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MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ 
1987 Seçim Bildirisi 

DEVLET ve MILLET olarak, 

GÖNÜL SEFERBERLIĞI ÎLE, 
YENI UFUKLARA VE 
GÜVENLI YARINLARA 
DOĞRU... 



1 AK Dİ M 

Bir seçim imtihanının arefesincieyı/. Milletimi/, 2!) Kabini 1987 gunu, 
sandık başlarına giderek secime girmekte olan siyasi partiler arasından 
tercihini yapacaktır, öncel ikle , bu selimlerin a/ız Milletimi/, memleketi
mi/ ve demokratik hayatımı/ için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 

Biz, Milliyetçi Çalışma Partisi olarak, Turk milliyetçiliği fikir hareke
tinin siyasi temsilcileri şifalıyla Milletimizin karşısına çıkmaktayız. 12 
Lylul'den once, ülkemiz buyuk bir rnılliyetçı-ulkucu potansiyele erişmiş 
bulunmaktaydı. Bugün, bu potansiyelin tezahürlerine, memleketin her ya
nında, her köşesinde rastlamaktayız. Turk milliyetçiliği fikir ve düşünce 
yapısı içersinde yetişmiş ülkücüler, artık Türkiye'mizin her köşesinde 
Milletimizin emrinde yüksek görev duygusu ve şuuru içinde hizmettedir
ler. Turk milliyetçiliği harekeli, bir okuldur... MÇP, bu hareketin günü
müzdeki siyasi temsilcisidir. Genel Başkam'ndan en ücra köşedeki mensu
buna, ulkudaşına kadar katıksız bir milliyetçilik ocağıdır, ülkücüler dergâ
hıdır. Bu sebeple, 12 Kylul sonrası ortamında "adres bulma zorluğu" 
içersinde, diğer partiler de yer alan dâva arkadaşlarımıza seslendik 
ve dedik ki. "MİLLIYLTÇILLR BİRLİNİNİZ!. ." \as i l ki, 12 Kylul ev-
velinde de, kitle partileri, milliyetçilere daima üvey evlât muamelesi yap
tıysa; günümüzde de akıbetin aynı olacağını belirterek, milliyetçilerin ye
gâne buluşma yerlerinin Kl'TSAL BABA OCAĞI, ANA Kl'CAGI olan, 
MİLLİYETÇİ ÇALINMA PARTİSİ olduğunu beyan ettik. 

MÇP'nın Nisan l l.)H7'deki kongresinde; "değişen dünya ve ülke 
şartları istikametinde ve Turk milliyetçiliği fikri ve dünya görüşüne uygun 
yeni bir programın hazırlanması" için bir karar alınmıştı, l-'akat once teş
kilâtlanma konusundaki engellerle uğraşma mecburiyeti, sonra referan
dum ve erken seçim emrıvakılerı bu hazırlığı salimen yapıp, dava arkadaş
larımıza ve Milletimize sunma imkanından bizleri mahrum bıraktı. Hal 
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ho>le olunca, erken seçime hazırlık içinde bulunduğumuz şu günlerde 
sizlere sunulacak, bir "1987 Seçim Beyannamesi"nin, fikirlerimizi, inanç
larımızı, tespit ve tahlillerimizi arz konusunda güzel bir fırsat olduğunu 
dulunduk. İşte, Beyanname'miz, bu ölçüler içinde değerlendirilmelidir. 
Birçok konu eksiği bulunduğu, metnin uzun olduğu, daha kısa ve halkın 
anlıyacağı bir üslup kullanılması gerektiği v.b. tenkitler yapılabilecektir. 

Biz MÇP olarak, bu Beyanname ile ilk defa, gerek Partililerimizin, ge
rek Turk Milletinin, gerekse Turk milliyetçiliği hareketini çok yakından 
izlediklerine inandığımız bir Turk ve dünya kamuoyunun karşısına çıkı
yoruz. Bu sebeple, Turk milliyetçiliği fikri bakış açısıyla; sosyal, kültürel, 
ıkiısatli yapısı ve seyri içinde bir incelemeye tabii tutmaya;yine aynı hu
suslar açısından (sosyal, kültürel, iktisadi) mevcut halin bir tesbitini yap
maya ve geçmiş ve gelecekle ilgili bu değerlendirmelerin ışığında da, 
gelecek hususundaki duşuncclirimizi elden geldiğince, zaman ve mekanın 
elverdiği ölçüler içinde arza çalıştık. 

1987 Seçim Beyannamemiz okunur ve bir değerlendirmeye tabi tu
tulurken bu noktalar gozonunde bulundurulursa, seviniriz... 

Bu seçimlere, hangi şartlarla girildiği, hangi kanuni engel ve baraj
larla karşı karşıya bulunulduğu malumdur. Maddi eşitsizlik, propaganda 
eşitsizlikler; nihayet dünyanın hiçbir demokrasisinde rastlanmayan baraj
lar ortadadır. Neticesi, şimdiden tartışmalara gebe bir seçime "doludiz
gin" sürükleniyoruz. Milliyetçileri Meclis'e sokmamak için yürütecekleri 
en buyuk propaganda "MÇP barajı aşamaz" imajını yaratmaktır. Bu 
kadar eşitsizlik, adaletsizlik, haksızlıklara mahkum ederek seçime soktuk
ları MÇP'y' neden bu kadar dert ediyorlar, MÇP'nin barajı aşıp aşmıyaca-
ğıyla niçin bu kadar ilgililer?.. Bu soru sorulmaya ve cevabı düşünülmeye 
başlandığı anda dahi, mesele açıklık kazanmış demektir. MÇP, ilân ve 
devam ettiği GÖNÜL SEFERBERLİĞİ hareketiyle, Milletiyle bütünleşe 
butunleşe, kaynaşa kaynaşa koşusunu devam ettiriyor... Türk milliyetçi
leri, MÇP'liler bu koşunun iktidar koşusu olduğunun şuuru içersindedir-
ler. Bu sebeple dedikodulara kulakları tıkalıdır. 

Milliyetçiler, oyunuzu kullanırken baraj, maraj düşünmeyiniz!.. Do
kuz yıldızlı hilâle vereceğiniz her oy helâldir. "Ezan dinmesin, bayrak 
inmesin" inancıyla milli mukaddesler için ve Türk Devletinin varlığı, Türk 
Milletinin butunluğu, Turk Vatanının bölünmezliği uğrunda binlerce şehit 
vererek yürütülen şerefli bir d. vanın takipçilerinin MÇP'nden başka bir 
yerde, hele hele milli yıukaddeslerimiz konusunda hiçbir hassasiyet taşı
mayan insanlar arasında olabileceklerine inanmıyoruz!.. 

Bu inançla, "MİLLİYETÇİLER MÇP'DE BİRLESİNİZ..." diyoruz. 
Muhru basacağınız, DOKUZ YILDIZLI HİLAL, inancınızın sembolüdür... 

Saygılarımızla. 



MİLLİYETÇİ 
ÇALIŞMA 

PARTİSİNİN 
ÜLKÜSÜ VE HEDEFLERİ 





ÜLKÜ 

Türk Milletini, hür ve bağımsız bir şekilde; maddi- manevi kal
kınmasını en kısa zamanda, en kısa yoldan gerçekleştirerek;ilimde 
ve teknikte yaratıcı ve üretici gücünü ortaya koyan, her türlü anarji-
yi yenerek, demokratik, sosyal ve iktisadi refahi bölüşen, bütünleş
miş bir toplum olmasını sağlayarak, çağın kudretli, itibarlı milletle
rinden biri yapmak. Partimizin ana Ülküsüdür. 

Bir ülküyü gerçekleştirmek için bazı ara hedefler tesbit edilme
si ve bu hedeflerin tek tek aşılması gerekmektedir. 

HEDEF 

Bu Ülkünün gerçekleştirilmesi sırasında hareket noktası, toplu
mun bütün fertlerinin bir yaygın eğitim anlayışı içinde, Türkiye ve 
Dünya konusunda aydınlatılmasını sağlayan tek meşru zemin 
siyasi iktidardır. 

Bu gayeyi gerçekleştirmek üzere yola çıkan M.Ç.P. siyasi ikti
darın kaynağının milletin iradesi ve milli iradenin tecelli yerinin de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu konusunda, milleti fikir birli
ğine ulaştırmayı asgari müşterek sayar. M.Ç.P. toplumun her ferdi
nin milli iradeye inandırılmasını ve bu arada Türk Milletinin milli 
şuur. heyecan ve ülküler etrafında birleştirilmesini ana hedeflerin
den birisi olarak kabul eder. 



Hedef, eldeki imkân ve vasıtaların en rasyonel şekilde kullanı
larak, gayeyi gerçekleştirmek üzere belirlenmiş, ulaşılması gerekli 
noktadır. M.Ç.P. eldeki imkanının, tarih sahnesindeki hür ve ba
ğımsız devletler kurmuş, insanlık alemine bir medeniyet örneği ver
miş .milliyetçi, manevi değer ve inançlara bağlı Türk insanı olduğu
nu bilir. Türk Milletinin temiz yüreğinden daha büyük bir servet ve 
imkan yoktur. İnsanımızın Millet sevgisi, hak ve adalet duygusu, ah
lak anlayışı bizim servetimizdir. Tarihi birikimin tabii bir sonucu 
olan mazlum Türk Milletinin kötü yönetilmesinden doğan eksiklik 
ve aksaklıklar, toplumun değil, yönetimin kabahatidir. 

Hak'ka ve halka hizmet düşüncesi yerine siyasi iktidarı ele ge
çirmekten başka bir gayeleri olmayan guruplar, iktidar olsalar da 
muktedir olamazlar, muktedir olsalar, milletin hayrına gelecek ne
sillerin hayrına iş yapamazlar. Günlük işler, gündelik, göstermelik 
başarılar, siyasi iktidarı gaye sayanların tek sermayesi ve ufkudur. 

M.Ç.P. tek tek insanlarımızın ve topyekün milletimizin ufku
nu, mensubiyet şuurunun sonucu olan bir bütünleşme ile meselele
rini doğru tesbit etme ve en kısa zamanda çözebilme fikir ve heye
canını yükseltmeye çalışacaktır. 

Bu hedef Türk Milletinin tarihinin ve jeopolitik konumunun 
sonucu olan zaruri bir hedeftir. Bu hedefin üç ara hedefi, bir de ze
mini vardır. 

GAYEYİ GERÇEKLEŞTİRMEDE ARA HEDEFLER 

Türk Milletini, hür ve bağımsız bir şekilde, en yüksek ahlâk, 
fazilet ve maneviyat ölçülerini yaşayan; ilimde ve teknikte yaratı
cı, her türlü terör ve anarşiyi yenerek, bütünleşmiş kudretli ye iti
barlı hukuk devleti olmaya çalışma ülküsünü gerçekleştirmek için 
üç ara hedeften geçilecektir. 

1. Toplumumuzun her ferdinin Milliyetçiliği, dünya görüşü 
olarak benimsemesi, geçmişin tanınması, milletin tarihi birikimine 
ve haldeki mevcuduyetine mensubiyet şuuruyla bağlanılma», Ata
türk'ün belirttiği "Ne Mutlu Türküm Diyene" mutabakatının dev
letin ilkesi. Milletin fikir müştereğe haline getirilmesi, tarih içinde 



devamlılık düşüncesine bağlı Milli tekamül anlayışının yerleştiril
mesi, ahlâk ve fazilet duygusunun ferdi olmayıp, inana dayalı bir 
vicdan ve yaşama tarzı olduğunun yaygınlaştırılması, sosyal ada
let ve hukuk ile demokrasi kavramlarının Milliyetçi Dünya görüşü
nün ayrılmaz parçalan olduğunun ısrarla ve tekraren anlatılarak 
benimsenmesi, 

2. Memleketimizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının en ücra 
köşesine, en unutulmuş parçasına kadar gözden geçirip, planlı 
ve teşkilatlı bir üretim heyecanı yaratılması, Milli bir teknoloji kur
mak üzere bilgi açığım kapatma heyecanının yaygınlaştırılması, ka
liteli ve kitle ölçüsünde mal ve hizmet üretimi yapılmasının lüzumu
na inandırılması, 

3. Sosyal adaletin gerçekleştiği ve sosyal güvenlik meselesini 
halletmiş çok üreten ve ürettiğini adil olarak bölüşen bir toplumun 
gerçekleştirilmesi. 

Bu üç ara hedef, biribirinden bağımsız değil, birbirinin içine 
girmiş olarak bulunur ve her beş yılda bir, bu üç ara hedefin ne öl
çüde gerçekleştirildiği gözden geçirilir ise, gayeye ulaşmada, daha 
az zamanda daha çok yol alınır. Bu ülküyü gerçekleştirecek olanlar, 
bu ülkeyi inanmış vatandaşlarımızdır. Kısaca Ülkücülerdir. Ülkücü' 
ler tarihi bir birikimin tabii sonucu, tarihi misyonu yüklenmiş, fe
dakar, vefakar, çileli, fakat, inançlı ve ahlâklı insanlar topluluğu
dur. 

M.Ç.P.NİN VARİSİ OLDUĞU TARİHİ BİRİKİM 

Buraya kadar ortaya konan ülkümüz, bu ülküyü gerçekleştire
bilmek üzere belirlediğimiz hedefler, tarihi bir birikimin, sosyolojik 
ve jeo-politik zaruretlerin sonucudur. 

Türk Milletinin tarihi gücünü, tarih sahnesindeki yerini öğren
mek, başka bir millete mensup olma rahatsızlığını taşımayan her 
insanın vazifesidir. 

Yakın tarihimizi objektif olarak değerlendiren kimseler, Türk 
Milliyetçiliği fikrinin XIX. yüzyıldan beri Türk topluluklarının ha
yati, tarihi sosyolojik ve jeo-politik gerçeklerinin tabii sonucu oldu-



ğunu anlarlar. Fikren yetersiz, bilgice kısır ve dar olanlar ile, "Ne 
Mutlu Türküm" demeyi bir mensubiyet şuuru haline getirmemiş 
bulunanlar, yani Milliyetçiliğe kayıtsız ve düşman olanlar ise, baş
ka milletlerin ve rejimlerin boyunduruğuna psikolojik olarak hazır 
kimseler veya gruplardır. 

İstiklal harbi sonunda, Milli mücadelenin neticesinde kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Atatürk'ün ölümüne kadar, takip 
ettiği siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik politikalar, Milliyetçilik 
fikrinden kaynaklanmıştır. Atatürk'ün ölümü ile beraber, başka mil
letlerin ve devletlerin boyunduruğuna girme ve onlarla sadece siya
si, iktisadi işbirliğine değil birleşme düşüncesine inanmış gruplar, il
legal faaliyetlere başlamışlardı. Bu illegal faaliyetleri su yüzüne 
çıkaran Milliyetçiler, 1944 yılında, millete tarihi misyonunu ve 
düşmanlarını anlatmak üzere fikri bir çalışma yapmışlardır, 1944 
yılında Milliyetçiliğin tek vazgeçilmez fikir olduğunu topluma an
latan insanlar, hapislere konmuş, işkenceler yapılmış,-faka£ adalet 
lekesiz bir şekilde tecelli etmiş ve bu hareket mensupları beraat 
etmişlerdir. 

1950 — 1960 yılları arasında, Milliyetçi kadroların yetişmesi 
için ciddi tedbirler alınmamış, 1961 Anayasasının boşluklarından 
faydalanan Milliyetçilik düşmanları teşkilatlanmış, Türk bürokra
sisinin her kesimine sızmışlar siyasi hayatta palazlanma devresine 
girmişlerdir. 1969-1971 yıllan arasında "Ne Mutlu Türküm" deme
yi reddedenler, şehir ve kır gerillalanyla bütünleşmiş, güvenlik güç
lerinin, hatta Ordumuzun içine sızarak Devletin zaafa uğradığını 
göstermeye çalışmışlardır. 1965 yıllarından başlayarak, milli bir
lik, bütünlük içinde, hür ve bağımsız bir şekilde, demokratik 
hayatın imkanlarından, ilimde ve teknikte çağı aşmak üzere fayda
lanılmasını isteyen insanlarımız, yani milliyetçi düşünce sahipleri 
siyasi ve sosyal hayatta etkili olmaya başlamışlardır, özellikle 
1969-1971 yıllarından itibaren Türk gençliğinin beynine bir tümör 
gibi yerleşen beynelmilel komünizmin daha fazla ve büyük tahribat 
yapmasının önlenmesinde ülkücü gençlerin yeri tartışmasızdır. Eğer 
Ülkücü gençlik olmasa idi, komünizm bir yerine üç-dört-beş bey
ne daha zehirini akıtır, daha geniş kitleleri "eylem" e sokabilirdi. 



Ülkücülerin bürokraside ve siyasi hayatta yer alması, Türk Mil
letinin 100 milyonluk kalkınmış, milliyetçi, kuvvetli ve itibarlı 
bir Devlet olmasını istemeyen bütün iç ve dış güçlerin öfkesini ka
bartmıştır. Kabaran öfkelere sahip bu mihraklar, Türkiye'deki ve 
başka rejimle birleşme özlemi içindekilere bir orduya yetecek ka
dar silah sağlamışlar, içerden de yeteri kadar uşak bulmuşlardır. 

