ediyorum, buna göre kendi
lerini ayarlarlar. 

Lehte; Sedat Akay, aleyhte; Hayrettin Uysal, 
üzerinde; Vefa Tanır. 

Lehte; Sayın Feyyaz Koksal, aleyhte- Sayın 
Mustafa Ok, üzerinde; 'Sayın Adnan Şenyurt. 
Lehte; Sayın Ali Rıza Çetiner, aleyhte; Sayın 
Hüseyin Balan, üzerinde Sayın Kaya Özdemir. 

Bu dokuz arkadaş 20 şer dakika konuşursa za
ten üç 'saat dolar efendim. 

Saat 21 00 de toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,25 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — 127 nei Birleşimin ara verilmiş 
bulunan 3 ncü oturumuna başlıyoruz. 

İkinci Beş Yıllık Plân üzerinde şahıslan adı
na âöz istemiş bulunan arkadaşlarımıza lelite, 
aleyhte ve üzerinde tertip üzerinden söz vere
ceğiz. 

Tekrar hatırlatmayı faydalı telâkki ederim. 
G êri çevirme önergelerinin Cuma akşamına ka
dar arkadaşlarımız tarafından verilmiş olması ge
rekmektedir. Cuma akşamını takiben verilmiş bu
lunan ıgeri çevirme önergeleri dikkat nazara alm-
mıyacaktır. 

Plân üzerinde şahısları adına söz almış4 bu
lunan arkadaşlarımızdan lehte Sayın Sedat 
Akay. (Sayın Akay... Yok. 

Sayın Feyyaz Koksal, buyurunuz. 
FEYYAZ KOKSAL (Keyseri) — Sayın 

Başkan .muhterem arkadaşlarım, 16 'E/kim 1962 
ttariıh ve 77 sayılı Kanun gereğince Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Plân Karma Komisyonu ve Cum
huriyet ''Senatosunca (görüşülüp onaylanan İkin
ci Beş Yıllık Plânım. Yüce Meclisçe de tasdi
ki için yapılan görüşmeler ımünaseheıtiyle söz 
almış faulunuyorum.ı 

İkinci ©eş Yıllık Plân 1968 - 1972 yılları 
arasında yalnız iktisadi (hayatımızı değil, sos
yal hayatımızı ve kültür (hayatımızı da bir çer
çeve içine alacaktır çok mühim 'bir belge
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık 
Plân ve İkinci Beş Yıllık Plân ve (bundan sonra 
yapılacak Beş Yıllık Plânlar yalnız Anayasa 
gereği değiller, tarihî Ibir igelis/menin sonucu 
olan vakıaların Ibeigelemdir. Yalnız Beş Yıllık 
Plânlar Anayasa (gereği olduğu için, Anayasa 
hudutları içerisinde ilim metoduyla geliştiril
mek ımıedburiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi ve sosyal 
politika ve iktisat için (gaye hürriyeti azaltma
dan. emniyeti artırmaktır. Vazifemiz, memle
ketimizde mevcut prodüktif kuvvetlerin de

vasa potansiyelini, millet olarak (beraber yaşan
mamızda, akıllıca (kullanmaktır. Politika ola
rak iktisadiyatın merkezi idaresi ne mümkün ve 
ne de müşterek millî (gayemizdir. Buna maddi 
(olarak da imkânımız (ve kuvettimiz yoktur. 
Anayasadan verilmiş b'ir hukukî salâhiyetimiz 
ise hiç yoktur. Plân hudutları dışında müstah
silin ve bilhassa müstehlikin seçme hürriyeti
ni tahdidetmeye kimsenin hakkı yoktur. 18 nei 
asırdan ıtoori ve Ibillhassa 19 ncu asırda uzun 
münakaşalardan sonra bütün mîlletlerin ve 
iktisadi sistemlerin Ve modern Anayasaların 
vazgeçilmez unsuru sosyal adalet fikri yanın
da Anayasanın temel haklar arasında saydığı 
çalışma serbestliğini, mülkiyet hakkını, sözleş
me serbestliği yoketmek istiyenlerin, piyasa 
nıekaniziması yerinin tamamiyle bir Devlet 
otortiesıiniın almasını savunanların, Anayasaya 
açıkça karşı çıkanların, durumunun etüdünü 
kıymetli hukuk bilginlerimize ve icraatını da 
Hükümete bırakmıyorum. Bu hususta Güven 
Partisi ve onun Başkanı Sayın hemşehrim Fey-
zioğlu'nun da (bizimle aynı istikamete geldi
ğinden dolayı da imemnuıniyetimi ifadeden çe-
kinmiyeceğim. 

Muhterem ar kadaşlarım, Anayasamızı da 
sözde bilimsel, sosyalist açıdan kendilerine 
göre yorumlıyarak, plân deyince, Yugoslav
ya'da yön gösterici, tendikat'if plânı İktisadi 
Devlet 'Teşekküller/ince dahi kullanıldığı 1967 

yılında toptan emredici plânı öven, liberaliz
mim kâr ve verimlilik sistemini Devlet Teşek
küllerinde Rusya'da dahi kullanıldığı 1967 de, 
kamu sektörü için kârlılık prensibinin de plâ
nı sakatladığını iddia etmenin, sermaye deyin
ce Devlet kapitalizmini övmenin 1900 lere ve 
hattâ 19 nen asra doğru (geriye jgitmek ve 
KJamhist Çin'e yönelmek 'olduğunu ifade etmek 
mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu ifadele
ri, Anayasa dışı davranışı bu vesika yani İkin
ci Beş Yıllık Plân kalkınmayı değil sıömürme-
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yi planlamaktadır, diye plânı ve binnetice plâ
na müspet 'oy kullana'caklarm (hepsini toptan 
itiham etmek ise, yavuz (hırsız ov sahibini bas
tırır (hesabı, suçlumun telâşından (başka (bir şey 
değildir./ 

Muhterem milletvekilleri, ilim adamları ha-
»kiiki ilıim adamları (hiç değilse ilme (hürmet et
mek (mecburiyetindedirler. 'Bunu söyllyeıı arka
daşımızın hüviyeti profesördür. Politikanın 
dlmileşitirilmesi düşünce sahasını, (karar 'saha
sını daraltmaz. Yalnız politik kararın ilmî ha
zırlığı politikanın (körlüğünü yok (eder. Muhte
lif varyantlar arasında 'iyiyi seçmeyi sağlar ve 
meçlhuller arasında tesadüfi karar verme baht
sızlığını yçyk -eder. (Politikacının ilmî esaslara 
saihilbolması ise işin emniyet ve tesirini çoğal
t ır ve işi, politikanın tatbikatını kolaylaştı
rır. 1948 de ilim <ve politikanın müşterek ça
lışması, sosyal piyasa .ekonomisini .kurmuş ve 
Alman (mucizelini yaratmıştır. Alman Sosyalist 
Partisinin 1I9Ö9 daiki Gfodesberg Part i progra
mı malûmunuzdur, «solcu idi. 

Fakat bir parti ki iktidarı1 ele almak istiyor 
ve rakibinin politikasının tasvibedilmediğini 
görüyor Erhard'm politikası Almanya'da tas-
vibedilmişti ona eldeki reçeteyi tatbikten ve 
ve hattâ daha iyi tatbikten başka çare kalma
maktadır. Sosyalist partinin gölge kabinesi
nin İktisat Vekili ve halen Alman Büyük Koa
lisyon Kabinesinin İktisat Vekili Sebiller ha
leflerinden daha liberal davranmış, 1963 Eki
minde Essen'de piyasa ekonomisine evet diyen 
ve fakat plân ekonomisine ve hattâ Fransız 
sistemi bir plânlamaya dahi hayır diyen bir 
yola gitmiştir. 

«Piyasa ekonomisine bağlılığımız, bu sis
temin hürriyet nizamımızın vazgeçilmez un
suru telâkki ettiğimizden dolayıdır», diyen 
Schiller'dir. Plân yapmak istiyen piyasanın işe 
yaramadığını ispata mecburdur. Hususi mül-
küyete istinadeden bir iktisadi sistemde re
kabet prensipleri istikâmet verici olmalı, re
kabeti sağlayıcı olmalı, Kartel kanunlarını 
ağırlaştıran istikâmette olmalıdır. Refah po
litikası dinâmikleştirilmelidir, diyen yine Ham
burg Üniversitesi Nasyonal Ekonomi Profesö
rü Schiller'dir. Schiller, ilmi bir reçete addet-
memiş hele ahlâki sorumluluğu yok eden bir 
telâkkinin yanma, bile uğramamıştır. 

Bugün sosyalist olduğu halde sosyal pi
yasa ekonomisini Erhard'dan daha iyi tatbik 
edeceğim diye iddia etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bizde ise politika
cıların müşavirlerinin, sözde ilim adamlarının 
yanıltması neticesi piyasa, piyasa ekonomisi 
işe yaramamış, 1950 - 1953 arasındaki yüzde 
11 lik hızlı gelişme duraklamış; 1958 istikrar 
kararlarına kadar gitmiştir. Fakat ne garip
tir ki, müşavirler ve sözde ilim adamları hiç' 
suçlu gözükmemiştir. Tarih bu hususta hükmü
nü verecektir. Olan olmuştur. Gelelim bugü-
ne... ; ; •! < i l - j j ^ ı g 

Muhterem arkadaşlarım; dünü inkâr değil 
dünden mazinin tecrübelerinden ve her geçen 
günden faydalanmak mecburiyetindeyiz. Sene 
1967. Türk sistemi bir plâna kavuşmuş bulu
nuyoruz. Bunu ilim metoduyla iyileştirmek 
mecburiyetindeyiz. Kimse yüzde 100 iyiyi yap
tım veya yaptık iddiasında olamaz. «Daha iyi
yi yapacağım» iddiası mevcut olabilir. 

Plân bir felsefedir. Bir hayat tarzıdır. Bi
rinci Beş Yıllık Plânda olduğu gibi Anayasa 
gereği olarak İkinci Beş Yıllık Plânda da bâzı 
çevrelerin arzusu veçhile bütün iktisadi faali
yetleri kontrol altına alan bir plân değil ve 
fakat İtalyan Vanoni Plânı gibi de bölgeci de
ğil. 

Plân bir kanun da değildir. Topyekûn plâ
nın kanunlaşacağı mânası da yoktur. 

Plân, bir kanunla yürürlüğe girecektir. 
Hattâ bu husus Birinci Beş Yıllık Plânda 

olduğu gibi 21 . 11 . 1962 plân kararı No. 1. bir 
kararla yürürlüğe girecektir. 

Plânın mânevi unsura ihtiyacı olduğunu 
iddia eden arkadaşlarım haklıdırlar. İnanılma
mış, imandan yoksun bir plân muvaffak ola
maz. 

Plânın anahatları bütün bir milletçe be
nimsenmelidir. 

Millî bir plân haline gelmelidir. 
Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. sözcüsü 

Sayın Nihat Erim; Birinci Beş Yıllık Plânda 
halkçılık, devletçilik reformculuk karekteri 
önde gelmektedir, dediler, plânların partile
rin iktisadi felsefelerini aksettirmesi ne ka
dar tabiî ise ve İkinci Beş Yıllık Plânda da 
Adalet Partisinin damgasını arıyanlar yanıl-
mamışsa plânın millî karakteri de olması lâ
zımdır. 
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İkinci Beş Yıllık Plânın en hoşuma giden 
tarafı ilim ve teknolojiye verdiği ehemmiyet
le ayrılan 400 milyon Tl. lık yatırım ödeneği
dir. Bütün dünya istikâmetinde yeni millî bir 
ilim politikası; millî bir teknoloji politikası ve 
millî bir araştırma politikasını takibetmek zo
rundayız. 

Atom fiziği ve feza araştırması devrinde 
başkalarının icatlarından ve ilme katkılarından 
faydalanma yerine Türk'ün de buluş kabiliyeti
nim harekete getirilmesi, Türk'ün de ilme katkı
da (bulunması katkısından faydalanmamız ica-
ıbeder. iBu millî haysiyetimizi okşayıcı bir husus 
olacaktır. Ve bu İkinci Beş Yıllık Plânda milli
yetçi /bir plânın başlangıcıdır. İlk defa plâna 
milliyetçilik -vasfını ıbu plân vermektedir. 

Amerikalıların tabiriyle (Jumping on the 
baınd - w»gon), Almanların tabiriyle, «Müziğin 
arkasından koşmak» değil, 'beralber müzik yap
mak. İsrail misali, İsviçre misali küçük devletler 
gibi Wezimann Araştırma Enstitüsü ıgibi araştır
ma merkezlerine sahilbolma yolunda adımlar at
mak hususundaki karar (beni ziyadesiyle müte
hassis etmiştir. İBu hususun hepimizi, millî poli
tika yolunda (bütün partileri mütehassis etmesi 
(gerekir. 

Türkiye'nin (geri kalmışlıktan kurtuluşu ilim 
sayesinde olacaktır. Türk'ün imanı da buna kâ
fidir. 

Muihterem arkadaşlarım, son olarak yüksek 
müsaadenizle bir hususa daha temas edeceğim. 

Muhalefete mensup bir hatibin plânı tenkid 
etmesi tabiîdir. İBen de tenkid edebilirim. An
cak, «Politikacilanın keyfî müdahaleleriyle», Plâ
nı politikacıların bozduğunu iddia etmek, hem 
politikacıları ve hem de plânlama teşkilâtını kö
tülemeye her haınigi bir müdahale delili göster
meden kötülemeye- de kimsenin hakkı yoktur. 
İleri sürülen tetkik ve bilimsel tedbirler Devlet 
Plânlama Teşkilâtının objektif olması ıgereken 
tahmin ve hesaplarına politika karıştırıldığını or
taya koyuyor diye, -«Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ve politika», başlığı altında, «Plânı politik mak
satlarına göre konuşturmaya ıgitmişler.» cümle
leriyle politikayı ve politikacıları kötüleme ya
rışına iSayın Prof. Nihat Erim'in de karışması
nı, bir politikacı ve üstelik Prof. olarak karışma
sını yadırgadım dersem üzüntüme hepinizin ka
tılacağını ümidederim. Kurucu Mecliste Plân mü

nakaşaları esnasında Sayın Sözcü Turan Güneş'
im izahları şöyledir. 

«Plânlama Dairesi kıymetli uzmanları ihtiva 
eden bir Plânlama Dairesi, plânlama (için bize 
kâfi sayılmak (gerekir. iSiyasi mesuliyeti yoktur. 

Plân: efkârı umumiyenin de açık tartışması
na kapalı değildir. 

Seçimlerle iş hasına gelen heyetler hükümet
ler plânları olduğu igîibi tatbik veya kendi kana
atine göre değiştirmek imkân /ve salâhiyetini ha
izdir.», 

Tabiatiyle büyük siyasi telkinler yanında 
'bâzı ârıızi sebeplerle ve muteber olmryan sebep
lerle plânın umumi istikametinin bozulmaması 
lâzımdır. Burada (hesaplar yanlış olmaz. 

Tahminlere ait rakamlar emirle yanlış alındı 
veya çıkan neticeler yanlış bildirildi, deniyorsa, 
rakamlarla verilecek iddiayı cevaplandırmak 
Hükümete düşer. 

Fakat bir politikacı olarak Sayın Prof. Ni
hat Enim'den bir ricam var. Politika ve politika
cının haysiyetini hep iberalber koruyalım. Politi
kayı ilim, metot ile (geliştirelim. Politikacının, 
ahlâk ve faziletli insan olduğunu da evvelâ hep 
iberalber kabul edelim. 

Politikacı ve ilim adamları müşterek .çalışmak 
mecburiyetindedirler. 

Her ikisinin de ister işine yarasın, ister yara
masın ilim, politikanın da temelidir. 

Politika ihata veya muvaffakiyet ilimle poli
tika arasındaki hakiki iş birliğine, vazife taksi
mine bağlıdır. Daha evvel de ifade ettiğim ıgibi, 
politikacı için ilim (bir reçete değildir. Bunun 
için do (bilhassa ilim .adamlarından, aramızda bu
lunan politikacı ilim adamlarından memleket hiz
metindeki bütün politikacıları topyekûn kötüle-
yen lâflardan şiddetle çekinmelerini rica eder, 
İkinci Beş Yıllık Plânın milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını Cenabı (Haktan niyaz eder, Yü
ce Meclise saygılarımı sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

(BAŞKAN — Aleyhte İSayın Hayrettin Uysal 
Buyurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı tasarısı (üzerindeki kişisel 
görüşlerimi arz ediyorum, önee üzerinde du
racağım konu, 'eğitim sorunumuz olacaktır. 
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< Plân hedefleri ve stratejisinde' eğitim, Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma' Planındaki hedef 
ve -stratejiye göre tesbit edilmiş görünüyor. 
Esasında eğitimin kişisel değerler kazandırma
sı, topluma Ibir kaldıraç gücü vermesi," ekono
mik ve sosyal yaıpııyı derinliğine etkilemesi, 
üretici insan yetiıştirmesi yönünden Birinci 
Plânda olduğu gibi, bu İkinci Plân hedefleri 
ve stratejisine ait 'belgede de aynen tesıbit edil
miş .bulunuyor. 

Demokratik düzen içinde, demokrasiye say
gılı, toplum olayları ile ilgileneni, hürriyetçi, 
Atatürk devrimlerini, ahlâk ve erdem ışığını 
kişiliğinde pekiştirmiş yurtdaşlar yetiştirim ek 
eğitimimizin amaca olmak: lâzımgelir. 

Oysa, plân hedefleri ve stratejisi plân dokü
manına 'bu belirttiğim 'unsurları sağlıyacak çö
züm yolları olarak aktarılamamış, hattâ birçok 
noktalarda bu teşhise aykırı yorumlar yapılmış
tır. 

(Bugün A. P. iktidarınca, Anayasamızın Ibir 
bütün olarak ortaya koyduğm demokratik ilke
lerin özümü teşkil eden eğitim kalkınmasında, 
yine Ibir ibütün 'olarak .kalkınmamızı sağlıya
cak en etkin temel kaldıracın eğitim olduğu 
görmemezlikten gelinmiştir. Bunun içindir ki, 
eğitimde fırsat ve imkân .eşitliği sağlanamamış
tır. Eğitimin ekonomi ile ilişkisi kurulamamış
tır. Eğitime üretim getirilememiştir. Köylerde 
ve .gecekondularda yaşıyan milyonlarca çocuk 
ilkokulun üstünde her hangi Ibir teknik, mes
lek ve akademik eğitim kurumlarına (girebilme 
imkânını bulamamıştır. 

Bugün Türkiye'de Anayasacı, sağlam, he
defi- belli, yolu tesbit edümiş bir eğitim felse
fesi uygulanmamaktadır. 

Plân hedefleri ve stratejisi ne derse idesin 
bâzı çevrelerin 'bir millî eğitim anlayışı değil, 
kendi ifadeleriyle, yalnız, Ibir kıraatçi öğretime 
dayanan maarif politikası vardır. Bu politi
kayla 50 - 60 hin ansiklopedik kafaya sahip, 
Misisipi ırmağının uzunluğunu ezbere bilen in
san yetiştirmeyi ön/görmektedir. 

iSaksıda süs çiçekleri yetiştirip, bununla 
avunmaktan öte bir gerçek vardır. İnsan yapı
sına değeır. vermek lâzımdır. İnsan acılarını ve 
ıstırabını yürekten duymak lâzımdır. Büyük 
halk topluluklarının içindeki pırlanta gibi 'ze
kâlara her türlü eğitini imkânını açmak lâzım
dır. Halkçı, Anayasacı politika budur. Bâzı 

çevrelerce höyle ıbir görüş; kabul edilmediği 
içindir ki, bugün köy .enstitülerini açmaktan 
çckinilmektcdir. Oysa, köy enstitüleri çağımı-
<zm en sağlam ve en ileri eğitim felsefesine, 
çağdaş demokratik görüşe sahip kuruluşlar ola
rak, bütün Batı ülkelerince, UNESCO'ca kabul 
edilmiştir, dünya ansiklopedilerine geçmiştir. 
Gönül isterdi ki, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında, köy enstitüleri enine, boyuna değer
lendirilsin. 

Sayın milletvekilleri • A. P. iktidarı köy 
enstitülerinle nasıl karşıysa, dar gelirli ailele
rin, köy çocuklarının okuduğu 'okullar olan ve 
bu çocukları teknik ve iş 'hayatımıza birer tek
nisyen ve iş mühendisi .olarak katacak tekniker 
okullarına da karşıdır. İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında bu (okulların kapatılması ön^ 
görülmüştür. Şu var ki, bugünün dünyasında 
yükselt eğitim görmüş teknik kişilerden yok
sun uluslar yaya kalıyorlar. Bu .okulların ye
tiştireceği insan tipi için bugün bütün dün
yada hir yarış vardır. 40 bin halk çocuğunu 
hüsrana uğratmak doğru hir politika değildir. 

