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Sayfa 
Kalkınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli 
ve 77 sayılı Kanunun 1 noi maddesine gö
re sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Pilânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Plân Karma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Sena
tosu 3/590) (S. Sayısı: 315) 3:26,26:68 
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4. —. OBÇIEN' TUTANAK ÖZETİ-

BİRİNCİ OTURUM 
'Çanlkırı Milletvekili Mehımeit Ali Arsan'ın, 

205 sayılı yazılı sorusunu geri aldığına dair 
önergesi okundu ve yazılı sorunun geriveril-
diği bildirildi. 

Maliye Komisyonu Başkanlığının Antalya 
Milletvekili Ahmet Torgay'm, İstiklâl Savaşma 
fiilen katılıp, İstiklâl Madalyası olanlardan 
muhtaç durumda olanlara maaş tahsisi hakkın
da. ve 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun-
hasanoğlu ve 13 arkadaşının vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisi hakkında kanun teklifle
rinin, İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlar
dan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona havale edilmesine dair tezkereleri ka
bul olundu. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tümü 

üzerindeki görüşmelere devam olundu. 
Birleşime ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerinde 

gruplar adına yeniden konuşma talebinde bu
lunmaması, şahıslar adına yapılan konuşmalar 
için ayrılan sürenin dolmuş olması, Plân Ko
misyonu adına konuşulamıyacağmm bildiril
mesi ve Hükümet adına gelecek birleşimde ko
nuşulacağının açıklanması üzerine 30 . 6 . 1967 
Cuma günü saat 10,00 da toplanılmak üzere 
birleşime saat 18,10 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Bilgin 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-

oğlu'nun, Başbakanın Gökçekaya Barajının te
mel atma töreninde yaptığı konuşmaya dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş

tir. (6/574) 
2. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 

Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına dair 
sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/575) 

2. GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1960 bütçe 

yılı Kesinhesaıp kanunu tasarısı ile Onman Ge
nel Müdürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesin/hesabı
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (1/05, 3/134) (S. Sayısı : 
320) 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1961 bütçe 
yılı Kesirihesap kanun tasarısı ile Orman Genel 
Müdürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinihesalbına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış

tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (1/27, 3/140) (IS. Sayısı : 321) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen iş 
3. — Cumhuriyet. Senatosu Üyesi Kadri 

Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanun ile 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teldifi 
ile Mardin Milletvekili Rıfat Baykal ve 3 ar
kadaşının 1903 ders yılında harb okulu öğ
rencilerinden okuldan ihraeolunanlarm asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
(2/2, 2/66) (Millî Savunma Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 129 ncu Biyoşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- ı BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
pılacaktır. Sayın üyelerin kaJbul düğmelerine Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo-
basmalarmı rica loderim. i ruz. 

(Yoklama yapıldı.) | 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Adana Milletvekili Sabahattin Baybo-
ra'nın vefat etmiş olduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/699) 

BAŞKAN — Riyaısüt Divanı sunuşu olarak 
bir Başbakanlık tezkeresi var, okutuyorum: ; 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adana Milletvekili Sabahattin Baybora'nm, 

21 . 6 . 1967 günü saat 16,45 te İstanbul'dan 
Ankara'ya gelirken, 40 ncı kilometrede geçir
diği trafik kazası neticesinde vefat ettiği ve 
22 . 6 . 1967 günü akşamı ebedî is'tirahatgâhı-
na defnedilmek üzere cenazasinin İstanbul'a 

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) 

BAŞKAN — Mufhtercm arkadaşlarım, İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın tümü üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. Söz sı
rası Hükümet adına Sayın Başbakanındır. Bu
yurun Sayın Barbakan. Saat 10,04 (A. P. sı-
ıralarmdan sürekli alkışlar) 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

götürüldüğü İçişleri Bakanlığından alman 
26 . 6 . 1967 tarihli ve 3/23302 - 64/5417 sa
yılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arz ederim.' 
Başbakan 

ıSüleyman ıDıcmirel 

BAŞKAN — Merhum arkadaşımızın mâ
nevi huzurunda sizleri bir dakika ihtiram sü
kûtuna davet ederim. 

(Bir dakikalık saygı duruşunda bulunul
du)) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Saym Başkan, Yüce Meclisin saym 
üyeleri; İkinci Beş Yıllık Plânın müzakereleri 
dolayısiyle yapılmış bulunan tesnkidleri cevap
landırmak, gerekli açıklamalarda bulunmak üze
re huzurunuza geldiğim şu anda hepinizi mu
habbetle ve saygiyle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

Meclislerimizde, Plân mevzuu konuşulmaya 
başlandığından bu yana çok değişik görüşler, 
meclislerimizin haysiyetine, vekarma yaraşır bir 
hür hava içerisinde bu kürsülerden dillendiril-
miştir. Bundan ancak memnun olmak lâzımgelir. 
Çünkü, hür kürsüleri olmıyan memleketlerde 
konuşmalar kapı arkalarında, sokaklarda, aleni
yetten mahrum fısıltı şeklinde yapılır. Bu iti-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 3 
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barla fikirler, mütalâalar, tenkidler, nasıl olursa 
olsun, hangi dozda yapılmış olursa olsun, ne şe
kilde yapılmış olursa olsun, bunu demokrasimi
zin terakkisinin kaydettiği bir merhale olarak al
mak gerekir. 

Esasen demokrasi, meselelerin birçok kereler 
söylediğim gilbi, bu ve buna benzer yani Parlâ
mento denen müessesenin çatısı altında tartışıla
rak halledildiği bir rejimdir. Bu suretle mesele
ler sokaklara düşürülmez, bulhranlar, krizler va
him şekil alıp konuşulması, halledilmesi imkânsız 
hale gelmez ve bütün meselelere münakaşa ile, 
müzakere ile ve medenî yol ve usullerle hal ça
releri aranır ve hal çareleri bulunur. Bu itibar
ladır ki, dört günden beri yapılmakta olan gö
rüşmeler, daha evvel Senatoda yapılmış bulunan 
pförüsmeler, ondan evel de Bütçe Plân Karma 
Kiomi'svonunda yapılmış bulunan görüşmeler bir 
terakkiyi ifade etmektedir. 

'Bunu takiben şunu ifade etmek isterim ki; 
fikir ve mütalâaların Plân görüşmeleri dolayı-
sivle. plânla ilgili safihaların çok dışına çıkabil
diği bir vakıadır. Bunun çeşitli sebepleri var
dır. 

iBirisi; hakikaten plân mefhumu komplike bir 
mefhumdur, muğlâk bir mefhumdur. Plân mef
humundan ne anlaşılması gerektiği, plânın şümu
lünün ne olması gerektiği, plânın neleri getirme
si lâzımıa-eldiği, ne derece kayıtlayıcı olması ge
rektiği münakaşaları bu zamana kadar yapılagel-
mistir. Bu münakaşalar ne bugün bitecektir, ne 
de va.rm bitecektir. Bu münakaşalar yine yapı
la ffideeektir. Ama ümidederim ki, bizaz sonra 
arz edeceğim şekilde bu. münakaşaların daha müs
mir bir şekilde yapılabilmesi, bâzı temel mefhum
larda. mutalbakat demiyorum, vuzulha varılması
na ballıdır. 

Muhterem milletvekilleri, şayet plân konuş
maları sadece plân üzerinde ve plânın etrafında 
kal'3'bilsevdi, ben de bugünkü cevaplarımı, izah
larımı o ölçüde tutmak isterdim. Ama o ölçünün 
dısma çıkılmış, birtakım hususları, zamanın mü
saadesi nisbetinde ve İktidar Partisinin Genel 
Bakanı olmanın ve iktidar partisine dayalı Tür-
kive Oum/huriyeti Hükümetinin Başbakanı olma
nın verdiği mesulivetin hudutları içerisinde ve 
onun idraki içerisinde kalarak cevaplandırmaya 
gavret edeceğim. Bundan şu mâna çıkarılmama
lıdır ki, birçok şeyler cevaplandırılmamış veya
hut da birtakım cevaplar da kâfi derecede vu-
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zuhlu olmamış. Bunların hepsi bu şümulün içe
risinde kalınarak değerlendirilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Meclisinizde 
dört gündür yapılmakta olan müzakereler bir
çok yönlerden birtakım yenilikler ifade ediyor. 
Bu yeniliklerin zaman içerisinde daha şekillene
ceğini ve sarahate kavuşacağını, buudlarrnı tam 
olarak kazanacağını ümidetmek isterim. Ne de
mek istediğimi, keza yapılan tenkidlere cevap 
verirken arz edeceğim. 

Ama şurası yine bir vakıadır ki, konuşulmuş 
bulunan, söylenmiş bulunan hususların çok bü
yük ekseriyeti 11 Ka;sım 1965 tarihinde güven
oyu alan Hükümetimizin ona takaddüm eden 
günlerdeki program müzakerelerinde ileriye atıl
mış ve cevaplandırılmıştır. Daha sonra 1966 Büt
çesinin tenkidinde Komisyonda, Senatoda, Millet 
Meclisinde ortaya atılmış, cevaplandırılmıştır. 
T>aıha sonra 1967 yılı Bütçesinin müzakeresi sı
rasında keza Komisyonda, Senatoda, ve Millet 
Meclisinde ortaya atılmış, cevaplandırılmıştır. 
T>alha sonra da, İkinci Beş Yıllık Plânın görüşül
mesi sırasında da Millet Meclisinde ve Senato'-
da büyük ekseriyeti ortaya atılmış ve cevaplan
dırılmıştır. Bunlara ilâveten 1966 senesi içinde 
vapılmış bulunan Senato kısmî seçimlerinde or
taya atılan bu fikir ve mütalâalar, milletimizin 
önünde ve onun huzurunda tartışılmıştır. Bütün 
bunlara rağmen, bugün yine bunların büyük bir 
kısmını cevaplandırmak durumu hâsıl olmuştur. 
Bunları bir tekrar olarak değil, hafızaları taze
lemek bakımından yapmaik durumundayım. 

Ayrıca, anlaşılıyor ki, bu meseleleri daha 
çok konuşmaya devam edeceğiz. Bu meselele
ri konuşurken, meselelerin kâfi derecede kö
küne mi inilmiyor gibi bir şüphenin de daimi 
olarak içinde bulunduğunu arz etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzda ev
velâ plânın nasıl hazırlandığından bahsede
yim. 

ikinci Beş Yıllık Plân, 22 Mart 1965 tarihin
de, yani bundan takriben 25 - 26 ay evvel baş-
hyan özel ihtisas komisyonları çalışması ile 
o zamana kadar yapılmış fikrî hazırlıkları göz
den geçirmek ve plân için lüzumlu birtakım 
bilgileri toplamak üzere geçilmiş faaliyetin bir 
neticesi olarak huzurunuzdadır. Yani demek 
istiyorum ki, 25 aya yakm bir zaman, İkinci 
Beş Yıllık Plân üzerinde sarfedilmiştir. 85 e 
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yakın özel ihtisas komisyonu kurulmuş, mem
leketimizin her sahasında çalışan 1 500 e ya
kın mütehassıs bu plân üzerinde çalışmak im
kânını bulmuştur. Daha doğrusu, plâna yapa
bilecekleri kadar katkıyı yapma kendilerinden 
istenmiş ve bu imkân, bu katkıyı yapabilecek 
olan herkese açık tutulmuştur. Daha sonra 20 -
21 Arabk 1965 tarihinde bir millî kollogyum 
toplanmış, model çalışması Türk bilim adamla
rının tetkikine sunulmuştur ve bu kollogyum a 
da plâna katkıda bulunabilecek herkes dav^t 
tedilmiştir. Daha sonra 27, 28, 29 Ocak 1966 
günlerinde bir millî kollogyum daha tertiplen
miş, İkinci Beş Yıllık Plân, Türkiye'ye ne ge
tirmelidir, münakaşası açılmış ve bu münakaşa 
yapılmıştır. Bu arada gerek özel ihtisas ko
misyonlarının çalışması, gerek Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanlarının çalışması, gerekse 
'kollogyumlardan alınan intihaların hepsi, plân 
hazırlıklarının içine katılmıştır. 21 - 23 Kasım 
1966 tarihlerinde beynelmilel bir kollogyum 
açılmış bu kollogyumda plânın yönleri ile mü
nakaşası yapılmıştır. Yerli ve yabancı profe
sörler, Konsorsiyum üyesi memleketlerin tem
silcileri, beynelmilel kuruluşların temsilcileri 
bu kollogyuma davet edilmiştirr. Haziran 1966 
ve Ağustos 1966 aylan zarfında strateji dokü
manı hazırlanmış, Yüksek Plânlama Teşkilâ
tında müzakeresi yapılmış ve 17 . 1 . 1967 ta
rihinde Bakanlar Kurulundan geçirilmiştir. 15 
Nisan ile Mayıs ayı arasında da Yüksek Plân
lama Kurulu Plânlama Teşkilâtı tarafından ha
zırlanmış bulunan strateji dokümanına uygun, 
plân müsvettelerini gözden geçirmeye başla
mış ve uzun saatler bu dokümanın üzerinde 
çalışmıştır. 24 Mayıs 1967 tarihinde plânın 
Bakanlar Kurulunda müzakeresi yapılmıştır. 
28 Mayıs 1967 tarihinde de Meclislere sevk 
edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu kronolojiyi, 
plânın bir olup bittiye getirildiği veya kâfi 
derecede mütehassısların fikirlerinin alınmadı
ğı şeklindeki yanlış, haksız, hiçbir mesnede is-
tinadetmiyen iddiaları reddetmek için veriyo
rum. Ve iddia ediyorum ki, İkinci Beş Yıllık 
Plân, bu dokümana katkıda bulunabilecek her
kese açık tutulmuştur. Bu iddianın aksine biri
si çıkar derse ki, ben de katkıda bulunacak
tım ama bana açık tutulmadı. O zaman onu ken
di içinde mütalâa etmek gerekir. Ama bu id-

dayı yirmi gün devam eden Bütçe Plân Ko
misyonunun huzurunda yaptım. Hiç kimse çı
kıp benim fikrim alınmadı, demedi. Ben kat
kıda bulunabilecektim, ama benim katkıda bu
lunmama mâni olundu, demedi. 

Muhterem arkadaşlarım, bununla da kalma
mış, basında çıkan veya hususi etütler halin
de çıkan her şey gözden geçirilmiştir. Katkı
da bulunabilecek kimse var idiyse, bulunama
dım iddiasını yapıyorsa, matbuatta yapacağı 
neşriyatı yapar, ondan istifade etmek imkân
larını arardık. 

Huzurunuzda şunu arz edeyim ki, memleke
timizin beş senelik iktisadi hayatında çok mü
him tesiri olan, içtimai hayatında, kültürel ha
yatında çok mühim tesiri olan plân gibi bir 
dokümanın, memleketimiz basınında kâfi ten
kide, kâfi münakaşaya mâruz kalmadığını ifa
de etmek isterim. Yazılmış bulunan her yazı
yı, söylenmiş bulunan her sözü kıymetlendir
dik. 

Muhterem arkadaşlar, dedim ki, plân muğ
lâk bir müessesedir, plân yapmak gayet zor 
bir iştir. Plân birbiri ile çelişir gibi görünen, 
birbiri ile çelişen birtakım hedeflerle imkânla
rın muvazeneli bir şekilde telif edilmesi, bağ-
daştırılmasıdır. Bağdaştırılma imkânı yoksa, 
o zaman bağdaştırılamıyan unsurlar plânın dı
şında kalacaktır mecburen. Bu bağdaştırma ne-

I ye göre yapılacaktır? Bu bağdaştırma, bir te-
! mel felsefeye göre, bir siyasi angajmana göre 
i ve bıfnlarm hepsinden evvel de, Türk Devleti-
! nin Anayasasına ve Türk Devletinin kanunla-
! rina göre yapılacaktır. Binaenaleyh, önünüze 
| getirilmiş bulunan doküman Türk Devletinin 
» Anayasasına, Türk Devletinin kanunlarına, 
! iktidar partisinin angajmanlarına, taahhütleri-
1 ne ve siyasi felsefesine ve bunların içinde de -
j ki bunların hepsi memleketin menfaatlerine yö-
| nelmiş şeylerdir - memleketin menfaatlerine 
] yönelmiş bir dokümandır. (A. P. sıralarından 
; alkışlar) Başka türlü bir plân düşünülemez. 
\ Yani, iktidar partisinin siyasi taahhütlerini 
| içine almıyan bir plân düşünülemez. O zaman 
1 siyasi tutarsızlıkla karşı karşıya kalınır. Siya-
\ si otorite ile administrasyonu ayniliği gibi 
1 bir durumla karşı karşıya kalınır. Kanunları-
5 mızm kabul ettiği siyasi otoritenin tekliği ye-
ı rine, siyasi otoritenin teeezzii ile karşı karşıya 
' kalınır. Bu bir kaostur, bu bir anarşidir. Hu-
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zurunuza gelen plân ne bir anarşik düşünce
nin, ne bir karışık, muğlâk düşüncenin eseri
dir, ne de bir tereddütler mecmuasıdır. Ne 
yaptığını bilen, hangi istikâmete gideceğini bi
len bir felsefenin, Cumhuriyetin kanunlarına 
ve Devletin Anayasasına uygun olarak memle
ketin gerçeklerine, memleketin imkânlarına gö
re tertiplenmiş bir dokümandır. 

Bu itibarla yapılan tcnkidleri değerlendirir
ken gayet tabiî ki, birtakım siyasi görüşlere 
bu plân uymıyacaktır. Uymıyacağmı belirtmek 
için burada bunu söylüyorum. Gayet tabiî ki, 
muhalefetler de görüşlerini kendi siyasi felsefe
leri içerisinde, kendi siyasi inançları içerisin
de beyan edeceklerdir. Yani, şu hususu vu-x 

zuha kavuşturmaya çalışıyorum ki, huzuru
nuza getirdiğimiz plân, bizim siyasi taah
hütlerimiz ve siyasi felsefemize uygun bir dokü
mandır. Bizim siyasi taahhütlerimiz ve siyasi 
felsefemiz Türk Devletinin Anayasasına ve 
Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarına uygundur 
ve siyasi tutarlılık şartı olarak plânda bu 
aranmalıdır. Bunun dışında tenkid edenler kendi 
aradıklarını bulamadıkları takdirde, kendi siya
si felsefelerine uygunluk bulamadıkları takdir
de ne bizden şikâyet etmeye, ne plândan şikâ
yet etmeye hakları vardır. (A.P. sıralarından al
kışlar) Ama, bu şikâyetleri yine yapacaklardır. 
O da onların bu kürsüden söylemek durumunda 
oldukları ve bir gün siyasi iktidara gelirlerse 
gerçekleştirmek mecburiyetinde bulundukları 
hususlardır. 'Bu hususa vuzuh vermedikçe sert 
tartışmalardan, ileri geri konuşmalardan kur
tulmamız zordur. Bu, Parlöman'ter düzende ik
tidar - muha'defet anlayışıdır. İktidarın ve mu
halefetin sorumlulukları analyışıdır. İktidarın 
ve muhalefetin yetkileri anlayışıdır. 

Muhterem milletvekilleri, İkinci Beş Yıllık 
Plân, doktriner bir görüşe istinadetmiyor. Onun 
içindir ki, doktriner görüşün izlerini ve icapla
rını arıyanlarm hayal sükutuna uğramaları 
tabiîdir. (Adalet Partisi sıralarından bravo ses
leri, alkışlar.) Aslında bu bizim doğru yolda 
'olduğumuzu teyideder. Çünkü, A.P. seçim be
yannamesi ile, programı ile ve Hükümet Prog
ramı ile büyük milletimizin huzurunda kendisi 
iktidara geldiği zaman neyi yapacağını söylemiş, 
Yüce Meclislerin huzurunda neyi yapacağını 
'Söylemiş, neyi yapmıyacağmı söylemiş, neyi 
nasıl yapacağını söylemiş; şimdi de bunların 

hepsini her icraatında izi görülecek şekilde 
ortaya koymuştur. Adalet Partisinin ekonomik 
felsefesi, içtimai felsefesi, kalkınma felsefesi 
gerçekçi bir felsefedir, doktriner bir felsefe de
ğildir. Defaatle söyledik, söylemeye devam ede
ceğiz : Türkiye'nin şart ve icaplarına, büyük 
milletimizin ihtiyaçlarına, arzularına uygun bir 
iktisadi ve içtimai politika takibetmek Adalet 
Partisinin felsefesidir. Bu itibarla, Adalet 
Partisi şu veya bu doktrini, onun katı esas
larını alıp büyük milletimizin sırtına dar bir 
caket gibi geçirmek niyetinde değildir ve bu ni
yette olanlarla da, siyasi bir mücadelenin içe
risindedir. Bu niyetle olanlarla bu mücadelesi 
daima devam edecektir. Çünkü Adalet Partisi 
büyük milletimizin kalkınmadaki gücüne, ha
yatiyetine inanır. Buna şu veya bu şekilde set 
çekilmesine, birtakım özentilerle şu veya bu 
memleketlerden alınmış, şu veya bu asırdaki fi
kirlerle milletimizin sırtına bir caket geçi
rilmesine, bir hazır elbisenin milletimize giydi
rilmesine karşıdır. (A.P. sıralarından «bravo» 
sesleri ve alkışlar) Münakaşaların bir kısmı bu
radan çıkıyor. Söylüyoruz, bizim felsefemiz ne
dir? Birçok kereler söyledim, yine de söylü-
vorum, bunu bir müdafaa haleti ruhiyesi 
içerisinde söylemiyorum. Adalet Partisinin ne 
19 ncu Asrın liberalizmi ile, kapitalizmi ile, ne 
sunla, ne bunla hiçbir alâkası yoktur. Ada
let Partisi Türkiye'nin bugünkü, dünkü de de
ğil, bugünkü ve yarınki ihtiyaçları neyi icabet
tiriyorsa o ihtiyaçların gerektirdiği imkânları 
hazırlamak ve büyük milletimizin çekmiş bu
lunduğu ıstıraplardan biran evvel kendisini 
kurtarmak hedefini seçmiştir. Bu hedefe eri
şirken büyük milletimizin temelde, tabanda ve 
her yerde coğrafi bütünlüğünü, millî bütün
lüğünü korumayı kendisine şiar edinmiştir. 
Büyük milletimizin bütünlüğünün korunması 
en hayati, en mühim meselelerden birisidir. 
Daha doğrusu, büyük milletimizin asırlar bo-
vurica sağlamış bulunduğu bütünlüğü bozucu 
istikamette- çalışılmasına engel olunması, en 
mühim meselelerden birisidir. Onun içindir ki, 
iktisadi, sosyal, kültürel meselelerin ele alınma
sında en mühim hedef olarak büyük milleti
mizin bütünlüğünün, beraberliğinin muhafa
zasını ele almıştır. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, plân ile rejimin 
münasebeti hakkında birtakım münakaşalar 
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yapıldı. Burada hemen şunu söyliyeyim ki, 
plân ile rejim sıkı sıkıya ilgilidir. Rejim baş
ka bir iştir, plân başka bir iştir şeklindeki bir 
görüşe, hiçbir şekilde katılmaya imkân yoktur. 
Çünkü doğru değildir. İktisadi, kültürel ve 
sosyal kalkınma yapacaksınız. Plân bunu 
âmir. Bunu yaparken nasıl yapacaksınız? Han
gi şartlar altında yapacaksınız? Bunun hürri
yet düzeni ile çok yakından ilgisi vardır. 
Demokratik hürriyet düzeni bugün, sosyal ve 
iktisadi kalkınma ile beraber, topyekûn kalkın
ma dediğimiz kalkınma ile beraber rejimlerin 
şeklini tesbit etmektedir. Bu itibarla, reji
min şekliyle plânın alâkası yoktur şeklin
deki bir düşünce, anlaşılması mümkün olmı-
yan, belki de kâfi derecede söylenmediği için 
anlaşılması mümkün olmıyan bir düşüncedir. 
Plân emredici mi olmalıdır, plân yol gösterici 
mi olmalıdır? Emredici plân yaptığımız tak
dirde rejimin şekli her haliyle totaliterdir. İs
ter faşist ucunda olsun, ister komünist ucunda 
olsun, emredici plân hor haliyle totaliterdir ve 
totaliter rejimlerin icabıdır. Bunun aksini iddia 
edenler çıkıp söylemelidir, demokratik memle
ketlerde şu memlekette, şu memlekette emredici 
plân vardır diye. Bunu söyliyebildiler mi, bu 
noktaya kadar? Hayır. Sorduk, bunu defalarca; 
hiç kimsenin de demokratik memleketin hangisi 
olduğunu, demokratik olmıyan memleketin han
gisi olduğunu ayırdedememesine bugün imkân 
yoktur. Yani, herkesin kendiliğinden bir 
demokrasi tarifi yapıp ona göre şu memleket 
demokratiktir, bu memleket demokratik değildir 
şeMinde bir tanımlama yapmıya hakkı yok; 
yaptığı takdirde yanlış olur, yanlış bir iş gör
müş olur. Onun içindir ki, plânın şeklinin, şü
mulünün, felsefesinin rejimle ilgisi yoktur, şek
lindeki veya rejimle şöyle, böyle ilgisi vardır 
şeklindeki, iddiaların hiçbirisini kabullenmeye 
imkân yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, aslında bir mem
leketin idaresinin hedefi, fertlerin tabiî hak
larını korumak ve milletin mutluluğunu sağla
maktır. Fertlerin tabiî haklarını korumak 
ve milletin mutluluğunu sağlamak bugün em
niyetin, asayişin korunması, ülkede adaletin 
hâkim kılınması, hürriyetlerin korunması ve 
milletin refahının sağlanması haline gelmiş
tir. Bu demokratik düzen içerisindeki her 
türlü Devlet idaresinin en birinci prensibi

dir. İdarenin şekli ise, milletin mutluluğu ile, 
milletin saadeti ile çok yakından ilgilidir. 
Milletin saadetini sadece materyalisttik esas 
üzerinden düşünmek, milleti mânevi unsur
lardan, mânevi değerlerden yoksun addetmek 
bugünün modern Devletinin ve bugünün mo
dern Türkiye'sinin hedefleri içerisinde bu-
lunmıyan bir unsurdur. (A. P. sıralarından 
alkışlar, «bravo» sesleri, 

İdarenin şekli, biçimi meselesinde de en 
temel unsur, idarenin milletin iradesine dayan
mış olmuş olmasının zaruri', vazgeçilmez, ka
çınılmaz şartını teşkil etmektedir. Binaen
aleyh, bütün bu prensiplerin içersinde Anaya
salar şekil almıştır, Anayasamız şekil almış
tır. Anayasalar bir haklar beyana mesidir. 
Türk Anayasası da, Türk vatandaşlarının 
müştereken üzerinde mutabık kaldıkları^ bir
birlerine tanıdıkları hakların beyannamesidir. 
Türk Anayasasında, Anayasanın bir madde
sini almak, diğer maddesini nazarı itibara al
mamak suretiyle yapılmakta olan münakaşa
lar eksiktir, hatahdır ve ilmî esaslara değil, 
mantık esaslarına değil, sadece safsataya da
yanır. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 
Onun içindir ki, Anayasayı mütalâa edenle
rin, Anayasanın şu maddesine ve ya bu mad
desine temas ederek fikir ve mütalâa be
yan edenlerin ve o maddelerinden Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının neye açık, neye 
kapalı olduğunu çıkarmıya çalışanların şüp
hesiz ki. Anayasanın diğer maddelerini gör-
memezlikten geldikleri bir vakıadır. 

Muhterem milletvekilleri; plân üzerindeki 
daha ileri konuşmalara geçmeden evvel bu
rada hemen şunu kaydetmek istiyorum ki, 
Millet Meclisinde temsil edilmiş bulunan si
yasi partiler açık olarak, direkt olarak bir 
meseleyi ortaya koymak durumundadırlar. Bu 
mesele, Türk Anayasası sosyalizme açık mı
dır, sosyalizme kapalı mıdır, meselesidir. Bu 
münakaşayı bitiremezseik, yani Türk Anayasa
sı sosyalizme açıktır deyip ona göre icapları
nı yapmazsak veya Türk Anayasası bir taraf
tan sosyalizme açuk değildir deyip, bir taraf
tan açı'kmıış gibi bir haleti rulhiyenin içerisin
de bulunursak veyahutta Türk Anayasasının 
sosyalizmıe kapalı olduğunu kabul edersek, 
münakaşaların şekli buna göre değişir. Adalet 
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Partisi bu zamana kadar bıı kürsüden yapı- I 
lan bütün münakaşalarda fikrini sözcüleri va- I 
sıtasiyle ve Adalet Partisinin Genel Başkanı I 
'olarak benim vasıtamla, diğer arkadaşlarımın I 
vasıtasiyle gayet açık bir şekilde ortaya koy- I 
muştur. Türk Anayasası sosyalizme kapalıdır. I 
(A. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) Hele I 
sosyalizmi bir maske alan, altında feonünizam I 
bulunan her türlü cereyana kapalıdır. (Al- I 
kışlar) Evvelâ bunu tesbit edelim. Bunu tes- I 
bit etmedikten sonra bu kürsüden Türk Ana- I 
yasasının Türk vatandaşına tanıdığı hakların I 
ımüna'kaşasını yapıp bitiremeyiz. Türk Anaya- I 
sasının Türk vatandaşına tanıdığı münakaşası I 
gayrikabil haklar ile bunu bitiremeyiz bu kür- I 
süden. Onun içindir ki, iki senedir Meclimiz- I 
de yapılmakta olan münakaşalar, iki seneye ya- I 
kın zamandır vuzulha kavuşmamış, ise, açık t 
'olarak tarafların kendilerini ortaya koymaktan I 
çekindiklerinden dolayıdır. (A. P. sıralarından I 
alkışlar ve «îbravo» sesleri) Birtakım çelişik ! 
iddialar, çelişik fikirler bu aradan yapılabili- j 
yorsa, bunun sebebi de budur. Geçen dört gün I 
zarfında yapılan, biraz sonra teşrih etmiye ça- ı 
lışacağım münakaşaların kökünde bunlar var- I 
dır. j 

Muhterem milletvekilleri, aslında Devletle I1 

fert arasındaki münasebetler, Devletin ve fer- I; 
din iktisadi alandaki mesuliyetleri yine yapı- I; 
lan münakaşalar arasındadır ve bu münakaşa- |İ 
ların hedefini gayet sarih bir şekilde ortaya |j 
koymaya mecburuz. Sadece bu kürsüye gelip, I; 
A. P. zengini zengin eden, fakiri fakir yapan, j : 
ibir avuç iş adamını zengin etmiye çalışan par- I 
tidir diye iddiada bulunup 'kaçmak, sadece I 
yalan söylemek ve iftira etmektir. (A. P. sıra- I 
larından alkışlar ve «bravo» sesleri) (Ortadan; I 
«kaçan kim» sesleri) I: 

Adalet Partisinin mensupları, onun Hükü- I 
meti kendilerine, felsefelerine karşı yapılmış I 
fevkalâde ağır, fevkalâde Ihaksız, fevkalâde 
yersiz ve mesnetsiz ithamları, medeni insanla- I 
rın haleti rulhiyesi içinde dinlediler. Bunlar] I 
cevapsız bırakmıyacağım. Eğer bunlar bir ^n- I 
saf temeline istinadetseydii, o zaman bunları ilktifdar I 
lolımanm müsamahası içlinde mıültalâa etmek müîm- I 
kün olabilirdi. Ama insaf temelinin dışına çı- I 
kan, Türk vatandaşını alkıllan sıra kandırmak için I 
ortaya atılan birtakım iddiaları cevaplandıra- | 
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cağım. Bunun sebebi de Türk vatandaşı acaba 
kandırılabilir mi diye bir korkudan değildir. 
Bunun sebdbi, bu iddiaları yapanların kendi
lerinin girmiş bulunduğu çıkmazdan belki ken
dilerini kurtarmaya yardımlım olur diyedir. 
(Soldan sürekli alkışlar) Hiç kimse Türk Ana
yasasını istediği gilbi anlamaya mezun değil
dir. Hiç kimse, kimse!.. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Siz de 
dâhil. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Gayet tabiî ben de dânil, hiç kimse 
diyoruz. 

Hiç kimse, Türk ' Anayasasını Türk Milleti
ne istediği ölçüde giydirmeye de mezun değil
dir. Acaba Türk hukukçusunu ve Türk huku
kunu mantıktan müstağni mi addediyorsunuz? 
Hiç kimsenin buna hakkı yo'ktur. Bu itibarla 
Türk Anayasasını tefsir ederken, onun birta
kım maddelerini anlarken, onu izah ederk'en 
her halde herkes istediği derinlikte ve istediği 
istikamette istediği ölçüde bir serbestiyetin 
içinde değildir. 

Muhterem milletvekilleri, bu düzen değişmeli 
imiş! Bu düzen bir soygun düzeni imiş, bir vur
gun düzeni imiş! Muhterem milletvekilleri, aca
ba bu düzen nedir? Bu düzen ne zaman kurul
muştur? Bu düzeni kuran kanunlar bir kenara 
atılmış da, düzen kendi başına mı gitmektedir? 
Hukuk devleti mefhumu içerisinde kanunları bir 
kenara atıp kendi kafamızda birtakım düzenler 
kurmaya yetkimiz va.r mıdır? Hukuk devleti mef
humu içerisinde bir parlâmentoda kanun yapma 
vazifesiyle görevli bir parlömanterinı, düzenin 
boşluğu hakkında, neresi boş ise, neresi beğenil-
miyorsa bu hususta teklif getirme vazifesi, so
rumluluğu ve yetkisi vardır. Bunların hiç biri
sini yapmıyacaksınız, sadece bu düzen soygun 
düzenidir, bu düzen vurgun düzenidir diye bir 
zenginlik düşmanlığı, bir fakirlik edebiyatı ya
pacaksınız; işte bu bölücülüktür... (A. P. sırala
rından bravo, sesleri ve alkışlar) Ne yapacaksı
nız Türk halkını birifhırine düşman edip? Nasıl 
çıkacaksınız bunun altından sonra? îşte bu sual, 
konuşmamın başında ortaya koyduğum, milletin 
bütünlüğü, milletin beraberliği zaruretinden, ile
ri geliyor. Biraz sonra izaih deceğim; bu şekilde
ki iddiaların ne kadar muğlâk, ne kadar karan
lık, ne kadar asılsız ve temelsiz olduğunu gös-
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tereceğim. Kim kimi soyuyor? İsim zikretmiye-
oeksiniz, vaka zikretmiyeceksiniz, mahal zikret
miyeceksiniz, yer söylemiyeceksiniz; ondan sonra 
Türk Kanunlarına göre Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olan, Türk Anayasasına göre de iste
diği işi tutma senbestiyetinde bulunan, kim ol
duğu, kaç kişi olduğu bilinmiyen namuslu Türk 
vatandaşlarını vurgunculukla, soygunculukla it
ham edeceksiniz! Bu, kanunların özüne aykırı
dır. Türk vatandaşlarının haklarını çiğniyorsu
nuz bu şekildeki ithamlarla. Türk vatandaşları
na nerede tefriksiz muamele? Türk vatandaşları
na tefriksiz muamele yapmak Anayasanın icabı
dır. Vurguncu kimdir, soyguncu kimdir, hırsız 
kimdir, komprador kimdir, vergi kaçakçısı kim
dir? Bunları söylüyeceksiniz, Türk kanunlarına 
ıgöre bunlar da suçtur, bunlar götürülüp mahke
melere teslim edilecektir. Türk Adliyesi bunların 
hakkından gelecektir. Kâfi kanunlarımız mı yok? 
kanunlar mı kâfi değildir? Getireceksiniz kanu
nu. Hangi kanunu getirdiniz de destek görmedi? 
Kanun yapmak sadece iktidarın vazifesi değildir. 
Acaba bu iddialarda bulunanlar kendilerini her 
türlü mesuliyetten müstağni mi addediyorlar? 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlar biz bura
da her Türk vatandaşının hakkını korumakla mü
kellefiz. Köylünün de, işçinin de, çiftçinin de, 
tüccarının da, sanayicinin de, müteahhidinin de, 
serbest iş adamının da, doktorunun da, dişçisinin 
de, mühendisinin de, serbest muhasebecisinin de, 
serbest avukatının da, hepsinin Türk kanunları
na göre haklarını korumakla mükellefiz. Bunla
rın hiçbirisini memnu addetmemişiz, bunların 
hiçbirisini yasak addetmemişiz; ondan sonra 
memleketin hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir
çok insanına kanun yapma yetkisiyle mücehhez, 
şikâyet etme yerime şikâyetleri ortadan kaldır
makla mükellef bir muhterem heyete soyguncu 
diyeceksiniz, vurguncu diyeceksiniz. Arkadaşlar, 
bu hiçbir mantıkla bağdaşmaz. Biraz sonra gös
tereceğim ki, bu iddialarda bulunanların çok kı
sa zaman önceki ve çok uzun zaman önceki man
tığı ile de bağdaşmaz. Göstereceğim. Ne söylü
yorsanız gayet sarih söylemeniz lâzımdır. Ne ya
pacaksanız? Nasıl yapacaksanız? Hedefiniz nedir? 
Hangi yollardan hangi aletleri, hangi vasıtaları 
kullanarak yapacaksınız? Bunları gayet sarih ola
rak söylemeye mecbursunuz. Birtakım zihinlerde 
tereddütler yaratıp, bir mefhumlar keşmekeşi, 
(bir konsepsiyonlar keşmekeşi yaratıp, ondan son

ra bundan doğacak hiçbir kıymet hükmü, hiçbir 
ölçüsü olmıyan birtakım münakaşaları ortaya at
manın memleketimize hiçbir faydası yoktur. 

Şimdi, bir de metot meselesine dokunacağım. 
Muhterem milletvekilleri, kim diyor Türkiye'de 
her şey mükemmeldir diye, kim diyor Türkiye'
nin hiçjbir problemi yoktur diye? Bu iddiayı söy-
liyen var mı? Eğer her şey mükemmel olsa, Tür
kiye'nin hiçbir problemi olmasa, bu Meclislere, 
onun güvenine mazhar olmuş Hükümetlere, mil
letin güvenine mazhar olmuş Meclislere ve Hükü
metlere çok az iş kalır. Türkiye'de birçok mese
leler vardır. Türkiye bu meselelerden kurtulmak, 
sıkmak mecburiyetindedir. Bu meseleler bir gün
de mi meydana gelmiştir? A. P. iktidara geldik
ten sonra mı bu meseleler meydana gelmiştir? 
Bunların mesulünü ve suçlusunu mu arıyorsu
nuz? Her halde bu A. P. değildir. Şikâyetçisi bu
lunduğunuz meselelerin hiçbirisinin mesulü A. P. 
değildir. 

Biz bunların mesulü değiliz. Ama devlet ida
resi sorumluluğu, iktidar sorumluluğu içerisinde 
bize bırakılmış devasa meseleleri çözmek için 
çırpmıyoruz ve bunun mesuliyeti içerisindeyiz. 
Şimdi insaf lâzımdır. Hem bu kadar meseleyi 
bırakacaksınız, hem de dönüp bunların 'hepsinin 
müsebbibi gibi A. P. yi göstereceksiniz. Bu, 
mantıkla, insafla kabili telif değildir. Şimdi 
nasıl bunlar yapılacak? Hangi metot takibedile-
cektir? Bir revolisyon metodu mu takibedilecek 
bir evolüsyon metotu mu takibedilecek? Yani 
herşeyi yıkacaksınız, yerine birşey koyacaksı
nız; bu mudur istenilen? Yoksa zaman içeri
sinde cemiyetin gösterdiği hayatiyetle mütena
sip, bu hayatiyeti takviye eder bir evolüsyon 
mu takibedeceksiniz ? İşte burada da yer yer 
fikir çelişmeleri oluyor. Yani metot değişikliği 
zihinlerde varsa, bu kürsülerden ifade edilen 
fikirler de değişik oluyor. Her şeyi yıkacaksı
nız, yerine ne koyacaksınız ? Meçhul! Bu sadece 
bizim işimiz değil, bütün dünya bu tecrübeler
den geçmiş, geliyor. Herşeyi yıkıp yerine birşey 
ikame edebilirsiniz, otokratik idare ya faşizm, 
ya komin'izım. Evolüsyon = tekâmül. O demok
rasinin silâhı, demokrasinin vasıtası, demokrasi
nin yoludur. Revolüsyon, demokraside yok revo-
lüsyon. Onun içindir ki, birtakım aşırı iddia
ların, birtakım tatbik kabiliyeti olmıyan hayal
lerin, birtakım olgunlaşmamış fikirlerin, bir-
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takım Türkiye'nin- 'gerçekleriyle ve bünyesiyle 
hiçhir illgisi bulunmıyan 'hususların ortaya atıl
masının sebebi, metot farkından ileri geliyor. 
A. P. tekâmül yolunu seçmiştir, terakki yolunu 
seçmiştir. A. P. revolüsyon yolunu geçmemiştir. 
Bu tâbir daha i cad edil di. Hanıgi mamaya kul
lanılıyor, anlaşılmıası güçtür. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) Reaksi-
yoner, gerici mânasmdadır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DtEMlREL (De
vamla) — Bir «tutucu» kelimesi ortaya kondu. 
Reaksiyoner mânasına mı kullanılıyor, mulhafa-
zakâr mânasına mı kullanılıyor? Pekâla muha
fazakâr tâbiri orta yerde varken. Bir «tutucu» 
icadı yapmanın ne mânası <var bilmiyoruz. Tu
tucuyu, şimdi eğer muhafazakâr mânasına kul
lanıyorlar ise bunu şöyle ifade edeceğim : Ada
let Partisi tutucu imiş, neyi tutuyor Adalet Par
tisi? (Gülüşmeler) Neyi tutuyor? Veya Adalet 
Partisini ne tutuyor? Milletin kültürünü, mil
letin hırsını, milletin ananelerini yıkıp hinleree 
senede geliştirdiği benim milletimin hiçbir de
ğeri yok mu? Mazisinden bu zamana kadar ge
tirdiği hiçbir şey yok mu? Bunların hepsini yı
kıp yerine ne koyacaksınız ? Şunu sarahaten ifa
de edelim, istediğiniz tâbiri kullanmakta ser
bestsiniz, A. P. Türkiye'nin kalkınma felsefe
sinde, 'Türkiye'nin ilerlemesinde, modernleşme
sinde, büyük milletimizin âdetlerine, ananele-
lerine, göreneklerine din ve vicdan hürri
yetine bağlıdır, sadıktır. (A. P. sıralanndan 
hravo sesleri, alkışlar) (Bunların 'hiçbirisinin bir 
tutuculuğu yoktur. Bunların hiçJbiri de milleti
mizin terakkisine mâni değildir. Geriye ne ka
lıyor tutucu? Onun için bu kürsüden söyliyen, 
ne söylediğini evvelâ kendisi iyi düşünmelidir. 
Acaba bunlara sahibolmak mı tutuculuk? Bu, 
Türk Milletini hiçe saymaktır. 'Hani halktan ya-
nacıydmız. Halktan yanacılığın birinci vasfı 
beyefendiler; halkın âdetlerine, ananelerine, 
.göreneklerine, herşeyiyle birlikte halka hür
metle başlar. (A. P. sıralarından alkışlar) Mem
nun oluruz, Türkiye'de halktan yana kim olur
sa. Ama bunu bir istismar vasıtası, muayyen 
sandalyeler için bir basamak yapmamak, sonra 
da halkın sırtına çıkıp oturmamak kaydiyle. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Türkiye'de halkı 
anladığımız zaman, Türkiye'de halkı herkes an
ladığı zaman, Türkiye'de halkın sesine herkes 
gereken değeri atfettiği zaman, Türkiye'de hal

kın sesini herkes herşey addettiği zaman, Tür
kiye'de birçok meselelerin münakaşası bitecek
tir. Adalet Partisi bu sesin ta kendisidir. (A. P. 
sıralarından alkışlar) Onun içindir ki, Devleti 
patron yapıp, halkı devletin dairelerinde veya 
fabrikalarında işçi veya memur yapmak yerine, 
Türk Halkı kendi gücünün, kendi teşebbüs ka
biliyetinin, kendi zekâsının, kendi bileğinin hak
kı olan şeylere eşit fırsatlar içerisinde sahibol-
mayı tercih eder. 

işte münakaşası yapılan plânın bir noktası 
da bu. «Nasıl olur, bunun rejimle alâkası yok
tur?» Rejimin en mühim karakteristiklerinden 
birisi bu. Çalışma hakkını kaldıracaksınız, is
tediği işi tutma hakkını, mülkiyet hakkını, mi
ras hakkını, sonra ticaret etme hakkını.. E., işte 
bu budur. Bulgun vurucu, soyguncu, ağa, komp
rador, vergi kaçakçısı diye mücerret mânada, 
kim olduğunu bilmeden fakat herkesin üzerine 
'güreıbildiğiniiz bir damgayı rahatlıkla ortaya ko
yacaksınız. Bunu yapamazsınız. Bu, doğrudan 
doğruya Türkiye'de Türk Anayasasının verdiği 
'hakları ihlâl etmek demektir. Yapacağınız iş; 
bunları İkim yapıyorsa ki, bunlar Türk kanun
larına göre suçtur, onları bulup ortaya çıkar
maktır. Eğer Devletin kanunları buna kâfi de
ğilse, kanun yapmaktır. Devletin icrası, devle
tin adliyesi bunları yapmaya muktedir değilse, 
bunları ıslah etmektir. Yapacağınız budur. 

Muhterem milletvekilleri, önümüzdeki beş 
yıl fevkalâde mühim bir devreye tekabül edi
yor. Bu devre içerisinde Türk ekonomisi, ekono
minin kendi içinde yaratıcı ve itici kaynaklar 
istihsâl etme safhasına doğru yaklaşmaktadır. 
Bu devre mühim bir devredir^ çünkü Türk Mil
letinin her vatandaşı daha iyi yaşamayı öğren
miştir, daha iyi yaşamanın tadını almıştır, daha 
iyi yaşamanın mümkün olabileceğini kafasına 
koymuştur. Bu bir uyanan arzular devridir. Bir 
tarafta uyanan arzular devresindesiniz, bir ta
raftan ekonomi kendi içlinde kuvvetler yaratan 
bir safhaya doğru yaklaşıyor. Bu devre hare
ketli bir devre olacaktır'. Hareketli devrenin 
kendisine mahsus problemleri vardır. Her mem
leket bu problemlerin içine 'girmiş ve bunların 
içinden çıkmasını bilmiştir. Daiha doğrusu bun
ların içinden çıkabilenler kalkınma meselelerin
de büyük bir başarıya erişmişlerdir. Onun için
dir ki, ikinci Beş Yıllık Plân Devresi Türkiye'
nin hayati bir devresini teşkil ediyor. Türkiye 
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demokratik yollarla Hürriyet düzeni içerisinde 
kalkınmayı başaracaktır. Türkiye demokratik 
yollarla hürriyet düzeni içinde kalkınmayı ba
şardığı zaman, istiklâl meselesinde olduğu gibi 
birçok milletlere ıbir örnelk, güzel bir mumuna 
olacaktır. Onun için de bu devre mühim bir 
hususiyet arz ediyor. 

Problemi olmııyan bir 'imemlelketin 'kalkınma 
plânı yapmasına lüzum yoktur. Plân kalkınma 
için bir vasıtadır, plân bir hedef değildir, plân 
'bir vasıtadır. Plân millet için yapılır, millet plân 
için değildir. Kalkınmış bir memlekette şayet 
daha ileriye doğru gidilmesi meseleleri mevzuu-
bahis değilse, şayeit plân gibi bir vasıta yerine 
daha başka vasıtalar kâfi geliyorsa daha ileri 
gitmek için, o zaman plân müessesine gidilmez. 

Muhterem milletvekilleri; plâna siz taraf
tardınız, biz taraftar değildik, münakaşaları
nın bitmesi lâzımgeldiğini iki sene evvel söy
ledim. Bu sizin taraftar olmanıza vabeste 
plânın mevcudiyeti, ne başkalarının taraftar 
olmamasına vabeste. Bu münakaşa bitmiş. 