12 Mart müdahalesi şehir gerillalarının birkaç elebaşısını yaka
layıp, bırakmaktan başka birşey yapamamıştır. Ülkücü kadrolar asıl 
tehlikenin, bazı ülkelerin kamplarının eğitilmeye gittiğini, bazı ül
kelerin bölücülüğü teşvik, Milliyetçilik düşmanlığını tahrik ettiğini 
ifade etmişlerdir. Bu fikirler kitap ve makaleler halinde kütüpha
nelere ve arşivlere girmiştir. 

1973 sonrasında " fikir değil eylem aşaması" sloganı ile, şiddet 
ve terörü yaygınlaştıran komünist bir ihtilal hazırlığı için, milleti 
katletmeye başlayan Devletin güvenlik güçlerini aciz hale düşüren 
bölücü ve marksistlerin karşısında Milliyetçilerden başka kimse kal
mamıştır. Devlet adamı Gün Sazak'ların, gençliğin baharında Ülkü
cü şehitlerin, inanmış olmaktan dolayı öldükleri günlerde, otorite 
boşluğu, güvenlik güçlerinin aczi, milletin sinmesine sebep olmuş
tur. Dörtbin ülkücü şehit olsaydı, "korunacak ve kollanacak bir ül
ke kalır mıydı?.." 

Türk Milliyetçiliğinin tarihini yazacak tarafsız ilim adamları, 
1971 -1980 yılları arasındaki gazeteleri ve süreli yayınlan taramak 
zorundadır. Orada "Ne Mutlu Türküm diyene" ifadesinden rahatsız 
olan bazı siyasetçilerin, bazı Üniversite hocaları ve hatta bir kısım 
adalet mensuplarının teşvik ve tahrik ettiği bölücü ve komünistler 
ve yerli işbirlikçileri tarafından ayrılıkçılık ve mezhepçilik tohum
ları ekildiğini, ihtilal hazırlıkları yapıldığını, yetmişli yılların başın
dan beri ifade etmişlerdir. 

Bu ifadeler "'illi İstihbarat Teşkilatı 'na. Polis, Teşkilatı'na Dev
let Planlama Teşkilatı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Ba
kanlıkları 'na ve bir ara özellikle İmar ve İskan Bakanlığı'na "Ne 
Mutlu Türküm Divene" mutabakatına düşman, bölücü ve komü
nizm eylemcilerinin yerleştiği 1980 yılına kadar ülkücü kadroların 
T.B.M.M. başta olmak üzere her yerde söylediği gerçeklerdir. 



Güneş balçıkla örtülmez. Adalet lekesiz bir şekilde tecelli et
tiği gün görülecek, tarafsız hakim olan tarilısnyfaları okunduğunda 
anlaşılacaktır ki. Ülkücüler Kııvayı Milliye ruhunun dirilişidir. 

M.C.P. Türk fMilliyetçiliği fikrinin «tacıdır, millet yolunda 
ölenlerin inandıklarını ülkü yapanların partisidir. M.C.P. gönüllü çi
lekeş ve fedakarlar partisidir. 



GÜNÜMÜZDE 

TÜRKİYE'NİN 

DURUMU NEDİR? 





Türk Milletini asırların süzgecinden geçerek, billurlaşma değe
riyle birlikte geliştirebilmek, Türk Devletini güçlü ve muktedir kıla
bilmek için, içinde bulunduğumuz durumun iyi tesbit edilmesi 
gerekir. Türkiye'nin meselelerini iyi tesbit etmeden, Türk Milletine 
hamleler yaptıracak bir program hazırlamak mümkün değildir. 
Milletimizin karşı karşıya bulunduğu meselelerden en önemlisi Mil
li ve Kültür meselesidir. 

f«İLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR 

Bir milleti geliştirmenin en emin yolu, o milletin bütün fertle
rini mükemmel bir şekilde eğitmektir. Milli kültürü en son ilmi ve 
teknolojik yeniliklerle zenginleştirerek,yeni yetiş n nesillere aktar
mak suretiyle onları birer milli şahsiyet haline getirmedikçe yapıla
cak hiçbir yatırımın anlamı yoktur. N e yazık ki, 120'ler den bugü
ne kadar Türk Milletinin bütün fertlerini bünyesine alabilecek çap
ta milli ve modern bir eğitim sistemi kurulamamıştır. Türkiye Cum
huriyeti Devleti Millete hamleler yaptıracak birinci sınıf ilim adam
ları ve teknisyenler yetiştirmek bir yana, hala okuma-yazma prob
lemini çözememiştir. Eğitim kurumlarımız, hemen hemen her ka
demede hem sayı hem de kalite itibariyle çok yetersizdir. 

Türkiye'nin sosyal bünyesi hızla değişmektedir. Sanayileşme, 
şehirleşme, faktörlerinin tesiriyle aile yapısı değişmekte, çekirdek 
aile tipi giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum okul öncesi eğitim 
kurumlarına duyulan ihtiyacı hızla arttırdığı halde devlet henüz bu 
meselenin önemini dahi kavrayamamıştır. İlköğretim kurumlarımız 



sayı itibariyle ihtiyacı karşılamak bir yana süre ve kalite yönüyle de 
çok yetersizdir. Orta öğretim kurumlarımız sayı olarak yetersiz 
olmasının yanı sıra, program ve kalite itibariyle de çağın gerisin
dedir. Onbir yıl okuduktan sonra liseden mezun olan genci "üniver
siteye giremedi" diye sokağa bırakmanın mantıki, ilmi ve ahlaki 
hiçbir gerekçesi olamaz. Daha ana dilini öğrenmemiş çocuklara, 
devlet okullarında bir yabancı dille öğretim yaptırmak ancak, sö
mürge ülkelerinde görülebilecek bir aşağılık duygusunun tezahürü 
olabilir. Hızla sanayileşen ve fakirleşen bir ülke olmamıza rağmen, 
sanayi, ziraat ve hizmet sektörüne eleman yetiştiren meslek okulları 
henüz ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır .Yüksek öğretim kurum
ların birer ilmi araştırma müessesesi haline getirilememesi bir yana, 
kapısına gelen öğrencilerin hala beşte dördünü geri çevirmektedir. 

Her kademedeki eğitim kurumianmız hem öğrenci kapasitesi 
hem de, program, metot vb. bakımlardan çok yetersizdir. Bugün 
için Türk Gençliğinin ancak yüzde yirmisi okula devam etmekte, 
yüzde seksen gibi büyük bir kısmı ise, okul dışında bulunmaktadır. 
Okul dışı gençliği kendi kaderine terkeden bir devlet anlayışını 
savunmak mümkün değildir. 

Eğitim yalnız okul çatısı altında gerçekleşen bir süreç değil
dir. Milli kültürü nesillere aktarmak, okulların olduğu kadar diğer 
kültür kurumlarının da vazifesidir. Televizyon, radyo, basın, tiyatro 
vb. gibi kültür kurumlarının milli kültürün en seçkin örneklerini mil
lete sunması gerekirken, yabancı, kültür unsurlarını millete naklet
mek çabası içinde olmaları ise ızdırap vericidir. 

SOSYAL YAPI 

Tarihi boyunca üstün medeniyetler kurmuş ohn Türk milleti 
19. Yüzyıldan itibaren hızlı bir sosyal değişme sürecine girmiş bu
lunmaktadır. Sanayileşme ve şehirleşmenin artmasıyla daha da 
hızlanan sosyal değişme, milletin kendine has istikrarlı yapısını 
sarsmakta, millet hayatının harcını teşkil eden kültürel değerler 
süratle değişmektedir. Hızlı sosyal değişme, aile, hukuk, eğitim, 
sosyal güvenlik vb. gibi sosyal yapıyı meydana getiren temel ku
rumlan da şiddetle sarsmaktadır. 



Hızlı sosyal değişme aynı zamanda toplum hayatını yönlen
diren değerleri, fertlerin hissediş düşünüş ve davranış tarzlarını da 
değiştirmektedir. Değerlerde meydana gelen anarşi sebebiyle, fert
ler nerede veya hangi durumda nasıl davranılacağını bilemez olmuş
tur. Değerlerde meydana gelen karmaşaya, bir de ağır geçim sı
kıntısı eklenince, toplum hayatındaki ahenk tamamen kaybolmuş
tur. En küçük, fakat, en sağlam birim olan Türk ailesi, kudsiyetini 
kaybetmeye yüz tutmaktadır. 

Sosyal yapıdaki değişmeler, değerlerde meydana gelen anarşi 
ve geçim sıkıntısı, Türk Milletinin davacılar ve davalılardan oluşan 
bir cemiyet haline gelmesine yol açmıştır. Batık ülkelerden alınan 
ve bir türlü Milli bünyeye intibak ettirilemeyen kanunlar mahkeme 
kapılarını hak aranan ancak bulunamayan yerler haline getirmiştir. 

EKONOMIK YAPı 

Türkiye, Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana hızlı bir kal
kınma ve sanayileşme gayreti içerisindedir. Sağlıklı ve istikrarlı bir 
sanayi toplumu haline gelme arzusu dönem dönem değişen eko
nomi politikaları ile sürdürülmek istenmiştir. 

Tarıma dayalı toplum yapısından sanayi toplumu haline geçiş 
sürecinde Türk ekonomisi çeşitli engellerle karşılaşmıştır. Bu engel
ler, dönemler boyunca önemi, özelliği ve ağırlığı değişerek eko
nomik yapıyı ciddi darboğazlara, Türk toplumunu ise tehlikeli sos
yal bunalımlara sokmuştur. 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında sermaye birikiminin azlığı, 
teknik bilgi yetersizliği, yeterli sayıda yetişmiş uzman ve ilim ada
mı ile müteşebbis gücün yokluğu şeklinde ortaya çıkan bu engel
ler, daha sonraki yıllarda yanlış model seçimi, tutarsız ve ülke ger
çeklerine uymayan ekonomi politikası tercihleri ve teknolojik ge
rilik, üretim ve prodüktivite düşüklüğü şeklinde görülmüştür. 

Günümüzde ise hammadde sıkıntısı, altyapı yetersizliği, düşük 
kapasite, işsizlik, enflasyon, gelir dağılımındaki dengesizlik,yüksek 
faiz, ödemeler dengesinde kronik açık, dış borçlar, yanlış teşhis
ler ve kararlar Türk ekonomisinin çorum bekleyen meseleleri olarak 
önemini korumaktadır. 



Yıllardır süre gelen bu meseleler birikimi ve özellikle 1974 ter
de baş gösteren petrol fiyatlarındaki ani ve hızlı yükselmelerin ya
rattığı şok ile, ekonomi ciddi döviz dar boğazına girmiş ve 1979'h 
yıllarda Türk ekonomisi kilitlenme noktasına gelmiştir. Bu durum 
ekonomik istikrarı tekrar sağlamaya yönelik bir takım yeni karar ve 
tedbirlerin alınmasını gerektirmiştir. Nitekim 24 Ocak 1980 Eko
nomik İstikrar Programı oiuıak adlandırılan bu tedbirler demeti ile 
Türk ekonomisinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması düşünül
müştür. 

Kapitalist nitelikli ekonomilerde zaman zaman ortaya çıkan 
krizleri giderici bir tedbirler paketi olarak bazı milletlerarası kuru
luşlarca reçete şeklinde tavsiye edilen bu kararlar 1983 'te yeni si
yasi döneme geçişle birlikte Anavatan Partisi'nin düşünce ve 
felsefesini oluşturmuştur. 

Ancak siyasi iktidarın Türkiye için alternatifsiz politika olarak 
taktım ettiği bu tedbirler paketinin yedi yıla ulaşan uygulama so
nuçları değerlendirildiğinde Türk ekonomisinde olumlu düzelmele
rin ve iyileştirmelerin sağlandığını söylemek mümkün olmamakta
dır. 

Çünkü bu tedbirler cümlesinden sayılan sıkı para politikası 
ve yüksek faiz uygulaması enflasyonun aşağı çekilmesinde etkin 
olmadığı gibi, sabit sermaye yatırımlarını,istihdamı, üretim artışını 
ve gelir dağılımını olumsuz yönde etkilemiştir. 

O halde 1987 Türkiyesi acil çözüm bekleyen ekonomik ve sos
yal problemlerle yüklü bir ülke görünümündedir. 



NASIL BİR 

TÜRKİYE 

İSTİYORUZ? 





Bin yıldır Anadolu yarımadasını vatan yapan milletimizin, 
kendine, dönüp, hür ve bağımsız şekilde, ahlâk ve maneviyatta 
en üstün seviyeye gelmiş; sosyal ve iktisadi refahı bölüşen; itibarlı 
ve kuvvetli, bütünleşmiş bir toplum olmasını istemek, hem hak, 
hem de vazifedir. Bunun bir hak olduğuna inanan ülkücü kadrolar, 
sistem tartışmalarını ve plan münakaşalarını amaç sayanlardan ayrı
lır. Ülkücü vatandaşların. "Ne Mutlu Türküm Diyene" mutabakatın
dan rahatsız olmayan insanların. M.Ç.P.'de toplanarak "Nasıl bir 
Türkiye? sorusu etrafında yeni ufuklar araması, yeni planlar yapma
sı gerekmiştir. 

Adalet fikrini yaralamayan, sosyal bütünleşmeyi zedelemeyen, 
değerler dünyasını bulandırmayan. emeği sömürmeyen, gayri safi 
milli hasılayı yükselten, hane halkı tüketim harcamalarında onur kı
rıcı tablolara; yani açlığa, yokluğa imkan vermeyen, asgari ücreti 
vergi dışı bırakıp, sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetlerinde 
"tüccar devlet" değil, "hizmet götüren devlet" anlayışının uygula
malarına talip bir planlamanın en kısa zamanda yapılarak tarihi 
birikiminden yararlanarak, günün meselelerini çözen, gelecek için 

tedbirler alan siyasi kadrolar; inanırlar ki. sistemler bir amaç değil, 
araçtır. M.Ç.P. sistemlerin toplumların kendi bünyesinden doğduğu 
müddetçe mutluluk getirebileceğine inanan ulkücu kadroların par
tisidir. 



SİSTEM TARTIŞMALARI VE MİLLİYETÇİ - ÜLKÜCÜ 
SİSTEM 

Sistem kavramı, düzenli bir butun teşkil edecek şekilde, kar 
karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen, maddi ve manevi unsurların 
topluluğu manasına gelir. Liberal- Kapitalist sistemin, Marksist-
Leninist Sistemin, Milliyetçi Ülkücü Sistemin siyasi, sosyal, kültü
rel konulardaki hareket noktaları ve değerlendirmeleri esas aldık
ları değerler bakımından farklıdır. 

M.Ç.P.'ne göre, Milliyetçi-Ülkücü Sistem dışındaki sistemler, 
insanı ekmel-i mahlukat ve eşref-i mahlukat olarak anlamayan, top
lumu da, tabii ve tarihi yapısını görmezden gelip sun'i bir teşkilât
lanma sayan haset ve ihtiras tahrikçiliği üzerine kurulmuştur. 

Milliyetçi-Ülkücü Sistem, haset üzerine kurulmuş Marksist-
Le nin ist Sistemi de, ihtiras üzerine kurulmuş Liberal Sistemi de, 
İtalyan Milliyetçiliğinin saldırgan bir tezahürü olan faşizmi de, ça
ğın gerisinde kalmak, milletine yabancı olmak sayar ve reddeder. 

Türkiye'nin kalkınmasında, insanımızın içine düştüğü bunalım
da tek çözüm, Milliyetçi-Ülkücü Sistemdir. Bu sistemin kaynağı, 
islâm dini, Türk tefekkür tarihi, modern ilim ve tekniktir. Milliyet
çi-Ülkücü Sistemin esas aldığı değer, ne ferttir, ne de sınıftır; 
Türk Milletidir. 
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Günümüz Türkiye'sinin temel meseleleri incelenirken, Türk 
toplum yapısının iktisadi ve sosyal değerlerini ele almadan sıhhatli 
sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. 

Bu değerlerin hemen hemen hepsi, milli kültürümüzün ikiz kay
naklan olan Türklük ve İslamiyet tarafından benimsenmektedir. Ta
rihimizin İslamiyet öncesi döneminde var olan bu değerler, İslami
yet tarafından manevi bir çerçeve içinde yeniden ve daha güçlü bir 
şekilde ele alınmıştır. Bu değerlerin Türk-lslam Medeniyeti olarak 
bugün vasi flan dı rı İm ası milliyet ve dinimizin, Türklük ve İslamiye-
tin, iktisadi ve sosyal konularda aynı görüş açılarında birleşmelerin
den ileri gelmektedir. 

TOPLUMUMUZUN TEMEL İKTİSADİ VE SOSYAL 
DEĞERLERİ: 

• Adalet 

Türk toplumunun temel harcını temsil eden adalet ilkesi, insan
ların yaradılışına ve tabiatına uygun bir ilke olarak yüzyıllardan be
ri toplumumuzun hayati dengesinin yaratıcısı olmuştur. "Fert-top-
lum-devlet " üçlüsü, toplum yapımızda, sosyal hayatın uyumunu 
sağlayan, birbirlerini inkâr etmeden, düzenin dinamizmini temsil 
eden üç asli unsurdur. Her birisi farklı hak ve sorumluluklarla teç
hiz edilen bu unsurlardan birinin diğerlerine tahakkümü, yalnız yar
gıda, siyasette, yükselme hakkında değil, aynı zamanda kültürün ge
lişmesinde, iktisadi, sosyal ve çalışma ilişkilerinde temel ilke olarak 
benimsenen adalet sayesinde önlenmiştir. Bu suretle bir taraftan 
fertlerin bencilliği, önlenirken, diğer tarafdan devletin despotluğu 



ve nihayet bu iki unsur arasında denge yaratan toplumun adaleti 
önlenmiştir. 