İkinci Boş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısı, 
diğer yandan öğretim sistemimizin çürük nokta
larını da tesbit edememiştir. Gerçek şu k i ; (bu
günkü eğitim ve öğretini sistemimizde 4 önemli 
çürük nokta vardır. Bunlardan hir tanesi, ge-
ncl kültür hastalığıdır. İkincisi; okul çocuğu
na birtakım biLgi.leri mutlaka öğretme endişe
sidir. Üçüncüsü; iş eğitimi yoksunluğudur. Ve 
dördüncüsü de; çocukların haşarıları ve kaabi-
liyctlcrine göre derecelenmeleri ve onlara ıgöre 
pro.gram.lar hasırlamaktan yoksun bulunmamız-
dır. Plânın eğitim bölümünde, bu çürük nok
talarla ilgili her hangi bir teşhis olmadığı ;gibi, 
gerçekçi her hangi bir çözüm tarzı da getirilmiş 
değildir. 

Yine plânda eğitim politikasının anahatlari 
olarak tesbit edilen .görüşlerde birçok yönler
den çelişmeler olduğu gilbi, Anayasacı bir eği
tim sistemini oluşturacak açık ifadeler bulunma
ması da dikkati çekmektedir. Çağdaş eğitim Ana
yasamızın muhtevasında da görüldüğü .gibi, eği
timde tek çıkar yolun, demokrasi olarak halk 
kaynağından hareketle yığınları kapsamak ol
duğunu söylemektedir. Bilim ve deney yel gös
terici olacak. İş eğitimi okul programlarının 
deneysel metodu (olacaktır. Yine çağdaş eğitim, 
güzel sanatlar, yurt ve insan sevgisini, insana 
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istidatlarına uygun ve başarıları ölçüsünde 'bilgi 
vermeyi, yaratıcılığı geliştirmeyi ve ilericiliği 
'her türlü eğitim kurumunun ortak ilkeleri ola
rak nitelemektedir. 

Bir foaşka lmsus da, millî endüstrimizin geliş
tirilmesinde, onu besliyecek olan güçlü, bilimsel 
araştırma kurumlarının kurulmasıdır. Her işye
rinde bilim sonuçlarını göz önüne alarak, işin 
niteliğini ve dolayısiyle üretimi artırabilecek et
kili bir sistem bu plânda da öngörülmemiştir. 

Halkta, onun bilgi ve kültürünü yükseltmek 
suretiyle daha ileri bir hayat seviyesini ihtiyaç 
haline getirebilmek için eğitim kalkınmasına 
ağırlık vermek gerekir. Oysa plânda bu ağırlık 
yoktur. Yatırımlar nüfus artışı ve yetişmiş in-
sanigvüıcııi ihtiyacı dikkate alınmıyarak ve en 
önemlisi insan unsuruna, sosyal adalet ölçüleri
ne, sosyal ve ekonomik haklar perspektifine 
ters düşen bir oranda çok az tutulmuştur 

Bir bilimsel gerçektir ki, hızlı bir kalkınma 
yapabilmek için eğitim yatırımlarının toplam 
millî gelire göre '% 3 civarında olması lâzımgelir. 
Oysa bu oran, hu plânda'% 1,4 gibi çok düşük bir 
çizgide tutulmuştur. 

Eğitimde kıt kaynaklarla hedefe varmak zo
runda olduğunu yazan A.P. iktidarının bu plâ
nında da açıkça görülüyor ki, sermayesi 60 mil
yon lira olan ve fakat yılda 92 milyon kâr sağ-
lıyan yabancı sermaye ile kurulmuş, dışarıya bü
yük transferler yapan bir lâstik fabrikasının, 
Türkiye'de kalıcı bir sanayileşmeye sırt çeviren 
yağmacı, faaliyetini, eğitim faaliyetlerinden iti
barlı ve önemli saymaktadır. 

Sayın milletvekilleri; İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında öğretim sistemimizin bugünkü 
çıkmazdan kurtarılması için gerekli olan tedbir
ler getirilmemiştir, öğretim programları üze
rinde plânın 128 nci sayfasında programların 
devamlı olarak değerlendirileceği ve geliştirile
ceği yazılmıştır. Bu hususu yeni baştan ele al
ma olmasa dahi, olumlu bir adım olarak kay
detmek isterim. Ancak, her kademedeki bütün 
eğitim kurumlarının öğretim programları muh
tevası 1961 Anayasasına uygun bir eğitim fel-
isıefeöi ortaya kanmadan, parça buçuk ekleme
lerle ve de yamalarla istenilen bir seviyede ola
maz. Esasında müfredat programlarının ku
rumsal bilıgi anlaımı ile değil, memleket sorunla
rını akılcı ölçülerle değerlendiren, demokrasiye 

inançlı, yaratıcı ve 'üretici gençler yetiştirecek şe
kilde yeni baştan ele alınması gerektir. Bilhassa 
liselerimizde çok çeşitli ders ve çok konu öğret-
ıinokten vazgeçilmelidir. Liselere gençlere müspet 
bilimlerin metodunu kavratacak bir formasyon 
kazandırmalıdır. Programlar Türk Millî Eğitim 
amaçlarına göre yeni baştan düzenlenmelidir. 
Her türlü yabancı etkilerden kurtarılmalı, müf
redat programlarımız, kültür emperyalizminin 
ağına düşmiyecek bir şekilde, yabancı uzmanlara 
değil Atatürk milliyetçisi Türk öğretmenlerine 
yaptırılmalıdır. Plânın eğitim ıbölümüne bu ko
nuda bir açıklık getirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'de bâzı çevrelerce fikir, düşünce ve 

okuma hürriyeti birtakım tertiplerle karşılaş
maktadır. Türk aydınını, Türk halkını düşünce 
yönünden çoraklaştırma, kısırlaştırma düzenleri 
kuruluyor. Anayasamız açıktır. Anayasamız hür
riyetçi (bir Anayasadır. Demokratik rejim esas 
unsurudur. İnanıyorum ki, Türk halkı, Türk 
aydını, bütün kesimleriyle, iktidarlarda ve mu
halefette bütün partileriyle, nereden gelirse gel
sin, Doğu ve Batı bütün emperyalist ve diktacı 
rejimlerin karşısındadır. 

Son zamanlarda, hem dil yönünden, hem de 
düşünce ve fikir yönünden Millî Eğitim Bakanlığı 
kültür faaliyetlerine dogmatik ve siyasi bir dü
şünce kara damgasını vurmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı en başta hürriyetçi ol
ması lâzımgelir. 

Anayasamızın insana verdiği değeri millî 
eğitim hizmeteri çağdaş, klâsik yayınlarla beslen
melidir. Bu plânda çeviriler ve yayınlar konu
sunda hiçbir işaret yoktur. Plânın dili Anayasa 
dili olduğu halde, dil devrimine sadık bir yazılışı 
yansıttığı halde, milletlerin kendi benliğine gü
venme kazandıran dilde özleşme faaliyetlerinden 
de hiç söz edilmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Plânda; «Yatılı "bölge okullarının, ilkokul ya

pabilecek büyüklükte olmıyan köylerin okul ihti
yacını karşılamak amaciyle kurulmasına devam 
edilecektir» deniliyor. Ve 1968 - 1972 döneminde 
ortaokul kademesinde de eğitim verilmeye başla
nacaktır görüşüne işaret ediliyor. 

Yatılı ıbölge okulları yurdumuzun çok geri 
kalmış Doğu ve Doğu - Güney illerinde kurul
muştur. Genellikle bu bölgelerdedir. Bu bölge-
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lerimizin süratle kalkındırılmasında eğitimin 
(büyük bir etkinliği olması gerekir. 

Şu var ki, bu bölge okullarında yeni bir 
düzenlemeye gitmek lâzımdır. Bu okullar mes
lek, teknik ve akademik eğitim verecek bir şekil
de planlanmalıydı. Bu okullar modern bir köy 
niteliğinde kurulmuştur. Yapı imkânları böy
le (bir düzenlemeye imkân vermektedir. 

Oysa İkinci Beş. Yıllık Plân, halkçılıktan 
ve sosyal adalet anlayışından uzak Ibir tercihe 
sahibolduğu için bu sorunu yalnızca ikokul 
eğitimi vermek olarak almış ve bu arada haklı 
(tenkidleri susturabilmek için de 19168 - 1972 dö
neminde ortaokul (kademesinde de eğitim ver
meye (başlanacaktır denmiştir.-

Türkiye'nin teli fbir eğitim kalkınmasına 
ihtiyacı vardır. OBu plân devresinde bu yatılı 
'bölge okullarını kalkınma merkezleri haline 
ıgetirmek gerektir. (Bu okullarda çevreye, tek
nik ve sosyal yardımlar yapılmalıdır. Köylü, 
kasaba 'çocuklarına, /kabiliyetli fakir çocuklara 
ortaöğretim seviyesinde bir akademik, teknik 
ve meslekî bir eğitim vermek bu okulların bas
ılıca görevi olmalıdır. 

Başkalarında var, (bizde de olsun gibi ve 
Türkiye için lüks olan asma köprüye televiz
yona harcanacak, para ile, !bu kalkınma merke
zi haline getirilecek ve köylü çocuklarına bir 
ortaöğretim imkânı .açacak olan. (bu okullardan, 
Ibirine 10 milyon harcansa '200 tane kurulabi
lir. 

İkinci (Beş Yıllık Kalkınma Plânı bu soru
nu da çözmekten uzak bulunuyor. 

Bugün 'Türkiye'de (5 yıllık medburi öğre
nim süresi yeterli değildir. Meefbur'i öğrenim 
süresi sekiz yıla çıkarılmalıdır. Ne yazık ki 
^plânda Ibu ıgerçek de ifade edilmiştir. Oysa bu 
plân döneminde hu işe ortaokulu olan yerler
de derhal (başlanması mümkün idi. Böylece 
ortaokulları ilkokullardan ayrı Ibir eğitim ku
rumu sayan, yanlış, 'bilimsel olmıyan görüşten 
de kurtulmuş olurduk. 

Plânda ele alınmamış en önemli bir eğitim 
sorunu da öğrencileri değerlendirme sorunu
dur. 

Bugün artık çağımızda sınıfta (kalma diye 
(bir konu yoktur. Terk 'edilmiştir. Öğrencileri 
yaradılışlarından igelen kusurlardan ötürü ce
zalandırmak, ne bilimseldir, ne psiko

lojiktir ve ne de pedagojik/tir. İnsanı 
kavrıyan araştırmalar bunu böyle tes-
•bit etmiştir. Bugün sınıfını ıgeejmiş öğrenciler, 
öğretmenleri değiştirilerek tekrar sınava kon-: 
salar, ıbir kışımı sınıfta kalırdı. 

Türkiye'de 19G4 - 1965 yılında, lise son sı
nıflar hariç, sadece orta dereceleri okullarda 
193 bin kişi sınıfta kalmıştır. Bu sınıfta kalma 
her yıl memleketimize $55 milyon liradan faz
la bir 'paraya mal olmaktadır. Eğitim Şûrası
nın da kabul ettiği ıgibi, sınıfta kalmanın kal
dırılması yerine ders ıgeçme sisteminin konul-
ması plânın eğitim bölümüne, U32- nci sayfaya 
'bir ana'bat olarak alınmalıdır. 

(Sayın milletvekilleri; 
Plânın eğitim 'bölümünde, eğitimi paralı 

yapmak yönünden bir tehlikeli istidada işa
ret etmek isterim. 

Varlıklı ailelerin çocukları özellikle paralı 
özel .okullara »gidiyor. Bu (bakraıdan plânın 
144 ncü sayfasındaki,» «imkânları yeterli olan 
öğrencilerin eğitim masraflarına, sınırlı ölçüde. 
de olsa katılmaları sağlanacaktır» ibaresini, 
>dar ıgelirli aileleri, fakir (halk çocuklarını da 
kapsamak istidadı ıgördüğüm için doğru bu
lmuyorum. Açılan (bir gedikde, fakir halk ço
cukları ezilir. Eğitimde sosyal adaletin, yolu, 
sosyal adalete uygun bir vergi reformundan 
geçer. 

Ama (bu plânı Ihazırlıyan ve kendi damga
sını vuran A. P. iktidarı, reform kelimesinden 
dahi korktuğu için, toprak, idari reformları 
ıgotirmediği, İktisadi 'Devlet Teşekküllerinin 
roortganizasyonu ve Merkezi Hükümet Teşkilâ
tlının ele alınmasını öngörmediği gibi elbette 'ki 
fukara (halk 'çocuklarına da eğitim yolunu aça
cak bir vergi reformuna da plânda yer vermi-
yocektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu plânda öğretimde, 
okuldan okula geçişlerde de büyük bir adalet
sizlik tescil edilmiştir. 

Öğretmen okulları, sanat okulları, kız en&? 
titüleri, ziraat okulları, ticaret liseleri ıgibi mes
lek ve sanat okulu mezunlarının yalnız kendi 
konularında üniversite ve yüksek okullara de
vam etme müsaadesi, fırsat ve imkân eşitli
ğine aykırı ıbir tutumdur. Diğer taraftan ise 
bu hak imam - hatip okulları için 'bütün yük
sek okul ve üniversiteleri kapsayacak bir §e-
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Mide geniş 'tutulmuştur. Bu ayrıca Ibir zihni
yettir. Bunu düzeltmek lâzımdır. (Bütün mıes-
lek okulu, bütün sanat okulu mezunları, lise 
dengi bir öğrenime tabi iseler, İrer türlü üniver
site ve yüksek lokula 'girebilmelidirler. Kısıtla
yıcı büküm plândan • kaldırılmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sayın Başbakan, 1967 yılı bütçesi münase

betiyle burada yaptığı bir Ikoınuşımada; «Diye
ceksiniz ki, fakir 'halk eziliyor. İnsaf lâzım
dır. Bilâkis, ezilen fakir 'halk değildir.» de
miştir. Bu ifade A. P. iktidarının açık olarak 
siyasi 'tercihini, felsefesini ortaya 'koymakta-
dır. 

Bunun içindir ki, (tercihi bir avuç insanın 
çıkarma yönelmiş bir görüşten, Anayasada ya
zan iktisadi ve sosyal bayatı, adalete, tam ça-
çalışma esasına <ve herkes için insanlık haysi
yetine yaraşır bir yaşayış seviyesine çıkarmak 
beklenemez. Bu plân Ibu ilkeyi «tathakkuk etti
remez. Bu plân işsizliği kaldıramıyacaktır. 
Açlığı aile ocaklarından kovmıyac aktır. 

Bu plânda tesıbit edildiği gibi, A. P. ikti
darı, girdilerin, yani gübre, ilâç, zirai araçları 
ucuzlatacağı ya da bir seviyede tutacağı sa-
nısiyle bir 'hayalin tatlı ve fakat kısır döngü
sünde kendini bulmaktadır. 

Tütün, pancar, buğday, paımük, üzüm, fın
dık gibi, tarım ürünleri üreten köylüye çift
çiye plân, sen dur bak, sana ucuz girdi sağ-
lıyacağım diyor.. 

Plân 'çiftçinin ürününün ne maliyetini, ne 
emek 'hesabını ve ne ide işletme masraflarını 
değerlendirmeyi düşünüyor. Plân ancak Türk 
köylüsüne her yıl biraz daha ıstırap verecek 
bir ağıt yakıyor. Bu plân, ürünün tüketiciye 
intikal ile, köylünün elinde kalan arasındaki 
•korkunç, farkın üzerine ne bir te'sjhds ve ne 
de bir ıçözüm yolu getirmiştir. 

Bu A. P. iktidarının nasıl bir yolda oldu
ğunun, nutuklarla uygulamalar arasındaki çe
lişikliğin en tipik (örneği bu plândır. 

Sayın ar'kadaşlaom; 
ıSöızlerimi vaktim dolduğu için, başka ko

nulara ıgeçmedcn, Ibir noktayı açıklamakla bi
tireceğim. 

İnsana büyük saygı duyan, demokrasiye 
(inanmış, Anayasaya yürekten bağlı, Anayasa 
ilkelerini ıkoparılamıyacak ıbir şekilde kişiliği

ne şindinmiş, ortanın solunda bir partinin 
mensubu olarak ifade etmek is'terim ki ; 

Kuşkular, demagojiler, insana büyük ya-
ıhimler verir ve bu vahimler insanı şaşırtır, 
sapıtır. Bu nedenle bâzı insanların kendileri
ni bâzı (komplekslerden kurtarması gerektir. 
Kimse 'kimseye ımilliyeıtçıilik dersi veremez, he
le 'vatanseverlik dersi, Ihiç veremez. Millî kay-
naklarımıız bizimdir diyemiyenler de milliyetçi 
olaımaz. Anayasamız Türk Devletinin demok
ratik, millî, lâik, sosyal bir hukuk Devleti 
olduğunu kesin olarak belirtmiştir. Devlete 
bir plân yapılmasını (ödev olanak vermiştir. 
Oysa bu plân bir Devlet plânı değil, bir parti 
programıdır. Plân anlayışına yürekten inan
mış ıbir kişi olarak diyorum ki, bu plân insa
nı insana söımürt ece ektir. Bölgelerarası denge 
sağlıyamıyacaktır. Köylü, işçi, ımemur, küçük 
'esnaf, sabit gelirli yurttaş ıstırap çekmeye de
vam edecektir. B'elli bir 'kesimin 'Çıkarlarını 
öngören bu plân dokümanına olumlu oy ver
mek mümkün değildir. 

Saygılarımı sunarım. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — 'Üzerinde Sayın Vefa Tanır?.. 
Yok. 

İBRAHİM AYSOY (Mardin) — Sayın Ta
nır söz Ihakkını bana vermiştir. 

BAŞKAN — (Buyurunuz o (halde Sayın 
Aysoy. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Görüşülmesine devam edilen İkinci Beş Yıl

lık Plânın Türkiye kaderi bakımından ihtiva 
ettiği hususları eleştirmeden evvel demok
ratik bir nizamda kalkınmanın plânla olabi
leceğine inanan ve bu durumu zamanında ger
çekleşmesinde gayret sarf edenler ile gerek 
Birinci Beş Yıllık devrede gerekse halen eli
mizde bulunan İkinci Beş Yıllık Plânın hazır
lanmasında emek harcıyanlara teşekkürlerimi 
sunarak söze başlıyacağım. 

Aziz arkadaşlarım; plânlı siyaset sistemi
nin bugün Türkiye'mizde gerçekleşmesi hepi
mizin memnuniyet duyması gereken bir konu
dur. Bu ilmî ve mazisi az olan tekniğin mem
leketimizde attığı 2 nci adım iktisadi ve sos
yal açıdan ziyade siyasi hayatımıza yepyeni 
bir etken olmuştur. 
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Birinci Beş Yıllık Plân her ne kadar arzu
lanan hedefe varmamış ise de netice memnu
niyet vericidir. Oysa plânlı devrede evvelki 
yılların kalkınma hızı ortalamalarından daha 
üstün bir netice verdiği bir gerçektir. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye sosyal 
ve ekonomik yönlerden büyük bir uyanış için
de bulunmaktadır'. Hızla kalkınma arzusu şek
linde tezahür eden bu büyük uyanışın hem Dev
lete ve hem de fertlere önemli görevler yük
lediği şüphesizdir. Ancak bu hızlı kalkınma
nın fiyat istikrarı içinde gerçekleştirilmesi lâ
zımdır . Kasdetmck istediğim husus iç fiyat
ların istikrarı muhafaza etmesidir. Diğer ta
raftan paranın dış değerinin resmî rayiçten 
uzaklaşmamasıdır. İstikbalde çeşitli kur tat
bikatına ve bugünkü gidişe son vermek nihai 
gayemiz olmalıdır. Bunun için bütün fiyatla
rı ve bununla beraber faiz haddini de iktisadi 
realiteyi aksettirecek şekilde tanzim etmek 
gerekir. Bu tarzın bir müdahale neticesi olsa 
bile fiyatları iç, ve dış piyasa fiyatlarından faz
la ulaklaştırılm amasına gayret edilmelidir. 

Kalkınmamızın aynı zamanda bu plân çer
çevesinde ve sosyal adalet ilkelerine riayet 
edilerek tahakkuk ettirilmesi de öngörülmek
tedir. Memleketimiz şartları bakımından plân
lı bir kalkınmanın karma ekonomi düzeni 
içinde daha iyi sonuçlar vereceği şüphesizdir. 