Bir münakaşa daha yapılıyor : Plâna inan
mak ile inanmamak meselesi. Bunlardan ne 
medet omulur anlamam? İkinci Beş Yıllık 
Plânın münakaşasını yapıyoruz, münakaşa
ların hemen hemen sonuna gelmişiz, hâlâ biz 
plâna inanırdık da, siz plâna inanmazdınız 
gibi mütalâalar ortaya konuyor. Eğer plân si
zin istemediğiniz şekilde ise, sizin istemediği
niz hususları içine alıyor ise sizin siyasi fel
sefenize uymuyorsa, bu başkalarının inançsız
lığını göstremez ki. O zaman bu iddialar no 
ağırlık taşıyor? Bu iddialar hiçbir ağırlık 
taşımaz. Sadece söyliyen bir şey söyledim zan
neder, bundan ileri geçmez. (Gülüşmeler.) Esa
sen biz kendimizi bir imtihan heyetinin önünde 
addetmiyoruz. A. P. olarak, öyle bir imtihan he
yeti ki, sınıfta kalmış talebeler, kendileri1 

imtihan heyeti olmuş başkalarım imtihan et
mekle meşgul. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Bizim plâna inanıp inanmadığımızın ölçüsü 
ve bunun takdiri böyle yuvarlak bir şekilde 
söylenen sözlerle bu iddiaları yapanlara ait de
ğildir. Onun içindir ki, her siyasi partinin 
bir defa müsavi şartlar içinde olduğunu ka
bulleniniz. Hiç kimsenin hiç kimseden geri 
kalacak bir yeri yoktur. Rahat edersiniz, 

— 11 
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bu mütalâaların sahiplerine söylüyorum ve bir
takım sıkıntılardan kurtulursunuz. 

Muhterem milletvekilleri, Birinci Beş Yıl
lık Plân Döneminde birçok hususlar mey
dana çıkmıştır. Kabul etmek lâzımdır ki, 
plân bizatihi bir evolüsyonu temsil eder. Ka
bul etmek lâzımdır ki, her müessesede her 
fikirde olduğu gibi plânda da tekâmül var
dır. Plânın tatbikatında, plânın bünyesinde, 
plânı tatbik edecek idarede, mevzuatta 
birçok sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Birçok me
seleler daha iyi şekillenmiş ve bu şekilde hu-
zurunuzdadır. Bunların hepsini bir tekâmül 
addetmek gerekir. Ama şunu hemen söylemek 
lâzımdır ki, ikinci Beş Yıllık Plân Türki
ye'nin de asırlık meselelerinin hepsini çözüp 
bitiriyor değil. Buna maddeten imkân yok
tur. Neden bitirmiyor, derseniz, o zaman plân 
mefhumuna inanmadığınızı söylerim, plân kon-
septini anlamadığınızı söylerim. Çünkü, plânı 
bir nevi sihirli formül addettiğimiz takdirde 
plân mefhumunu halk nazarında öldürürüz. 
Plândan bir vasıta, bir kalkınma vasıtası 
olarak beklediğimiz faydaların hiçbirisi doğ
maz, mahzurlar doğar. Geçen senelerde de söy
lemiştim, yine Muhterem Heyetinize arz ede
ceğim : Başlangıçta plân milletimizin her 
türlü derdine deva gibi gösterilmiştir : Bu, 
plân ciddiyeti ile kabili telif değildir, bu bir 
hevestir. Güzel ama bu hevesi bu kadar ile
riye götürmemek lâzımdır. Vatandaşa; «Plân 
çıktı, binaenaleyh benim her derdim yarın 
sabah hallolacak», şeklinde bir intiba veril
memeli idi. Bugün birtakım mefhumlarda, 
üstü kapalı olarak yapılmakta olan müna
kaşalar bunu veriyor. Bugün plânm yerini 
soyal adalet almıştır. Vatandaş, sosyal adalet 
çıktı, benim her türlü derdim yarın sabah 
halloldu bilecek, münakaşaları bu istidadı ta
şıyor. 

Muhterem milletvekilleri, bu mesuliyet, ya
ni Türkiye'nin mamur hale gelmesi, Türk Mil
letinin mesut olması, tefrıksiz her Türk vatan."-. 
daşınm saadet içinde olmasını temin mesuliyeti 
hepimizin. Öyle ise davranışlarımızda bunu ön
leyici birtakım yanlışlıkların içine girmemeliyiz. 
Geliniz 1967 - 1972 devresini yepyeni bir çağ 
olarak ele alalım ve bu çağın icaplarıma uya
lım. Bu çağın kaplarına uymıyan zaten geri-
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de kalacaktır. Yani memleketimiz öylesine bir 
hareketin, öylesine bir terakkim içindedir 
ki, bu hareket ve terakki kimseyi beklemiyecek-
tir, kendisine uyamıyanları geride bırakacaktır. 
Onun içindir ki, sosyal adalet mefhumunu yan
lış anlayıp, Türk Halkına yanlış anlatmayı
nız. 

Mulhterem .arkadaşlar, Senatoda da söyle
dim; A. P. vaktiyle plâna taraftar değil, şu
na taraftar değil, buna taraftan değil diye 
ilân edildi. Zaman gösterdi ki, bu ilânların he-
pisi hiçbir tesir icra etmeden mazinin derinlik-
lerine gömüldü, gitti. O kadar tesir icra etme
den, ki bunu iddia edenler dahi bugün unut
tular, kendileri üzerinde dahi tesir bırakmadı. 
Şimdi Adalet Partisini bugün çıkıp sosyal ada
lete karşı, şuna karşı, buna karşı göstermek 
tamamen aynı yolun, aynı safsatanın, aynı 
demagojinin seçilmiş olmasıdır. Onun içindir ki, 
modern demokraside buıgün hiç kimse ferdî 
hakları, demokratik hakları ve ferdî ve demok
ratik haklarla berafber sosyal adalet ilkesini re
jimin karakterinden dışarıya çıkaramaz. Biz 
diyoruz ki, bütün bunlar bir telif meselesidir. 
Bütün bunların hepsi bir denge meselesidir. 
Sosyal adalet nedir, nasıl gerçekleştirilecektir, 
neyi yaparsanız gerçekleşir? Bunlarda gayet 
sarahat ile herkes ne düşündüğünü ortaya koy
malıdır. Sadece A. P. sini sosyal adaleti düşün
mez diye itham etmek sizin fikrinizin olduğu
nu ortaya koymaz. Siz ne yapacaksınız söyle
meye mecbursunuz, işte budur bu çağın icalbı. 
Herkes ne yapacağını söylemeye mecburdur, de
diğim zaman bunu kasdediyorıım. Ne yapacak
sınız? Evvelâ ne anlıyorsunuz? Ne yapacaksı
nız, nasıl yapacaksınız? Ve bunları yaparken 
de, Türk Anayasasına, Türk hukuk düzenine 
sadık kalmaya mecbursunuz. Yani çerçeveniz o. 
Bu çerçeve içinde ne yapacaksınız ? 

Mulhterem arkadaşlarım, bir mevzu müna
kaşa ediliyor; gelir dağılımı.. Çeşitli hatip
ler, komisyonda, Senatoda, burada Türkiye'-
deki gelir dağılımının adaletsiz olduğundan şi
kâyet ettiler. Kim iddia ediyor adaletli diye? 
Acaba bizim bunu İkinci Beş Yıllık Plâna ya
zıp getirmemiz adaletli olduğunu göstermek 
için mi? Ama acele etmeyin, evvelâ şurasını 
kaydedeyim. Demişiz ki, bu bir kaiba etüttür. 
İki uzmanın imzasını taşır ve her kaba etüt gi

bi değerlendirilm'elidir. Bunu alıp, 2 uzmanın 
değil, 10 uzmanın imzasını da taşısa, acaba de
ğer taşıyacak mı, gibi birtakım mütalâların 
içine sokmak yanlıştır. Bu kerrat cetveli mantı
ğıdır. Şimdi mesele nedir? Demek istediğimiz 
şey nedir? Muhterem arkadaşlar, herkes ne 
demek istediğini gayet düşünüp taşınıp söylü
yor; onun içindir ki, demek istediğim şey şu: 
Bu gelir dağılımı meselesi zor bir iştir. Eko
nomi ile en ufak ünsiyeti olan, sosyal ilim
lerle en ufak ünsiyeti olan gelir dağılımı me
selesinin zor bir iş olduğunu bilir. Bunun zor 
bir tetkik olduğunu bilir. Türkiye şartlarında, 
istatistikleri fevkalâde noksan olan bir mem
lekette, istatistik mefhumu, aile bütçesi mef
humu teşekkül etmemiş, teessüs etmemiş bir 
memlekette, ele alınan istatistiklerin birtakım 
sıkıntıları bulunduğunu herkes bilir, bilmesi 
lâzımdır; ekonomi ile ve sosyal ilimlerle uğra
şanların. Biz diyoruz ki, bu bir rapordur, bir 
önrapordur. Bu önraporun ortaya koyduğu 
neticeler de şudur : Kimden neyi saklıyacağız? 
Biz sizin karşınızda ilmin, düşüncenin, hür 
fikrin dürüstlüğü içinde bulunuyoruz. (A. P. 
rızalarından alkışlar ve bravo sesleri) Neyi, 

; kimden saklıyacağız? Sebebi biz miyiz? Biz 
olsak niçin saklıyacağız, neden saklıyalım? Ge
tirdik, önünüze koyduk. Bizim kimseden uta-

• nacak bir şeyimiz yok. Hele memleketimizin 
gerçeklerinden utanacak bir şeyimiz yok. 

Şimdi, münakaşa bundan sonra başlıyor. 
î Sordum, Bu gelir dağılımı üzerinde yuvarlak 
î konuşuyorsunuz, söyleyiniz bu dağılımın nasıl 
i olmasını istiyorsunuz ve bu dağılım ile irtibatlı 
\ olarak sosyal adalet mefhumunu nasıl düşünü-
\ yorsunuz? Maksadım buydu, onu anlamaktı. 
^ Acaba gelirlerin müsavi dağıtılmasını mı isti-
| yorsunuz? Böyle bir memleket yok. Ne de-
| mokratik düzende, ne de komünist düzende 
| böyle bir iş var; gelirlerin müsavi dağıtıldığı 
i bir düzen. Bunu nasıl yapacaksınız, hangi 
[ usulleri, hangi metotları kullanarak yapacak-
I siniz? Herkes neyi varışa ortaya koysun, taik-
' sim edelim mi diyeceksiniz, yoksa hanıgi m>ê  
I totları kullanacaksınız, nasıl olacak bu iş? 
| Bunları söylemezseniz çok yanlış intihalar 
I uyanır. İşte buradan giderin kargaşalığı. Bu, 
i talhrikçilik olur. Fukarayı varlıklı insana düş-
; man etmek olur, mülkiyet hakkı varlıklı in

sanın üzerine belâ olur, günaJh olur. Bir mem-
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lekette varlıklı olan herkesi gayrimeşru bir ka
zancın sahibi olarak addetmek. Yoktud böyle 
bir şey. Bundan 20 ay evveline kadar Türkiye'
de varlıklı hiç insan yoktu da, Türkiye'de fu
kara hiç insan yoktu da 20 aydan bu yana mı 
oldu varlıklı ve fukara Onun içindir ki, bu
nu yaparken Türk Anayasasının koyduğu te
mel hakları ne ölçüde haleldar etmiyeceksiniz ? 
Yani şunu demek istiyorum : Bunu yaparken 
Türk Anayasasının koyduğu temel hakları ha
leldar edemezsiniz. Bir Anayasa değişikliği yap
mayı mı düşünüyorsunuz kafanızdaki şeyi ya
pabilmek için? Onun için soruyoruz : «Düzen 
değişmeli.» İşte buraya geliyorum yine. Yani 
Anayasanın kurduğu düzen, bundan altı, ye
di sene evvel kurulmuş bulunanı düzen, 1961 
Anayasasının kurduğu düzen nasıl değişmeli? 
Hangi istikamette değişmeli ve bunun için Ana-, 
yasanın nerelerinde tadilât istiyorsunuz? Bu
günkü Anayasa düzenini beğenmiyorsunuz. 

iSEYFÎ SADİ PENCAP (Muğla) — Yok öyle 
biı* şey. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bugünkü düzeni beğenmiyorsunuz. 

ıSEYFl SADİ PENCAP (Muğla) — Tamam. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Tamam mı? Şimdi oraya geldik. 
Acaba .bugünkü düzeni biz mi kurduk 20 ay 
evvel? Biz mi kurduk bu düzeni? 

SEYFI SADİ PENCAP (Muğla) — Kim 
kurarsa kursun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Doğru kursaydınız vaktiyle. «Kim \ 
kurarsa kursun..» yağma yok, beğenilecek şe- \ 
kilde kursaydınız. (A. P. sıralarından alkışlar, j 
bravo sesleri) Tabiî... i 

s 
Kurucu Meclisin yüzde 83 ü C. H. P. sine ; 

mensup üyelerden müteşekkildi ve benim par
timden sadece 4 kişi vardı. Anayasayı, C. H. ; 

P. nin yüzde 83 azasının iştirak ettiği Anayasa
yı ben C. H. P. sine karşı müdafaa etmek du- : 
rumundayım. (A. P. sıralarından alkışlar, 
bravo sesleri) 

S. HAKKI ESATOĞLU (Nevşehir) — Bi
zim Anayasadan şikâyetimiz yok. (A. P. sıra
larından gürültüler, «sen anlamazsın» sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Heyecanlanmayın, bütün cevapları
nızı alacaksınız. Söylediniz, alacaksınız cevap-
lar-HiıızL 

30 . 6 , 1967 O : 1 

S. HAKKI ESATOĞLU (Nevşehir) — Biz 
Anayasayı şikâyet etmiyoruz, tahrif etmeyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Tahrif bizim sanatımız değil, o zatı-
âlinizin' sanatı.. (A. P. sıralarından alkışlar, 
bravo sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — O Esatoğlu'-
dur, kusuruna bakılmaz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Do-
vamla) — Sosyal adalet mefhumu ile gelir dağı
lımı mefhumunun intibak ettiği noktalar neler
dir, nereleridir? Meselâ, insan haysiyetine uygun 
bir yaşamayı temin etmek mi, herkesin müsava
tını temin etmek mi? Bu meseleyi gayet vuzuh-
Ta herkes ortaya koymaya medbur. İnsan haysi-
vetine yaraşır bir yaşama başka iştir, herkesin 
müsavi olması başka bir iştir. Müsavi olmak; se
falette de müsavi olabilirsiniz, refahta da birle
yebilirsiniz. Sefalette müsavi olunur. Bunun yol
a r ı , usulleri vardır ve sadece kendileri refah 
Viınde olmak istiyen bir avuç insanların, kendi 
fâjbirlerince bir yeni sınıfın milletlerini sefalet
le müsavi yaptığını dünya tarihi gördü. Onun 
'"m sefalette müsavi olmaya, daha doğrusu mil
leti sefalette müsavi yapmaya kimse beveslenme-
•vn. Çünkü, Türk milleti bu oyuna gelmiyecek-
^r. Refahta birleşelim. Sosyal adalet budur. Na-
^1 yapacağız? Yine oraya geliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, burada şu suali sor-
mava mecburum; bilhassa bu gelir dağılımını di-
!e getiren mulhterem sözcülere: Acalba 1950 de 
"•elir darılımı ne idi? 1950 ye kadar neydi, 1961 
de ne idi? Bunları biliyor musunuz? Bunları bi
lmezsiniz. Çünkü 1950 ye kadar, Türk halkının 
•nasıl yaşadığı hakkında, çok büyük bir ekseri
yetinin, idaremizin alâkası yoktu. (A. P. sırala
cından bravo sesleri, alkışlar) O zaman halkın 
«sesi diye bir şey yoktu. Halkın sesi yoktu orta 
verde. 

ıSEYFl SADİ PENCAP (Muğla) — Halkın 
^esi her zaman vardır. 1950 ye kadar olan devir 
Atatürk devridir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (D©-
™ajnıla) — Atatürk devri sadece sizin devriniz de
ğildir. 

SEYFt SADİ PENCAP (Muğla) — Hepi
mizin. 

BAŞKAN — Müdahale ediyorsunuz konuş
maya Sayın Pencap, lütfen yapmayınız. 

— 13 — 
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BARBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) —• Atatürk sizin de değildir. Müsaade 
edin de bizim de olsun. (A. P. sıralarından, «bra
vo», sesleri ve alkışlar) Onun için Atatürk'ün 
•arkasına sığınılmayınız. O başka iştir, onun mü
nakaşasına başka türlü yaparız ve Atatürk'ü ko
ruyamazsınız. Yüzde 28 reyiniz oldu. Bugün on
dan da aşağıdır. Bu kadar reyle Atatürk'e sahip 
çıkmayın. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) Atatürk'e yapacağınız en büyük iyilik, 
O'mu, bütün milletin sahibolduğu Atatürk'ü, 
bütün milletimi gönlünün en iyi yerimde besledi
ği Atatürk'ü, gönlünün tahtında tuttuğu Ata
türk'ü rahat bırakın. En çok yapacağımız iyilik 
budur. (A. P. sıralarından, «jbravo», sesleri ve 
alkışlar) i 

ıSEYFİ SADÎ PENCAP (Muğla) — Sözü 
isen açtın. 1950 ye kadar deyince açılır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIREL (De
vamla) — Sen açtın sözü. Biraz sonra başka 
şeyler söyliye'ceğim, o zaman daha vazıh ola
rak mesele ortaya çıkacaktır. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, sosyal ada
let nedir ve ne değildir? Gelir dağılımı ile sos
yal 'adaletin intibakı nedir, ne değildir? Biz bu 
meselemi kendi gördüğümüz gibi, sizin beğen
meniz için de değil, sadece büyük milletin hu
zuruna çıkarmışız ve demişiz ki, strateji dokü
manının beşinci maddesi : «Kalkınmanın, Ana
yasamızda teminat altına alınmış hak ve hürri
yetler korunarak, halkın geçim seviyesi eri
şilenin altına düşürülmeden gerçekleştirilmesi 
esastır. Bu anlayış içinde sosyal adalet ilkesi, 
fakirlikte fertlerin eşitliği değil, artan gelir ve 
yükselen refahtan dengesizlikleri giderici yön
de herkesin adaletli bir pay alarak yaşama 
seviyesini yükseltmek ve fertlerin, kalkınmanın 
gerektirdiği fedakârlıklara kendi güçleri ora
nında katılmalarını sağlamaktır. 'Tam çalış
ma esasına göre istihdam imkânlarının geniş
letilmesi, müterakki vergiler, halk kütleleri
nin yararına genişliyen ve dengeli dağılan ka
mu hizmetleri, kişilerin yetişme ve gelişmele
rinde fırsat eşitliği ve gelir farklarını azal
tıcı yöndeki diğer politikalar sosyal adaletin 
gerçekleştirilmesinde kullanılacak başlıca va
sıtalar olacaktır. Bu vasıtalar kullanılarak eri
şilecek sosyal adaletin tam olarak gerçekleşme
si, toplumun yaşama standardının tabanının, 

I insanlık haysiyetine yaraşır bir «asgari yaşama 
I seviyesi» ne çıkarılmasiyle sağlanacaktır.» 
I Dediğimiz bu. Bu nasıl tahrif ediliyor, bili-
I yor musunuz. Diyor ki, muhterem sözcü, asgari 
I yaşama seviyesine çıkaracak diyor. İnsan hay-
I siyetine yaraşır bir şekilde değil diyor. Aynen 
I ifade bu. İnsan haysiyetine yaraşır seviye ne-
I dir? Biz Ibunu düşünmüşüz ve çıkaracağımız 
I asgari seviyenin... Evvelâ bir oraya gelelim. Vakıa 
I şu : Bugün Türkiye'de büyük bir nüfus topluluğu 
I insan haysiyetiyle mütenasibolarak yaşamıyor. 
I Hiç olmazsa modern çağın insan haysiyetiyle 
I mütenasibolarak yaşamıyor. Bu, bir köylü, şe-
I hirli meselesi değildir. Bu bir topyekûn du-
I rumdur. Biz ne diyoruz? Halkı insan haysi-
I yetine yaraşır bir seviyeye çıkaralım. Bu se-
I viyeye uçarak çıkamazsınız. Merdiven, merdi-
I ven çıkacaksınız. Bizim ilk koyduğumuz mer-
I diven asgari hayat standardıdır. Tarif de et-
I tik; asgari hayat standardı nedir, asgari ya-
I şama haddi nedir, asgari yaşama seviyesi me-
I dir? Biz bulutlarda uçmuyoruz. Bizim her şe-
I yimiz müşahhas. Dedik ki, her vatandaşın 
I başını sokacak bir yuvası olsun, her vatanda-
I şın kaynıyan tenceresine koyabileceği azık 
I için (bir işi olsun, her vatandaş çocuğunu okula 
I gönderebilsin, her vatandaş doktor bulabilsin, 
I ilâç bulabilsin, ihtiyarı, sakatı, kimsesizi, kim-
I sesiz ihtiyarı insan haysiyetine yakışır bir 
I şekilde Sokaklardan alınsın, kimsesiz çocuklar 
I sokaklarda dolaşmasın. Biz bunları koyduk 
I orta yere. Asgari yaşama seviyesi olarak biz 
I bunları addediyoruz. Bu bir hedeftir, güzel bir 
I hedeftir ve sosyal adalet ilkesinin pratik, mü-
I şahhas ilk merhalesidir, maddi mânada ilk mer-
I halesidir. Bu hedefe erişmek için gayret sarf 
I edelim diyoruz. Onun içindir ki, bugün 4 000 
I çocuk parasız yatılı olarak Devletten burs alı-
I yor ortaöğretimde, bu plân 50 000 çocuğa yük-
I seltiyor ibunu. Onun içindir ki bu plân 12 500 
I köye yeniden su götürmeyi içine alıyor. Onun 
I içindir ki, bu plân 1972 de okula gidemiyen 
I Türk çocuğunun kalmamasını derpiş ediyor. 
I Onun içindir ki, bu plân tarım dışında 1,5 
I milyon vatandaşa yeniden iş imkânı getiriyor. 
I Bunların hepsi bu ilkeye uygun. Onun içindir 
I ki, bu plân daha çok vatandaşa, sağlık hizmet-
I leri, daha çok vaatndaşa omdern tarım hizmet-
l leri, daha çok vatandaşa daha modern yaşama 
I imkânları derpiş ediyor. Onun içindir ki, bu 
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plân bugün şehirlerde yaşamakta olan 9,5 mil
yon insanın 14 milyon insana çıkmasından 
korkmuyor. Hem sosyal adalet diyeceksiniz, 
hem. Türk köylüsüne; otur oturduğun yerde, bir 
yere kıpırdama, diyeceksiniz, bunu anlamaya 
imkân yoktur. (A.P. sıralarından bravo sesleri, 
alkışlar) Komşuyu komşuya düşüreceksiniz, 100 
dönüm birinin, 50 dönüm birinin 'toprağı varsa 
ortasından bölüp vereceksiniz, ondan sonra da 
toprak reformu yaptım diyeceksiniz. Ondan son
ra memlekette ne huzur bırakacaksınız, ne rahat 
bırakacaksınız. Ve netice itibariyle işte senin 25 
dönüm toprağın arttı, orada otur diyeceksiniz. 

Böyle demiyoruz diyecekler. 'Soruyorum, ki
min toprağını alıp kime vereceksiniz. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — İsterseniz 
cevabını Ecevit versin... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben hemen cevap almak için söyleme
dim, sıranız gelince verirsiniz. Eğer, karşılıklı 
konuşacaksak ben ona razıyım, ama Meclisimizin 
usulleri buna müsait değildir. Karşılıklı münaza
raya razıyım. 

Muhterem milletvekilleri; bu meselede de bir 
vuzuha erişinceye kadar bu münakaşalar devam 
eder. Biz sizin anladığınız mânada bir toprak 
reformunun taahhüdü içinde değiliz, acık ve 
aşikârdır. Sizin anladığınız mânada bir toprak 
reformunun taahhüdü içinde değiliz. Hangi mâ
nada taahhüt etti isek, ne taahhüt etti isek o 
taahhüdün içindeyiz. Evvelâ bunu ayırdede-
lim. «Şöyle yapmadınız, böyle yapmadınız...» Za
ten yapmıyacaktık ki... (C.H.P. sıralarından gü
lüşmeler ve bravo sesleri) Sizin dediğiniz gibi 
yapmıyacaktık ki, bravosu yok. Sizin dediğiniz 
gilbi yapmıyacaktık. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Anayasa
nın dediğini yapın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Anayasanın ne dediğini ben sizden iyi 
anlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri... (C.H.P. sıraların
dan gürültüler) 

ABDÜLBARİ AKDOĞAN (Ağrı) — Susu
nuz!.... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan bu türlü sataş
maları en çok yapanlardan birisi olarak lütfen 
sükût ediniz efendim. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bu plânın stratejisinin bir numaralı 
ilkesini okuyacağım. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyiniz, 
karşılıklı konuşma şeklinde müzakere usulü yok
tur. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Reis Bey, Akdoğan sözünü tashih etmelisiniz. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Akdoğan'ı 
kasdetmedim efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — «Hür ve medeni bir ortamda güven
lik, refah ve mutluluğa erişmek çabası içindeki 
Türk Milleti, demokrasi içinde yaşamayı; iktisadi 
ve sosyal kalkınmayı demokratik yollarla, kar
ma ekonomi düzeni içinde gerçekleştirmeyi; 
adalete ve tam çalışma esasına bağlı herkes için 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış sevi
yesine ulaşmayı gaye edinmiştir.» 

Muhterem milletvekilleri, plân hedefler ko
yar, plân gayeler koyar. Eee... Hani bu yok, di
yemezsiniz ki. Zaten olsa, başarılmış olsa plânın 
hedefi olmaz, bir. 

İkincisi; şöyle gayet garip bir düşünceyle da
ha karşı karşıyayız. Deniliyor ki, bâzı sözcüler 
tarafından; iyi ama siz bunu gerçekleştiremez
siniz. Nereden biliyorsun? «Ben söylüyorum ya, 
iktifa etsene... Ben söylüyorum gerçekleştiremez
sin diye...» 

Muhterem milletvekilleri; bu gayet garip bir 
düşüncedir. Siz bu plânı gerçekleştiremezsiniz 
düşüncesi fevkalâde garip bir düşüncedir. Hiçbir 
mesnedi olmıyan, sadece plân hakkında söylediği 
birçok şeyler gibi, bunu da söylersem belki men
fi bir tesir icra eder düşüncesi ile ortaya kon
muş bir düşüncedir. Neden gerçekleştiremeyiz? 
Yok meydanda. Rakamlar veriyoruz, geçen 
iki sene zarfındaki gerçekleşmelere ait. Ondan 
sonra diyor ki sayın sözcü, iyi ama bu ger
çekleştirilemez. Bu Hükümet, bu parti bu işi 
gerçekleştiremez... Bunun gerçekleşmesi için si
zin iktidara gelmeniz lazımsa 1969 açık, gayret 
edin. Yani bu nereden doğuyor? Bu şuradan 
doğuyor : Bu bir fikrin çok güzel bir işaretidir. 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidar dışında ol
maya bir türlü razı olamaz. Muhalefetteyken 
dahi iktidar gibi hareket eder ve ona göre ta
vırlar alır. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin 
kendisinden başkasının Türkiye'yi idare edemi-
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yeceği şeklindeki bir düşüncenin eseridir, buraya 
dayanır. 

Muhterem milletvekilleri, bu gerçekleştirile
mez şeklindeki mütalâaların hiçbir değeri yok
tur. 1972 senesi için konulmuş hedefler reel, 
realist, objektif hedeflerdir. Türkiye'nin bu he
deflere erişmesi mecburiyeti vardır. Bu hedef
lere erişmek için milletçe gayret sarf edilmesi 
mecburiyeti vardır. Bir muhalefet partisi genel 
başkanı, kendisine bu kürsüden verilen saatleri 
kullanıp önüne konan plânı tenkidedeceği veya 
Hükümeti tenkidedeceği, başka şeyler söyliye-
ceği yerde, kaza kaza dolaşıyor, 1969 da iktidara 
geleceğini ilân ediyor. Acaba 1969 da iktidara 
gelse ne yapacak? Gelip buradan söylemesi lâ
zımdır. Bunun yerine Düzce'den söylüyormuş. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet olma
nın kolay olmadığını biliyoruz. Hükümet ol
manın bünyesinde kendisine birtakım oklar 
atılması lâzımgeldiğini biliyoruz. Ama geliniz 
bunu bir ölçü içinde tutalım; mesele ciddiye
tini kaybediyor. Yüz milletvekili getireceğini 
iddia edip, otuz milletvekiliyle geldiğinden 
dolayı millete küsen bu genel başkan, birta
kım tekerlemelerle bugün Türkiye'nin çeşitli 
köşelerinde halka birtakım şeyler söylüyor ve 
bunların içinde de 1969 da iktidara geleceği 
var. 1969 da iktidara gelemezse?.. 100 millet
vekili getiremediği için millete küsen bu muh
terem zat, acaba 1969 da iktidara gelemezse 
ne yapacak diye düşünüyorum. 

Muhterem milletvekilleri iktidar, bizim an
layışımıza göre bir hizmet kapısıdır, bir hiz
met yoludur. Millet, Büyük Milletimiz şaş-
mıyan aklı - selimi ile kimi iktidara geti 
rirse bizim için makbul odur. Şuram nok
sandı, buram noksandı diye hergün paçasın
dan çekip durmayız. Demokratik düzenin 
en mühim müesseselerinden birisi seçimdir. 
Seçim bir kavşak noktasıdır. Bu kavşak nok
tasına gelen milletimizin her ferdi, her mil
letin ferdi seçimde, hangi yola gideceğini, 
düşünür taşınır, seçer. Ondan sonra ikinci 
bir kavşak noktasına kadar seçtiği adam ça
lışır, hizmet eder, o kavşak noktasına ge
lir, hesabını verir. Yine vatandaş düşünür, ta
şınır, iradesini bu o meselenin içine kor. 

Benim bir sözüm vatan köşelerinde ve bu 
kürsülerde güzel bir şaka mevzuu oldu. Ben 
buna memnunum, şaka dahi olsa herkesin 

zihninde bu yerleşebildiği takdirde zannedi
yorum ki, Türkiye'de halkın sesini muzaffer 
kılarız. Bu, «sandıktan çıkma» meselesidir. 
Yine bir muhterem hatibin konuşmalarında 
var, bu konuşmaların içinde; ve demin üs
tünde durduğum Muhterem Millet Partisi 
Genel Başkanı da yurt sathında bunu yer 
yer söylüyor. Şimdi aslında 1969 da iktidara 
nasıl gelecek? Sandıktan geçip gelecek. San
dıktan geçip gelecek, binaenaleyh, sandı
ğın yanından dolaşmadan, sandığın yanından 
dolaşarak iktidara gelmek yok. Bu itibarla, san
dıktan çıkma meselesi halkın sesi, halkın iradesi, 
milletin iradesi hâkimiyetinde temel unsuru 
teşkil eder. Esasen bu sandıktan çıkmaya ta-
libolduklarma göre, sandıktan çıktıkları tak
dirde çok memnun olacaklardır. Bunun mü
him bir merhale olduğunun birçok kimse 
tarafından yakın zanıanda anlaşılacağını tah
min ederim. 

Şimdi Millet Partisinin 1969 da iktidarını 
ilân eden Saym Genel Başkanının, partisi 
adma burada ikinci Beş Yıllık Plân hak-

| kında okunmuş bir beyanı var. Vakti olan-
i ların bu beyanı, Millet M.eclisi tutanakları cilt 

1, toplantı 2, 6 ncı Birleışim, 16 . 11 . 1962 ta
rihli tutanağı ile karşılaştırmalarını telkin edi-

: yorum. Eğer bir zahmet eder, karşıiaştırırsa-
nız göreceksiniz kij 10(612 de Birinci Bıeş Yıllık 
Plân için ne ısöylenmdşse, paragraf paragraf birçok-
yerleri aynı olmak üzere İlkine! Beş Yıllık Plân 
için de söylenmiştir. İktidar iddiası içinde bu
lunanların değişen şartları, değişen icapları iyi 

' hesaplayıp model nutuklar vermıekten model 
konuşmalar yapmaktan kaçınmaları gerekir. 
Veriyorum tutanağını ve aynen şöyle diyor, 
bakınız 1962 de bir yerinde: «Plânda tedbir
ler gelişi güzel sıralanmış, daha çok umumi 
hedefler gösterilmiş, başka yerlerde bu hedef
lere varılması için tutulacak yol gayet müp
hem ve umumi ibarelerle ve kısmen kaydedil
miş, fakat •aralarında bir irtibat maalesef sağ
lanamamıştır.:» 

Aynı ibareler 26 . 6 . 1967 tarihinde yapı
lan konuşmalarda da mevcuttur. Binaenaleyh 
iktidar arzu etmek güzel bir şey, ama onun ev
hamı içinde bulunmak yanlış bir şeydir. İkti
dar arzu edenlerin onun hakkını vermesi lâzım
dır. Büyük Milletimizin sadece teıkerlemelerle, 
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sadece yönü belirtmemiş, bazan T. t. P., bazan 
C H. P. nin fikriyatına yakın, gayet muğlâk, 
aynı zamanda her ikisini birden içine alan, aynı 
zamanda başka, kendi tabirleriyle ılımlı, sos
yalist, liberal görüşleri içine alan, hepsi bir 
araya gelirse şayet, birtakım fikirlerle 1969 da 
iiktıidara gelmek ilânını yapmak oiddiıyetle ka
bili telif değildir. 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — En az si
zin kadar ciddidir. Ağır yara almışa benziyor
sunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Oturduğunuz yerden lâf atmaya 
anemur edildiğiniz anlaşılıyor. (A. P. sıraların
dan alkışlar, bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz 
yerinizden lütfen. 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Morison 
Şirketi... 

BAŞKAN — Susunuz efendim, müdahale 
etmeyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) .— Dinlerseniz çok şeyler öğrenirsiniz. 
Birtakım yalan yanlış, iftira ve tezvirle bura
da oturma hakkını haiz değilsiniz. 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Yalan, 
tezvir bizim şiarımız değildir. 

BAŞKAN — Sayın Başlbakan, lütfen siz 
konuşmanıza devam ediniz. Sizde müdahale et
meyin bir daha Sayın Ozansü. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bildiğiniz, söylemek istediğiniz ne 
varsa söyleyin. Bu zamana kadar her yer açık, 
her şeyi söylediniz. İspatını yapamadığınız her 
şeyde ski müfteri ilân ediyorum. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lisimizde mütaaddit defa görülmüştür ki, her 
sıralarda kendi hatibini dinlerken lehte tezahü
rat yapma, muhalif hatibi dinlerken aleyhte 
ımüdahale ve tezaJhürat yapma imkânını herkes 
nefsinde muhafaza etmeye çalışıyor. Bu, umu
mi bir karakterdir. Zaman zaman bâzı müdaha
lelere müsamahakâr davranma da, bâzı müda

haleleri artırmamak da Meclisin umuımi çalışıma dü
zenini korumak için Başkanlığın takdir ettiği 
bir husustur. Bâzı arkadaşlarım yerlerinden, 
Başkan tarafsız görünmek için o taraf a müdaha
le etmiyor, başkası müdahale ettiği zaman se

sini çıkarmadı, ben müdahale ettiğim zaman 
ismimi söyledi gibi öfkeli ıbeyanlarda bulun
maktadırlar. («Doğru, doğru» sesleri) 

Bunlar doğru ise, biraz evvel Sayın Başba
kanın da Umumi Heyete ifade ettiği gibi, her 
doğru muayyen bir müddet içinde değerlen
dirilir. Bütün mesele budur. Müzakerelerin ce
reyanı sırasında tarafsızlık kasdliyle hareket 
edilmiştir, tarafsızlık gösterişli ile değil. Bunun 
böyle bilinmesi lâzımdır. 

Buyurun iSayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Şimdi parti grupları adına yapıl
mış bulunan konuşmaların bâzılarına cevap ve
receğim. 

Burada Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına üç muhterem sözcü konuştu. Kendileri 
hemen hemen üç ayrı fikri ortaya koydular ve 
sonunda da «'ortanın sollunda» birleşir görün-
düler. Yine göstereceğim ki, bu fikirlerin hiç
birisi C. H. P. nin bundan evvel ortaya koydu
ğu fikirlerle bağdaşır durumda değildir. Bunu 
»unun için söylüyorum; acaba C. H. P. bir hü
viyet mi değiştirmiştir? Şayet bu hüviyet de-
ğiştirm'işse kendilerinin bileceği iştir. Koyduk
ları yeni hüviyette vuzuh var mıdır? Söyledik
lerini daha iyi anlıyabilmek için bunu söylü
yorum. 

Burada en mühim münakaşa, kamu sektö
rü, özel tektör meselesinde başlıyor. Şimdi ba
kalım Cumhuriyet Halk Partisinin bundan ev
velki fikriyatına, Cumhuriyet Halk Partisi 
programında, 1933 te şöyle bir kısım var: 

«Ferdî mesai ve faaliyet esas tutulmakla 
bera'ber mümkün olduğu kadar az zaman için
de milleti refaha ve memleketi mamuriyete eriş
tirmek için milletin umumi ve yüksek menfaat
lerinin ioalbettirdiği sahalarla bilhassa iktisadi 
sahada Devleti fiilen alâkadar etmek» Devlet 
fiilen alâkadar olacak, ama şartlı, ferdî mesai 
ve faaliyet esas tutulacak. 

Yine Birinci Beş Yıllık Plân hazırlandığı 
sırada, Âli İktisat Meclisinde kaJbul edilmiş bir 
kısım var: «Devletin ıbizzat sanayiciliğe te
vessül etmesi, zaruret neticesi ve muvakkattir» 
demekte, «Dervletçe kurulacak 'olan tesislerin 
muayyen ve emin kâr etmeye başladığı ve hal
kın iktisadi refahı müsait 'bulduğu zaman ilk 
fırsatta, hususi müteşeıbbislere ve halka mal 
edilmeleri lüzumu üzerinde ısrarla durulmakta-
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dır.» Devam ediyor: «Profesör İbraMım Faızil Pe-
rünUn düşüncesinle göre fırkanın benimsediği 
mânada devletçilik ferdî mesai ve faaliyeti 
esas tutan, bundan dolayı milletin, umumi ve 
yüksek menfaatlerinin icaJbcttirdiği işlerden 
»başkasına karışmayı reddeden bir devletçilik
tir. Ancak bu anlayışa uygun şekilde tatbik 
edilen devletçilik, memleketi refaha ve mamu-
riyete götürebilecektir.:» 

Yine aynı tarihlerde başka düşünceler var, 
Kadro Mecmuası bilhassa bu düşüncelerin sık
let mrekezini teşkil ediyor: «Türkiye'nin ikti
sadi tarihinin mimarı, gerek Türkiye, gerek ci
han iktisadiyatının her gün değişen şartlarını, 
adıım adnm kollıyan bir iktisat devleti olacak
tır, Fert o muazzam inkilâp içinde malzemedir 
ve ancak millî iktisat plânının tatbik ameliye
sinde işe yarar bir malzeme oldukça müspet 
bir kıymet ifade edebilir.» 

Bu kadronun görüşü, yine kadro fikriyata 
devam ediyor: «Ordulaşmış millet rejiminin 
modern şartlarla zaruretler altında tecelli et
miş bir şekli millî rejimimizin devletçilik pren
sibini de artık millî hayatımızın istisnasız, bü
tün şubelerine kemaliyle hâkim kılmak günü
müzün 'geciktirilmez bir zaruretidir.» 

Şimdi, ben sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
hatiplerine Karma Bütçe ve Plân Komisyonun
da sormuştum. Bunu da durup durduğum yer
de sormadım. Plânsız devre münakaşaları ya
pılırken, bu münakaşaları bir objektivite için
de yapmanın hakkaniyet icabı olduğunu düşü
nerek; acaba 1950 de iktidara gelseydiniz plâ
nınız olacak mıydı, diye sordum. Plânınız var 
mıydı koltuğunuzun altında, diye sordum. 1901 
de iktidara geldiniz. Plânınız koltuğunuzun 
altında var mı idi, diye sordum. Sayın Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü Barker raporun
dan bahis buyurdular. Bu uzun bir hikâyedir. 
Yalnız Muhterem Heyetinize bu hususta bi
raz malûmat vereceğim. Bu malûmatı verirken 
bir dclkûmana daha müracaat odıivorıını. Bulada 
Barker Heyetine yazılmış bulunan bir mek
tup var, mektupta diyor ki «Devletçiliğimiz 
millî ekonomimizi bir bütün olarak kısa za
manda geliştirmek yolu ile memleketimizin 
yaşama şartlarını dünyanın bugünkü gerekle
rine uygun ve üstün bir seviyeye ulaştırmak 
amacından doğmuştur». Bu 1949 da, 1950 de. 

«Millî ekonominin her kolunu birbirini tamam
layıcı surette ileri teknik araçlarla cihazlan-
dırıp millî çalışmaların verimini artırmayı: ve 
millî sermayenin yurt ekonomisine yararlı alan
larında çalışmalarını sağlamayı gerekli sayar. 
Devlet bu amaçlara ulaşmak, millî ekonomide 
kamu menfaatlerini, hizmetlerini ve millî, sa
vunmayı sağlamak üzere doğrudan doğruya 
kendi tarafından yapılmasını gerekli gördü
ğü teşebbüsleri kurduğu ve kuracağı teşekkül
lerle üzerine almak görevindedir. Bu işler bü
yük maden işletmeleri, büyük enerji santralle
rinin ve ağır endüstrinin kurulması, savunma 
endüstrisi, bayındırlık işleri gibi büyük teşeb
büslerle kamu hizmetlerini ilgilendiren ulaştır
ma ve PTT gibi teşebbüslerden ibarettir. Par
timiz yukarda belirtilenler dışında kalan her 
türlü ekonomi işlerinin özel teşebbüsler eliyle 
kurulmasınıı Devletin bu teşebbüsleri teşvik 
etmesini, korumasını, bunlara gerekli yardım
larda bulunmasını esas tutar. Partimiz özel te
şebbüslerin tam bîr güvenlik içinde çalışması
nı sağlamak üzere yurtta hangi işlerin nere
lerde, ne kadar zamanda, hangi ölçülerde yapıl
masının millî ihtiyaçlar bakımından zaruri ve 
uygun olduğunu, Devletin belli plân ve prog-
ramlariyle ilân etmesini gerekli bulur. Buna 
rağmen özel teşebbüslerin başarmaya imkân bu
lamadığı veya yeter derecede başaramadığı 
yahut kazançlı bulmadığı için girişmediği iş
leri Devlet üzerine alabilir. Devlet kâr kas
tiyle ziraat yapmaz. Partimiz özel teşebbüsler
le Devlet teşebbüslerinin eşit şartlar içinde 
çalışmaları esasının kanunlarda, tüzüklerde 
ve kararlarda yer almasını esas sayar.» 

Bu Cumhuriyet Halk Partisinin parti prog
ramından bir pasajdır. (C. H. P. sıraların
dan «Teşekkür ederiz» sesi). Bitmedi, biraz da
ha geleceğiz bu tarafa. Şimdi bir doküman daha 
okuyorum: 

«Plânın uygulanmasında Anayasamızda ifa
desini bulan karma ekonominin kurallarına uya
rak özel sektöre ve kamu sektörüne aynı öne
mi ve imkânları vermek ve özel teşebbüsün ya
ratıcı gücünü desteklemek kararındayız. 1963 
yılı içinde özel sektör yatırımlarını teşvik için 
alınan kanuni tedbirleri olumlu bir şekilde uy
gulamak ve bunu, özel sektör yatırımlarını 
plânda öngörülen üretken alanlara yöneltecek 
iktisadi tedbirlerle desteklemek istiyoruz. 
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Böylelikle, özel sektör yatırımlarının hâlâ I 
en çok ilgi gösterdiği, bina yapımından, özel
likle lüks konut yapımından, arsadan çok ta
rım sanai ve turizm gibi alanlara yöneltilme
sini de sağlıyacaktır. Bu konudaki çalışma
larımızda direkt müdahaleden kaçınılacak 
(direkt müdahaleden kaçınılacak üzerinde du
ruyorum) ve özel sektörün piyasa ekonomisi 
içinde gelişmesi esas kabul edilecektir» 

Bu üçüncü Hükümet programı, 30.12.1963, 
Koalisyonu yok bunun, üçüncü Hükümet Prog
ramı. Koalisyonu da okuyalım o da var bura- I 
da. 

«Devlet iktisadi alandaki vazifelerini ya- I 
parken özel teşebbüs yatırım şevkini veya gü- I 
venle istikrar içinde çalışma imkânlarını en- I 
geîleyici kırtasiyeci ve lüzumsuz müdahaleler
den uzak kalacaktır » devam ediyor. «Bu te- I 
mel kararda da açıkça belirtildiği gibi, özel I 
teşebbüs yatırımlarının artırılmasını, hızlı ve I 
muvazeneli kalkınmanın 'gerektirdiği sahalara 
yöneltilmesi Devletçe teşvik edilecektir. An- I 
cak bu teşvik, 'kabul ettiğimiz siyasi ve ikti- I 
sadi düzenle bağdaşamıyacak olan doğrudan I 
doğruya müdahale usulleriyle değil, maliye I 
ve kredi politikası, sermaye piyasasının teş- I 
viki, yol gösterme, teknik bilgi sağlama gibi I 
•usullerle yapılacaktır.» bu II nci Koalisyon, 
2 . 7 . 1662 

Şimdi bakalım sayın C. H. P. sözcüleri^ne I 
diyor1? Sayın Erim, "Fransız iktisatçısı, hakika- I 
ten çok değerli bir iktisatçıdır, Francois Perov'- I 
yu yardıma çağırıp kendi politikalarının mü- I 
dahaleci olabileceğini söylüyor, müdahaleci ola- I 
cağını söylüyor. Sayın Erim, özel sektöre hü- ] 
cumda mütereddit ve bir miktar insaflıdır, ka- I 
bul etmek lâzım. Yalnız Sayın Erim'in sanki I 
Cumhuriyet Halk Partisinin Francois Perov'- I 
hun desteğine, yardımına ihtiyacı varmış gi- I 
bi ona sığınmasını doğrusunu isterseniz yadır- I 
gadım. Perov'da böyle düşünüyor diyor, biz de I 
böyle düşünüyoruz diyor. Tâbir aynen kendi- I 
sinindir, iki sene evvel müdahaleci değiliz di- I 
yor. I 

SADRETTİN GANGA (Bursa) — Papenek 
de var.. I 

BAŞKAN — Sayın Çanga lütfen efendim. I 
Yerinizden konuşuyorsunuz. Karşılıklı konuş- I 
malara vesile veriyorsunuz. I 

SADRETTİN OAN'GA ((Bursa) — -Sayın 
Başkanım, arkadaşımla konuşuyorum. Birşey 
söylemedim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Aynen, Perou'da bizim gibi düşünü
yor veya biz de Perou gibi düşünüyoruz, diyor. 
Bu müdahale meselesi gayet enterasandır. Ana
yasada kamu yararına işletilmiyen birtakım 
şeyler kamulaştırılabilir denir. Vuzuha 'gelme
niz lâzımgelen hususlardan birisi de kamu ya
rarıdır. Sosyal adalet gibi, kamu yararında da 
mutlaka vuzuha gelmemiz lâzım. Kamunun ne
rede yararı var? Sizin dediğinizde mi, benim 
dediğimde mi, başka birisinin dediğinde mi? 
Bunun kıstas ve kriterlerinin de artık yuvar
lak lâflar olmaktan çıkarılması, konuşulması, 
vuzuha eriştirilmesi lâzımdır. Eriştirilmediği 
müddetçe kamu yararı deyip arkasına sığınıp, 
ben kamu yararını düşünüyorum, toplum ya
rarını ben düşünüyorum deyip aslında toplum 
için zararlı birtakım şeyler yapılabilir. Onun 
içindir ki, bu hususun vuzuha erişmesi lâzım. 
Vuzuha erişmeden açacağınız bir yolla eğer bir 
fayda bekliyorsanız özel sektörü ürkütür. Hiç 
kimse, «yarın nasıl bir bahane bulunup benim 
"sime devlet el fcor» lenidişeisiyfe birşey 
vapmaz. Müteşebbis güven ister. Müteşebbis, 
nddî, hakiki müteşebbis alaveranm, dalavera-
mn peşinde değildir, o güven ister. Herkesi da-
^veranm peşinde farzetmek yanlıştır. Olanlar 
vardır, olanlar gayrimeşru işlerin içindedir. 
Biz ancak meşruu düşünebiliriz. Batıl üzerin-
len hareket ederek birtakım münakaşalar ya

pamayız. 
Şimdi geliyoruz Sayın Cumhuriyet Halk Par

i s ! Genel Sekreteri ne düşünüyor? Sayın Genel 
Sekreterin fikirleri çelişik. Yalnız çelişmede 'ga
lip bir taraf var, evvelâ bunu tebarüz ettireyim; 
".•öyle başlıyor konuşmasının 6 ncı sayfasında :, 
«Memleket gerçeklerinin günden güne aydın
lığa kavuştuğu, halkın gitgide bilinçlendiği bir 
ortamda Adalet Partisi,- Sömürülenle, sömüre
ne, soyulanla soyana aynı zamanda dayanmanın 
fizikî imkânsızlığını gitgide daha çok duyacak 
ve bunun zararını kendi içinde 'görecektir» di
yor. Burada, bir - iki sınıfa ayrılıyor. Bu zama
na kadar ki dokümanlarda yok. î'lk defa ola
rak C. H. P. bu kürsüden bu hüviyetle görülü
yor. Bütçe müzakereleri dâhil bu hüviyetle 
yoktu bu kürsüde C. H. P. Bütün tarihinde yok-
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tu. Şimdi iki tane sınıf çıktı; sömürenle sömü
rülen, soyanla soyulan. j 

Devam ediyor, 8 nci sayfada : «Bunun se'be- ' 
bi...» Burada yeni bir üslûpla da karşı karşı- ! 

yayız. C. H. P. sözcülerinden zannediyorum iki [ 
muhterem zat hem suali soruyorlar, hem de j 
beklemeden kendi kendilerine benim namım>a i 
cevap veriyorlar. \ 

MtHAT ERİM (Kocaeli) — 'Siz de öyle ya- | 
pıyorsunuz. ! 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De- | 
vamla) — Bu enterasan bir yoldur. Bu ancak i 
kendi kendilerini çıkmaza götürüyor. Nasıl gö- i 
türdüğünü de şimdi gösteriyorum.Sadece bir-
şeyi sizin söylemenizle olmaz, onu başkalarının i 
da kabul etmesi lâzımdır. Ben gösteriyorum | 
simdi size : «Dar gelirli büyük halk topluluk- ; 
larıma karşı, varlıklı bâzı küçük zümreleri ka- i 
vn*masHİır, A. P. İktidarının. «îBunun sebebi bu j 
diyor, hiç şüphesiz A. P. iktidarının dar 'gelirli ; 

büvük halk topluluklarına karşı varlıklı bâzı ; 
küçük zümreleri kayırmasıdır. Bunları iyi din
lemenizi rica ediyorum, sonra t öf şirini yapaca- ; 
ğım. 