Ayrıca adalet ilkesi Türk toplumunda yaratılan gelirlerden pay 
almayı, yükselmeyi, şeref ve itibara kavuşmayı, ferdin maddi ve 
manevi katkılarına bağlı kılarak, adaletsizliğin esasını teşkil eden 
imtiyaz anlayışının doğmasına engel olmuştur. 

• Top lumcu devlet 

Ferdin ve toplumun yaşayışını yalnız siyasi, askeri ve mali 
alanlarda değil, aynı zamanda iktisadi ve sosyal alanlarda da organi
ze etme aniayışı içinde teşekkül eden Türk Devlet felsefesi, doğu
nun ve batının diğer birçok toplumlarının devlet felsefesinden fark
lı bir yapıya sahiptir. Türk Devleti, klasik devlet anlayışının ötesinde, 
ferdin ve toplumun bütün maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin et
mekle mükellef olan bir anlayışa sahip olmuştur. Milli anlayışımıza 
göre, devlet, fertler arasında güvenlik ve adaleti, toplumun planının 
düzen ve refahını temin etmek mecburiyetinde olduğu için,yalnız 
yönettiği topluma hukuki çerçeve içinde hükmetmekle kalmamak
ta, aynı zamanda kusursuz ve eksiksiz bir hizmet getirmekle mükel
lef bulunmaktadır. 

• Mutlu Millet 

Fertlere sosyal hiyerarşide, katkısı kadar yer veren Türk top
lum anlayışı ferdi kabiliyetleri toplumun gelişmesinin temel araç
larından biri olarak kabul etmektedir. Milletin refah ve mutluluğu 
bu genel katkının hasılası olarak değerlendirilmekte, milli gelirden 
fertlere düşen payların, ne kimseyi aşırı zenginliğe ulaştırmasına, 
ne de aşırı fakirliğe düşürmesine müsaade edilmemektedir. Çünkü, 
Türk-İslâm felsefesi aşırı zenginliğin her zaman ahlaki düşüklük ve 
israfın kaynağı olabileceğini düşünürken; diğer yandan aşırı fakirli
ği ise küfür kabul etmektedir. En ideal millet yapısı adaletli bir 
vergi sistemi ile, zenginlerin devlete ve toplum hayatına müspet kat
kılarının sağlandığı; sosyal dayanışma ve yardım ruhu ile aşırı fa
kirliklerin kaldırıldığı, dar ve sabitgelirli olanların devlet ve toplum 
tarafından himaye edildiği, mutlu ve müreffeh bir toplum yapısıdır. 



• Sınıfsız toplum 

Bir çok doğu ve batı ülkelerinde önceleri insanın, da sonraları 
insan emeğinin bir mal olarak kabul edilmesi, bu toplumlarda sınıf 
esasına göre kurulmuş toplum düzenlerinin ortaya çıkmasına sebe
biyet vermiştir. Halbuki, beşeri bir ürün olan emek Türk tarihinin 
her döneminde kutsal olarak kabul edilmiştir. Ne Türk milletinin 
törelerine göre, ne de İslam dininin temel ilkelerinde insan ve onun 
ürünü olan emeğin diğer mallar arasında bir mal olarak kabul edil
mesi mümkün değildir. 

İnsanın ve emeğin kutsallığının kabulü, toplumumuzda sınıf 
ayrılığı düşüncesinin ortaya çıkmasını önlemiş, kan imtiyazı ile 
beraber diğer birçok iktisadi ve sosyal imtiyazlar, toplumun yapı
sında yer bulamamışlardır. Yine bu telakki sayesinde Türk toplu
munun fertlerinin yüceltilmesinde ahlak, fazilet.-fedakarlık, çalış
kanlık ve bilgi gibi kıstaslar sınıflı toplumların imtiyazının yerini 
alarak, Türk toplumunu sınıfsız ve millet esasına göre düzenlenmiş 
bir yapıya kavuşturmuştur. 

Dört ana grupta sınıflandırılmaya çalışılan -Türk toı lum yapı
sının iktisadi ve sosyal değerleri, bu yapının en önemli dört temel 
dayanağını temsil etmektedir. Ancak Türk teamül hukukundan 
başlayarak, günümüze kadar bir inceleme yapıldığı taktirde, bu ya
pının yüksek faziletlerini ortaya koyan bir çok müesseseyi daha 
saymak mümkündür. Vakıf kuruluşları, kervansaraylar, aşhaneler, 
sosyal dayanışma müesseseleri bunlardan bir kaçıdır. Türk tarihi 
içinde, sosyal yapımız,^iktisadi. idari, kültürel gelişmemiz bu açı
lardan değerlendirilince (ki, bu bakış açısı milliyetçi görüşün değer
lendirme şeklidir) geleceğe dönük bir takım temel değerlendirmele
ri de sıhhatli ve yine milliyetçi görirş açısından yapmak mümkün 
olabilecektir. 

İşte, bu görüş açısından devlet ve toplum hayatımıza sosyal 
devlet, sosyal adalet ve toplumculuk ilkelerini hakim kılacağız. 

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIMIZ 

Türk devlet felsefesini diğer milletlerin devlet felsefesinden ayı
ran ve üstün kılan vasıflardan bir milli olması ise. diğeri sosyal dev
let vasfına sahip olmasıdır. İslamiyetten önce ve sonra her zaman 



Türk devletleri, jandarmaların ve tahsildarların devleti olmayı red-
derek; bağımsızlığın, asayişin, iktisadi ve sosyal ihtiyaçların temi
natı olan bir devlet anlayışını idealleştirerek, bu felsefenin tatbikat
çısı olmaya çalışmışlardır. 

Çünkü fert ve toplum haklarını aynı potada korumak, toplumu 
çağın giderek büyüyen ve farklılaşan maddi ihtiyaçları karşısında 
tatmin etmek, sosyal adaleti bina etmek ve milli refahı genelleştir
mek ancak sosyal devlet felsefesinin hükümranlığı ile mümkündür. 
Sosyal devlet anlayışının getirdiği yapı içinde fert ile toplum, bü
tünleşecektir. Sosyal devlet anlayışı madde ile manada, kaderde ve 
kıvançta bütün Milleti birleştirdiği zaman; devletimizin ezeli ve ebe
diliği ancak o gün Dünya tarihindeki seyrine girecektir. 

Bu amaca sıkı sılaya bağlı olan Partimiz, özlenen milli, büyük 
ve müreffeh devlete, sosyal devlet ilkesinin takipçisi olarak ulaşa
cağı inancındadır. 

SOSYAL A D A L E T 

Mutluluğa ulaşmak isteyen Dünya milletleri yüzyıllar boyun
ca "hürriyet, " "eşitlik", ve "kollektivizim" gibi ilkelerin peşine 
düşmüşlerdir. 

Oysa 3000 yıldan beri Türk tarihi, 1400 yıldan beri İslamiyet, 
milletlerin mutluluğunun sosyal adalet ilkelerinin bayraklaştırtlma-
sı ile mümkün olacağını insanlığa duyurmakta ve göstermektedir. 
Türk-İslam medeniyeti, sosyal adalet ilkesinin dünyada timsali ol
muştur. Kölelik içinde imtiyazların, sınıflı toplum içinde zorbalı
ğın , lüks ve israf içinde fakirlik ve sefaletin düşmanlığının panzehiri 
olan sosyal adalet ve Türk toplumculuğu, hakseverliğin, barışın ve 
milli bütünlüğün en güçlü temel taşı olarak yüzyılların Milletimize 

bıraktığı en güzel mirastır. 
Sosyal adalet ilkesini, Türk toplumunun bütün hücrelerine nü

fuz ettirmeyi; devleti bu değer üzerinde bina etmeyi gaye kabul 
eden Partimiz, iktidarında fakiri zengini, işçiyi ve işvereni, esnafı 
köylüsü, memuru ile sosyal adalet ilkesinin hakim olduğu ve tam 
anlamıyla uygulandığı, bansın ve huzurun hüküm sürdüğü bir ida
reyi mutlak tesis edecektir. 



TOPLUMCULUK 

Toplumculuk; "sosyal devlet", "mutlu millet", "sınıfsız top
lum" ve "adalet" ilkeleri istikametinde milliyetçi düşüncenin sos
yal hayata bakışını ifade etmektedir. Türk töresinin tarihi dayanış
ma ruhundan doğarak toplumumuzun çağdaş ihtiyaçlarına göre 
biçimlenen "toplumculuk" anlayışı topyekün sosyal meseleleri
mizin çözümlenmesinde tek çıkar yoldur. 

Çünkü, yabancı kültürlerin eseri olan sosyalizm komünizm ve 
liberalizm gibi fikir akımlarının çağdaş toplumların meselelerini, 
çözmekte gösterdikleri zaaf, hatta acz insanlığı her geçen gün çare
sizliğe itmektedir. Yakın zamana kadar sürdürdükleri katı tutumla
rından vazgeçmeye çalışan, yabancı kültürlerin eseri olan bu ideo
lojiler, günümüzde, noksan taraflarını birbirlerinden kopya etmeye 
çalıştıkları ilkelerle gidermek telaşına düşmüşlerdir. Oysa bunların 
hepsi içinde yaşadıkları aynı yıpranmış, yorgun ve kozmopolit 
kültür ortamında ve yüzyıllardan beri tekrar edilen kendi bağnaz 
fikir dünyaları içinde yeni bir sosyal hamle yapma gücünü kaybet
mişlerdir. 

Bütün unsurları ile Türk-İslam ülküsü kültür hazinelerinin bir 
eseri olan toplumculuk anlayışı yanlız Türk toplumuna değil, bütün 
insanlığa çağdaş hayat şartları karşısında yüksek beşeri değerlerle 
kendisini yeniden düzenleme imkânı verecektir. 

Partimiz; tslam-Türk tarihi ve medeniyetinin bir geleneği ola
rak gördüğü ve çağdaş bir uygulamayla devlet hayatına sokmayı 
planladığı toplumculuğu Milletimiz için gerileme ve çöküşten kur
tuluşun çaresi olarak görmektedir. 
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Türkiye, tarihi, coğrafi ve siyasi bir çok sebeplerle iktisadi ve 
sosyal yönden kalkınmasını ve sanayi toplumu haline dönüşümünü 
en kısa zamanda gerçekleştirmek mecburiyetinde olan bir ülküdür. 

Türkiye'nin jeopolitik durumu; batı ve komşu ülkelerin ulaş
tıkları gelişmişlik seviyeleri; bulunduğu mevkiin dünya hakimiyeti
ni ele geçirmek isteyen süper güçlerce çarpışma alanı olarak seçil
miş olması bu mecburiyeti daha da arttırmaktadır. Çünkü böyle bir 
konuma sahip olan Türkiye'nin milli bağımsızlığını ve toprak bü
tünlüğünü koruyabilmesi herşeyden önce sanayileşmiş,güçlü, dina
mik ve istikrarlı bir ekonomik yapının varlığına bağlıdır. 

Değişen dünya ve ülke şartlan dikkate alındığında, Türkiye' 
nin hızlı, dengeli ve devamlı bir kalkınmayı ve sosyal değişmeyi 
sağlayabilmesi için kısa vadeli ve dar görüşlü palyatif ve dış kaynak
lı reçetelere dayalı tedbirler paketi yerine; Türk toplumunun ikti
sadi ve sosyal değerlerini, milli ve manevi kıymet hükümlerini dik
kate alan, Türk insanının acil gözüm bekleyen temel meselelerine 
çare bulan; gerçekçi, ilmi ve tutarlı bir milli iktisat politikasına 
ve kalkınma stratejisine ihtiyacı vardır. 

MİLLİ İKTİSAT POLİTİKASININ ESASLARI 

Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini sürdürmesi, milletimi
zin maddi ve manevi yönden yükselme ve yücelmesi, ülkemizin çağ
daş medeniyet seviyesine ulaşması milli ekonomimizin güçlenme
sine bağlıdır. 

Türk ekonomisinin içinde bulunduğu bünyevi ve konjoktürel 



problemlerin sağlıklı ve köklü çözümü milli iktisat politikasını ge
rektirmektedir. 

Liberal ekonomik yaklaşım ferdiyetçi, kozmopolit ve dejene
redir. Marksist ekonomik yaklaşım ise sınıfçı ve zümrecidir. Her iki 
ekonomik yaklaşımın da, Türkiye'nin iktisadi ve sosyal kalkınma
sında ortaya çıkan problemlerini çözebileceğine inanmıyoruz. Çün
kü, iktisadi faaliyetleri yönlendiren motifler ferdi menfaatler oldu
ğu kadar milli, insani, sosyal duygu ve düşüncelerdir. İnsanımızı 
iktisadi varlık olarak düşünürken Türk milletine olan mesuliyetini 
asla ihmal edemeyiz. 

Milli iktisat politikası millet hayatının içinde yer alan milli un
surları dikkate almalıdır. Milli kültür, milli ve manevi değerler, sos
yal ahlak, örf ve adetler, zihniyet, tutum ve davranış özellikleri 
mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır. 

Milli iktisat politikası milliyetçi, demokratik, gelişmeci ve top
lumcu bir iktisadi ve sosyal düzen kurmayı hedef almalıdır. 

Milli iktisat politikası Anayasamızdaki temel ilkelere dayanan 
sınıf ve zümre hakimiyetine fırsa* vermeden, milletimizi bir bütün 
olarak kavrayan, herkese çalışma ve teşebbüs hak ve hürriyetini 
veren bir temel üzerine oturtulmalıdır. 

Milli iktisat politikası, milli demokratik planlama anlayışıyla 
yüksek teknoloji ve yüksek verimlilik ilkeleri içinde üretim artışını 
hedef almalıdır. Çünkü bir milli ekonomi için vazgeçilmez ilke daha 
çok ve daha etkin üretmek olmalıdır. 

MÇP milli iktisat politikası esasları içerisinde Türk ekonomisin
de hukuki, iktisadi ve mali alanlarda bir dizi reformu gerçekleştir
me kararındadır. Toprak mülkiyetinden, Kit'lerin reorganizasyonu-
na, mali sistemden adli sisteme, bankacıhktan sermayenin yaygın
laştırılmasına kadar bir dizi reforma mutlaka gidilecektir. 

• Türk ekonomisinde, iç ve dış dengelerin korunması,ekono
mik istikrar içerisinde büyüme, temel hedef olacaktır. 

• Türk ekonomisini dışa bağımlılıktan kurtaracak dengeli bir 
sanayileşme politikası izlenecektir. 



• Türkiye'nin kalkınması için gerekli yapı değişikliğini sağla
yan temel sanayileşme stratejisi ithal ikamesi olacaktır. Ancak de
ğişen yapı içerisinde büyümenin sürdürülebilmesi ihracatta w dö
viz kazanmaya dönük mal ve hizmet üreten kapasitelerin oluşması
na bağlıdır. Bu itibarla temel sanayilerde ithal ikamesine gidilirken, 
fiili ve potansiyel olarak rekabet gücüne sahip olan sektörlerde ih
racata dönük sanayileşme politikası izlenecektir. 

• Sanayileşme stratejisi ithal ikamesinin ikinci safhasına, yani 
ara ve yatırım malları üretimine dönük bir yörüngeye oturtulacak
tır. Bu amaçla demokratik planlama anlayışı içerisinde yatmm-ön^ 
çelikleri yeniden belirlenecektir. Türkiye'de kaynak kıtlığından da
ha önemli olan mevcut iktisadi kaynakların yanlış ve verimsiz kulla
nılması kesin olarak önlenecektir. 

• Üretime dönük bir teşvik sistemi uygulanacak ve ihracaata 
yönelik teşviklerin sadece talebin yapısında değil, üretimin yapısın
da da değişmeye yol açması sağlanacaktır. Bu amaçla yerli girdi 
kullanımını artırıcı, teknolojik seviyeyi yükseltici veya teknoloji 
üretimini teşvik edici gerçekçi teşvikler üretim bazında uygulana
caktır. 

• Sanayileşme politikasında, sanayi sektörü kadar tarım sektö
rünün güçlenmesine de önem verilecektir. Sanayi ile tarım ara
sındaki girdi-çıku ilişkilerini güçlendirici, tarımda makinalaşmayı 
ve girdi kullanımını özendirici, ihracaata dönük üretim fazlası yara
tıcı, artan nüfusun gıda ihtiyacını yeterli ölçüde karşılayıcı bütün 
tedbirlere gidilecek. 

• Sanayileşmenin finansmanı için bir dizi yeni tedbirlere gi
dilecek, teşebbüslerin öz kaynak kullanımı, otofınansman kaynağı 
teşvik edilecek, ekonomide yaratılan kaynaklar yatırılabilir fonlar 
haline dönüştürebilmek için bankacılık sistemi ve sermaye piyasası 
yeniden gözden geçirilecektir. Halkın tasarruflarının sermaye piya
sası yoluyla sanayiye kanalize edilmesi sağlanacak ve bunun için de 
millet sektörü oluşturulacaktır. 