Karma ekonomi sisteminin iyi yürütülme
sinde bir arada ve yanyana yaşamak mecbu
riyetinde bulunan kamu ve özel sektöre büyük 
görevler düşmektedir. Her iki sektörden hiçbi
risi tek başına bütün iktisadi faaliyeti yükle
necek güçdc değildir. 

Karma ekonominin ruhu, piyasa mekaniz
masının ve piyasa fiyatını sistem içinde ister 
özel teşebbüsler için, ister kamu teşebbüsleri 
için olsun, hâkim ve tesirli kılmaktır. Karma 
ekonomi düşüncesi çeşitli sebeplerle ve en baş
ta geri kalmış olmanın bir zarureti olarak fa
kat bu teşebbüslerin piyasa ve fiyat disiplini
ne boyun eğmeleri öngörmektedir. Bu anaunsur 
karma ekonomiyi merkezî plânlamaya 'göre 
idare edilen Sovyet tipi ekonomilerden ayı
ran noktalardan birini teşkil etmektedir. Kar
ma ekonominin ruhuna sadık kalmak için iç 
ve dış rekabeti zayıflatacak aşırı monopolist 
durumları önlemeye çalışmalı, piyasa meka

nizmasını felce uğratacak tedbirlerden ve bil
hassa enflâsyonist hareketlerden kaçınılmalı
dır. 

IS ayın milletvekilleri; özel sektör ile plânla
ma arasında yalkm bağlar tesis olumualıdır. 

özel sektör yatırım kararları prensip itiba
riyle müteşebbislerin kendilerine bırakılmakla 
beraber, plânda ve yıllık programlarda muhte
lif isektörlere Igtöre yapılan yatırım prcvizyonları
nın iö'zel sektör yatırımları üzerinde az çok tesir 
icra etmesi hususu ıgöz önünde bulundurulmalı
dır. Kamu ve özel sektör müesseselerinin karşı
lıklı anlayış içinde işbirliği yapmaları sistemin 
başarısı için zaruridir. Karma .ekonomi tecrübe
si totaliter usuller ile ve yukardan merkezî ida
reye müsaidolmayıp demokrasi gibi alttan yük
selecek ve kendilerine güvenilecek müesseselere 
dayanır. 

(Karma ekonomi sistemi içimde faaliyette bu
lunan İktisadi Devlet Teşekküllerinin memleket 
kalkınmasında önemli fonksiyonları mevcuttur. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin yarattıkları veya 
Devlet tarafından bu teşekküllere temin edileni 
fonlar teşkil edilen ve edilecek iktisadi hedefle
re varmak için bekletilmeden yapılması zaruri 
olan ve özel teşebbüs tara fondamı yapıl amıyaıı 
yatırımlarla Devletin 'belirli kontrol gayeleri için 
yapmaya .gerekli gördüğü yatırımlara tahsis edil
melidir. 

özel Teşebbüsü huzur ve emniyet .içimde ça
lıştırmak ve hattâ teşvik etmek plânın (başlıca 
gayelerinden biri olmalıdır. Türk ekonomisinin 
birinin kamu diğerinin özel teşebbüse açık tu
tulduğu iki kesime ayırmak büyük bir hata 
olur. 

Sayın arkadaşlar, Plânın ıgayesime ulaşabil
mesinde rol oynıyan faktörlerden en mühimini 
vergi politikasıdır. Vergi politikası flenel kalkın
ma felsefesinin temel 'taşıdır. Karma Ekonomi 
sisteminin, Devlet İşletmeciliği lehine bozulup 
bozulmadığını özel sektörün yatırım gücünden 
'gerektiği gibi faydalanıp faydalanamadığmı, ik
tisadi istikrarın ve enflâsyonun kontrol altına 
alınıp alınmadığıma ve nihayet bir ekonomide sos
yal adaletin sağlanıp sağlanmadığını tesibit etme
ye imkân veren kriter vergi politikasıdır. Her 
şeyden evvel ıBeş Yıllık plân devresinde devletin 
bugünkü vergilerden daha ne miktarda fazla 
veııgi alması (gerekeceğinin veyahut da daha faz
la para sarf etmeden plân hedeflerine nasıl va-
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rılacağmm sarahaten ortaya koyması şarttır. 
Kaldı İki, vergi revizyonlarında yatırım gücünü 
azaltacak 'tesisler yaratmaktan, başka bir deyim
le yatırıma ıgidccek fonları fazla '.zedelemekten 
kaçınmak gerekir. Yatırım kapasitesinin hesabın
da yalnız fizikî yatırım değil, omunla birlikte 
bunu işletecek sermaye do ciddiyetle nazarı iti
bara alınmalıdır. Bugün mevcut Gelir Vergisi 
Kanununun ele alınmasında büyük fayda vardır. 
(Mevcut vergi tarif csimân verimlilik ve sosyal ada
let çerçevesi açısından ele alınması lâzımdır. 

Bununla beraber Türkiye'de vergi idaresi ba
şarılı değildir. Maliye Bakanlığı daha kalifiye 
elemanlarla takviye edilmelidir. Vergi mevzuatı 
sı.k sık değişen dağıımk ve belirsiz halimden kur
tarılmalı, istikrarlı ve kolay anlaşılır bir vergi 
sistemi kurulmalıdır. Öte taraftan yeminli hesap 
uzmanları ilo ilgili tasarının kanunlaşmasında 
büyük bir fayda vardır. Vergi hasılatı için vası
talı vergilerde zaman .zaman hükümetlerim zam 
yapmakta olduğu malûmunuzdur. Ancak, bu 
zamlar yapılırken ölçülü ve .ayarlı hareket etmek 
suretiyle hayat pahalılığına ve enflâsyona yol 
açılmam asma, ıgelir dalığımının dar gelirli grup
lar ldhindo ıslahına (gayret edilmelidir. Ferdî kü
çük tasarrufu sermaye piyasasına aktaracak ve 
yatırımları teşvik edecek vergi tedbirlerini -al
mak lâzımdır. Burada bilhassa sermaye piyasası
nın gelişmesini temini 'etmekle ilgili tasarının 
biran önce kanunlaşmasını temenni ederim. 

Muhterem milletvekilleri; sanayileşmemiz kal-
kıınmamızın zaruri şartıdır. Bizde sanayileşme 
yeni başladığından, uzun bir müddet himayesi 
şarttır. Ancak himayenin sanayide maliyet mef
humunu ortadan kaldırmıyan, icabında ithalâtın 
teşkil edebileceği rekabeti kabul edebilecek du
ruma doğru il eri i yen, beynelmilel sahada muka
yeseli masrafların işlemesine imkân veren bir ih
tisaslaşmayı öngören şekilde olması lâzımdır. 

Türkiye için hem ziraat hem de sanayi sektö
rünü geliştirmenin önemi açıktır ve elzemdir. 

'Muhterem milletvekilleri; şimdi önemli bir 
konuya daha, değinmek istiyorum. İkinci Beş 
Yıllık Plânda bölgelerarası dengesizlik mevzu
unda tatmin edici açıklamalar (görülmemektedir. 
Aslında bugün Türkiye'mizde bölgelerarası den
gesizlik üzüntü verici bir durum arz etmektedir. 
(Bugün Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
ekseri köylerinde yol, su, okul maalesef yoktur. 

Halk X X mel Asrın imkânlarından tamamen 
mahrumdur. 

/Sağlık dâvasında da birçok yerde vatandaşlar 
mukadderatı ile haşhaşa bırakılmışlardır. Dokto
ru yok, yolu yok, suyu, okulu yok bir bölgenin 
temsilcisi olarak büyük bir ıstırap duymaktayım. 
Arzu ederdim ki, ikinci Beş Yıllık Plânda bu böl
gelerin durumu geniş bir şekilde ele alınsaydı. 
Bu bölgelerarası dengesizliği gidermek için ne 
çareler düşünüldüğü -açıklanırsa memnuniyet du
yacağım. 

Aziz arkadaşlarım; turizm dâvasında finans
man önemli bir konudur. 

Halen Türkiy'nin turizm politikası kesin ola
rak teshit edilmemiştir . Turizm ile her teşek
kül ilgilenmekte ve bu yüzden işler büsbütün 
karışmaktadır. Fakat bu teşekküllerin her bi
rinin çalışma alanları ve hedefleri belli değil
dir. Bu karışıklığa som vermek lâzımdır. Zira 
turizm mevzuu dağınıktır ve yetersizdir. Bu
nun realist ve günıün icabına uygun bir şekil
de tamamlanması turizmin gelişmesinin baş 
şartlarından biridir. Turist, memleket kapı
sından girip sınırdan tekrar ayrılıncaya ka
dar imkân misbetinde her türlü anormal for
maliteden azade huzur ve emniyet içinde seya
hat etmeM ve parasını değer hizmet veya mal 
mukabilinde seve seve harcıyabilmelidir. Bütün 
mevzuatın bunları sağlıyacak şekilde tadil edi
lerek ele anınmasmda büyük fayda var sanırım. 

Sayın milletvekilleri; millî bir dâva olan pet
rol konusuna da değinmek isterim. 

1965 yılı Türkiye'de hampetnol aramaları 
enteresan sonuçlar vermiştir. Son 10 yıl içinde 
Devletçe 198 kuyu ve özel sektörce v167 knyu açıl
mıştır. 

Memleketin benzin, motorin, gaz yağı, fuel-oil, 
asfalt, likit gazlar, madenî yağlar giıbi petrol 
ürünlerine olan ihtiyacı her yıl mühim nisbet-
lerde artmaktadır. Yerli veya yabancı ham 
petrolün tasfiyesi ile elde edilen bu ürünler 
Batman, tpraş ve Ataş rafinerilerinde istihsal 
edilmekte olup tüketiminin süratle artması 
dolayısiyle bir taraftan Ipraş ve Ataş rafineri
lerinin tevsii ve diğer taraftan Devlet eliyle İz
mir'de dördüncü rafinerinin kurulmasına gidil
mektedir. 

Hampetnola olan ihtiyacımız kanşımnda son 
4 yılda yapılan petrol ithalâtından görüyoruz 
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ki, senede takriben 70 milyon dolara yakın bir 
döviz memleketten çıkmaktadır. Türkiye'nin 
iktisadi hayatında önemli mevkii olan petrol 
politikasının prensiplerinin tâyini ve bir esasa 
bağlanm ası lâzımdır. 

Petrol dâvasında ilk akla gelen ihtimal re
zervlerin bulunmasıdır. Ancak bu rezervlerin kıy
meti endir il meşinde büyük para ve teknik bilgiye 
ihtiyaç vardır. Eğer Türkiye Petrolleri A.O. 
kendi imkânları ile bu işi başarabilecek güçde ise 
ve bunu sağlıyab iliyorsa yabancı sermayeye ihti
yaç duymadan işe girişmesi zamanı artık gelmiş
tir. 

ikinci ihtimal, Türkiye'de petrol rezervlerinin 
artmakta olan ihtiyaca yetmemesi halidir ki, bu 
takdirde millî menfaatlerimizi kabil olduğu 
ka'dar koruyacak ve yabancı firmalara pazarlık 
kudretimizi kullanarak işbirliği yapmamız lâzım-
gelceektir. Aksi halde döviz tasarrufu bu yön
den sağlanamıyaeaktır. 

ithalât ve ihracat durumumuzda gerekli ted
birler düşünülmeli ve ihracatımızı artırmak için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. Mevcut ihraç 
muamelelerinde bâzı anormal formalitelerden 
vazgeçilmesi şarttır. Hükümet ihraç mallarımız 
için yeni pazarlar bulmalı ve ihracatı teşvik et
mesini şart bilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; son olarak bir noktaya 
daha değinmek isterim, o ıda, ormana yakın köy
lerin bir arkadaşın ileri sürdüğü ve bir nevi göç 
haline gelen fikir ve görüş değil fakat ormana 
yakın köylerin orman mahsullerinin değerlen
dirilmesine ağaçlandırılmak işlerinde erozyon 
çalışmalarında ve orman imar işlerinde öncelik
le iş almaları prensibolarak' kabul edilmesini 
temenni edeceğim. 

Vaktin darlığı dolayısiyle sözüme burada son 
verirken plânın millet ve memleket için hayırlı 
olmasını diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Lehte Sayın Ali Rıza Çe'tiner 
yerine Sayın ihsan Ataöv. Sayın Çetlner söz sı
rasını Sayın Ataöv'e bırakmıştır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 'Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; sözlerime başlamadan ev
vel Meclise şöyle bir bakıyorum da Cumhuriyet 
Halk Partisi Milletvekili arkadaşım Sayın Sarı-
ibralhimoğhı'nun iki gece evvel kürsüye çıktığı 
zaman başladığı şekilde başlamak içimden geliyor; 
Cumhuriyet Halk Partisinden iki arkadaş plân 
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miüzakerelerini takiıbediyor. Bunu zapta geçirdik
ten sonra konuşmaya devam ediyorum. (Orta sı
ralardan «üç üç» -sesi) Eh, ne ise iki buçuk, üç. 

'Sevgili, arkadaşlarım, ikinci Beş Yıllık I Mânın 
müzakeresi Parlâmentomuz için hakikaten çok 
güzel örnekler vermiştir. Bugün bu çatı altında 
bundan dört yıl önce, hattâ beş yıl önce Birinci 
Plân müzakerelerini yaptığımız zaman bizimle 
beraber fikir çenginde bulunan bâzı çok değerli 
arkadaşları burada karşı karşıya gördüm. O 
zaman aynı saftaydılar. Bunlardan bir grup, 
plânımıızın demokratik plân olduğunu, mem
leket bünyesine uygun bulunduğunu, bir plâ
nın tenkidini sanki plân tatbikatı yapıldıktan 
sonra oluyormuş; gibi peşin hükümlerle yap
mayıp art düşünceler taşımadan, ideolojik bo
zuk akidelerle kendi arzusu istikametinde plâ
nı sevk etmeden olgun bir yolda yürümeyi di
ğerine tavsiye etti. Bu bakımdan Güven Parti
sinin değerli' sözcülerini ikinci Bctş Yıllık 
Plânda memleket (gerçeklerine göre müsbet bir 
tenkid içinde bulunmaları bana şahsan 'büyük 
haz vermiştir. Birimci Plânın yükünü taışıyan, 
Birinci Plânın 'hasırlanmasında, savunulması iv 
da büyük rol oynıyan bu değerli arkadaşların 
liyakatle üzerinde durduğu konular Büyük 
Meclisin tarihî ızalbıtlarına intikal etımivŞ ve ne
siller bu plânın nasıl plân olduğunu böyle de
ğerli .şahitlerle değerlendirecektir. Ancak, İkin
ci Plânın nasıl korkunç, karanlık, tehlikeli bir 
yolda lOİduğunu iddia edenler de, Birinci Plâ
nın altında imzası bulunup, io plân sırasında 
plânın (P) sini ağzına almadan, savunmasının 
(;S) sini konuşmadan kendi lodalarında bugün
lerde yaptğı hazırlıklarla başbaşa iken plân
dan bihaber yalnız başkalarının yazıvcrdiği, çe
şitli insanların bir araya ıgetiriverdiği şeyleri 
bu kürsüde bir daktilo makinası sadakatiyle 
ilân etmekten ileriye (gitmediler. Bunu da ge
lecek nesiller plân fikrinden uzak, plândan 
anlamaz, plânı anlıyanlarm yanında 'yetişme
miş insanların, ıgruplar adına burada hangi ni
yetlerle, .memleket gerçekleri dışında fikirde bu
lunduklarının tesbit ve tescili yönünden değer
lendirmek gerekir. 

Aziz arkadaşlarım; Parlâmento grupları 
içerisinde Birinci Beış Yıllık Plânın hazırlan
masında sorumlıt mevkilerde bulunan Y. T. P. 
Sö'zcüsü ıSaym Ekrem Alican, Güven Partisi
nin Söızcüsü 'Sayın Feıyzioğlu ve Kırca nasıl 
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yetkiyle ibu plânın üzerine nıot koymuşlar, vic
danlarının sesini konuşturmuşlarsa, vicdanı 
aynı ışekildo hassas terazide olmıyan, vicdanı
nı değil, fikrini değil, akidesini konuşturan 
insanlar da ibu plânı tartmışlardır. O. H. P. 
ile T. İ. P. sinin fikir kardeşliği, görüş dostlu
ğu, hazırlık beraberliği, takdim herah erliği 'bize 
Parlâmentomuzun artık (bütün yelpazelerini 
bu -plân vesilesiyle ıgüzelce takdim etmiştir. 
Ben C. II. P. sözcüsünü, dinlerken 'bir Mehmet 
Ali Ayibar'ı dinler ıgibi oldum. Eğer ses tonu, 
eğer vücut yapısı, eğer buradaki hareketleri 
gözümün önünde olmasaydı da ben ibunu yal
nız yazıl arı nidan okusaydım o (beyanı Türkiye 
İşçi Partisinin plân ıgörüşü olarak değerlendi
rir ve bunu .öyle tescil ederdim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — O senin sakat 
görüşün. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sakat senin 
kafandır. 

BAŞKAN — 'Sayın Mustafa Ok, .müdahale 
etmeyin, ıbiraz sonra süz sırası sizin. Rica 'ede
rim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Anladın mı? 
Ben buraya milletin iradesiyle geldim. Senin 
gibi, şefin iradesiyle ıgelmedim. 

BAŞKAN -— Sayın Ataöv, ibütün arkadaş
lar (buraya millî iradeyle (gelmişlerdir, rica ede
rim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Millet iradesi 
yalnız senin mi 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız, rica 
ederim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (ıSivas) — 
Sayın Başkan, müzakerelerin tarzı cereyanı 
hakkında mâruzâtta bulunmak istiyorum. İfa
deler çok mütecaviz loluyor. Hak ettiği cevabı 
alacaktır. 