Sonra 12 nci sayfaida şöyle diyor : A. P. nin ; 
kendi bünyesindeki bir çelişmedir.» diyor an- ; 
lattığı şey. «A. P. hem geniş köylü toplulukla
rından oy almış, hem de köylüyü ezenlerle bir 
olmuş bir partidir.» Bundan sonra devam edi
yor «Türk halkını, Türk Köylüsünü ealhil say
manın, kolay kandırılır saymanın verdiği cü
retkârlıklarla söylenen yalanlanmış» söylediği-
şeyler. Yani aşağıdaki cümlede Türk Halkının 
hem kandırılamıyacağmı, hem de kandırılabile-
ceğini içine alıyor cümle. 'Sonra devam ediyor 
15 nci sayfada : «'Çünkü oylarının çoğunlukla 
voksul halktan, toprak reformuna muhtaç in
sanlardan alsa bile yönünü ve maddi gücünü bü
yük topraklılardan, bir sömürü düzenine bel bağ
lamış bir kısım varlıklılardam alan bir iktidarın 
Hükümetidir.» A. P. bu, böyle iddia ediyor. Bir 
yerinde de diyor ki: «Sosyal adaletsizlik büyü
yecek, sosyal sorunlar normal yollardan, demok
ratik yollardan çözülmesi güç bir kördüğüm ha
line gelecektir.» Başka bir yerde de 16 nci sayfa
da diyor ki: «Onların bu mutluluğu, hoşnutluğu 
secim günü, sandıklara, A. P. ye yönelen oylar 
halinde akalbilir.»< 

Yine aynı yerde; «öylelikle o düşük ücretli, 
o asıgari yaşama düzeyindeki işçilerin cılız omuz

larında...» Sanki bu işçiler cılız omuzlarına bu-
TÜn sahilbolmuşlar. «Yalnız halkı değil, Devleti 
de sömürecek bir avuç sözde iş adamının eliyle 
kolay yoldan servet yapmak istıyenlerm topluma 
biı* şey katmaksızın servetlerine servet katmak 
istiyenlerim, büyük toprak sahiplerinin, şimdilik 
korkmaları, kaygılanmaları için bir sefbep yok
tur.» diyor. Devam ediyor, diyor ki: «Onun için 
o ülkelerde bu uygulama ekonomik balkımdan da, 
aosval bakımdan da 1950 - 1960 arasında Tür
kiye'de doğurmuş olduğu büyük sakıncaları do
yuramam aktadır. Kaldı ki, ülkelerde Devletin 
özel teşebbüse soydurulmadı gilbi bir gelenek de 
voktur.» Bakın özel teşebbüs 19 ncu sayfada hü
viyetimi aldı. Ama burada Hükümetsiniz, Hükü
met proor.aımı yayarsınız, -başka hüviyet. Gelirsi
niz. muhalefetsiniz bir fikir beyan edersiniz, baş
ka hüvivet. Ayırmaksızın, «Devletim özel. teşebbü
se sovdurulması gilbi bir gelenek yoktur.:» diyor. 

Devam edivoruz: «Gitgide artan bir güven
d i k . bir istikrarsızlık ve varlıklıların uykuları
mı kflirMr.RCîiık bir varlık düşmanlığı.. İşte bu plâ-
ım haıırlnıtam A. P. zihniyetinin uzun süre ikti
darda kaldığı takdirde Türkiye'ye getireceği 
bnmlanlır. Bugünkü düzen. Anayasaya, aykırı dü
zen değiştirilip bu uğurda gerekli ekonomik ve 
sosyal, yapı değişiklikleri gerçek ölçüleriyle ve 
süratle yerine getirilip, Anayasamızın emrettiği 
insaınea düzen, âdil düzen, dinamik ve her yö
nüyle demokratik düzem kurulmakla önlenebilir.» 
Yanı. kendileri Hükümetken böyle bir düzen var
mış da sonra, biz gelmiş bunu bozmuşuz. Neresini 
'bozmuşuz? Nasıl bozmuşuz? Bunu söylemeleri lâ
zımdır. Aksi halde bunların bütün vebali kendi-
leriniındir. 

Simdi devam, ediyor: «Türkiye'de A. P. nin 
menfaatlerine hizmet etmeye çalıştığı, bir kısım 
özel teşebbüs için durum bunun tam tersidir. 
Ovsa halktan yana, işçiden yana, demokrasiden 
yana, gözükmek istivem A. P. Hükümetinin isçi
yi hiçbir yerde söz saMbi görme ve tahammülü 
yoktur.» Köylü, isçi herkes A. P. nin karsısında 
olacak, arzu edilen bu. «Fakat nüfuzlu bâzı iş 
adamları, hizmet ici eğitime, yani memleket ka
dar, hattâ memleketten de önce kendilerini ya
rarlandıracak olan bu eğitime, en küçük bir kat-
gıda bıüunmavı istememişler ve bütün ba.«ikı piic-
lerini kullanarak iktidarın tasarıyı geri almasını 
sağlamışlardır.»; 
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Şimdi şurada devam ediyor. 28 nci sayfada: 
«A. P. iktidarı bir kısım özel teşebbüsün, Dev
let kesimini bu şekilde istismar etme imkânlarını 
sürekli olarak artırmaya, genişletmeye çalışmak
tadır. A. P. iktidarı tersine bu alanlarda bile 
yerli ve yabancı özel teşebbüsün Devleti ve hal
kı soymak imkânlarını artırıcı bir tutum içinde
dir. Hattâ Sosyal Sigortalar Kurumunun kasa
larını, birkaç sözde müteşebbise açmak sonucunu 
verecek...:» diye devam ediyor. 

30 ncu sayfada: «A. P. iktidarı Devlet sek
törünü işte bu şekilde kullanmakta, bu şekilde 
istismar etmekte, üstelik özel teşebbüsü besleyici 
bir kaynak haline getirmektedir.» 

Yine 32 nci sayfada: «Bâzı büyük iş çevre
lerinden», diye cümle başlıyor gidiyor. 37 nci 
sayfada da: «A. P. ye hâkim olan tutucu zihni
yet, sosyal görüşten yoksunluk, bâzı menfaat çev
relerine aşırı bağlılık enıgel olmaktadır.» 

Şimdi muhterem milletvekilleri, üçüncü ko
nuşmacının konuşmaları içinde de yine bâzı hu
suslar vardır. Ama onları teker teker böyle ayık-
lamıvacağım. Şimdi bu aynı dokümanın içinde 
bir de başka değişik düşünoeler var. Onları da 
açayım. 21 nci sayfada: «Sanayi devriminin yal
nız Devlet eliyle yürütülmemesi gerektiğinde de 
C. H. P., A. P. ile beraberdir.» 

Kiminle yürüteceksiniz? Yani hemen he
men bu konuşmanın yirmi yerine yakm oku
duğum şekliyle tarif ettiğiniz insanlarla yü
rütebilecek misiniz bunu? Kiminle yürüte
ceksiniz? Yoksa dışarıdan birtakım ithalât 
mı yapmayı düşünüyorsunuz, özel sektör it
halâtı? Devam ediyor, bu 21 nci sayfada. 

Şimdi 30 ncu sayafya geliyoruz. Şöyle di
yor 30 ncu sayfada : «C. H. P. nin demokra
tik tutumu teşebbüs özgürlüğünün asla kar
şısında olmadığı gibi ortanın solunda bir 
C. H. P. Devletçiliği Devlet kapitalizmi an
layışından da uzaktır. Teşebbüs özgürlüğünün 
asla karşısında değiliz» diyor. «Ama» diyor, 
«özel teşebbüs» tarif ediyor, şudur, diyor 
30 ncu sayfa. 

31 nci sayfa : «İnsanları özel teşebbüs ala
nında yatırım yapmaya yönelten psikolojik 
güdülerin belki başlıcası kendi teşebbüs yete
neğini, kendi yapıcılık ve yaratıcılık eğili-
miniriş alanında değerlendirme ihtiyacıdır.» Bu 
ihtiyaca değer veriyor mu, vermiyor ımu? Onu 

söylemiyor, ama böyle bir ihtiyaç vardır di
yor. 

Şimdi muhterem milletvekilleri görüyorsu
nuz ki, burada bir özel teşebbüs anlayışı var 
ki, her türlü kötü damgayı, yemiş bir özel 
teşebbüstür. Tefriksiz. Bir taraftan özel te
şebbüs bu şekildeki iddialarla damgalanır
ken, diğer taraftan da bir tereddüdün içinde 
«biz özel teşebbüs özgürlüğüne karşı deği
liz» gibi bir ifade kullanılıyor. Bu ikisi bir
birleriyle bağdaşamaz. Bu ikisi katiyen birbi
riyle bağdaşamaz, özel teşebbüsü 1963 sene
sindeki Hükümet programımızda şu şekilde 
tarif ettikten, 1960 deki parti programımız
da şu şekilde tarif ettikten, 1933 deki prog
ramımızda böyle tarif ettikten sonra dönüp 
sadece A. P. sini kötülemek için, sadece Ada
let Partisini birtakım insanları zengin etme
ye gayret ediyor, demek için özel teşebbüsü 
bu kadar kötüleyemezsiniz. Aslında bu özel 
teşebbüs kötülemesi, Adalet Partisinin kötülen
mesi ile birleştiriliyor. Kimdir bu özel te
şebbüs, nedir özel teşebbüs? Bİz burada hak
ları koruyoruz. Biz burada kendilerini müda
faa etmek imkânı olmıyan birtakım insan
ların haklarını koruyoruz. Ama müşahhas ola
rak şu adamdır, şu kötülüğü yapmıştır ka
nunlara uymıyan şu ' harekette bulunmuş
tur dersiniz, sizinle beraberiz; yani doğru çı
karsa sizinle beraberiz. Ama bunların hiçbi
risini kaale almadan Devlet sırtından geçinen 
özel teşebbüs, tufeyli özel teşebbüs, şöyle özel 
teşebbüs, böyle özel teşebbüs diyeceksiniz; 
sonra da özel teşebbüsten medet umacaksınız, 
bu olmaz. Bunun içindir dedim, bu hususta 
C. H. P. sözcülerinin aramızdaki tartışmaları 
daha anlayış ve vuzuh içinde yapabilmemiz 
için sarahate gelmeleri lâzımdır, sarahate gel
meniz lâzımdır. Ben istedim diye sarahate 
gelmeye mecbur değilsiniz. Ben şartını ko
yuyorum : Aramızdaki konuşmaları ve tartış
maları daha birbirimizi anlıyarak yapabilme
miz için nasıl geleceksiniz bir sarahate gel
meniz lâzımdır. 

Yani özel teşebbüse tümden taraftar değil
seniz onu söylemeniz lâzımdır. Ama hem bun
ları söyleyip, hayır biz taraftarız, deyip bunu 
bağdaştırıma'k imkânı bunu hiçbir ımantık bağ-
daştıraımaz. Bu bağdaşmaz ve bütün bu söyledik
lerimizi şu dokümanlarla nasıl telif ediyorsunuz; 
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onu da izah <etımerniz lâzıimdır. Bir soyguncu 
düzen meydana gelmiş. Kim getirmiş soyguncu 
düzeni ımeydana? Ne zaman gelmiş bu soygun
cu düzeni meydana1? Acalba Adalet Partisi 
hangi kanunları ne istikamette değiştiıımiş de, 
hangi imkânları ne istikamette değiştirmiş de 
bu soyguncu düzen meydana (gelmiş? Eğer 
bunların cevaplarını vermeye (kalkarsanız ken
di kendinizi suçlarsınız. Çünkü bu düzen bu
gün tmeydan'a ge'lmeımiştir diyeceksiniz. Bu 
düzen bizim ızaımanımızda da vardı diyeceksiniz. 
O zaıman size soracaklar, niçin düzeltunediniiz 
d'iye. Bu konulma C. H. P. nin kendi kendisini 
inkâr, kendi kendisini suçlama dokümanıdır. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri) Eğer reddi 
miras durumunda iseniz onu söylemeniz lâzım
dır. (A. P. sıralarımdan alikışiar, «bravo» ses
leri) Yani C. H. P. nin bütün «ortanın solu» 
çıkana kadar olan kısmını siliyoruz, «ortanın 
solu» yeni 'bir tutumudur ve bizim tutumumuz 
budur diyorsanız başika (meseledir. O zaıman 
«altı oktan» !kaç .tanesine sahipsiniz, kaç tane
sine değilsiniz0? Bunu da bilmemiz lâzımdır. (A. 
P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bütün bu düşüncellerin içerisinde şu söyle
diğim düşüncelerin içerisinde öızel teşebbüs 
düşmanlığı, (servet düşmanlığı, mülkiyet düş
manlığı ve sınıf kavgası tahriki vardır. Bun
ları yapabilmek için Adalet Partisini suçlanma
ya gitmeyiniz. Adalet Partisi bunların hiçbiri
sinin ne içindedir ne kenar ındadır... 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Bu ko
nuşmalar Anayasaya aykırıdır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (l.)e-
vaımıla) — Siz konuşurken ;a:ykırı değil, ben ko
nuşurken aykırı... Ben konuşmamın başında söy
ledim... 

BAŞKAN — Sayın Yüceler yerinizde mü
dahale etımeyin efendim, «Anayasaya aykırı, 
uygun falan» bırakım şimdi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sizin genel sekreterinizin konuşması 
Anayasaya aykırıdır. Onu bilmem, yalnız ben 
.şunu ifade «tım-eik istiyorum Muhterem Heye
tinize; takdir buyuracağınız gibi bu kürsü hür 
bir kürsüdür. Ben Başbakan olarak, Adalet Par
tisi Genel Başkanı olarak, aynı zaimanda bir 
ımililetvekili olarak bu kürsüde aynı hürriyetin 
içindeyim, bütün iarkadaşlarıım kadar hürüm. 

Onun için Sayın Yücel er'in söylediği şeyi yan
lış anladnm, o ımânada anladım. 

Plân vesilesiyle Adalet Partisinin bu 'kadar 
suçlamaya ne lüzum vardı? Asılında Adalet Par
tisi !bir hedef olarak alınmıştır. Bu ıh e d efe atı
lacaktır. Bundan birtakım tesirler beklenir. 
Köylü ne zaıman geldi aklınıza diye sorarlar, 
buna sorarlar ve bu zamana kadar olan felsefe
nizde bu değişikliği yapmaya niçin ihtiyaç 
•duydunuz diye sorarlar. Eelsefeımizde değişik
lik yoktur diyemezsiniz, işte dokûımanilar. Yani 
muhalefette olsanız, iktidara geldik değiştirdik 
deseniz .anlarım. Aıma iktidarda olmuşsunuz, 
şunları söylcımişsiniz, hiçbir müdahalede bulu-
maımıyaeağız demişsiniz, özel sektöre eşit mu
amelede bulunacağız demişsiniz, bütün bunları 
demişsiniz. Sonra bugün gelmişsiniz diyorsu
nuz İki, «özel sektör böyledir, özel sektör şöy
ledir, bunların koruyucusu da Adalet Partisidir. 
Adalet Partisinin politikası da zengini zengin, 
fukarayı fukara yapmaktır...» Bu gülünç, buna 
kimi. inanır? 

Şimdi ımcsele bitmedi. Şurada bâzı şeyler 
var onları da söyliyeyiım : 

Burada montaj sanayimden şikâyet ettiler. 
Montaj sanayiinin, lâstik sanayiinin Türkiye'yi 
soyduğundan bahsettiler. Burada söylendi bu 
lâflar, şimdi sayfasını ve sairesini bulur göste
ririm. Bakalım montaj sanayii ne zaman ku
rulmuş? Türk Otomatik Endüstrisi Anonim 
Şirketi, Bakanlar Kurulu tarafından müsaa
de verilme tarihi 18 . 6 . 1964. Kroysler Sa
nayii Anonim Şirketi, Bakanlar Kurulu tara
fından müsaade verilme tarihi 10 . 7 . 1962, 
Kararname numarası 6/709. B. M. S. Sanayii 
Ticaret Anonim Şirketi, Kararname tarihi 
10 . 8 . 1963, 6/2057 Kararname numarası. 
MAN Kamyon ve Otobüsleri 6.8.1964, 6/3452. 
Traktör ve Makina Ticaret 15.9.1964, 6/3658 
liJhalât - İhracat Mümessillik Şirketi, 20.6.1964. 
U. S. R. Lâstik Türk A . Ş. 7 . 7 . 1961, 
Goodyear Lâstikleri 7 . 7 . 1961. Pirelli Lâs
tikleri 24 . 9 . 1959. Willy Zahrleint fabrika
ları 5 . 4 . 1955. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, şu doküman 
muvacehesinde bize yapılan isnatların değerinii 
muhalif muvafık, ama hepinizin düşüncesini 
rica ediyorum. İktidardasınız, montaj sana
yiine kapıları aıçacaksınız, buyurun diyeceıksi-
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niız. Muhalefete geçeceksiniz, geleceksiniz bu
raya, montaj sanayii memleketi soyuyor iddia
larını ortaya koyacaksınız. Sanayiin yabancı 
sermayesi Türkiye'ye nasıl gelir? 6224 sayılı 
Kanun, Yabancı Sermaye Komitesinin karar
ları Heyeti Vekileden geçer. Sermayenin şart
ları bu şekilde tesibit edilir. Elini kolumu sallı-
yarak gelmemiş ki. Şimdi buna ne diyeceksi
niz? Hiçbir şey diyemezsiniz. 

Evet, daha da var, daiha da var. Arkadaş
lar samimî olmaya medburuz. Daha iki sene 
evvel, üç sene evvel geçmiş şeyleri unutama
yız. Devletin arşivleri var. Hafızalarımız bel
ki şu veya bu istikamette birtakım hatalar 
yapabilir ama arşivler var. Bu arşivler hepini
ze açıktır, her isteyene açıktır bu arşivler. Bun
ları tetkik etmek için her isteyene kolaylık 
göstereceğiz, bunu daha evvel de söyledik. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu doğrudan 
doğruya Adalet Partisini kötüleme kampanya-
sıdır. Ama eğer bu bir yükse, bir kötüleme' 
vasıtası ile, bununla A. P. ni kötüliyemezsiniz, 
kötüliyemezsiniz bununla. Çok gülünç şeyler 
oluyor. 

Şimdi yine Sayın Genel Sekreter konuşma
sının bir yerinde «Kömür Şirketi kâr ediyordu 
bizim zamanımızda, dedi, siz geldink iktida
ra, zarara soktunuz, kömüre de zamlar yapıl
dı.» 17 . 2 . 1965 tarih. Bu tarih nedir bili
yor musunuz arkadaşlar? Üçüncü Hükümetin 
istifa ettiğinden 4 gün sonraki tarihtir bu. Bir 
kararname çıkıyor, 1:50 tane memur da aynı 
devre içinde değişmiştir. Sonradan bize her 
gün, bu memuru niye değiştiriyorsunuz diye üs
tümüze yük geldi, biliyorsunnz. Bu kararna
me uzun zaman kaldıktan sonra giderayak çı
karılmış bir kararnamedir. 90 milyon lira kül
feti olmuştur kömlür ocaklarına. Evet gider
ayak bu kararnameyi çıkaracaksınız, 90 mil
yon külfet koyacaksınız idarenin üstüne, on
dan sonra buraya geleceksiniz, Kömür Şirke
ti 100 milyon zarar etti, diyeceksiniz. 10 mil
yonu benim, 90 milyonu zatıâlinizin. (A. P. 
sıralarından alkışlar, «'bravo» sesleri) Gerçek
lere dayanmadıkça politika yapmak güç'leşmiş-
tir. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi Sayın 
Genel Sekreterinin ortaya koyduğu tenıkid bir 
plân tenkidi değildir. Bu birşeylerin izahı. Ama 
yine Sayın Genel Sekreter başka bir yerde yap
tığı konuşmasında da ortanın solunun bir dok

trin olmadığını söylüyor. Eğer ortanın solu di
ye bir doktrin koymaya çalışıyorsa o zaman ya
pacağı iş şudur : Söylediklerini gayet sarih 
söylemesi lâzımdır. Ne yapacağını söylemesi lâ
zımdır, nasıl yapacağını söylemesi lâzımdır. Na
sıl yapacaksınız, soruyorum? Mülkiyeti mi kal
dıracaksınız, mirası mı kaldıracaksınız, ticare
ti mi kaldıracaksınız ? Bunların hiçlbirisini yap
madan söylediğiniz şeyler yapılamaz. 

NERMIN NEFTÇİ (Muş) — Bütün dünyada. 
yapılıyor. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — O bize ait, ikti
dara gelirsek yaparız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yapamazsınız ki, kimse inanmaz. 

Onun için Türk vatandaşı size bu zamana 
kadar neye yapmadınız, diye soracaktır, bir; 
bunu soracaktır. 

İki; nasıl yapacaksınız? Böyle yuvarlak 
;.eyleri; anlamıyacalktır. Pratik, kabili tatbik şey
ler söylemek mecburiyetindesiniz ve kabili tat
bik gibi şeyler söylerseniz biz de bunun müna
kaşasını yapabiliriz. 'Sarih şeyler söylerseniz 
biz de bunun münakaşasını yapabiliriz. Ama bir 
servet düşmanlığı, ile, bir zenginlik düşmanlığı 
:le bu işlerin içinden çıkmamıza imkân yok. 
3u dokümanın içinde suçlar katledilmekte, ce
falar tertibedilımeıktedir; Adalet Partisi şöyle
dir, Adalet Partisi böyledir şeklinde, bunla
rın hepsi mevhum ve mefruzdur. Yanlış ana
lojiler yapılmaktadır. Yanlış benzetmeler da
ima yanlış neticeler verir. Alışılmış sloganlar 
tekrarlanmaktadır, söylediğim sloganlar. An
laşılıyor ki, bu sloganlar yurt sathında tekrar
lanmaya devam edecektir. Biz bunların müca
delesini, münakaşasını her yerde yapmaya ha
zırız. 

Burada birtakım raporlara rücu edilmekte, 
birtakım raporlar destek olarak kullanılmakta
dır. 

Muhterem milletvekilleri bu raporlar mev
zuunda bâzı hususları arz etmek istiyorum: 
devlet arşivleri, rapor hazırlar, rapkor hazırla
tır, bu münakaşa Türkiye'de uzun senelerdir 
yapılıyor. Bıı raporların ic&ibma uymak veya 
uymamak bir siyasi muhakeme meselesidir, 
bir siyasi jnjman meselesidir, bir siyasi karar 
meselesiidir. Bu itibarla Devlet raporlarla idare 
edilmez. Devlet, raporlardan, diğer kaynaklar-
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dan, nereden buldtıysanız oradan, alınan inti
haların, tecrübe ve lojik içerisinde; kanunlar 
içerisindeki aldığı şekille meydana gelen ka
rarlarla idare edilir. Aslında Cenubi İtalya Tür-
yiye'ye benzemez. Genu'bi İtalya'da şöyle yapıl
mış böyle yapılmış... Orada yapılan reform 
tamamen (bambaşka bir şeydir. Türkiye'nin 
•şartlarına çok değişik bir şeydir. Türkiye'nin 
şartları başka bir yere benzemez. Türkiye ken
di problemlerinin cevabını kendisi bulmak 
mecburiyetindedir. Kendi pre-Meımlerinin s>o-
lisyonunu kendisi hazırlamak mecburiyetinde
dir. Onun için konuşmamın başında Türkiye'-
niın üzerine bir hazır elbise geçirile>miyeeeğini 
söyledim. 

Toprak meselesine döneceğim tekrar, re
form meselesine döneceğim. Yine bu konuşma
mın içinde bâzı neticeler çıkarılıyor ki, bu 
neticeleri çıkarmak asli addedilmiş, ona göre 
modeller konmuş orta yere. O modelleri çö-
zerseniz, zaten o neticeyi çıkarmak için koy
muşsunuz modeli, o netice çıkar, ama doğru 
olmaz. Kendi kendinizi aldatırsınız. Birtakım 
peşlin hükümlerle doludur, bu peşlin hükümlerin 
(hiçbirisi bir mantığa istinadetmemek'tedir. Bu 
kürsüden yapılan konuşmalar içerisinde bâzı 
muhterem hatipler, A. P. nin yerini de tâyine 
«.alıştılar. Ne tarafa kaymış veya kaymamış 
meselesi. Şimdi memleketin gerçekleri var. Bu 
(gerçekleri dillendirmek, doğru olarak dillen
dirmek, ilmî ve fennî olarak dillendirmek kâfi 
değildir. Bir gönülle, bir insan sevgisiyle dil
lendirmek, bir vatandaş savgisiyle dillendir
mek, kanun nizamı içinde, kanun sevigisiyle 
dillendirmek gayet tabiî A. P. nin yapacağı 
iştir. Bunlar ne netice verir? Bunlarda siz mu-
taibıık olunsunuz veya olmazsınız, ama bunlar 
şayet size de birtakım gerçekler, vakıalar ola
rak doğru geliyorsa, A. P. ni yanınızda arıya-
cağmıza, biz A. P. nin yanına kaydık deyin. 
(Alkışlar) Binaenaleyh, A. P. nin bir yere kay
dık deyin. (Alkışlar) Binaenaleyh, A. P. nlin 
bir yere kayması diye bir iş yok. Geçen gün 
ıburada Sayın Alican kendisi konuşurken be
nim gülümsediğimi, buradan ifade etti. Evet, 
çünkü bir gün evvel bir muhterem hatip, Sa
yın Alican'ın tamamen değişik istikametinde 
bu kürsüden beyanda bulundu. Ben o zaman 
düşünüyordum, 24 saat evvel beyanda bulu
nan Sayın Erimle Sayın Alican değişik şeyler 

I söylediler; A. P. nedir hakkında, plân sola mı 
I kaymıştır, sağa mı kaymıştır meselesinde. 

•SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Plân sola 
I kaymıştır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Plân hiçbir yere kaymanıışıtır.. Sola 

I kaymış diyenler yanlış kapı çalıyorlar. Başka 
yerde arayın o işleri, bize dokunmaz. Onun 
için, plân gerçekçi bir plândır. Bizi yanınıza 
falan yaklaştırmaya ıgayret etmeyin. Zorluk 

I çekersiniz, çok büyük zıorluk çekersiniz ve böy-
I le bir şey mümkün değildir. Onun için bize 
I talip olmayın, başka kapılar arayın. Başkala-
I rina anlatın meselelerinizi. (A. P. sıralarından 
I sürekli alkışlar) 
I Yine çok şaşılacak bir hüküm var burada. 

Deniyor ki: «Belki zaman Adalet Partisini bu 
çelişme, kararsızlık ve tutarsızlıklardan da git-

I gide kurtarabilir. Ama Türkiye'nin o kadar 
bekliyecek zamanı yoktur.» Ne demek isteni
yor? Türkiye'nin 'bekliyecek zamanı var mı 
yok mu, acaba bunu tâyine Sayın Genel Sek
reter mi memur? Bu kararı verecek millet var. 

Burada köklü, yapısal ve kurumsal deği
şikliklerden balhsediliyor. Köklü, yapısal ve 
kurumsal değişikliklerin ne olduğuna dair bir 
şey söylenmiyor. Hiçibir şey söylenmiyor. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Plânda var. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Nelerdir bunlar, siz ne düşünüyor
sunuz, hangilerini yapmadığımızı söylüyorsu
nuz? 

Bir husus daha var: «Vergi yolu ile iç kay
nakların yeterince harekete geçirilmemesi yü
zünden dış kaynaklara bağlılık süresi uzatıl
maktadır.» Bu teknik bir yanlışlıktır, yanlış
tır bu. Neden olduğunu söyliyeyim; c/o 7 kal
kınma hızı alırsanız muayyen tasarrufa ihtiya
cınız var. Yalnız tasarrufla da mesele bitmiyor, 
dışardan envestisman malı itlhal etmenize ihti
yaç vardır. Binaenaleyh, Türkiye'nin meselesi, 

j sadece bir tasarruf meselesi, sadece bir dış 
tediye meselesi değildir. İkisi beraber. Hadi 

I hallettiniz tasarruf meselesini, daha ç/ok vergi-
J: ye gitmek suretiyle, Envestisman mallarını ne 

ile alacaksınız, ihraeaat, ithalât arasındaki far-
! ki nasıl kapatacaksınız? Binaenaleyk görüyor 

musunuz, yanlış? Bu şekildeki yanlışlıklarla 
doludur bu doküman. Fennî hatadır, basit bir 
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hesap hatasıdır. Şayet yüzde 5 e indirirsiniz, 
yüzde 4 e indiriraeniz kalkınma hızını, olur 
bu. Ama o zaman İkinci Plân döneminde, üçün
cü plân döneminde çok daha fazla dış kayna
ğa ihtiyacımız olur. 

Bir husus daha var; Anayasanın koyduğu 
muvazeneye aykırı. Deniyor ki, tarım ürünle
rini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlen
dirmek için gereken tedbirleri alma ödevi Dev
lete verildiği halde, bu ödevden de kaçınılmış 
•olacaktır. Niçin? Taban fiyat politikası; Adalet 
Partisi iktidarının çok geniş ölçüde tatbik ettiği 
bir politikadır, çok geniş ölçüde ve bugün Türk 
köylüsü tatbik edilmekte olan taban fiyatları
nın hiçbirisinden şikâyetçi değildir. Gidiniz 
görünüz çay çiftçisini, fındık çiftçisini, tütün 
çiftçisini, üzün çiftçisini, pamuk çiftçisini, ay 
çiçeği çiftçisini, zeytin çiftçisini gidip görünüz. 

Şimdi muhterem beyefendiler, burada Ana
yasa, Devlete yüklediği sosyal vecibeleri Saym 
Erim'in söylediği şekilde, bu emirdir, bu emri 
yerine getirin, demekle iktifa etmemiş, man
tıklı olarak bir kayıt koymuş. Bu kayıt olma
saydı zaten denge olmazdı. Demiş ki, Devlet bu 
bölümde belirtilen iktisadi, sosyal amaçlara ulaş
ma ödevlerini ancak iktisadi gelişme ile, malî 
kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine ge
tirir. Yani 53 ncü madde, Anayasanın 3 ncü bö
lümünün sonudur : «Malî kaynaklarının yeterli
liği ölçüsünde yerine getirir». 

Şimdi, «Topyekûn ödevlerini yapmamıştır» 
şeklinde bir iddiada bulunurken hangi ödevi 
yapmamış, neden yapmamış, bunları ortaya 
koymak lâzımdır. Ortaya koymak lâzımdır bun
ları... Ve kendilerine soruyorum : Dar gelirli 
büyük topluluklara karşı varlıklı küçük zümre
ler kayırılmış. Nasıl olmuş? Hangi kararların 
neticesinde olmuş ve acaba zamanlarında tat
bik ettikleri politikaların; usullerin dışında bu 
yönde, yani dar gelirlileri ezip zengini zengin 
etmeye doğru ne yapmışız? Bunları söylemeleri 
lâzım,, bunları söylemek lâzımdır, işte onun için 
diyorum, burada söyleyip kaçmak doğru değil. 

SEYFİ SADÎ PENÖAP (Muğla) — Söyle
dik, söyledik, anlıyan yok ki. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sizin söylediğiniz şey hiçbir şey ifade 
etmez, çünkü sadece kuru lâftan ibaret. 
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BAŞKAN — Sayın Pencap, birleşimin başın
dan Iberi konuşuyorsunuz ve müdahale ediyorsu
nuz, çok rica ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bu kürsüyü işgal ettiler saatlere© ko
nuştular, dinledik konuşmalarını, aldık, not et
tik, gayet dikkatle dinledik geldik cevap ve
riyoruz. Sizin söylediğinize biz tahammül ettik. 
Bizi burada himayeci gösteriyorsunu?;. Bun
ları reddediyoruz, çünkü böyle bir şey yok orta 
yerde. Fikrinizi daha vuzuhla açıklayım ki. vu
zuhla cevap verelim diyoruz. Beş saat bu kür
süyü işgal ettiniz, söyliyeceğiniz her şeyi söyle
diniz, ben arıyorum, bulamıyorum, siz söyledik 
diyorsunuz. 

Muhterem milletvekilleri, toprak reformu 
mevzuunda biz neye angajeyiz? Strateji doküma
nının 55 nci maddesini dikkatle tetkik buyurma
nızı rica ediyorum. 

Tarım reformu, tarımsal bünyenin temelinde
ki aksaklıkları gidermeye yönelmiş tedbirler di
zisi olarak kabul edilecektir. 

BAŞKAN — Saym Başbakan, yeni bir mev
zua gireeekseniz saat 13,00 e 2 dakika var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Üç dakika içinde şu bölümü tamam-
lıyacağım. Çünkü biraz evvel söylediğim husus 
yanlış anlaşılır. 

Biz sizin istediğiniz mânada bir tarım refor
muna, toprak reformuna angaje değiliz ve si
zin istediğiniz şekilde bir tarım, toprak refor
mu düşünmüyoruz, yapmıyacağız, dedim. Bunu 
alıp, Demire!; toprak reformu yapmıyacağız, 
tarım reformu yapmıyacağız haline getire
bilirler, yarınki basma da böyle intikal eder. 
Hergün bunların içindeyiz. Onun için 3 da
kikanın içinde şu kısmı tamamlıyacağım. 

Tarım reformu, toprak reformu üzerinde 
çok konuştuk, ama konuştuklarımız bizim ko
nuştuklarımız, söylediklerimiz, birbirine aykırı 
değildir. Biraz sonra devam edeceğim, sizin-
kine de. 

Tarım reformu konusunda alınacak tedbir
lerden istenilen sonucun elde edilmesi ve bu 
çalışmaların çiftçilerimizce benimsenip destek
lenmesi her şeyden önce toprağın mülkiyet du
rumunun hukukî yönden kesin ve açık şekil
de tesbitini mecburi kılar. Bunu sağlamak 
için İkinci Beş Yıllık Döneminde kadastro, 
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tapulama işlerinin daha hızlı bir tempoda yü
rütülmesine önem verilecektir. Kimse demesin 
ki; sadece tapu yapacaklar devam ediyoruz; 
Devletin hüküm ve tasarrufunda veya özel 
mülkiyetinde olup şahıslara kiralanan orman 
ve "mera hudutları içindeki bozuk kültür 
arazisinin ıslahı ve bataklıkların kurutulması 
sonucu elde 'edilen belirli bir büyüklüğün 
üstünde kalan ve düzenli işletilmiyen şahıs 
arazilerinin istimlâk veya pazarlıkla satm-
almması ile temin edilen kültür arazisinin 
mülkiyetinin topraksız ve az topraklı çiftçi
lere uygun şartlarla devrini mümkün kılan 
mevzuat çıkarılacaktır. Küçük aile işletmeleri
nin makin a donatım ve kredi elde etmek için 
.gerekli (malî Igüçide olmamaları igöz 'önünde bu
lundurularak bu gibi ihtiyaçları karşılamada 
ürünlerin pazarlanmasmı sağlamada koopera
tifçilik önemli bir vasıta olarak kullanıla
caktır. Tarımdaki verim artışı ileri tek
niklerin uygulanmasını gerektirecektir. Bu 
durumda çiftçilere vâde ve faiz bakımından 
uygun şartlarla kredi verilmesi üzerinde du
rulacaktır. Toprağın iyileştirilmesini, değeri
nin azalmasının önlenmesini, geliştirilmesini 
mümkün kılmak üzere uzun süreli yazılı 
sözleşme ve kiralamayı sağlıyan, kira miktar
larını ayarlıyan, kiracının zamanla işlediği 
toprağa sahibolması mekanizmasını hedef ola-

BAŞKAN — 129 neu Birleşimin ikinci otu
rumuna devam ediyoruz. 

ıStöz iSaym Başbakanındır. 
Buyurun iSaym Başbakan. 

IBAŞIBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta, devamla) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; toprak mevzuu üzerinde ortaya 

rak alan bir kiracılık müessesesinin düzen
lenmesi ele alınacaktır. Büyük Atatürk'ün 
1936 Meclis açış konuşmasında bir direktif 
olarak verdiği, toprak meselesini hallediniz 
şeklindeki direktif, senelerce meydana kon
mamış, ondan sonra C. H. P. senelerce ikti
darda bulunmuş, 1961 den 1965 e kadar yine 
iktidarda bulunmuş, bize 18 ayda, 19 ayda bu 
meseleyi niçin halletmediniz diye sual sor
maması lâzımdır. Bu. itibarla gayet derin kök
leri olan, henüz kadastro meselesi çok cüzi 
ölçüde halledilmiş bulunan bir memlekette 
mülkiyet hakkını zedeliyecek bir tutumun için
de olunamaz. Biz gerçekçi bir anlayışın mü
messilleriyiz. 

Muhterem Başkan, anlıyorum ki, şu anda 
ara vermek durumundasınız, öğleden sonra 
da bir kısım zamanınızı işgal edeceğim. Söy
lenmiş hususların efkârı umumiyemizde yan
lış yankılar yapmıyacak şekilde açıklanması 
genekiıyor. (Sabrımızı ısuiiljtimal etmemeye ımıüm-
kün mertebe gayret edeceğim. Beni şu ana 
kadar dinlediğiniz için hepinize saygılarımı 
sunuyorum. (A. P. sıralarından şiddetli alkış
lar.) 

BAŞKAN — Saat 14.30 da toplanmak üzere 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

atılan hususları birkaç kelime ile cevaplandırma
ya devam edeceğim. 

Hesap şudur: Bugün Türkiye'de bilinen ve 
mevcut istatistiklere göre, dağıtılabilecek sınır
lar içine girebilecek takriben 10 milyon dönüm 
toprak vardır eşhas elinde. Türkiyemizin ekilip 
biçilen 240 milyon dönüm toprağından 10 milyo
nu dağıtılabilecek toprak addedilebilir. Gayet ta-

ÎKÎNCI OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkk (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 
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ıbiî ki, toprak mülkiyetinde 32 milyon nüfusun 
22 milyonu toprağa bağlı yaşarsa bir memleket
te, 240 milyon toprağı mütesaviyen dahi taksim 
'etseniz, hiçkimseyi geçindirmiyecek kadar küçük 
parçalar halinde toprak düşer. Esasen, toprağın 
tarzı tevzii ile nüfusun tarzı tevzii arasında da 
ıgeniş farklar vardır. 10 milyon dönüm toprak. 
Toprağın tarzı tevziini unutalım, nüfusun tarzı 
tevziini de unutalım ve bu toprağın sahibine hiç 
arazi bırakmadığımızı da farz edelim, yüzer dö
nüm toprak verdiğiniz takdirde 100 000 aile
ye yetecek toprak verirsiniz. Hesap budur. Biz 
diyoruz ki, buıgüın 500 000 aile vardır topraksız 
ve her sene de 60 ilâ 70 000 aile tarımda mey
dana gelmektedir. 10 milyon dönüm toprağı da
ğıttınız 100 er dönüm esası üzerinden sahibine 
hiçbir şey bırakmamak şartı ile, bıraktığınız tak
dirde bu 100 000 aile daha da aşağı inecektir. 
Ben 100 000 i âzami olarak söylüyorum; bu tak
dirde toprak meselesi Türkiye'nin işsizlik mese
lesini halletmiyor. Türkiye'nin derin bir proble
mi var; derin olan problem, tarımda çalışan nü
fusun fazlalığıdır. Zor ve. müşkül olan problem. 
05 bin köye dağılmış; köy, oha, mezraa, divan 
şeklinde isim alan değişik yerlerde, 65 bin otur
ma ünitesine dağılmış bir taşra ekonomisinin 
mevcudiyetidir. Üzerinde durduğumuz şey 10 
milyon dönüm eşhas elindeki toprağın dağıtılması 
ile Türkiye'nin bütün meselelerinin hallolacağı 
şeklindeki iddianın, doğru olmadığı, ayrıca vatan
daşın zihninde; toprağı olmıyan herkese toprak 
verilecektir, şeklinde bir intibaı yaratmanın yan
lış olduğudur. Çünkü verecek toprağımız yoktur, 
olmayınca neyi vereceksiniz; kkninkini alıp ki
me vereceksiniz? Biz bu hâdisenin üzerine par
mak basıyoruz. Biz Türkiye'de ne toprak ağaları
nın, ne şunun, ne bunun müdafiiyiz. Ama Türk 
hukuk sisteminin,, kim olursa olsun, yeni kanun
lar çıkarıp, vatandaşın hakkını elinden almadı
ğı sürece her vatandaşın hakkının müdafiiyiz. 
Bunları, bu işleri husumetlerle halletmeye im
kân yoktur. Şikâyetçisi olunan hususlar tartışı
larak, görüşülerek, meşru nizamın icaplarına 
uyularak parlâmentoların, milletin iradesinin te
merküz ettiği parlâmentoların kararlariyle hal
lolacaktır. 

ıŞimdi gelelim nüfusla toprağın durumuna. 
Bugün Türkiye'nin bâzı yerleri var ki, nüfus ga
yet kesif, meselâ Doğu - Karadeniz mıntaka'si; 
»bâzı yerleri var ki, nüfu| gayet seyrek, Türkiye 

henüz tabiat şartlarının tesirine göre kurulmuş, 
tarihî göçlerin, tarihî tekâmülün tesirine göre ku
rulmuş bir iskân şeklinden kurtulabilmiş bir 
memleket değildir. Onun içindir ki, sadece top
raksız köylüye toprak verme meselesini düşünür
ken o köyde verebüeceğiniz hiç toprak olmıya-
(bilir. Bir de muhaceret meselesini, iç iskân 
meselesini düşünmek gerekir. Fevkalâde zor bir 
meseledir. Muhterem milletvekilleri, hepinizin 
bildiği gibi enfrastrüktürü ikmal etmeden ka
nun düzeninin, Devlet düzeninin arızasız işle
mesini, yurdun her köşesinde sağlamadan gö
nüllü bir iç iskânı yapmak fevkalâde zordur. 
Hakikaten çok hüyük, çok güzel ovalarımız var, 
fevkalâde kuru, oradan giden vatandaş şayet 
bulunduğu mmtakada sadece balıkçılık yapmak
la hayatını zar zor kazanabiliyorsa, oraya götür
düğünüz zaman, bu vatandaşı - ki, gönüllü git
mesi fevkalâde zordur - götürdüğünüz zaman bü
yük sıkıntıların içinde kalacaktır. Onun içindir 
ki, toprak meselesini hendesî bir taksim ola
rak düşünmek yanlıştır. Toprak meselesi, fev
kalâde incelikleri bulunan ve tek başına kuru 
toprak olarak düşünülmemesi gereken bir hu
sustur. Esasen bu görüşe benzer bir görüşün 
anahatları ile bununla çok çelişmiyen bir gö
rüşün 17 Ağustos 1960 tarihli Akis dergisin
de de yazıldığını neşredildiğini görüyoruz. Akis 
dergisi, kimi ne derecede bağlar böyle bir id
dianın içinde değilim, sadece burada bir pa
ragraf var onu okumak istiyorum : 

«Bütün bu meselelere geçen hafta içinde 
C.H.P. Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal baş
ta olmak üzere Türk tarım reformcularının pîri, 
büyük ideal adamı eski Tarım Bakanı Şevket 
Raşit Hatipoğlu ile, Cumhuriyet Halk Partisi 
Araştırma Bürosu Müdür Yardımcısı Doğan 
Avcıoğlu yazıları ve demeçleri ile parmak bas
tılar» diyor. Binaenaleyh, Cumhuriyet Halk 
Partisinin toprak meselesinden ne anladığını 
da vuzuha getirmesinde fayda vardır. Biz'vu
zuha 'getirdik, defaatle vuzuha getirdik. 

Muhterem arkadaşlarım, benim size şurada 
söylediğim, stratejinin 55 nci maddesi olarak 
okuduğum 7 Ekim 1965 te Konya'da verdiğim 
nutkun aynıdır veya o nutkun, espri itibariyle, 
ruh itibariyle aynıdır. Biz aynı şeyleri söylü
yoruz, yani büyük milletimizin önünde ne söy
lediysek bu kürsülerde yine onu söylüyoruz 
ve onu söylemeye de devam edeceğiz. 
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Toprak meselesinin içerisinde bir husus daha 
var : Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi... 
Muhterem milletvekilleri, bugün Türkiye iki me
sele ile karşı karşıyadır. Birincisi, istihsal fazla
lığı, ikincisi istihsal kıtlığı. Diyeceksiniz ki, te
nakuz halinde mi bu beyanlar? Hayır. Bâzı 
mallarda istihsal fazlalığı, bâzı mallarda da is
tihsal kıtlığı var. Binaenaleyh, yurdumuzun 
her köşesi istihsali, lüzumlu olan malı üretecek 
durumda değil. İstihsal fazlalığı olan malı 
üretecek durumda olan yerler var. Binaenaleyh, 
enfranstrüktürü esaslı bir şekilde meydana ge
tirmeden ve zaman zaman bütün yurt çapında 
geniş tahribatlara uğrayıp, mahsulü büyük 
zararlara uğrıyan halkı daha emin vasıtalara 
kavuşturmadan, toprak içinde sıkı sıkıya tut
mak ekonominin gelişmesine engel teşkil eder. 
Tutamazsınız zaten ya, farzımuhal tutsanız bile 
ekonomiyi geliştiremezsiniz. 