• İktisadi hayatın yönlendirilmesinde iktisat ve maliye politi
kası araçlarından en etkin şekilde yararlanılacaktır. Bu amaçla an-
tienflasyonist para ve maliye politikaları bir yandan istikran koru
yucu, diğer yandan üretimi artırıcı bir biçimde kullanılacaktır. Böy
lece Türk Lirasının değer kaybı, yüksek faiz politikasının ve dar ge
lirlilerin refah kaybının kalıcı ve kesin çözümü için gerekli bütün 
tedbirler alınacaktır. 

• Milli İktisat Politikasının hedeflediği sağlıklı ekonomik yapı 
içinde dış ekonomik ilişkiler özellikle İslam ülkeleri Üçüncü dünya 
ülkeleri ile iktisadi ve ticari ilişkilerimizin dengeli bir şekilde geliş
tirilmesi esas alınacaktır. Bütün dış ekonomik ilişkilerde İthalatımı
zın ihracat yaptığımız ülkelerden temini prensibine öncelik verile
cektir. 

• İstihdam kaabiliyeti olan yatınm projelerine öncelik verile
cek ve mevcut işletmelerin hem üretim kapasitelerinin arttınlması, 
hem de işgücü fazlasını istihdam edici şekilde, çalışma faaliyetleri
nin üç vardiya olarak düzenlenmesi için gerekli tedbirler alınacak-
tır. 

ADİL BİR VERGİ POLİTİKASI 

Vergi devlet gelirinin esasını teşkil eder. Bu itibarla yatırım
lar bakımından büyük ehemmiyeti vardır. Dolayısıyla, vergi kanun 
ve düzeninin milli kalkınma esprisine göre düzenlenmesi gerekir. 

Vergi ve vergilendirme olayı vatandaşlar arasında sosyal 
adaleti sağlamının en tesirli yoludur. 

Memleketimizdeki vergi sisteminin bozukluğu iki noktadan 
kaynaklanmaktadır; birincisi vergi kanunlarındaki bozukluk, ikin
cisi vergi toplamadaki yetersizlik. 

Bugün Türkiye'de vergi çeşit ve muhtevaları, yüksek gelir
liler açısından baktığımızda, çok az; dar gelirliler açısından bakıl
dığında çok fazladır. Yüksek gelirler istenildiği gibi vergilendirile-
meyince hükümetler işin kolayına kaçmakta ve ana tüketim ve 



tekel maddelerine zam yapmak suretiyle gelir sağlamaktadırlar. 
Bu da vergi yükünün esasta fakir halkın sırtına yüklenmesi sonucu
nu doğurmaktadır. 

Bu duruma rağmen, yüksek gelirlilerin bir çoğu üzerlerine 
düşen hafif vergi borcunu dahi ödemekten kaçınmakta, geniş çapta 
vergi kaçırmaktadırlar. Bu da vergi gelirinin azalmasına hem de 
sosyal dengesizliğin artmasına yol açmaktadır. 

Vergi kaçakçılığı ile mücadelede yeni ve daha kesin tedbir
ler alınmalıdır. Ancak, vergi kaçakçılığı salt kanuni tedbirlerle 
önlenemez. Vergi kaçakçılığının tam olarak önüne geçilebilmesi, 
vatandaşa vergi yükünün milli ahlaki ve vicdani, bir borç olduğu 
anlayışının kazandırılması ile mümkündür. Bu da, toplumun Türk 
Milliyetçiliği duygusu ve İslâm ahlakı ile dolu olarak eğitilmesi 
ile sağlanır. Yani işin temeli mânevidir. Sadece maddi, kanuni 
tedbirlerle vergi kaçakçılığının önlenemeyeceği, birçok ileri ül
kelerin kullandıkları çok gelişmiş metot ve sistemlerle istenen 
neticenin alınamayışından da anlaşılmaktadır. 

Ancak gelir vergilerine taban olmalıdır. Zaman ve şartlara 
göre değişken olarak tespit edilebilecek belli bir miktar aylık gelir
den aşağısından gelir vergisi alınmamalıdır. Gelir vergileri daha çok 
müterakki olmalıdır. Yani, yüksek gelirlerden daha yüksek nisbette 
vergi alınmalıdır. 

Bütünü ile gerçekleştirmeyi düşündüğümüz vergi sistemi 
devletin vergi gelirlerini en yüksek seviyeye çıkarmayı ve çok 
kazanandan daha çok vergi almak suretiyle sosyal huzuru sağlama
yı yani hem iktisadi hem sosyal iki hedefi birden gerçekleştirmeyi 
amaç edinecektir. 





ÜÇLÜ SEKTÖR ANLAYIŞIMIZ 
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MİLLET SEKTÖRÜ NEDİR? 

Millet sektörü Türkiye'nin hızlı, topyekün kalkınması, yaygın 
ve adil bir mülkiyet dağılımı isteğinin bir neticesidir. 

Bugüne kadar ülkemizin kalkınması daima bir kesimin anlığın
da ve dengesiz bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bunun içindir ki 
kalkınma ve gelişmemiz yeterli seviyeye çıkmamış, fert başına 
milli gelir 1000 dolara düşmüş, fakir, orta tabaka ve zenginler ara
sındaki uçurum giderek fazlalaşmıştır. 

Millet sektörü ülkemizin içinde bulunduğu bu gerçeklerden 
doğmuş, milli ve ahlâki bir ideolojinin; Türk Milliyetçiliği ideolo
jisinin tabii bir neticesi olmuştur. 

Millet sektörü uygulamasının iki amacı vardır. Bunlardan birin
cisi mülkiyetin yaygınlaştırılması ile sömüren ve sömürülen kavram
larını ortadan kaldıracak adil bir ekonomik düzenin sağlanmasıdır. 
Milletin tamamının mutlu ve refah içinde olması, dengeli ve yüksek 
bir gelir bölüşümü ile mümkün olabilir. Yoksa bir ülke çok zengin, 
yani ekonomik yönden güçlü olabilir, ancak bu güç bir zümre tara
fından elde tutuluyorsa bu defa bir iç sömürü ve emperyalizmden 
bahsetmek durumu söz konusu olur ki dış emperyalizm ile iç sömü
rü arasında sadece bayrak ve milliyet farkı vardır. Bir ülkede bir kesim 
mutlu, geri kalanlar mutsuzsa, keza idare edenler zengin, edilenler 
fakirse, o ülkede öncelikle esaret ve sömürü meselesi ön plana çıkar. 
Bu, bir ülkenin ekonomik kalkınmasından çok daha önemlidir. 
İşte millet sektörü ile öncelikle sanayileşmede yaygın mülkiyet ger
çekleştirilerek asırlardır ideolojik mücadelelerin temelini oluşturan 
işçi-işveren, Ucret-kâr dengesinin adil bir yapıda ortaklaşa kurulma-



sı sağlanacaktır. 
Millet sektörü uygulamasının ikinci amacı daha çok ekonomik 

kalkınmanın hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak teknik 
bir konu olmaktadır. 

SERMAYE BİRİKİMİ 

Bilindiği gibi kalkınmanın temel ilkelerinden biri de, üretimi 
geliştirmek ve hızlandırmaktır. Üretimi artırmak için, bu amaca 
yönelik yatırımlara, teknolojik ve biyolojik gelişmeleri uygulamaya 
ve yeterli bilgiye ihtiyaç vardır. Bunların gerçekleştirilmesi ise mev
cut sermaye miktarına veya sermaye temin imkanlarına bağlıdır. 

Kalkınmanın, ancak sermaye birikimi sayesinde gerçekleşeceği 
açık bir husustur. Şu anda ülkemizde ekonomik hayata hemen 
girebilecek sermaye birimi yeterli düzeyde olmadığına göre ilk he
def yurtiçi sermaye birikimini süratle çoğaltmaktır. Yeterli bir biri
kimin kamu kesimi açısından ele alındığında ilk etapta vergilerin 
çoğaltılması akla gelir. Ancak bu yeterli ve geçerli bir yol almadığı 
gibi her zaman neticesi de istenilen şekilde olamamakta, bazen de 
sosyal bazı problemleri beraberinde getirmektedir. Keza borçlan
ma yoluyla bir birikim de toplumun bu çizgideki alışkanlıklarının 
kıtlığı ve gelir düzeyi düşüklüğü sebebiyle belli bir düzeyin üstüne 
çıkmamakta ayrıca bütçede de ayrı bir külfet olarak sürekli dur
maktadır. Dış yardımların ise bir ülkeyi hangi çıkmazlara ve bağım
lılıklara götüreceği endişesi ve her halükârda ve her zaman yeterli 
bir dış yardımın temin edilememesi bu'birikim için kâfi ve istenilen 
bir yol olamamaktadır. Böyle olunca ülkemiz için sermaye biriki
minin süratli ve yeterli oluşumu meselesi mevcut ekonomik teşki
latlanma ve yapısı içerisinde zor görünmektedir. 

İşte millet sektörü bu zor görünen sermaye birikimini, biriken 
sermayenin yatırımlara istenilen düzey ve biçimde yönelmesini, üre
timin ortak sorumluluk ve görevde, aşırı bir şevk ile bol ve kitlevi 
olması üçgenini tamamlayarak, ekonomik kalkınma füzesinin ateş
lenmesini sağlayacak bir sektördür. 



ALTI SOSYAL DİLİM 

Millet sektörü gerekli olan sermaye birikimini milletimizi teş
kil eden 6 sosyal dilimin tasarrufları ile gerçekleştirilecek ve bu bi
rikimi öncelikle sanayileşmeye sevkederek hem sanayileşmeyi hız
landıracak hemde o ölçüde sanayileşmede yaygın mülkiyeti gerçek
leştirecektir. Her sosyal dilim meydana getirdiği tasarrufları sanayi 
yatırımlarına sevkederken o tesislere de, tasarrufları ölçüsünde or
tak olacaktır. 

Ekonomik ve sosyal gelişmeyi bir bütün halinde gerçekleştir
mek isteyen bir ülke, herşeyden önce daha fazla nüfus grubunu 
ekonomik faaliyetlere dahil etmek, çalışanları "tam süreri ve tam 
kapasiteli" birimler halinde üretim sürecine sokmak, diğer bir de
yişle işgücü içindeki bulunan işsizlik şekillerini bertaraf etmek, 
özellikle eksik istihdamı ortadan kaldırmak zorundadır. Ayrıca 
emeği daha yoğun bir sermaye oranı ile istihdam etmek böylece 
teknolojik gelişmeyle üretimi daha hızlı artırmak gerekmektedir. 

Bunun için işçileri, memurları, esnaf ve sanatkârları, köylüleri, 
işverenleri ve serbest meslek sahiplerini ayrı, ayrı birimler halinde, 
fakat aynı zamanda ekonomik kalkınma hareketinin içine azami 
tasarruf ve tam istihdamla sokmak başlıbaşına bir güç kaynağı 
teşkil edecek "e bu durum kalkınma hamlemizde bir iktisadi se
ferberlik olacaktır. 

Millet sektöründe 6 sosyal kesim, tasarruf birimini temin eden 
ve tasarruflar paralelinde ortak olunan sinai tesislerin kurulmasını 
sağlayacak yapıyı meydana getirecektir. 

Halen ülkemizde işçiler, memurlar, esnaf ve sanatkârlar, işve
renler ve serbest meslek mensuplarının dereceleri farklı olmakla bir
likte belli teşkilâtlanmaları mevcuttur. Bunlar arasında köylüler 
sosyal ve mesleki bir kuruluştan yoksundur. İşçiler, işverenler en 
üst seviyede sosyal ve mesleki teşkilatlanmayı kuran kesimlerdir. 
Keza esnaf ve sanatkârların da yaygın bir teşkilâtlanmaları mevcut
tur. Serbest meslek mensuptan da Bağ-kur la ilişki içindedir. Me
murların mesleki bir teşkilatları yoktur. Ancak hepsi emekli sandı
ğına bağlı olup, personel kanun ve rejimleri bellidir. Kısaca köylüler 
hariç diğer beş kesim belli kanunlar çerçevesinde belli statülerde 



bir birtik içerisindedirler. Fakat bütün bu teşkilâtlanmalar millet 
sektörü için yetersizdir. Bunların yeniden organize edilmeleri gerek
mektedir. 

Altı sosyal dilim bütün mensuplarını içine alacak şekilde teşki-
latlandırıiacaktır. Bu yapı kurulduktan sonra her birlik sosyal, kül
türel ve ekonomik dayanışma içerisinde toplu bir güç teşkil edecek
lerdir. Her birlik kendi tasarruflarını yatırımlara yönlendirirken sa
nayileşmeyi hızlandıracak ve sanayileşmede yaygın mülkiyet uygu
laması da gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Sermaye birikimini, biriken sermayeyi sanayi tesislerinin kuru
lup işlenmesine sevkedecek üçüncü bir sektör olarak ekonomiye 
güç verecek olan kesimler şunlardır. (Bu birliklerin bünyesinde teş
kil olunacak "Tasarruf ve Yatırım Sandıkları" ile birliklerin sahibi 
olacağı yatırımları sağlıyacak tasarruf, dolayısıyla sermaye birikimi 
temin edilmiş olacaktır.) 

1 - İşçi Birlikleri 
2-Memur Birlikleri 
3- Esnaf ve Sanatkarlar Birliği 
4- Köy Birlikleri 
5- İşveren Birliği 
6- Serbest Meslek sahipleri Birliğidir. 
Bu birlikler, ekonomik kullanma ve gelişmede 3 cü bir güç 

(Devlet sektörü, özel sektör, millet sektörü) olacaklardır. Bu birlik
lerin meydana getirecekleri tasarruflarla üyelerin ortak olacakları 
fabrikalar kurulacaktır. Çok tasarruf, çok yatırım, çok üretim ve 
daha adil ve refahlı bir bölüşüm temin edilmiş olacaktır. 



KÖYLÜ VE 
TARIM KENTLERİ 





KÖY: KÖYLÜ MESELELERİ TOPRAK V E TARIM 
REFORMU VE TARIM KENTLERİ 

Halen, Türkiye'de aktif nüfusun büyük bir bölümünü içinde bu
lunduran tanm sektörünün kaynaklarının değerlendirilmesi ve milli 
iktisadi hayatımızın yeniden düzenlenmesi açısından yulardan beri 
üzerinde durulan toprak ve tarım reformu "meselesi, ilmi yönden 
ve faydacılık anlayışı ile değil, ideolojik açıdan ve demagoji anlayı
şı ile ele alındığı için günümüze kadar olumlu bir sonuca vardırıla-
mamıştır. 

Toprak vaadi ile fakir köylüyü istismar etmek, oy toplamak ve
ya nüfusumuzun bu en kalabalık kesimini ideolojik eylemlere sü
rüklemek amacını güdenler, toprak reformu anlayışını iktisadi ha
yatın ve tolumun gelişmesinin temel kurulları ile çatışır bir ortama 
sürüklemişlerdir. Tarım alanında "herkese toprak" sloganını yazar
ken hem tarım toplumunun kalkınmasına ters düşen bir yol tutul
muş, hem de, "doğa kanunu" denilerek verimlilik anlaşından uzak, 
faktör israfını tahrik eden bir mülkiyet düşmanlığı ve bir yağmacı
lık alışkanlığı yaratümak istenmiştir. 

Türk tarım toplumu halen bütün yönleri ile köylü toplumu ka
rakterin dedir. Ülkenin kalkınması için büyük çoğunluğu tarım ke
siminde bulunan nüfusun sanayi kesimine aktarılması gerekmekte; 
diğer taraftan tanm faaliyetleri, gelişen bilim ve teknolojinin im
kânları ile donatılmak ihtiyacı içindedir. 

Sanayileşmeyi ve tarım kalkınmasını beraberce yürütmek zo
runda bulunan. Milletimizin, tarım nüfusunu "köylü toplumu" 



biçiminden çıkartıp, "sanayi tarım toplumu" biçimine dönüştür
mek zorundayız. Yukarıda belirtilen mecburiyetlerden ötürü toprak 
ve tarım reformunu Türk tarım toplumunun dönüşümünü hazırla
yıp, gerçekleştirecek bir araç olarak görmekteyiz. 

Toprak ve tarım reformunun bu hedeflere uygun olarak uygu
lanabilmesi için, Türkiye'de tarım kentlerinin kurulması gerekmek
tedir. 

Yıllardan heri sürdürülen tereddütlerden sonra kalkınma politi
kamızda gerekli temel tercihlerin yapılması kaçınılmaz hale gelmiş
tir. Bu tercihlerden birisi iktisadi kalkınma ile sosyal kalkınmanın 
denge içinde yürütülmesi, diğeri ise kalkınma hareketinin sanayi 
sektöründe olduğu kadar tarım sektöründe de gerçekleştirilmesi
dir. 

Aktif nüfusumuzun önemli bir kesiminin temsil edildiği tarım 
toplumumuz halen-sosyal ve iktisadi bakımlardan geridir. Refah 
seviyesi düşük, eğitim seviyesi kifayetsiz, üretim teknikleri ilkeldir. 
Diğer taraftan tarım kesimi yetmiş bin üzerinde köy, mezra, kamp, 
çadır, yaylak, mağara adını taşıyan yerleşme alanlarına dağılmış
tır. 