[BAŞKAN — Rica ederim, 'Oturunuz. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Palaoğ-

lu, gündüz de usul hakkında söz isteseydiniz çıok 
iyi yapardınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, şimdi iburada konuşanı arkadaşlardan 
benim ışu umumi .beyanlarımdan hiç kimse alma
masın. Sabahleyin 1,5 saat demokratik Türkiye'
nin demokratik Meclisinin kürsüsünde ideoloji 
propagandası yapılmıştır. SaJbahleyin burada 
Cumhuriyet Hükümetinin Başkanına ağıza alm-

mıyacak şekilde ithamlarda bulunulmuştur ve 
biz yerimizden susmuşuzdur. Herkes hak ettiği 
cevabı alacaktır. Milletten alıp da uslanmıyan-
lar, milletin mümessillerinden alıp usl anaç ak
lardır. (A. P. sıralarından .alkışlar). Bu mey
danlar her «aman sizin at 'oynatacağınız mey
danlar olmıyacaktır. Bu kürsüler milletin mü
messillerinin serbestçe konuşacağı kürsüler ola
caktır. İktidarlar milletin iradesi ile kurula
caktır. Demokrasinin aleyhinde çalışıp demok
rasiyi sağa, sola jurnal edip demokrasinin iyi 
bir düzen olmadığını dolaylı yoldan halka ve 
çeşitli yerlere ihbar etmek suretiyle iktidar he
vesleri artık sönecektir. Bunu içinizdeki aklı
selim sahipleri yapmıştır ve yapacaktır. Her
kes haddini hiliversin. Buraya geleceksiniz, bir 
mümessiliniz, bu düzen ne kapitalist düzendir, 
ne liberalist düzendir, bu düzen soygun düze
nidir, diyeceksiniz. Bu soygun düzenini kim 
kurmuştur diye ben soracağım. 27 Mayısı ya
panlar mı kurmuştur, 27 Mayıs Anayasası mı 
kurmuştur? Bu düzeni kuranlar kimlerdir? 
Bu düzeni bu noktaya .getirenler kimlerdir? 
Bu soygun düzeninin mesulleri kimlerdir? Allah 

huzurunda ve vicdanlarınız huzurunda bunun 
cevabını istiyorum sizden. Eğer bu düzen soy
gun düzeniyse o zaman sizö sormak isterim : 
İstanbul'un Teşvikiye'sine giderken orada bir 
bahçeli ev vardır. Bu haliç eli evden yol geçe^ 
çektir. Ama, hahçe istimlâk edilmesin diye ev 
köprüye alınmıştır. İstanbul Boğaz köprüsüne 
değil, sırf 'bir şahsın evinin (bahçesinin alınma
ması için yol köprüye alınmıştır, köprü yapıl
mıştır. Burada okuldan (bahseden beylere soru
yorum; sırf hir insanın (bahçesini korumak için 
.o köprüyü kuranlar, o köprü için sarf ettik
leri para ile on tane (bölge okulu kurarlardı, ne
redeydiniz o zaman? (C. II. P. sıralarından, 
bahçe kimin? sesleri) 

Kimin hu bahçe diye sorarsanız .cevabını 
alırsınız, -çünkü Genel Başkanınızmdır. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bunun Beş Yıl
lık Plânla ne alâkası var? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Soygun dü
zenine cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, birbiri
nize müdahalede bulunmayın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — 1949 da Çan-
kaya'daki arazileri Atatürk bize bıraktı diye 

— 555 — 
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Hazineye satacaksınız, Hazinenin paralarını 
•çekeceksiniz, o soygun düzeni lolmryacak. Bu
günkü Anayasa ile, Anayasa ımüessee'leri ile, 
Meclisi ile, Senatosu ile, Anayasa Mahkemesi 
ile ve yedi, sekiz tane parti, ıburnın içinde aşa
ğı - yukarı 'beş, altısı .muhalefet partisi olmak 
suretiyle ımurakabö altında' ıbuhman düzene 
soygun düzeni diyeceksiniz. Neredeydiniz Ulus 
Matbaasını Hazineden alıp Halk Partisine dev
rederken? Kendi içinizdeki Maliye Vekili ile, 
kendi genci sekreteriniz imzalıyor, takas yapı
yorsunuz, Hazineden alıyorsunuz, Ulus Matbaa
sını. ıMilletin çocuklarının okul kitaplarını 
hassaydı bu .matbaa ne olurdu? Oradan alıyor
sunuz, partiye devrediyorsunuz. Bu soygun ol
muyor, kalkıyorsunuz (burada soygun düzeni 
diyorsunuz. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (.Sivas) — 
Bu, Anayasa Mahkemesinin kararıyla oldu. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Mahkeme ka
rarları tatbik edildikten sonra .geriye /gitmez, 
hen hukukçu değilim ama, ısana bir Ihukuk der
si vermek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu, hu beyanla
rınızı lütfen kürsüden yapınız. Arkadaşlarını
za sıra ıgclecck efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Arkadaş
larım, plân müzakereleri sırasında memle
kette gelir eşitliğinden bahseder, toprak re
formu yapılmadıkça gelir eşitliğinin sağla-
ııamıyacağım söyleriz. Peki sormak lâzım
dır; Cumhuriyet Halk Partisi her şeyi ikti
dardan düştüğü gün mü öğrenir. Petrol re
formu der; iktidarda iken yoktur; petrol 
'reformu başlar, toprak reformu der iktidar
dan düştüğü gün toprak reformu başlar. So
rarsınız, efendim hazırladıkdı der. Hiçbir 
gün siz şu hazırlıklarınızı tatbik mevkiine 
koymıyacak mısınız. Ne olur hazırlıklarınız
dan bir tanesini tatbik mevkiine koyunuz bey
efendiler. Şu hazırlığı yaptık da tatbik et
tik deyin. Her şeyi hazırladık, tatbik etme
dik. Ondan sonra da mebuslar vilâyetlere 
yazarlar, Cumhuriyet Halk Partisi Sena
törü Atmaca, Denizli mebusları buradadır. 
Şu kadar parayı şuraya yolladım; şu kadar 
parayı şuraya yolladım diye Devletin prog
ramda yolladığı paraları ben yolladım diye 
telgraf çeker Denizli'ye. Ben de o zaman 

vatandaşa diyorum ki, sevgili vatandaşım, 
bizim Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir parti 
ki, iktidardayken para yollıyamaz, iktidar
dayken hizmet edemez. Siz bunları muhale
fette bırakın ki, mütemadiyen para yollasın 
ve hizmet etsin. 

Arkadaşlar, benim Başbakanıma ve Genel 
Başkanıma eski bir kapitalist diye hitabetti 
sabahleyin Sayın Ecevit. Şimdi Yüce Mec
lisin huzurunda, bütün Türk efkârının hu
zurunda davet 'ediyorum ; Genel başkanlarımı
zın bütün servetini, bütün menkul ve gay-
rimenkullerini takas etmeye hazırız. Hazır 
mısınız Cumhuriyet Halk Partisi? Hattâ daha 
ileri gidiyorum; Adalet Partisi Grupundaki 
bütün milletvekillerinin, kapitalist milletvekili 
dedğiniz milletvekillerinin servetler ile inönü 
ailesinin servetini, değiştirmeye razıyız; hazır 
mısınız? (A. P. sıralarından, «bravo.» sesleri.) 

Toprak reformu yapacağım diyenler; top
rak reformundan bahsedenler Altındağ'daki 
gecekonduda »oturan bir vatandaşımıza Çan
kaya sırtında çevrilmiş olan büyük çiftlik gibi 
bahçeden bir gecekondu yeri vere'îi de ondan sonra 
toprak, reformundan bahsetsin. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

MUSTAFA OK (Manisa) - - Mülkiyet düş
manlığı mı? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Biz söy
lersek mülkiyet düşmanlığı, siz söylerseniz 
sosyal adalet. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

'BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok rica ede
rim, biraz sonra söz sırası size gelecek; 
not alın, cevaplandırın ; rica edeyim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sen bu iş
lerle biraz daha meşgul ol da sonra. (C. H. P. 
sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu, Sayın Musta
fa Ok, rica ederim Sayın Palaoğlu, bilirsiniz ki, 
bu cevabı kürsüden vermek gerekir. 

Buyurun Sayın Ataöv; rica ederim İkinci 
Beş Yıllık Plânın lehinde beyanda bulununuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, yine Cuımhuriyot Halk Particinden 
bir sayın arkadaşımız geçen gün burada konu
şurken plânı tenkid etti ve plân üzerindeki en 
büyük tenkidini de eğitimi politikası üzerine 
teksif ederek imam - hatip okullarına hücum 
etmekle başladı. Plân Sımam - hatip okulu ime-
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zunlarınm üniversiteye devanı imkânlarını Hü
kümetin sağlamasını öngörüyor. Biz, eksiklik
leri varsa önergelerle tamamlamak için gayret 
sarf edeceğiz, bütün meslek okullarının mezun
larına kendi dallarındaki fakültelere gitmesi 
intikâlimi sağlamak istiyoruz. Yalnız imamı - ha
tip okulu değil, bölge ziraat okulu mezunla
rının1, ticaret lisesi mezunlarının, öğretmen oku
lu 'mezunlarının kendi branşlarında fakültele
re gitmelerini istiyeceğiz ve bu hususların te
linini için gayret sarf edeceğiz. Ama bunu 
söylemek için imam - hatip okullarına saldır
ın ıyacağız. îmam - hatip okullarında yetişen
leri, bir art düşünce ile, cemiyetin gözünde 
küçük düşünmeye çalışmıyacağunı. Çünkü, 
imalın - hatip okulunu bitirenler bu memlekette 
gerçek, .münevver, sayın din adamıdır. Hem 
memlekette aydın din adalını istiyoruz diyecek
sin hem imim - hatip okullarının kapılarına 
kilit vuracaksınız. Bu nasıl zihniyettir? imanı-
hatip okullarını daha iyiye götürmek, onlara 
daha büyük imkân sağlamak, bu fakültelere 
devam etmelk imkânlarını 'hazırlatmak için plâ
na ön bir gayret gösteren Hükümete huzuru-
i'unuzda teşekkürlerimi bütün hüsnüniyetimle 
ifade elan ek isterim. Ama, bir arkadaşımın bi
raz evvel söylediği gibi, Adalet Partisi bımtı 
yapamaz, Adalet Partisi hu plânın burasını 
tatbik edemez, Adalet Partisi şunu yapamaz 
diyenler bu sözleri- 1961 den beri tekrarladılar. 
Ama, Adalet Partisinin neleri yapmaya muk
tedir olduğunu hattâ Adalet Partisinün! nasıl 
insanları hizaya getirdiğini, Adalet Partisinin 
hizmetleri nasıl sıraya koyduğunu görüp de 
hizmet aşkına gelmiş olan değerli muhalif ar
kadaşlarımızı da takdir etmemek elden gelmez. 
Elbette. Yalnız bunları söylerken, Adalet Par
tisi plânı sola kaymış, ıbir kısmını da sağa kay
mış diye bir nevi esprili art düşünceleri ifa
de etmenin yeri yok. Adalet Partisinin plânı 
sureti kafiyede sola bir plân değildir. Adalet 
Partisi solu şiddetle, nefretle reddeder. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir dakikanız 
vai'. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Teşekkür 
ederim, Sayın Başkan. 

Adalet Partisi plânı memleket gerçeklerine 
uygun, demokratik bir plândır. Adalet Parti
sinin bu demokratik anlayışıdır ki, bugün şu 
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J Parlâmento içinde bulunan büyük siyasi teşek
küllere halk ve köylü tâbirini kullandırmıya 
başlamıştır. İktidarda iken köylü sırtına bi
nen, muhalefete geçince köyün yanında olanları 
bu (kürsüde köylü, köylü diye konuştuıımuş 
olmanın bahtiyarlığım taşıyan bir Adalet 

j Partisidir. 

AŞKAN — Sayın Ataöv, taımaradır. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar-

I kudaslarım; sözlerimi bağlıyorum. Hiçbir söz, 
I hiçbir iddia, hiçbir iftira bu 'kürsüde cevapsız 

kalmıyacaktır. Plân ımüza/kcresinin bittiği 
güne kadar burada oturacağım. Arkadaşları
mın sıralarını alacağım, böyle çeşitli şekillerde 
memleketi kara 'göstermek istiyenlcrin karşı
sında bu memleketin gerçeklerini d'ile getirece
ğim. Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al-

I kışlar.) 
BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Mustafa Ok. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Balkan, 
sayın milletvekilleri; Sayın Ataöv Cumhuriyet 
Halk Partisinden sadece üç milletvelk.ilinin ha
zır bulunduğunu söyledi. Bu zaptı 'düzeltmek 
isterim. Bütün milletvekillerinin Sayın Ata
öv konuştuğu zaknan burada bulunun ası şart de
ğildir. Şimdi dışarıda, grup odasında bulunan 
en azından on arkadaşımız var. O halde şu 
anda Cumhuriyet Halk Partisinden en azından 
12 milletvekili hazır bulunmaktadır. Zaptı böy
lece düzelttikten sonra konuşmama geçiyorum. 

Konuşmamın İkinci Beş Yıllık Plânın Köy 
ve köylü sorunları ile üretici sorunları üzerinde 

İ toplamak istiyorum. 
İkinci Beş Yıllık Plâna Köy ve Köylü baş

lığı altında ayrı bir kısmın konduğunu !Saym 
Başbakan özel bir itina ile belirtmeye dikkat 
etti. Bu kısım Birinci Beş Yıllık Plânda da var
dı. Yalnız Toplum Kalkınması başlığı altında 
ele alınmıştı. Mamafih Köy ve Köylü meselesi 
üzerinde ciddiyetle eğilen hangi iktidar olursa 
olsun, onu alkışlamaya hazırız. 

Köy ve Köylü sorununun ilkeler kısmında 
«köylülerin artan gelir ve refahtan ıSosyal Ada
let ilkesine uygun olarak pay almaları sağla
nacaktır» denmektedir. 

Bunun samimî ve ciddî bir beyan olup ol
madığını kısaca araştıralım : 

I Plânın 192 - 193 ncü sayfalarındaki 3 ve 4 
I ncü tablodan anlaşılacağı üzere, 3 100 250 iş-
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letmenin yüzde 70 ini 1 ilâ 50 dönümlük küçük 
işletmeler teşkil etmektedir. Bunlar toplam ta
rımsal gelirin yüzde 25 ini alırlar. Fert başına 
yıllık gelir 485 liradır. (Bunun en 'çok 329 lira
sını tüketime ayırabilmektedir. Yani köylü (gün
de en çok 90 kuruş, ayda 27 lira tüketim için 
harcayabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, tarımla geçinenlerin 
yüzde 70 inin artan gelir ve refahtan ayda sa
dece 27 lira alabildikleri bu düzeni (Sosyal Ada
lete uygun bir düzen olarak görmek mümkün 
değildir. Aynı tabloda 1 000 dönümden fazla 
toprağa salhibolan yüzde 0,14 işletmede ise fert 
başına 49 750 lira düşmektedir. 

1 ilâ 50 dönüm toprağı olan ve tüm işletme 
miktarının yüzde 70 ini teşkil eden Köylü ve 
müstahsil ailelerin yarısından fazlası hiç kdedi 
alamamaktadır. Yarısından az kısmına da yılda 
ortalama 296 lira kredi düşmektedir. 

Arkadaşlar, 296 lira kredi ile birşeyler ya
pılabileceğine, inanmak ve bu kredi düzenini 
Sosyal Adalete uygun ıgörmek mümkün de
ğildir. 

Dört arkadaşımla birlikte Meclis Araştır
ması istediğimiz tütün meselesi ile ilgili birkaç 
rakam arz edeyim. Vesikalara dayanan geniş 
konuşmamızı Meclis. Araştırmasında yapacağız. 

Bir tütün ekici ailenin ıher türlü masrafı 
içinde olmak üzere yıllık kazancı ortalama 
2 691 lira 73 kuruştur. Rakamlar resmîdir. Ti
caret ve Tekel Bakanlarının yazılı cevapların
dan alınmıştır. Beş Yıllık Plânın Tütün İhtisas 
Komisyonu raporundan aldığımız rakamlara 
göre bunun 1 500 lirası masraftır. Kalan 1 191 
beş kişilik bir ailenin 1 800 yevmiye 
karşılığı kazandığa paradır. 1 191 lira
yı 1 800 e bölersek köylünün yevmiyesinin 
sadece 66 kuruşa geldiğini görürüz. Kâr olarak 
düşünülürse köylü bir yıllık çalışması karşılı
ğında sadece 223 lira kâr sağlamıştır. Bu se
beple biz, Beş Yıllık Plânda sık sık tekrarlan
dığını gördüğümüz «köylü nüfusunu insanlık 
haysiyetine yaraşır asgari yaşama düzeyine» çı
karmak sözünde ciddiyet (görmemekteyiz. 

Tütün meselesinin ikinci yüzünü de arz ede
yim. Tütün piyasasına genellikle 80 - 120 ihra
catçı girer. Meselâ 1964 - 1965 tütün piyasa
sında takriben 100 ihracatçı 90 -394 000 kilo 
tütünü ortalama 676 kuruştan almış ve 12 lira 
60 kuruştan satmış ve 'bundan Iher türlü mas

rafı "çıktıktan sonra 231 408 610 lira kazanmış
tır. Yani her ihracatçıya ortalama 2 314 086 
lira safi kâr düşmektedir. Demek ki, her köylü 
ailesine 223 lira kâr düşerken, her ihracatçıya 
2 314 086 lira safi kâr düşmektedir. Köylü eğer 
yaşarsa, ömrü vefa ederse, 10 377 yıl sonra ihra
catçının bir yılda kazandığı parayı kazanabile
cektir. Bu derece farklı kazanca beşerî vicda
nın katlanması mümkün değildir. Beş Yıllık 
Plân bu farklılaşmayı biliyor fakat önleyici 
tedbir getirmiyor. 

Kredi durumuna da kısaca değinmek isti
yorum. 

'Tütün ihracatçısı tütün alımı için sarfettiği 
611 milyon liranın 600 milyon lirasını devletten 
Kredi olarak almıştır. Yani ihracatçının tütün 
alımı için sarfettiği her 100 liranın 98 lirası 
devletin parasıdır. Her ihracatçıya ortalama 6 
milyon lira kredi düşmektedir. Buna mukabil 
tütün ekicilere ortalama 530 lira kredi verilmek
tedir. Devlet imkânlarını bu derece adaletsiz 
kullanmamalıdır. Bir kısmı vatandaşa «asıl» 
bir kısım vatandaşa «üvey vatandaş» muame
lesi yapmaya hakkımız yoktur. 

Bu düzenin köylüyü, müstahsili insan hay
siyetine yaraşır bir yaşama, düzeyine eriştirece
ğine samimî olarak inanmak mümkün olmuyor. 
Biz inanmıyoruz, ve onun için bu düzeni değiş
tireceğiz diyoruz. 

Sayın Başbakan Komisyonda '«Köy ve Köylü 
meselesi üzerinde cesaretle eğilme zamanının 
geldiğini» söyledi. Bu söze sevindik ama sayın 
milletvekilleri, bu plân köylünün üzerine eğil
miyor, bu plân köylünün üzerine biniyor. 
Plânın 194 ncü sayfasındaki 6 ncı tabloya dik
katinizi çekmek isterim : 

Ta'blo 1950 - 1963 arasındaki 13 yılda top
rak mülkiyetinin değişme şekli hakkında fikir 
vermektedir. 1950 de 2 ilâ 9 parça araziye sa
hip işletmelerin tüm işletme miktarına oranı 
yüzde 72 iken 1963 te bu oran yüzde 65,6 ya 
düşmüş ve daha çok parça araziye sahip işlet
meler yüzde 22,'6 dan, 2,2 artarak, yüzde 24,8 
yükselmiş, buna mukabil bir parça araziye sa-
hibolanlarm miktarı 13 yılda yüzde 4,2 artarak, 
yüzde 5,4 ten 9,6 ya çıkmıştır. Bundan çıkan 
mâna şudur : 

Orta halli çiftçi vatandaşlarımızdan bir kıs
mının imkânları artıyor. Fakat bunun iki mis-
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İme ya'km "bir vatandaş grupu da fakirleşiyor. 
Sonuç olarak orta Ihalli vatandaşlarımız gittikçe 
fakirleşmektedir. Bu 'bir sosyal erozyondur. Bu
nun yaratacağı sosyal tehlikeye dikkatinizi 'çek
meyi fazla bulurum. 

Plânın 194 ncü sayfasında, tarım ürünleri-
nlin yüzde 15-/inin (hastalıklar ve zararlar tara
fından yok edildiği belirtilmektedir. 

Benim Manisa vilâyetinde- yakından bildi
ğim, zirai ilâçlar 3 senedir karaborsa ile sa
tılmaktadır. Bağcılarımız bu sene, kilosu 330 
kuruş 'olan göztaşını karaborsadan 4,5. veya 6 
liraya alalbil'mişlerdir. Kükürt : 100 lira zam 
görmüştür ive karaborsa ile satılmıştır. •Çiftçd-
lerimiız (karaborsadan yılmışlardır, .Meselâ .kü
kürt meselesi üzerinde duralım: 1966 yılında 
4 180 'tem kükürt sırf gösteriş olsun diye 45 
dolardan ilhraç edilmiş ve 'kükürt ım'emleket ih
tiyacına yetmediği için dâhilde karaborsaya 
düşmüştür. Eğer ithal morunda. ikalsaydik bu 
sefer her ton için 100 dolar 'ödememiz gere-
tkecekti. Yalnız plân yapmak yetmiyor. Onun 
uygulanmasında da dikkatli olımak gerekiyor. 

Zirai alet ve ımakina, sund gübre kullanma 
imkânlarından ve sulama tesislerinden \ daha 
'çok '50. dönümün üstünde toprağa sahibolanla-
rm yararlanmakta 'Ollduğu plânın 154 ncü say
fasında okuyoruz. Küçük çiftçilerin krediden1 

<de yararlanamadı'klarını veya az kısmının sa
dece İ296'lira alaJbildikl erini gördük. Zirai 
ilâçların 'karaborsa bedeli ve (hastalıktan vâki 
olan yüzde 15 zarar hep küçük çiftçinin sır
tına binmektedir. Düzen 'öyle bir düzen ki, orta 
halli vatandaşlar fakir leşiyor. • Fakirler daha 
fakir oiluyûr. 'Şimdi bütün bunları bildikten 
sonra insanın 'çiftçilerin yüzde 70 sini teşkil 
eden, küçük ıçiftçi 'zümresinin insan (haysiyeti
ne yaraşan hayat seviyesine ! çıkarılacağı va'-
dine inanması mümkün olmuyor. (Sosyal ada
lete 'bu* dereee aykırı işliyen bu düzen içinde 
bunun mümkün 'olabileceğine de inanmıyoruz; 
Onun için biz bu plânda'ıSilâhlı Kuvvetleri
mizin büyük potansiyelinden yararlanıldığı hu
susunda (bir kayda raslamadım. Özellikle böl
ge plânlamalarında * iSil'âlhlı Kuvvetlerden ya-
rarlanmanı^ mümkün lolduğunu zannediyorum.' 