Bu bir noktai nazardır. Bu noktai nazar 
başka memleketlerle de münakaşa edilmiştir. 
Sermaye formasyonu meselesidir. Sermaye for
masyonunu nasıl yapacaksınız? Topraktan ala
caksınız, madenden alacaksınız, yani tabiî kay
naklardan alacaksınız, bunlar sermaye formas
yonunu teşkil edecek. Başka türlü sermaye for-
imasyonumı naisıl (yapacakteıınnz ? İBu bir noikıfcni-
nazardır. Biz bu.noktai nazarda değiliz. Bu 
noktai nazar teık başına galip bir hususiyet arz 
etmez. Bu noktai nazıar, diğer birtakım noktai 
nazarlarla telif edildiği ve bağdaştırıldığı za
man, bir dengenin içinde olduğu zaman bir 
ehemmiyet taışır. Arma bu bizi, tarım mı, sa
nayi mi, turizm mi, madencilik mi; gibi tek 
yönlü bir münakaşamın içinde getirir. Türkiye 
Plânının hazırlanmasında ve Türkiye'nin kal
kınmasında tek istikamette gidiş doğru bulun
mamıştır. Çünkü Türkiye'de yatırım imkânları 
birbiriyle mukayese' edildiği takdirde ,glüz'el 
olan sahalar vardır. Bunların içinde sanayi var
dır, tarım vardır, turizm vardır, madencilik 
vardır. Sanayiin icabı olan sanayiin, tanımın 
ve 'turizmin iher lüçiünlün icabı 'oîan anaenfr^i' 
t rüktür ve münakale sistemi, muhabere siste
mi ve enerji siistami vardır. Huzurunuza ge
tirilmiş plân, bunların hepsini derpiş ederek 
geliyor. Birinci Beış Yıllık Kalkınma Plânın
da 1:2 milyar civarında bir para sanayie ayrıl
mışken, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
25 milyar lira gibi bir parayı ayırmış olarak , 

huzurunuzdayız. Sanayi sektörü itici olacak
tır, derken sadece, sanayi sektörü olacaktır, 
başka bir şey olmıyacaktır, demiyoruz. Tarıma 
da geçen Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da 10 milyar civarında yatırılmışken, İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında 16 milyar civa
rında bir yatırımla geliyoruz. Enerji sahasına 
Birinci Beş Yıllık Plânda 4 milyar lira ayır-
ımışken, İkinci Beş Yıllık Plânda 8 milyar itle 
geliyoruz. Münakale sahasına Birinci Beş Yıl
lık Plânda 9 milyar ayırmışken, İkinci Beş 
Yıllık Plânda 18 milyar ile geliyoruz. Bina
enaleyh, büyük Türkiye, mamur ve müreffeh 
Türkiye dediğimiz zaman, zannediyorum ki, 
heyecanımıza katılmaktan kimse imtina etmi-
yec ektir. Zannediyorum ki, Türkiyeyi büyük, 
mamur ve müreffeh görmekten kimsenin canı 
sıkılmıyac aktır, dediğimiz zaman bunun yolları
nı çizdiğimiz iskelet içinde ortaya koyuyoruz. 
Türkiye endüstril esecektir. Türkiye'nin endüs
trileşmesi şarttır, zarurettir. Endüstrileşmedi-
ğimiz ızaman ne işsizlik problemimizi, ne dış te
diye muvazenemizi, ne dış kaynaklara bağlı
lıkla durumumuzu düzeltmeye imkân yoktur. 
Şimdi endüstrileşme meselesine yine geliyoruz, 
kim yapsın? Kim yapsın endüstrileşmeyi? 
İddialar var, deniyor ki; Adalet Partisi öızel 
teşebbüse bu kadar elheımmiyet atfettiği halde 
kendileri 6 - 7 milyarlık büyük tesisi yapma 
yoluna gidiyorlar. 

Muhterem milletvekilleri; karma ekıomoımi-
nin ruhu biran evvel memleketin bütün kay
naklarının harekete geçirilmesi, daha çok is
tihsali daha iyi standartta, daha ucuz fiyat
larla mal etmeye yöneltmektir. Karma ekono
minin ruhu budur. Burada biz özel teşebbüse 
ağırlık veriyoruz. Yani özel teşebbüs kim? 
Burada baihsolunduğu gibi biç avuç vurguncu, 
bir avuç soyguncu, bir avuç şu, bir avuç bu 
değil. Özel teşebbüs, fırsatlar bütün vatan
daşlara açıktır, eşit fırsatlar içinde çalışan bir 
ekonomide gücü, kabiliyeti, teşebbüs kabiliye
ti, uzun saatler çalışabilme kabiliyeti, bir şey 
yaratma kabiliyeti bulunan kimsedir, her Türk 
vatandaşına, herkese açıktır bu yol, her iste
yen bu yola gidebilir. Biz diyoruz ki, Türk va
tandaşlarının teker teker veya bir araya gelip 
yapmadıkları, yapamadıkları, fakat memleket 
için yapılması zıaruri olan işleri Devlet yapa;-
caktır. Bunun devletçilik düşmanlığı ile veıya 
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devletçilik dostluğu ile bir alâkası yok. Bu
nun devletçilik ile de bir alâkası yok. Mecbur
dur, enıfrastrüktürü Devlet yapacaktır. Yol 
yapmazsanız bugünkü şartlar içinde, enerji 
şebekeleri yapmazsanız, muhabere şebekeleri 
yapmazsanız, liman yapmazsanız, hava mey
danları yapmazsanız, aıilo yapmazsanız, et kom
binası yapmazsanız bugünkü şartlar içinde, 
vatandaşın etrafında çalışıp faaliyet gösterebi
leceği bir ortamı yaratmamış olursunuz. Bunun 
yanında hammadde meselesi fevkalâde mühim
dir. Demir fabrikaları, bugün 450 bin tonluk 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikası 3,5 milyar lira
ya çıkmıştır. Türkiye'de 3,5 milyar lirayı bir 
araya koymak imkânı var mıdır? Yani özel te
şebbüs, sermaye piyasanız bu hale gelmiş mi? 
Hayır. Demir lâzım Türkiye'ye. Niçin lâzım? 
Endüstrileşmek için lâzım, esnaf için lâzım, 
küçük sanatkâr için lâzım. Daha çok iş imkân
larını hem Devletin, hem ferdin değişik saha
larda yaratabilmesi için bir hammadde olarak 
lâzım. Bunu Devlet yapacak. Biz burada katı 
değiliz. Mesele demirlin yapılmış olmasıdır 
Türkiye'de. Ucuz fiyatla yapılmış olmasıdır. 
Devletin sadece birincisini sağlayıp ikincisini 
sağhyaımamaısını 'te,nk:l:l ediyoruz l'>i:z İıkin'üui-
ni de sağlamalıdır, diyoruz. Ama bu zamana ka
dar, ikincisini sağlamakta birçok müşkülle
rin olduğu meydandadır. Biraz sonra onları 
teşrih edeceğim. Bugün Petro - Kimya tesisle
rini yapıyoruz, birinci kısmı 800 milyon lira
ya çıkıyor, İzmit'te 1 000 kişi çalışacaktır Pet
ro - Kimya tesislerinde. Petro - Kimya tesisle
rinden çıkan hammadde ile 40 000 vatandaş iş 
bulabilecektir. Onu alıp elyaf yapmakta kul
lanacaktır, onu alıp kaıb - kaçak yapmakta 

kullanacaktır. Onu alıp boru yapmakta kulla
nacaktır. Onu alıp ambalaj malzemesi yapmak
ta kullanacaktır. Aklınıza ne gelebiliyorsa, 
birçok atelyeler, birçok dükkânlar, birçok es
nafımız bu malzemeyi kullanacaktır. 40 000 
kişiye iş imkânı çıkarıyor. Deniliyor ki, ağır 
sanayi yapılıyor. Ağır sanayi, çok işçi çalıştı
ran, başka teknik bir tâbirle entansif bir şekil
de işçi çalıştıran sanayi değildir. Zikrediliyor; 
kimya sanayii, gübre sanayii ve saire diye. 

'Muhterem milletvekilleri, tek başına bel
ki demir - çelik sanayiini üçbin kişi kullanır, 
ama onun yan sanayileri, yan kolları daha 
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binlerce kişiyi kullanır. Tek başına bir petro -
kimya, sanayii bin kişi kullanır ama yan sana
yii, hesabını veriyorum, 40 bin kişi kullanacak. 
Kaldı ki, bu plânda sanayiin kuruluşunda kat
ma değerler gayet tabiî ki, dikkat nazarına 
alınmak şartiyle fakat mümkün olan aihvalde 
çok işçıi çalıştıran sanayie önem verilmesi, piri-
yorite verilmesi kaydedilmiştir ve denilmiştir 
ki, üç çeşit sanayi vardır; çok işçi çalıştırır. 
Bunlardan birisi gemi sanayiidir. 

Muhterem milletvekilleri; geçen sene 962 
milyon Tl. sı navlun parası ödedik ithalât ve 
ihracatımız için. Takriben 1 milyar 200 milyon 
dolarlık ticaret hacımı için, takriben 1 milyar 
liraya yakın navlun parası ödedik dış hatla
ra. Bugün Türkiye'nin 25 aded 12 500 tonluk 
gemiye ihtiyacı vardır. Bu gemiler 30 - 40 
milyon liradır. Yani, 1 milyar liramız olsa, 
yatırıp 25 tane ,gemi alalbilsek bu parayı bir se
nede geri almamız mümkündür, döviz olarak 
tasarruf etmemiz mümkündür. Tezıgâhlarımız-
daki bütün kapasiteyi harekete geçirdik. De
niz Kuvvetlerimizin ve Genelkurmayımızın yurt 
kalkınmasına olan büyük alâkası, donanma
nın kendi bakım hizmetleri dışında görülebile
ceği bütün kapasiteyi de ticari maksatlara ayır
dı. Bugün 12 500 tonluk bir gemi Gölcük'te 
inşa halindedir. 12 500 tonluk bir gemi de İs
tanbul'da Denizcilik Bankasının tezgâhlarında 
inşa halindedir. Bu kadar kapasitemiz ve bu 
tezgâhlarda da 2,5 milyara kadar yatırım bu
lunmaktadır. Normal işlerini yapacaklar, eski
miş bir ticaret filomuzun, harb filomuzun bir
çok bakım ve tamir ihtiyaçları var, bütün 
bunların normal ihtiyaçlarını görecekler, sonra 
da yeni gemi yapma imkânlarını bulacağız. 
Ama, şayanı memnuniyet olari tarafı, 500 sene 
evvel ecdadımız gemi yapmıştır, bugün Tür
kiye gemi yapacak potansiyeli haizdir. Gemi 
vapacak mühendisi vardır, gemi yapacak ele
manı vardır ve bir gemi kaynakçısiyle, boyacı-
siyle, maıranıgoziyle, saraciyle, elektronikçisiy-
le, elektrikçisiyie, borucusuyla çeşitli sabalarda 
çalışan birçok insana, binlerce insana iş imkâ
nı verebilmektedir. Yeni baştan tersaneler ku
racağız, buna mecburuz. Türkiye'nin itihalât ve 
ihracatı artacaktır. 1972 de takriben 1 milyar 
800 milyon dolar civarına geliyoruz. Eğer hiç
bir şey yapmaz isek 180 milyon dolar civarında 
dışarıya nakliye vermeye mecburuz. 
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Muhterem arkadaşlar, bir muhterem arka
daşımız sanayileşmede ikame politikasında dik
katli olunmasını söyledi. Doğrudur. Sanayi 
politikasında ikamenin çok ileriye kadar gö
türülmüş olması israfla işliyen bir ekonominin 
sanayileşmesi neticesine .getirebilir bizi. Bun
dan demek istiyorum ki, beynelmilel ihtısalslaş
manın icaıbettindiği birtakım faydaları var ki, 
bundan müstağni kalamayız. Biz, her şeyi biz 
yapalım demiyoruz. Ama bir 'koloni ekonomisi 
olmaktan kurtulmak için ve değişen dünya, şart
ları içinde, hızla ileri iyen dünya şartları için
de ileride yakın istikbalde, uzak istikbalde 
bir koloni ekonomisinin durumuna düşmemek 
için ve krizli zamanlarda hudutlarımıızı kapat
tığımız zaman .kendi başımıza asgari mânada 
ayakta durabilmek: için bir endüstril eşmeye 
mecburuz. Bu ayrı bir mesele. Bu yine sözle
rimin başında vaz'ettiğim bütünlük meselesidir. 

Çok işçi çalıştıran ikinci sanayi kolu da tek
stil endüstrisidir. Mulhterem milletvekilleri; tek
stil endüstrisine de bu plânda periyorite veril
miştir. 1960 Itla ihtilâli mütaakıp dıridurul-mup 
olan yatırımların içinde tekstil ve çimento fab
rikaları vardır. Bu, her şey çok, her şey lüzum
suz gibi, ihtilâle takaddüm eden günlerde yapıl
mış bir propagandanın neticesi olmuştur. Kara
man Tekstil Fabrikası, Nevşehir Tekstil Fabri
kası, Adıyaman Tekstil Fabrikası, Söke Çimento 
Fabrikası, Bartın Çimento Fabrikası, Niğde Çi
mento Fabrikası, Konya Çimento Fabrikası bun
ların hepsi durdurulmuştur ve ikişer sene, üçer 
sone gerileme ile bunların bir kısmı işletmeye gir
miştir. Buradan şunu demek istiyorum muhte
rem milletvekilleri; Türkiye'ye ne yaparsanız 
yapın, yapabildiğiniz kadar yapm, hiçbir zaman 
çok şey yapmış olmıyaeaksmız. Böyle bir ülkede 
yatırıma dost olmak lâzım. Hiç kimse aklına ge
leni yapmak durumunda değildir. Yatırıma dost 
olmak lâzım ve yatırımdan korkmamak lâzım. 
Bizim, üzerinde durduğumuz mühim nıoktalar-
daın birisi bu. İnşaallalh bu sene Karaman Tek
stil Fabrikası, Nevşehir Tekstil Fabrikası ve Adı
yaman Tekstil Fabrikası, her üçü de işletmeye 
girecektir. Karaman ve Adıyaman bugün tecrü
be isletmelerine başlamış, Nevşehir de sene so
nundan evvel isletmeye girmiş olacaktır. Bunlar 
takriben 45 - 50 bin iğ daha ekliyor tekstil kapa
sitemize. Türkiye 51 sente, 65 sente pamuk sa

tan bir memleket olmaktan çıkmalı, pamuk ipli
ği ve piamuklıı kumaş satan bir memleket haline 
gelmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 50 bin iğlik bir fab
rikada Adana'da beşbin kişi çalışıyor, 100 bin 
iğlik bir fabrika olursa 10 bin kişi çalışacak, de
mektir. On bin kişi; her aileyi beşer kişi vasati 
kabul ederseniz on bin kişilik bir fabrika elli bin 
kişiye iş imkânı sağlıyor, ekmek imkânı sağlıyor 
demektir. Bu çok büyük bir şeydir. İyi şartlarla 
sağlıyor, demektir. Tekstil endüstrisinde vasati 
vevmiye takriben 20 lira civarındadır. Benim 
köylüm bugün 2,6 liraya yevmiyesini getireme
mek durumunda.. Tutmıyalım bu adamı, toprağa 
bağlı. Onun içindir ki, sanayileşme politikamızın 
"istikameti doğrudur. Plânda sanayileşmeye doğru 
Yönelttiğimiz anapolitika ve bunun etrafında di-
'Vr sahaların geliştirilmesi şeklinde ortaya koy
duğumuz kalkınma felsefesi doğrudur. 

Üeüncü bir hususa temas etmek istiyorum: 
Muhterem arkadaşlarım, pamuğu tekstil haline 
getirirseniz, iplik haline getirirseniz % 40 'lâ 
*% 250 civarında bir ilâve değer kazandırırsınız. 
Binaen aleyh, memleketin elektriğimi, işçiliğini, 
alın terini, suyunu, her şeyini ihracediyonsunuz, 
onun icinıe giren herseyi ihra Gediyorsunuz. Onun 
içindir ki, Türkiye ziraat mallarını, ham, kaba 
ziraat inalı olarak satmaktan çıkmalıdır, bunları 
mamul veya, yarı mamul hale getirerek satma du
rumunda olmalıdır. Aynı politikavı madenler 
•için de tatbik ediyoruz. Türkiye'nin 100 milyon 
ton iyi kalite alimünyum cevheri vardır. Dünya
nın her tarafında muayenesini yaptırdık. Alimin-
vum cevherini aliminyum olarak, cevher olarak 
satmak başkadır, alüminyum olarak satmak baş
kadır. Veya, alümine tâbir edilen yarı mamul ola
rak satmak başkadır, satmak da mümkündür. 
Onun içindir ki, alüminyum endüstrisine ağır 
yatırım yapıyoruz 1 milyar 62 milyon dolar dış 
ödenek olmak üzere bağlanmıştır mukavelesi. Ya
kın zamanda temeli atılacaktır. Ne olacaktır Tür
kiye'de alüminyum olursa? Türkiye'de alümin
yum olursa, çok güzel şeyler olacaktır. Ev eşya
sından tutunuz da endüstri eşyasına kadar bir
çok sahalarda alüminyum hem ahşabın, hem çe
liğini yerine göre yerini alacaktır. Ayrıca. İkinci 
Beş Yıllık Plân zarfında 10 milyon dolar'civarın
da senede alüminyum satmak imkânını bulacağız. 
Bugün alüminyum alıyor Türkiye. Keza bakır 
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meselesinde, bugün Karadeniz sahillerinde pek 
kıymetli yataklarımız vardır. Keza 1 milyar lira 
civarımda bir bedeli olaını bir bakır - gübre komp
leksi beraberce kurulacak ve senede 41 milyon 
dolar, bugünkü rayiciyle dahi senede 41 milyon 
dolarlık bir ihracat imkânı açılacaktır. 

iMulEterem milletvekilleri; endüstrileşftıemdzd'e 
düşündüğümüz üçüncü bir mesele de, istihdam 
yaratma imkânları bakımından hazır elbise en-
düstrisidir. Hazır elbise endüstrisi bugün dünya
nın em çok işçilik istiyen endüstrilerinden birisi 
dir. Avrupa'da ve .Amerika'da yani hür dünyada 
her şey ucuz, insan pahalıdır. Bizim memle
ketimizde bir gün öyle olacaktır. İnsanı paha
lı hale 'getiremediğimiz müddetçe kalkınmış 
addedemeyiz kendimizi. Ama bu bir merhale, 
bu bir zaman meselesidir. Zaman unsurunu 
plândan çıkardığınız takdirde hiç kimse bu 
ağır yükün altından kalkamaz, hiç kimse bu 
yükü taşıyamaz. Zaman unsurunu bir nevi gev
şeme bir nevi rahatlama unsuru olarak alma
yınız. Yani zamana ihtiyaç vardır, evet bütün 
gayretinizle çalışsanız, o işin icabettirdiği bir 
zaman fasılası vardır. O zaman fasılasını en 
kısa tutmayı başarabilirseniz muvaffak olur
sunuz. Zaman lâzımdır dediğim zaman bunu 
bir rahatlık şeklinde almamanızı rica ediyorum, 
ama inkârı gayri kabil bir unsurdur. 

Şimdi bu dokümanlarda bizim Sayın C. H. 
P. Genel Sekreterinin tenkidleri arasında, bi
zim ağır endüstriye yatırım yaptığımız, ağır 
endüstrinin istihdam yaratan endüstri olmadı
ğı şeklinde iddialar var. Bunlar doğru değil
dir. Bunları cevaplandırmak için bu hususla
rı söylüyorum. Türkiye'nin endüstrisi kuru
luş halinde. Modern Türkiye'nin bu plân bu 
zamana kadar konmuş kolonlarına yeni kolon
lar, fakat çok daha kuvvetli kolonlar koymak 
mecburiyeti vardır. İşte bu kolonlar konacak. 
Enerjisi bugün 6 milyar kilovat saat olan ener
ji, 6 milyar kilovat saatten 12 milyar kilovat 
saate çıkacak 1972 de.. Bugün 4,5 milyon ton 
olan çimentosu 1972 de 10 milyon tonun üs
tüne çıkacak. Bugün 2,5 milyon ton olan hampet-
rolü 1972 de 6 milyon tonun üstüne çıkacak. Bu
gün 1 160 000 ton olan demiri 1972 de 1 700 000 
tona çıkacak. Hâlâ demir meselesi, üzerinde 
hassasiyetle durmaya mecbur olduğumuz bir 
meseledir. 1 700 000 ton demiri az buluyoruz, 
hiç olmazsa 4 milyon tonluk bir seviyeye çı

kalım. Başka memleketlere bakalım, Birleşik 
Amerika'nın 120 milyon ton demiri, Sovyet 
Rusya'nın 94 milyon ton demiri var. Endüst
rileşmek mi istiyoruz Endüstrinin ihtiyacı 
bulunan anaham maddeleri yapmadıkça endüst-
rileşemeyiz. Bu anaham maddeleri her ne pa
hasına olursa olsun yapalım demiyorum, ama 
bazıları var ki, marjinal maliyetler üzerinde 
bile olsa, bazılarını mutlaka yapmaya mecbu
ruz. Demirsiz, elektriksiz, çimentosuz bir kal
kınan Türkiye'de düşünülemez. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin kal
kınmasına ne kadar gücü olan kimse varsa hep
sini katmaya hazırız. Sayın genel sekreter bu
rada, işçilerin tasarruflarını değerlendirmek 
için müracaat ettiklerini, buna bizim lâzımge-
!en alâkayı 'gösteremediğimizi söylüyor ki, bu 
doğru değildir. Böyle bir iddiayı ilk defa kendi
sinden duyuyorum. Türk - iş mümessilleri be
nimle de gelir görüşürler, benim Çalışma Ba
kanımla da gelir görüşürler, benim Sanayi Ba
kanımla da gelir görüşürler. Aca'ha onlara söy-
'omedikleri, bize söylemedikleri birşeyi kendi
line söyledilerse kabahat bizim değildir ve biz 
kimin parası varsa Türkiye'nin menfaatlerine 
ıygun olmak şartiyle, buyursun gelsin Türki
ye'de yatırım koysun. Onun içindir ki, Alman-
/a'daki işçilerimizin tasarruflarının Türkiye'de 
'leride 'çalışabilecekleri bir işyeri olarak gelmesi 
meselesini teşvik ediyoruz. Ama bunlar kolay 
meyler değildir muhterem arkadaşlarım, işçi 
alın terinden artırdığı 3 - 5 kuruşunu kolay ko
lay bir yere koyup rizke etmez. 3 - 4 sene sonra 
nema verecek bir işin hacmim, onun büyüklü
sünü, onun faydasını her zihnin kolayca kap
sayabileceğini düşünmek doğru olmaz. Alman
ya'da işçiler arasında çeşitli dernekler kurul
muştur. Ben. gittim, birçoğu ile kendim bizzat 
konuştum, teşvik ettim kendilerini, her bayram 
gönderdiğim mesajlarda teşvik ettim, geldiler, 
çimento fabrikası yapmak istiyoruz... Toplayın 
gelin parayı, size Karabük'te, Bolu'da, başka 
bir yerde, Türkiye'nin münasip bir yerinde çi
mento fabrikası plânlama cetvellerimiz üze
rinde bir çimento fabrikası yapma imkânını 
bağlıyacağız dedim. Ama işçi, yüzlerce, binlerce 
kişi, birer parça para koyacak, bu böyle mey-
lana gelecek. Bu aslında esham ve tahvil po
litikası yani sermaye piyasası dediğimiz esham 
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ve tahvil konsepsiyonuna gidiştir. Sermaye pi
yasası kanunu Meclistedir. 

Muhterem milletvekilleri, bu noktaya ıgel- : 

misken huzurunuzda değişen dünyada neler 
olduğunu anlatmak istiyorum. Bugün dünya ka- ' 
pitalizm, sosyalizm v.s. gi'bi böyle katılaşmış ^ 
doktrinleri müzakere, mücadele, münalkaşa et- ; 
ımlyor. Her itkisi ide 19 nou Asırda Ikalımuştır diyor • 
ve bugün dünyada hor nesil kendi hayatını ya- • 
şıyacaktır parolası hâkim. Neye ıgöre 1 O devrin • 
icaplarına, ahkâmına göre. 

Ray m on d Cartier'nin Mayıs 1967 senesinde j 
Paris Match Mecmuasında çıkmış üç makalesi • 
var. [Bu makalelerde değişen dünyaya ait çok ; 
enteresan bilgiler var. Bugün Batı, teknoloji ve 
ekonomi bakımından Amerika ile yarış halin
dedir. Ama bu yarışı uzun seneler çalışarak 
kapatamıyacak şekilde arayı açtıktan sonra ' 
farkına varmıştır. Bugün Batı'da yeni bir tâbir 
ortaya atılmış bulunuyor, «Halk kapitalizmi» 
Size bir misali okuyacağım, sadece bilgi ver
mek için, dünya nereye gidiyor bu hususta bilgi 
vermek için. 

Raymond Cartier General Motors firmasını 
ele alıyor, diyor ki, «1964 de aksiyon sahipleri
nin adedi 1 277 1133 idi. 1 016 366 sının elinde 
100 aksiyondan azı vardır. 266 '280 inin elin
deki, aksiyon miktarı 100 ilâ 1 000 dir. 20 849 u 
1 000 den fazladır. General Motors'un kapitali
nin ağırlık merkezi orta sınıfın elinde olup 
hareket istikameti aşağıya doğrudur. 

Ford şirketi bugünkü değeri ile tanesi 50 do
lar olan 109 130 177 aksiyondan ibarettir. To
runlarının çocukları, amcazadelerinin torunları 
gibi en uzak alkraıbalar dahi Hanry Ford'un, va
rislerinin hepsi beraber 12 965 964 hisseye sa
hiptir ki, nispet yüzde 10 dur. 

Ranry Ford II nin direk vârisleri üç çocu
ğu iki milyon hisseye sahiptir, yani takriben 
% 2 hâlâ caziıbolan bir servettir. Bunun ifa
de ettiği mâna şudur ki, üç nesil boyunca 
Amerikalıların II. sınai işinde patronluk de
diklerinin payı % 100 den % 2 ye düşmüştür.» 

Burada şu paragrafı da okumak istiyorum; 
bunu fikirlerime destek olarak almıyorum, sa
dece bilgi için arz ediyorum muhterem Mecli
sinize : 

«Başka bir misali de verdikten sonra; bu 
kadar devâsâ kapital içinde Amerika'nın en 
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•büyük kapitalistine müracaat zorunluğu var
dır. Kolayca görmek mümkündür ki, 50 sene 
içinde bütün büyük firmalar millileşecelkler-
dir, daha doğrusu .millete mal edileceklerdir. 
Yoksa ilâhi adaletin son patronu olan Devlete 
değil.» Raymıond Cartier'in, Mayıs 1967 Paris 
Machl mecmuasındaki makalesinden bir özet
tir. 

Şimdi biz burada Devlet mi olsun, fert mi 
'olsun, mücadelesini yapıyoruz. Daha doğ
rusu bu fikrin münakaşasını yapıyoruz. Mese
le evvelâ olsun da olsun da nasıl olursa olsun 
demiyorum. 

Olmazsa zaten bu münakaşayı yapmanın 
faydası yok. 

Muhterem milletvekilleri; Dövlet daima pa
halı çalışmıştır. Türkiye'de değil bütün dün
yada budur. Devleti lüzum olmıyan yerde, za
ruret olmıyan yerde, ihtiyaç olmıyan yerde eko
nominin içine solkmak, tüccar yapmak, çiftçi 
yapmak, sanayici yapmak bu zamana 
kadar faydası ispat edilmiş bir usul değildir. 

Söylüyorum; lüzum iolmıyan, zaruret ol
mıyan, yerde diyorum. Onun da ga
yet açıklıkla söylüyorum, diyorum ki. 
enfrastrüktürü yolu, Devlet yapacaktır. Dün
yanın hemen hemen her memleketinde böyle. 
Birkaç memleket müstesna. Yer yer üzerinde 
çok ağır trafik geçen yerlerde bedel esası üze
rinden yol yapılıyor, geçenden para alınır, 
Avrupa'da ve Amerika'da birkaç yerde. Onun 
dışında bütün yol şdbek:esini Devlet yapıyor. 
Demiryolunu bir - iki memlelket müstesna, he
men hemen dünyanın her tarafında Devlet ya
pıyor ve Devlet işletiyor. Ama, Fransız demir
yolları müstesna ki, son zamanlarda almış bu
lundukları tedbirlerle rasyonel hale getirebil
mişlerdir ve ziyan etmiyen dömiryolu hemen 
Jıemen yok ve bu arada da Türlkiye demiryol
ları Türkiye'nin en ço'k zarar eden müessesesi; 
günde bir milyon lira. Ben bunu söylüyorum. 
Muhterem arkadaşım çıkıyor diyor ki, Devlet
ten şikâyet hakkın yok. Devlet idaresi eliniz
dedir, düzeltin. 

Aslında ilk görünüşte bu doğrudur. Ama 
natüründe birtakım sıkıntılar bulunan mese
leleri düzeltmek kolay değildir, bazan imkân
sızdır. Her şeyi düzeltmek diye hikmeti Hü
kümet felsefesinin içinde bir şey yok, her 
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şeyi düzeltebilme imkânı diye bir şey yok, 
düzeltme imkânı olmıyan bir şeyi düzeltmek 
diye bir şey yok. Ancak düzeltilme imkânı 
olmıyan şeylerden imkân olduğu takdirde kaç
mak gerekir. 

Muhterem milletvekilleri; biz Devletin eko
nomi sahasında vazife almasına aleyhtar de
ğiliz. Ama biz Devletçi değiliz. Bizim muarız
larımızla olan iktisadi felsefedeki en büyük 
farkımız buradadır. Bu fark olmaya devam 
edecektir. Biz Türkiye'de daha çok vatanda
şın iş bulması, daha çok istihsalin meydana 
gelmesi, daha iyi kalitede ve daha ucuz is
tihsal meydana gelmesi peşindeyiz. Türkiye 
dış ticareti mühim bir unsur addetmeye mec
bur bir memlekettir. Bugün Türkiye millî 
gelirinin sadece % 5 i kadar ihracat yapıyor. 

Muhterem arkadaşlar ; bu nispet kalkın
mış memleketlerde, kalkınmaya yanaşmış mem
leketlerde % 25 - c/o 30 dan aşağıya değildir. 
Türkiye sanayi mamulleri ihracetmeye mec
bur bir memleket. Çünkü, zirai mallar mese
lesinde Türkiye belki daha potansiyeli var
dır ama, çok geniş potansiyeli, devasa bir 
potansiyeli olduğunu iddia etmek, bu zamana 
kadar bu iddiayı gerçekleştirememiş olmakla 
yakın istikbâlde de pek mümkün görün
müyor. 15 senelik ihracatımıza bakalım; 3CO 
ilâ 350 milyon dolarlık zirai mahsûl ihrace-
deriz. Fındıktır 60 milyon, tütündür 70 mil
yon, bazan 90 milyon, incirdir, üzümdür, pa
muktur, maden cevherleridir; onun dışın
daki de yüzlerce çeşit, yüzlerce kalem bir 

şey doldurmıyan zirai mallardır. Bunun kar
şılığında da Türkiye senede 20 milyon dolar
lık yağ almaya, 20 milyon dolarlık merinos 
yünü almaya, 55 milyon dolarlık bu sene 
gübre almaya, 50 - 60 milyon dolarlık traktör 
almaya, harman makinası, almaya, ilâç alma
ya ve senede 400 bin ton buğday almaya mec
bur bir memlekettir. Toplayın altalta 150 ilâ 
200 milyon dolar eder. Ekonomimiz dar boğaz
dadır. 

Evvelâ kendi kendimize yeter hale gelece
ğiz. Onun içindir ki, kendi kendimize ye
ter. hale gelirken birtakım ihraç mallan da 
Türkiye çıkaracak durumdadır.. Yaş meyva 
ve sebze fevkalâde mühim bir unsurdur. E t 

sanayii fevkalâde mühim bir unsu<rdur. Deri 
sanayii fevkalâde mühim bir unsurdur. Şim
di bir muhterem sözcü, -aynı partiden buraya 
geliyor diyor ki, şayet Sonora 64 tipi (buğday 
tutarsa pamuk ekeceğimiz tarlalara buğday 
ekmek durumunda kalırız. Amerikalılar pa
muk pazarını taksim ederler. 

Aynı partiden bir muhterem arkadaşımız, 
grup sözcüsü, birincisi kendi adına konuşuyor 
gelip diyor ki; sonora tutarsa fevkalâde iyi 
olacaktır. Tabiî ki, bir partinin mensuplannm 
tıpa t ıp aynı şeyleri konuşmasını bekliyemeyiz, 
bilhassa kendi şahıslan adına konuştukları tak
dirde. Yalnız muhterem arkadaşlanm , birtakım 
fobileri kafamızdan çıkaralım. Sonora tutarsa. 
Evvelâ neden bu muhterem arkadaşım şunu ak
lına getirmiyor Senede 400 bin ton buğday al
maktan kurtulacağım, bugün Şikago piyasası 
üzerinden 30 milyon dolar; bundan kurtulacağım 
ve benim köylüm dekar başına 90 - 150 kilo, 
60 kiloya kadar iner, buğday alırken 400 kilo 
buğday alacak, 500 kilo buğday alacak Bunlar
dır teknolojinin büyük bir icadı. Çok büyük bir 
icadı ve Türkiye'nin birçok iklim kuşaklanna 
gidebilecek bir tip, Gönül ister ki, bunda mu
vaffak olalım. Senede 30 milvon dolar tasarruf 
edeceğiz. Aynca bugün buğdayınız varsa satma 
imkânım var. 

Muhterem arkadaşlar; bugün ziraat bir tek
noloji haline gelmiştir. Ziraati teknoloji haline 
getiremiyen memleketler, primitif, iptidai ikti
sadın tutucuiuklanndan kurtulamazlar. Tutu
culuk burada başlıyor. Birleşik Amerika'nın 
ahalisinin % 5 i ziraatle meşgul. Sovyet Rusya'
nın ahalisinin % 45 i ziraatle meşerul. Birleşik 
Amerika'nın % 5 ahalisi % 95 ni besliyor. Ay
nca bütün dünyaya yetecek kadar mahsul de çı-
vıkanyor ortaya. Geçen sene Amerika Birleşik 

Devletlerinin Hindistan'a hibe ettiği buğday 13 
milyon tondur. Türkiye'nin yetiştirdiğinden da
ha fazla, Fransa'nın yetiştirdiği bütün buğday 
kadar. 13 milvon ton hibedir. Bu bir teknoloji 
meselesidir. Tohum teknolojinin bir unsuru, -
gübre teknolojinin bir unsura, sulama teknolo
jinin bir unsura, ziraatin makinalaştınlması, 
teknolojinin unsurlan haşere mücadelesi tekno-
1-mnin unsura. Biz burada divoruz ki, memleke
timizi, ekonomimizi tanmm daleralanmalanndan 
kurtarmalıyız. Tanmın şkonomimiz üzerinçleHi 

— 33 — 



M. Meclisi B : 129 30 . 6 . 1967 0 : 2 

dalgalandırıcı tesirlerinden kurtarmalıyız. Bu 
doğru politikadır. Çünkü, Türkiye'de muhterem 
arkadaşlar Erzincan'dan başlayıp, Sivas çorum, 
Ankara. Eskişehir, Afyon Karahisar, Konya, 
Niğde, Kayseri, Malatya'yı içine alan ve Türki
ye'nin takriben topraklarının % 50 sini tutan 
sahada vasati yağmur miktarı senede 40 emdir. 
Bunun yanında Rize'de 3,5 metredir. Bunun ya
nında Antalya'nın doğu kesiminde 1,95 metredir. 
'Erçe bölgesi 80 ilâ 100 cm. civarında yağmur alır. 
Cenup mmtakamız 80 ilâ 100 cm. civarında yağ
mur alır. Yani Toros dağlariyle deniz arasında 
kalan kısımdan bahsediyorum, 40 cm. yağmur 
alan yer, Çumra'da 17 cm. düşer senede. Muh
terem arkadaşlarım, bu yağmur zamanında gel
mediği takdirde Türkiye'de bu bölgenin halkı 
daima sefalet içindedir. Bunu zamanında getir
mek kimsenin elinde değildir. Yağmurun mev-
dana getird'ği birtakım dalgalanmaları kısmen 
regüle etmek mümkündür. Yeraltı hazneleri
ne, inmeli yerüstü hazineleri teşkil etmek su-
retivle. M'lvarlarca lira meselesidir, zaman me
selesidir. Bir taraftan o istikamette giderken 
öbür taraftan da halkımızı hava şarlarına 
bağlı olmaktan n'sıbeten kurtarmak, sayın Alican-
bir hususu, zannedivorum bir miktar değişik an
lamışlardır, konuşmalarından öyle intiba edin
dim, Türk halkım yağmurun şartlarından, 
yağmur bir unsurdur, hava şartlarından kurtar
manın imkânı yok. Nisibeten kurtarma imkânı 
var. Nasıl? İki yönlü : Bir; tarımdan çalışan 
nüfusun bîr kısmını çekeceksiniz endü^trive. iki; 
tarımı tohum' değ'ştirmek suretivle, sulama şe
bekeleri meydana, getirmek suretivle. nübre ilâ
ve etmek suretiyle, makinalasmak yolivle,. da
ha, çabuk araziyi sir-üp. tohumu daha çabuk 
atma imkânlarını bulmak suretivle ve bütün 
bunları yanarken de Tü>k çiftçVne bil^i petir-
mek Riv-etivle, bilgi götürmek suretiyle bunu 
yapabilirsiniz. 

Mnihiterem a^kal'l^rlarrm, 'ta^t^'ln irhın var, 
toprak var, hava şartlan var ve bitki var ve^Ta 
hayvan var; çes'tme• n-öre. Buharın arasındaki 
müna^Vıler mk mühimdir. • Bunların hepsi 
rnovcndolsa-dahî, ivi «pk'lde mevcııdnlsa dahi 
teknölo.ii olmadıkı müddetle, teknolojiyi gö tür 
mediğiniz müddetle Tü>k halkını sıkıntıdan 
kürtaramazsTnız. Yüzde 75 i ziraa.tçi o1 an bir 
îöeiıılefoefti hiçbir zaman sıkıntıdan kurtara

mazsınız. Bu nüfus miktarı azalacaktır, azal
mak mecburiyetindedir. İşte bu plânın getirdi
ği hususiyetlerden birisi bu. Diyoruz ki, ta
rımda bugün mevcudolan takriben % 9,5 işsizliği, 
- ki işsiz meselesi en çok işçiye talebolduğu za
man mevzuubahistir - % 9,5 olan işsizliği % 1 e 
indireceğiz diyoruz. Eh, bu büyük bir merhale
dir, sanayide yani tarım dışı sektörlerde, yine % 8 
civarında işsiz bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; rn'ızlik im mel mi fer/ka-
lâde zor bir mesele. İşsizliği değişik kategori
ler içinde düşünmek mümkün; işsizlik var, 
çalışmak ister iş yoktur, işsizlik var çalışmak is
lemez. Bunların hepsi aynı kategori içinde 
mütalâa edilemez. Bütün memleketlerde böyle bu. 

Bugün (memleketimiz bir işsizl:i!i sigortası
nın külfet1 erini kaldıracak seviyeye gelmiş du
rumda değildir. Ülnidederim 'ki, o gün grfsin 
Sigorta ıme&elesi yaygın şekilde halkımıza indi-
ri'lmediği müddetçe sosyal adaletin gereklerin
den birisini ortaya koyamayız. Bugün İsveç, 
adı sosyalist İsveç... İsveç'in bütün sanayiinin 
% 93 ü özel teşebbüsün elinde. Sadece maden
leri, bir kısım onmanLarı ve bir kısım enerji 
santralleri Devletin elinde, % 93 ü özel sektö
rün elinde. Ama o. kadar ağır sigortayı ödüyar 
İsveçli. İşsizlik sigortasına da dâhil, sağllık 
sigortasına da dâhil, 'kazancının büyük bir 
kısmını sigorta olarak ödüyor, fakat havatı 
raücıTmen. İşte ımemleket'mizi geliştirmedikçe 
iş imkânlarını vatandaşa bulmadıkça, vatandaş 
•kazanmadıkça, kazancından bir parçayı «sigorta 
o1 arak ödeme durrmuna gelmedikçe sosyal 
adaletin gereğini nasıl getiririz yerine ? Gerek
lerinden birisini hiçolmazsa yerine gctinrncmiz 
lâzumdıi'. 

Muhterem aıkadaşlar; sigorta sistemi fev
kalâde mühim bir müessesedir. Hür dünyanın 
hürrivetleri hiçbir şekilde rencide etmeden bu
labildiği, icadettiği, bir taraftan tasarruf arın 
terakümüne kapital formasyonuna yard'mcı, 
diğer taraftan o memleketin insanını bayniyetli 
bir şekilde yaşatmayı Devlete uzun boylu kül-, 
fet camadan temin eden bir usuldür. 

Y^ne Anayasanın 53 ncü maddesine geliyo
ruz. Niçin bütün Türkiye'de herkr.si sigortala
mıyoruz1? Niçin sigortalamıyoruz? Buna bugün 
için imkân yok. 

31 — 



M. Meclisi B : 129 30 . 6 . 1967 O : 2 

Muhterem arkadaşlarımı, bu husus Anayasa
nın hazırlanması sırasında münakaşa •edilmiş. 
Zabıtlara, gerekçeye bakmanızı rica ediyorum. 
İşte diyoruz İki; sosyal adalet iJkesi bir hedef
tir. Bu hedefe erişmek bir gün meselesi değildir, 
her ilke gibidir. Bu hedefe adnm ad:m erişe
ceksiniz. Köylüye hizımet götüren, gecekonduya 
hizmet götüren, yolunu, ımektebini, suyunu, her 
şeyini yapan enfrasttürüktürünü yapan, daha 
çok iş imkânlarını çıkaıımak için, iş yerleri açan 
kimsesizin, ihtiyarın 'kimsesizin çocuğuna el 
atan, kaabiliye'Lli çocuğunu okutmaya çalışan 
bütün vatandaşlara eşit imkânlar sağlıyan eşit 
fırsatlar sağılıyan ve ımcimleke'ttdki her türlü 
imkânları her vatandaşa açık tutan bir zihniye
tin nasıl sosyal adalete karşı olduğu iddia olu
nabilir? Bu insifsız'ıktır. Onun için diyoruz 
ve istiyoruz sosyal adalet meselesinde golir da
ğılımı mı? Ge'lir dağılımı bizin meydana ge
tirdiğimiz bir şey değil ve tashihi gün meselesi 
değil. Size şuradan bir iki rakam vereyim. 
1955 rakamları : Birleşik Amerika'da nüfuoın 
% 10 u gelirin % birini alıyor. Alt % 10. Üst, 
%10 gelirin % 27 sini a'lyor. Yalnız Birleşik 
Amerika'da 4 nüfuslu bir ailenin yıllık geliri 

3 000 dolardan az ise fukara addediliyor. Biz 
diyoruz İd, biz vatandaşı asgari yaşama sevi
yesine çıkarmaya doğru gittiğimiz zaman, hay
siyetli insan gibi yaşama başlar. Nedir haysi
yetli insan gibi yaşama; asgarisi nedir? Asıga-
risi; ac ollmıyacak, ç ıp^k olımıyacak, üzerine 
giyebilecek bir şeyi bulunacak, bir aile mahre
miyeti olacak, başını sokabileceği bir yeri oıla-

cak, çocuğunu okutabilıme imkânı olacak, Dev
letin mekteplerinde hiçoimazsa. Bu istikamette 
çabalıyoruz. Aslında eşitlik meselesi bütün dün
yayı uzun zaman işgal etımiş bir meseledir. Hiç 
kimsenin eşitliği sağladığı iddia olunamaz. Sağ
lanması mümkün olmıyan bir hedeftir. Neyi 
sağlıyabi1 irsiniz? Heı<kesin hiç olımazsa insan gi
bi yaşamasını, asgari şartlara erişmesini, asgari 
şartlara kavuşmasını sağlıyabilirsihiz. Biz gayet 
sarihiz. 

Vergi usulleri, diğer yol'ar hepsi... Batkınız 
ne yapmış; Birleşik Amerikadaki, durum 1941 
de alt beşte birin vasati geliri 750 dolar iken 1950 
de 1 060 dolara çıkmış. Üstteki yüzde beşin du
rumu ise 15 000 dolardan 14 740 dolara inmiş. 
Yani birisi yüzde 42 bir gelişme göstermiş, öbürü 

yüzde 2 bir düşme göstermiş, birçok tedbirlerin 
alınmış olmasına rağmen. Ama mühim olan me
sele, asgari standarda kavuşturmuş, işsizlik sigor
tasını koymuş, işsiz olan herkese değişik eyalet
lere göre haftada 50 - 70 dolar arasında para ver
me imkânını bulmuş ve bunları bâzı yerler süre
siz olarak, veriyor, bâzı yerler 20 hafta için ve
riyor. 75 milyon çalışan insanın değişik zamana 
göre 3,5 milyonu işsizdir ve işsizlik süresi de 11,6 
hafta devam ediyor, Raymond Cartier'nin maka
lesine göre. Binaenaleyh meseleyi biz bir model 
olarak almıyoruz. Başka memleketler bu mese
leleri nasıl halledip geliyor? Bugün Avrupa ge
niş çapta sigorta sistemine gitmiştir. Çok geniş 
çapta, Fransa'da ücretlerin takriben yüzde 38 ini 
sosyal yükler denilen primler, diğer şeyler teş
kil ediyor ve bugün yine Birleşik Amerika Dev
letlerine baktığımız zaman, Birleşik Amerika'nın 
760 milyar dolar civarında olan millî gelirinin 
yüzde 72 sini, 435 küsur milyar dolarını 
ücretliler alıyor. Yani ekonomimizi daha çok in-

'samın. daha eok para verir hale getirmek mecbu
riyeti var. Büyük ekonomi bu. Ama muhterem 

sözcüler bir model aldılar, dediler ki; Demirel 
bu plâna büvük plân divor, grelin şunu güçülte-
lim. N*v*ıl küçülteceksiniz? 119 milyar yatırım 
vapılacak demişiz. Deniyor ki, bunun 7,5 milyar 
lirasını bir çıkarın... 119 milyar liradan İkinci 

beş yıl içinde yapılacak, 7,5 milyarı bir çıkara
lım. Niye? Bu stoktur. Muhterem milletvekilleri, 
ın'llî muhasebe usulleri stoku yatırım addediyor. 
Çünkü kullanılmamış maldır. Geriye kalır 111,5 
•milyar. 20 nr'lyar da tahmin hatası var bunda, 
91 milyar. E£er sizin kafanıza, ve gölünüze 90 
milyar sığıvorsa buyurun 90 milyar olsun. Ama 
vanlıştır. Yani bunu 111,5 milyara indirmek 
icra yapıyorsanız yanlıştır.. Neden yanlış olduğu
nu, fe^.nen yanlış olduğunu söyleyeyim. Eğer 
90 milyar sığıyorsa ve ondan büyüŞü sığımyor-
i". ben'm diyeceğim birşev yok. (A.P sıraların
dan gülüşmeler) Bunu bizim için değil kendiniz 
için yapmış oluyorsunuz. 

Simdi muhterem milletvekilleri; önümüzde 
teknisyenlerin ilgili mütahassıslarm yapmış ol
dukları hesaplara hiç karışmadan geldiğimizi 
ifade etmek istiyorum. Bunu iddia eden kimse 
varsa, zaten Türkiye'de hergün, her şey söyleni-
yo-, ben brnu söyledikten sonra yarın çıkar söy
lerler, karıştınız diye. Her gün, her şey söyleni-
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yar. (Cv H. P. sılalarından «Demokrasi var.» 
sesleri) tabiî, gayet tabiî, ben bundan memnu
num, şikâyet için söylemiyorum, ben kendimi 
teste tabı tutuyorum. 

Millet Meclisidir - bu tahminlerin teker teker 
nasıl yapıldığını isterseniz yine anlatırız, ama 
zannetmiyorum ki, bu kadar detayı dinliye-
cek kadar sabrınız olsun. Ama şunu söyliyobi-
liriz, bunlar bugünün imkânları dâhilinde, bu
günün metotları, bugünün bilgileri .kulları arak 
samimî şekilde yapılmış tahminlerdir. Şimdi 
bundan 20 milyar tenzil etmenin mânası ne? 
Ve bu tenzilâtı yaparken bu sualler sorulacak
tır. Yani hangi heyetlerle bu tahminleri yap
tınız da bu 20 milyarı çıkardınız? Muhterem 
milletvekilleri; artık ben her şeyi bilim devri 
'geçmiştir ve bir baktığım zaman, beş yıl son
raki gelirler ne olacak; bunları falan bilirim 
•devri geçmiştir. Bugün ihtisaslaşma, heyetle
rin çalışmasına müncer olmuştur. Onun için
dir ki, Plân Teşkilâtı Devletin Plân Teşkilâtı
dır. Her istiyene bu tahminlerin detayını ver
meye amadeyiz. Her istiyene Beş Yıllık Plân 
lıakkında her türlü bilgiyi en ince teferruatı
na kadar vermeye amadeyiz. Biz muhalefetin 
vazifesini, kolaylaştırmayı ve daha iyi hizmet 
yapabilmesini sağlamayı ve bu se'beple de ar
şivlerin daima tabiî Devletin sırrını teşkil eden 
hususlar hariç sayın milletvekillerine açık ol
duğunu bundan iki sene evvel bu kürsüden 
ıbeyan ebtik. Binaenaleyh 20 milyarı tenzil eden 
Sayın Satır'a bu izahatı verdikten sonra ümi-
dediyorum ki, bu tenzilâtından vazgeçecektir. 