Köylüye geçimine yetmeyecek biraz toprak vererek, nüfusu
muzun 3/3 ünü çaresiz, sermayesiz, imkânsızlıklar içinde tarım top
lumuna bağlamak bugünkü tarım düzeyini yıkıp, ülkeyi kıtlıklarla 
karşı karşıya bırakmak sonucunu doğuracağı gibi Türk toplumunu 
köylü toplumu biçiminde sürdürmek ve sanayi sektörünün gelişme
sini durdurmak sonucunu da doğuracaktır. 

Sosyal refahı arttırmak, eğitimseviyesini yükseltmek, üretim 
tekniklerini geliştirmek, tarıma dayalı sanayii yaygınlaştuma yolu 
ile sanayii tarım alanına çekmek ve tarımsal alanlara yapılan yatı-
tırım israfını önlemek için Türk tarım toplumunun yeni bir anlayış 
açısından yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaçlara vara
bilmek için Partimizin iktidarında en muhtaç bölgelerden başlaya
rak Tarım kentleri uygulamasını gerçekleştirilmesi hamlesine girişi
lecektir. 



ÇALIŞMA 

HAYATIMIZIN 

MESELELERİ 





İŞSİZLİK PROBLEMİ VE İSTİHDAM 

Kalkınmakta olan bütün ülkeler gibi biz de pek çok problem
lerle karşı karşıyayız. Nitelik itibariyle genç bir nüfus bünyesine ve 
hızla artan bir insan potansiyeline sahip bulunmaktayız. Dünyanın 
en genç ülkelerinden biriyiz. Henüz el değmemiş yeraltı ve yerüstü 
tabii kaynaklarımızı da dikkate aldığımız zaman, milli kaynakları
mızın ne kadar zengin olduğu görülecektir. Bu kaynaklarımızın ha
rekete geçirilerek, iktisadi bağımsızlığını kazanmış, kendi kendine 
yeterli bir iktisadi yapıya sahip, mutlu insanların ülkesi haline gel
mek temel hedefimizdir. 

Ancak hemen her konuda olduğu gibi çalışma hayatımızda da 
pek çok problemlerle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu problemle
rin başında işsizlik gelmektedir. Açık ve gizli işsizlik memleketi
mizde had safhadadır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu geçen günler içinde yaptığı bir açık
lamada kendilerinde kayıtlı iş arayanlar sayısının iki milyona vardı
ğını açıkladı. Türkiye'de gerçek anlamda işsiz denilebilecek insan 
sayısının beş milyonu geçtiği tahmin edilmektedir. Teknolojik iş
sizlik de belirli ölçüde görülmektedir. Artan nüfus, kaynaklarımızın 
planlı bir şekilde harekete geçirilememesi, uygulana gelmekte olan 
liberal istihdam politikaları ve eğitim sistemimizdeki çarpıklıklar 
işsizliğin etkilerinin daha fazla hissedilmesine sebep olmaktadır, 
Özellikle genç nüfusun açık işsizliği, çalışma barışına menfi 
etkisi kadar milli bütünlüğümüz bakımından da büyük bir tehlike 
haline gelmiş bulunmaktadır Yaygın bir gizli işsizlik kaynak isra-



fına sebep olmaktadır. Eğitim sistemimizin çrğın ihtiyacım karşıla
yacak teknik ve mesleki eğitime ağırlık vermemesi yüzünden işsiz
lik meselesinin daha da büyümesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Ülkemizde açık işsizliğin önlenmesi birinci derecede önem ta
şımaktadır. Bu meselenin çözümünde alınabilecek tedbirler şunlar
dır: 

Herşeyden once milli eğitimde yapılacak bir reformla mesleki 
ve teknik eğitim yaygınlaştırılacaktır. 

Üniversitelere öncelikle üstün nitelikli gençler yönlendirilecek 
diğerlerinin mesleki ve teknik eğitimden geçirilmesi sağlanacaktır. 

Özellikle ilk öğrenimden sonra tahsil hayatından çekilmiş ve 
hayata atılmış çalışma çağındaki (15-16 yaş arası) vatandaşların 
en kısa zamanda bir meslek sahibi olmalarını sağlamak üzere halen 
başlatılmış bulunan beceri kazandırma kursları bütün ülkede yay
gınlaştırılacak ve sürekli faaliyet gösteren müesseseler haline gelme
leri sağlanacaktır. 

1973 kayıtlarına gore Türkiye'de nüfus, yılda % 2,56 oranında 
artmaktadır. 

Türkiye'de açık ve gizli işsizliği kronik hale getiren sebep mev
cut nüfus artışı karşısında her yıl düşük oranda bir işgücünün istih
dam edilebilmesidir. Bugüne kadar uygulanan istihdam politikala
rında işsizlerin bir kısmı idari sektöre sevkedilmiş, bu suretle idari 
kadroların şişmesine, idari hizmetlerin maliyetinin artmasına ve is
rafa sebebiyet verilmiştir. Bu işgücü israfı tarım sektöründe daha 
açık bir şekilde görülmektedir. Bu sektörde ortalama olarak bir ki
şi yılda 80 ila 100 gun çalışmakta ve yılın geri kalan günlerini iş 
aramakla veya boş olarak geçirmektedir. 

Sanayileşmeyi ve tarım kalkınmasını beraberce yürütebilmek 
için gerekli nüfus yoğunluğuna muhtaç olan Türkiye'de işsizliği 
önlemek için nüfus artışını aile planlaması yolu ile önlemek çaresi 
bir aldatmacadır. 

İstihdam edilmeyi bekleyen insanlarımızın emeklerinin değer
lendirilmesi için altyapı ve ağır sanayi yatırımlarına öncelik tanı
mak, tarım sektöründe modernleşmeyi sağlayarak üretim artışını 
temin etmek, kredi tahsislerini spekülatif alanlardan çekerek kesif 



işçi çalıştıracak sanayi yatırımlarına kanalize etmek gerekmektedir. 
Ayrıca kurulacak olan tarım kentlerinde çevredeki üretimi işleye
cek hafif sanayi kuruluşlarının da geniş bir istihdam alanı yaratacağı 
açıkça ortadadır. İstihdam hacmindeki talebi arttırarak işsizlerin 
sayısını asgariye düşürmek ve işsizliğin sebebiyet verdiği refah sevi
yesinin düşme eğilimini durdurup, refah ve bolluğu arttırmak için 
yatırımların tabu kaynaklarımızı işleyecek ağır sanayi teşebbüsleri
ne sevkedilmelerini sağlamak gerekmektedir. 

İş ve işçi Bulma Kurumu mutlaka fonksiyonel bir hale getiri
lecektir. Milli iş piyasasının düzenlenmesinde bu Kuruma daha bü
yük işler düştüğüne inanıyoruz. Kurum, mevsimlik gezici tarım 
işçilerinin, teknolojik sebeple işsiz kalan kimselerin yeniden eği
tilmesinde, coğrafi sebeple ortaya çıkan işsizlik ve emek talepleri
nin karşılanması ve emeğin coğrafi seyyaliyetinin sağlanmasında 
daha sistemli ve aktif bir faaliyet içerisine sokulacaktır. İş ve İşçi 
Bulma Kurumu yurt dışına gönderilecek işçilerin yetiştirilmesi ve 
eğitilmesinde daha faal hale getirilecektir. 

Teknolojik gelişme büyük bir hızla artmaktadır. Bu gelişmeye 
paralel olarak iş gücünün kalite ve vasıflılık durumu da değişmekte 
ve vasıflı işgücüne olan ihtiyaç her gün daha fazla la şarak artmakta
dır. Bu sebeple işgücünün vasıflılık derecesini artırıcı eğitim faali
yetlerine hız verilecek ve bu işte İş ve İşçi Bulma Kurumu görev
lendirilecektir. 

İşsizlik meselesinin çözümü nihai safhada kalkınma hızının 
artırılmasına ve milli kalkınma hamlesinin başlatılmasına bağlıdır. 
Nüfus artışını önleyerek işsizlik meselesine çözüm bulunmayacağı
na inanıyoruz. Atıl kaynaklarımızın harekete geçirilmesini şart gö
rüyoruz. 

İŞSİZLİK SİGORTASI KURULMALIDIR 

İşsizlik sigortasının ülkemiz gündemine daha fazla gecikilme
den girmesine inanıyoruz. İşsizlik sigortasına geçilecek ve bu sigor
ta uygulaması devletin denetim ve gözetiminde mutlaka bütün ülke 
çapında yaygınlaştırılacaktır. Bu sigorta uygulaması çalışmayı teş-



vık edecek bir vasıfta olacaktır. Gerekirse bu konuda teşkil edilecek 
bir fon uygulamasına geçiş de düşünülecektir. Elbette ki,asıl amaç 
ve işin güzel olanı öncelikle yeni istihdam imkânları yaratarak işsiz
lerimize iş teminidir. Ama, yine de işsiz olanlar için sigortayı şart 
görüyoruz. 

ASGARİ ÜCRET VERGİ D I Ş I BIRAKILMALIDIR 

Çalışanlar son yıllarda reel açıdan ücretlerinde büyük kayıplara 
uğratılmış bulunmaktadırlar. 24 Ocak kararları ile ülkemizde işçi, 
köylü ve memurların sırtından büyük sermaye yaratılmaya çalışıl
maktadır. Bu durum milli gelirden işçilerin ve memurlann daha az 
pay almalarına sebep olmakta ve dolayısıyla sosyal barış olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Çalışanların adil bir şekilde ücret almaları 
ve ücret haklarının korunması asıl olmalıdır. Çalışanların hakkının 
alınlarının teri kurumadan verilmesini dini inanç ve milli kültürümü
ze de uygun bir anlayış olduğunu biliyor ve bunu genel ilke olarak 
kabul ediyoruz. 

Bu anlamda asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmaması gerekti
ğine inanıyoruz. Asgari ücretin milli gelirin dağılımındaki büyük ro
lüne inanıyoruz. Bu sebeple çalışma barışına katkıda bulunacak 
işçi-işveren ve devletin eşit sayıdaki temsilcileri tarafından üçlü 
temsil esasına göre ve konunun uzmanı kişilerden oluşacak bir ku
rulca asgari ücretin ülke çapında ve tek bir ücret olarak tesbit edil
mesini istiyoruz. Bu şekilde tesbit edilecek asgari ücretin vergi dı
şında tutulması sağlanmalıdır. 

İŞÇİ HAKLARI VE SENDİKALAR 

Kıdem tazminatı uygulaması işsizlik sigortasının kurulması ile 
birlikte işten çıkarma tazminatı haline getirilecek ve günümüzdeki 
problemler bütünüyle ortadan kalkacaktır. 

İşçilerin istihdam teminatları sağlanacak ve işçi çıkarmadaki 
bugünkü keyfilik yargı denetimi sağlanarak belirli bir ölçüde kaldı
rılacaktır. 



Sendikaları işçilerin mesleki teşekkülleri olarak kabul ediyor 
\< bütün prensipleri ile hür sendikacılığın tesis edilmesini öngörü
yoruz. 

Serbest toplu pazarlık sisteminin işletilmesi ve grev hakkının 
sağlanacaktır, Devlet iş hayatındaki mücadelede taraf olarak ha
reket etmemelidir, tş mücadelesi, taraflar arasında hükümetlerin 
müdahalesine uğramaksızın gerçekleşmelidir. 

Çalışma hayatının huzur, barış verimlilik ve refah getirici bir 
istikamette düzenlenmesi iktisadi ve sosyal kalkınmamızın temel il
kelerinden birisidir. 

Bunun için işçi ve işveren sendikalarının demokratik ve hürri
yetçi anlayış içinde güçlü sendikacılık motifi ile yeniden düzen
lenmesi gerekmektedir. 

Her işkolunda güçlü sendikaların kurulması teşvik edilerek sen
dika himayesinden mahrum sendikasız işçilerin haklan güçlü olan 
işverenler karşısında teminat altına alınmalıdır. İşverenlerin işyer
lerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerine itibar etmeleri, çalış
ma garantisine saygı duymaları ve işyerlerini birer aile ortamı haline 
getirmeleri için yeni bir seri tedbirlerin uygulanmasına gidilmelidir. 
Sendikalan, sınıf mücadelesinin aracı olarak görmemekteyiz. Sendi
kalar kendi mensuplannın hak ve menfaatlerini koruma mücadelesi 
veren kuruluşlardır. Tarihten beri getirdiğimiz sınıfsız bir toplum 
olma özelliğimiz gelir dağılımında adaletin sağlanması/'sorum
lu devlet" - "sosyal devlet" anlayışının takip edilmesi ile koruna
caktır. Bu suretle batıda yaşanan sınıf mücadelelerinin ülkemizde 
de yaşanmaması ve sendikaların bu mücadelenin aracı olarak kul
lanılması önlenecektir. 

Sendikal faaliyetler toplu iş sözleşmelerinde zam yansına in
hisar edilmekten kurtarılarak, çalışma hayatının istihdam, işsizlik, 
veri ilik, sosyal güvenlik, iş değerlendirmesi, otomasyon, işçilerin 
y cı me ve kâra katılmaları gibi çözülmemiş meselelerine el atıl-
n<ulidıı. Sarı sendikacılık ve tabela sendikacılığına karşı mücadele 
edilmeli; işçi ücretlerine yapılan zamlarla, fiyat artışlan arasında 
gerekli olan ilişkiler kurularak işçilerin gerçek ücretlerinin gerile
mesine son verilmelidir. 



lar'ına ve hastane hizmeti veren sosyal güvenlik müesseselerine bü
yük görev düşmektedir. Koordinesizlik, denetim boşluğu ve dışa 
bağımlı hammadde problemi bu sanayiin acil çözüm bekleyen me
selesidir. 

Sonuç olarak sanayileşmekte olan bir ülkede çalışanların sana
yileşmenin külfetinden olduğu kadar nimetinden de aynı ölçüde 
pay alması gerektiğine inanıyor ve çalışanların meselelerine birinci 
derecede önem veriyoruz. İsmimizin de anlamı bu olsa gerekir. 
Türk insanının mutluluğu her şeyden önemlidir. Milli kalkınmanın 
sağlanmasında çalışma barışının tesis edilmesi bir ön şarttır. Çalı
şanlar huzur bulmadıkça sağlıklı bir kalkınma seferberliğinin baş
latılabileceğini zannetmiyoruz. 

Türk milleti, devlete olan can ve mal borcunu en iyi şekilde 
ödemektedir. Devlet de, vatandaşa karşı olan vazifesini hatırlayarak 
milletin her ferdine tek tek mükemmel haliyle hizmet götürmek zo
rundadır. Her ferdin devlete karşı vazifelerini yerine getirdiği, an
cak, parası olanların devlet hizmetlerinden faydalanabildiği bir ce
miyet bunalımlarına gebe, istismara müsait bir zemin yaratır, 

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIMIZIN MESELELERİ 

Günümüzde dış ülkelerde iki milyondan fazla Türk işçisi bulun
maktadır. Bu güne kadar, sadece dış ülkelerde çalışan işçilerimizin 
yurda kazandırdıkları döviz miktarı üzerinde durulmuş ve mesele
nin diğer yönlerine önem verilmemiştir. Aslında yetişme ve eğitim 
ve ihtisaslaşma maliyeti Türkiye için oldukça yüksek olan bu kit
lenin toplumumuzdan götürdükleri ile, ülkeye kazandırdıkları dö
viz miktarı arasında bir karşılaştırma yapıldığı takdirde sattığımız 
emek karşılığında aldıklarımızın büyük bir önemi haiz olmadığı gö
rülmektedir. 

özellikle batı ülkelerinin iktisadi hayatlarında son zamanlarda 
ortaya çıkan durgunluktan da anlaşıldığı gibi, yurtdışında bulunan 
işçilerimizin bir kısmı yurda dönmek zorunda kalabilir. 

Dış ülkelerde çalışanlar iktisadi yönden "modern çağın köle
leri" statüsüne tabi tutulmaktadır. Yabancı sendikalara üye olup 



aidat ödedikleri halde, çok yerde vasıflan ne olursa olsun ikinci sı
nıf işçi muamelesine tabi tutulmakta, yabancı meslektaşlarından 
daha az ücret almakta; sosyal yönden içinde yaşadıktan ve refahı
na katkıda bulundukları yabancı toplumlar tarafından itilmekte; 
turist işçi sıfatını taşıyanlar istismar edilmektedirler. Hükümetleri-
mizce zamanında gereken tedbirler alınmadığı için bu gurbetçi 
vatandaşlarımızı hukuki yönden eşitsizlik ilkelerine boyun eğ
mekte; kültürel yönden de yabancı kültür emperyalizminin etkisi 
altında bulunmaktadırlar. İşçi çocuklarının eğitim, dil, kültür ve 
din problemi içler acısı bir haldedir. Devlet, rasyonel ve acil tedbir
ler almak zorundadır. 

Bu kadar çeşitli ve zor şartlar altında çalışarak yaşayan dış 
ülkelerdeki işçilerin biriktirdikleri paraların büyük bir kısmı yaban
cı bankalarda birikmektedir. Oysa, insanın dönüşlerinde istihdam 
edilmeleri ve yurt kalkınmasına katkıda bulunmaları yine onların 
biriktirmiş bulundukları dövizlerle mümkündür. 