'5 508 orman köyünde yapılan araştırmalar 
bu-köylerin yüzde 62 sinin bulundukları yer
lerde kalkındırılalbileıeeğini, yüzde 88 nin yani 
2 093 köyün bulundukları yerde ikalkındı-ril-

malarmm mümkiteı olmadığını göstermiştir. 
Bu etütlerin, '05 000 köy ünitesi için sapılma
sını ve bulundukları yerlerde 'kalkmdımlmala-
rınm mümkün 'Oilmıyaçağı anlaşılan köylerin 
birleştirilmeye gidilmesinin uygun olacağını 
(zannediyoruz. Köylerin birleştirilmesi sureti 
ile zamandan, paradan, • hizmetten ve malzeme
den büyük tasarruflar sağlanacağı anuhakkak-

' tır. 65 üniteye mulhteılif bakanlıkların kâınil-
Ibir (hizmet 'götürmeleri mümkün değildir. Köy
lerin birleştirilmesi ve azaltılması sayesinde 
lokul, ebe, hastane, yol, sü ve elektriklendirme 

, ve diğer meseleleri daJha kolay .halledebiliriz. 
Köylüyü -insan haysiyetine yaraşır hayât dü
zeyine bu ' tedbirle daha çabuk ulaştırabilece
ğimizi zannediyorum. Köyler kendi kendine 
yeter birer kalkınma ünitesi haline getirilme
lidir. Bu metodun tecrübe edildiği Batı ülke
lerinde başarılı sonuçlar - verdiğini ıbiliyoruz. 

Bir noktaya değinmeyi önemli bulmaktayım. 
Ekonomiyi pazar ve piyasa geliştirir. Mahsulle
rimize, mamul veya yari mamul mallarımıza dış 
pazarlar bulma meselesinde dış politikanın kös
tekleyici, daraltıcı" etkilerini tekrar gözden ge
çirmenin faydalı olacağı kanisındâyiın;' Bizim* 
görüşümüze göre plân ne kadar mükemmel olur
sa olsun plânın başarısı daha çok ;önu tatbik 
edecek kadronun yetişme dereceline* bağlıdır." 
Devlet Plânlama; Teşkilatındaki vazifelilerin -çâlış'-
malarını şükranla karşılarız. Fakat bu kâfr de
ğildir. Plânlama Teşkilatındaki:elemanların plân' 
ve plânlama • üzerinde ayrı bir eğitim gördükle-; 
rini zannetmiyoruz. Esasen memleketimizde 
plâncıları yetiştirecek bir müessese yoktur. He-' 
men hemen tamamı görevi babında yetişmekte
dirler. Plâncıların kaabiliyeti ne olursa • ölsün 
eğitim noksanlığını telâfi mümkün olmaz. -Bu 
sebeple biz Türkiye ve Orta - Doğu Âmme Jda-^ 
resi Enstitüsünün gerekli reorganizasyona t#bi ; 

tutularak bir «Plân y e İdare Akademisi» haline 
getirilmesinde plâncıların ve plânlama ile ilgisi 
olanların burada yetiştirilmesinde . fayda gör
mekteyiz. Şimdiden kurslar ve seminerler pekâlâ 
tertiplenebilir. 

Ayrıca Devlet Plânlama Teşkilâtını bir mer
kezî plânlama orğani olarak plânın bütün ge'-' 
Teklerini yerine getirme hususunda teşkilât 
bakımından yeterli bulmuyoruz. Bakanlıklar Ve " 
bâzı genel müdürlükler kademesinde birer kü-
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çük plânlama ünitesinin kurulmasını lüzumlu 
görmekteyiz. Yaptığımız araştırmada birçok 
bakanlıklarda bu vazifenin tetkik kurullarına 
verildiğini gördük. Bunu doğru bulmuyoruz. 
Plânlama yaratıcı, dinamik bir faaliyet ister. 

Sonuç olarak; 
Bu plân, köylüyü, müstahsili ihmal etmiştir. 
Bu plân, sosyal adaleti gerçekleşktirocek yer

de, sosyal farklılaşmayı hızlandıracaktır. 
Bu plân, özel sektöreü olduğu için sermaye

nin 'belli kişiler elinde toplanmasını, milyonlara 
milvonlar eklenmesini temin edecek ve fakat orta 
halliyi fakir, fakiri daha fakir edecektir. 

Bu plân, ekonomik iktidarı küçük bir azınlığa 
devretmıek üzere bir hazırlığın ifadesidir. Bövle-
ce teşekkül edecek ekonomik iktidar ile siyasi ik
tidar arasında muhtemelen bundan sonraki 
safhada bir «içtıimai mukaveleye» şabidolacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Üzerinde Sayın Adnan Şenyurt, 
buyurun efendim. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

iBircok meselelerimizin hallinde milletçe haklı 
olarak kendisinden birtakım tedlbir ve çareler 
beklemekte olduğumuz ikinci Beş Yıllık Plânın 
görüşüldüğü şu anda şüphesiz temennimiz plâ
nın muvaffakiyeti ve onun halen mevcut müş
küllerimizi bu suretle geride bırakmasıdır. 

Şu kadar ki, bütün bu arzu ve temennilerimi
zin gerçekleşmesi ve müşküllerin arkada bırakıl
mam için plânın bu hale getirilmesVıde sarf 
edilen çalba ve gayretleri kıvmetlen d irecek aynı 
zamanda bu çalışmaları müspete irca ve inti
kal ettirecek daha bâzı ek tedbirlere de ihti
yaç olduğu muhakkaktır. 

Bütün bu tedbirleri burada hatıra gelebildi
ği kadar ve teferruatı ile arz ve ifade etmek 
mümkün de^Pse de bunlardan anaesnsta müta
lâa edilebilecek 2 hususa teması lüzumlu bul-
maktavım ki, bu iki ciheti de plânın maddi ve 
mânevi unsurları veva bir başka devimle onun 
maddi ve tnâ-nevi sermayesi diye ifade etmek 
mümküTidür. Şöyle ki : 

Maıddıi unsur ve senmaveden kasdım nlânm he
define varabilmesi derpiş edilen tedbirlerin ve
rine getirilebilmesi için her şevden önce sağ
lam, devamlı, istikrarlı ve aynı zaman'da men-
Ibaını veya mükellefini tedirgin etmiyecek, 
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umumun huzuru ile muhatabının refahını te
min ve telif edebilecek gelir kaynakları bulun
ması ve sağlanmasıdır. Bu hal izahına daha faz
la lüzum hissettirmiyen bir vakıadır ve keza 
Sayın Hükümetin de bittabi başlıca kaygıların
dan birisidir ve böyle olmalıdır. 

Her ne kadar büyük meseleleri olan bir 
memleketin dâvalarının hallinde o nisbette ihti
yacı duyulan gelir kaynaklarını bir çırpıda te
min etmek kolay değilse de bu yolda gayret ve 
fedakârlık zaruri olduğu kadar bunu tahak
kuk ettirmek Hükümetin vazifesi ve âdil olduğu 
ölçüde kendisinin desteklenmesini beklemek de 
hakkıdır. 

Bu konuya kısaca işaret etmekteki maruzatı
mızın sebebi bu unsurun bizatihi plânın mu-
vaffakıyetindeki yerini arz etmiş olmak kadar 
Sayın Hükümetin bu vadide şimdiye kadar al
mış bulunduğu tedbirlerin pek de iç açıcı olma
dığını ifade etmektir. 

Nitekim her ne kadar mazur görülebilecek bâ
zı tarafları mevcut ise de son vasıtalı vergilerde 
olduğu gibi başka kaynaklara müracaat edil
meksizin ve ıslah edici tedbirler alınmaksızın bir 
kısım mamullere yapılan zam temayül ve tevec
cühü devam ettirildiği takdirde plânın asıl gaye
lerinden birisi olan vatandaşa daha rahat bir 
hayat temini mümkün olmıvaeak ve bugün bir 
kısım vatandaşların ve bilhassa dar gelirli 
kimselerin içerisinde bulundukları ciddî geçim 
sıkıntısı onun plâna bağlılığını sarsacak ve do-
layısiyle plân fikrini de zaıfa uğratabilecektir. 

Bu durum ise, arzu ve temenni edPmiyecek 
bir hal olduğuna göre; Sayın Hükümetin konu
ya gereken ehemmiyeti vererek geçim imkânla
rını daraltacak kararlardan sarfınazar etmesini ve 
bu plân döneminde bunu önleyici adımlar at
masını temennive değer bulmaktayız. 

Bu cihete böylece işaret ettikten sonra ilk 
Beş Yıllık plân devresi ve tatbikatından mülhem 
olarak arz edeceğim şudur ki; plânın hedefine 
varmasında ikinci mühim hususu onun mânevi 
sermayesi veya unsurudur. 

Memnuniyet verici bir hâdisedir ki, plân ve 
müessesesi üzerindeki münakaşalar bugün artık 
gerde kalmış, plân fikri benimsenmiş, keza fay
daları da müşahede edilmiştir. 

Bu itibarla hazır olan mevcut zeminde yapı
lacak iş plân fikrini daha takviye ve tarsin et
mektir. 
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Burada en mühim ödev plânın yürütücülerine, 
onların vazife şuuru ve gayretlerine düşmekte
dir. 

Bu bahiste biraz uyarma ve tenvir etme daha 
iyi neticeler için kâfi gelebileceği gibi hazan da 
müeyyideler lâzım ve zaruri olacaktır veya olma
lıdır. 

Zira plânda derpiş edilen tedhirler kadar, ic
rası düşünülen hususlar, başta Hükümet olmak 
üzere ilgilrbakanlıklar ve mesul kişiler ile Dev
let Plânlama Teşkilâtının tekeffülü altındadır. 

Bu itibarla ve bilhassa yıllık plânlarda yapı
lıp yapılmaması tereddüdü mucip hususlara de
ğil katî olarak tahakkuku mümkün işlere yer ve
rilmeli. Mücbir sebepler haricinde bunların da 
tahakkuku sağlanmalıdır. 

Mazur görülmemi kayıt ve ricasiyle ifade et
meye çalıştığım bu konudan sonra diğer birkaç 
mesele üzerinde konuşmama devam edeceğim : 

Sayın milletvekilleri; plân kelimesinde ben
denize övle geliyor ki, muvazene fikri de münde
miçtir. Ve böyle olduğu için de gerek kelime 
mânası ve gerekse bu müessesenin kuruluş ga-. 
yesi itibariyle kendisinden beklenilen husus
lar sosval adaleti temin ve böyle bir anlayış 
içerisinde kalkınma ve bu kalknmada şahıslar ka
dar yurt sathının dâ kendisine muhatabolma-
sıdır. 

Bu cümleden olarak Türk kalkınma plânının 
amaçlarından birisi de bölgelerarası sosval ada
leti temin olduğu halde, ikinci Beş Yıllık Plân
da ve bu baihse ayrılmış kısımda bölgelerarası 
dengenin teminine matuf dâvanın ciddî olarak 
ele alındığına dair bir işaret görülmemektedir. 

Şöyle ki : tktisaden geri kalmış bölgelerin 
durum ve imkânları bütün açıklığı ile mev-
danda iken her nasılsa Birinci Beş Yıllık Plân 
bu aç̂ k ve çıplak halkilkaıtleri tesbiıt ve tensibede-
merrr'ş olmalı ki bu kere de araştırma ve etüt 
vazifesi İkinci Beş Yıllık Plândan asıl bekle
nilen icrai bir ödeve takaddüm ettirilerek bu 
devrede de daha ziyade araştırma ve etütlere 
geniş yer ayrılmıştır. Hiç şüphesiz memleketin 
gelirlerini en iyi şekilde kıymetlendirmek ve 
zaten mahdudolan kaynakların gelişi güzel sarf 
ve israfına. mâni olmak için plân yapılacak işleri 
birtakım ilmî etüt ve araştırmalara göre tanzim 
edecek, yürütecektir. 

Buna bir diyeceğimiz olmaz ve olamaz. Böy
le bir davranışı ancak tasdik ve tasvibederiz. Ne 

var ki, bugün iktisaden geri kalmış bölgeleri
mizde uzunıboylu etüt ve araştırmalara lüzum 
göstermiyen ve çok zamandan beri devam eden 
ve halen de bütün çıplaklığı ile meydana çık* 
mış çeşitli sorular vardır. Bu itibarla bir ta
raftan gerekli etütler yapılırken, bir diğer ta
raftan da bugün su yüzüne çıkmış bulunan ve 
acilen halli iktiza eden meselelere el atılmalıdır. 

Meselâ : Plânda Doğu - Anadolu'nun iyi ka
liteli ve geniş meraları sebebiyle hayvancılığa 
müsait bir bölge bulunduğu kalbul ve teyidedil-
miş olmasına rağmen İkinci Beş Yıllık Plânın 
bu meseleye kâfi ve ciddî bir derecede parmak 
bastığı iddia edilemez. 

Zira; bu konuda birtakım tedbirler öngörül
müş olduğu halde biraz önce arz etmiş bulundu
ğum gibi, köklü tedbirleri plânda görmek müm
kün olmamıştır. 

Takdir edeceğiniz bir husus; plânda tavuk
çuluğun geliştirilmesi ki, bu da doğrudur, ele 
alınır ve bu mevzuda plânda tedbir düşünülür
ken Doğu - Anadolu'ya olduğu kadar büyük 
nisbette yurt ekonomisine de fayda ve hizmeti 
dokunulacak hayvancılığın inkişafına birinci 
derecede medar olabilecek bir veya birkaç 
Veteriner Fakültesinin açılması neden düşüı-
nülmemiştir. Hele Doğu'da kurulmuş bir üni
versitenin bir Vetriner Fakültesinden daha 
fazla mahrum olarak tedrisata devamına nasıl 
rıza gösterilmiştir. Bunu anlamak mümkün ol
muyor. 

Muhterem arkadaşlar; bu mâruzâtımızı plân 
vesikasında yer almış olan bir paragraf te-
yidetmektedir. Filhakika, plân vesikasında yer 
alan bir cümle aynen şöyledir. 

«Birinci Beş Yılda canlı hayvan ihracatında 
öngörülen ihracat gerçekleşememiş, aksine can
lı hayvan ihracatında yüzde 32,4 oranında bir 
gerileme kaydedilmiştir». 

Bununla birlikte yurt dışına çıkan hayvan 
sanayinin aslında az olmadığı aradaki farkm 
kaçak yollara kaydığı tahmin olunmaktadır. 

Tediye muvazenesi ve bunda ihracat ve itha
lât arama ve tarama prensibi hâkim olmalı. 

İhrcat için müesseseler geliştirilmeli, gere
kirse Ticaret Bakanlığı teşkilâtında bu işi sağ
layıcı bir kuruluş sağlanmalı. 

Ticari ataşeler. 
Plân tatbikatında bir nokta dikkati çeker 

görülmektedir. Şöyle ki; yıllık yatırım veya 
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tesisler daha ziyade imkân ve nüfusu fazla 
olan yerlere tevcih edilmektedir ki bu hal ise 
her hangi bir yer, köy, kasaba şehir neresi 
olursa olsun şayet bu' imkânlara sahip değilse 
bu yerlerin mütemadiyen sıra beklemesine mün
cer olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, pek kısa bir dev
rede az bir yatırımla veya az bir masrafla ne j 

tice. alınabilecek bu mevzuda bu kadar geri
leme doğrusu düşündürücü olmaktadır. Bu iti
barla kısa zamanda büyük mesafe alınabilecek 
bu mevzua daha fazla itina ve dikkat gösteril
mesi Doğu'nun kalkınması kadar yurt ekono
misi bakımından da mühim bir husustur. Va
kıa bu ihracat düşüklüğü biraz da tahlilî olarak 
kaydedilmiş bulunuyor. Kaçakçılık sebebiyle 
vukubulduğu ifade edilmekte ise do bu tah
min vesikaya katı bir şey ifade etmemiş ol
duğu için geçirilmiş bulunmalı. Aslında ha
kikaten kaçakçılık meselesi, üzerinde dur
mamız lâzımgelen bir konudur. 

Muhterem arkadaşlarım, ihracat, kaçakçı
lık falan mevzuları derken bilvesile ihracat 
konumuza, tediye nıuvazenemize dair kısa ola
rak maruzatta bulunmak istiyorum. Bon!denize 
öyle gel; yor ki, bu tediye muvazenemizi temin et
mekte, aradaki mesafeyi kapatmakta birkaç hu
susa, prensibe dikkat etmek doğru olacaktır. Tâ
bir caizse, mazur görülürse, arama - tarama de
mek mümkündür. Yani ihracatta , arama, ne 
ihracedebiliriz ? Ben sanıyorum ki, türlü türlü 
imkânlara sahibolan Türkiye'mizin bu imkân
lardan istifade etmek suretiyle daha çok çe
şitli -malları dışarıya ihracedebiliriz. Tarama 
dediğimiz ithalât da, mümkün mertebe zaruri1 

şeflere yer verilmesi; zaruri 'olmıyan lüks 
olan şeylere yer verilmemesidir. Bu suretle 
tediye muvazenemizi tesis etmek mümkündür 
gibime geliyor bendenize. • ' • ' ' • - , 
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fusu fazla olan yerlere tevcih edilmektedir. 
Bu hal ise her hangi bir köy, şehir, kasaba 
neresi olursa olsun, şayet bu imkânlara sa
hip değilse, o takdirde bu yerlerin mütema
diyen sıra beklemesi gibi bir neticeye müncer 

oluyor. Bu itibarla zaruri haller atlısında hangi 
bölge, hangi il, kaza, nahiye, köy, neresi 
olursa olsun. yatırımlarda ücra yerler ve 
mahrumiyet içinde bulunan mıntıkalar nazarı 
itibarc alınmalı ve hiç olmazsa imkân ve nü
fus ve saire hususiyetleri ne olursa olsun bun
ların zaruri ..ihtiyaçları gedirilmelidir. Aksi 
Jıalde mütemadiyen buranın nüfusu vardır, 
buranın iskân durumu şudur, imkânları şu
dur, gibi düşüncelerle mütemadiyen imkân
ları olan yerlere bu yatırımlar tesis ve tek
sif edilirse, arz ettiğim gibi mahrumiyet böl
geleri ve ücra bölgelerle bu yerler arasında 
mesafe daha fazla açılacak ve dolayısiyle bi
zim bir noktada durdurmak istediğimiz köy
den şehire akın daha da hızlı bir tempo ile 
gelişecektir. Bu hususu da arz ettiğim gibi 
Sayın Hükümetin ve plâncıların dikkatini çe
kerim. 

Muhterem arkadaşlarım; mâruzâtımı plânın 
Türk milletine hayırlı olması dileği ile burada 
bitiriyorum. Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN ;— Lehinde Sayın Kasım ön
adım? Yok... 

Aleyhinde Sayın Hüseyin Balan, buyuru
nuz efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Lehinde 
söz istiyen var. 

BAŞKAN —• Lehte şu ana kadar söz isti
yen yok. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Tor-
gay'la yerimizi değiştik. 

BAŞKAN — 'Sayın Koksal, yazılı bir beyan 
yok, burada. 

' FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Yazı ile 
bildi r/1%. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — 'Sayın, 
Başkan, jsayın milletvekilleri... 

BAŞKAN —• Bir dakika Sayın Balan bir 
yanlışlık -vansa düzelteyim. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — İkinci Beş 
Yıllık... •.' 

BAŞKAN —- Sayın Balan, yanlışlık var, 
j düzelteyim. Heırn ısize is'öz vermedim. 

-Bu arada ticari ataşelere çok büyük vazi
feler düşmektedir. Şimdiye kadar olan tutum.-:, 
dan ayrılmaları ve daha fazla bu işe gayret 
göstermeleri lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

'Son bir mâruzâtım da şu oluyor .: Bende
nizin- müşahedesini ehemmiyetle arz etmek 
isterim. Sayın Hükümet ve muhterem plâncı
lara. Plân tatbikatın da bir n okt.a dikkati çe
ker gibi görünmektedir. Şöyle ki, yıllık ya
tırım ve tesisler daha ziyade imkân ve nü-
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HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Davet et
tiniz. 

BAŞKAN — Efendim, düzeltmeye çalışıyo
rum. Bir yanlışlık 'varsa Riyaset düzeltecek 
beyefendi. 

ıSayın Koksal, Bayın 'Torigay 'karar almış; 
siz yazılmışsınız. Var mı yazılı /beyanınız? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Yazılı (be
yanımız var, lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde sıöız istiyorsunuz. 
Araştırayım, bir dakika. 

. Özür dilerim ıSayın Balan, lehte söz vere-
yim, sonra takiben size söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Ahmet Tıongay. 
AHMET TOROAY (Antalya) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri İkinci Beş Yıl
lık Plân memleket 'gerçeklerine uygun b'ir 
plândır. Bilhassa turizm konusuna verilen ön
celik takdirle karşılanmalıdır. 

