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Ö N S Ö Z 

Türkiye siyasî bir bunalım geçirmiştir. Silâhlı Kuvvetler ida
reye el koymuş, Parlâmento kapatılmış, siyasîpartiler feshedil
miş, siyasî partilerin ileri kademedeki bazı yöneticileri siyasî 
faaliyetten men edilmişlerdir. Yeni bir Anayasa yapılmış, yeni 
bir Siyasî Partiler Kanunu ve bir Seçim Kanunu kabul edilmiş
tir. 

Daha sonra genel seçimler yapılmış, faaliyetine müsaade 
edilen partilerden bazılarının katılıp, bazılarının katılmadığı 
ve bazı adayların veto edildiği bu seçimlerde, Türkiye'yi idare 
eden iktidar ortaya çıkmıştır. 

Bu iktidar, icraatı ile 3 yıla yakın bir zaman geçirmiştir. Bu 
arada mahallî idare seçimleri yapılmış, bazı partiler birleşmiş
ler, bir parti fesholunmuş, yeni partiler kurulmuştur. Meclis 
kompozisyonu değişmiş, seçime iştirak etmemiş partiler Mec-
lis'te yer almışlar, grup teşkil etmişlerdir. 

Türkiye'de siyasî hayatın çalkantısı devam etmekdtedir. 
Türkiye bunalımın içinden çıkmaya çalışmaktadır. Ülke

nin yeniden bunalıma düşmemesi, demokratik sistemi evren
sel kaidelerine uygun olarak işletmekle mümkündür. 

Demokratik sisteme sahip olmak, ondan ne olursa olsun 
vazgeçmemek asıldır. 

Demokrasi sâdece bizim işimiz değildir. Partiler, halk, her
kes demokrasiye sahip çıkmalı, hukukun üstünlüğüne ve 
Anayasanın hâkimiyetine inanmalıdır. 

Türkiye'nin varmak istediği hedef, hür ve demokrat bir ül
ke olmaktır. Bunun gereklerini yapmakta gecikmek, hedefe 
ulaşmayı da geciktirecektir. 

Hür ve demokrat Türkiye, hem gelişmemizin, hem güçlen
memizin, hem insanlık âleminin şerefli bir üyesi olmamızın, 
hem bu coğrafyada barınmamızın, hem de Türkiye birliğinin 
temel şartıdır. 

Hürriyet, güvenlik ve refah ayrılmaz bir bütün teşkil 
eder. Biri diğerinin zararına çalışmaz. Bunlardan biri
ni feda ederek diğerlerine kavuşmak mümkün değil
dir. 
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Kişinin yaşama hakkı en başta gelir. Fakat yetmez. Lâzım
dır, kâfi değildir. Söz konusu olan, insan haysiyetine yakışır 
biçimde yaşama hakkıdır. 

Onun içindir ki, kişi, hürriyet, güvenlik ve refah üçlüsün
den birisini veya ikisini tercih etmek durumuyla karşı karşıya 
bırakılamaz. Üçü birlikte, insanca yaşamayı, haysiyetli olmayı 
sağlar. 

"Can güvenliği mi istiyorsunuz?", "hürriyet ve demokrasi mi 
istiyorsunuz?", "ekmek mi istiyorsunuz?" gibi sorularla terci
he zorlanmak, hem mantık dışıdır, hem de aldatmaca mahsu
lüdür. 

Niçin kişi bir tercih yapmak mecburiyetinde olmalıdır? Ni
çin her üçünü de birlikte isteme hakkına sahip değildir? 

Hem hürriyet, hem güvenlik, hem refah beraberce olmalı
dır. Buna kim itiraz edebilir? 

Bu beyanname, mazide gerçekleştirilmiş ve bu saye
de Türkiye büyük hamleler yaptırmış olan bu beraber
liğin, bugün ve yarın da geçerli olacağını belirtmek 
için kaleme alınmıştır. 