Dış ülkelerde çalışan işçilerin bulundukları ülkelerdeki yaşayış 
ve çalışma şartlarını düzeltmek ve biriktirdikleri paraları cazip 
teşviklerle yatınm imkanlan yaratarak Türkiye'ye kanalize etmek, 
dönenleri yurda gelişlerinde kendilerinin de hissedarı bulunduktan 
işyerlerinde iş sahibi yapmak ve böylelikle millet sektörünün 
kuruluşuna bu alanda başlamak gerekmektedir. 





EĞİTİM, 
KÜLTÜR, 

DİL, 

SANAT MESELELERİMİZ 





MADDİ - MANEVİ KALKINMA İÇİN EĞİTİM 

Bugün kalkınmak, ilerlemek ve yükselmek için iki şeye ihtiya
cımız vardır. Biri manevi ve kültürel kalkınmayı sağlayacak olan 
milli ülkü ve gelenek, ikincisi maddi kalkınmayı sağlayacak olan 
bilim ve teknik. 

Bir topluma sadece maddi kalkınmayı hedef olarak göstermek 
ve sadece ekonomik meselelerden bahsetmek, yetişen çocuğun sa
dece gövdesini irileştirmek gibidir. Eğer, çocuğun akli ve ruhi mele
kelerini de geliştirmek istiyor ve Türk - Müslüman kimliğimizden 
sıyrılmadan yabancılara yem olmak istemiyorsak, manevi ve kültü
rel kalkınmayı da düşünmek zorundayız. 

Nasıl bir çocuk büyürken hem gövdesi, hem de akli ve ruhi me
lekeleri gelişir ve bu ikisi dengeli bir şekilde ilerlerse, bir milletin 
büyümesi demek olan kalkınma da aynı şekilde olur. Şimdiki ikti
darların hedefi ise çocuğu sadece gövdesi ile büyütmek, akli ve ruhi 
melekelerini dumura uğratmaktadır. Böylece gövdesi iri, aklı ufak 
bir acayip yaratık elde edeceğiz. Bu akılsız iri gövde île de kolayca 
yabancılara yem olacağız. 

Partimiz memleket kalkınmasını iki yönlü olarak düşünmek
tedir; 

1 - Manevi ve kültürel kalkınma, 
2 - Maddi ve ekonomik kalkınma, 

Manevi ve kültürel kalkınmanın ilk şartı, konunun en az iktisa
di meseleler kadar önemli olduğuna inanmaktır. Hatta bize göre 



maddi ve ekonomik kalkınmanın itici gücü, manivelası da manevi 
ve kültürel kalkınmadır. Şu suali soTarak konuyu daha açık bir 
şekilde ortaya koyabiliriz: Maddi ve .ekonomik kalkınmayı kim ya
pacaktır? Bu sorunun cevabı şüphesirki "insan"dır. Bütün sistem
lerin, projelerin temelinde insan vardır. O halde ilk iş, maddi ve 
ekonomik kalkınmayı sağlayacak olan "insan"ı yetiştirmektir. Mil
letini yükseltmeye gönül vermiş, akıllı, bilgili, şahsiyetli ve inançlı 
Türk aydınlarını yetiştirmek... işte burada eğitim ve kültürün öne
mi ortaya çıkıyor. Türk milli eğitimi, yetiştireceği insanda iki vas
fı, iki özelliği hedef alacaktır. 

1 - Milli kültürüne, geleneklerine, tarihine kısacası milletinin 
bütün değerlerine bağlı, milletini yüceltmeyi ülkü olarak benimse
miş, şahsiyetli milliyetçi aydınlar yetiştirmek, 

2 - Atıldığı mesleğin temel bilgi, hüner ve metodlannı öğren
miş, bilgili, akıllı, ilimci ve becerikli aydınlar yetiştinı.ek. 

Ancak bu sayede, "kudretimizin kaynağı, ümidimizin mihra
kı, yarınlarımızın teminatı" olarak gördüğümüz gençlik; "kaynak", 
"mihrak", "teminat" kelimelerinde özlenen manaya kavuşturul
muş olacak tu. 

ÖNCE MİLLİYETÇİ AYDINLAR 

Birinci hedef, daha çok ilkokul, ortaokul ve liselerde sağlanma
lıdır. İlk ve orta öğretimin hedefi asla tarafsızlık değildir. Liseyi bi
tirinceye kadar çocuk, kesin olarak milliyetçilik tarafına kazanıl
mış olmalıdır. Bunun için tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, din, ah
lâk, sosyoloji ve felsefe gibi sosyal kültür derslerinin çok büyük 
önemi vardır. Bu derslerin mutlaka milliyetçi bir müfredata kavuş
turulması, daha önemlisi hocalarının, kesin olarak Türk Milliyetçi
liğine inanmış kimseler olması şarttır. Hiçbir tarih öğretmeni, hiç
bir edebiyat öğretmeni, hiçbir din-ahlak,sosyoloji-felsefe öğretme
ni Türk Milliyetçiliği dışında bir ideolojiye mensup olamaz. Türk 
Milli Eğitimi, bu derslerin öğretmenlerini özel olarak seçmek ve bu 
seçimde Türk milliyetçiliğine inanmış olmayı kesin bir ölçü olarak 
kullanmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde, komünist ve bölücü 



bir anarşist olarak yetişip banka soyan, askerimize silah çeken 
gençten bizatihi devlet sorumlu sayılır. Orta öğretim sınıflarında 
komünizmi, bölücülüğü telkin eden bir öğretmen varsa gençlerin bu 
şekilde yetişmesinden doğrudan doğruya devlet sorumlu demektir. 
Yani bir bakıma devlet çocuğu anarşist olarak yetiştirmekte, sonra 
da aynı devlet kendi yetiştirdiği çocuğu hapislerde süründürmekte 
veya idam sehpasına yollamaktadır. Bu bakımdan, pişmanlıktan 
faydalanarak çıkan bir komünist anarşistin televizyonda, "bana bu 
fikirleri aşılayan öğretmenim hala lisede hocalık yapmaktadır" de
mesi son derece düşündürücüdür. Bir babanın "bu çocuğumu okula 
vermedim, tarlada çalışıp iyi bir insan olarak hayatını kazanıyor; 
bu çocuğumu ise okula verdim, yani Devlete teslim ettim, şimdi 
anarşist oldu" demesi son derece manalıdır. Bu kadar tecrübeye 
rağmen maalesef hala bu konunun ehemmiyeti kavranabilmiş değil
dir. 12 Eylül'ü yapanlar da, şimdiki iktidarlar da milli eğitimi ve or
ta öğretim hocalarını kendi hallerine bırakmışlardır. Orta ve lise öğ
retmenleri Türk milliyetçisi olmadıkları sürece yeni 12 Eylüllerin 
ortamı her zaman doğacaktır ve bunun emareleri şimdiden görün
meye başlamıştır. Yine dökülen kanlar, yine boşa geçen zamanlar 
önlenemeyecektir. Bütün bunları önlemek için de ;milli kalkınma- < 
yı sağlayacak milletine inanmış, ülkü sahibi, sağlam karakterli in
sanları yetiştirmek için de ilk ve orta öğretimde tarafsızlığa son 
verilmeli; sosyal derslerin müfredat ve kitapları Türk Milliyetçiliği 
görüşüne uygun olarak hazırlanmak ve bu derslerin hocalarının 
kesinlikle Türk milliyetçisi kişiler olması sağlanmalıdır. Bu da, 
öğretmen yetiştiren müesseselerdeki eğitime bağlıdır. Kendi 
tarihine hor bakan tarih öğretmenleri, kendi milletinin yarattığı 
edebiyatı kötüleyen edebiyat öğretmenleri, kendi milletinin düşün
ce sistemine yabancı felsefe öğretmenleri oldukça basuruz beladan 
kurtulmayacak tır. 

SONRA AKILLI, BİLGİLİ, İLİMCİ AYDINLAR 

Milli Eğitim sistemimizin ikinci hedefi; mesleğinin temel bilgi, 
hüner ve metodlannı öğrenmiş, bilgili, akılcı, ilimci ve becerikli ay-



dınlar yetiştirmektir. Bu hedef, meslek liselerinde ve yüksek öğre
timde ulaşılacak bir hedeftir. 

Orta öğretimin iki kolda yürümesi lazımdır; 
1 - Mesleğe hazırlayıcı, 
2 - Üniversiteye hazırlayıcı. 

Bugünkü şartlarda mesleğe hazırlayıcı meslek liselerinin çoğunlukta 
olması gerekir. Üniversiteye hazırlayıcı orta okul ve liseleri sür'atle 
azaltmak fakat seviye bakımından yükseltmek şarttır. Bunun için 
daha orta okula girerken öğrencide belli seviyeyi tutturma şartı 
aranmalıdır. Bu da yetmez; ortaokul ve lise tahsili boyunca belli 
seviyeyi tutturamayan öğrenciler her kademede tasviye edilerek 
meslek liselerine kaydırılmalıdır. Buna karşılık, akıllı ve kabiliyetti 
hiçbir Türk çocuğunun hakkını yememek için, belli seviyeyi tut
turan gençlere, üniversiteye hazırlık liselerine geçebilme imkanı de
vamlı açık tutulmalıdır. Böylece, her yıl bu tür liseleri bitirenlerin 
sayısı, şimdiki üniversiteye giriş kontenjanlarını aşmaman, hatta bu 
kontenjanların da çok altına düşmelidir. Bunun sonunda bugünkü 
acayip ÖSYM sistemi de kalkmış ve bu tür üsleri bitiren her genç 
üniversiteye girmiş olacaktır. Üniversiteye girişte sadece istenilen 
alanı belirlemek üzere bazı imtihanlar yapılacaktır. Üniversitelerin 
sınıf mevcutları ders yapılabilecek seviyeye düşürülecek; öğretim 
elemanı ve fiziki kapasiteleri artmadıkça üniversite kontenjanları 
arttırılmayacaktır. Bunların sonucu olarak; liselerden istediği alanı 
seçerek gelen seviyeli öğrenci ile, ders ve laboratuar uygulaman ya
pabilecek sayıda sınıf mevcutları ile, sayı ve kalite bakımından ye
terli öğretim elemanı ile üniversitelerimiz belli bir seviyeye ulaştırı
lacaktır. Bu seviyeye ulaştırılmış üniversitelerimiz öncelikle, temel 
fen bilimleri (fizik, kimya, matematik, biyoloji) ve temel sosyal 
bilimler (dil, edebiyat, tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, felsefe) 
alanlarındaki bilim adamlarını ve üniversiteye hazırlayıcı liselere 
bu alanların öğretmenlerini yetiştirecektir. Yine bu üniversiteleri
miz mühendis, doktor, ziraatçi, hukuk adamı, iktisat ve siyaset bi
limcisi ve uygulayıcılarını yetiştirecektir. Bütün bunlar memleketin 
üst seviyedeki yaratıcı bilim ve teknik adamları olacaktır. Çeşitli 
meslek mensupları ve teknisyenler ise meslek liselerinden yetişecek, 



gerekli olan alanlarda üniversite dışındaki yüksek okullarda okuya
caklardır. Musiki, resim, mimari, tezhip gibi güzel sanatlarla ilgili 
öğretim ise tamamen ayrı bir statüye bağlanacak ve bu sahalarda 
mutlaka millî özle çağdaş teknik ve anlayışı bir terkibe götürecek 
bir öğretim yaklaşımı benimsenecektir. 

DÜNYA ÇAPINDA tÜM ADAMLARI VE TEKNİSYENLER 
KADROSU YETİŞTİRECEĞİZ 

İlim adamları ve araştırmacılar sadece üniversitelerde bulun
maz. İlim adamlarının çalışacağı, çeşitli alanların araştırıldığı aka
demiler, araştırma enstitüleri ve laboratuvarlar kurulmalıdır. Temel 
fen bilimlerine ve teknolojik araştırmalara özel teşebbüsün de katıl
ması kanunla sağlanmalıdır. Bunun için,her fabrika ve işletme .ka
pasitesi oranında bir araştırma laboratuarı bulundurmak ve ilim 
adamı çalıştırmak mecburiyetinde tutulmalıdır. Düzenlenecek ka
nunla, söz gelişi bir otomobil fabrikası, üretimi arttıkça araştırma 
merkezini genişletmek ve bu merkezde çalışan bilginlerin sayısını 
arttırmak zorunda olacaktır. Bu merkezlerde ve laboratuarlârdaki 
bilginler sadece araştırma ile meşgul olacaklar ve çalıştıkları konu
da devamlı yeni teknikler geliştireceklerdir. 

Temel sosyal bilimlerde, Türk dili, tarih, edebiyat, san'at ve 
kültürü özel bir öneme sahip olacaktır. Bugünkü durumda, bilim 
adamları sadece üniversitelerde bulunduğu için ve bunların kadrola
rı, sayılan da o bölüme gelecek öğrenci sayısına göre ayarlandığı 
için, bir üniversitede, mesela Türk dili üzerinde çalışan bilim adam 
a damlan ile Fransız dili üzerinde çalışan bilim adamları aynı sayı
dadır. Bü durumu başka hiç bir ülkede göremezsiniz. Elbette Fran
sız dili üzerinde çalışan araştıncıhr da, Türk üniversitelerinde ola
caktır; ama Türk dili araştıncılannın sayın, bunlardan kat kat faz
la olmalıdır. Türk edebiyatı, Türk tarihi , Türk coğrafyası, Türk 
folkloru ve etnografyası, Türk san'atı ve genel olarak Türk kültürü 
a lanla nn da şimdiki mevcudun çok üstünde araştıncıya ihtiyaç var
dır. Bunların yetiştirilmesi için özel bir program hazırlanmalıdır. 
Aynca, Türklüğü ilgilendiren, yabancı dillerdeki bütün yayın ve 
araştırmalan en kısa zamanda Türkçeye çevirecek bir tercüme 



bürosu da derhal faaliyete geçirilmelidir. 

Böylece, üniversitelerde, araştırma enstitü ve merkezlerinde, 
laboratuarlarda çalışan binlerce araştırıcıdan meydana gelen bir 
alimler ordusuna memleketimizin herşeyden önce ihtiyacı vardır. 
Bu alimler ordusunu meydana getirdiğimiz zaman Türkiye bilim ve 
teknolojide, ileri ülkelerle yanşa girebilecektir. Türkiye'nin bilgi
sayar teknolojisine, uzay araştırmalarına ve uzay teknolojisine de 
gün geçirmeden adım atması lazımdır. Bu konuda geçirilecek bir 
günü, kaybedilecek bir elemanı dahi yoktur. Beyin göçünün derhal 
önüne geçilmeli, ileri beyin ve zekalarımızın Türkiye'de çalışacak
tan ortam mutlaka hazırlanmalıdır. Nihayet bütün ilim adamlan 
ve araştıncılar, maddi bakımdan toplumun en üst katlannda yer 
alacak şekilde bir düzenlemeye gidilmeli; her yaratıcı hamle, çalış
ma, buluş maddi olarak en üst seviyede mükafatlandınlmahdır. 

Bilim adamı ve araştırmacı yetiştirme konusunda, alınacak bir 
tedbir de üstün zekaular için özel bir eğitim ve program uygula
maktır. Memleketimizde geri zekalılar için özel bir eğitim vardır 
da, üstün zekalılar için hiç bir şey düşünülmemiştir. Üstün zeka ve 
kabiliyete sahip çocuklar kendilerinden çok alt seviyedeki çocuk
ların arasında körelmeye bırakılmıştır. Sanki memleketimiz ilim 
adamına ve araştıncıya doymuş gibi... Bunun derhal önüne geçil
meli, bu gibi çocuklar eh küçük yaştan itibaren tesbit edilip özel 
bir eğitim ve programa tabi tutulmalıdır. 

DİN EGITIMI, DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİNE SAHİP 
NESİLLER 

Dini, yüksek beşeri değerlerin ve medeniyetlerin menbaı ola
rak görürüz. Hele bizim dinimiz olan müslümanlık; Cenab-ı Allah'ın 
insanlık alemine ve Milletimize lütfettiği İslâmiyet, Türk Milleti 
için tarihin kaydettiği en büyük devlet ve medeniyetleri kurmaya 
da vesile teşkil etmiştir. Ahlâk ve maneviyatta, kültürde, sanatta, 
ilim ve tefekkürde tarihin şahit olduğu en güzel, en mükemmel ör
nekleri vermek Türk-Islâm medeniyetinin tatbikatçısı Milletimize 
nasip olmuştur. 



Tarihte, Türk Milleti için büyük bir güç ve maneviyat kaynağı 
olan dinimiz, bugün de Milletimiz için birleştirici, kardeşlik duygu
larını geliştirici en önemli unsurdur. Çözülmeye, çökmeye, bozul
maya yüz tutmuş ahlâk ve maneviyat yapımızı, toplum hayatımızı 
yeniden sağlam temellere oturtmak, Allah ve vicdan duygusunun 
yetişen nesillerin kalplerinde yer bulmasını teinin etmek istiyorsak, 
bu konuda en büyük yardımcımız dinimiz olacaktır. Yine, bir başka 
açıdan da, meseleye bakacak olursak; Türkiye, bugün tarihi, siyasi 
gelişiminin, jeopolitiğinin tabii bir neticesi olarak Orta-Doğu'da ve 
bütün müslüman ülkeler nezdinde etkili bir Devlet olmak arzusunda
dır. Hem bu iddiayı taşıyıp, hem de dine hor bakmak, din eğitimini 
"öcü" olarak göstermek mümkün değildir. 