Tarihin, talbiatm bütün nimetlerini sinesin
de toplıyan memleketimizin hu nimetlerini Dev
let ve özel sektör eliyle 'değerlendirip döviz 
kaynaklarının 'kuvvetlendirilmesi en doğru 
yoldur, 

Plânlama tecrübesinin yapıldığı ve dünya
nın 'alâkasını üzerinde topladığı profesör Baade 
tarafından plânlaması yapılan Akdeniz sahil
leri, İkinci Beş Yıllık Plânda gerçek yerini 
almalıdır. -

Kudüs'ten Meryemana'ya ve Çanakkale'ye 
kadar uzanacak olan sahil turistik yolunun 
biran 'önce bitirdlmesi zaruridir. 

Antalya - Kumluca 'arasında hulunan iki 
tarihî eserleri tabiat iz enginlikler ini ve Demre'-
deki Ayanikala'yı turistlerin 'istifadesine arz 
ederek döviz gelirlerini çoğaltmak amaciyle 
bilhassa Antalya - Kemer - Kumluca - Fini
ke - Kaş arasının ilk tatbikat yılına öncelikle 
ele alınması şayanı arzudur. 

ıSayın 'milletvekilleri; tarım politikasında 
plân çok tatminkârdır. Orman içi köyleri -ko
nusu üretim ve 'tüketim politikası traktör ve 
gübre mevzuunda ele alman hususlar hepimizi 
memnun 'edecek hir durumdadır. 1960 yılında 
2 000 olan traktör adedi 1972 yılında 90 000 e 
çıkarılacaktır. 1950 yılında ,16 000 ton olan 
kimyevi gülbre 1972 yılında 4 000 000 tona çı
kacak. Bu da gösteriyor M, % '80 vi çiftçi olan 
memleketimizde modem ziraata ve alınterinin . 

değerlenmesine verilen önem İkinci Beş Yıllık 
Pl;nda takdir edilecek 'bir seviyededir. 

Sayın milletvekilleri; yolu olmıyan, okulu 
bulunmıyan, suya hasret, ilâç ve hekimden 
mahrum Türk köylülerini medeni insanların 
yaşıyacağı bir seviyeye- ulaştırmayı amaç ola
rak alan bu plân hakikaten memleketin 'ger
çeklerine uygun bir yapıdadır. 

Maddi gücümüze mânevi gücümüzü de kat
tığımız takdirde yenemiyeceğiz engel, aşamı-
yacağımız mania yoktur. 

Sayın milletvekilleri; rejim münakaşalarını, 
doktrin kavgalarını bir tarafa bırakarak mem
leketin anameselelerine eğilmek, demokrasi içe
risinde hızlı kalkınmayı sağlamaya çalışmak 
zaruretindeyiz. Ahlâkını kaybetmiş, dilini de
jenere etmiş, örflerinden, âdetlerinden uzaklaş
mış bir cemiyet tedaviye muhtaçtır. Bunu tak
dir eden Hükümetimiz İkinci Beş Yıllık Plânı 
mânevi teçhizatla da takviye etmiştir. Sene
lik programlarda bu konu daha çok ele alınma
lıdır. 

Sayın milletvekilleri; bugün Türk Devleti 
pahalı idare edilen bir sistem içerisindedir. 
İdari bir reforma ihtiyaç vardır. Cari giderler
de tasarruf şart olup memur enflâsyonuna git-
miyecek tedbiler üzerinde durulmalıdır. Az 
fakat liyakatli memurun karnı doyurulmak, 
suiistimal kapıları kapatılmalıdır, öğretim ve 
eğitim sistemimizde esaslı ve köklü değişiklik
ler şarttır. -

Bütün bunları çoğunlukla bünyesine alan 
bu plân bugünkü Türkiye gerçeklerine uygun 
hazırlanmış olup daha da, üzerinde durulması 
gerekli hususlar bulunduğu gerçeğini ifade et
meye mecburum. 

Değerli milletvekilleri; plânı ideoloji bakı
mından bizimle hemfikir, olmıyanlar beğenmi-
yebilir. Plân demokratik cephenin, sosyalist ve 
komünistlere karşı hazırlamış olduğu bir siste
min eseridir. 

İkinci Beş Yıllık Plânın memleketimize ve 
vatandaşımıza hayırlı olması dileğiyle tatbikat
ta emek ve gayreti olacaklara ve Hükümete 
yardımcı olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, 
hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Hüseyin Ba
lan. 
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Buyurun efendim. 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık Plân (hakkında 
kişisel 'görüşlerimi arz etmeden önce bir noktayı 
açıklamak isterim. Ben aynı zamanda Birlik Par
tisi Oenel Başkanıyım. İleri sürdüğüm fikirler 
şalhsıma aidolmaikla beraber, Birlik Partisini bağ
ladığındım, Birlik Partisinin görüşü olarak ka
bul edilebilir. O halde önce Birlik Partisinin ik
tisadi »görüşünü ortaya koymalıyım. 

Atatürkçü, gerçekçi, ilerici, reformcu olan 
Birü-k Partisi bu ilkelerin ışığı altında Türk Mil
letinin kalkınmasının karma ekonomi düzeni için
de mümkün olacağını tesbit etmiştir. Devletçilik 
yönünde no kadar solda, özel sektörcülük yönün
de ne kadar sağda bulunabileceğimizi Atatürk 
ilkeleri teıbit eder ve tâyin eder. Atatürk ilkeleri, 
siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel davranışları
mızda tuttuğumuz yolum sınır taşlarını teşkil 
eder. 

Kimdi p^âna. islenebilirim. 
Osmanlı Padişahlarından biri sür yazma he

vesine karnlmış, bir şeyler karaladıktan iSonra. 
'Zf.man-n ünlü «airlerinden birini saraya davet 
edip, su şiirimi oku, demiş. Şair okuduktan .sanı
ra, «Nasıl beğendin mi?» diye sormuş. Şairin 
verdimi cevaıp şu: «Padişalhımız, vezinsiz, kafi
yesiz b;r şiir yazmak istemiş; ibuna da pekâlâ 
muva.ffaiV olmuş», demiş. 

İste. Hükümotmiz de, ilerici reformcu, gerçek
çi olmıyan, eşitlik, sosval adalet ve denilesi bu-
lunmıyan ıbir plân ortaya koymak istemiş, bun
da da pekâlâ muvaffak olmuştur. 

Plân, :kalkın.mpnım, geri kalmışlıktan kurtul
manın, yalnız iktisadi yönde gayretlerle değil, 
sosyal ve kültürel yönde de gayretler sarf edip 
bu vönlerde de kalınmamızı öngörmüş olması 
yerinde -mütalâa edilmiştir. Ancak sosyal kalkın
manın millî gerçeklere uygun olarak ne şekilde 
başarılaca<H, hattâ sosyal temol meselelerimizin 
nelf^den ibaret olduğu yolunda bir işaret mevcut 
değildir. 

Aslında geri kalmıışlığımızın nedenlerinin ba
şında, sosyal ayrılıklar, ikilikler, d'n ayırımı, 
mezhep ayırımı, ırk ayırımı, bölgecilik, zümreci-
lik, gericilik geldiği halde bu hastalıkların teda
visi wm nasıl bir yol tutulaeağı açıklanmamış 
olmakla kalınmamış, aksine iktisadi alanda öngö
rülen tertipler, sosyal alanda ateşi ve tansiyonu 
daha da artırıcı nitelikte olmuştur. 

Mamur ve müreffah Türkiye'den evvel, hu
zur ve asayişi sağlanmış, ımillî birliğe ve beraber
liğe ulaşmış 32 milyon Türk vatandaşının Ana
yasanın öngördüğü eşitlik ve adalet içinde insan 
halklarına salhip .çıkarak kendine gelmiş, benliği
ne ulaşmış bir Türkiye'nin yaratılması şarttır. 

Ben kazanırım o çalar, ben yaparım o bozar, 
bende sevgi onda kin, benden selâm ondan küfür 
gelirse, bu millet gözlerimizin önünde birbirinin 
malına, canına, ırzına kasdederse Türk Milleti 
sosval alanda geni kalmışlıktan kurtulamaz, Türk 
Milleti bu suretle iktisadi alanda da kalkınamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; üzerinde durmak is
tediğim önemli konu aktüel Alevî - Sünnî çatış-
masıdır. 

Ortaca olayları, Anamur'un Tekedüzü olayı, 
EÜbistan olayları, ,Sarızrdan .gelen telgraf, Hora
san'da, Bolu'da, Divriği'de daha birçok yerler
de öğretmenlere reva görülen işkence, Alevî - Sün
ni çatışmasının nirengi noktalarıdır. Anadolu'-
vu bir kazan ,gibi kaynatmak istiyen şer kuvvet-
]ev gözlerimizin önünde perende atmaktadır. Dev
let Hazinesinden tahsisat alıyor, para alıyor. Ne 
Vin? Bu memlekette huzuru bozmak, kardeşi kar
deşe dövdürmek, mallarını yağma ve tahribet-
mek için. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette, kim 
vprmvor, kim bozuyor? Tesbit etmek mecburiye
tindeyiz. 

Komünizmle Mücadele Derneği var, Devlet
ten vardım alır. Ne yapar? Komünistlerle mü
cadele eder. 

Kimdir bu [komünistler ve ıkimdir bu dernek 
mensupları? Hükümet Anavasanın kanun dışı 
saydığı komünizmle mücadelede yetersiz midir? 
Evet, Hükümet bizzat Komünistlerle mücadele
de yetersiz midir? Bu dernek Hükümetin emrin
de bir kuvvet midir? Bu derneğin, Türk milleti
nin sosyal düzenini tahribedercesine bir sınıf kav
gası yaratmaya ve maddi kıymetleri komünistler
den daha ileri bir kinle yıkmaya hakkı.var mı
dır? 

Açıklıyorum: Komünizmle mücadele dernekle
rinin mensupları, Nurcu din adamları ve nur ta
lebeleridir. Nurculuk da Anayasamıza göre ka
nuni dışıdır. 

Görülüyor ki, Hükümet ustaca bir düzen kur
muş, Nurcuları destekleyip komünistlere karşı 
kullanmış. Güzel bir buluş, iki şer kuvveti çar-
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apıştırmak. Ama ıgel gör ki, Nurcular için komü-
' nistlerden daha 'kâfir bir zümre var, o da Alevi
ler. 

Vazife vazifedir, fırsat da bu fırsattır, sal
dırın... 

BAŞKAN — Sayın Balan; Plânı iyice tetkik 
ettiniz mi? Bu mevzuda, Alevilik, Sünnilik, ko
münizm, Nurculuk mevzuları yazılı değil plân
da. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Sosyal 
alanda kalkınmamız için Türk Milleti içinde ırk, 
din, mezhep ayrılıklarını yok etmek, bertaraf 
etmek... 

iSAlBÎT OSMAN AVCI (Artvin) — Plânla 
(hiç alâkası yok. Bir kelime yok plânda.. (A. P. 
sıralarından, «Hakikaten yok, böyle konuşul
maz»», sesleri) 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Yok de
mekle yok olmaz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Balan... (A. P. sıraların
dan müdalheleler) Sayın Aral, rica ederim, mü
dahale etmeyiniz. 

iSayıın Aral; sizin bu şekilde müdahaleniz ile 
ıhatip susturulmaz. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Yok oldu
ğunu ispat edersiniz. Ben de size var olduğunu 
ispat ederim. 

(BAS/KAN — Sayın Balaw, şimdi şu noktayı.. 
PLÂ-N KAPMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Rica ederim, siz müdahale et
meyin efendim. 

Sayın Balan şimdi ıgörüşmekte olduğumuz 
tk:rcıci Beş Yıllık Kalkınma Plânıdır. Lütfediniz; 
Ibiraz evrvel zatıâlinize şu hususta müsamaha et
tim, «(Birlik Partisi Genel Başkamı olarak parti
min görüşlerini ortaya koyacağım», dediniz. Hal-
(buiki bu Mecliste gerek Anayasa gereğince, gerek 
İçtüzük gereğince 10 milletvekilini ihtiva etmi-
y>n partiler grup adına beyanda bulunamazlar. 
Vakta ki, tamamiyle saded dışına çıktınız ve plân 
la biıgûna ilıslsi bulunmıyan beyanda bulundu
nuz, o bakımdan sizi sadede davet ediyorum. Rica 
ederim, bu davetime icabet eyleyin, lütfediniz. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Şimdi de 
plânın iktisadi bakımdan nirengi noktalarına de
ğineceğim. Vaktin kifayetsizliği sebebiyle buna 
mecburum. <-̂ #$4MMf 

Plânda gerçekçilik ilkesi ihanftfc Silmiştir. 
Türk milletinin yüzde 76 i köylerdedir. Bu ek
seriyete göre Türk milleti lröyKkJftp ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti de koyMfcjiJB. hükümeti
dir. Şu hale göre Türk milletinin temel mesele
leri köylünün meseleleri olmak lâzımgelir. 

Bu meselelerin başında köyün iskân ve is
tihdamı iş ve istihsal probleminin öne alınma
sı gereklidir. Busgün ortalama yevmiyesi 98 
'kuruşa gelen köylünün ortalama yevmiye ge
lirini asgari işçi ücreti olan. 15 liraya çıkar
mak sureti ile hükümetlerin üzerinde ısrarla 
duracağı ve plânın 'öncelik tanıyacağı temel 
bir mesele öne alınmış olur. 

Nüfusun yüzde yetmişbeşi köylerde bulun
ması karşısında yatırımların yüzde 15 inin an
cak köylere yöneltilmiş olması eşitlik ilkesini 
de zedeliyen adaletsiz bir durum yaratmakta* 
dır. 

Devletçiliği halk yararına, halkın yanında 
bir sistem kabul ediyoruz. Halk menfaatleri
ne zıt ve (halkın karşısında olan devletçiliği 
reddediyoruz. Devlet ve Hükümet halkın en 
ileri kadamesi ve halkın kendi bünyesinden 
çıkardığı temsilcileridir. Vekilin, asil karşısın
da oluşu hukuk düzenine, demokratik düzene, 
akıl ve mantığa sığmıyan bir davranıştır. İşte 
bu inançlardır ki, Devlet ormanlarının âdil bir 
şekilde 've orman mahsûllerini artırıcı nitelik
te bir düzenle orman köylüsüne dağıtılmasın
da büyük faydalar görüyoruz. 

21 milyon Türk köylüsünün 7 milyonu or
man köylüsüdür. Köylünün üçte biri orman 
köylüsüdür. Ormanların •devletleştirilmesi ne
ticesinde 7 milyon insan işsiz eücsüz, eli kolu 
bağlı, aç, perişan kötü kaderiyle" başbaşa bı
rakılmıştır. Üstelik Devlete (gözle ıgörünür bir 
kâr getirmiyen Devlet orman işletmeleri 7 mil
yon insanın safaletıi bahasına birkaç bin kişi
nin geçim "vasıtası (haline getirilmiştir. 

Ormanlarımızın orman köylüsüne intikali 
millî gelirimizde tarım sektörünün payını önem
li dereoede artıracaktır. Ağaca aşk derecesinde 
sevgi besliyen köylümüz (kendi malı olan or* 
manı gözü ıgibi koruyacaktır. 

Plânda toprak reformunun da bulunmama
sında üzüntülüyüz. Toprak reformu ile köylü
yü topraklandırma ve tanım retflormu ile be
her dönümün verimini iki, üç misli artırma 
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(gayretleri .plânların Ön sıralarında yer alma
dıkça,; plânlı kalkınmanın mahdut 'safrada ka
lacağı ve 'mahdut sayıda insanlara hizmet ede
ceği gerçeği dil altında 'bakla gibi saklamış
tır. 'Boğaz 'köprüsü, (televizyon tesisleri gibi 
yatırımlar hügünkü şartlar içinde lüks sayıla
cak niteliktedir: ' • • • 

Demir - çelik, alüminyum ve bakır istihsali 
tesisleri -enerji ve maden cevherimin en ucuz 
'şekilde birleştiği noktalarda yapılması ımütlak 
bir zaruret olduğu halde, Doğudan Batıya cev
her ve enerji naklederek 'bölgelerin imkânlarını 
politik hesaplara yatırmak sevdasından ve bir 
nevi müstemleke siyasetinden vazgeçilmelidir. 
Bakır istihsalinde 4 milyon ton, petrol istihsa
linde senelik'10 milyon ton olan plân hedef
leri devre başından beri ısrarla üzerinde dur
duğumuz 'miktarlara yaklaşık Ibulunduğumdan 
memnunuz. 

Plânda ıgübreistihsalime ıönem verilmiş ol
ması sevindiricidir. Amcaik, gülbre fiyatlarımın 
düşürülmesi köylümün kalkınması (bakımından 
elzemdir., Talbiî 'olarak gübre vasfında olan ıze-
ımini ısilah ile madenî ıgübre halime 'getirme iş
lemini sadele'ştirip, köylüye hu'günkünden on 
misli ucuza ıgübre vermenin mümkün olduğu 
kanaatini. taşıyoruz. 

. Kâğıt sanayiinde hububat saplarından kâ
ğıt imalinin etüdedilmesini, ve her şeyi yerli 
Ibir traktör 'fabrikası kurulmasını da 'tavsiyeye 
şayan huluyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
HÜSEYİN BALAN •('Devamla) — Toparla

rım, efendim. 
Plânı hir partiye mal etmek büyük hata

dır. 
4 senelik 'bir;devre için iktidara ,gelem bir 

parti devamlı 'olarak iktidarda kalmayı arzu 
etse hile ıgaramti edemez. Bu itibarla, plânı 
Adalet Partisine mal edenler millete ıbir emri
vaki sunmak 'veya plânın 'geçici nitelikte oldu
ğunu peşinen kahul etmek durumundadırlar. 
Bu itibarla plânın yeterli, tutarlı ve süreklilik 
vasfı zayıftır. Bölgeler arasındaki dengeye vo 
fırsat eşitliği prensiplerine ıönem verilmemiş
tir. Plân reformcu değildir. 

Mevcut imkânlarım, geleneksel metotları 
içinde kurulu düzenle eskisi gibi dağıtım} ön
görülmüştür ki, bu türlü davranışla 45 yıldan 

j heri bir arpa hoyu hile ileri 'gitmediğimiz ger
çeği hatırdan 'çıkarılmıştır. 

Nüfus artışı, para değerindeki düşüş ve 
pahalılık, ' medeni ihtiyaçlara karşı artan ilgi 
ve kalkınmış ülkelerdeki yaşantıya öızleım sos
yal ve ekonomik kalkınmamızın olumsuz etken-

I leri olarak ıgöz önünde tutulmamıştır. 
1 Bu ıgerefcçe ile.plâna olumsuz oy kullana

cağım. 
1 Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN—• Sayın Kaya Özdemir, buyurun 
efendim. 

KAYA ÖZDEMİZ (İstanbul) — Sayın Baş
kam, ımuhtereım milletvekilleri; İkinci Beş Yıl
lık Kallkınıma Plânı Yüce Meclisçe müzakereye 
başladığı günden bu tarafa gerek plânı öven, 
gerekse yeren, gerekse üzerinde görüşmelerde 
bulunan değerli arkadaşlarımızın mütalâalarını 
büyük bir dikkatle ve gerektiği kadar hassa
siyetle takib etmeye gayret sarf ettim. Ama, 
saımiıiniyetle itirafa ımecburuim ki, gerek öven 
arkadaşlariımm, gerekse yeren arlkadaşlarıırmn 
objektif olmaktan çok uzak bâzı kıstaslara, 
bâzı esaslara dayandıklarını üzüntü ile müşa
hede ettim. Üzerinde , ittifak edilen tek konu 
Türkiye'nin gerçekten kurtuluşunu sağlıyacak 
olan sanayileşme hareketlerine bu plânın genel 

i olarak açık olduğu ve sanayileşmeyi teşvik 
edici yöndeki görüşlere bütün siyasi kuruluş
ların oy birliği ile hemen helmen katıldıkları 
noktası oldu. Ama, yine üzüntü ile müşahe
de ettik ki, bu memlekette, memleketimizin 
uygar çağdaş seviyesine ulaşması için gerekil 
olan, meselâ İstanbul köprüsü konusunda ana-
•muha-lef'Ct partisinin sözcülerinin müspet olma
dığı, İstanbul köprüsünün - ki, İstanbul köprü
sü sadece- İstanbul'u ilgilendirmemektedir, hü-
tün memleketimizi alâkalan dııım'aktadır - çok 
•gördüklerini üzüntü ile müşahade etlm'iş bulu
nuyorum.. 