Muhterem milletvekilleri, plân yapmanın 
en mühim hususiyetlerinden birisi denge mese
lesidir. Eğer, harcamalarınızla kaynaklarınız 
denge içinde değilse enflâsyona gidersiniz. Bi
naenaleyh, plân yapmanın birinci sebebi enflâs
yona gitmemek için, yani istikrarlı bir ekono
miyi sağlıyaibilmek için dengeyi kurmaktır. 
Makro denge dediğimiz denge, doğru olarak 
kurulmuştur. Sayın Alican'ın bir sualine biraz 
sonra cevap vereceğim, özel sektör bakımından 
da doğru olarak kurulmuştur, kamu sektörü 
bakımından da doğru olarak kurulmuştur. Ga
yet tabiî ki bütün bunlar tahmindir. Bu tah
minler samimiyetle, bugün mevcut eksperleri
mizin, mevcut mütehassıslarımızın, mevcut 
kadrolarımızın bilgi seviyesiyle mütenasibola-
rak, tecrübeleriyle mütenasibolarak hazırlan
mıştır, .Ama yıllık programlar yapılacaktır. 
Beş Yıllık Plân sadece bundan ibaret değil, 
bununla bitiyor, değil... Beş Yıllık Plân bir 

Şimdi, bizim mücadelemiz her şeyin söylen-
mesidir. Tahminler yapılmıştır. Tahminler deği
şik zamanlarda yapılmıştır. Bundan 1,5 sene ev
vel 2 sene evvel yapılan tahmı'nler, bir sene ev
vel yapılan tahminlerden farklıdır. Nitekim 
19̂ 66 bütçesi hemen hemen 250 milyon lira ge
lir fazlasiyle kapanmıştır, ondan evvelki büt
çeler 300 ilâ 500 milyon gelir noksanı ile ka
panırken. Yani bütçesindeki gelir tahminlerini 
diyorum ve bu kürsülerde çok dillendirilen ve 
ıbugün de vatan sathında zam diye her tarafa 
yayılan birtakım tedbirler aldık. Bu tedbirle
rin 1972 ye büyük neticeleri vardır. Onun dı
şında , İktisadi Devlet Teşekküllerinde bugün
künden daha iyi neticeler almayı sağlamaya 
mecburdur. Bütün bunları altalta koyduğumuz 
.zamanki net şöyledir, bunların rakamlarını da 
verebilirim 20 milyar açık diye bir şey yok 

muihterem milletvekilleri. Onun içindir ki, plân 
yaparken evvelâ plâncı, daha sonra da siyasi 
mesuliyet taşıyan kimse kendi kendisini al-
datmıyaeaktır, plânı aldatmamak için yapı
yor, Devletin bütün kadroları yapıyor, Maliye 
Vekâleti yapıyor, Plânlama Teşkilâtı yapıyor, 
h&psi yop'ıyorlar, bir genara gelip oturuyorlar, 
bünlari birleştiriyoruz ve bu birleştirme kolay 
olmuyor, birbirleri arasında farklar oluyor. 
teknisyenlerin tahminlerini siyasi bir emirle 
'birleştiriyoruz... Siyasi bir emirle 5 milyar li
ra daha bunu fazla gösterin demekte fayda yok. 
Mesuliyet deruhde etmiş insanlar sadece bu
gün değil, yarını da düşünmek mecburiyetin
dedirler. Benim bu sözlerim zabutlara geçiyor, 
herkesin söylediği bir yere kaydoluyor, hafıza
lara kaydoluyor, zabıtlara kaydoluyor, gazete
lere kaydoluyor, kitaplara kaydoluyor. Bunlar
dan kendimizi müstağni addedemeyiz. Huzuru
nuzda gayet hulûsu kalple söylüyorum; bu 
talhminlcr mütehassıslar tarafından yapılmış
tır. Şimdi elinde hiçbir partinin böyle bir mü* 
tehassıs -kadrosu yok, bizim de yok ve diğer 
muhterem muhalefet partilerinin de yok. Bu 
ıhesapları. yapmadan, bu tahminleri yapmadan 
ılıiç- olmazsa o mütehassısların bu tahminleri 
nasıl yaptıklarına .bakmadan * çünkü burası 
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strateji dokümanıdır heyeti umumiyesiyle. Yıl
lık plânlar gelecektir huzurunuza. Her sene 
bütçeyle beraber yıllık plânlar içerisinde birçok 
hususlar detayye edilecek, tahminler yeni baş
tan gözden -geçirilecek. Bu tahminlere böre 
birtakım acusmanlar birtakım ayarlamalar ya
pılabilecektir, yapılacaktır. Gerçek böyle ol
muştur, Böyle yapılaıgelmiştir geçen 5 sene. 
Aslında böyle yapmıyoruz demek sizin yapıp 
yapmamanıza bağlı olmıyan birtakım hususları 
kaale almamak olur. Binaenaleyh, saym söz
cülerin hemen hemen C. H. P. mensubu üç 
sözcünün de iddia ettiği şekilde plânın makro 
dermesinde bir aksakhk yoktur. 

Muhterem milletvekilleri; Türk köylüsünü 
ezme, gibi bir tâbir var, köylüyü ezenlerle bir 
olmuş bir partidir, şeklinde A. P. ne bir itham 
var. Böyle b'ır itham bir ciddiyet taşımasa, şa
ka şeklinde söylenmiş dâhi olsa veya kötüleme 
şeklinde söylenmiş bile olsa bizim içimizi ezer. 
Bu itham tamamen yersizdir, önümüzdeki beş 
sene zarfında binlerce Türk köyü ışığa, yola, 
suya, okula, sağlık hizmetlerine kavuşacak
tır. Yüz binlerce Türk köylüsü bugünkü hayat 
şartlarından çok daha iyi hayat şartlarına ka
vuşacaktır ve milyonların üzerinde taşra eko
nomisinin eziciliği altında yaşıyan Türk köy
lüsü şehirleşme hareketine intikâl edecektir. 

Bir saym arkadaşımız yine şehirleşmenin 
tarafından yanlış anlaşıldığı intibağım veriyor. 
C. H. P. Genel Sekreteri diyor ki ; «Köydeki 
adamları şehre getireceksiniz, sefalete duçar 
edeceksiniz.» köydeki adamı durup durduğu 
yerden şehre getirmiyeceğiz ki. Türkiye'nin 
şehirleşmesinde çok enterasan b:»r grafik var
dır. Şehirleşme 1950 den 1960 a kadar artmış, 
1960 da durmuştur. Yani Türk köylüsü iş im
kânı bulabildiği takdirde şehre geliyor. İş im
kânı bulamadığı takdirde, iyi kötü o köyün
de boyun kırmış, bulunduğu kader çizgisinin 
ıstıraplarını sinesine çekerek hayatına devam 
ediyor. Ama bugün bu ıstıraplar çizgisi kırılr 
mıştır. Onun için uyanan arzular devrinin için
deyiz, dedik. Bugün Türk köylüsü 1966 sene
sinde 150 milyon lira civarında âmme hizmet
lerine iştirak; etmiştir. Bu, Türk köylüsünün 
bir parça varlığı arttığı takdirde beldesini, kö
yünü, kasabasını güzelleştirmek için ne kadar 
çok: fedakarlığa katlanacağını gösteriyor» As

gari barınma sınırını aştığı takdirde onda çok 
hayatiyet var. Bugün 9,5 milyon olan şehir-nü
fusu 1972 de 14 milyon olacaktır. Nasıl olah 
çaktır bu? 1,5 milyon ihsana tarım dışında iş 
bulunacak. İşte hesap meydanda. Bunun bir 
kısmı bugünkü şehir halkında olacak, bir:kısa
mı da köy halkından, olacak. İşsiz, güçsüz birta& 
kim adamlar gelecekmiş, şehirlerin pırıl pırıl 
ışıklarını seyredecekmiş, yokluk içinde zsn* 
ginlerin uykusunu kaçıracakmış. Sayın Genel; 
Sekreterin tarifi, öyle olmıyacak. NasıL olaca
ğını söyliyeyim. 

Bugün Türkiye'de 430 000 gecekondu var^ 
dır, bizim sırtımızda bunlar. İstanbul'un 180 
bkı gecekondusunun 80 bininde ışık yok. An
kara'nın 77 bin gecekondusunun 40 bininde ışık-
yok. Ama 1969 da Türkiye'de ışığı olmıyan 
gecekondu kalmıyaca'ktır. Nitekim bugün Ga
ziantep'de, Kayseri'de, Adana'da - ki gecekon
du teşekkülü buralardadır - İzmir'de, Eskişer'--
de ışığı olmıyan gecekondu hemen hemen kal
mamıştır. Gecekonduyu teşvik mi ediyorsunuz,; 
diye yarın yazılar yazılacaktır. Gecökondu si
zin teşvikinize veya sizin dur demenize bağlı 
olan bir şey değildir. O, Türk cemiyetinin i n k t 
mfiıyle ımtülten&iiilbolaraık .ortaya çıkıyıor. Onu 
ancak düzenliyebilirsiniz, düzenli bir istikâmer 
te sokabilirsiniz. Köyden şehire akın yasak-
lanamaz. Türk halkı köyden şehre geldiği za
man sokakta mı yatsın İyi kötü o kendi gü
cünü kullanarak başını sokacağı bir yer bulup 
yapıyor. Ne yapabilirsiniz? Modern şekilde ar
salar satmalabilirsiniz veya belediyenin, Hazi
nenin arsalarını 200 er, 300 er metre karelik 
muayyen parsellere ayırabilirsiniz. Eline iki 
oda bifr hol ev yapacak şekilde plân verebilir
siniz ve kapı, cam, çerçeve parası verebilirsi-
niz,enfrastrüktürünü yaparsınız, yolunu, su- v 
yunu, elektriğini, bir sıhhi meskene kendi im
kânları ile kavuşur. Daha evvel de Senato/da 
söyledim; 40 bin liraya, 60 bin liraya apartman 
katı yapıp Türkiye'nin gecekondu meselesini 
halletmeye imkân yok. Yok böyle bir. şey. Bizr-
gerçekçiyiz muhterem milletvekilleri. 10 gün -
sonra İstanbul'da Osmaniye'de yapılmış -.geçen . 
sene başladığımız 1 500 apartmanı, İstanbul ger 
çekondu sakinlerinden bir kısmına dağıtaca
ğız. Bu gecekondu sakinleri 1 500 kişi, 1 500 -
aile İstanbul'da anıtların içinde yaşamaktadır- \ r 
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Iar. Anıtın içinde nasıl yaşanır? İşte anıtın bir I 
köşesini bulmuş, bir kovuğunu bulmuş, oraya 
girmiş, yaşıyor. Niye gidiyoruz mağara hayatı 
yaşanan yerleri aramaya? Gidin, İstanbul'un 
Şişli'sine, Şişli'nin arkasındaki derenin iç'me 
gidiniz, gidiniz Ankara'da şu Balgat'm civarı
na, orada bu hayatı göreceksiniz. 

..Muhterem arkadaşlarım işte b-oşu boşuna 
giden iş budur. Biz boşu boşuna giden işleri 
başı boşluktan kurtarmaya çalışıyoruz. On
dan sonra bize gel'yor muhterem sözcü, bu 
işler başı boş gidiyor, bu plân başı boş gide
cektir, diyor. Bugün İzmir gecekondusu şeh
rin bir parçası olmuştur, bugün Gaziantep 
gecekondusu şehrin bir parçası «olmuştur, bu- I 
gün Kayseri gecekondusu şehrJn bir parçası 
olmuştur. Yarın Ankara'da, öbür gün İs 
tanbul'da aynı şov olacaktır. İstanbul'da elek-
tiriği olmıyan 80 bin gecekondunun her sene I 
20 binine ışık verecek şekilde programlarımız 

ayarlanmıştır. Evvelâ apartmana götürünceye 
kadar adamı, kendi yuvasında; muhterem I 
mileltvekilleri, 1 500 o 25 milyon, bu çok pa
radır. Çok para, bunu sarf ettik Osmaniye'de. 
Çünkü mecburuz. Turizm diyorsunuz, turist- I 
lere, tarihî eserin köşesinde yaşıyan bu adam 
kim diye sorduğu zaman, ne diyeceğiz? Bun- I 
larm acaba sosyal adaletle hiçbir ilg'si yok 
mu da A. P. ne karşı bu kadar ağır, bu ka- I 
dar haksız, bu kadar yaralayıcı ithamlar ya- I 
pilabiliyor? 

Muhterem milletvekilleri; sosyal adalet di I 
yorsunuz, A. P. nin doğuşu sosyal adaletten I 
geliyor. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) I 
A. P. nin temeli' sopyal adalet. (A. P. sırala- I 
rmdan «"bravo» sesleri, alkışlar.) Ve sosyal ada- I 
letin birinci şartını da vatandaşlık hakkı teş- I 
İdî ediyor. Her vatandaşın kanun nazarında, I 
hacet kapılarında Devletin tefriksiz muamele I 
görmesi teşkil ediyor ve sosyal adaletin de-
m-okratik hürriyette dediğimiz seçme ve seçil- I 
me hakkıyla da çok yakından ilgisi vardır. 
Kendi kaderini kendisi tâyin edemiyen bir 
milletin sosyal adaletinden bahsedilebilir mi?.. I 
Binaenaleyh bizim mücadelemiz, biz bir hür
riyet mücadelesinin içinden geliyoruz, bir hak 
mücadelesi için çalışıyoruz. İnancı ne olursa 
olsun, siyasi kanaati ne olursa olsun, bu va- I 
tanıtı toprağına şükranla bağlı olan her Türk | 

vatandaşı, Ay Yıldızlı Bayrağı ite iftihar eden 
•her Türk vatandaşı, nerde doğarsa doğsun, 
bizim indimizde tefriksJz muameleye, tavizsiz 
hak kazanmıştır. Onun tabiî hakkıdır O. 

Şimdi Sayın Satır'ın burada olup biraz 
sonraki, kısmı dinlemesini isterdim. Ama ben 
söyliyeçeğinv mecburum çünkü. 

Sayın Genel Sekreterin şu konuşmasın
daki, şu pasajı okuyacağım, zabıtlara geçsin : 
«Bir yanda Amerika'yı aratmıyan büyük, mo-
doren, ışıklı şehirler; öbür yanda o şehirlerde 
büyük sefalet ve işsizlik, bir yanda topraksız 
köylüler, öbür yanda düzünelerle köye sahip 
efendiler.» # 

Acaba bunlar ne zaman oldu? (A. P. sıra
larından alkışlar.) Bundan kaçamazsınız bey
efendi. Bu sualdan kaçamazsınız. (A. P. sıra-
ralarından «bravo» sesleri, alkışlar) Bu sualden 
kaçamazsınız. «Bir yanda durgun, köksüz bir eko
nomi, öbür yanda boy boy gösteriş yatırımları...» 
Zannediyorum İstanbul köprüs,iyle televizyonu 
kastediyorsunuz. Onu anlatacağım. «Ve bir yan
da dış borçlarımızdan kuvvet alan bir yabancı 
kapitalist nüfuzu, Öbür yanda alttan alta işi iyen 
bir Kastro komünizmi». Korkunç. Türkiye'nin 
tablosu bu değildir ve bu olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınma için • borç 

para alıyorsunuz. Bunun sızlanacak ne tarafı 
var? Borç para almazsanız işsiz kalır memleket. 
Fabrikasız kalır, hammaddesiz kalır. Hesap 
meselesi bu. Bunun bir nasvonalistlik tarafı yok 
ki... Buna bütün hükümetler devam etmiş. Bi
raz sonra izah edeceğim Barker Komisyonu ra
porunu. İzah edeceğim biraz sonra Barker Ko
misyonu raporunu. Barker Komisvonu, Türki-
ve'ye, borç para alabilmek için çağırılmış bir 
heyettir. Şimdi burava geliyoruz; yabancı ka-
ırtalist nüfuzu... Reddederim. Biz;m zamanımız
da da, bizden evvelki devrelerde de h"çbir Türk 
Hükümetinin bir yabancı kn.Tvtal'st nüfuzu 
altında bulunduğu şeklindeki iddiaları h;çbir şe
kilde kabullenmem. Bunun içine siz de dâhilsi
niz.» ' . , ' 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Geleceğe 
ait tehlikeden bahsettik. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Türkiye, lk ;nci Plân döneminden beri 
sürekli bir parayı alıp geliyor. Konsorsiyum, 
.zamanınızda kurulmuştur. O zaman acaba ne-

.»m • • 3 8 ""*••*" 
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den razı oldunuz Konsorsiyuma? Yani Avru
palılar koşarak geldiler; bir Konsorsiyum kura
lım, Türkiye'ye para verelim mi dediler? Şimdi 
bütün bunları bir kenara atacaksınız. Muhte
rem arkadaşlarım, bugün Rusya İtalya'dan 900 
milyon dolarlık bir envestisman alıyor Niçin? 
Otomobil fabrikası kurmak için. Şimdi mesele, 
sanki dışardan borç para alırsan, yabancı ser
maye, Türkiye'ye gelirse, Türkiye'de birçok in
sanlar, hiç kimsenin beyni yok, bizi ellerine esir 
gibi alırlar..Alırlar, eğer ellerine esir gibi girer
seniz. Zannediyorum ki, bugünkü Türkiye'de 
bir kapitülâsyon korkusundan, bir kapitülâsyon 
fobisinden eser kalmamıştır, kalmaması da lâzım
dır. O günlerin şartları başkadır, bugünlerin 
şartlan başkadır. Türkiye ödünç aldığı para
larla saraylar mı yapıyor? Türkiye ödünç aldığı 
paralarla fabrikalar yapıyor, yollar yapıyor, ener
ji santralleri yapıyor, madenlerini açıyor, tu
rizme yarıyacak tesisler yapıyor. Bir hesap 

meselesidir bu. Onun içindir ki, Türkiye batı-
verir gibi, Türkiye yabancılarla ilişkisini kessin 
kendi kendisine kavrulsun gibi mütalâaların 
hiçbir yeri yoktur. Türkiye kendi kendine 
kavrulacak durumda değildir. Nasıl kavrula-
caktır? Hem kalkınacaksınız, hem dış kaynak
lara gitmiyeceksihiz. Sonra muhterem millet
vekilleri, bu«rün Almanva, birkaç gün evvel ga
zetede gördüvseniz, Almanva Başbakanı Keisin-
ger rrr.lletine bir çağrıda bulundu; «Malî vazi-. 
yet'miz gavpt kötüdür, nrlleti fedakârlığa çağm-
yorum» dedi. Busun Fransa, bugün İngiltere 
bu sıkıntılann içindedir. İngiltere bir paunt. 
bir sterlin devâlüasvouu yapmamak için Dünya 
Para Fonuna gitti, 500 milvon dolar ödirıç para 
istiyor. Bugün Amerika bir «Gold flow», bir 

altın akışından şikâyetçi. Dünya böyle iken yan" 
herkes size böyle avuç avuç parayı veriyor da 
nüfuz altına almak için, siz almıyorsunuz diye 
bir durum yok, bövle bir durum yok. Kaldınn 
bu korkulan. Türkiye'nin, senede, 1975 e kadar 
değ'şen mabetlerde olmak üzere senede takriben 
250 milyon dolara ihtiyacı var. İki sebepten var; 
yatınm malı olarak var, tediye muvazenesin
deki yeri, ilâve tasarruf olarak var ve Türkiye 
lö senede, 8 senede gireceği 2 milyarlık yeni 
borcun altından kalkamıyacak bir memleket de
ğil. Bu borcun altına girmiyelim, o şekilde 
kalkmalım. Buna imkân yok. Bunu gösteren | 

kimse de yok, nasıl yapanz dediğimiz zaman. 
Kalkmalım bu borcu ödiyelim, daha iyi değil 
mi? Borçsuz fukara olacağımıza borçlu zengin 
olmayı tercih etsek daha iyi değil mi? O zaman 
daha kuvvetli oluruz. Borçsuz fukaranın hiçbir 
kuvveti yok dünyada. Amerikan Hükümeti
nin milyarlarca dolar borcu var, Üçyüz milyar 
doların üzerinde borcu var. Alman Hükümeti
nin milyarlarca dolar borcu varl Her hüküme
tin borcu var^ Bu dost hükümetler bize bir 
Konsorsiyum çerçevesi içinde yardım etmeye 
çalışıyorlar. Bu Konsorsiyum da zamanınızda 
kurulmuştur. Şimdi burada sanki Türkiye'nin 
yabancılardan borç para alması Türkiye'yi hü
kümranlığından ediyormuş, kapitalis nüfuzu 
altında bulunduruyormuş gibi bir iddiada bu
lunmak, zannediyorum ki, ne gerçekle, ne "man
tıkla kabiliteliftir. Ne ümidedilir bu beyanlardan, 
anlamaya imkân yok. 

Şimdi, Adalet Partisinin uzun süre iktidar
da kalmasından korkuluyor, Türkiye'y. batırır 
diyor, âdeta, tasvir öyle. Her şey büyük miller 
tin gözü önünde cereyan ediyor, dedik. Büyük 
hakem o. 1969 seçimlerine iki sene, dört beş ay 
gibi bir vakit kalmıştır. Acaba büyük millet 
olanı biteni görmüyor mu? Böyle bir mütalâayı 
serd edebilmek iç;n halktan yana olup, halkı an
lamamak lâzımdır. Başka türlü izahı yok bu
nun. 

Şu düzen meselesi daha uzun boylu münakaşa 
edilecek. Açıklamak gerekir, ne biçim düzen is
teniyor ve nasıl olacak bu? Anayasayı tam uy : 

gulama hareketi diye bir tâbir daha çıktı ortaya. 
Acaba Anayasanın uygulanmıyan yeri nedir, 
neresidir? Onu da söylemiyorlar. Yani işte plân 
önünüzde, değiştirge önergeleri vermek elinizde, 
kanun teklif etmek elinizde. Anayasanın tam 
uygulanmasını icabettirecek teklifler ne ise .ge
tir1 n. Hazırsa, şayet verdiyseniz mesele yok, mü
nakaşaya devam ederiz. 

Bir meseleyi daha huzurlarınızda teşrih et
mek istiyorum. Sınıflan, daha çatışma noktasına 
varmadan uzlaştınp kaynaştırabilmek. Yâni 
evvelâ sınıflan tahrik edeceksiniz, sonra da ça-} 
tışma noktasına gelme ihtimali olunca «durun», 
diyeceksiniz. Buna imkân yok. Bir döfa sınıfları. 
çatışma istikametine gatürdünüz mü, hâîVim ola
mazsınız. Bu sevdadan her kimin kafasında ise' 
vazgeçsin. !' 
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Anayasa çizgisi tâbiri Türkiye işçi Partisi I 
tarafından bu kürsüde ortaya atılmış bir tâbir
dir. Bunu Sayın Genel Sekreterin de hevesle bu
rada kullandığını görüyorum. Anayasa çizgisi, 
böyle bir tâbir bizim hukukumuzda yok. Böyle 
bir tâbir yok bizim hukukumuzda. Aslında ge
çen sene de bu kürsüden söyledim T. î. P. nin 
sayın sözcülerine; elinizde bir te'beşir alacaksı
nız, yere bir daire çizeceksiniz, içinde dur diye
ceksiniz, tebeşir çizgisine gelince yanarsınız di
yeceksiniz. işte Anayasa çizgisi dedikleri böyle 
bir çiziğidir. Anayasanın tefsiri olur, nasıl an
laşılması hususu olur. Fakat Anayasa çizgisi?.. I 
Ne ile çizilmiş bu çizgi? Bu bir yeni icattır. I 

Şimdi Sayın Genel Sekreter bizi, zenginlerin 
müdafii olarak koyuyor. Bunu yaptırh takdirde, I 
ne kadar fukara varsa Türkiye'de, bizim karşı- I 
miza koyuyor, hesap bu. Sonra, köylüyü ezenle I 
bir olan iktidar, d vor, köylüyü de karşınıza I 
koyuyor, aklı sıra. Şimdi bir de işçiyle bizi kar- I 
şı karşıya koyuyor ve diyor ki; işçiler, Türk - îş I 
in plânla ilgili olarak yayınladığı bir raporda I 
haklı olarak bunu sormaktadırlar, bir şeyi soru
yorlar niye idareye iştirak etmiyoruz, sonra bu- I 
rada diyor ki bir yerinde, Türk - îş bize bir ya- I 
t ınm yapmak için müracaat etmiş de biz bum1 I 
kaale almamışız. Böyle birşey yok. Demin söy- I 
ledim bunu, böyle birşey yok. ilk defa olarak I 
kendisinden burada duyuyoruz. Hal böyle olun
ca bunun üzerinde birtakım mütalâalar bina I 
ederseniz, bunu acaba çamurun içine bina yap- I 
mış gibi olmaz mı?.. OBirçok şeyler böyle, demin I 
gösterdim. Herkes şunu bilmelidir ki, biz kimse- I 
nin adamı değiliz. Ne nüfuzlu iş adammm,. ne I 
şunun ne bunun.. Bunları çıkarın kafanızdan. I 
Biz, Büyük Milletin haklarının, haysiyetinin ve I 
refahının takipçisiyiz. (A. P. sıralarından I 
«bravo» sesleri)" işte bizi eğer birisinin adamı I 
olarak gürmek istiyorsanız bu yolda görün, doğ- I 
ru hareket edersiniz. I 

Simidi deniliyor 'ki, A. P. iktidarı, tanını sü- I 
rünon'ekt'eın kurtaramıyacağı gibi, sanayi sdktö- I 
rünü de sürükleyici duruma geıtiremiyecdctir I 
Bu, peşin bir hükümdür. Şimdi baıkallrai, bu pe- I 
ş?n hükmü tahlil edelim. Bu asüınıda, bu adamlar I 
bu işi yapamazla aynı şeydir, onun başka tür- I 
lü ifade edilmiş şeklidir. Neden yaıpamasmlar ? I 
Şimdi ben soruyorum kendilerine; lütfen 1965 I 
senesinin Mart ayına ait zabıtları açıp bakı- I 
nız. Biz ne demişiz zabıtlarda? Demişiz ki, I 
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plânı tatbik edemediniz, şu şu- yatırımları ya
pamadınız, söyliyeyim, enerji yatırımlarını 
yapamadınız, kömür yatırımlarını yapamadınız, 
gübre yatırımlarını yapamadınız, kâğıt yatı-
rımlaırını yapamadınız, plânın hiçjbir büyük ya
tırımını gerçekleştiremediniz. Bo»r<u hattını yap
madınız, hiçbirisini yapmadınız bunların. Bun
ların biz hepsini yaptık ve sanayi sektöründeki 
gelişmeyi % 30 - 40 1ar civarından, % 90 küsur 
civarına çıkardık. Bunların hepsi yapıldı. Zap
ta rücu ediyorum. Burada yeni bir şey söyle-
miıyorıum. Aşağı - yukarı 25 - 26 ay evvel söy
lediğim şıeyleri söylüyorum ve bunun için de 
o ncü Koalisyon Hükümetini istifaya mecbur 
ettik, dedik. Şimdi siz, yapamıyacaksmız, bu, 
vesika ile sabit olaeak, biz yapacağız, adımız, 
yapamaz olacak. Bu ne biçim iş? Bunu anlat
mak imkânı var mı kimseye! Bunu anlatamaz
sınız. Orada söyledik, Türkiye'yi çimentosuz, 
Türkiye'yi camsız, Türkiye'yi gübresiz, Tür
kiye'yi elektriksiz, Türkiye'yi kağıtsız bıraktı
nız, dedik. Aynıen tâbir budur. 1965 senesi
nin Mart ayı zabıtları, Tbu Meclisin zabıtları, 
isterseniz bulur okurum şimdi. Biz .geldik, bun
ların hepsini yaptı'k. Şimdi Sayın Erim diyor 
ki; bu kadar kanun, bu kadar tedbir, iktidar 
partisisiniz, çıkarsanıza. Bunu da münakaşa 
ettik biz bu kürsüde. Geçen sene ikibuçuk ay 
Meelis o'bstrüksiyona gittiği zaman yani muha
lefet partileri, bunu münakaşa ettik. Dedik ki, 
muhterem milletvekilleri, çoğunluk sağlayıp 
kanun çıkarmak sadece iktidarın meselesi de
ğildir. Muhalefet, kendisini, hiçbir mesuliyeti 
olmıyan, sadece büyük kapıdan girip, buraya 
kadar gelip, obstrüksiyon olacağı zaman kapı
nın dışından bakıp kimse yoksa girmiyen bir 
muhalefet olamaz. İktidarsınız, kendi başını
za çıkarın. Hayır. Kanunlar, Meclisin malıdır, 
bir. 

İkincisi; Anayasanın 88 ve 89 ncu maddele
rinin bu Meclisin çalışmasına tesiri nedir, hiç 
düşündünüz mü? Ben söyliyeyim, daha evvel 
arz etmiştim bir vesile ile, ya Senatoda, ya 
burada. Geçen iki sene zarfında takriben Mec
lis zamanlarının % 52 si genel görüşme, gen
soru, gündem dışı konuşma ve sözlü sorula
na gitmiştir. Bir kışım rutin işler vardır; an-
' aşma tasdiki ve saire, şu, bu, 

Muhterem arkadaşlarım, Parlâmento mües-
icsesi olarak bu meseleyi muhalefet veya ikti-
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dar demeden diü'şünimeye mecburuz. Parlâmen
tonun itibarı bakımından düşünmeye mecbu
ruz. Ve İngiliz Parlâmentosunda 180 çalışma 
gününün 110 günü iktidarlanın getirdiği işlere 
aittir. Ne yapacaktır iktidarlar bununla? İcraat 
yapacaktır. Ve bundan evvelki devrede sizin 
iktidar olduğunuz zaman çıkardığınız kanun
ları biz tatbik etmiyor muyuz? Artık onlar 
millete malolmuştur. Binaenaleyh iktidar, mu
halefet münasebetlerinde ve Meclis mesele
sinde bir anlayışa gelmemiz lâzımdır. Hiç kim
seden şüphem ycktur ki, bu Muhterem Heye
tin her âzası bu büyük meseleyi, bu muhteşem 
müesseseyi, bina olarak değil, müessese olarak 
bu muhteşem müesseseyi Cumhuriyetin en bü
yük müessesini her yönü ile müdafaa edecektir 
öyleyse gelin'ız, çalışma sisteminde sadece ku
surları iktidara atmak şeklinde bir noksandan 
kurtulalım, daha müessir bir çalışmanın yol
ları nelerdir, bunu arayıp ortaya kayalım. Ne
tice itibariyle Anayasanın 88, 89 ncu maddele
rinden şikâyet ediyorum. İlk defa olarak şikâ
yet ediyor değilim, bütün seçim boyunca, Se
nato seçimleri boyunca şikâyet ettim. Hiçbir 
iktidar, bu maddeler bu haliyle durdukça ve 

bu haliyle tatbikat gördükçe, bu Mecliste ran
dımanlı bir çahşmavı sap-hvamaz. Gayet acık
tır. Bir tek mebus dahi Meclisi bloke etmeye muk
tedirdir. Bu, Anayasanın bir açığıdır. Aslında 
bu reaksiyoner bir Anayasa açığıdır. Yani gen
soru tahrirleri gündeme mi alınmamış 60 dan 
evvel? öyleyse geldiği günün 24 saatinde gün
deme alalım. Böyle bir haleti ruhiyenin mah
sulüdür. Bunu düşünüp, taşınıp bu parlâmen
toyu çalışır bir şekle getirecek düzene 'koyma
ya mecburuz. İşte yapılması lâzımgclen şey 
budur muhterem milletvekilleri Muhterem He
yetinize arz ettim;, niçin korkuyorsunuz yet
kiden? Yetkisiz bir icra tasavvur edMcmez. Ni
çin .k^rkıııy^Tîimui^? \Eiinn k1^'frn an*7 I r ı ^ r o . 
len bir mesele vardır; milletin temsilcileri ola
rak, hizmetlerin 'görülmemesidir. Yoksa yet
ki verilmesi! değildV. Hikmetlerin görülmeme
sinden korkunuz. Yetki vermekten korkma-
yınız. Ben meseleyi bir parti açsından düşün
müyorum, kendi partim, kendi Hükümetim fıçı
sından da düşünmüyorum, ben meseleyi sistem 
meselesi olarak ortaya koyuyorum. Yetki Ka
nunu ile biz Meclisin hiçbir vazifesini üstümü
ze devralmak istemiyoruz. Ama birtakım ted

birleri aylarca alamazsak Hükümet olarak, 
kanunlar aylarca çıkmazsa o zaman biz de
mokratik düzenin müessir olmıyan bir düzen, 
demokrasinin düşmanları vardır Türkiye'de, 
her yerde vardır demokrasinin düşmanları, 
bunlara müessir olmıyan bir düzen şeklimde 
gösterilmesine razı olmayız, buna hiçbiriniz ra
zı olmazsınız. Demokrasi müessir bir düzen
dir. Ama kendi kusurlarını kendi içinde dü
zeltebildiği müddetçe. Demokrasinin hayatiye
tidir bu. Kendi kusurlarını kendi içinde düzel
tebilir, mesele buradadır. Birtakım strüktüel 
sıkıntılarla bizi karşı karşıya bırakıp, haydi 
bakalım bu engeli atlasanıza demek, doğrusu
nu isterseniz, çok mâkul bir şey değildir. 

Şimdi, bu sayın genel sekreterim bir müta
lâası daha var ki, fevkalâde mühimdir, dokun
mak istiyorum. Kendisi de^plân şekliyle reji
min pek alâkası yoktur 'gibi bir mütalâada bu
lunuyor. Nasıl bulunuyor? tam yerini bulayım, 
yani ifadesi nasıl? Bu, tamamen T. 1. P. nim gö-
mşüne yakın bir görüştür ve bunu T. t. P. nin 
bu husustaki -mütalâasını cevaplandırırken ce
vaplandıracağım. Şöyle deniyor; «Bir çok dev
letler artık, plânlı disiplinlerin ölçüsünü ve bi
çimini tâyinde, araçlarını seçmede kıstas olarak 
siyasal rejimlerinden çok memleketlerinin eko
nomik, sosyal ve kültürel özelliklerini göz 
önünde 'tutmak •eğilimindedirler.» Bu doğru bir 
görüş değildir. Hangi memlekettir bunlar? 
Söylenmesi lâz:mdır. Hiçbir demokratik mem
leket siyasi rejimlerini ve onun tanıdığı hak
an ihlâl edecek şekilde bir iktisadi politikayı 

ve plân politikasını 'tatbik etmiyor. Hele hiçbir 
memleket, hürriyetleri, İnsan halkları Evren
sel Beyannamesine geçmiş bulunan hürriyet
leri kendi istediği gibi anlamıyor. Hangi ımeım-
leke'tleraıiş bun1 ar? Böyle bir eğilim yoktur. 
Bu T. 1. P. nin merkezî plân görüşüne yanaşı
yor. Adalet Partisi iktidarının plânlamada Dev
let 'kesimiyle ilgili emredici anlayışı fazlasiy'e 
sert, antidemokratik merkeziyetçi ve memleket 
şartlarına, ihtiyaçlarına aykırıdır, diyor sayın 
genel sekreter. Bir taraftan bir fikir plânın her 
veçhesi emredici olmalıdır, d :ğer taraftan bir 
fjk'ii", bu fikir sayın genel sekreterin değil bi
rincisi, diğer taraftan da bu plân formu sek
törü _için "emredici olmamalıdır. Zaten özel 
sektör için emredici değil. Özel sektör için yön 
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gösterici demiş olmanızdan dolayı hem kendi
si, hem Sayın Erim tenkid ediyor. Hattâ bu 
plânı böyle dökülen bir giysi olarJk tarif edi
yor. O zaman bu nasıl olur t Dökülen giysinin 
düğmeleri de bulunmaz. Onun için muhterem 
ımilletvekideıi her sene yapılan plânlar, prog
ramlar Devlet sektörü için emredicidir. Bayka 
bir şekli düşünülemez bunun. O zanan lijte Sa
yın Alican'm dediği rahatlık doğar. Yani yap
mama rahatlığı doğar. Biz kimsenin paıcuını 
alıp kimseye veımiyoruz. Bugünkü düzen için
de nizem nasıl işliyorsa o nizamın içinde - ki 
kendileri zcı nanmda da aynı şekilde işliyordu. 
Şiımdi soruyorum; sigortaların »elli milyon lirası 
Sümerbanka zamanımızda verilip iş adamına, 
sanayi kurması için iş imkânlarını 'artırması 
için tahsis edilmedi imi her sene? Şmdi siz ya
parken özel sektör-, gerçekçi özel sektör; biz 
yaparken özel sektör, vurguncu öızel sektör. 
Bunun içinden çıkmaya iaJkân yok. ikisi de 
doğru değil. 

Ş'mdi muılitercm milletvekilleri; uygulana 
kanunu geldiği zurnan göreceksiniz, biz mem
lekette istihsali artıımak istiyoruz. Aktaraca
ğımız o fonlar, bankalar 'kanaliyle şu maksat
lara olacaktır. Bu maksatlardan bazılarına, 
bunlara ilâve de olacaktır. Hayvan besiciliği 
fonu, dört lira olan hayvan başına parayı, ko- • 
yun başına 12 liraya çıkardık. Ama mahdut 
sahadadır bu. Türkiye'nin ihpacede bileceği en 
güzel mallardan birisi ettir. Teşvik c;iı niycl": n 
mi hayvan besiciliğini1? Bu r-ekiil'de acaba T tuk 
halkının, Türk köylüsünün eline daha çok gelir 
geçmesini uağlamıyacak mıyız? Küçük sanayi ge-
liştiıme fonu, bugün 1,5 milyon esnafın vadece 
120 bin kişisi esnaf kredisinden faydalanır. 
Esnaf, kendi hayatını kendisi kazanan insandır. 
Bir taraftan tefecilikten şikâyet ediyorsunuz. 
E... Bunlar onun çaresi. Zirai 'mahsulleri değer
lendirme fonu, madenciliği geliştirme fonu, yaş 

•meyva ve sebzeyi yetiştiıme ve değerlendirme 
fonu, su ürünlerini değerlendirme fonu, sınai 
mamullerin ihracı fonu, turizmi teşvik fonu, 
gemi inşaatını teşvik fonu, ziraat alât ve maki-
nalarmı gelliştkme fonu gibi fonlar tesis edile
cektir. Bunların hangisi kötü? Eğer kendi ha
yatını kend :si kazanan heıkesi vurguncu ve 
soyguncu addederseniz bunların hepsi kötü. 
Ama herkesin kendi hayatını kendisi kazanıma- | 

sini iyi bir şey addederseniz, hepsi iyi. Felsefe
ye göre değişiyor. Scmıun büyüyecek deniyor. 
Nasıl büyüyecek somun? Somunun büyümesinin 
yolları var. Sadece somunun büyümesi kâfi de
ğil deniyor. Doğru, ama somunun büyümesi 
lâzım ve şart. Buradan fark ediyor mantık. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye önümüz
deki 5 sene zarfında 210 milyon dolar civa
rında ihracatını artırmaya mecbur. İhracatını 
artırmaya mecbur, çünkü, 1972 senesinde 
1 115 000 000 dolar olan ithalât karşılığında 
720 milyon dolar ihracat yapılacak. Bugün 490 
milyon dolar ve plân tahmini, 1967 de 510 milyon 
dolardır. Ümidedcriz ki, üstüne çıkarız. Çeşitli 
sobeplerelcn dolayı artırmaya medburuz. Birincisi, 
Türkiye dış piyasaların ihtiyaçlarına göre o 
standartta mal yapmaya mecbur. Bunu yaptığı 
takdirde kendi müstehlikini de koruyacaktır. 
Bugün şikâyetleri görüyoruz, ç-ok çürük ça
rık mallar yapılıyor diye şikâyetler var. îhra-
coderseniz, ihracetme imkânları, malların 
standardını düzeltecektir. Ve böylece sadece 
dolâı* temin etmiş olmıyacağız, kendi müsteh
likimizi de daha iyi mal kullanmaya kavuş-. 
turacağız. Bu bir. İkincisi; Türkiye tediye 
muvazenesinde sınai mal ihracetmoyc mecbur. 
Ziraatini söyledik demin, bunlar mümkün, 
ama kendiliğinden değil. Türkiye'nin dış tica
ret muvazcncslndeki büyük bir kalem olarak 
turizm var. Bugün turizmden gelirimiz nakıs
tır.. Yani Türkiye'den giden ve gelen turist 
arasındaki fark gelenin, getirdiğinizin lehi
ne değildir. Ama dışarıdan gelecek turizm 
gelirinin 1972 de 135 milyon do1 â n bulabile
ceğini tahmin etmek çok ileri bir şey değilse 
de gayret ister. Bugün Türkiye'nin 5 0O0 ya-
<-a",ı vardır, Senatoda da söyledim, sadece 
Bulgaristan'ın Varna şehrinde 20 C'CO yatağı 
vardır. Bu, kendiliğinden olacak bir şey de
lildir ve Bulgar Hükümeti kendi vatandaşı
na tanımadığı mülkiyet hakkını, gelen turizm 
yatırımcılarına ttanıyor. Otel yapmayı, motel 
vapmayı teşvik ediyor. Mülkiyet esası üzerine 
teşvik ediyor. Bugün Yugoslavya'nın 185 mil
yon dolar civarında turizm geliri var, Yuna
nistan'ın aynı miktarda var. Haydi İtalya ve 
İspanya ile boy ölçüşmiyelim ama, Türkiye'
nin turizm imkânları Ispanya'nmkinden aşağı 
değildir. 1 milyar 269 milyon dolar geçen 
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sene turizmden geliri. İspanya, 5 - 6 sene gibi 
bir zamanda bu seviyeye çıktı, çok cesur 
kararları zamanında aldı ve İspanya bugün 
mjllî gelirini adam başına 50ü doların üzerine 
çıkardı. 

manın birçok yerlerindeki iddialar gibi çürük
tür, Misal verirlerse memnun olurum. A. P. 
iktidarı, baskılara boyun eğerek İş kanunu ta
sarısının budanmasına, kapsamının daraltıl
masına razı olmuştur, şeklinde bir iddia var. 
Bu kanun bu Meclisten geçti ve İş kanunu ta
sarısı daha evvel geçti, veto edildi, tekrar bir 
•daha geçti. Binaenaleyh, Meclisin iradesini sa
dece A. P. iktidarına yüklemenin mânası 
yok. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Çoğunluk 
var?. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Çoğunluk meseleyi halletmiyor ki, 
•hop beraber karar veriyorsunuz. 

İthaılât ve ihracat faaliyetine ta'kılıyor Sa
yın Genel Sekreter. Diyor ki; bunu devletleş-
tirmiydJm. Biz böyle bir şey düşünmüyoruz, 
ijhalât ve ihracatı devIıetieştirelim diye. Ama 
kooperatifler kuralım, kendileri ihracat ve it
halâtını yapsınlar. Kooperatifler kurmayı zaten 
teşvik ediyor plân politikası. Yalnız bunu, ih
racat ve ithalâtı dovletleştirecek seviyeye gö-
türmemek lâzımdır. Yapabilen yapsın, ticaret 
bu, mühim bir şeydir. Ve Tünk tüccarından, 
Türk iş adamından önümüzdeki devrede bu za
mana kadar olduğundan çok daha faızla istifa
de etmeye mecburuz. Türkiye'nin 'birçok mal
ları var, .müşterisi yok, birçok yeni piyasalar 
açılmıştır, 'buralara gidjp satacak. Eğer bu kâr 
müessesesine - ki piyasa mekanizmasının temeli 
olan kâr müessesesine karşı bir itiraz ise, 'bu
nu anlamaya imkân yok - fa/hiş kâra da itiraz 
ise, fahiş kâra herkes itiraz etmektedir. Ama 
kâr müessesesine itiraz, hayır. Mâkul ve meş
ru kârlar olacaktır. Aslında 'bir kimsenin hem 
çiftçi, hem tüccar ve hem de sanayici olduğu 
çok nadirdir. Bir cemiyet bir işbölümü içinde 
yaşıyor. Çiftçi, tüccarın kaaıbiliyetinden istifa
de eder. Tüccar, çiftçinin kaabiliyetinden is
tifade 'eder. İşbölümünü iyi yapmış, rekabet 
müessesesini tesis etmiş, iyi işliyen piyasa me
kanizması budur. Sayın Genel Sekreter; ne lü
zum var diyor, İstanbul köp.'üsü ile televizyo
na.. Daha Türkiye'nin bu kadar ihtiyacı var
ken bnnlar lüks değil mi? Üç şehrin ihtiyacı 
için fcelevlizyon mu yapılır? Böyle bir durum 
yoktur muhterem milletvekilleri. Televizyon, 
radyo gibi bütün Türkiye için düşünülmekte-. 

Biz 500 dolar seviyesine eriştiğimiz zaman 
Türkiye'de birçok problemlerin halledildiğini 
ve yeniden birtakım problemlerin ortaya çık
tığını göreceğiz. Bu mesut bir merhaledir. 
Onun için yabancı sermaye, yabancı tekno
loji özel teşebbüs ve saire gibi mevzularda 
konuşurken bunları ürkütmiyeeek şekilde ko
nuşmak lâzımdır. Bunları ürkütür şekilde ko
nuştuğumuz takdirde Türkiye'nin sadece Dev
let vasıtasiyle ileriye gitmesi imkânsızdır. Açık
tır hesaplar. Ben soruyorum; bu sualime hiç. 
kimse çıkıp cevap vermedi, sadece işte yuvar
lak cevaplar, yani devletçiliğe düşmansınız 
gibi cevaplar. 70 milyar liralık İktisadi Dev
let Teşekkülü tesisleri var. Yarattığı kaynak 
nedir? Türk iktisadiyatının bütün tasarrufla
rını senelerdir almıştır. Yalnız hakşinaslık için 
bu bir şeyi söyliyeyim; İktisadi Devlet Teşeb
büslerini sadece bilanço esası üzerinden müta
lâa etmek de yanlıştır. Ama kaynak yaratma
dığı, kaynak yuttuğu da bir vakıadır. Bu 
hangi İk'tluadi Devkit Tcipk'küYa krıynak ya
ratmış mecmu olarak? Burada izah ettim bun
dan üç ay evvel; kömür tesisleri zarar eder, 

damiryolları zarar eder, denizyolları zarar eder, 
sadece PTT kazanır. Elektrik zarar eder, ha
vayolları bu sene kâra geçti. Maden baş başa 
gider, Sümerbank işte baş başa gider. Bilanço 
bu. Ve bu bugün değil. Muhterem milletvekil
leri, hepinizin bildiği gibi ki, biraz sonra Bar-

ker Komisyon raporuna döndüğüm zaman, 1950 
ye kadar da bunların durumları mailûm ama 
ben sizin dokunmadığınız bir yere dokunaca-
ğ-rm, bu tesisler milletin, bunlar ne sizin ne bi
zim, inlilerim, milletin parası ile yapılmıştır. 
Biz istiyoruz ki daha rantab] çalışsın, daha 
iyi verim versin. Ama bu zamana kadar bu 
mümkün olmamış. Bunun natüründe birtakım 
sıkıntılar Var, reorganizasyon yapalım, reform 
yapalım deyince her şey haılılolmuyor. Reform 
yapalım demek sadece bir başlangıçtır. N<?yi 
yapacaksınız, nasıl yapacaksınız; bunları or
taya koymanız lâzım. Bizim, Devlet işletmeleri
ne partizanlık soktuğumuz iddiası, bu doku-
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dir ve sanayi ile birlikte düşünülmektedir. Ye-
nıi iş sahaları, yeni iş imkânları yaratacaktır 
ve televizyon bugün Türkiye'nin çok muhtacol-
duğu bir eğitim vasıtasıdır. Televizyona itiraz 
etmiş her memleket sonunda televizyonun çok 
»büyük faydalarını görmüştür. Nitekim 'komşu
muz Iran, onun yanında Pakistan, komşumuz 
Suriye, komşumuz Irak, onun yanında israil, 
onun yanında Mısır, bütün Avrupa memleket
leri, sadece Türkiye ve Yunanistan' müstesna, 
Doğu Bloku memleketlerinin hepsinde televiz
yon var. Hepsinin halledemediği birçok prob
lem var henüz, böyle bir mantık doğru değil
dir .muhterem milletvekilleri. Çünkü bunu her 
şeye tatbik edebilirsiniz. Ne lüzum var burada 
20 katlı otele, filân yerdeki köy susuzken? Bu-
kaide her şeye işler. Ne lüzum var asfalt yol
lara, ne lüzum var büyük yollara? izmir'den 
Ankara'ya 17 saatte gidiliyordu, yine 17 saatte 
gitmeye devam edelim de diğer yerler yapıl
sın. Bu her şeye işler. Böyle bir mantık doğ
ru değildir. Onun iç.in televizyon meselesinden 
herkes memnun olacaktır. Televizyon Türk eko
nomisine bir yük olmıyacaktır. Bilâkis topye-
kûn kalkınmadan bahsediyoruz, topyekûn kal
kınma sadece iktisadi kaynakları artırma me
selesi değildir. Topye'kûn kalkınma, halkı saa
det içinde tutma meselesidir aynı zamanda. Bu
gün bakınız radyolara, yol kenarından geçi
yorsunuz, çift süren vatandaş, sırtına bir 
transistorlu radyo almış, hem radyosunu din
liyor, hem çiftini sürüyor. 