Bütün bu hususlar, Ülkemizde sağlam temellere dayanan; din, 
vicdan, ahlâk duygularını yetişen nesillere akıllı ve çağın gerçekle
rine uygun şekilde aktaran seviyeli bir din eğitiminin mecburiyetini 
ortaya koymaktadır. 

Din, dini duygular ve dince mukaddes sayılan şeylerin siyasi 
şahsi çıkar ve nüfuz sağlamak maksadıyla istismarını Anayasa ve 
kanunlarımıza olduğu kadar, bizzat dine ve samimi dindarlığa da 
aykırı buluruz. Din ve vicdan hürriyetini insan hürriyetlerinin, va
tandaş haklarının en tabii ve mukaddeslerinen biri olarak görürüz. 
Bu hakkı da diğerleri gibi, Anayasa teminatında kabul ederiz. Din 
hürriyetinin tabii sonucu, serbestçe iman ve ibadet hakkıdır. Lâik
liği, dinsizlik veya din düşmanlığı olarak anlamıyoruz. Lâikliğin, is
tismarının yapılmasına karşıyız. Ne kişilere Anayasa ile tanınan 
serbestçe iman ve ibadet hakkı laikliğe aykırıdır, ne de laiklik dine 
karşıdır. Bu konudaki istismara herkes karşılıklı olarak son vermeli
dir. 

fzaha çalıştığımız bu bakış açıları içersinde, yeni yetişen nesil
lere, geleceğin sorumluluğunu omuzlarına yıkacağımız gençlere ge
rekli din eğitimini vermek; onları Allah'a inanan, yüksek ahlâk ve 
manevi şuurla donanmış, vicdan duygusu sahibi insanlar olarak top
luma kazandırmak hepimizin ve Devletin vazifesidir. Partimiz, slo
ganlaştırdığı, "din ve vicdan hürriyetine saygı"yı, yazılan ve söyle
nen bir prensip olmaktan çıkararak devlet ve toplum hayatına soka
caktır. 



KÜLTÜR VE DİL MESELEMİZ 

Kültür, her bir unsuru, tarihin içinden süzüle süzüle günümüze 
ulaşan; yazılı ve yazısız hukuku ile, gerek fert, gerekse toplum pla
nında, inanış, düşünüş, hissediş ve davranış şekilleri ile hususi biı 
yapı tezahür ettiren bir hayat tarzı demektir. 

Japon veya Alman, Fransız veya İngiliz kültürü denilince, ken
disine mahsus bir hayat tarzı anlaşılır. Kültür, insanların daha ön
ceki nesillerden devraldığı değerleri müşahhaslaştınp, bir tekamül 
ve devamlılık inancına bağlı olarak yaşatmaları demektir. 

Bu açıdan bakılınca; başta dilimiz olmak üzere, edebiyat ve sa
natımız, folklorumuz, kültürümüzün temel değerlerini meydana ge
tiren kültür unsurlarıdır. 

Millet düşmanlarının, Türk dilini bozma, Türk edebiyatını yoz
laştırma, Türk sanatını soysuzlaştırma çalışmalarının sebebi, açık
ça bilinmektedir. 

Tarihten getirdiği kültür değerleri yozla ştırılan bir Millete kar
şı yürütülecek düşmanlık kolaylık kazanmış demektir. 

Aksine bu müşterek ve tarihi değerlerini korumayı bilmiş ba
şarmış bir milletin ise bu düşmanlıklara karşı direnişi çok daha 
güçlü olabilmektedir. 

Hiç şüphesiz ki milli kültürümüz, başka kültürlerle olan etkilen
me sonucunda, birçok şey vermekte ve almaktadır. Farklı kültür
ler karşısında, özellikle yeni yetişen nesillerin kültür şokuna uğrat
masına mani olucu, kalite ve sayıca ihtiyaca cevap veren eserler ya
ratılmasına yönelik, milli kültür değerlerinin Millete aşılanmasını 
sağlayacak gayret ve faaliyetler çoğaltılacaktır. Milli kültür değer
lerimizin yıpratılması sonucunu doğuran; kültürel değerler karga
şası yaratan, kültür hayatımızla ilgili milli mutabakatları bozan, 
kayıtsızlık ve düşmanlık örneği uygulamalar önlenecektir. 

Devletin resmi bir kuruluş olarak tekel gibi çalışan TRT'nin 
haber ve yorumlarda tarafsız, kültüre] değerler karşısında milli mu
tabakatları gözeten bir taraflılık ilkesini benimsemesi sağlana
caktır. 

Ata yadigarı eserlerin bakımı, onarımı ve muhafazası, bir dev-



kt politikası haline getirilecek, vatanın tapusunu Rumlara çıkaran 
anlayış terkedilecektir. 

Çocuklarımızın dini kültür alabilmeleri için, ilmi kitaplar dışın
da, onlan özendiren ve din vicdan ve ahlak duygusu yaratan yayın
lar yapılması sağlanacaktır. 

Türk tarihine ait araştırmalar desteklenecek, çeşitli seviyelere 
hitap edecek tarzda tarih kitapları bastırılacaktır. 

S A N A T ANLAYIŞIMIZ VE SANATÇILARIMIZ 

Günümüzde de, milletler mücadelesi bütün şiddetiyle devam et
mektedir. Lokal savaşların sürdüğü bölgeler dışında, bütün dünya 
sathı, bir başka savaş tarzını yaşamaktadır: Soğuk harp. Yani, kül
tür, propaganda ve ekonomi harbi... Fikir sistemlerinin ve ideoloji
lerinin harbi... 

Bütün dünyanın topyekün yaşamakta olduğu bu harp; dağlar
da, ovalarda, siperlerde verilmiyor. Yeni harbin savaş alanları cad
deler, meydanlar, okullar, fabrikalar, sahneler, perdeler, galerilerdir. 
Top, tüfek, tabanca ikinci derceye itilmiştir. Yeni harbin silâhları 
gazeteler, kitaplar, radyolar, televizyonlar ve her türlü sanattır. 

Hedef düşmanın ülkesini fethedip bayrağım oraya dikmek de
ğil, düşman ülkedeki beyinleri ele geçirmektir. Bu yolla süper güç
ler, A.B.D., S.S.C.B., Batı Avrupa ve Çin, sıcak harbin en küçük ri
zikosunu yaşamadan ve tek vatandaşının burnunu kanatmadan te
sir alanlarını genişletmeğe çalışıyorlar. 

Bu yeni işgal, saldırgan için tehlikeli olmadıktan başka eskisin
den daha tesirlidir. Kuvvet zoruyla işgal edilmiş bir vatan, o toprak
lardaki milletin içinde her an diri kalan istiklâl ateşi sayesinde bir 
gün kurtulabilir. Fakat beyinleri işgal edilmiş bir vatan, o topraklar
daki milletin içinde her an diri kalan istiklâl ateşi sayesinde bir gün 
kurtulabilir. Fakat beyinleri işgal edilmiş milletlere, bu fırsat da 
tanınmamıştır. Tutsaklıkları ebedidir. 

Sanat ve sanatçı "vuruşmanın merkezine" cemiyetin bütün ke
simlerinden daha yakındır. Çünkü sanat, yeni harbin ağır silâhların
dan biri haline sokulmak istenmektedir. Sanatçı neo-emperyalizmin 



(neo-kolonyalizmin) paralı askeri seviyesine düşürülmeğe çalışıl
maktadır. 

Neo-emperyalizmin tutsağı, "ne için sanat?" sorusunu duyar 
duymaz düğmesine basılmış bir makine gibi cevap verir: "Sanat 
içindir" diye. Ama, nefretle dolu yüreklerindeki bu tek sevgi ifa
desinin hedefi olan toplum da belli değildir. 

Aslında cevap da saçmadır! Soru da saçmadır! 
Bu sorunun sorulabilmesi için önce yapılan şeyin sanat olması 

icap eder. Bugün Türkiye sanatın gayesinin değil, sanatın kendi
sinin sıkıntısını çekmektedir. 

Sanat şahsidir ama sanatçı bir millete mensuptur. Kendisi yap
tığının şuurunda olsa da olmasa da sanatı millidir. Bu hüküm sadece 
taklitçiler için doğru değildir. Taklitçinin eseri şahsi olmadığı gibi 
milli de değildir. Başka bir ifade ile, şahsi olmadığı için milli değil
dir. 

Biz, "Sanat millet içindir" diyoruz. 
Fakat bu, solun, "Sanat toplum içindir" sloganının simetriği 

değildir. Onların iddiası sanatçıya verilmiş bir emir, bir direktif; bi
zim, yani Türk milliyetçilerinin yaklaşımı ise, bir sonucun tesbiti-
dir. 

Onlar, "Siz propaganda yapın. Kaliteyi düşünmeyin. Merak et
meyin biz, bunu sanat olarak kabul ettiririz!" diyorlar. 

Biz, "Sanat yapın! Yaptığınız sanat ise, siz isteseniz de isteme
seniz de o millet için olacaktır!" diyoruz. 

Çünkü kültür mirası milletlerin şahsiyetidir, kişiliğidir. Siz aş
kınızı anlatırken, eğer taklitçi değilseniz, Türk gibi seveceksiniz. 
Üzüntünüzü anlatırken taklide kaçmazsanız Türk gibi üzülmüşsiinüz-
dür. Böylece, eseriniz gelecek nesiller için Türk milletinin tarifi, 
vasfı, hafızası olacaktır. Tıpkı Tolstoy'un Rus'u, Sekspir'in İngiliz'i, 
Yunus ve Karacaoğlan'ın Türk'ü belirlediği gibi. Ancak şahsi, sami
mi olduğunuz ölçüde milli ve milli olduğunuz ölçüde milletlerarası 
olabilirsiniz. 

Milleti millet yapan değerlerin yaratıcısı olarak sanatçının Türk 
Milliyetçiliği Fikir Sistemi içindeki yeri bellidir. Bizce birinci sınıf 
bir sanatçı ve meydana getirilen birinci sınıf bir eser, birkaç üniver
site kadar kıymetlidir. Biz onu bulduğumuz zaman baremi, katsa-



yıyı düşünemeyiz. Sanatçının yalnız sanatını düşünmesi, tek derdi
nin sanatı olması mutlaka erişeceğimiz bir hedeftir. Çünkü sanat 
eserinin yaratılışı, zaten tek başına, insan tahammülünün hudutları
nı zorlayan bir çabadır. 

Bu sözlerimiz artık alıştığınız hudutsuz vaadlerden ibaret de
ğildir. Bunlar Türk milliyetçiliği dünya görüşümün kaçınılmaz so
nuçlarıdır. 

Bu anlayışla sanatta uygulayacağımız esaslar şunlardır: 
1) Kaabiliyetlerin bulunmasında uygulayacağımız yurt ça

pında ve cemiyetin her kesiminde çalışan bir teşkilât: 
2) Yurt çapında bir sanat eğitimi teşkilâtı. 
3) Yetişmiş sanatçının yaratıcılığım teşvik gayesiyle kurula

cak yaygın ve güçlü bir ödüllendirme teşvik sistemi. 
4) Sanat doruklarının azami kalite ve sayıda eser '•"•meşini 

sağlayacak bir maddi ve manevi huzur ortamı. 
Belirttiğimiz bu dört ilke "sanat ve sanatçı." konusundaki uy

gulamalarımızın esasını teşkil edecektir. 
Sanatın bütün dallarında telif hakkına hürmet edilmesi, kanuni 

mecburiyet olacaktır. Telif haklarının vergi muafiyeti, geçim in
deksine göre kendiliğinden ayarlanır hale getirilecektir. 

Özel sanat teşebbüslerinde, bilhassa özel tiyatrolarda ve "sa
nat" sinemasında kredi, vergi, muafiyeti, belediye rüsum muafiyeti 
sağlanacaktır. 

Sanatçıyı her devrinde, her yaşında koruma ve lâyık olduğu 
seviyede yaşamasını sağlama, sosyal güvencesini temin, bir devlet 
görevi olacaktır. 

Devlet Sinema Okulu ve Stüdyosu kurulacaktır. Sinema sanayi 
ve sanatı, gerçek sanat seviyesi ve Milletimize yaptığı hizmet ve fay
dası ölçüsünde devletten yardım görecektir. Halk eğitiminde kulla
nılacak mesleki, teknik ve kültür filmleri Devlet Film Endüstrisince 
karşılanacaktır. 

Devlet Tiyatroları her yönüyle yeniden ele alınacaktır. Milli 
Türk Tiyatrosu telif eseriyle, konservatuarı}'la. sanatçısıyla. sahne
siyle Türk Milletinin emrinde olacaktır. 

Sanatçıların eğitildiği kurumlar ile. sanat kuruluşları arasında-



ki tezatlar giderilecektir. 
Bütün büyük merkezlerde çalışma, eğitim vc icra ihtiyaçlarına 

cevap verecek kültür merkezleri kurulacaktır. 
Sanatımızın zirvelerini içinde toplayacak, ödüllendirme ve teş

vik kararlarında otorite görevini üslenecek bir Türk Sanat Akademi
si kurulacaktır. 

Klâsik Türk Musikisi ve Türk Halk Müziği kendi değerleri için
de geliştirilecektir. Türk Musikisi Konservatuarı tesir alanı-itibarıyla 
geniş imkânlara kavuşturulacaktır. 

Milletlerarası sanat temasları, sanatımızın yurt dışında tanıtıl
ması tesadüflere bırakılmayacaktır. Bu bir devlet görevidir. Dün mi
marisi şiiri, müziği, seramiği, geleneksel tiyatrosu, oyması, işleme
siyle en büyük olan Türk Sanatını ve Türk Sanatçısını yeniden eski 
yerine getirecek; tiyatrosu, sineması, edebiyatı, resim ve heykeli, 
operası, balesi ile yeniden büyük yapacağız. 

Güzel sanatlar, büyük Türkiye'nin temeli, harcı olacaktır. 
Sanata hizmet milliyetçiliğe hizmet demektir. 

Demokratik ülkelerde milli kültür politikası sadece resmi okul
lar müesseseler vasıtasıyla yürütülmez. Üstelik bugünkü Türkiye'de 
bilhassa okuyan gençlik ile aydın kesim, çeşitli yabancı tahrikler
le iktidarların yanlış politikaları yüzünden devlete kuşku ile bakar 
hale gelmişlerdir. Devletin bastığı dergi ve kitaplar, devletin düzen
lediği kongre ve sempozyumlar ilgi görmemektedir. O halde birta
kım özel kültür demekleri ve kuruluşları ile gençleri ve aydınlan 
cazip, heyecan verici fikirler ve ülküler etrafında toplamak gerekir. 
Bu bakımdan geçmiş dönemlerde TürkocakJan, Milliyetçiler 
Demeği. Ülkü Ocakları gibi kuruluşların hizmetleri unutulamaz. 

Dil politikamız, kültür politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır. 
Türk dili Türk'ü Türk yapan en önemli unsurlardan biri, belki de 
birincisidir. Bu bakımdan Türkçeyi milli kimliğimizin en mukad
des bir parçası olarak korumak, geliştirmek ve yaymak temel 
hedeflerimiz arasındadır. Ziya Gökalp ve Ömer Seyfeddin'in başlat
tığı sade Türkçe hareketi ile dilimiz en güzel kıvamına ulaşmış; 
Yahya Kemal. Mehmet Akif, Orhan Seyfi, Faruk Nafiz, Cahit Sıt
kı. Arif Nihat ve Necip Fazılın şiirlerinde ; Refik Halit, Yakup 



Kadri, Reşat Nuri, Ahmet Haşim, Hamdullah Suphi, Peyami Safa 
ve Nihal Atsız'ın nesirlerinde en güzel örneklerini vermiştir. Yapıla
cak iş, bu yazar ve şairlerimizi gençler için anlaşılmaz hale getire
cek kelime kıyımı değil; teknolojinin, felsefenin ve ilmin yeni kav
ramları içinde Türk dilinin ilim ve güzellik ölçülerine uygun yeni 
kelimeler türeterek dilimizi zenginleştirmektir. Dili bir kültür 
kurumu olarak kabul ediyor ve tarih boyunca, ister Göktürk ve 
Karahanb, ister Osmanlı, Çağatay ve Cumhuriyet dönemlerinde 
olsun Türkçe yazılmış her eseri milli kültür varlığımızın bir par
çası sayıyoruz. Bunun için de her Türk aydım, Türk dilinin her dö
neminde yazılmış eseri okuyup anlayacak şekilde yetiştirilmelidir, 
diyoruz, öztürkçelik namına yürütülen kelime kıyımı, bugünkü ne
silleri birkaç bin kelimeye mahkum etmiş, düşüncelerini kısırlaştır
mış; onları, bilmedikleri kelimelere ve bu kelimelerin kullanıldığı 
eserlere düşman haline getirmiştir. Bir milletin kültürü için bundan 
daha vahim bir durum düşünülemez. İşte bunun içindir ki artık 
kelime kıyımı istemiyor; ilim, kültür ve edebiyat eserlerimizi oku
yup anlayacak kelime kadrosuna sahip nesiller istiyoruz. 