Keza yine İkinci Beş yıllık Kalkınma Plâ
nı nm büyük bir eğitim aracı olarak getirdiği. 
ve Türkiye'de eğitim seviyesini artırmaya bü
yük çapta yararlı olacağına yürekten inandı
ğım televizyon konusunda da anamuhalefet 
partisi sözcülerinin burada yaptığı konuşmaları 
öyle umuyorum ki, tarih bir gün ibretle kay
dedecektir. Batı memleketlerini görenler, Batı 

I (memleketlerindeki teknilk kalkınlmanım neden-
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lerine inebilenler açıkça müşahede etmişlerdir 
iki, televizyon teknik kalkınmada başlıca eği
tim araçlarından birisidir. Burada televizyo
nun nedeni üzerinde uzun boylu duracak de
ğilim. Hele televizyon konusunda, istanbul 
köprüsü konusunda eski bir Turizm ve Tanıtıma 
Bakanının burada yaptığı konuşmaları sadece 
bir siyasal açıdan değerlendirmek mecburiyeti 
doğduğuna şahsan inanmaktayım. Sayın ar
kadaşımızın yaptığı buradaki konuşmalara iş
tirak etimenün sureti katiyede ilmkânı olmadığı 
kanaatini ifade etımek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, keza bu plân vesile
siyle Türkiye'de Türk Parlâmentosunun alış-
imadığı bir ses olarak ortaya çıkan T. I. P. nin 
yaptığı konuşmaları 'da bir gün Türkiye 'nin 
siyasi tarihi ibretle kaydedecektir. Meselâ; 
bugün burada konuşan bir arkadaşımız, Türki
ye 'de demdkratik hak ve hürriyetlerinöncülü
ğünü siyasi partilerimiz kadar yapan Türk sen
dikalarını Amerika'nın hükmü altında olmak
la nitelemiş ve 'haysiyetsizce yaptığı bu iddi
ayı ispat edecelk gerçekleri ortaya koyamamış
tır. Türk sendikaları Amerika'nın hükmü altın
da olamazlar. Türk sendikaları ımeımleketin 
yüce ımenfaati ve gerçekleri istikaımetinde 1947 
yılından bu taraf a taMbettiklerıi teimel politika 
olarak memleketin yücelmesi konusundaki gay
retlerine devaım etmektedirler. Ama, yakın 
günlerde muihterem arkadaşlarımı, Türkiye'de 
sendikaları ikiye bölme, Türk sendikalarını 
gücünden yoksun etme çabaları bir başka kon
federasyonun kurulması hele T. I. P. nin Ma
latya'da yaptığı kongreden sonra gerçekleşme 
istidadını göstermiş ve orada da bir talkım be
lirli ve maksatlı arkadaşlarımız küımelenlmiş bu
lunmaktadırlar. Muhterem arkadaş] arıIm, bun
ların son konıgreelerinde aldığı .bir kararı Yü
ce Parlâmentonun huzurunda açıkça büyük 
milletimize duyurmak istiyoruım. Bunlar Türk 
işçisini yani Türk - iş "i Amerika'dan sırf eği
tim fmaksadiyle yardım almakla suçlıyan bu 
sendikacılar, bu sözde sendikacılar son kongre
lerinde kendi doğrultularındakİ çeşitli dünya 
ülkelerinden yardım almaya karar verlmişlerdir. 
Bu ülkeler AÎCYC'ye adı verilen Hür Dünya 
işçileri Sendikaları' Konfederasyonunu temsil 
eden hür camia değildir. Bunların iddiasına 
göre; o halde nedir, doğrultuları hangi istika
mettedir?. Bu doğrultu tâbiri içerisinde kamuf

le ettikleri ve milletten gizledikleri istikameti 
açıklamaya mecburdurlar. Bu plân münasebe
tiyle burada Türk sendikalarını Amerika'nın 
hükımü altında diye teşrih etmeye veya onu 
taltif"etmeye yeltenenlere açıkça soruyorum; 
bu doğrultuyu açıklamak mecburiyetindedirler. 
Eğer bu doğrultuyu açıklamazlarsa birgün biz
zat temsil iddiasında bulundukları işçiler ken
dilerinin yakalarından yapışacak ve bu doğ
rultunun hesabını soracaktır, muhterem arka
daşlarım. 

Keza, bu plân münasebetiyle ortaya getiri
len bir iddiaya' Anayasa ölçüsünden de oevap 
vermek mümkündür. Burada çıkan T. I. P. 
sözcüleri Anayasanın gereği olarak Birinci ve 
ikinci Beş Yıllık plânların hiçbirisine inanma
dıklarını ifade ettiler ve Türkiye'nin kurtulu
şunu sadece bir sınıfın mutlaka. memleketin 
kaderine el koymasına bağladılar. Oysa, Ana
yasamızın 4 ncü maddesini birlikte tetkik et
mekte fayda vardır muhterem arkadaşlarım. 
Anayasamızın 4 ncü maddesi «Egemenliğin kul
lanılması hiçbir suretle belli bir kişiye, züm
reye veya bir sınıfa bırakılmaz.» diyor. Bu 
Mecliste çeşitli sınıflardan, çeşitli zümrelerden, 
çeşitli menfaat gruplarından arkadaşlarımız 
olacak. Bunlar karşılıklı olarak fikir teatisin
de bulunacaklar ama Türk halkını bölücü, ayı
rıcı, Türk halkını birbirine düşürücü bir mü
talâayı tasvibetmeye ve bir tek sınıfın hâki
miyetini istiyen bu görüşlere iltifat etmeye bu 
kutsal kürsüden bu ifadeleri konuşurken bun
lara müdahale etmemeye imkân yoktur muhte
rem arkadaşlarım. Bunu ifade etmeye mecbu
rum. 

Şimdi müsaade ederseniz bir diğer noktaya 
daha geliyorum. Anamuhalefet partisinin sa
yın sözcülerini dinlerken, âdeta- bu Kurucu 
Meclis müzakerelerinde Anayasa bu Meclisin 
çatısı altında Kurucu Mecliste yüzde 83 ünü 
C. H. P. lilerin teşkil ettiği o Kurucu Meclis
te müzakere edilirken sanki şu 53 ncü mad-
dyi ki ben inanıyorum doğrudur onlar getir
mişler gibi burada birtakım beyanlarda bulun
dular. Ne diyor 53 ncü madde «Devlet bu bö
lümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara 
ulaşma ödevlerini ancak iktisadi gelişme ile 
malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine 
getirir». Mâlî kaynakları yeterli olmıyan ik
tisadi ve sosyal amaçlarına ulaşma durumu-
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im gerçekleştirme durumunda olmıyan ülke
mizde onu sanayileştirmeden, ona istihdam gü
cünü yaratmadan, onu gerçekten işsizlikten 
kurtarmadan asgari ücret seviyesinin üstünde 
herkesin insan haysiyetine ki, bu bizim başlıca 
ödevimizdir, başlıca görevimizdir; 47 nci mad
dede zikredilen bu sev'yeye ulaştırmaya na
sıl imkân 'göreceklerdir? Burada iktidarı suç
lamak kolay Burada tenkit o kadar kolaydır ki 
muhterem arkadaşlarım, ama tenkidin sınırını, 
ölçüsünü taştığınız zaman bir gün milletin 
huzuruma çıkarsanız, millet sizden hesap so
rar Siz ne yapacaksınız? Bu memlekette A. P. 
İktidara gelmeden bir süre siz de iktidardaydı
nız, neden bu hakları ve ödevleri yerine ge
tirmediniz, diye size sual tevcih eder. O za
man ro ^ovap vereceksiniz ? İste bu cevapla
rın, milletin soracağı suallerin cevaplarını 
vermek müşküldür. Bunu veremiyeeeksiniz, çün
kü anayasanın 53 ncü maddesi: haklı olarak 
getHlen bu madde size zaten bugünkü yaktı
ğınız tenkitlere hak verecek, cevap verecek 
nitelikte değil." 

Muh+erem arkadaşlarım, bu kısaca arz etti
ğim karninrdan sonra bu plânda şahsan ak
sak fördügüm iki noktaya temas etmeyi ge
rekli buluyorum. 

Bunlardan h> tanesi, sayın Karma Plân 
Komisyonu sözcüsü değerli arkadaşımızın cc-
v°.rv sevmesini isted'ğim konulardan bir tane
si teknikerler konusudur. Birinci Kalkınma 
plnnındı 35 bin teknikere ülkemizin ihtiyacı ol
duğu belirtilmişti. Bu r»lânda ise sadece sanat 
enstitülerine b'r yıl ilâve edilmek suretivle 
bu 35 bin tekniker ortadan kaldırılmıştır. Bu
nun gereğini anlamak şahsan benim için güç. 
35 bin teknikeri nasıl ortadan kaldırabilirsi
niz? Kalkınma durumunda bulunan ülkemizin, 
kalkınma durumunda bulunan Türkiye'mizin 
gerçek ihtiyaçlarından birisi de teknikerlerdir. 
Bun-ün Batı memleketlerinde meselâ Ameri-
Ika'da bir mühendise dört tane tekniker, Al
manya'da bir mühendise altı tane tekniker dü
şerken bugün ülkemizin eğitim programlarımı
zı dikkatle tahlil ettikten sonra sanat enstitü
lerine bir yıl ilâve edilmek suretiyle bunların 
yani teknikerlerin yerine enstitü mezunlarını 
ikame edeceğinizi ifade etmeniz doyurucu ol
maz, gerçekten cevabolmaz. Bu bakımdan tek
nikerler konusunda neden o yolu tercih ettik

lerini değerli arkadaşlarımdan sormak istiyo
rum. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım, plânın 
179 ncu sayfasında sağlık hizmetleri konusun
da organizasyon bölümünde aynen şöyle bir 
ibare var: «Organizasyon, kamu sektörüne ait 
sağlık tesisleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına devredilecek. Millî Savunma Bakan
lığı teslisleri hariç ve tek elden yürütülmesi ger-
çûkleştıirilecektlir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu ifade, bu ibare 
iktidarın temel •gölüğüne, temel felsefesine ve 
seçim beyannamesine aykırıdır. Bunu ifade 
etmeye mecburum. Biz seçim beyannamemiz
de sağlık hizmetleri konusunda diğer sağlık te
sisleriyle işbirliği yapılacağını ve onlarla koor
dinasyona gidileceğini öngördük. Ama katı 
bir Devletleştirme demek olan sağlık hiz
metlerinin tek elden yönetileceğini bizim se
çim beyannamemize partimizin genel idare 
kurulu koymadı. Onun için plândaki bu ifa
denin değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bu maksatla Yüce Başkanlığa bir önerge de 
trfed'iım ettim. Srraısı geldiğinde etraflıca iza
hatta bulunacağım. Ama, kısaca şunu özetle 
ifade etmeye mecburum. Bu sektörüne ait 
sağlık tesislerinin içinde Sosyal Sigorta Kuru
muna ait hastaneler de zikredilmektedir. Sos
yal 'Sigorta Kurumu- hastaneleri bilindiği 
üzere işçilerle, işçiler adına işverenlerin ver
diği primlerden teşekkül etmekte, kurul
makta ve bunda Devletin katkısı olmamakta
dır. Devlet kendisinin katkısı bulunmıyan,, 
kendisinin iştiraki bulunmıyan ve kuruluş ka
nununun birinci maddesinde özel sektör ni
teliğinde dediği bir sektörü, bir müesseseyi 
nasıl, kamu sektörü olarak nitelendirebilir ve 
onun elindeki hastaneleri Anayasamızın ru
huna ve maksadına, şahsi görüşüm olarak muh
terem arkadaşlarımdan, plâncılardan ve onun 
teknisyenlerinden özür dileyerek ifade et
mek istiyorum, nasıl olur da bir kamu sek
törü olarak nitelendirebilir ve onu Sağlık Ba -
kanlığından hele hele *bizim çok gayretli Sağ
lık Bakanımızın, hizmetlerini takdirle andı
ğım, karşıladığım Sağlık Bakanımızın bir 
keşmekeş içinde diye nitelendirdiği diğer has
tanelerde aynı seviyede düşünebilir, aynı se
viyede görebilir.? Bu fikre iştirak etmek 
mümkün değildir. Bu yoldan döneoeklerine ve 
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muhterem arkadaşlarımın, verdiğim önergeye 
iltifat edeceklerine mutlaka inanıyorum. Zira 
Adalet Partisi İktidarı gerçekten halka da
yanan, burada, ne söylerlerse söylesinler, hal
kın itibarına, halkın iltifatına mazhar olan 
ve halkın büyük ölçüde reyini alarak dünya 
tarihinde misli görülmemiş bir şekilde iktidara 
gelmesini becerebilen bir partidir. Onu çe-
-şitl'ı yollardan 'zedeliyeoek veya onu hal
kın gözünden düşürecek birtakım prensip
ler olursa ona karşı işte Adalet Partisinin 
içindeki büyük demokratik havadan cesa
ret alarak, onun içersindeki demokratik 
prensiplerden cesaret alarak, onun milletve
killerinden birisi sıfatiyle bendeniz çıkar ve 
milletin bu mukaddes kürsüsünden, hatalı 
gördüğüm bu yolu tenk'd ederim. Ve öyle 
umuyorum ki, sayın komisyonumuz ve Plân
lamanın değerli uzmanları bu görüşlerimi, eğer 
haklı görülürse, iltifat ederler ve neticece 
de plânda sivri uçlardan birisi olarak gördü
ğüm bu husus düzeltilir. 

Muhterem arkadaşlarım, netice olarak şunu 
söylemek istiyorum. Bu plân, istedikleri ka
dar iddia etsinler, istedikleri kadar -aksin1*' 
söylesinler, köyden gelme, köyün gerçek ıs
tırabını tadan bir köylü çocuğu olarak, sa
tır satır tesbit ettiğim ruh ve mânası ile 
köye dönmüş bir plândır. Bu plân, sanayi
leşmeyi teşvik eden bîr plândır. Bu plân, 
Devletin katı bürokratik düşüncesi içersinde 
yalnız Devletçiliğe ve bugün hür dünyada. 
emsali kalmamış bir Devlet nizamına, Devlet-
çjUrnn katı nizamına iltifat etmiyen, özel 
sektörün dinamik gücünü harekete geçirme 
gayesini de güd?n bir plândır. Bu bakımdan 
da inanıyor ve iddia ediyorum ki, bu p7ân 
devresi içersinde Türk/ye birtakım karam
sarların, birtakım aksi düşüncede olanların 
düşünce ve görüşlerinin aksine, muhtacol-
dıığu kalkınma seviyesine süratle ulaşacak 
hele hele, köye hizmetleri zamanında gö
türecek ve neticede de sanayileşmeyi hepimi
zin özlediğimiz aşırı solundan, aşın düşünce sa
hiplerine kadar, ortasından ortanın soluna 
kadar hepimizin istediği sanayileşme hareke
tini gerçekleştirmeye muktedir bir plândır. Bu 
plânın muvaffak olacağına ben inanıyorum. 
Plânın yapıcılarına hatalı taraflarını da dü
zelttikleri takdirde, ki, muvaffak olacaklar

dır ve onu büyük emde mahsulü olarak tetkik ve 
tahlil ederek Millet Meclisine ve Senatoya su-
nunlara ve Hükümet adamlarımıza şükranla
rımı sunar, bu plânın büyük Türk Mille
tine hayırlı olmasını Cenabı Haktan dileyerek, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. Teşekkür ede
rim arkadaşlarım. (A. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Muzaffer Ka
ran... Yok. 

Sayın Turgut Altun'kaya... Yok. 
Sayın Ali Karahan... Yok. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sa

yın Başkan, Muzaffer Karan arkadaşımızın sı
rasını verdiğine dair elimizde kendi imzasını ta
şıyan kâğıdımız var. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral. Yok. 
Saym Metin Cizreli? Yok. 
Sayın Solmazer? Burada. 
Buyurun. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Efen

dim, kendi yazısı var, yerine konuşması için. 
BAŞKAN — Gelmedi Beyefendi, getirin gö

reyim efendim. Gönderin, göndermeden bile
mem ki... 

Buyurun ıSayın Solmazer. 
İRFAN SOLMAZ ER (Tokat) — Söz sıramı 

arkadaşıma bıraktım. 

BAŞKAN — Beyefendi, nizam bu şekilde 
yürümez ki, daha önce söz sırasını hangi arkada
şa bırakmışsa onu bildirmesi lâzım. Riyasetin 
bundan haberi olması lâzım. Biz de tertibi ona 

göre yapmalıyız. 
Buvurun Sayın Paloğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOÖLU (Sivas) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; İkinci Beş 
Yıll-ık Kalkınma Plânı 'taırarıısı i lerinde, bâzı 
noktalarda kişisel görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. 

Sözlerime İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
tasarısının genel yapısı üzerinde birkaç keli
me söyliyerek başlamak istiyorum. 

Birinci Beş Yıllık 'Kalkınma Plânımız her 
şeyden önce reformcu niteliği ile mütebariz ve 
mütemayiz idi. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
tasarısı, ilk bakışta kesin olarak ve hüzünle 
söylemek mümkündür ki, reformcu bir plân bel
gesi, reformcu bir plân dokümanı olmak niteli
ğinden maalesef mahrum bulunmaktadır. Zira 
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(Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Türk 
halkının özlediğimiz mutluluğa kısa yamanda, 
demokratik yoldan dengeli ve âdil bir kalkın
ma sağlanarak ulaşmasını Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı birtakım reformların yapılma
sı ve gerçekleştirilmesi şartına bağlamıştı ve 
Ibunları emretmişti. Bunlar her şeyden önce 
vergi reformu, toprak reformu, İktisadi Devlet 
kuruluşlarının yniden düzenlenmesi, idarenin ye
niden düzenlenmesi gibi reformlar idi. İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısında ve onu 
teşkil eden dokümanlarda reformlara ağırlık 
verilmediği gibi şeklen de iltifat edilmemiştir. 
Bu açıdan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
tasarısı çok emek harcanmış, çok göz r-uru dö
külerek hazırlanmış ve yer yer genel olarak iyi 
teşhisler ifade eden iyi teşhisleri kapsıyan bir 
dokuman olmasına rağmen mustarip bir açıdan 
ve kanaatimce bir bakıma hâlâ mazlum sayılmak 
icabeden Türk halkı için hiçbir ciddî ümit ve 
vait Itaşımamaktaldır. 

Sayın arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plân tasarısı birtakım temel çelişmelerle 
de malûl bulunmaktadır. Bunları sizi sıkma
dan ve kısaca arz etmeye çalışacağım. Çeliş
melerden birisi, plânın öngördüğü, tasavvur et
tiği, daha doğrusu hayal olduğu tasarruf 
bahsinde görülmektedir. Tasarruf bahsinde 
hem kamu kesiminde yapılacak, ulaşılacağı sanı
lan tasarruflar hem de özel kesimde ulaşılaca
ğı sanılan tasarruflar bir yandan kanaatimce 
hayalidir, öte yandan bizzat plânın öngördü
ğü ve ulaşılacağını sandığı tasarruflarla bu 
amaca, bu sonuca götürmek için gösterdiği yol 
ve vasıtalar da tenakuz halindedir. 

İkinci bir temel çelişme kanaatimce sanayi
leşme bahsinde kendisini göstermektedir. İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısı bu 5 
yıllık dönemde Türkiye'nin yapacağı zanne
dilen sınai hamlenin ve sanayi yatırımlarının, 
endüstriyel yatırımların özel sektör tarafın
dan yapılmasını öngörmüştür. Bu sanıyla, bu 
amaçladır ki, plân, kamu kesiminden özel ke
sime ciddî ölçüde ve geniş miktarlara baliğ 
olacak şekilde sermaye ~ transferini, kıymet 
transferini öngörmüş ve emretmiş bulunmakta
dır. Bu bahis üzerinde gerek gelir dağılımın
daki adaletsizlikleri artırıcı niteliği bakımından 
gerekse bir hayal oyunu olması açısından bu 

bahis üzerinde durmak istiyorum ve bunda 
fayda umuyorum. 