Türkiye'nin neresinde ne cereyan ediyor, dün
yanın neresinde ne cereyan ediyor, en ücra kö
şedeki vatandaş bunu biliyor. En ücra köşede 
dedim, şunu söyliyeyim, Türkiye'nin bugün nüfus 
itibariyle yüzde ellidokuzu, saha itibariyle ancak 
yüzde kırküçü radyo dinler. 1972 de bu nisbet 
yüzde seksenaltıya yükselecektir. Yatırımlar ya
pılamamıştır. Neye? işte özerk radyo müessesesi. 
Özerkliği kaldıralım, bunun için demiyorum. Bi
naenaleyh kanun koyarken kanunları da işliye-
cek şekilde koymak lâzımdır. Bugün Türk va
tandaşının yüzde ellidokuzu ancak radyo dinli
yor. Güneyde Arap radyoları, Doğu'nun bir kıs
mında Iran, Azerbeycan radyoları ve Trakya'mız
da Bulgaristan, Yunanistan radyo1 arı dinleniyor. 
Dinliyemiyor Türk vatandaşı Türk radyosunu 
ve Hükümet olarak benim buna müdahale etmek 
durumum yok. Onun içindir ki, kuvvetlerin 

tecezzii dediğimiz ızaman, siyalsi ikarvvet'i, icrayı 
çok nüfuzsuz hale getirdiğimiz vakit, zaıf ha
line getirdiğimiz vakit neticede vatandaş zarar 
görüyor, işte düzenin değişecek yerleri bunlar. 

Şimdi, istanbul köprüsüne gelince; istanbul 
köprüsü bugün bir allerji olmaktan çıkmalıdır. 
istanbul köprüsü ne Adalet Partisi iktidarı, is
tanbul köprüsünü Asya ile Avrupa'yı Adalet 
Partisi zamanında birleştirdiler desinler diye yap
mıyor, yapmayı düşünmüyor, istanbul köprü
sü iktisadi bir tesistir. 

Muhterem milletvekilleri; İstanbul trafiği, 
istanbul çevre yollan ve Boğaz geçişi yapılma
dıkça halledilemez. Bugün istanbul'da 76 bin 
vasıta var. 1972 senesinde bu miktar 400 bini 
bulacak. 76 bin vasıta ile istanbul sokaklarından 
geçmek imkânı yok. Bunların hepsi hesaba vu
rulmuştur, vatandaşın zayi olan zamanından, 
tutunuz da Boğazı geçmek için ödediği para, 
hep.3İ heısalba 'vuTulmıısitur ve Ibu (heraajplar dün
yanın en tanınmış iktisatçıları tarafından ya
pılmıştır, çeşitli zamanlarda yapılmıştır. Elim
de bulunan en son etütlerden biri, 1964 tarihini 
taşıyor, hesap şu : 1988 senesine kadar, 1968 den 
19S8 e kadar 20 senelik perivot, köprünün is
tihsal edeceği para 2 milyar 870 milyon lira. Bu
günkü feriye vatandaşın ödediği ücret ile, buna 
mukabil bütün borcu ve itfası ve işletme bakım 
masrafı 1 milyar 512 milyon 712 bin liradır. Bu 
bir hesap meselesidir ve 20 «ene içimde frr'nrü, 
sarf edilenin 1,8 misli parasını istihsal edecektir, 
Bu parayı aslında Türk vatandaşı veriyor. Nasıl 
veriyor? Feriye verivor. Buna, karşıya geçmek 
için geçen zaman dâhil değildir. 32 saat bekli-
ven kamvon kuyruğu oluyor zaman zaman, is
tanbul Türkiye endüstrisinin tahminen yü^de 
ellibirin'n toplandığı yerdir ve Türkiye büvü-
dükçe de bu nisbet endüstrinin yayılmasından 
dolayı bir miktar azalabilir ama eok azalaca
ğım tahrrrn etmiyoruz. Çünkü istanbul su 
yolu 'üzerindedir. ıSoı 'yolu IÜIZO rinde 'olmanın na
mütenahi büyük avantajları vardır. Fevkalâde 
müsait bir su yolu üzerindedir. Bu şekildeki bü-
vük şehirler Avrupa'da da var, hiçbir zaman 
ehemmiyetlerini kavbetmiyorlar, ehemmiyetli 
büvüvor. istanbul 1985 lerde bunrünkü nüfusu-
ıı ı b'rkaç misli geçecektir ve 2000 senesinde de 
istanbul 6 - 6,5 milyon nüfuslu, ve Adapazarına 
kadar uzanmış bir şehrimiz olacaktır. Ama bü
yük bir istanbul'u görebilmek, ihtiyaçlarını ona 
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göre düşünebilmek lâzımdır. İstanbul'da bugün I 
2,5 milyon vatandaşımız yaşıyor ve nüfusu
muzun hemen hemen ondörtte biridir. İstanbul'
dan bugün sadece İstanbul'da oturan vatandaş 
istifade etmiyor ki, bütün Türkiye istifade edi
yor. Binaenaleyh, İstanbul köprüsü iktisadi bir 
projedir. Bunu şu veya bu sebeple allerjik bul
mamanızı rica ediyorum, değerli bir projedir. 
Türk turizmine, Türk münakale ekonomisine ve 
İstanbul'a çok şeyler ekliyecektir. Yalnız başına 
köprü değil muhterem milletvekilleri, Yeşilköy 
hava alanının bir hava limanı haline getirilmesi 
lâzımdır. Oradan başlıyor irtibat, sonra çevre 

yollarının Halic'i geçen bir köprünün Boğaza 
bağlanması lâzımdır. Boğaz'dan itibaren de İs
tanbul - İskenderun istikametinde yapacağımız 
ekspres şosesine bağlanması lâzımdır. Binaen
aleyh, Yeşilköy'e inen birisi İskenderun'a kadar 
arızasız, bir yerde tıkanmadan gidebilmelidir. 
Ekonominin can damarlarıdır, anaarterleridir 
münakale ve İstanbul'un içindeki yolları da bu 
çevre yoluna bağlamak suretiyle İstanbul'un sı
kışık trafiğini geniş çapta halletmek mümkün- I 
dür. Başka bir hal şekli yoktur. 

Bugün İstanbul zannediyor musunuz ki bu 
kadar hareketli olmasına rağmen bir zenginler I 
şehridir? Istantbul büyük bir fukara şehridir. Nü
fusunun büyük kısmı bildiğiniz g'ıbi 130 bin 
aile gecekondularda yaşar. İstanbul'a modern 
bir hüviyet* büyük bir Avrupa şehri hüviyeti 
vermek bizim ecdadımızdan devraldığımız bir I 
vazifedir. (A.P. sıralarından alkışlar) Diyeceksi- j 
niz ki bu parlak bir söz... Parlak bir sö? olduğu I 
kadar doğru bir söz. Büyük bir Avrupa şehri 
manzarasını İstanbul bugün vermiyor. Avrupa'- I 
dan geldiğiniz zaman bunu görüyorsunuz. 

Ama büyük" bir Avrupa şehri olmıya nam
zet, o hayatiyet kendisinde var. Bu sen^ üe 
tane otelin Taksim civarında inşasına başlanıyor. 
720 yataklı Taksim Gazinosunun bulunduğu yer
deki, Vakıf Oteli, 400 yataklı Maçka'da Emekli 
Sandığı Oteli ve yine Taksim'de büyük bir 
otel. İki bankanın müştereken yapacağı bir 
otel olacaktır. Böylece bir merkez teşekkül I 
ed;yor. Grelen turist nerede yatacak? Bu ha
yatiyet var. Yani İstanbul'un bugün ne ka
dar yatağı varsa, yapılmakta olan, bu sene 
başlıyan oteller bunun yarısı kadar bir ya
tağı ilâve ediyor. Onun içindir ki, bu inki- | 
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safa hizmet etmemiz lâzımdır. Avrupa'dan 
Orta - Şark'a turist akını Mün!lh ve Brendi-
zi'den başlıyor. Münih'ten gelen akın Yugos
lavya'dan, Bulgaristan'dan geçip geliyor. 
Brsndizi'den gelen akın ise Korfu üzerinden 
Yunanistan'dan gelip geçiyor. Trakya'nın bü
tün yollarını da buna göre yapmaya mecbu
ruz. Bu şekilde Avrupa ile bağlanmış olaca
ğız. 

Diğer taraftan bugün Van - Kotur hattını 
yapıyoruz, tren yolu. Bugün Sivas - Refahi--
ye - Erzincan yolunu yapıyoruz, Erzurum ve 
hududa kadar bağlanacaktır. İran'ın yüz kilo
metrelik bir kısmı vardır. Pakistan kendi için
deki, yolu yapacaktır, tran, Pakistan'a bağla
nacaktır. Büyüyen dünyanın, gelişen dünya
nın, danya sulh içinde bulunduğu müddetçe 
gelişen Türkiye kuvvetli bir partner olacak
tır. Bunun için de birtakım büyük şeyleri daha 
evvel düşünüp yapmamız lâzımdır. Binaenaleyh 
İstanbul Köprüsü Hocanın fiili olmaktan çık
mıştır. İktisadi bir yatırımdır, lâzımdır ve bir
çok faydalan vardır . Hesaplan da en ufak 
detayına kadar yapılmıştır. Istiyen herkese bu 
hesaplar yine açıktır. 

1990 senes'nde İstanbul Köprüsünün üze
rinden günde 52 700 vasıtanın geçeceği, sene
de 19 9^0 fW' vasıtanın gereceği hesaplpanı-
yor. Bugünkü Boğaz vasıtalannın bu trafiği 
\ aldırmasın a imkân yok ve bu rakamlar 
1965 te 5 milyondan 1975 te 10 mayona, 1980 
de 13 milvona gre^yor vo bildjp-iniz g'-bi Bo-
rça.zın 'kr/t^anî fotika-metıte ı?eıç'llmiş lolmaısından 
nek eok kaza meydana çıkıyor. Boğaz/lan tu-
lâni istikamette bryük bir hareket vardır. Bu . 
hareket devam edecektir. 

Sovyetlerin daha çok istihlâk maFanna ih-
tivaeları bulur-dr^u ve Sovyet •ekonomisinin 
^aha cok istihlâk malı alma durumunda ol
duğu. daha rok yatınm malı satma duru
munda bulunduğu, bir devrenin içindeyiz ve 
bu trafik, Bo*az trafiği cok büvümüstü-" ve 
bu b'"v'i"ipv* de d^vam edecektir. Sovyet Rus
ya bugün 180 milyon ton petrol istihsal edip 
hı--rmn 40 milyon torunu satıyor. Yann bu 
rakamlar daha da büyüveeektir. Onrn Vî-n. 
Bo^az trafiğini Boğazın bir tarafından öbür 
tarafına geçen bir katar halinde gecen feri 
yaparsak bu trafiği kazasız idare etmek ini" 
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kânı yok. Çeşitli sebeplerden dolayı Boğaz I 
Köprüsü lâzımdır. Onun için bunlar bir gös
teriş yatırımı değildir. Düşündüğümüz yatırım
lar Türkiye'yi büyük yapacak, Türkiye'yi 
güçlü yapacak yatırımlardır, büyük yatırım
lardır. 

Sayın Genel Sekreterin konuşmasının so
nuna doğru bir do yakınma var. Diyor ki ; «Biz 
iktidarda iken tutucu bir muhalefet karşımız
da idi». Yine bizden şikâyet ediyor. Şimdi 
diyor; «Adalet Partisinin böyle bir talihsizli
ği yoktur». Yani diyor ki Adalet Partisi mu
halefette de kötü, iktidarda da kötüdür. Bu 
bir hayat hakkı meselesidir. Eğer böyle bir 
damgacı Adalet Partisine vuruyorsanız Ada
let Partisine hayat hakkı tanımadığınızdan do
layıdır. Ama bu sizin elinizde dcğM. Şu bâzı 
menfaat (^evrelerine aşırı bağlılık gibi lâflar 
tamamen safsata ve demagojiden ibarettir, ümi-
dederim ki, bu lâfları bir daha kullanmaz 
saym genel sekreter. 

Bir hususa memnun oldum; ümidederim ki 
içinden inancı da öyle olsun. Türk halkının, 
Türkiye'nin ve kültürel seviyesinde hiçbir ül
kede raslanmıyacak şekilde canlı ve uyanık ve 
yeniliklere açık bir halk olduğunu söylüyor. 
Bunu söyledikten sonra Türk halkını geri
cilikle, Türk halkını başka damgalarla damga
lamaya kalkarlarsa o zaman tam mansiyle te
nakuz 'içerisinde olurlar. Onun için bunu ken
di zihniyetlerinde bir ilerleme olarak kayde
diyorum. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri; 
alkışlar) huzurunuzda 3460 sayılı Kanunun 
- 1938 şpnesinde çıkmıştır - gerekçesini biraz 
sonra okuyacağım ve geçen 30 sene zarfında 
acaba bu iddiaları yananlar ileriye mi eritmiş. 
geriye mi gelmiştir? Bu, görülecektir. 17.G.1938 
tarih ve 3460 saydı Kanun. Knnunun G ncı 
maddeci, İktisadi Devlet Teşekkülleri umumi 
heyetine, teşekküller tarafımdan kurulmuş 
müesseselerin, Hükümetçe vııkubıılacak teklif 
üzerire. şirket haline petir^mesire dair mukar-
rerat ittihaz etmek, bu hususta ieabeden karar
ları vermek vazife ve salâhiyetini tanımıştır. 

Aynı kanunun 26 ncı nıaddcü, bahis konu
su şirketlerin, anonim veya limited, hissedar
larının Türk ve hisFc sen et1 edinin nama muhar
rer olmasını icabettirmektedir. Yine aynı ka
nun maddesinde. İcra Vekilleri kararına ikti- | 
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ran etmek, ayrıca lüzum ve zaruret bulunmak 
şartı ile şirket hisselerinin bir kısmının veya 
tamanınm hamiline ait olabilmesine cevaz ve
riyor. Yani, bugün itiraz edilen karma teşeb
büsler, bizim getirdiğimiz karma teşebbüs fik
ri daha 1933 de var. 30 sene geçmiş aradan, ge
riye gidiyoruz. 

Hülâsa olarak:, saym genel sekreterin arz 
ettiğim şekilde iddiaları çok muğlâk, "insafsız, 
hakkaniyetten uzak, hakiki temellerden mah
rumdur. 

Şimdi bir miktar -da başka bir istikametten 
Saym Erim'in, biraz sonra da bir başka isti
kametten Saym Satır 'm iddialarını cevaplan
dıracağım. 

Evvelâ, şu plân meselesinden başlıyalım. 
Ben dedim ki, 1950 de iktidara gelse idiniz kol
tuğunuzun altında plân var mıydı? Saym Erim 
Beyefendi böyle söylüyor. Sonunda da yoktu, 
diyor, öyle diyorsunuz, onu göstereceğim. Şöy
le başlıyor, diyor ki, rapor da, yok. Şimdi, ba
kın nasıl mesele? 

1950 de Devlet için millî bir kalkınma plânı 
hazırlatmaya başlamış idi, C. H. P. bir plân 
dairesi kurmak, bir millî kalkınma plânı mey
dana .getirmek maksadiyle Şemsettin Günaltay 
Hükümeti, Dünya Bankasına; 1949 da baş
vurmuş idi. 

Birinci sual : Demin okudum, C. H. P. nin 
o za.man programında bir plân sözü var. ' Aca
ba, 1949 a kadar C. H. P. neden -bir plân yap
madı? Hayır, şimdi ben soruyorum bunları ta
biî, karşıdan bir cevap almak için sormuyorum. 
(C.H. P. sıralarından, «siz cevap verin» sesleri) 
Kendim de cevap vermiyeoeğim, size bırakıyo
rum. Söz sıranız gelince gelip oeva.p verirsiniz. 

Şimdi, bakınız Saym Erim ne diyor : «Bu, 
böyle olmakla beraber, diyor, 'kalkınmayı bir 
bütün olarak düşünüp, ele alan ve uygulıyan 
ilk genel plân, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânıdır.» Yani, bu demektir ki, bizim ne 
1950 de plânımız vardı, ne 1961 de plânımız 
va~dı. Bu, budur. Şimdi bu durum karşısında 
şunu eleştireceğim : 

Sayın Erim'in burada rücu ettiği plân dai
resi kurmak ve bir millî kalkınma plânı mey
dana getirmek üzere Dünya Bankasına baş
vurmak keyfiyeti. Bu nedir? Bu Barker He
yeti raporudur. Şimdi, bakalım, nedir Ba?« 
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ker Heyeti raporu? Barker Heyeti raporunun 
aslında 1950 - 1960 yılları arasında çok müna
kaşası yapılmıştır. O zamanki Meclislerde bu
lunanlar gayet iyi hatırlarlar, zabıtlara bakan
lar, gayet iyi hatırlıyacaklaırdır ve söyleyecekle
rim Devletin arşivlerine müstenittir, şahsi inti-
'balarıma değil. Bu mevzuun açılmasında fayda 

•vardır, onun içjn Sayın Erim'e teşekkür edi
yorum. Çünkü, plânın eğer Türkiye'de bahası
nı tâyin etmek gerekiyorsa, har halde plânın 
bahası C. H. P. olarak ortaya çıkmuyacaktır 
göreceksiniz. Ama, bu iddiaları hiç olmazsa 
vuzuha kavuşacaktır. Sene 1949, hattâ, biraz 
ovvelisJno gidiyor, 1948. Dünya yanmış, yıkıl
mış. Milletlerarası Kalkınma Bankası diye bir 

- banka kurulmuş, Aslında bankanın ismi, «Recon-
sstuçtJon Development» yani yeniden imar ve 
inkişaf ettirmek. Harbin meydana getirdiği ya-
.raları -kapatmak üzere Birleşmiş Milletler hare
kete geçmiş ve çeşitli devletler bir araya gelip 
bu bankayı kurmuşlar. Bankanın elinde büyük 
paralar var. İkraz yapacak bu banka, Bir çok 
memleketler talip. Biz de, bir miktar para alıp 
kal'kınmak için kullanalım şeklinde bir hevese 
kapılıyoruz, bir arzuya kapılıyoruz, bir arzuya 
kapılıyoruz. Banka, yaptığımız müracaatlara di
yor ki : Peki, ne yapacaksınız vereceğinimiz bu 
pahayla Siz bir verin de biz ne yapacağımızı 
düşünürüz şeklinde bir tavrı banka hiçbir zaman 
tavsip etmez. Çünkü 'banka, beynelmilel banka 
gayet iyi mütahassısları bulunan ve ortak dev
letlerin paralarını ortak memleketlerin imarına 
ve inkişafına sarfedece'k şekilde prioriteler tan
zim edecek 'bilgiye sahip. BJz limanlar, Seyhan 
Barajı ve silolar için bir talepde bulunuyoruz, 
istikraz talebinde bulunuyoruz, yahut, daha son
radır talepde bulunma meselesi... Bunların ön ça
lışmaları yapılıyor. Önçalışmaları yapılırken 
Banka, Türkiye'nin alacağı paraları ödeme .gücü 

-olup olmadığını bilmek ister. Çünkü, bankanın 
vermiş bulunduğu krediler, kredi serdiği dev
letlerin öderne .güdü ile .'tahı lidedilrnirytir ve hu 
maksatla yapılan önçalışmaların sonunda banka 
ile bir heyetin Türkiye'ye gelip, Türkiye'nin ik
tisadiyatını tetkik etmesi üzerinde mutabık kalı
nıyor. Şimdi, Bankanın Umum Müdür Muavini 
Garner'in Sayın merhum Günaltay'a bir telgrafı 
var. Telgrafında .şöyle diyor: «Heyetin Türkiye'
nin bütün bütün kalkınma meselelerinin halli 
için şümullü, ve teferruatlı bir plân hazırlaması j 

— 47 

30 . 6 . 1967 O : 2 

mümkün olamıyacağı .gibi buna teşehbüs etmesi
ni de anzu etmiyoruz. Biz heyetin hedefini, Tür> 
kiye'n'n müsta'kbel iktisadi terakkisinin umumi 
fallarını çizmek ve hedefLere yaklaştıracak mu
ayyen h'ir hattı hareket tavsiye etmek olarak gö
rüyoruz. «Bu Garnor'in Sayın Günaltay'a olan 
bir telgrafıdır. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bir şeye cevap 
bunlar. 

BAŞBAKAN .SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bunların hepsi var. Şimdi evvelâ bu
radan 'bir başlıyaıyım. C. H. P. nin madem'ki - as
lında bu, C. H. P. nin plânı olmadığını gösterir, 
yani bir plân sipariş edilmiştir Dünya Bankasına 
yani bir plân sipariş edilmiştir Dünya Bankası
na. (C. H. P. sıralarından «İşte yapılmış» sesle
di) İktidar olarak sizin ondan da vazgeçmezsiniz, 
geçmiş, o maızide kalmış. Plân yok orta yerd«. 
Plânın nasıl yapılacağına dair birşey yok, bir 
yok, hir plân dairesi, bir plân bürosu yok. 
(C. H. P. sıralarından, umumi heyet teşehbüs et
miş, sesleri) Hiçbir şey yok. Sene 1949. Ne ya
palım? Dünya Bankasının aslında bu raporu tet
kik et'mdkten maksadı, Türkiye'nin ilerdeki fi
nansman durumlarına ne ölçüde iştirak edebile
ceğini tâyindir. Dünya Bankasına bir plân yap
tıralım, eğer Sayın Erim'in ifade ettiği şekil bu 
ise, mesele bir defa böyle değil. Telgrafta oku
duğum gibi Türkiye iktisadiyatının umumi hat
larını tâyindir maksat. Kitaplar buradadır. Bal-
ker raporunun İngizilcesi bu, Türkçesi de bu
dur. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Turner Esepres-
s'ıon'u c.kur musunuz efendim? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Size sıra geldiği zaman çıkar buradan 
okursunuz Beyefendi. 

Şimdi müsaade buyurun, hen aslında mese
leyi başka bir yere getirmek istiyorum. Madem 
ki plânınız vardı da neye Birleşik Amerika'deki, 
Waşington'daki bir bankaya plân s!pariş ettiniz? 
Hâdfoe o dur. Bu rapor, tamamen ecnehi müta-
hassıslar tarafından hazırlanmıştır. Hazırlıyanla-
rın ismini de okuyayım size. Ha, şimdi oradan 
neneye geliyoruz. Muhterem milletvekilleri, bu-
,gün yabancı sermayeye, borç alınan paraya iti
raz eden bir zihniyet, dışarıdan bir. bankaya 
Türkiye'nin nasıl kalkınabileceğini bir rap»ora 
bağlatmak, bir plâna bağlatmak istiyor. (G,H,P, 
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sıralarından «20 sene geçti» sesleri) İşte, ben de 
onu teşrih etmeğe çalışıyorum. Şimdi bakınız ne 
oluyor? 

Bu heyet geliyor, -bir rapor veriyor. Bu rapo* 
1951 senesinde verilmiştir. Yani, C. H. P. 1950 
de ükttidara gelseydi, eısarsen bu rapor yine ycıkkı 
•elinde. Ç'irlîü, 1951 de ortaya çılkmştır. Şimdi-
rapor nıe tavsiye ediyor? Birçdk tavsiyelerde bu
lunuyor. Diyor ki, «Devlet işlerinin, özellikle 
ekonomik politikasının daha iyi yönetilmesi, 
özel teşebbüsün gelişmesine daha elverişli bir 
•çevrenin yaratılması, malî istikrarın sağlanması, 
ekonomik gelişme ve kalkınmaya olumsuz etki 
yapan vergi engellerinin ortadan kaldırılması, 
sağlık ve eğitim şartlarının iyileştirilmesi...» 
Raporun anatavsiyeleri bil. 20 sene içinde her
halde bu esaslar çok değişmiş değildir. Bugün 
karşımızda, özel teşebbüse söylemediğini bır.ak-
mıyan bir parti, yahut parti sözcüsü çıkıyor. 
Zannetmiyorum ki, Sayın Genel Sekreterin söy
lediğini insaf sahibi partililer tasvibetmiş olsun 
(O. H. P. sıralarından «etmiyoruz» sesleri) 

ORHAN BİRGlT (İstanbul) — Bizim ya
nımızda Osman Turan oturmuyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — ^>y^e diyeceğinizi biliyorum. 

Yine diyor ki, programın vadettiği imkân
lar üzerinde «Tavsiye ettiğimiz programın ba
şarı ile uygulanması halinde elde olunacak so
nuçları önceden kestirmek mümkün değildir» 

Devam ediyor. Birinci fasıl, tarihî tekamü
lü izah ediyor. Burada 3 - 5 pasaj okuyacağım. 
Tarihî tekamül; «özellikle gelirin, üretimin ar
tışından nüfusun ancak küçük bir kısmının fay
dalanmış olduğu yaptığımız etütler sonunda 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. » Onun için sor
dum, 1950 de ne idi gelir dağılımı diye. Bu res
mî rapor, Barker Raporu. 

«örneğin 1936 - 1948 yılları arasında kişi 
başına düşen gelir sadece 30 lira artarak 360 
liraya yükselmiştir. Tüketim yönünden de ön
emli bir gelişme olduğu kolaylıkla söylenemez» 
Ve devam ediyor. «Bâzı bölgeler modern sa
nayileşmiş toplumların birçok özelliklerini haiz 
bulunduğu halde, başka bölgeler hemen hemen 
yüzyıllarca öncenin ilkel bir manzarasını arz et
mektedir.» 

Şimdi Sayın Genel Sekreter buna itiraz edi
yor, yani, aynı şeyleri o da söylüyor, «Mali 

bünye büyük bir enflâsyonla karşılaşmış önemli 
zarflar göstermiştir. Bunun sonucunda memle
ket parasına karşı itimatsızlık doğmuş ve üre
tim için uzun vadeli yatırımlardan kaçınılmış
tır» diyor. 

Diyor ki, «Türkiye'nin ekonomik ilerlemesi
nin müstekar bir hale gelmemesinin bağlıca se
bepleri üzerinde ayrı ayrı durmak ve bunları 
belirtmek istiyoruz. Kanımızca bu sebepler, baş
lıca aşağıdakilerden ibarettir. 

1. — Memletketteki, gerçek gelir seviyesinin 
düşüklüğü, yatırım işlerinde kullanılabilecek 
sermaye miktarını şiddetle sınırlamaktadır. 

2. — Tarımın zararına olarak endüstriyel 
kalkınmaya gerektiğinden fazla önem verilmiş
tir. 

3. — Türkiye yatırımlarının en uygun alan
lara tercihine rehberlik edebilecek yeterli bir 
mekanizmadan mahrum olabilmiştir. 

Bilindiği üzere, özel teşebbüs sisteminde ha
talı bir yatırım iflâs veya benzeri bir akibet ile 
tasfiye edildiği halde kamu teşebbüslerinin hâ
kim olduğu bir sistemde yatırımların ekonomi
nin ihtiyaç ve kaynaklarına uygun gelmiyecek 
bir şekilde yapılmasını önliyecek bir mekaniz
manın ayrıca tesis edilmiş olması zarureti var
dır. Ben söylüyorum bunu, bu sayın sözcülerin 
şu şeylerinde vardır. Yani, benim söylediğim 
şeyin ehemmiyeti olmadığını belirtmek için 
vardır, dokümanlar içerisinde. Şimdi gösterece-r 
ğim. 

«Halbuki genel olarak yatırımlar Türkiye'de 
Sümerbank ve Etibank gibi iki devlet teşebbü
süne bırakılmış ve bu teşebbüslerde bâzı hal
lerde hatalı yatırımlara gitmişlerdir.» 

Devam ediyor, «Devletin malî politikası sa
tmalına gücünün serbest bir şekilde teşekkül 
ve gelişmesine engel olmuştur.» Ondan sonra, 
«İşgücünün üretim veriminde ve genel verimli-
liğindeki artış endüstri ekonomisinin ve devlet 
idaresinin artan ihtiyaçlarına ayak uydurama-
mıştıı\» Bunlar 1950 ye girişin tesbitleri. 

Şimdi bu raporun söylediği şeylerle, bunun-, 
la plân iddiası yapamazsınız beyler. Bu gayet 
gülünç birşey. Şimdi biraz münakaşa edelim,, 
ne var içerisinde? Müsaade buyurun. Burada 
akademik bir münakaşa yapıyoruz. 15 - 20 sene 
evvelinin şeyini siz almak istemiyorsunuz, ama, 
plânımız vardı diyorsunuz. Bunun münakaşasıiü 
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yapalım. Bunu sırf plân fikrine hizmet için ya
palım, 

Şimdi bu rapora bakıyoruz, ne tavsiye edi
yor? Münakale ekonomisinde birşey tavsiye et
miyor. Türkiye'nin endüstrileşmesini tevsiye 
etmiyor. Siz çiftçi çobansızm diyor. Yani, açık
çası yine öyle kaim diyor. Bir ecnebinin böyle 
demesi gayet aşikârdır. Şimdi söyliyeceğim, ağır 
sanayi tavsiye etmiyor. Müsaade buyuran 

Şimdi yerini göstereceğim. Büyük enerji 
santrallarını tavsiye etmiyor, küçük küçük ya
pın diyor. Büyük sulama şebekelerini tavsiye 
etmiyor, ufak ufak yapın diyor. Bu rapor tat
bik edilseydi Türkiye bugünkünden iki misli 
daha fukara idi. 

•MUSAT ÖNER (Afyon Karahisar) — ?... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Müsaade buyurun Sayın Öner. Bâzı 
-şeyler söyliyeceğim ki, beklerseniz belki konuş
mak için size daha iyi fırsat çıkar. Yani, dahıa 
güzel birşey söyliyebilirsiniz oturduğunuz yer
den. (Gülüşmeler) 

Ekonomik politikanın ve ekonomik faaliyet
lerin koordinasyonundan şikâyet ediyor, «özel
likle küçük ölçüdekilere öncelik vermek üzere 
sulama projelerine ilk plânda yer verilmelidir. 
özellikle küçük sanayi gelişme bakımından en 
uygun yatırım sahaları şunlardır. Ziraî mahsul
leri işleyen endüstri, hafif makine, madeni eşya, 
ve âlet imalâtı, inşaat malzemesi, deri işleri, tah
ta işleme, hafif kimya maddeleri imali seramik 
ve çömlekçilik, köy el sanatları.» bunları tav
siye ediyor. 

Devam ediyor. «Lüks maddeleri üreten sa
nayi ile ağır makinalı maden mamulleri, gübre 
hariç, ağır kimya» Yani, sadece gübreyi hariç 
tutuyor. «'Selüloz ve kâğıt endüstrileri bugün 
için geliştirilmemelidir» diyor. Gayet tabiî o gün 
için. O ıgün geliştirilseydi, bugün 55 milyon 
gübre parası vermezdik dışarıya. Türk köylüsü 
de 10 sene evvel gübreyi kullanmaya başlardı. 

Devam ediyor, diyor ki, «Halen başlamış 
olan Sarıyar Projesi 1951 tahihlidir, diğer kü
çük endütri ve belediye santralları inşaat proje
leri tamamlanmalı, bundan böyle büyük çapta 
projelerin tatbikine girişilmiyerck, yatırımlar 
<*en müstacel talepleri karşılıyacak küçük sant-
•rallara inhisar ettirilmelidir» Yani, diyor ki, 
Türk halkına; kâfi derecede elektrik bulmayın, 
-elektriği 25 kuruş yerine 85 kuruşa yakın, bula

bildiğiniz yerlerde endüsri kurmak için 50 ku
ruşa elektrik istihsal edin. Müstehliki ezin bu
nunla. Büyük nüfus kütleleri de karanlıkta 
otursun. 

Muhterem milletvekilleri, 1960 de Türkiye'
nin sadece % 13 ü elektrik ışığı kullanıyordu. 
Bugün bu nisbet % 40 a yaklaşmaktadır. 
1950 de Türkiye'nin sadece 784 milyon Kw 
saat elektriği vardı. Bugün 6 milyar, 1972 de 
12 milyar. Yapmayınız diyor. Ne ile "yapaca
ğız endüstriyi? Ve her sene 400 000 Türk vatan
daşı bizden iş istiyor. Nereden bulup verece
ğiz işi? Tavukçuluk yapın diyor. Şurada en
teresan bir pasaj daiha var okuyor/um. 

«Özel sektörün teşvikine ait tavsiyelerimiz 
ise, başlıca aşağıdaki noktalarda toplanmakta-
dır. Hükümet, kamu teşebbüslerinin faaliyet 
sahalarını açık bir şekilde teslbit etmelidir.» 
Zaten şu dokümanda da okudum, Hükümet di
yor ki, biz sadece ağır işleri yapacağız. Diğer 
işlere girişmiyecıeğiz. Onları da sayıyor, di
yor ki, «bizim programımızda Halk Partisi 
programında Büyük enerji santralleri, maden 
işletmeleri, ağır endüstri, savunma endüstrisi, 
ıbayındırlık işleri ve PTT gilbi teşebbüsler var, 
bundan başka bir şey yapmıyacağız» Hüküme
tin mektubu bu. Şimdi bâzı kamu teşebbüsle
rinin derhal satılması, bu ekonomik faaliyetle
rin sınırlama niyetini ispat edebilir. Bunu tav
siye ediyor. Biliyorsunuz ki, biz Hükümet prog
ramımıza buna ait bir şey koyduk. Burada 
uzun boylu bunun münakaşası yapıldı. Ancak, 
bu gibi satışların çok önemli ekonomik, sosyal 
ve politik meselelerin de göz önünde tutulma
sı zorunludur. 

Devam ediyor. «Hükümetin kamu teşebbüs
lerine dış ticaret kredi politikası bakımından 
sağlamış olduğu istisnai kolaylıkları kaldırma
sı ve özel teşebbüslerle eşit bir ortamda çalış
ma şartlarını hazırlaması lâzımdır. Çiftçi, iş
çi ve tüccar birlikleri üzıerindeki doğrudan doğ
ruya kontrollar kaldırılmalıdır» diyor. 

Aslında Birinci Beş Yıllık Plân sarateji-
sine ve Birinci Beş Yıllık Plândaki karma te
şebbüsler kısmına baktığımız ızaman özel te
şebbüsle kamu teşebbüsünün aynı muamelelere 
tabi olacağı yazılıdır. Birinci Beş Yıllık Plân 
üzerinden henüz beş sene geçti. Eğer diyorsa
nız ki, biz o zaman Adalet Partisi ile ortak Hü-
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ıkıimettik, A. P. nin hatırı için bunu koyduk. 
O ayrı bir meseledir ve bugünkü söylediğinize 
•göre de tek çıkar yoldur sizin için. Yo'k böyle 
donuyorsanız, konuşmamın başında söylediğim 
bir hüviyet değişikliğini aşikâr olarak, vazıh 
•olarak ortaya koymak lâzımdır. Biz de bile
lim, bilelim ki, ne söylediğinizi daha rahat an
sıyabilelim. 

Mulhlterem milletvekilıleri, Barlker raporu böy
le devanı ediyor. Barker rakorunun içinde bâzı 
faydalı tavsiyeler vardır ve bunlar nazarı dik-
'kate alınmamış 'değildir. Yalnız bunun 10 sene 
kavgası ^olmuştur. 

Şimdi, siyasi mösuliyet mescleisi üzerine dö
nüyorum burada. Deseler ki, yabancı müte
hassıslar şöyle yapın, şöyle yapın ve millî Hü
kümetler onu aynen tatbik etse, o zaman bir 
muvaffalklyeitJsizliğe uğransa, milletin karşısına 
•çıkıldığıı .zaman, millî Hükümetler millete ne 
'diyeceklerdir ? Yabancı mütehassıslar böyle 
tavsiye etti, biz de bunu tatbik ettik denemez. 
Onun için muhterem arkadaşlar, ihtisastan 
faydalanabilirsiniz ama, plânlar millî olmak 
mecburiyetindedir. Plânları kendi mütöhasısla-
rımız yapacaklardır. İhtisastan faydalanacak
sınız, ilimden, bilgiden, faydalanacaksınız. He
deflerin vaz'ında Türkiye'nin gerçeklerini, 
Türkiye'nin mesele'l erini, Türkiye'nin ıstırap
larını plâna inikas ettirmede, ancak o mille
tin, Türk Milletinin gocukları onu başarabi
lir. 

Esasen topyelmn kalkınma plânı mıeflrumu 
içinde bir vesile ile de söylediğim gibi, plân sa
dece bir ekonomik gelişmeyi temin eden plân 
değildir. Plânın hedefi, sosya'l gelişmeyi temin 
•etmektir, kültürel gelişmeyi temin etmektir. 
Ekonomik gelişmenin hedefi de sosyal ve kül
türel gelişmeyi temin etmektir. İnsanın mutlu
luğu diyoruz. İnsanın mutluluğunu temin et
mek sadece iktisadi varlığını artırmak ile müm
kün değildir. İktisadi varlığını artırmak sade
ce bunlardan biridir. 

İnsanın mutluluğunu, .sosyal ve kültürel ge
lişmeyi iktisadi gelişme ile birlikte artırarak 
sağlıyabiliriz. Onun içindir ki, Barker raporu
nu Sayın Erim'in bir plân şeklinde takdim et
mesini yadırgadım. Plân değildir, plân hü
viyetini haiz değildir. 

Şimdi bakınız ne oluyor? Bir pasaj okuya
cağım : «Biz Türkiye'de ziraati, mahsul temi-
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ni bakımından kısa zaman içinde pek fazla ge
nişlemek istidadı bulunmadığı neticesine var
mıştık. Fiyat himayesi usullerinin kullanıl
masının arz ettiği fayda bakımından son de
recede şüpheli bulmuştuk. Halbuki, Türkiye 
bizim tavsiyelerimizin hilâfına olarak ziraatın 
makinalaşmasma ve yüksek fiyat himayesine 
başlıca ehemmiyeti atfetmekte devam etti. Şu 
cihet aşikârdır ki, Türkiye bu devrede dikka
te şayan bir gelişme elde etmiştir». Bunu yazan, 
1955 senesinde yani, bu rapordan dört sene son
ra raporun ziraat müşaviridir. 

Ziraat Müşaviri William Nicolas «Türkiye 
diyor, bizim dediğimizi tutmadı. Dediğimizi 
tutsaydı ziraat 'bakımından daha da geri ka
lırdı, bizim dediğimizi tutmadı, şayanı dikkat 
neticeler aldı» diyor. İşte bu plânların millî 
vasfı ılıaiz olmasının neticesidir. 

Şimdi C.II.P. nin plânı var mı idi, yok mu 
idi münakaşası 1950 - 1960 arasında da yapıl

amıştır. Hep vardır denmiştir, ama hiçbir za
man böyle bir plân ortaya çıkmamıştır Varsa 
bunu verin âmme efkârı da görsün dedim. 
Barker raporu karşımıza çıktı. Barker raporu 
da budur. Barker raporundan biraz daha bah
sedeyim, size. 

Hükümetin beyannamesinde Devlet plânı hak
kında hükümler vardır. «Hükümet bu plânın 
yapılması işinin basit ve kolay olmadığını bil
mektedir. Bunun için Devlet plânı hazırlan
ması hususunda anaçizgileri çizerek mütehas
sıs aranmakta idi. Bu mütehassıs için aplikas
yon yapılmış, bunun için birisi bulunmuştur. 
Bunun dışmda ayrıca İmar ve Kalkınma Ban
kası ile temas ettik. Bu bankadan üç gün ev
vel aldığımız bir mektupta memleketin iktisadi 
yönden iktisadi bünyesini nazarı itibara alan 
ıbir plân hazırlıyacakları bildirilmektedir Mem
leketin gelişmesini plânlamak hususunda ge
lecek mütehassıslarla bizim mütehassıslarımız 
teşriki mesai ederek bir plân hazırlayacaklar
dır.» Bu, 14 Mart 1950 tarihli Ulus gazetesin
de merhum Devlet Bakanı Cemil Sait Barlas'm 
beyanatıdır. Yani 14 Mayıs 1950 ye iki ay kal
mış, iki ay evvelki bir beyandır. 

Yine bu plânın, raporun 251 nci sayfasında 
şöyle bir şey var : «Türkiye için topyekûn bir 
plânlaştırma ne mümkün, ne de arzuya şayan., 
dır.» Bunu ben söyledim Bütçe ve Plân Kaıs 
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ma Komisyonunda. «Elde mevcut malûmatın 
hata payı ziyadedir, ileride dayandığımız fara
ziyeleri hükümsüz bırakabilecek, önceden kesti-
rilmiyen, birçok haller zuhur edebilir. An
cak, beş senelik devre zarfında âmme sektörü
nün ele geçirmeyi ümidedebileceği mecmu kay
nakların muhtemel hacmi tahmin edilmiş, bu 
devreye taallûk eden program 'tesbitinde Hü
kümete ilk rehber olabilecek mâkul yatırım 
tahsislerine dair temennilerde bulunulmuştur». 
Sayfa 252. 

Aynı raporda; «Heyetimiz memleket ekonomi
sinin hususi sektör için bir program tesbitine 
teşebbüs etmemiştir. Zira tekmil hususi tasar
rufların kullanılma şeklini sevk ve idare etmek 
üzere arzu edilmiyen otoriter mahiyette kon
troller empoze edilmesi ^yoluna gidilmedikçe 
buna imkân yoktur». Emredici plâncılara söy
lüyorum : «Hususi yatırımların mühim bir kısmı 
memleketin para sisteminin dahi dışında cere
yan etmektedir. Bundan arta kalanların bü
yük bir kısmı da kredi müesseseleri dışındaki 
mecralardan finanse edilmektedir. Bu sebeple 
Devletin hususi tasarruflarını kullanma şek
lini kontrol etme, hattâ nüfuz altında bulun
durma imkânları son derecede mahduttur. Esa
sen hususi yatırımlara ait teferruatlı bir 
programın yersizliği de aşikârdır. Zira bu gay-
rişahsi ve objektif piyasaya, âmilleri yerine 
program formüle edenlerin sübjektif görüşle
rinin ikame edilmesine ihtiyaç gösterir». Say
fa 252. 

Şimdi bir hususu daha okuyacağım, plân 
fikrinin tekâmülü bakımından lâzımdır, zabıtla
ra geçmesinde fayda vardır. «Bahsettikleri gibi 
detay, plân ve projelerini evvelden hazırlayıp 
15-20 senelik bir programa bağlayarak, bir 
dosyaya koyup, zamanı 'gelince tatbik etmeye 
maddeten imkân yoktur - kurulması derpiş edi
len tesisler ancak anahatları ile, esasını tâ
yin suretiyle plâna bağlanabilir. Tatbik anları 
geldiği zaman, o vakitki şartların icabına göre, 
teferruatı tesbit edilir, bunda da değişiklikler 
olabilir. Zaten başlamış olan bir işin bitinceye 
kadar yüzde , yüz katiyetle yapılması, istilzam 
ettiği meblâğın belli olması bile mümkün iken 
böyle 10 senelik, 15 senelik bir plâna bağlana
cak malî bir programın portesini şimdiden 
-tâyin ve • tesbit etmeye imkân olmadığını 

zannediyorum ki, Yüksek 'Mecliste takdir eder.» 
Bu Ulus gazetesinin 29 Ocak 1946 tarihli nüs
hasında Sayın İktisat Vekili Fuat Sirmen'in 
beyanıdır. 

Ben diyorum ki, C.H.P. olarak 1950 de 
iktidara ıgelirken plânınız var mı idi? 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — 1954 de ol
saydı dokuz yıl kazanacaktık ama. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şimdi yoktu deyin de rahata ka
vuşalım hep beraber. Yok işte gösterdim, ken
diniz de kabul ediyorsunuz. Devletin dosya
ları da meydanda. Varsa çıkarın diyoruz, Bar-
ker'e gidiyorsunuz. Barker'in durumu da bu. 
Binaenaleyh, bu iddiaları bir daha yapmayın 
beyefendiler. Yapmayın çünkü, doğru iddialar 
değildir. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Doğrudur, doğ
ru. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Peki bir daha yapın, bir daha ko
nuşuruz. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Siz kaydırıyor
sunuz başka yere. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Barker Raporu için zannediyorum 
ki, muhterem arkadaşlarım bu kadar kâfidir. 

Şimdi gelelim 1961 de plân var mıydı? Ken
dileri de kabul ediyorlar ki, 1962 de iktidara 
geldikleri zaman bir plânları filân yoktu. 
(C. H. P. sıralarından «olamazdı ki,» sesi) Na
sıl olamaz? 10 sene plân dediniz, 10 sene plân 
diyenin hiç olmazsa şu kadarlık bir şeyi olur. 
Türkiye'yi hangi istikâmete götüreceğiz diye. 
Hiçbir şey yok. İhtilâl idaresi 1961 senesinde 
Plânlama Dairesini kurdu ve o Dairenin 15 
maddelik hazırladığı bir strateji, sonradan 
birtakım gayretlerle bu hala geldi. Daha son
ra Daire uzun boylu çalıştı ve bir plân hazır
ladı ve önünüze geldi, kabul ettiniz. Ondan 
sonra sıkışıklığı zaman, canım biz Koalisyon 
Hükümeti idik, yarısı sizin, yarısı bizim. Bir 
kâr taksimi mevzuubahis olursa, C. H. P. nin 
yönetimindeki Koalisyon Hükümeti, deniyor. 
Sayın Erim'in ifadesi bu. Bu bir ortak Hükü
mettir. Ortak Hükümet falanca partinin yö
netiminde olmaz. Başbakanı o partidendir, eğer 
bu dernmek isteniyorsa, bunu bu şekilde 
ifade etmek daha doğrudur. Yani, Koalisyon 
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ortağınızı ikinci sınıf bir parti, onların men
suplarını ikinci sınıf mı 'addediyorsunuz ki, 
Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde Birinci 
Koalisyon diyorsunuz? (O. H. P. sıralarından 
estağfurullah sesleri) 

NİHAT ERİM (lEocaeli) — Suçlarken 
O. H. P. ni suçluyorsunuz ama. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIREL (De
vamla) — Şimdi, ibir Hükümetin Anasaya göre 
sevabı da, günahı da müşterektir. Binaenaleyh, 
biz Dördüncü Koalisyon olduk. Hiçbirimiz, 
şu ana kadar suçlamadık daha. Ümidediyorum 
ki, bundan sonra da bir suçlamaya gitmeyiz. 
Çünkü müşterek bir mesuliyetin içinde idik. 
Medeni insanların çalışması icabı iyi veya kötü 
hep ıberafber kabul >ettik veya etmedik, veya biri
miz etmedi koalisyon o i§i yapamdı, ama biz ba
şardığımız işlerdeki şerefi hep taksim ettik. De
dik ki, ıbir seçim yapılmıştır 1965 seçimleri. Bu 
seçime hiçbir kimsenin hiçbir yerde itirazı ol
mamıştır. Hiç kimse bu seçimler hakkında en 
ufak bir şüphe düşürecek 'birşey söylememiştir. 
İdare her yerde mükemmel bir tarafsızlık içinde 
olmuştur. İlk beyanatımda dedim ki, «Bu, koa
lisyon ortaklarını teşkil «den partilerin müşterek 
başarısıdır.» Bunu söyledim, A.' P. nin başarrı-
sıdır demedim. Beraber başaranadır, yine söylü
yorum huzurunuzda. 

Şimdi bu plân bahsini kapatmadan ufak bir 
römark yapmak istiyorum. Sayın Satır soruyor, 
biz diyor, 1950 de doğuya kalkınma parası koy
duk, 1950 den sonra bu paralar kalktı, zanneder
sem öyle. 1950 de Doğunun) durumunu" size Bar-
feer Raporundan okudum biraz evvel. 

iŞimdi öyle bir haleti ruhiye içindeyiz ki, top
rak diyorsunuz - kendileri diyor - biz çıkaracak
tık ama diyor, bizi işten uzaklaştırdımz. Tam çı
karmak üzereydik, c 3,5 sene sonra tam çıkarmak 
üzereydik ama, bizi işten uzaklaştırdımz, diyor. 
(Adalet Partisi sıralarından gülüşmeler) Toprak 
bu. Plân diyoruz?.. Tam 1949 da yapacaktık ama 
diyor, millet bizi işten uzaklaştırdı. (Adalet Par
tisi sıralarından şiddetli alkışlar) Sonra diyor, 
Doğuya koyduğumuz paraları kaldırdınız. 