DIŞ TÜRKLER MESELESİ, LOBİCİLİK 

Partimizin, milliyetçilik anlayışı parçalayıcı değil birleştiri
cidir. Bunun gereği olarak ülke içinde; Türklüğü bir şuur meselesi 
olarak görüyor ve "doğulusuyla batılısıyla bütün Türklük bir bütün
dür" "kendini Türk hisseden herkes Türktür" anlayışına uygun bir 
şekilde hiçbir ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımızı kucaklı
yoruz. T.C. Devleti'nin sınırları dışında yaşamak zorunda kalmış 
bulunan Türk varlığıyla ilgilenmeyi de bir görev addediyoruz. Dış 
Türklerle ilgilenmeyi lüzumsuz ve hatta zararlı sayan fikirleri hak
lı görmemiz mümkün değildir. Dış Türklerle ilgilenmeyi macera ve 
hayalperestlik olarak değerlendirmek son derece hatalı bir tutum
dur. Dış Türkler meselesi bugün bütün dünyanın kabul ettiği tartı
şılmaz bir gerçektir ve dış Türklerle ilgilenmek de "macera"değil, 
tam tersine realist bir dünya anlayışıdır. 

Büyük devletler bir yana; Yunanistan, Suriye uatta Arnavutluk 



gibi küçük ülkelerin bile iktisadi ve siyasi nüfuz sahası aradıkları, 
topraklarını genişletmek istedikleri bir dünyada başını kendi sınır
ları içine gömen bir Türkiye asla realist olamaz. Tam aksine dünya
da tek örnek olarak kalan hayalci bir ülke olur. Bu söylediklerimiz, 
asla şartları hesaba katmayan bir saldırganlık olarak nitelendirilme
me lidir. 

Bu maksatla komşu ülkelerdeki Türklerin, Türk olarak yaşaya
bilmeleri için Türkiye elinden geleni yapmalıdır. Bütün dünya Türk
lüğü ile kültürel ve iktisadi temaslar arttırılmalıdır. Bütün Dünya Türk
lüğünün dilini, edebiyatlarını, tarihlerini, folklorlarını bugünkü iktisa
di ve sosyal yapılarını inceleyen dünya çapında bir araştırma merkezi 
Türkiye'de kurulmalıdır. Ayrıca Türkiye, dışarıdaki Türklerin de
vamlı sığındıktan yegane müstakil Türk vatanıdır. Bir kaç sene evvel 
Afganistan'dan beşbin Türk vatanımıza yerleşti. Bu anda Bulgaris
tan'dan, İran'dan ve Irak'tan devamlı Türk göçlerine ve ilticalarına 
sahne olmaktayız. Cumhuriyetin başlarında çok az bir nüfusa sahip 
olan Türkiye, bir taraftan da bu Türk göçleri ile çoğalıp büyümüştü. 
Bütün bunlan dikkate alınca Türkiye'nin bu mecburi göç ve iltica
ları ele alacak bir teşkilata ihtiyacı olduğu ortaya çıkar. Bu teşkilat 
Devletçe desteklenen maddi gücü yüksek bir vakıf olabilir. Bu vakıf, 
göçmen ve mültecileri kendi kendilerine yetecek hale gelinceye ka
dar geçindirip barındıracak, Türklük araştırma merkezi ile de irti
batlı olacaktır. Milletlerarası münasebetlerin yoğunlaştığı ve her 
alana dağıldığı, lobicilik faaliyetlerinin özel bir önem kazandığı 
dünyamızda uzak ülkelerde yaşayan Türklerden faydalanmamak ve 
onlara bigane kalış anlaşılmaz bir tutumdur. Artık devletler nüfuz 
sahalarını genişletmek için başka ülkelerdeki insanları parayla, ide
olojiyle ve çeşitli yollarla el altından körüklüyorlar. Türkiye bütün 
bu gelişmelerden uzak kalamaz. Kendi kültürünü, politikasını bütün 
dünyada, bilhassa Orta Doğu'nun, Asya'nın, Afrika'nın yeni ülkele
rinde tanıtacak teşkilatlanmaya ve faaliyete hemen girişmelidir. 
Görüldüğü gibi bütün bunlar dünyanın en uzak köşesini dahi takip 
eden dünya hadiselerini Türk görüş açısından değerlendiren ihatalı 
bir kültür-hariciye -istihbarat politikasını ve işbirliğini gerektirmek
tedir.Dış işlerimizin dar kapıları kırılmalı, bütün elemanlarının göz
leri açılmalıdır. İstihbaratımızdaki taharri memuru zihniyeti kaldı-



rılmalı; hem hariciyemize, hem istihbaratımıza ilim ve kültür so
kulmalıdır. Arapça bilmeyen Suriye'nin etnik, dini ve sosyal yapı
sını tanımayan, bu ülkenin neresinde ne kadar Türk yaşadığından 
haberi olmayan, bu ülkedeki hangi nüfuzlu ailenin kökeninde Türk 
ve Osmanlı olduğunu araştırmayan hariciyenin, kültür ataşesinin 
Suriye'de işi ne? Demek ki, kültür ve eğitim politikamız, Türk dış 
politikasının ve istihbaratının da ayrılmaz bir parçası olacaktır. Tür
kiye'de Rusça ve Ermenice bilen ilim adamı ikiyi, üçü geçmiyorsa 
Rus ve Ermeni problemi ile nasıl uğraşırsınız? işte bunun için dış 
politikamızın ve istihbaratımızın hedef ve ihtiyaçları ile ilim, kül
tür ve eğitim müesseselerimiz mutlaka irtibatlandınlmalıdır. 





Bugün Türk milleti, şanlı ve mutlu tarihiyle tam manasıyla te
zat teşkil eden bir bunalım döneminde bulunmaktadır, tç ve dış 
şartlar, Türk milletinin dertlerinin hallini zorlaştırmaktadır. Dünya 
şartlan, Türk milletinin milli savunmada, iktisatta, kültür ve inançta 
çok kuvvetli o 1 masını gerektirirken, maalesef her sahada derin bu
nalımlar yaşamaktayız. 

Tarihin bu dönüm noktasında, TÜRK MtLUETÎ, TÜRK DEV
LETÎ, TÜRK VATANI, idealist, fedakâr, vefalı imardı evlatlanru 
bir varoluş mücadelesine, bir kurtuluş hareketine çağırmaktadır. 

Milliyetçi Çalışma Partisi olarak, bu çağrıyı bir GÖNÜL 
SEFERBERLİĞİ hareketi olarak isimlendirdik. Bir koşu başlattık. 
Bu koşuyu "DEVLET VE MİLLET OLARAK, GÖNÜL SEFER
BERLİĞİ İLE YENİ UFUKLARA VE GÜVENLİ YARINLARA 
DOĞRU" diye tarif ediyoruz. Attağımız her adımda, geçtiğimiz 
her merhalede; 

İNSAN HJ*KLARI'ndan, İNSAN SEVGtStnden, İNSAN 
HAYSİYETİNE HÜRMET ZİHNİYET'inden; 

MEŞRUİYETÇİLİK'ten; AHLAK ve DÜRÜSTLÜK'ten; 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ'nden, ADALET anlayışın

dan; 
DEMOKRATİK, HÜR, PARLAMENTER REJİM'den bir an, 

bir nokta dahi ayrılmayacağız; bu hususlardan taviz vermemiz 
düşünülemez.... 

Biz Milliyetçi Çalışma Partisi olarak, memleketin idaresine ta
libiz. Sizlerin, oylarınızla tevdi edeceğiniz iktidara talibiz. Bizim ik
tidarımız verilen sözlerin tutulmayacağı, vaadlerin havada kalaca
ğı bir iktidar olmayacaktır. Biz yapamayacağımızı vaadetmeyiz. 
Ne söyler, ne vaadedersek de mutlaka yaparız. Bu Milleti, kandır
maya, oyalamaya kimsenin, bizim de hakkımız olmadığını biliriz. 
Sözümüz senettir. Ağzımızdan sarfedilen vaad, teminattır. Çünkü, 
biz özü sözü bir ve doğru Türk milliyetçileriyiz... 

Vereceğiniz oylarla. MÇP'nin Türk Milliyetçi Hareketi'inin 
siyasi temsilcisi olarak iktidara gelmesi nasip olursa Aziz Milleti-
Tiize: 



Şartlar ne olursa olsun, Türk devletinin bağımsızlığı ve Vata
nın bölünmezliği ilkesi uğrunda ve hür, demokratik rejimi pa
yidar kılmak için bütün gücümüzle mücadele etmeyi; 

Komünizm, emperyalizm ve insanlık düşmanı her türlü akıma 
karşı yılmadan, uslanmadan Millet varlığını sürdürmeyi; 

İslam ahlâk ve faziletini; Türklük şuur ve gururunu her türlü is
tismar ve tahripten kurtararak,gönüllerde yaşatmayı; 

Vurguna, tefeciliğe, sömürüye karşı, hakkı, adaleti ve insan 
haysiyetini hakim kılmayı; 

Hızlı bir kalkınma ve sanayileşme ile, Türkiye'yi en kısa yol
dan, en kısa zamanda çağlar üzerinde aşırarak, insanlık ailesi 
içindeki şerefli yerine oturtmayı; 

Milletimizi dışarıya muhtaçlıktan ve sefaletten kurtarmayı; 

Doğumundan ölümüne kadar her Türk vatandaşını kucaklayan 
bir genel ve milli sosyal güvenlik sistemi kurarak, beşikten me
zara herkese sosyal güvence sağlamayı; 

Milletimizin en mağdur kesimi olan köylümüzü refaha ulaştıra
rak Tarım Kentleri projesiyle sanayi ve refahı köylünün ayağı
na götürmeyi; 

Köylüye faizsiz kredi verecek köylü bankası kurmayı; 

Köylüyü (tarım işçisini) ve mahsulünü sigortaya kavuşturmayı; 
yani. Tarım tş ve Tarım Sigortası Kanunlarını çıkarmayı; 

Köylümüzün emeğinin karşılığı olan taban fiyat politikaların
da yüzünü güldürecek fiyatlar vermeyi; 

Esnafı, tefeci ve banka faizinden, sıkıcı ve boğucu defter tutma 
yükünden kurtarmayı; 



Küçük esnaf için bir yıkım gibi gelen yazar kasa mecburiyeti 
uygulamasını kaldırmayı; 

işçimizi, sömürüden, haksızlıktan, baskıdan, sosyal itibarsızlık
tan kurtarmayı, bugünkü mevcut iş ve çalışma hayatı ile ilgili 
hukuki mevzuatı değiştirerek, aylarca, hatta yıllarca süren top
lu sözleşme ihtilaflarına son vermeyi; 

Bütün vatandaşlarımızı içine alan bir genel sağlık sigortası siste
mi kurarak, vatandaşı hastane ve ilaç kaygısından kurtarmayı; 

Sayıları beş milyona yaklaşmakta olan işsizlerimizin derdini 
kendi derdimiz edinerek, öncelikle yeni istihdam yaratacak iş 
sahaları açmayı ve işsizlik sigortası tesisini; 

Asgari ücreti yükselterek insanca yaşanabilecek bir seviyeye 
getirmeyi ve bu ücretten vergi almamayı; 

Rüşvetin kökünü kazımayı; 

Partizanlığa, iltimasa son vermeyi; "fakir fukara fonu" altında 
Devlet imkanlarıyla yapılan yardımlardaki partizanlığı önleye
rek, bu tip yardımların vatandaşlar arasında eşitlik ilkesine gö
re yapılmasının teminini; 

Cezaevlerini, ceza infazınm gayesine uygun bir şekilde; insanla
rımızı topluma kazandırma amacına uygun, insan haysiyetine 
uygun yerler haline getirmeyi, bir "işkence ve utançhanesi" 
olmaktan çıkarmayı; 

Devlet varlığına, Millet birliğine, Vatan bütünlüğüne kasdede-
rek suç işlememiş kişilerle, gerçek kader kurbanları için, 
toplumun yaralarını sarmaya, insanlarımızı kazanmaya yönelik 
bir AF KANUNU çıkartmayı ; 

Lekesiz, gölgesiz bir adalet nizamı kurmayı; 



Zulüm ve işkenceyi memleketten kovmayı; 

Bütün imkanları seferber ederek, her aileyi insanca yaşayaca
ğı bir yuvaya, muhtaç olmadan geçineceği bir gelire sahip kıl
mayı ; 

Eğitimi yaygınlaştırmayı, her ailenin çocuğuna sanayi gelişme
mize yardımcı olacak tarzda bedava eğitim ve iş sağlamayı; 

Din ve vicdan hürriyetini, fikir haysiyetini, ilim şerefini, temel 
hak ve hürriyetleri korumayı; 

Milli menfaatlerimize uygun, ihtikâr ve spekülasyona kapalı, 
verimli bir dış ticaret rejimi getirmeyi; 

Haysiyetli, Türk milletinin itibarını herşeyden önde gören bir 
milli dış politika izlemeyi; 

Hülâsa, herkesin mutlu, herkesin hür, herkesin refahlı olduğu, 
güçlü ve büyük, milliyetçi Türkiye'yi gerçek yapmayı, 

T A A H H Ü T E D E R İ Z ! . 



29 KASIM 1987 

SEÇİM SLOGANLARI 





- Afiş 1 -
HER ÇALIŞANA, İNSANA YAKIŞIR SOSYAL ÜCRET. 
TUTUMLU TÜKETİM, ÇOK ÜRETİM, ADİL DAĞITIM. 

- Afiş 2 -
FAİZE,ZAMMA,ZULME HAYIR! 
EY BEŞ MİLYON İŞSİZ DERDİNİZ DERDİMİZDİR. 

- Afiş 3 -
ÖĞRETMENİN, YOKSULUN, YETİMİN, EMEKLİNİN, 
fa EM UR UN, İŞÇİNİN, KÖYLÜNÜN, YANINDAYIZ. 

- Afiş 4 -
" KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR". 
KÖYLÜ BANKASI KURACAĞIZ, FAİZSİZ KREDİ VERECEĞİZ. 

- Afiş S -
İŞKENCELER SON BULSUN, KALPLER SEVGİYLE DOLSUN. 

- Afiş 6 -
GİRİŞ İMTİHANI KALDIRILMALI, HER ÇAĞDA HER GENCE 
OKUMA HAKKI VERİLMELİDİR. 

GENÇLİK KUDRETİMİZİN KAYNAĞI, ÜMİDİMİZİN MİHRAKI, 
YARINLARIMIZIN TEMİNATIDIR. 



DİĞER SLOGANLARIMIZ 



Geri kalmışlık kaderimiz değildir. 

MÇP gelecek, yüzler gülecek. 

Milliyetçiler , MÇP' ae birlesiniz. 

İşsizliğe çare, yoksulluğa çare, yolsuzluğa çare 

ahlâksızlığa çare MÇP. 

Mill iyetçiyiz, ülkücüyüz, meruiyetç iyiz , demokratız . 

Ülkücüyüz, güçlüyüz. 

Milli devlet, güçlü iktidar. 

Hukukun üstünlüğü temel şiarımızdır. 

Millet ve Vatan bölünmez bir bütündür. 

Türküz, müslümanız, uygarız. 

Güçlü aile, güçlü millet demektir. 

Fertte ahlâk, devlette adalet. 

Zulümle idare edilen devlet payidar olmaz. 

" Halka hizmet ibadettir". 



Türk Milleti bölünmez bir bütündür. 

Dik baş, tok karın, mutlu yarın. 

Din ve vicdan hürriyetine saygı. 

İslam - Türk ülküsünden kaynağını alan Türk Milliyetçiliği, 
dünya görüşümüzdür. 

Kültürel yabancılaşma ve ahlâk buhranına çare : Türk -İslâm 
ülküsü. 

Güçlü devlet, mutlu millet. 

Dün, bugün, yarın ; Milletin teminatı ülkücü gençliktir. 

Yoklukta eşitlik değil, varlıkta adalet istiyoruz. 

" İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz". 

Çalışmada barış, çalışana sosyal güvence 

Asgari ücret vergi dışı olmalıdır. 

Açhk ücreti değil, asgari ücret. 

İşsizlik sigortası kurulmalıdır. 



Herkese iş ve sosyal güvenlik 

İktisadi büyüme, sosyal ge l i şme, milli bütünleşme. 

Türklük gurur ve şuuru, İslâm ahlâk ve fazileti 

İlimde, teknikte, sanayide ileri, güçlü Türkiye, 

Tarım Kentleri kurulsun, köylü göç ten kurtulsun. 

Tarım işçis ine ve ürününe sigorta. 

Tüketiciyi Koruma Kanunu nerede ? 

Gayrı milli öğretim deği l , milli eğ i t im istiyoruz. 

Elektrikçinin icraatı, Milleti cereyan gibi çarptı. 

üzal ' ın faizi, var mı bunun caizi ? 

Özal enf lâsyonu değil , enf lâsyon Özal'ı indirecek. 

Sokaklara kaldırım, adı oldu yatırım. 

Mamak işkencehanesi, ANAP' ın utançhanesi . 

Hak, hukuk, adelet, işte MÇP. 