: Devlet özel sektöre İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı dönemi içinde doğrudan doğnıya ser
maye transfer edecek ayrıca Sosyal Sigorta
lar ve Emekli Sandığı fonlarından ve Devlet--
çe sağlanacak dış yardım kaynaklarından ciddî 
miktarlarda transfer yapacaktır; bunu düşün
mektedir İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ta
sarısı. Bu, Devlet eliyle fert zengin etme yo
lunun daha genişletilmiş bir halinden, bir 
şekilden başka bir şey değildir. Ve bu tahak
kuk ettiği takdirde Türkiye'de günlerden beri 
bu plân tartışmaları vesilesiyle sözcülerimizin 
ve arkadaşlarımızın ;gepçe'klere bizzat bu doku
mamı haızırlıyan ve şimdi eleştirmesini yaptı
ğımız bu plân dokümanını hazırlıyan Devlet 
Plânlama Teşkilâtının hazırladığı gelir dağılım 
rakamlarına ve belgelerine ve yurt gerçekleri
ne dayanarak ıgerçek yurtseverlere has bir du
yarlıkla ıstırap ile dile (getirdikleri• • .gelir dağı
lımı adaletsizliğini hazin ve korkunç bir şe
kilde artacak niteliktedir. Bunun adına İkinci 
Beış Yıllık Plân tasarısı karma teşebbüs demek
tedir. Karma ekonomi düzenini savunduğumuız, 
inandığımız karıma ekonomi düzeninin;bir bakı
ma dejenerasyonuna, harabiyetine müncer ola
cak ve geçmişte de çok kötü örnekleri, çok za
rarlı örnekleri bulunan bu yolu Yüce Meclisin 
plân .görüşmeleri biterken ciddî ve güzel deği
şiklik yaparak tıkamasını ve bu kötü uygulama
ya fırsat vermemesini temenniye ışayan buluyo
rum. 

ıSaym arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı tasarısı aslında uzmanlar büyük: 
emek harcıyarak ve göz nuru dökerek hazırla
dıkları ciddî bir belgedir. Teışlhisleri .genel ola
rak 'ciddîdir ve değerlidir. Fakat asıl siyasi 
tercihler yapma mevkiinde olan siyasi iktidar 
bu verileri, bu doneleri, bu dokümanı ve bu 
teşhis malzemesini hiç de iyi istikamette bul
mamıştır. Siyasi iktidarın dünya görüşü, Tür
kiye .gerçeklerine aykırı olduğu için, Türkiye 
gerçeklerine mutabık olmadığı için, uzmanla
rın ıciddî bir şe'kilde .emek vererek ve ıgö>z nuru 
dökerek hazırladıkları ve ımeydana getirdikleri 
bu teşhis malzemesi maalesef İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı tasarısı manzumesi için
de yurt ıgerçeklerine 'aykırı bir yön almıştır. 
Her şeyden evvel İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
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Plânı tasarısı (genel ıgörünıümü ile realist değil
dir. Bir defa genel olarak vergi talhminleri 
kanaatimce hayalîdir, tasarruf tahminleri (ha
yalîdir; Buna, ö'zeıl kesimin "bu 'beş yıl içinde 
ulaşacağı sanılan tasarruf yekûnu bahsine bir 
iki cümle ile ve kısaca değinerek anlatmayı uy
gun buluyorum. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plân 
tasarısı özel kesimin, millî hayatımızın özel kesi
minin bu ıbeş yıl içinde bir tasarruf seviyesine 
ulaşacağını, vâsıl olacağını sanmaktadır. Ta
sarruf 'bir defa, eğer yanlış, hatırlamıyorsam 
ve yanlış tesbit etmemişsem millî hayatın özel 
kesiminde özel tasarrufun tahakkuku,. özel sek
törün millî hayatın özel kesiminin tasarruf te
mayülünün artmasınla ve bunun bir istikamette 
vergi politikası ile, maliye politikası ile bir is
tikamete sevk edilmesine 'bağlıdır. Zannediyo
rum ki, meselâ ücret gelirleri tasarrufa faızla 
eğilimi olan, tasarrufa fazla müsait ve müte
mayil gelirler değildir. Aksine kâr .gelirleri ta
sarrufa daflıa mütemayil ve müsait gelirlerdir. 
Zannediyorum ki, İkinci Beş Yıllık Kalkın-
ima Plânı tasarısı tasarrufa daha müsait ve 
eğilimi ıoilan, daJha mütemayil olan kâr gelir
leri artırılmak suretiyle 'bu tasarruf seviyesini 
bulacağı ve hu seviyeye ulaşacağı hesaplanımı§-
tır. Tasarruf eğilimi % 8 den pek de faala de
ğildir ve özel tasarrufun plânın sandığı sevi
yeye ulaşması ıgenel olarak şu iki ihtimalin 
gerçekleşmesine Dağlı .olacaktır. Ya 'kütlelere, 
büyük kütlelere fedakârlık yüklenerek özel 
tasarruf, sanılan ve hayal edilen bu seviyeyi 
bulacaktır veya fedakârlık, imkânlara göre 
dağıtılacaktır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı tasarısı hu yollardan (birincisini seçmiş 
görünmektedir. Türk halkının 'büyük kısmına 
ağır yükler ve 'büyük fedakârlıklar talhmil 
ederek 'bir öael tasarruf seviyesine ulaşmayı dü
şünüyor ,gibi görünmektedir. 

Hiç şüphe etmiyorum ki, bu görüşümü ve 
kanaatimi ve teşhisimi paylaşacaksınız. Bu, ge
niş halk kütlelerinin, esasen ıstırap içinde bu
lunmakta olan ve ilkel bir hayat yaşamakta 
olan ıgeniş halk kütlelerinin aleyhinde olacaktır. 
Tasarrufa daha mütemayil ve müsaidolan kâr 
gelirlerinin artırılması, ıgelir dağılımındaki ada
letsizliği da'ha çok artıracaktır ve halkın aley
hine olacaktır. Bu 'bahsi bağlarken İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının özel kesimde 
öngördüğü, zannettiği ve 'hayal ettiği tasarruf 

seviyesine ulaşamıyaeağını, ulaşsa bile kâr ge
lirlerini gayriâdil bir şekilde teşvik ederek 
halkın, geniş ıhalk kütlelerinin yaşantılarının 
alyehine bir şekil ıgösterecek Ibir sonuç vererek 
ulaşabileceğini, hunun da 'halkı daha çok yok
sulluğa, daha çok ıstıraba sevk.edecek ve 'gelir 
dağılımındaki adaletsizliği daha da artıracak 
kötü bir sonuç vermekten öteye ıgidemiyeceğini 
söylemek istiyorum. 

Sözlerimi, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
tasarısının kanunlaşmasından 'hemen sonra Mec
lislere geleceği anlaşılan plân uygulaması ka
nun tasarısı hakkında da bir kaç kelime söyli-
yerek bitirmek istiyorum. Şüphesiz yakın ilgi
si ve birbirine yansiması kabul edilecektir, 'bu 
iki belgenin, tasarının. 'Siyasi iktidar, Adalet 
Partisi iktidarı ıgeniş halk kütlelerinin aleyhine 
gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da çok ar
tıracağından şüphe bulunmıyan bir yolu îkinei 
Beş Yıllık Plân tasarısı ile izlemeye karar ver
miştir. Bu da hu 'beş yıl içinde kamu kesiminde 
Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar fonların
dan devletin biribir ıgüçlükle ve çoğu zaman 
haysiyetşiken hir şekilde sağladığı veya sağ-
lıyacağı dış yardım kaynaklarından ve fonla
rından yapacağı aktarmalarla özel sektörün 

destekleneceği anlaşılmaktadır. Plân hunu ön
görmektedir ve hemen Meclislere 'getirileceği 
anlaşılan Uygulama, Plân Uygulama Kanun Ta
sarısı da bunun yollarını daha da çok açacak
tır. Plân Uygulama Kanun 'Tasamı nasıl ka
mufle edilir, nasıl anlatılır, nasıl sunulur; hu-
nun siyasi edehiyatı nasıl yapılırsa yapılsın, 
benim şahsan kanaatim odur ki, 'hu tasarı ile 
Meclislerin kapılarından ve Türk ekonomisinin 
kapılarından içeriye bir Turuva Atı (girmek üze
redir. Yüce Meclisin dikkatini 'bu bahse de çek
tikten sonra sözlerimi sizleri saygı ile selâmlı-
yarak bitiriyorum. ('C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — MuiMerem 'arkadaşlarım, plân 
üzerinde şalhısları adına konuşmalar için tahsis 
edilen saat muhtevasında '36 kisşi yerine 40 ki
şi şu anda konuşmuş 'bulunmaktadır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Saat 
24 e kadar devam edelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saat 24 e ikadar devam ede
riz ama 15 dakikaya sığmaz. Sığmıyacağı için 
müsaade ederseniz tatil edelim. 
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İRFAN ıSOLMAZER (Tokat) — 15 dakika
da bitirem'em Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki, ama, sıra siızde değil; 
Sayım Ahmet Üstün'de sıra ve üzerinde konu
şacak. 15 dakikada 'konuşursanız hay hay, bu
yurun. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, memleketin namütenahi ihtiyaç
larını 'çözebilmek için bâzı ıslahat tedbirlerine, 
reform 'hareketlerine ihtiyaç vardır. 

Bu tedbirler, demokratik 'plânda yer almak 
suretiyle. Türk halkının menfaatine en iyi çö
züm yollarını gösterecıektir ve -göstermesi müm
kündür. Bütün bu tedbirlerin yanında bir re
forma daha ihtiyaç 'görmekteyim şahsan. Bu 
reform politika anlayışnmızdaki reform olmalı
dır arkadaşlar. Artık Türkiye'de politika -anla
yışı, siyasi kanaat ayrılıkları dolayısiyie baş
ka başka partilerde yer almanın, yekdiğerimi-
ıze biaman 'düşman -elmama kanaatinde birleş-
ımemizi -gerektirir. Yani, iktidarın -getirdiği 
ımillet 'hayrına -tedbirin karşısına muhalefet ola
rak peşin kararlılıkla dikilmek yerine; eğer 
iktidarın »getrdiği tedbirler millet hayırlına ise, 
millet hayırınadır, diye 'destekçi olmak ve 
muhalefetin (getirdiği tedbirlere iktidar olarak 
peşin kararlılık içerisinde karşı dikilmek, 'buna 
mâni olmak yerine muhalefetten de gelse ma
demki millet hayırınadır, 'bunu benimsemek, 
bunları işbirliği halinde birlikte milletin hiz
metine sevk etmek lâzımdıır. İşte bu anlayışı 
da reform yapmaya zaruret vardır. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınana Plânı, genel 
amaç ve hedeflerinde; Türk Milletini hür ve 
medeni bir ortamda, demokrasi ve karma eko
nomi düzeni içinde, adalete ve tam çalışma 
esasına bağlı olarak, herkes için insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesine ulaştır
mayı gaye edinmiştir. Plânın bu genel amaç 
ve hedeflerinde mutabık olmamaya imkân yok
tur. 

Plân; kalkınmada sanayii itici bir güc ola
rak sektörler arasında en önde tutmaktadır. 
Şüphesiz bu görüş de isabetlidir. Ancak; Tür
kiye'nin bir ziraat memleketi olduğu, hakkının 
çoğunluğunun köyde yaşadığı, millî gelirin bü
yük bir payının tarımsal ürünlerden sağladığı 
ve -millî 'gelir dağılımında en az payın köyde 
yaşıyan aileye isabet ettiği (gerçeğini göz önün

de tutarak plânda, tarım sektörünün genişliği
ne ve içinde bulunduğu şartlara ve hızlı kal
kınmadaki yerine göre daha tesirli tedbirlere 
ve yatırımlara yer verilmeli idi. 

Zirai üretimin artması ve* elde edilen mah
sulün kalitesinin yükselmesini temin eden fak
törlerin başında, -toprağın zamanında işlenme
si, sulanması, kimyevi 'gübre ile beslenmesi ve 
iyi vasıflı tohumluk kullanılması, arıızi hasta
lıklarla tesirli bir şekilde mücadele -edilmesi 
ıgclir. Bu da ancak çiftçinin yeteri kadar iş
gücüne saıhibolmasına bağlıdır. 

Türkiye'de 26" milyon hektar ziraat arazisi
nin 23 500 000 hektarı münavebe ile ekilmek
tedir. Bu arazinin 1 500 000 hektarı sulana
bilmektedir. Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 
515 bin hektar arazinin sulanması ön-
-görülmüş ise de plân döneminde bu
nun ancak 200 bin hektarı sulamaya açıla
bilmiştir. İkinci plân dönemi için ise 319 bin 
hektar arazinin sulanması öngörülmüştür. 

23 milyon 500 bin hektar arazinin işlenmesi 
için Türkiye'de mevcut traktör adedi 45 bin
dir. Bunun da % 35 inin miadı çoktan dolmuş
tur. Bu miktarın ne kadar yetersiz olduğunu 
göstermek bakımından bir misal arz edeyim. 

Zirai mekanizyona önem vererek, üretimi 
artıran Avrupa memleketlerinde 1062 ye göre 
traktör mevcudu şöyledir. 

Batı Almanya 
Avusturya 
Danimarka 
Fransa 
İtalya 
İngiltere 
İsviçre 
Türkiye 

960 000 
159 000 
141 000 
900 000 
300 000 
443 000 
51 000 
45 000 

Traktör ekipmanları, yedek parça, zirai 
gübre ve zirai ilâçların durumu da bu ölçüde
dir. Kaldı ki bu ziraî araç ve yedek parça zi
rai gübre, zirai ilâçlar yeteri kadar ithal ye 
imal edilerek satışa çıkarılsa dahi bugünkü 
kredi ve fiyat şartları içinde çiftçinin muhta-
eolduğu bu vasıtaları ve maddeleri alması bir 
talih eseri sayılmaktadır. 

Şu manzara açıkça Türkiye'de halen kara-
sapan hâkimiyetinin devam ettiğini ortaya koy
maktadır. 
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Yeteri kadar toprağa sahibolmama yanında 
bir de elindeki toprağı işliyecek güce Türk çift
çisi sahip kılınmadıkça zirai istihsalin artması 
ve sosyal adalet dengesinin sağlanması bir ha
yal olur. 

Tarım ürünlerinin daha vasıflı ve verimli ol
ması için çiftçinin işgücünü artırmak zorunlu
dur. Bugün çiftçi işgücünün yetersizliği sebebiy
le tarlasını zamanında nadas, bahçesini zama
nında çapa, mahsulünü zamanında "sulama ve 
hattâ ürününü zamanında toplama ve pazarla
madan mahrumdur. Zirai hastalıklar ve haşa
ratla mücadele gücünden yoksundur. 

Köylümüz, hava şartlan sebebiyle mâruz kal
dığı zarar halinde mevcut kanunlara göre ya
pılan tohum, zirai gübre, kredi olarak verilen 
ödünç yardımlar, çiftçinin eline zamanında geç
memekte ve ihtiyaca cevap vermekten çok uzak 
bulunmaktadır. 

Kredilerin, bugünün şartlarına göre artırıl
ması ve kredi mekanizmasının köyün gerçek-
ler'ne uygun bir şekrlde daha kolav işler hale ge
tirilmesi lâzımdır. Bu hususta plânda sarih hü
kümleri göremedim. Gübre tohum ve kredi ile 
ilgili birkaç misal arz edeyim : 

Çiftçinin gübre ihtiyacını Ziraat Bankası ile 
Zirai Donatım Kurumu İşbirliği halinde karşı
lamaktadırlar, Hükümetlerin çıkardığı karar
name gereğince. Birinci Beş Yıllık Plân döne
minde böyle tatbik edilmiştir. Ancak tatbi
kat göstermiştir ki, Ziraat Bankasının banka
cılık anlayışı, Zirai Donatım Kurumunun ise 
sadece depo vazifesi görme -anlayışı içerisinde 
çiftçiye zamanında ıgüıbre yetiştirmek müm
kün olmadığı gibi behemehal karşılığında 
gavrimenkul ipntek veya tüccar kefaleti isten
diği içindir ki, küçük ve orta çiftçi yani hima
yesi gereken çiftçi gübrenin lüzumunu ve 
menfaatini bildiği halde, alamamak durumunda 
kalmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plân tatbikatı sırasında 
sosval adaletin tahakkuku bakımından zirai 
istihsalin artırılması /bakımından gübrenin 
çiftçiye intikalinde köyün gerçeğine, küçük 
çiftçinin şartlarına uygun olarak kolaylıkla kim
yevi gübrenin çiftçinin eline geçmesi için gere
ken tedbirler alınmalıdır. Bu hususta Hükü
met yıllık uygulama programında bu tedbirleri 
öngördüğünü ifade ederse memnun olurum. | 

Tohum yardımı da aynı usule uymaktadır, 
bu muameleye uymaktadır. Daha ziyade çiftçiye 
tohum yardımı zarar halinde, 5254 sayılı Kanuna 
göre yapılmaktadır. Ancak, ekim mevsimi geç
tikten sonra eline bu gönderilen yardım iyi va
sıflı olmaktan uzak sadece tohum gönderilmiş
tir denebilmek için verilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Üstün, 15 dakika konuşa
caktınız; saatiniz dolmak üzere. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Kredi mev
zuunda yine himayesi gereken küçük ve orta 
çiftçi karşılık gösteremediği izin Ziraat Ban
kasından işgücünü artırmak, istihsali artırmak, 
kazancını artırmak bakımından mahrum kal
maktadır. Hükümetin bu hususlar üzerine 
eğilmesini ve yıllık uygulama programında kü
çük ve orta çiftçinin himayesi bakımından 
gerekli tedbirlerini işitmek, öğrenmek istiyorum. 

Yine plânda zirai reformdan bahsedilmektedir. 
Ama, toprak reformuna gereği gibi yer verme
miştir. 

Zirai reform derken toprağı bu deyimi için
de düşünmemde mümkün değildir. Toprak olma
dan ziraat olmaz. 

Orınan içi köylülerimiz cidden kaderleri ile 
başbaşa terked'lmiş durumdadırlar. Bugün orman 
suçu ile hazırlanmış yüzbin c: varında dosya or
man içi köylüsünün aciklı haDinin en açık vesi
kasıdır. 

Orman içi köylerimiz için hayati önem taşı
yan bir konu orman sınırlarının yeniden tesbiti-
dir. Kaanatimce Türkiye'de sosyal adaletin sağ
lanması ve millî gelir hızının tahmin edilen ora-" 
na ulaşması tarım sektörünün güc kazanması 
ile mümkündür. 

Kövdeh şehre devam eden akından sevinmek 
mi üzülmek mi gerektiği halen tartışma konusu 
olmaktdır. 

Bugün Türkiye'de sosyal haklar ve sosyal 
güvenlik tedbirler1! sanayi dallarında ve Devlet 
hizmetlinde çalışanlar için alınmaktadır. 

Medeni ve ileri memleketlerde bu haklar ve 
tedbirler çok daha iyi şartlara bağlanmıştır. An
cak, o momleketlerin köylüsü de en az şehirdeki
ler kadar yaşama seviyesine yükselmiştir ve ge
leceğinden emindir. 

Türk Milleti'inin büyük çoğunluğunu teşkil 
eden köylümüz ise bütün bu imkânlardan ve 
haklardan mahrumdur. 
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Köyden şehre aikm, bir fabrikada işçi bir 
Devlet dairesinde veya bir apartmanda kapıcı 
ve kaloriferci olarak iş bulmak için yapılmakta
dır. Saydığım hizmetlerin karşılığından alman 
ücretler köyde yaşıyanlarm büyülü çoğunluğu
nun yaşayışından daha rahat ve emniyetli bir 
geçim temin edilmektedir, 

Ayrıca on binlerce köy halen yolsuz, okulsuz 
ve susuzdur. 

Plânda bütün bu konulara yer verilmekle 
beraber dâvanın büyüklüğüne ve ihtiyaçların 
haemma mütenasip tedbirler alınmamıştır. 

Sosyal adaletin tahakkuku ve millî gelir da
ğılımında adaletli dengenin sağlanması arz etti
ğimi şartları göz önünde tutarak yeterli tedbir
lerin alınması ile mümkündür. 

Türk köylüsünden daima isteyen ve alan Dev
let anlıayışı yerin onu düşünen ve ona yardım 
eden bir anlayışa'hep beraber gelelim ve demok
ratik plân içinde köye yönelen büyük kütlelerin 
sefaletini, ıstırabını göz önünde tutan ye ona 
cevap ariyan, cevap bulan bir plân hüviyeti we-
relim. Bu hususta Karma Plân Komisyonundan 
ve Sayın Hükümet'iten vereceğimiz- önergelere il-
tifar etmesini rica ederken plânın Milletimiz 
için hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi say
gı ile selâmlarını. 

BAŞKAN — Bu şekilde 41 nci arkadaşımız 
da kişisel görüşlerini açıklamıştır. 

29 Haziran Penşemlbe günü saat 10 da top
lanmak' üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(29.6.1967) Kapanma Saati : 00,03 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

m 
ÖNOELlKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Se
natosu 3/590) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 6 . 19671 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