Şimdi Sayın Satır'a Doğuda ne yaptınız di
ye sorduğum zaman, memur evleri yaptık diye
cektir. Yaptılar, doğrudur. Ama, memur evleri 
de sonradan yeni baştan tamir edilmesi mecbu
riyeti hâsıl oldu, İyi bir fikirdir, bir şey demi

yorum. Yalnız memur evleri yapmakla Doğuya 
hizmet etmiş olmak ve sonra da bugün Doğunun 
bakımsız olduğunu iddia etmek çelişir. Bırakın 
bunları, 30 sene iktidarda kaldıktan sonra siz 
yapmayım bunları, diğer partiler yapsın. Hiç ol
mazsa bu münakaşaların içine girmeyin. Muh
terem milletvekilleri, hakşinaslık için söyliyelim 
Diyarbakır'dan Van'a, gidebilir mi idiniz? Bütün 
milletvekillerine soruyorum: Diyarbakır'dan 
Van'a gidebilir miydiıniiz otomobille? Hayır. Van'
dan Hakkâriye otomobille gidebilir miydiniz? 
Hayır. Elâzığ'dan, Diyaribakır'a gider miydiniz? 
Hayır. Ankara'dan, Malatya'ya nasıl giderdiniz? 
Şimdi, bugün Doğunun Pervari - Şırnak - Şem
dinli yolunu ikmal ettiğimiz zaman Doğunun 
crişil'ömiyen köşesi yoktur. Binaenaleyh, Doğu 
meselesini bu kürsüden dillendiren arkadaşları
ma sesleniyorum; Kulp'a daha 1959 da gittik, 
Lice'den Kulp'a. Ama, bugün, Elâzığ'dan Erzin
can'a gayet rahat gidiyorsunuz. Ara sıra kayma 
oluyor, tünellerde. Gayet modern bir yoldur. Bu
gün Elâzığdan Diyaribakır^a modern bir yolla, 
Ibir ufacık kısmı müstesna, gitme imkânına sahip
siniz. Diyarbakır'dan Van'a 6 saatte gidiyorsu
nuz. Tatvan'dan Van'a, gölün hem üstünü dola
şarak, hem altını dolaşarak gidiyorsunuz. Erciş'
ten Patnos yolu ile Ağrı'ya çok daha rahat gidi
yorsunuz. Muş'tan sonra Van'a gidiyorsunuz. 
Solhan'dan Elâzığ'a gidiyorsunuz, asfalt yol. Mu
rat vadisi boyunca fevkalâde güzel, efsunlu bir 
vatan parçası, güzelliklerle dolu. Bunların hiçbi
risi yoktu, bunların hepisi yapılmıştır. 

iŞimdi muhterem arkadaşlarım, Doğu'ya ne 
kadar büyük hizmet götürebilirsek, o kadar çok 
götürmeye biz halhişkârız. Bir zelzele oldu, hu
zurunuzda tekrar için söylemiyorum, bir hakika
ti kaydetmek için söylüyorum, 106 milyon lira
yı 70 gün içinde sar^ ettik. 1 000 kilometre yol 
yapılmıştır. 

Muş, Bingöl ve Erzurum'un Hınıs, Çat, Tek
man ilçelerinde 1 000 kilometre yol. Zelzele 20 
Ağustosta oldu ve 70 gün vaktimiz vardı kışa. 
10 bin tane ev yapıldı. Bu sene 43 milyon lira 
daha sarf ediyoruz. 20 milyon lira ek ödenek hu-
zurunuzdadır. 

Şimdi Doğunun endüstrileşmesi lâzımdır. Mü
nakale ve muhabere ekonomisinde, münakale ve 
muhabere işlerinde bir miktar daha noksanlar 
var. Bugün Gaziantep'e, bugün Urfa-'ya Seyhaını 
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Barajından elektrik götürüyoruz. (A. P. sırala
rından alkışlar) Gaziantep'e erişmek üzeredir, 
yarın Urfa'ya erişecektir. Bugün Nuseybin'de 
•Çağidağ ısnıyu 'üzerimle 30 ÛÖO kiloıvaita ıyakm ta-
katta bir santral yapıyoruz. Yarun Mardin'in Kı
zıltepe», Nuseybin, karşıdaki kamışlı kasabasın
dan güzel olacaktır. Karşıda kamışlı kasabası 
var, pırıl pırıl yanıyor. Kapkaranlık benim Nu
saybin'im. Bugün Van da 300 milyon lira sar-
fiyle Van - Kotur arası demiryolunu yapıyoruz. 
Van'da bir çimento fabrikası yapıyoruz. Van'da 
bir bidro - elektrik santrali yapıyoruz. Van'ın 
bahçelerini sulayan Şamran kamalı Devlet tara
fından idare edilir. Erciş ovasının her tarafı su
lanmıştır, Muradiye ovası sulanmak üzere yapı
lıyor. Gevaş ovasını sulayan kanal yapılmıştır. 
Asbaşı, Zivistaıu köylerinin arazisi taşkından ko
runmuştur. Van gölünün etrafında Reşadiye gö
lü ve ovası çok güzel, fevkalâde bir yerdir. Dağ 
delinerek, tünelle bataklık kurutulmuş ve halka 
güzel bir ova çıkmıştır. Tatvanda bir kombina 
yapıyoruz. Tatvan'da, Van'da birer iskele yapı
yoruz. Kars'ta bir et kombinası, Erzurum'da çi
mento fabrikası, deri fabrikası, Kars'ta deri fab
rikası. (A. P. sıralarından alkışlar) Programla
ra girmiş ve kombinamın ihalesi gazetelerdedir. 
Urfa'da et kombinası 7 senedir yarım, olduğu gi
bi duruyordu. Onu tamamlıyoruz. Yanıbaşında, 
10 milyon liraya hapishane yapılmıştır. Et kom
binası tamamlanmamıştır. Elâzığ'da 3,5 milyar 
liraya çıkan Keban barajımı yapıyoruz. Bunun
la da kalmıyoruz, bir teknik okul açılmıştır, tale
beler alınmıştır. Birçok okullar yapılmıştır. 12 
bin kilovatlık yeni bir santral yapılmıştır ovası 
ikuyulardan sulanır hale gelmiştir. Yukarda, Ku
zu ovası denilen yerde Cip barajı yapılmış, işlet
meye açılmıştır. Malatya'da Medik Barajı temel 
atmaya hazırdır, ihalesi yapılmıştır. Çağnağan 
ovası baştan aşağı sulanmıştır, Derme santrali 
yapılmıştır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bravo elektrik 
beyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, Siirt'te, da
ha bu sene bitirdik, 25 milyon liraya çıkmış 
bir mayi gaz fabrikasını, likit gaz dedikleri 
LPC ve Siirt'teki faaliyetlerimiz, Batman'daki 
faaliyetlerimiz Türkiye'nin yüzünü ağartacak 
şekle doğru gitmektedir. 

Memleketin her köşesinde, Erzincan'da 125 
yataklı hastane, Erzurum'da 225 yataklı Dev
let Hastanesi, sigorta hastanesi yapılagelmek-
tedir, Erzurum'da bir üniversite açılmıştır. Di
yarbakır'da tıp fakültesinin kuruluşuna karar 
verilmiş ve birinci sınıfına talebe aJlınmıştır. 
Gaziantep'te bir teknik okul, yüksek teknik 
okulu kurulması için tetkiklerini yapıyoruz. 
Adıyaman'da bir tekstil fabrikası işler vaziye
te geçirilmiştir, 50 milyon lira. sarf edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, bu'gün Diyarbakır'
dan Mardin'e asfalt yolla rahatça gidiliyor. Bir 
şeyi daha söyliyeyim; bunu yine zabıtlara geç
sin diye söylüyorum, kim vazife deruhde eder
se etsin, söyliyeceğim şeyi halletmedikçe vic
danı railıat etmiyecektir. Dicle - Fırat arasın
da toprak, toprağın üstünde insan, insanın içe
cek suyu yok. 2 700 köy Diyarbakır, Urfa, 
Mardin vilâyetleri içerisinde susuz. Geçen sene 
20 milyon lira sarf edilmiş. Nedir bu 20 milyon 
lira? Muhterem arkadaşlarım, senelerce ben bu 
işleri yaptım, bütün Türkiye için verilen para. 
Yalnız Dicle - Fırat arası için 20 milyon lira 
bir senede sarf edilmiş, 575 köyün su meselesi 
halledilmiştir. Bu sene yine 20 milyon lira büt
çemizde para vardır ve 4 sene zarfında bu me
sele halledilecektir. Binaenaleyh, 1969 da Urfa 
meydanına çıktığımız zaman, Urfa meydanın
da Urfalı halka, biz size bundan 4 sene evvel 
bu ovada susuz insan, susuz kuş, susuz hayvan 
bıraknııyaeaği'z dedik, bu taahhüdümüzü, tut
tuk, alm akı ile karşınızdayız, diyeceğiz. (A. 
P. sıralarından «bravo» sesleri, sürekli alkış-
ilar) Reyini istiyeceğiz, reyini verip vermemek 
onun bileceği iştir. Vermediği takdirde yine 
hizmete devam edeceğiz. Bizim hizmet felsefe
miz, iktidar felsefemiz budur. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 1965 senesi içinde, 
19G6 nın tam rakamları yok elimizde yapılan 
yatırımların yüzde 23 ü Doğu illerimize yapıl
mıştır. Gönül isterdi ki, bu nisbetler daha da 
büyüsün. Nitekim gelecek sene daha 4 - 5 yer
de kombina yapmaya medburuz. 

Bakınız Doğu'nun büyük bir serveti olan 
(hayvancılık ne vaziyettedir: Yazın yayılır, kış 
ıgdlmeden evvel vatandaş bu hayvanını sat
mak mecburiyetindedir. 2 tane hayvan satacak; 
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ı500 er liradan bin lira. iki tane koyun sata
cak 200 er liradan 400 lira, 1 400 lira ile bu 
vatandaş geçinecek. Şayet bunu satamazsa ki; 
a'hırında beslemek mecburiyetinde kalırsa eti 
.eksilir, beslemek mecburiyetinde kalır - onun 
için vatandaş kış gelmeden evvel yayılmış hay
vanı satmak mecburiyetindedir. 'Kim alacak? 
Soyguncu»? vurguncu diyorsunuz, özel teşebbü
se; Devlet olarak da sadece Erzurum kombi
nası var. Erzurum kombinasının da ne zaman 
yapıldığını da biliyorsunuz. Kars'ta kombina, 
Erzurum'da kombina, Elâzığ'da kombina, Ur-
fa'da kombina, Diyarbakır'da ko'mlbina, Tat
van'da komibina, Bingöl'de kombina, Tunceli'
nde kombina, bir komlbinaılar ağı kurmaya mec-
(buruz. Et çıkıyor 16 liraya, kontrol etmeye 
iınıkân yok ve milyonlarca dolarlık da et kaçı
yor dişarıya. Mayın döşemişiz hakkından ge
lememişiz, senelerce. Binaenaleyh, vatandaşı 
birtakım zaruretlerle karşı karşıya bırakıp 
ihiçbir tedbir almadan yakınmanın mânası yok
tur. Doğusu ile Batısı ile Türküye büyü'k bir 
hareketin içindedir ve bu hareketin içinde ol
maya devam edecektir, hâdise bu. 

•Şimdi Sayın Erim'in temas ettiği bâzı hu
suslara temas edeceğim. 

İkinci Beş Yıllık Plânın rakaımllarınela, kıy-
metlendirilımelerinde o'bjektif davranılmadığmı 
iddia ediyorlar. Bu iddiaya iştirak etmek im
kânı yoktur. O kadar objektif devranılımıştır ki, 
sizin gelir dağılımı diye, sanki daha evvel biil-
miyörmüşünüz da bu rapor sayesinde öğrenimi
siniz, kaba olmasına rağmen, rakamları da koy
duk getirdik. Bu rapor olmasaydı ne Büyüye
cektiniz? Sosyal adaleti ne ile irtibatlandıra-
caktmız? Farzedin bu rapor yoktu, gelir dağılı
mlı yoktu. Ne diyecektiniz o zaıman? Onu bile 
yazdık getirdik. Elde 'mevcut ne varsa topra
ğından! taşma kadar, istatistikî bilgi, hepsini 
yazdık, getirdik. Yapılanları, yapıimıyanları 
getirdik. Yapılmıyanlara yapılmamıştır dedik. 
Yapılamıyaıilarm sebeplerini yazdık getirdik. 
Bir tek kelime siyasi bir şeyin içinde oHmadık. 

Muhterem Şefik İnan .komisyonda rapordan 
bir parça okudu. Eski 1930 larm muvaffakiye
tini göstcıımek için sadece bir parçayı okudu, 
altındaki parçayı okumadı. Çünkü altındaki 
parçada 3460 sayılı Kanun var, bu kanunun 
gerekçesi falan var, onu okumadı. Ama ilk sa-
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nayile^menin başlangıcını muvaffakiyetle kay
detmiştir rapor. Bunların hepsi bizim, hepsi 
bu ırncımlekctin. Biz esasen böyle şeylere müra
caat etmiyeeek kadar realistiz. Bunlardan bir 
iiııedct naıımayız. » 

Sayın Erim beşinci sayfasında, bu düzen ye
rine iyice takılmış. Ekonomik ve sosyal yapı 
değişikliğine götürecekti, düzeni değiştirecekti, 
diyor. Nesini değiştirecekti düzenin? Gerçekleş
meler orta yerde, yatırımların (gerçekleşmesi, 
diğer gerçekleşmeler hepsi orta yerde, % 91 
civarında yatırımlar gerçekleşmiş, % 6,5 kal
kınma hızı bulunmuştur. Şimdi getirdiğimiz 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ekoncımilmiz-
deki dalgalanmaları mümkün ımertebe tahfif et-
ımesi için sanayiin hissesini artırıyor, tarımın 
hissesini azaltıyor, nispet olarak. Volüım olarak 
değil, sanayiin hissesi % 16 dan % 20 ye çıkı
yor, tanımın hissesi ise %' 29,8 den % 26 ya 
iniyor. Bir strüktür değişikliğidir, sebeplerini 
de arz ettim. Acaba neyi değiştirecekti de bu 
plân değiştirmemiş? Bahsettiği toprak reformu, 
personel reformu, İktisadi Devlet Teşebbüsle
rinin reorganizasyonu ise bunlar bankadır. O 
hususlarda da izahat verebilirim. Ama kafanız
daki düzen nedir? Bu düzeni /gayet vazıh ola
rak ortaya koymaya mecbursunuz. Bizim is
tediğimiz düzen şudur, bizim istediğimiz dü
zen Anayasa düzenidir, demek kâfi değil. Bu 
şunu isbat eder. Bugünkü düzen Anayasa dü
zeni değil mi? Dün sizin içinde bulunduğunuz, 
mesuliyet deruhde ettiğiniz devredeki düzen, 
Anayaoa düzeni değil imi idi? Değildir derse
niz kendi kendinizi suçluyorsunuz. Anayasa
nın 41 nci maddesine Sayın Erim rücu ediyor
lar. Bu 41 nci mıaddcyi tek başına okulmak kâ
fi değildir, 40 nci ve 53 ncü maddeyi de birlikte 
ckuımak lâzım. Onun için, Sayın Erim'in üçünü 
beraber okuduğu zaman bu neticeyi çıkanmıya-
cağını tahmin ediyorum. İşte, yine burada var, 
zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan 
sosyal düzen işleyip gidiyor, şeklindeki teker
leme. Bu taımaımen bir tekerlemedir. Bunu 
unsurlarına irca etmeye mecbursunuz. Nasıl 
oluyor da zengini daha zengin, fakiri daka fa^ 
kir yapıyor bu düzen? 30 küsur sene iktidarda 
kaldınız, bu düzeni böylece işlettiniz. Türkiye'
deki bütün fukaralar gelip sizin yakanıza ya
pıştığı zaman ne cevap vereceksiniz? Toplumda 
bir hastalık var, diyor Sayın Erim. Başına ba-
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kıyorumı yanlışlık olmasın diye. Yine gelir da
ğılımıma 'geliyor. Bu hastalığı düzeltmek için 
ne düşünüyorsunuz? Müterakki vergi diyor, ,şu 
diyor. Bunların hepsi plânda var, plânın S'3 neü 
sayfasında var. Plânın 83 ncü sayfası, sizin dü
şündüğünüzden daha ileri, bir takım .tedbirler 
getirımilş. Siz ne yaptınız diye sorduğumuz za
man, biz Gelir Vergisi getirdik, 1950 de. Tamı 
gider ayak bu da. Plân öyle, toprak öyle Do
ğu konusu öyle, Gelir Vergisi öyle, hiçbir şeye 
ömrünüz vefa etmeımiş. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler.) Adaletsiz gelir dağılımımı düzeltecek 
tedbirleri akmadığı için Hükümeti ıkınaımalkta-
yız diyor. Bu tedbirler nelerse ısöyleyi.n de be
raber 'alalımı. İşte burada 1949 - 1950 de Gelir 
Vergisini C. II. P. getirmiştir diyor. 

Şiımdi yine burada da hedeflere bu plân va
ramaz diyonmuiş bir takım yazarlar, ilim adaım-
ları falan... Beş sene sonra olacak işi ışiımdklcn 
kâhin gibi biliyorlar. Bu iş olmaz diyorlar va
ramaz hedeflere. Biz 1969 a kadar iktidardayız 
»kısmet olursa, 1969 da büyük ımilletlimiz bize 
iktidarı tevcih ederse, yine onun hizmetindeyiz, 
etımezse, kime tevcih ederse bu plânın hedef
lerine ulaşması için kendisine yardımcı olaca
ğız. (A. P. den «bravo» sesleri.) 

Şimdi, buraya geliyor, çok sayın sözcü
leri, çok beğendikleri, eskimiş liberal, eko
nomik, sosyal politika A. P. nin programı bu 
imiş. Bunu külliyen reddediyorum. Böyle bir 
durum yoktur. A. P. nin programını falan bir 
defa okumanız lâzım, bunu diyebilmek için. 
Okuduğunuz zaman bumu diyemezsiniz. A. P. nin 
bütün fikriyatı saatlerce, günlerce anlatılı
yor, dile getiriliyor. Bir taraftan diyorsu
nuz ki, canını teşhiste beraberiz, siz de sola ya
naşmışsınız filân, ama öbür taraftan da, eski
miş liberal politikanın devamıdır bu,> diyor
sunuz. Bunu bir araya getirmenin imkânı yok
tur. Bırak yapsın, bırak geçsin diye klâsik 
bir tâbir vardır. Bu da raporun içine girmiş
tir. Kim kime bırak yapsın, bırak geçsin di
yor? 19 ncu asırdan kalmıştır. Adam Smith 
bile bugün ortaya çıksa bugünün şartları için 
o gün koyduğu iktisadi politikayı koymazdı.' 
Türkiye'nin iktisadi politikası millî bir iktisa
di politikadır, kopya bir millî iktisadi politika 
değildir. Biz iktidarda bulunduğumuz müd
detçe Türkye'nin iktisadi politikası millî ol
ma karakterini muhafaza edecektir. (Alkışlar.) 

i Nedir bu millî? Yuvarlak bir lâf mı, süslü, 
heyecanlı? Hayır, Türkiye'nin şartlarına ve 
gerçeklerine uygun en ücra köşesindeki 
vatan çocuğuna, en ücra köşesindeki vatan
daşa hizmet götüren bir politikadır. Onun 
dertlerini anlıyan, onun problemlerini anlı-
yan böyle bir politikadır. Türkiye'nin im
kânları genişletmeye müteveccih bir politi
kadır. Tabiî ki, bunlar yani böyle olmak şart 
değil, Sayın Erini'in burada söylediği gibi, 
olmak şart değil, ister öyle olsun, ister öyle 
olmasın, aklına koymuştur bunları söyliye-

J çektir. Başkaları söyledi çünkü, iki senedir 
söylediler. 

Şimdi doğrusunu isterseniz, Sayın Eıim'in 
şu şeyini de çok yadırgadım; gerekli istişare
ler yapılmamıştır, diyor. O kadar çok isti
şare yapılmıştır ki, bu plânı hazırlamak için, 
bu yapılan istişarelerden elde edilen netice
leri birleştirmekte, bunları kıymetlendirmekte, 
bunları değerlendirmekte Plân Dairesi sı
kıntıya düşmüştür. Eğer bunların dozunu da
ha da fazlalaştırırsanız plân, filân gelmezdi 
buraya. Ne yapıyorsunuz? istişare yapıyoruz. 
İstişare edilebilecek olup da istişare yapılmı-
yaıı hiç kimse kalmamıştır. Bunu sabahle
yin de söyledim. Yerli ve yabancı üniversi
telerin plâncılarından ün alınmış uzmanla-

L ı r a n hepsinin mütalâası alınmıştır. Filanca
mın alındı ımı (diye ısıonm, tahkik le'dip söyle
yeyim. Ama mütalâa istenip de vermemişse 
ne yapalım? ikinci Beş Yıllık Plân eksik ha
zırlıkla huzurunuzda değildir, ikinci Beş Yıl
lık Plân -tanı hazrılıkla huzurunuzdadır. Ama, 
biz iddia etmiyoruz ki, bu, çok mükemmel bir 
dokümandır. Hayır Türkiye'nin bugünkü şart
larında, bugünkü imkânlarımızla plâncılarımı
zın gayet vatanperver, gönüllü, gecesini gün
düzüne katarak çalışmak suretiyle ve poli
tikacılarımızın onlara her sahada destek ol
ması suretiyle, hazırlanıp getirilebilen dokû-

I man budur. Beş sene sonra ümidederim ki, 
bu plânın birçok yerlerini tenkid etmek im
kânımız olsun, anafelsefenin dışında. O bir te
rakkiye tekabül eder ve ümidederim o terak
kiye yetişelim. 

Sağolsuıılar Sayın Erim, iltifatlarını da 
esirgememişler, 19 ncu sayfada bende olumlu 

I bir gelişme sezmekte imişler. Sabahleyin onun, 

55 — 



M. Meclisi B : 129 30 . 6 . 1967 O : 2 

münakaşasını biraz yapmıştım. Çelişmeler falan 
olmasına rağmen olumlu bir gelişme seziyoruz, 
diyor.. Çok teşekkür ederim ben kendisine. (A. 
P. sıralarından gülüşmeler). 

Bir de istifalardan bahsediyor hem sayın 
genel sekreter, hem de Sayın Erim. Nedense 
bir şeyi yenemedik, söylüyoruz, diyoruz ki, öy
le değil, şöyledir. Ondan sonra yine karşımı
za aynı şeyler çıkıyor. Bu mesele daha evvel de 
münakaşa edilmiştir ve münakaşa edildiği ye
ri de arz edeyim, kitaba da geçmiştir, 23.12.19G6 
tarihli Bütçe ve Plân Komisyonunun 12 nci 
birleşiminde aynı şey ortaya atılmıştır. Ne de
mişiz o zaman? Şimdi bunları teraküm ettir
miş olarak 'getirmek doğru değil. Ben buna ka
rışacak değilim, getirin, Ama, belki hem sizin 
zamanınızı, hem de bizim zamanımızı kazan
mak bakımından, bu rakamlara biraz iltifat et
seniz iyi olur. Bakınız ne demişiz bu şekildeki 
iddialara karşı. Yani, plânlamayı birçok 'kimse
ler terketti filân denmiş de, buna karşı bakı
nız ne demişiz; «Plânlama Teşkilâtı kuruldu
ğundan bu yana geçen dört - beş sene zarfın
da. her dairede olduğu gibi, personel ^ değiş
mesine mâruz kalınmıştır». 

Yine huzurunuzda şunu beyan edeyim, 1961 
yılı istisna edilecek olursa - ki Plânlama Teş
kilatının »kuruluş yılıdır 1961 - en az personelin 
ayrıldığı sene 1966 senesidir. 1966 senesinde 
teşki1 âttan muhtelif sebeplerle, askere gitme- ' 
ler dr.lıil, yenileiımiyen kontratlar dâhil, 20 kişi 
aynim ıstır. 196f te 26 kişi, 1964 te 29 kişi, 1963 
te 23 kişi, 1CM2 de de 41 kişi ayrılmıştır. En az 
1PG6 da fı\nl"->]Ft!r. 

Çimdi muiıterem arkadaşlarım, bu dairede 
çalışan faziletli memurlar Türk Milletine hiz
met eden 'kimselerdir. Ne şu iktidara, ne bu ik
tidara, memurdur. Administrasyonun içinde
dirler. Zeten bunu da Türkiye halletmeye mec
bur. Bir iktidar gidip öbür iktidar gelince bun
ların topyekûn tedirgin olması doğru değildir. 
Onun için, bu insanları falan iktidara veya fi
lân iktidara angaje hale getirmiyelim. Anga
je hale getirilirse gelen iktidarlar gayet tabiî 
ki, kendi işlerini görebilmek için birtakım sı
kıntılara girecektir. Gayet samimiyetle söylü
yorum. Bizim administrasyon politikamız bu 
değildir. Ama, anahtar mevkilerinde, iş göre
bilen adam, anahtar mevkiinde duracaktır, iş 
'göremiyen durmıyacaktır ve anahtarr mevki

lerinde oturanların kendilerinin hususi bir 
politikaları olamaz. İktidar partisinin getirdi
ği programı icra etmekle Mükelleftirler. Ne kay
bederler.? Karşı partiler bunu, iktidar parti
sine angaje olmuştur addetmesinler. Biz ad-
detmiyeceğiz. Anahtar mevkiinde oturan kim
seler sandık başına giderler reylerini istediği 
insana verirler. Devlet memuru sandık başına 
gider istediği insana, istediği kimseye reyini 
verir. Ama, bunun dışında aktif politikanın 
içinde olamaz, gizli veya yarı gizli. Onun için 
çok rica ediyorum, bütün muhterem heyetten 
rica ediyorum, her partiye mensup arkadaşla
rımdan rica ediyorum, administrasyonu Tür
kiye'de korkudan, kuşkudan, tereddütten kur
tarmanın tek yolu vardır. Devirler değişince 
administrasyonun büyük sarsıntılara 'mâruz 
kalmaması için bunları angaje hale getirme
ni ek lâzımdır. Filân yerde oturan filân zat 
gider başka iş bulur, Devletin başka kesimine 
gider, özel sektöre gider. Bunları alıp da, siz 
bu adamları kaçırdınız, şeklinde bir duruma 
sokmak, bunlar bizim adamımızdı siz geldiniz 

bunları kaçırdınız, sizin adamınız ne arıyor ora
da diye, ben sorarım bu defa. Onun içindir ki, 
bu meselenin üzerinde çok fazla durmamanızı 
"ica cl diyar um. Mmcle Ihımdan ibarettir çünkü. 
Durduğunuz takdirde daha çok söylenecek lâf 
vardır. Administrasyon siyasi kuvvetin, siyasi 
iktidarın millete angaje olduğu taahhütlerini 
yürütmekle mükelleftir. Bunu da gayet tabiîki 
kanunlar dairesinde yapar. Bir Anayasa ki, 
esasen memuru âmir, âmiri memur yapmıştır, 
Âmirin verdiği emir memur tarafından tutuî-
mıyabilir, memur sizden yazılı emir ister. Ya
zılı emir verseniz de yine mesuliyetten kurtul
maz. Bu çapraşık bir iştir. 

Muhterem milletvekilleri; administrasyonu 
efektif hale, müessir hale getirmek istiyorsa
nız. İşte düzendeki bozukluklar bunlar. Biz işa
ret ediyoruz, bozukluk bu. Yapınız o dairenin 
âmirini mesul hor şeyden. Askerlikte bir kaide 
vardır, kumandan yaptığından ve yapamadı
ğından mesuldür. Sadece kumandan mesuldür 
yaptığından ve yapamadığından. Sevkü idare
nin doğru bir kaidesidir, yaptığından mesul 
tutar Türk administrasyonu memurunu, hiçbir 
zaman yapamadığından mesul tutmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; bu memleket bizim 
diyoruz, bu vatan bizim diyoruz, diyoruz ama 
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gelin bu memleket bizim gibi, bu vatan bizim 
gibi hizmet görelim. İşte buraya geliyor mesele. 

Türk memuru faziletlidir, defalarca söy-
ıledim. Türk memuru çalışkandır, ama senele
rin çeşitli tazyikleri altında eziktir. Türk me
murunu bu tereddütten kurtarmadığımız müd
detçe, kendisine heyecan, kendisine çalışma ve 
hizmet emniyeti vermediğimiz, veremediğimiz 
müddetçe plân tatbikatlarında büyük sıkıntıla
ra uğrarız. Vakıa budur. Nasıl yapacaksınız? 
Memuru dosya hazırlamak, vaziyetinden kur
tarmaya medburuz. Yani, bir gün bana bunun 
hesabı sorulur diye her yaptığı işin bir kopya
sını da evine götürmekten kurtarmaya mecbu
ruz. Parafı vardı diye, filân yazıda parafı vardı 
diye. 

Muhterem milletvekilleri, 27 Mayıs 1060 m 
Türk administrasyonu üzerinde onulmaz bir 
yara olarak açtığı mesele budur. Birçok kere
ler söyledim, yine tekrar ediyorum. 33 000 me
mur hakkında 100 000 dosya -açılmıştır. Neti
cede ne olmuştur? Hemen, hemen hiç. Yüksek 
memurun hepsi mahkemelere gitmiştir ve avu
kat paralarını, size gayet açık kalplilikle söy
lüyorum, hanımlarının bileziklerini satmak su
retiyle vermişlerdir. Binaenaleyh, gelin de bu 
memlekette talhripkâr işler değil, memleketin 
ilerisine hizmet "eden işler yaplmı. Adminstras-
yon, işte plân, plânın tatbikata kendi başına 
olmaz. Plânı yazıp sadece bir yere koymak kâfi 
değildir. Plânı tatbik edecek Türk memuru
dur. Söylüyorum bir yabancı uzman: Cumhu
riyetin başında Türkiye'nin 250 tane üniver
site mezunu olduğunu söyledi geçen gün. Bir 
yerde konferans vermek için tetkik ettim dedi 
250 tane üniversite mezunu vardır dedi. Bugün 
Türkiye'nin her üniversitesinden binlerce me
zun her sene çıkıyor ve bugün Türkiye, dün
yanın en genç nüfusuna sahipltlir bu çok büyük 
'bir güçtür. Eıiıgenç niiıfuısaısahiıpltir. Amerika'dan 
'sonra.. Dünya istatistikleri arasında çalışabi
len, güç olan en fazıla nüfusa sahip Türkiye'dir. 
Bu Türkiye'nin kalkınmasının . en büyük kay
nağıdır. Ama sevk lâzımdır. 

Sayın Alican, plâna heyecan lâzım dedi. 
Ben aynen iştirak ediyorum, Biraz daha ileriye 
(götürüyorum, plân heyecanını kalkınma heye
canı, daha iyi günlere erişmek heyecanı, daha 
iyi başlamak heyecanı olarak alıyorum. Bu 
heyecanı yitirmiş olan milletlerin hiçbirisi ne 

[« yaparsanız yapın, ileriye gidemezler. Birbirle-
P riyle itişir, kakışır dururlar. Olmadık şeyler-
! den, olmadık kavgalar çıkarırlar netice itiba-
L riytle de memleket yerinde sayar, çok kısır mü-
:' nakaşaları yapar dururlar. Bu heyecanı yitir-
p miyelim. 

• Burada 22 nci sayfada şöyle bir ibare var : 
«Önce sayısı kaç olursa olsun 20 nci Yüzyılın ikinci 
yansında bir insanın, içinde oturanların kaderi 
ile birlikte, 10, 20, 30 veya daha fazla köyün top
raklarına sahibolması gibi bir ekonomik düzen, 
sosyal adaleti bir yana bırakalım, insanlık hay
siyetiyle bağdaşamaz» doğrudur. Ben sadece de
minden beri yaptığım şeyi tekrarlıyorum. Bu
nu Sayın C.H.P. Grupu alkışladı. Acaba neyi 
alkışladınız? Bunu merak ettim. Alkışladığınız 
ıbu acı 'bir şey, bu alkışlanacak bir şey değil
dir. Ben sizin alkışınıza karışacak değilim ama, 
merakımı tatmin etmek için söylüyorum, acaba 
hunlar ne zaman oldu? Otuz sene bu memleket
te iktidar yaptınız, bu sualleri hep söyliyeceğiz, 
neden yapmadınız bunları? Üç buçuk sene, 1961 
den 1965 e kadar iktidarda idiniz, neden hallet
mediniz bunu? Her şeyi bizim sırtımıza bıraka
cağınıza bâzı şeyleri de siz halletseydiniz. 

Şimdi Sayın Erim, vergilerdeki artışın Ni
sanda % 15 olduğunu söylüyorlar, Haziı andayız, 
Nisandan bu yana nedir bilmiyoruz, diyorlar. 
Mayıs neticeleri % 27 dir. Binaenaleyh, bunun 
üzerine bina ettiğiniz şu kısımdaki mantık çökü
yor. 

Yine Sayın Erim burada 20 milyar tenzilât 
yapmışlar. Bu tenzilâtın münakaşasını yaptım, 
daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tah
minler, tahmin olarak doğrudur, ilmî metotlara, 
mütehassısların bütün hüsnüniyotleriyle hare
ket ederek hazırladıkları tahminlerdir Eğer 
şunu demek istiyorsanız yani, biz mütehassıs
lara emir verdik bu tahminleri 20 milyar şişi
rtin dedik. Böyle bir şey yok. Acık olarak ilân 
ediyorum. Ama 111 milyar yatırım Türkiye için 
iyi bir yatırımdır, bu yatırım yapılacaktır. Bern 
şart ki, Türkiye siyasi ve iktisadi istikrarını 
korusun. Türkiye siyasi ve iktisadi istikrarını 
koruyamazsa, ne yatırım yapmaya, ne de kalkın
maya imkân yoktur. Siyasi ve iktisadi istikrar, 
kalkınmanın birinci vazgeçilmez, sarfınazar edi
lemez şartıdır, işte o zaman, bu istikrar konula
mazsa, milletçe fukara olmaya gideriz, milletçe 
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zengin olmaya değil, milletçe mustaribolmaya 
gideriz, milletçe halledilecek meselelerini çoğalt
maya doğru gideriz. 

Borç, sabahleyin münakaşasını yaptım, kar
şılıklı olmak şartiyle borç korkulacak bir şey 
değildir ve müstahsil yatırımlara yatırdığımız 
müddetçe korkulacak bir şey değildir. 

Muhterem milletvekilleri, bugün Türkiye kâ
ğıt bakımından büyük bir sıkıntı çekiyor. Av
rupa Yatırım Bankasından 28,5 milyon dolar 
borç aldık, Dalaman Kâğıt Fabrikasını kuruyo
ruz.-Bu fabrika 8-10 sene zarfında bizim dışarıya 
kâğıt parası olarak verdiğimiz paraları rahatça 
ödiyecektir. Yani, dışardan kâğıt almayı dur-
.durup, onun yerine tasarruf ettiğimiz dövizlerle 
8-10 senede biz bu fabrikayı da öderiz. 15 mil
yon dolar borçla Giresun'da Aksu Kâğıt Fabri
kasını kuruyoruz. Aynı şeydir. 12 milyon do
lar borçla, Çaycuma Kâğıt Fabrikasını kuruyo
ruz. Bugün kâğıt, Türkiye'de petrol kadar el
zem bir malzeme haline gelmiştir ve Türkiye 
kâğıdı sadece kendisi için üretecek bir memleket 
değil, kâğıt satabilecek bir memlekettir. Binaen
aleyh, gayrkrıüsmir yatırımlara sarf etmedikçe, 
israf etmedikçe, akıllıca gerekli yerlere sarf et
tiğimiz müddetçe borç korkulacak bir şey de
ğildir. Borçlanmayı göze almadıktan sonra kal
kınmayı nasıl yapacağımızı kimse söylemedi bu 
zamana kadar. İyi şartlarla, uzun vâde ile, dü
şük faiz ile bulabildiğimiz borçlanma Türki
ye'nin -menfaatinedir. Bunları yapmadığımız 
takdirde tahditlere gideceğiz. Türkiye, bir tah
ditler memleketi mi ol sunî Borcunu zaman için
de ödiyen, her şeyi bulunan bir memleket mi ol
sun? Buna karar vermek lâzımdı, biz karar ver
dik. 

ıSaym Erim soruyor, diyor ki; «Serbest reka-
ibet fiyat mekanizması içinde plân hedeflerine yö
ne] mezse o zaman ne olacaktır?» O zaman diyor, 
müdahale lâzım François Perou da öyle diyor, 
biz müdahaleyi düşünürüz, müdahaleyi bu zama
na kadar bir unsur olarak ortaya koymamışlar
dır, bilâkis aksini koymuşlardır. Dokumanlar bu
radadır, Hükümet programları. Bunun çok teh
likeli bir şey olduğunu ifade etmek isterim. Gü
ven namıma sanayicide, müteşebbiste hiçbir şey 
bırakmaz. Banker Heyetinin raporunda yazıldığı 
ıgiibi, ayakta duramıyan, kendini müdafaa edemi-
yen gider. Amerika'da her sene 500 000 yeni fir
ma meydana geliyor, 300 000 firma kapanıyor, 

Raymond Cartier'in rakamları. Başka yolu yok
tur. özel sektör gelişigüzel davransın mı, dav
ranmasın mı? Özel sektörü muayyen istikametle
re (götürebilmek için birçok alet ve vasıtalar var 
elde. Bu alet ve vasıtalar müessirdir, piyasa me
kanizması içersinde. Piyasa mekanizmasını kabul 
ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Bunu açıkça 
söylemelisiniz. Kabul ediyorsanız, bunun icapla
rına uyulacaktır. Artık bunun içinde kâr düş
manlığı, özel teşebbüs düşmanlığı bulunmıya-
caktır. Vergi kaçakçısı kim ise peşindeyiz. Ama, 
bir zümreyi vergi kaçakçısı olarak adlandırmak, 
kaç kişidir belli olmıyan bu zümreden dolayı, her
kesi cebindeki on liradan korkar hale getirmek 
demektir. Fevkalâde tehlikelidir. Acaba cebimde
ki on lira itham edildiği gibi, şahıs itham etme
diklerine göre, bir yerden çalınmış bir para mı
dır diye korkar hale getirmekten ibarettir ki, bu 
çeşit atmosferin: Türkiye için fevkalâde zararlı 
olduğuna işaret etmek istiyorum. Tabiî benim 
Türk vatandaşına itimadedin dediğim zaman söy
lemek istediğim şeyler, bu düzen içerisinde iti-
madediniz, yani, serbest piyasa mekanizması dü
zeni içinde, kanunların koyduğu, Anayasanın 
koyduğu düzen içinde, Anayasanın tanıdığı hak
lar içide itimadediniz diyorum. Sayın Erim, di
yor ki; peki, plâna uygun harekat etmezse ne ya
pacağız o zaman diyor? İşte bütün tedbirlerinizi 
alacaksınız ve neticeye bakacaksınız. Eğer, böyle 
yapmak istemiyorsanız bu, doğrudan doğruya top-
yekûn emredici plânlamaya gider. Başka bir yo
lu yoktur, başka bir alternatifi de yoktur. 

ıSayın Erim'in, kendiliğinden yıkılmazsa şek
linde koyduğu paragraf aynen Barker Heyeti ra
porunda vardır. Ama, Barker Heyeti raporunda 
bu, benim söylediğim gibidir, «Kalkınmanın ve 
refahın yalnız ve yalnız insan ırkı özgürlüğünü 
korumak suretiyle gerçekleşmesini isteriz.» Te
mel kaide olarak güzel. Bu nasıl olacak? Bunun
la ortanın solu nasıl bağdaşıyor? Bunu anlatmak 
lâzım. 

Montaj sanayimden, lâstik sanayimden bah
sediliyor ki, onların münakaşasını yaptım. 

Şimdi, burada da geliyoruz bir tezada. Biz 
özel sektörle kamu sektörünün Türkiye'nin kal
kınmasında yanyana ve devamlı çabalarına her 
zaman ihtiyacımız olacağına inanıyoruz. Ama 
özel sektörü sizin anladığınız mânada alırsanız, 
kamu sektörü ile yanyana olacak özel sektör kal-

58 — 



M. Meclisi - B : 129 

maz, bulamazsınız. O göçer orta yerden. O zaman, | 
yanyana fiilî ortadan kalkar. Aslında, devletçi
lik ile Anayasa arasında hiçbir fiilî münasebet 
yoktur. Devletçilik, Anayasada yazılmış bir şey 
değildir. Onun için, Anayasa düzeni deyip de 
devletçiliği Anayasa düzeni içinde mütalâa et
mek yanlıştır. 

Şimdi bir şeyi daha burada söyliyeyim; ay
nen C. H. P. nin programlarında daha evvel ya
zıldığı gibi, karma ekonomi devamlı bir iş midir, 
yoksa muvakkat iş midir? münakaşası yapılıyor, 
Biz diyoruz ki, karma ekonomi hedefte ferde gi
der, bizim dediğimiz bu. Ne zaman gider, kaç se
ne zarfında gider? Bunu bugünden tahmin etmek 
imkânı yok. Bu bizim ilkemiz. Keşke Devlet sa
dece Devletin vezaifi ile meşgul olsa. Biz, büyük 
devletin müdafii değiliz. Büyük Devlet büyük 
masraftır. Devleti çok büyültmenin, kontrol edil
mez hale getirmenin neticesi otoriter devlete gi
der. Biz onun taraftarı değiliz. Gayet pahalı bir 
Devlettir büyük Devlet. Ama, biz bugün, Dev
letin yüklenmiş olduğu birtakım vecibeler var ki, 
bunları yerine getirmesi mecburiyeti vardır di
yoruz ve karma ekonomide bizim diyoruz, ilkemiz 
hangi sene içinde olur. Bu, ileri bir ilkedir, fer
de gider. Bunu da sunum için söylüyoruz, iki 
türlü yolu vardır bunun. Birisi ferde gider, öbü
rü kollektivizme gider. Biz, ferde giden yolunu 
ilke olarak alıyoruz. Bizim anladığımız şekli ile 
•kollektivizme gitmez diyoruz. Karma ekonomi de
vamlı mıdır, kaç sene devamlıdır? Bunları bu
günden ortaya koymak imkânı yoktur. Sadece 
ilkesini koymak imkânı vardır ve bunu da bir
takım insanlar zengin olsun diye yapmıyoruz. Bi- I 
lâkis, milletin sırtından, kazancından aldığı bir
kaç kuruşu Devlet israf etmesin diye söylüyo- I 
ruz. 

Şimdi burada Saym Erim diyor ki ; Sayın I 
Başbakan bunları söylüyor, birçok şeyleri söy- I 
lüyor ama, kendisi de G - 7 milyarlık yatırıma I 
gidiyor. I 

îzah.ettim biraz evvel... Biz katı değiliz. Biz, I 
Türkiye'nin bütün monabiini harekete getirmek I 
istiyoruz. Biz, Alümlnyom fabrikasını 1 milyar I 
liraya yapıyoruz. Hususi teşebbüs Türkiye'de I 
yapamaz. Keşke o günlere gelsek. Biz, hususi I 
teşebbüsten kıskandığımız için alümkıyom fabri- I 
kasını yapalım diyoruz. Yapamıyacağı için, tek- I 
nolojisi, parası, idaresi müsaidolmadığı için... | 
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O günlere geldiğimiz zaman mesut bir netice 
olur. 

Bunun yanında dokuma, bira, otelcilik gibi 
hafif sanayi dalları da katılıyor diyor. Bunlar 
çok talî vaziyettedir. Bugün Yozgat'ta bir bira 
fabrikası yapıyoruz. Bildiğiniz gibi, zabıtlara 
geçmiş bir meseledir. Ve 10 seneden beri ger
çekleştirilememiş bir iştir. Bizim yanımızda üç 
tane de hususi teşebbüs bira fabrikası yapıyor. 
Biz bir tane yapıyoruz, hususi teşebbüs üç tane 
yapıyor. 

Çimento, biz bugün 3 milyon ton civarında 
çimento yapıyoruz, hususi teşebbüs de 3 milyon 
ton çimento yapıyor, önümüzdeki günlerde is
tanbul'da iki çimento fabrikasının temelini ata
cağız. Bir milyon ton; 1950 deki çimento istih
salimizin 2,5 misli. Bu sene atacağız bu temeli. 
Hereke'nin temelini ayın 10 unda atacağız. Bir 
ay sonra falan da diğer fabrikanın temelini ata- ' 
cağız. Bursa'da bir fabrikanın temelini ataca
ğız, İzmir'de hususi teşebbüsün bir fabrikasının, 
Ankara'da bir hususi teşebbüsün fabrikasının 
temelini atacağız. Türk ekonomisinde, Türk 
müteşebbisinde hayatiyet var. 

Şimdi sonuna geliyorum, Sayın Erim'in bü
tün bunları neden söylediği anlaşılıyor. Diyor 
ki, 1933 de 1945 de, 1961 deki zaruretleri anla
manız lâzımdır. Yani, hakikaten mazeretler 
vardır, bundan dolayı plân yapmadık diyorsa 
mesele yoktur... 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Plân değil dev
let yatırımı... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bundan dolayı millî gelir böyle oldu 
diyorsa mesele yok, bundan dolayı toprak re
formu yapamadık diyorsa mesele yok. 

Şimdi, tabiî orada bir de espri var artık, onu 
kıymetlendirmiyorum, çünkü pek çok üzerinde 
duruldu. 

Birşeyi merak ettim yalnız, ortanın solun-
dayız diyor, devletçiyiz, halkçıyız, sosyal ada
letçiyiz diyor, okun üçü kayıp... (A. P. sırala
rından gülüşmeler ve alkışlar)1 

Sayın Başkan, zannediyorum saat 19.00 da 
tatile gireceksiniz... 

BAŞKAN — Saat 19.30 da efendim. Saat 
şimdi 19.00 a 24 var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Sayın Satır'm mütalâaları içeri-
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sinde bir husus var, (optimal plân) diyor. Op-
tinıal plân diye bir mefhum yok. Yani plân
cılardan sordum, siz böyle bir şey biliyor 
musunuz diye, optimal diye bir şey yok. 
Optimal meselesi hakikaten biraz enflâsyona uğ
ramıştır. Sayın Satır'm mütalâaları içerisin
de bunu görüyorum. Bu yanlış bir tâbirdir 
ve plân dâhilinde olmıyan bir tâbirdir. Bu
radan bağlıyalım; 

Sonra bütün bu konuşmalarda birçok şey
ler birbirine karşıyor, gönüllü tasarruf, yatı
rım. Bunlar hep birbirine karışarak gidiyor. 
Birçok konuşmalarda var, o, birtakım yanlış 
mütalaamı da • yapılmasına sebeboluyor. Sa
yın Satır buradaki mütalâalariyle kendi ken
dini tam çıkmaza sokmuştur. Temel mef
humlarda bir karışıklık görüyorum. Keşke 
bana sorduğu soruların cevabını bana bırak-
saydı, ben o zaman kendisini daha iyi aydın
latmak imkânını bulurdum. Sorduğu sorula
rın cevaplarını da kendisi verince o zaman 
ben ne yapayım diye düşünüyorum? Çünkü be
nim vereceğim cevabı kâfi derecede tat
minkâr bulmıyacaktır. Çünkü onu tat
min eden cevap burada duruyor. Ben 
de onunla mutabık değilim. O zaman da bir 
kargaşalık çıkıyor. Bu, Parlâmentomuzda mü
zakereler dolayısiyle rasladığımız bir mesele
dir. Bir üslûp denemesidir, bakalım nereye 
kadar tutturacağız. 

Şimdi Sayın Satır birinci sayfasında di
yor ki, Senatoda, komisyonda sual sorduk, yu
varlak cevap verdiler. 

Değerli milletvekilleri, dinlemenin de bir 
sınırı vardır. Ben komisyonda 45 saat 57 ar
kadaşı çoğunu kendim dinledim, bir kısmını 
arkadaşlar dinledi. Her söyledikleri şeyi not 
aldık. Şu dosya, notlar dosyasıdır ve hep
sinin cevabını hazırladık. Yapılan tenkidler 
karşısında tutumumuz şudur : Acaba bunun 
içersinde bir hakikat payı var mı? Atladığı
mız bir nokta var mı? Atladığımız bir nokta 
varsa, bunu tashih etmek yolunu a riyalim. 
Yahut bizim göremediğimiz bir husus var mı? 
Biz, ariyan insanlarız. Bunu sorarız, ten
kidin k,imln tarafından yapıldığından evvel, 
>onu bir ararız, sorarız. Esasen bu dokümanlar 
da huzurunuza biraz da bu şekilde muameleye 
tabi olmak için geliyor. Yoksa, birbirimize şu
nu söylemek, bunu söylemek bunlar da vesile 

'olmuyor değil. Ama aslında bu dokümanların 
içinde ne gibi boşluklar var? Onları çıkarmaya 
yarıyor. Nitekim, Plân Komisyonundaki konuş
malar çok faydalı olmuştur, Senatodaki konuş
malar çok faydalı olmuştur, buradaki konuş
malar çok faydalı olmuştur. Biz bunları sade
ce plânın muhtevasını, şümulünü tâyin eder
ken değil, icrasını yaparken geniş çapta nazarı 
dikkate alacağız. Muhtelif yerlerinin çeşitli 
zihinler tarafından ne anlaşıl aibildiği bizim için 
fevkalâde kıymetlidir. Ben Plân Komisyonun
da aynen burada olduğu gibi, sabahleyin saat 
10 da başladım, akşam 7,5 a kadar konuştum 
ve zannediyorum ki, cevaplanması imkân dâhi
linde olan 7,5 saatlik bir zaman içerisinde din
leme sınıfları aşılmadan, covaplaıHması imkân 
dâhilinde olan zaman içerisinde, cevaplanması 
gereken 'hususları cevaplandırdım. Tabiî ki 
cevaplar yuvarlaktır demek, umumiyet itiba
riyle tutulan bir yoldur. Zannediyorum ki, 
Sayın Satır bu maksatla bunu söylemiş olma
lı. Esasen Sayın Satır benim cevaplarımın ne 
kadarını dinledi, onu bilmiyorum. Eğer müna
kaşaların ne kadarını dinledi, onu da bilmiyo
rum. Ama beyan, kendi beyanı olduğuna göre, 
«cevaplar yuvarlaktır;» şeklindeki sözüne işti
rak etmiyorum. İşte burada da yine başı boş 
'bırakılmış özel sektör... «Özel sektörün neler 
yapabileceğini birinci plân tecrübesi bize açık
ça göstermiştir» diyor. Birinci plân döneminde 
özel sektör muvaffaktır. Kendisine ayrılan ya
tırımları yüzde 108 oranında gerçekleştirmiş
tir. Birçok sıkıntılarına rağmen ıgerçcklcştir-
miştir. Eğer, başı boışluk bu ise ve bunu Sayın 

Satır beğenmiyorsa bu haksız bir şey olur. İyi 
bir netice elde etmiştir. Özel sektör. Türkiye'
nin her tarafında çeşitli yatırımlara girişmiş
tir. 

Efendim, konut sektöründe istenilen netice 
elde edilmemiş, daJha değişik neticeler elde edil
miş. Doğru. Ama konut sektörüne sermayenin 
neden kaydığı hepimizce malûm. Uzun zaman-
den beri kargaşalıklar, enflâsyonlar ve saire 
'görmüş bir memleketin halkının zihninde ka
zandığı parayı altına, toprağa, (gayrimenkula 
tahvil etmek itiyadı vardır ve bu itiyatta da 
Türk halkı haklıdır. Çünkü her şeyin gittiğini 
görmüştür, kalan bu olduğunu görmüştür. 
Ortaklıkta siyasi istikrarsızlık oklumu, yatı-
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rımların büyük bir kısmı mülke, büyük bir kıs
mı da konuta gider. Buna rağmen 1962 - 1967 
de birçok sıkıntıların almasına rağmen özet 
sektör üzerine düşeni yapmıştır. Sıkıntılardan 
en büyüğü (döviz ımcıselesidir. ıParayı 'bulup ge
tiriyor vatandaş şu işi yapacağım, döviz verin 
bana diyor. Yapacağı iş güzel. Bugün Odalar 
Biriliğinin 70 e yakın çok güzel projesi döviz 
beklemektedir. 10 bin iğlik fabrikasını 20 bin 
iğe çıkaracak, çalıştırdığı işçiyi binden iki bine 
çıkaracak ve fabrikasını optimum hale getire
cek, maliyetini düşürecek, daüıa iyi rekabet 
santiarı sağlıyacak. Döviz ister. Döviz sıkıntı
larına rağm'en özel sektör çok iyi başarı sağ
lamıştır. Zannediyorum ki, bu söz biraz peşin 
ıhüküm gibi görünüyor. Binaenaleyh, Sayın Sa
tır da 3 ncü sayfada böyle başlamayı tercih et
mişlerdir, doğru değil. Plânlama gevşek ve sta
tükocu plândır, diyor. Emredici değildir. Bu
nu söyleseler haklıdır. Ama gevşek bir statü
kocu olmaması^ için, emredici olmasını istiyor
larsa hiçbir zaman biz emredici yapmıyaeağız. 

1972 den evvel, diyor Sayın Satır, 4 ncü sayfa
sında, dış ka.ynaiMardan kurtulmak imkânı var
dır, biz buna inanıyoruz, diyor. Bu bir inanç 
meselesi değil, bir hesap meselesidir. Bu inanca 
nasıl geliyorsunuz hesap yapmadan? Burada sa
bahleyin verdiğim hesabı, % 7 kalkınma hızı 
alırsanız, muayyen envestisman malları ithal 
etme sebebiyle, Türkiye tediye muvazenesinde 
bir açık vermek mecburiyetindedir. Buna ilâ
veten bir de dışardan tasarruf bulmak mecbu
riyetindedir. Hadi diyelim ki, kaynaklarınızı çok 
da'ha fazla zorladmız ve dışardan tasarruf bul
ma meselesini kaldırdınız, peki makinayı kim
den alacağız? Yüzde 7 den aşağı düşürdüğünüz 
takdirde kalkınma hızını ondan sonraki yıllarda 
çok daha fazla ödünç para almak mecburiyetin
de kalacaksınız. Bu bir denıge meselesidir, bu 
dengenin içindedir. Onun için o sualin cevabı 
da o.-Yani, söylenen şey fennen doğru değildir. 

Ben demiştim ki, yüzde 4 veya yüzde 5 e in-
dirsek kalkınma hızını, dış kaynaklardan daha 
çabuk kurtulabiliriz. Doğrudur söylediğim şey. 
Ama, muayyen bir süre için, istenilen bir ge
lişmenin çok altında bir gelişme için, istenilen 
ekonomik büyümenin çok altında bir büyüme 
için söylediğim doğrudur. Bu, çok basit bir 
meseledir, bir cem - tarh meselesi kadar basit 
bir meseledir, 
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Bir meseleye dana geliyorum, Sayın Satır 
diyor ki, Sayın Demirel nasılsa dostlarımız bize 
yardım eder zihniyetiyle diyor, bu konuda ken
disini ,aşırı bir iyimserliğe kaptırmış bulunmak
tadır... Acaba bu bana mı ait? Ben hiçbir yerde 
böyle birşey söylemedim. Acaba Sayın Satır'm 
benim zihnimdekileri okumak gibi bir sanatı 
mı var? (A. P. den gülüşmeler) Nasıl bana bu
nu izafe ediyor? anlıyamadım. Bu, çok gayricid-
dî bir lâftır, çok gayriciddîdir bu. Acaba bunun 
altında birtakım imalar mı var? Şayanı teessüf -
dür eğer, bunun altında ima varsa, Türk Mille
tinin dostu Türk Milletidir, yüzlerce defa söy
ledik. (A. P. sıralarından bravo sesleri, alkış
lar) 

Türk Milletinin, hür dünyanın kuvvetli bir 
partoneri, kuvvetli bir üyesi olduğunu gören 
dostları vardır ve Türkiye'nin bu memleketler
de olan dostluğu, ne Türkiye'nin onlar tarafın
dan siyasi veya iktisadi şekilde sömürülmesine 
dayanır, ne şuna ne buna, O devirler geçmiş
tir. Bu, hür dünyanın kuvvetli bir uzva olan 
ihtiyacının dostları tarafından anlaşılmış olma
sından ileri gelir ve böylece en kısa zamanda 
hürriyet içinde kalkınmayı başarabilmiş hür 

düzenin kudretini işba t etmiş bir Türkiye ve 
başka memleketlere el uzatılan bir Türkiye 
olma istidadını gördükleri için Türkiye'de, Tür
kiye'nin dostları vardır. Bu sadece Türkiye'nin 
menfaatine değil, Türkiye'nin dostlarının da 
menfaatinedir. Onun içindir ki, meseleyi bu 
açıdan mütalâa etmek lâzımdır. Hiç kimse bi
zim kara kaşımız, kara gözümüz için dost ol
maz. Menfaatler mütekabildir, sadece alacaksı
nız, karşılığında birşey vermiyeceksiniz. Böyle 
bir dostluk olmaz. Böyle kimseyi bulamazsınız. 
Hiçbir şey vermeden almak şeklinde bir dost
luk tasavvur olunamaz, tabiatı eşyaya aykırı
dır. Mesele verdiğinizle aldığınız arasında mu
vazene olmalıdır. Sağladığınızla kazandığınız 
arasında muvazene olmasıdır. Bu dengenin iyi 
kurulabilmiş olmasıdır. Bu da bir memleketin 
devlet adamlarının en mühim vasfını teşkil eder. 

Sayın Satır bana çok çatmış bulunmasının 
içerisinde, haksız çatmış. Diyor ki, 6 ncı sayfa
da : «Sayın Başbakan işine gelmiyen rakamları 
plân dokümanından çıkartmış» Ben ne diyeyim 
buna? Diyebileceğim birşey var. Böyle birşey 
yoktur. Sizi inandırmak için bundan ileri bir 
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şey söyliyecek durumda değilim, işte plân
cılar burada oturuyor, sorun kendilerine, 
açıktır her şeyleri. Benim yanımda da sorma
yın, açın telefonu sorun veya buyurun gi
din teşkilâta sorun. Deyin ki, Başbakan size 
şu vergi rakamlarını şişirmek için bir tali
mat verdi mi? Hepsine, bilaistisna sorun, be- • 
ğenmediği rakamları çıkarın dedi mi?.. Ben 
gerçeklerden korkmam Sayın Satır., Benim 
meslekim, sanatım gerçekler. Ben gerçeklerin 
içinde doğdum, büyüdüm. Huzurunuza, çok 
itibar ettiğim, fevkalâde büyük .'hürunıe-t 'duy
duğum huzurunuza ve Cumhuriyetin en muh
teşem addettiğim bu güzel müessesesine gelir
ken, sabahleyin de söyledim, bütün imkânla
rımızı kullandık, fikrî namusluluğun, meslekî 
namusluluğun bütün icaplarına riayet ettik. 
- teknisyenler için söylüyorum bunu -

Köklü tedbirlerden Sayın Satır da bahsedi
yor. Aynı sualleri yine kendisine de soruyo
rum; daha evvelki meselelerde sorduğum sual
leri. 

Şimdi şöyle bir ifade var; «millî gelirdeki 
artışlara paralel bir gelişme gösterememiş ol
ması böylece ekonomik gelişmeyi sürükleyici 
değil, fakat sınırlayıcı bir niteliğe sahibol-
ması geçmiş yıllarda gelişmenin sınırlı kalma
sına yol açan temel, yapısal engellerden biri 
olmuştur. Plân bu gerçeği de kabul etmek
tedir» diyor. 

Plân, bu gerçeği »ortaya kovuyor, siz ka
bul ediyorsunuz, Plânın ortaya koyduğu ger
çek bu. 

Şimdi diyor ki, Sayın Satır, «Dış ticaretle 
ilgili güçlükleri ortadan kaldırmak için bu
gün yürürlükte bulunan dış ticaret reji
mini yıkıp yeni bir düzene kavuşturmak.» 

Sabahleyin münakaşasını yaptım, evolüs-
yon mu, revolüsyon mu? Hangi düzene ka
vuşturacaksınız? Yazıyor altında, kooperatif -
leştireceğiz, ve saire ve saire... Bugünkü düzen 
'bunlara mâni değil ki. Eğer zihinlerinizde tica
retin Devletleştirilmesi varsa, bunu aklınız
dan çıkarın. Biz yapmıyacağız, siz iktidara 
geldiğiniz zaman yaparsınız. Binaenaleyh, bu 
tâbiri, yıkmak yerine düzeltmek şeklinde kul
lan saydı daha insaflı ve daha doğru «olurdu. 
Yıkmak kolaydır, yapmak zordur. Yıkın 
her şeyi, bir Devletin devamlılığında bunu dü
şünmek fevkalâde zordur, Acaba sizler 1961 | 
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den 1965 e kadar iktidarda iken neden bunu 
madem ki, yıkacaktınız yıkmadınız? İktidar
dan gittikten sonra mı aklınıza geldi? (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Şöyle bir şeyi ben demedim; «Temel politika
ların plân dokümanında yer alması gerekmez, 
onları, ileride yıllık programlara koyacağız», böy
le bir şey demedim. Ben dedim ki, «Her şeyin bu 
doküman içinde yeralmasma imkân yok. Yıllık 
programlar hazırlanacaktır, bu bir strateji dokü
manıdır», aynen böyle dedim. Sabahleyin do 
dedim, Plân Komisyonunda da dedim, «Bu bir 
strateji dokümanıdır, bunun etrafında hazırlana
cak yıllık programlarla icraasmı bulacaktır», de
diğim budur. 

;Şimdi büyük plân mevzuunu münakaşa ettik. 
Büyük plân edebiyatından bahsediyor Sayın Sa
tır. Bu edelbiyat lâfı da maziden kalma bir lâf
tır. Kalkınmadan bahsedildiği zaman 1950 - 1960 
arasında kalkınma edebiyatı, çok geçer akçe idi. 
Kalkınmaya hepimiz inandığımıza göre şimdi, 
kalkınmanın mümkün olduğunu da hepimiz gör
düğümüze göre, büyük plân edebiyatı, diye yeni 
bir mefhumun zihinlere getirilmesi -çok yanlıştır. 
Büyük plân meselesi, zannediyorum ki, plânı kü
çümsemek maksadiyle ortaya konuyor. Aslında 
bu plân, güzel bir plândır ve küçük bir plân de
ğildir. 

ıBurâda da yine diğer iki muhterem sözcünün 
konuşmalarının tekrarları var, cevaplandırdım, 
tekrar cevaplandıran yorum. 

'Gönüllü tasarruf tahminleri şişirilmiş değil
dir. Bunları iddia edebilmek için bu tasarrufla
rın nasıl hesabcdildiğine inmek lâzım. Şişirilmiş 
olmadığını göstermek için de bunların detayını 
size vermem lâzım. 

Şimdi bir iddia daha var, «özel sektöre ro
mantik bağlarla bağlı A. P. idaresi», diyor. Hal
buki Sayın Genel Sekreterin bütün konuşmasın
da, belki 37 sayfalık konuşmasının her sayfasın
da üç defa, 111 defa, yahut bnna yakın defa 
A. P. ni özel sektörün hâmisi, bir sürü vurgun
cunun, soyguncunun hâmisi gibi gösterdiğini gö
rüyoruz. Bir tezat var, iki konuşma yan yana ko-

.nulduğu zaman. Şimdi de özel sektöre romantik 
'bağlarla bağlı olduk, Ne biri, ne de o biri, her 
ikisi de doğru değildir. 

Türkiyo'dc özel müteşebbislerin büyük bir ço
ğunluğunun eğilimleri, malûm, plânm istekleri-
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no ters düşen eğilimler bunlar... Bu iddiada in
safsızdır ve yanlıştır. 

Burada bir iddia dana var. Yabancı uzman
lara, yapılan kollogyuma bir doküman sunul
muş. Bu doküman da demişiz ki, buradaki iddi
aya g'öre, «Türkiye'de kalkınıma hamlesinin esas 
yükü devletin sorumluluğunda olacaktır, özel 
sektörün rolü, ancak önemsiz bir seviyede kala
caktır.» Böyle bir beyan yoktur, böyle bir ifade 
de yoktur. Söylenen şudur, yazılan da odur. Der 
ki, doküman, «Türkiye'de, Devlet yatırım mese
lelerinde daha bir müddet faal rol almak mecbu
riyetindedir. Sadece özel sektörle kalkınmayı ba
şarmak imkânı yoktur.»' Onun için karma ekono
miye taraftarız diyoruz. Söylediğimiz bu değil, 
ifade etmek istediğimiz bu değil. Şimdi, Sayın 
.Satır, burada çelişme var, acaba diyor bu çeliş
meye nasıl düştü Başbakan, biz cevap verelim di
yor. Hâdise böyle olunca, vereceği ceva.p da yan
lış olacaktır. Onun için cevabına cevap vermiyo
rum. 

Bir de secim meselesi var. Güya biz seçime 
kadar vergi almamak için az ilhtiya.ç göstermişiz. 
ıSeeimdcn sonra büyük vergi koyacakmışız. Bun
dan anlaşılıyor ki, şimdiden Sayın Satır seçimi 
bizim kazanacağımızı talimin ediyor. (A. P. sıra
larından doğru sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, secim, reyler san
dıktan çıkıp sayılmadıkça neticesi belli olmaz. 
Biz böyle hesapların içinde olmadık. Ama, bizim 
bu sene aklığımız tedbirler sizin, Hükümet ola
rak senelerce alamadığınız tedbirlerdi, biz onları 
aldık. Siz, onların istismarını yaptınız, zam v. s. 
diye, Izflih ettik ki bu 440 sayılı Kanun muvace
hesinde bunların istismarını yapmanız sizi müş
kül duruma düşürür. Ama yinıe Saym Genel Sek
reterin konuşmasında var, Saym Millet Partisi 
Genel Başkanının Düzce nutkunda var. Dün bu
rada bir kısmı nakledilmiş kınatın zamlı süvarisi, 
diye. 

Muhterem milletvekilleri, bunlar gayriclddî 
şeyler. Size bundan üç ay evvel aldığımız ted
birleri tekrar izah edeyim mi? Bir şeker şirketi 
düşününüz ki, dcdiım; 250 milyon lira senede 
açık vermekte, bir kömür şirketi şu kadar, bir 
elektrik tesisleri bu kadar... Bir taraftan da 
şikâyet ederiz, İktisadi Devlet Teşekkülleri kay
nak yaratamıyor. Bakıyoruz, 1958 de üç liraya 
çıkarılmış şeker, 19f>0 m sonunda indirilmiş 
2,5 liraya. Şeker Şirketi, pancar ımüstaıhsıiına 

para ödemiyor 8 ay, bununla halkın «eker ih
tiyacı finanse ediliyor. 2,5 milyar şeker ışirketi 
borca girmiş. Ne yapacaktınız, bu parayı nere
den karşılıyacaktınız? Köy hizmetlerinden 'ke
sip imi Ikarşılıyacaktınız? E... Bunları hep söy-

, led'ım. 

Şimdi yine geliyoruz zamlara: Tabiî bunları 
siz A. P. fukara halkı ezdi diye köy köy, diyar 
diyar, anlatacaksınız. Biz ımcsuliyetli bir Dev
let, ımesuliyetli Devlet idarecileri olarak hare
ket ettiğimizi söyliyeceğiz. Vatandaş bize ina
nacaktır, hâdise budur. Size soracaktır, peki 
bu adamlar bu parayı nereden bulup verecek
ler? Şeker Şirketinin açığını nasıl karşılıyaeak-
lar? Bunları soracaktır. Bunları söyliyeımczsiniz. 
Onun içindir ki, muhterem arkadaşlar, hepiniz 
milletvekili olarak milletin içinden geliyorsu
nuz. Türk halkının ne kadar gerçekçi olduğu
nu bilirsiniz. Artık Türkiye'de politika, çok 
gerçekçi bir müstevinin üstüne gelmiştir. 

20 milyar liranın üstünde finansman açığı 
olduğu iddiası yanlıştır. Finansman açığının 
miktarı plânda verildiği gibidir. 

Yine, özel sektörün özel çıkar hesaplarına 
göre yaptığı sanayileşmeden bahsediyor Sayın 
Satır. Anlaşılıyor ki, Sayın Satır da ö<zel sek
tör düşmanı kesiVaıiş, bu dokümanı ile. Ama, 
sayın genel sekreter kadar değil, işte orta yer
de bir yerde. Ortanın solunun bariz vasfı, 'an
laşılıyor ki, özel sektör düşmanı olmak... Söyle
diğiniz hep bu. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Öyle demedim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De

vamla) — Öyle tefsir ediniz Sayın Satır tek
rar konuştuğunuz zaman. 

Cümle şöyle, okuyayım: «Özel sektörün özel 
çıkar hesaplarına göre yapacağı sanayileşme ile 
bu işin nasıl çözümleneceği bilnımeımektedir.» 
özel sektör özel çıkar hesapları yapacakmış, 
bir çıkar var işin içinde. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — İşinize öyle 
geldiği için öyh konuşuyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — İsterseniz biraz dalıa yakın gelin, 
daha kolay konuşuruz. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler) 

Gösteriş yatırımları tâbiri Sayın Satır 'm 
ifadesinde de var. Anlaşılıyor ki, iki defa söy
lersek, iki defa kuvvetli olur kararı verilmiş. 
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sayın genel .sekreterle beraber müştereken el I 
ele şu gösteriş yatırımlarını söyliyeliım demişler. 

Şimdi işin burasında tabiî ki, İstanbul köp
rüsü var, biz ona istanbul boğaz geçişi diyoruz. 
Biz bunu yaptığımız zaman üzerinden geçecek
siniz ve imamının olacaksınız. Diyeceksiniz ki,* 
biz buna gösteriş yatımımı deımiştik ama, güzel 
ıbir şey oldu, .memleket büyük bir tesis kazan
dı. İstanbul halkı ve oradan kültür ımünas'öbet-
leriyle, sağlık ımünasebetleriyle, ticaret ımüna-
töcbetleriyl'e, sanayi münasebetleriyle, turizm 
'münasebetleriyle istifade eden Türk halkı ve 
yabancılar ımüstefidolacaktır. Karşılığında da 
köprü ımüstefidolacaktır, yani, köprü idaresi 
'müstefidolacaktır. Bu bir tolvvich dedikleri, 
yani üzerinden para ile geçilir köprü olacaktır. 
Herkese bedava geçımek yoik. Üzerinden geçen 
©diyecektir köprüyü. Boğazın bir tarafından 
'öbür tarafına geçımek mecburiyeti (bulun-
'duğuna göre üzerinden geçen de bulunacaktır. 
Grösterdiım 1990 yılında 19 milyon küsur oto
mobil geçecektir üstünden senede. 

«Dışardan yardım alarak destekle ka/lkın-
unaya çalışırken pahalı oyuncaklara gösteriş 
yatırımlara heves etim emeliyiz» diyor. Aslında I 
bu bir yatınım, korkusudur, teşhis budur. 

Bunun yanmda da Taşüstü barajı inşa edil
melidir diyor. Bu da mahallî bir yatırıma ben
ziyor. Taşüstü barajı çok pahalı bir barajdır 
ve büyük bir tesistir. Türkiye, muhtacolduğu 
kadar büyük tesisi yapmak durumundadır. 
Muhtacolduğundan fazla büyük tesisi'yaparsa, 
bu defa, halka münferit hizmetleri götüre
mez. Bu bir denge meselesidir. Yani, bütün 
kaynaklarımızı 3 - 5 tane büyük tesise yatır
dığımız zaman ne köy hizmeti, ne sağlık hiz
meti, ne eğitim hizmeti yapabiliriz.. İşte bu, 
denge meselesidir, hesap burada başlıyor. Ama, 
bir gün Taşüstü barajını yapılmış görmekle 
ben memnun olurum. Sayın Satır'ı baraj des- I 
tekleyieisi görmekten de ayrıca memnuniye
timi ifade etmek istiyorum. 

Sosyal ve ekonomik meseleler sınıf kav
gası, kışkırtma yapılmadan da ele alınabilir ve 
doğrusu budur yapılarak da ele alınabilir, ya
pılmadan da ele alınabilir. Yapılmadan ele 
alma imkânları varken, neden yapılarak ele 
almak yoluna gidelim? Sayın Satır diyor ki, 
«Sınıf kavgası kışkırtılması demagojisi ile 
herkesi susturmaya çabalıyacaksmız». Bizim böy- • 

I le bir niyetimiz yok. Ama, sosyal ve ekonomik 
meseleleri hallediyoruz diye sınıf kavgası kış
kırtması yapılırsa, bu meseleleri hiçbir zaman 
halledemeyiz. Biz bunu diyoruz. Kışkırtma yap
madan da bu meseleleri halletmek mümkündür. 
Yapmaya çalışıyoruz ve her 'gün bir şey yapı
yoruz. İsterseniz 20 aym hesabını vereyim 
isimdi .. (C. H. P. sıralarından malûm sesleri) 

I pek biliyor gibi görünüyorsunuz. 
Sandık esprisi var sayfanın sonunda. Bu

nu sabahleyin trete ettim, konuştum üzerinde. 

Sayın Satır konuşmasının son sayfasında 
benim yaşımı ortaya koyuyor diyor ki ; «Orta
nın solu ne demek, Türkiye'nin sosyal ve eko
nomik yapısını değiştirmek yeni mi akıllarına 
geldi». Ben sormuşum bunu da diyor ki; «Okul 
sıralarında C. H. P. kurulduğu günden beri 
Türk toplum hayatını her yönden değişti
ren, geliştiren bir devrim partisi olmuştur. Bu
nu da, okul sıralarında yurtbilgisi dersinden 
öğrenmiş olması lâzım» diyor. Herhalde bu be
nim Cumhuriyet nesli olduğumu ortaya koy
mak için söylenmiş bir şeydir. Başka bir mâ
nâsı yok. Hayır, o benim elimde değil, yani 
onu değiştirmek, değiştirmemek. Bu bir vakıa. 
Ama, burada söylenen şeyleri kabul edip et
memek benim elimde. 

Şimdi burada geliyoruz mühim bir yere. 
Onda da bir vuzuha varmamız lâzım. Sayın 
Satır diyor ki : «1946 da Türk halkının kendi 
Devletinin idaresine doğrudan doğruya katıl
ması için tek dereceli seçime geçme kararı ver
diğimiz zaman..» ondan sonra devam ediyor ve 
diyor ki, «Devrimcilik şiarımızın Irir gereği 
olarak ısrarla savunmuş ve tarihte kendi ira
desi ile demokratik rejimi kuran ve iktidarı dev-

I reden tek parti olmuşuzdur». 

Mecburdunuz.. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) Türk halkının kendi hâkimi
yetini kendi kaderini kendisi tâyin etmesine 
rıza göstermeye mecburdunuz. Türk halkına 
siz vermediniz onu, Türk halkı sizin elinizden 
aldı, hâdise budur, Bunun aksini düşünemezsi
niz. Bunu böylece kabul etmek size faydalıdır, 
-bunu böylece kabul edin, çok şey kazanırsınız. 
Türk halkı bizim elimizden aldı bunu deyin. 

Bir de Sayın Satır, «Devrimlerin türbedarı 
olmak değil, Türk toplumunun yeni ihtiyaç 

• şartlarına uygun yeni çözüm yolları bulmayı» 
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-diye giden bir cümlesi var. Buradan acaba ki 
•sonunda, ortanın solu denilen siyasi hareket
le mi bu olacaktır, diyor, acaba, ortanın solu
nun devrimlerin türbedarı olmasından mı en
dişe ediyor? Böyle bir cümle koymuştur. Bu
nu anlamak mümkün değil. Tabiî büyük bir al
kışla karşılandı C. H. P. sıralarından. Zanne
diyorum ki, finiş olarak alkışlanmış olmak 
için bu cümlenin konmuş olması gerekiyordu. 

Devam ediyor; yine anlamadığım bir husus 
daha var, bunu da ciddiyetle ortaya koymaya 
mecburuz, zabıtlara geçmesi lâzım, Diyor ki, 
«Türk toplumunun yapmak ihtiyaç ve iktida
rında olduğu devrimlere ayak uydurmıyan, ya 
da karşı duran birçok rakibimiz siyasi parti, 
bugün tarih sayfalarında yatan birer mevtadır
lar». 

Acaba, ne demek istedi Sayın Satır bunun
la? Yani bize kafa tutanı mevta haline getiri
riz mi demek istedi? 

tki tane parti var, serbest parti ve,demok
rat Parti, tarih sayfalarında yatan. Biraz daha 
evvel, bunun şartları biraz daha değişik, çok 
daha değişik. Hürriyet Partisi sizinle güç bir
liği yaptı. (Gülüşmeler) siz, güç birliği yapan
ları da mı öldürüyorsunuz? (Alkışlar, gülüş
meler, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, ikinci celse 
için daha evvel verilmiş karar gereğince biti
mine 15 dakika var, yeni saat 19,15. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 15 dakikada bağlıyacağım Sayın Baş
t a n . 

Şimdi tabiî ki, artık Parlâmentomuzda bu 
gibi şeylerin konuşulmaması lâzım. Siyasi par
tiler milletin içinden doğar, milletin güveni ol
duğu müddetçe yaşar. Ama, siyasi partileri 
tehdidetmeye kalkarsanız bu lüzumsuz müna
kaşalara yol açar ve reaksiyonlar doğurur. 
Ümidediyorum ki, Sayın Satır bu mânâda söy
lememiştir bunu. Bu mâna çıkıyor gerçi. Bir 
konuşmasında bunu tasrih ederlerse memnun 
olurum. 

Şimdi bir de diyor :ki, «40 yıllık mazisiyle 
bugün yepyeni, genç bir parti hüviyetinde ka
labilen C H. P. den ders almıyanlar tarih say
falarına gömülüp gideceklerdir.» 

40 sene sonra, C. H. P. nin gençleştiğini bu
rada iddia ediyor. Bu, kendi bilecekleri iştir, 
buna bir şey diyemem. Gençleştik deyince, genç-

leşilmez. Onun için artık bunu zamana bıraka
lım. Şimdi başka bir meseleye geliyorum. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Kırk yaş zaten genç demek. Siz gençsiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Çok güzel bir espri yaptınız. (Gü
lüşmeler) sizden daha iyisimi beklerdim Sarı-
ibrahimoğlu. 

Şimdi Sayın Alican'm mütalâaları içinde 
bir noktaya zannediyorum ki.. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Biz bittik mi efendim şimdi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Her halde nasibinizi aldınız, ister
seniz devam edeyim biraz daha. (Gülüşmeler) 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Münasip -görüyorsanız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın Alican'ın karma ekonomi me
selesi hakkında plâna konmuş bir husus var. Bu 
da fleksibilite getiren bir unsurdur ve plânın' 
fevkalâde kıymetli bir yeridir. Burada diyoruz 
ki, nisbetler vasati olarak 47,5 - 52,5 civarında
dır, özel sektörle kamu sektörü arasında, Ka
mu sektörü, birçok âmme yatırımı yapmak mec
buriyetinde olduğu için, enfrastrüktür yatırım 
yapmak mecburiyetinde olduğu için bu nisbet
ler böyle teşekkül ediyor. Şayet, özel sektör 
daha iyi varlık gösterirse ve daha çok yatırım 
yapmak imkânını bulabilirse bu nisbetler deği
şir diyoruz. Bu, gerçekçi bir görüştür ve Bi
rinci Beş Yıllık Plânın bütün tatbikatı da böyle 
olmuştur. 

Saym Alican diyorlar ki, şayet özel sektör 
yapmaz durumda olursa, kamu sektörü daha faz
lasını yapmak durumunda olur. Bu da doğ
rudur, ama özel sektör daha fazlasını yaparsa, 
kamu sektörününkini neden azaltmak lâzım
dır? Azaltmamak lâzımdır. Bu takdirde,, daha 
yüksek bir kalkınma katsayısı meydana çıkar. 
Daha yüksek bir kalkınma katsayısı için daha çok 
bir yatırım yapmak durumu meydana çıkar. 
Daha iyi yatırım yapmak için de tüketimden da
ha çok kesmek durumu çıkar.* Halbuki plân, 
esas olarak tüketimden daha fazla kesmeyi doğ
ru bulmuyor. 

Yine, ikinci bir mesele olarak Sayın Alican'
ın gönüllü tasarruflar meselesinde nöbetlerin 
azalarak gittiği, bir yere kadar arttığı, bir yer-
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den itibaren azaldığı şeklinde bir şeyi var. Bi
lindiği gibi, bu millî tasarruf endeksi dediği
miz rakam, gayrisâfi millî hâsıla ile verginin 
farkı olan tasarrufu kullanılabilir gelire böl
mekten çıkıyor. Bu, sabit olduğuna göre, ta
sarruf rakamları değişiyor, kullanılabilir ge
lir değişiyor, buna göre de burada değişik nis-
betler çıkıyor. Bunlar ekonominin istikrarlı 
veya istikrarsız olduğunu göstermez. Ama, millî 
tasarruf endeksi dediğimiz endeks sabittir, o, 
ekonominin bir istikrarlı gidişin içinde olduğunu 
gösterir. Bunun dana fazla izahatını da kendi
sine veririz. 

Ancak özel sektörde bir açık mı var diyor Sa
yın Aliean. Böyle bir açık yoktur, özel yatı
rımlar 57,4 milyar olacak, gönüllü tasarruflar 
50,4 milyar olacak, 7 milyar açık görülüyor. 
Diyor ki, Devlet sektöründeki açığı anlarım, ama, 
özel sektörde açık nasıl olur? Dış tasarruflar 4,4 
milyar olacak, geriye 2,6 milyar kalıyor, kamu 
transferleri de 2,6 milyar olacak, binaenaleyh 
denge var. Makro dengede uygunluk vardır. 

Bir mütalâa ekliyor, diyor ki, belki de di
yor dış tasarruflar bunun içine girmiştir, ama 
bu, bir friksiyon yaratmaz mı? Bugün işliyen 
sistem bu. Sanayi Kalkınma Bankası, Avrupa 
Yatırımlar Bankası voliyle işliyen sistem budur. 
Binaenaleyh, bir friksiyon yaratacak tarafı yok
tur. 

1961 - 1965 rakamlarının, daha doğrusu Bi
rinci Plândaki rakamlarla ikinci Plândaki rakam
ların mukayesesi bakımından ortaya koyduğu 
temenniye iştirak ediyoruz. Yani, rakamların 
mukayesesi... Bunu biz de düşündük vaktiyle, 
fakat yetiştirip koymak imkânı olmadı, tik yıl
lık programa bu rakamlar konulacaktır, endeksler 
bakımından o vahdeti temin etmek için. 

Sayın Azizoğlu'mm konuşmasında bir yere 
temas etmeden geçemiyeceğim. Saym Azizoğlu 
şunu /bilmelidir ki ,bu Meclisin her üyesi bu 
ıgüzel vatanm her köşesi için çırpmır. Doğu 
için gönlünü vermiyecek hiç kimseyi tasavvur 
edemem. Onun içindir ki, «siyasi bağlılıkların 
ve siyasi geleceklerinin gayesi vatana ve mil
lete faydalı sonuçlar getireceği sürece şeref 
verici ve güzel olur» şeklinde gayet muğlâk, 
anlaşılması fevkalâde güç ve çeşitli tefsirlere 
meydan veröbilecek bir ifadenin ne mânaya 
geldiğini bir konuşmasında açıklamasını ken
disinden rica ediyorum. Doğu ve Batı yoktur, 

ibu doğrudur, olmamalıdır da. Türkiye'nin Do
ğusu Batısı diye bir şey düşünülmemelidir, te
melden böleriz. Türk vatandaşı bu güzel ülke
nin her köşesinde çeşitli ıstırapların içindedir. 
Söylüyorum, Doğudaki meselelerimizin ehem
miyetini azaltmek maksadiyle söylemiyorum. 
Kastamonu'nun, Siniap'un, Muğla'nın, Denizli'
nin, Konya'nın orman köylerine gidiniz, Türki
ye'mizde çok sıkıntılı şartlar içinde yaşıyan 
yurdumuzun her köşesinde insanlarımız var. 
İktisadi kalkınmayı büyütebildiğimiz nisbette, 
iktisadi kalkınmaya güç kazandırabildiğimiz 
nis'bette, daha çok kimseye iş bulabildiğimiz 
riisibette, bu sıkıntılı durumlardan bütün vatan 
parçasını, bütün vatan sathını kurtarmak duru
mundayız. Binaenaleyh, önümüzdeki iki sene 
zarfında yurdun her köşesinde olduğu gibi, gü
zel Doğu illerimizin çalışkan, vefakâr ve kah
raman halkına da büyük hizmetler götürmek 
imkânını bulacağız. Onun içindir ki, bu husus
ta Sayın Azizoğlu ne kadar hassassa, Bu muh
terem Meclisin her üyesi de kendisi kadar has
sastır. Doğudan hiçbir şeyi esirgemeyiz, gön
lümüz dâhil, en başta gönlümüz. Doğu halkı-
kmdan hiçbir şeyi esirgemeyiz. Ve daha iyi gün
lere, daha mesut günlere bütün vatanımızın 
erişmesi hepimizin müşterek gayesidir. 

Muhterem milletvekilleri, 7,6 saate yakın-
zamandır huzurunuzdayım. (Sekiz saat sesle
ri) Evet, doğru sekiz s-aat. Sekiz saate yakm 
bir zamandır huzurunuzdayım. Bu plân güzel 
bir plândır, büyük emek çekilmiştir. Mem
leketimizin şartlarına, gerçeklerine uygundur. 
Türkiye'nin kalkınma hayatiyetini gösterir. 
Türkiye'nin fevkalâde mühim bir devresine te
kabül eder. Bu plânı muvaffakiyetle geçirme
ye mecburuz ve muvaffakiyetle tatbik etmiye 
mecburuz. Plân. ne kadar çok kimse tarafın
dan benimsenirse o kadar çak faydalı olacak
tır. Ümidediyorum ki, birtakım hususlara da, 
önergeler konuşulurken, cevap verilecektir. 

Yalnız bir şeyfi daha bağlamadan geçmiye-
yiim. Burada bir muhterem arkadaşıma, Saym 
Hüseyin Balan, zapta geçmiştir, Alevî - sünni 
meselesinden bahsetmişlerdir. Bunun tahrik edil
diğinden bahsetmişler, Devlet kasasından 
tahrik edildiğinden bahsetmişlerdir.^ 

Muhterem arkadaşlar, Türk vatadaşı hangi 
inanç içinde olursa olsun, hangi mezhebe sâlik 
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olursa olsun, asırlardır yan yana yaşıyor. Bu 
vatan uğruna beraberce aynı siperde ölüyor, 
bu vatanın 'bütün çilesini 'beraberce çekiyor, bü
tün niteliklerinden beraberce istifade ediyor. 
Hal 'böyle iken, beş yüz sene evvel hal yoluna 
kavuşmuş, beş yüz senedir kurcalanmamış me
seleleri kurcalayıp kardeş kardeş yaşayan, kom
şu komşu yaşayan, Türk Kanunları nazarında 
tefriksiz muamele ıgören Türk vatandaşlarını 
/temelden bölmeye kalkacak, her ne cinsten olur
sa olsun, her nereden gelirse gelsin, sebebi ve 
saiki her kim olursa olsun.. (Sürekli alkışlar.) 
Onun içindir ki, Türkiye'de herkesin aklını başı
na toplamasını, Türkiyenin bütünlüğünü, ge
rek millî bütünlüğünü, gerek coğrafi 'bütünlüğü
nü bozacak hiç bir Türk vatandaşının, tahrik 
edilmek istenenler dâhil, içinde bulunmıyacağı-
nı, herkesin bilımesi lâzımdır. Mâsuım Türk 
vatandaşlarının başına dert açmasın kimse. Bir 
takım sandalye meraklıları muhterisler Türk 
vatandaşlarını kendilerine basamak yapmak 
hevesiyle bölmeye kalkmasınlar. Bunların hiç 
'birisi gözümüzden kaçıyor değildir. Açık ola
rak huzurunuzda, müsterih olasınız diye söy
lüyorum, ıbu türlü hareket edenlerin hiç birisi 
Türk kanunlarının pençesinden ve Türk ka
nun adamının takibinden kurtulamaz. Bu vata
nı güzelleştirmek, mamur yapmak, milleti 
saadete götürmek varken, şahsî emeller ve şahsî 
ihtiraslar için vatandaşı ıstırap içine sokmanın 
mânasını anlamaya imkân yoktur. Türk vata
nını, Türk vatandaşını bölmeye kalkmak, affı 
imkânı olmıyan bir ihanettir. Bu itibarla bu 
itibarla bu düşüncelerimi, Türkiye'de bölücü 
gayretlerin içerisinde bulunan herkese söylüyo
rum. Hedefim, kim bölücü gayretin içinde ise 
odur. Bu şekildeki gayretlere hiçbir şekilde göz 
yummıyacağımızı, fevkkalâde hassasiyetle ve 
itina ile tâkibettiğimizi huzurunuzda ifade et
mek isterim. 

Burada fikir ve mütalâa 'beyan eden bütün 
muhalefet partilerinin ki, bir kısım mütalâaları
na, hemen hemen iştirak halinde oturduğumuz 
için değinmemişimdir, hir kısmına zaten komis
yonda değinmiştim, trarada tekrarlamak için 
vaktim kalmadı. 8 saatin içinde bunları anlat
mak, bunları söylemek durumunda oldum. 
Bütün parti grup sözcülerine ve şahısları adı
na konuşan muhterem milletvekillerine huzu
runuzda teşekkür ederim. Bu gayretlerin, bu 

serd edilen mütalâaların çeşitli yönlerden bizim 
için faydaları vardır. Kabullenmediklerimiz 
vardır, kabullendiklerimiz vardır. Kabullen-
mediklerimizden dâhi lâzım gelen itibarları 
alacak durumdayız. Kabullendiklerimizin çoğu
nun cevabını verdik, zaten hiçbir zaman muta
bık olamıyacaklarımız vardır, onları da söyle
dik. Çünkü aslında, bu, Muhterem Heyetin tar
zı teşekkülünden ileri gelir. Biz başka bir siyasi 
heyetiz. Diğer muhterem partiler başka siyasi 
heyetler. Binaenaleyh, her siyasi heyetin de ken
di damgası, kendi fikriyatı, kendi felsefesi var. 
Münakaşaların büyük bir kısmı da zaten sür
tünme noktalarından, temas noktalarından çı
kıyor. Bunlar olacaktır, olmaya da devam 
edecektir, 

Huzurunuzda şunu ifade etmek isterim ki, 
bu konuşmalar, Parlâmentomuza renk vermiş
tir, Parlâmentomuza, hakikaten zabıtlarımıza 
büyük değerler kazandırmıştır, plâna büyük de
ğer kazandırmıştır. Netice de şöyledir, böyle 
değildir şeklindeki iddiaların, plânı huzurunuz
da daha sağlamlaştırdığını ifade etmek istiyo
rum. Bütün bunlardan sonra büyük bir gayret
le, Büyük Milletimize hizmet için çırpınan biz
ler plânı huzurunuza getirebilmiş olmak ve 
plânın müzakere edilip buraya kadar gelmiş ol
ması büyük bir sevinç ve inşirah vasıtasıdır. 
Huzurunuzdan ayrılırken bu plânın memleketi
mize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını Ce
nabı Haktan niyaz ediyorum. Hepinizi, uzun 
saatler beni dinlediğiniz için, muhabbetle ve 
saygı ile selâmlıyorum. (Sürekli 'alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şu 
saate kadar plânın tümü üzerinde grupları adı
na 23 arkadaş, şahısları adına 41 arkadaş ko
nuşmuştur. Grupları adına konuşan arkadaşla
rımızın konuşma zamanı 22 saat 37 dakika tut
muştur. Hükümet adına yapılan konuşmalar 8 
saat sürmüştür. Daha evvel Meclisimizce alman 
karar gereğince 5 gün plânın tümü üzerinde ve 
3 gün de gerekçeli geri çevirme önergeleri üze
rinde konuşma hususu kararlaştırılmıştır. Şim
diye kadar bize intikal eden önergelerin adedi 
1'84 tür. Takribi bir hesapla bir önerge üzerinde 
15 dakika konuşma, önergenin okunması, üze
rinde Hükümet, Komisyon ve önerge sahibinin 
konuşması 15 dakikalık bir zaman tutsa yaptı
ğımız takribî hesapla 41 saatlik bir mesaiye ih-
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tiyacımız vardır. Halbuki 3 gün içinde günde 
İ l saatten 33 saat çalışmak durumunda ve 8 
gün içinde plânı bitirmek mecburiyetindeyiz. 
Bu arada komisyon bu 184 önerge üzerinde He
yeti Umumiyeye intizamlı ve hazırlanmış bir 
bilgi verebilmesi için bir mehile ihtiyacı olduğu
nu bir önerge ile Başkanlığa bildirmiş durum
dadır. Ayrıca, sırası ile söylüyorum, Millet Par
tisi Grupu adına onu müteakiben Güven Partisi 
Grupu adına ve onu takiben de C. H. P. Grupu 
adına söz istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan Yüce 
Heyetinizin aldığı ve plânın tümü üzerinde 5 
'gün. çalışılacaktır, çalışmalara gece de saat 
12 ye kadar devam edilecektir, şeklindeki karar 
vardır. Bir taraftan da 3 günlük süre içinde 
blize intikal eden önergelerin, mümkün mertebe, 
üzerinde konuşulma yapılarak oylama imkânı 
hâsıl olmaktadır. Bu iki durum bir yeni hal 
tarzını ortaya koymuştur. Bu sebeple ben Yük
sek Heyetinize önergeler üzerinde yarın saat 
10,00 dan itibaren müzakerelere... 

KARMA PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Yetiştiremeyiz Sa
yın Başkan. Saat 10,00 a yetiştirmemize imkân 
yoktur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ben 
cümlemi tekmilliyeyim, müsaadenizle. Çünkü da
ha evvel Başkanlık, bütün önergeleri veriliş sı-
rasiyle sunacağını ifade etmiştir. Hal böyle olun
ca Komisyonun 184 önerge üzerinde çalışıp bir 
günde bitirme mecburiyeti yoktur. Komisyon, 
nihayet yarma kadar 50 önerge üzerinde mü
talâasını beyan eder, yarınki çalışmamız içinde 
ancak bu önergeler üzerinde konuşulup bite
bilir. Peyderpey önergeler üzerinde Komisyon 
hazırlığını yapabilir. Şimdi ben şahsan Başka
nınız olarak, hem bu mütalâayı ve önergeler 
üzerinde düşünme ve hazırlanma imkânını ha
zırlamış olarak ortaya koymak, hem de yarın 
saat 10,00 dan itibaren bu önergeler üzerinde gö
rüşmek üzere birleşimin yarın saat 10,00 a ta
likini oyunuza sunacağımı. Çünkü Yüksek 
Heyetiniz daha evvel gece saat 12,00 ye kadar 
çalışmaya karar vermiştir. 2 nci bir kararla bir
leşimi yarına talik kararı vermezse, biz şu anda 
(birleşimi saat 21,00 e talik etmek durumundayız. 

NtHAT ERİM (Kocaeli) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bu mütalâamın aleyhinde söz is
tiyorsanız buyurun, söyleyin. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın yeni teklif 
ettiği çalışma tarzını şu şekilde tadil edersek, 
gruplar adına yapılan konuşma talepleri de kar
şılanmış olur. Evvelce 9 dan 12 ye kadar çalış
maya karar vermiştik. Bu kararı bozmıyahm. Bu 
gece de saat 9,00 dan 12,00 ye kadar toplantı de : 

vam etsin ve grupları adına zamanları içinde 
konuşmayı arzu eden grup sözcüleri konuşa
bilsinler, mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ben bir 
yönü. ile bu meseleyi ifade ettim. Ancak orta 
yerde şöyle bir durum var: Saat 9,00 dan 12,00 ye 
kadar çalışma kararının aksine kadar kabul 
edilmediği takdirde, Hükümetin kendisine ay
rılmış olan 13 saatlik zamanın 8 saatini konuştuğu 
için 5 saatlik zamanın kalmış olduğu veya Hü
kümetle birlikte Komisyona verilmiştir, Ko
misyonun ben de konuşacağım diyerek o zama
nı talebetmiş olmasıdır. Bu arada bir taraftan 
C. H. P. Grupunun 28 dakikalık bir zamanı, 
diğer taraftan Y. T. P. nin 2 saat 47 dakikalık 
bir zamanı kalmış olması muvacehesinde, bu, 
9 dan 12 ye kadar olan zamanı kullanması ve 
herkese hakkını belli bir insaf ölçüsü içinde verme
si için bir hesap yapması lâzımdır. Bunlar da 
bizi salim bir yola götürmiyecektir. Bu sebeple 
zaten kâfi miktarda konuşulmuş, 22 saat 32 
kika, önergeler münasebetiyle konuşmak müm
kün olacaktır. Bu sebeple ben, biraz evvelki 
talebimi oyunuza sunuyorum. Yani, birleşimi 
yarın saat 10,00 a talik hususunu ve yarın 
saat 10,00 dan itibaren gerekçeli geriverme 
önergelerine başlamak üzere talik teklifimi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu dakikadan itibaren önerge almıyoruz 
kabul ettiğiniz karar gereğince... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Biraz evvel ben önergemi sundum, ikinci nüs
hasını da verin dediler. 

BAŞKAN —• Peki, sizinkini alıyoruz Sa
yın ıSarıibrahim'oğlu. 

Biraz evel alman karar gereğince yarın ya
ni, 1 Temmuz 1967 Cumartesi günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına saati : 19,45 
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kanlığı tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Se
natosu 3/590) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 6 . 1967] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 