Doğru Yol Partisi, hürriyet, refah ve güvenlik beraberliği
nin en güçlü teminatıdır. Bu beraberliği, Anadolu topraklan 
üzerinde, ecdadımızın kurduğu Selçuklu ve Osmanlı Medeni
yetlerinden sonra, kurmak mecburiyetinde bulunduğumuz 
Türkiye Cumhuriyeti Medeniyetinin temeli olarak kabul eder. 

Huzur ve sükûnun sağlanması Devletin en önemli işidir. 
Fakat bunun, hukukun üstünlüğüne dayanan Anayasa Devle
tini işletilerek sağlanması lâzımdır. 

Millet iradesi ve Anayasa üstünlüğünden, demokrasiden 
uzaklaşarak sağlanan huzur, bir süre sonra, huzursuzluk ge
rekçeleri doğuracaktır. Bu, farelerden kurtarmak için, evi yak
maktan başka birşey değildir. 

İstikrar Türkiye'nin en önemli mes'elesidir. İstikrarsızlık 
Devletin ve rejimin zaafa uğraması, vatandaşın ümitsizlik ve 
bezginlik içine düşmesi, Devlet kapılarının vatandaşın yüzü
ne kapanması, memleket mes'elelerinin sahipsiz kalması, va
tandaşın fukaralık, işsizlik ve çaresizlik gibi dertlerden kurtu
lamaması demektir. 
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Türkiye'de istikrarın teminatı Devlettir. İstikrar, huzur ve 
güven Devletin kuvvetleri ve teşkilâtlanması ile sağlanır. Gü
venlik Kuvvetleri, Silâhlı Kuvvetler, Jandarma, hâkimi ve sevcı-
sı ile adalet mekanizması bu teşkilâtlanmanın başlıca unsurla
rıdır. 

Bir iktidar değişikliğinde, Devlet kuvvetlerinin yeni iktida
ra itaat etmeyeceğini farz etmek ve istikrarın teminatını iktida
rının devamında görmek, Devlet kuvvetlerine bühtan olur. Zi
ra bu kuvvetler, bir partiye değil Devlete aittir. 

Türkiye'de barış, huzur, birlik ve beraberlik zorla sağlana
maz. 

Bunun devamlı olması, eşitlik, adalet ve hürriyetin mevcu
diyetine bağlıdır. 

Hürriyet, güvenlik ve refah beraberliğinin meydana getir
diği formül, millet birliğini ve ülke bütünlüğünü sağlamanın 
yoludur. Bu, Türkiye'nin geleceğini de teminat altına alır. 

Doğru Yol Partisi olarak, 
— biz, bu memleketin vatandaşlarını hiçbir ayırıma tâbi 

tutmadan kucaklıyoruz. 
— biz, çoğulcu bir partiyiz. Anayasa hâkimiyetine, hukukun 

üstünlüğüne barış, huzur ve kardeşliğin, birlik ve beraberli
ğin, eşitlik, adalet ve hürriyet esaslarına riayet edilerek sağla
nacağına inanıyoruz. 

— biz, birlik ve beraberliğin zorla değil, siyasî, ekonomik 
ve sosyal dengelerin gözetilmesi ile sağlanacağına inanıyo
ruz. 

— biz, kalkınmacıyız, Türkiye'nin bütün kaynaklarını, in
san gücünü, teşebbüs gücünü en iyi şekilde harekete geçirme 
olarak anlıyoruz. Kalkınmada birinci hedefimiz, insan ve 
sosyal refah devletinin gerçekleşmesidir. 

— biz, el emeğinin, alın terinin ve teşebbüsün teminatıyız. 
— biz, ferdi mülkiyetin, kârın, mirasın teminatıyız. Kimse

nin malının, değeri karşılığı verilmedikçe ve hukuki itiraz yol
ları açık olmadıkça elinden alınmasına razı olamayız. 
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— biz, köylünün, çiftçinin, işçinin, sanayicinin, tüccarın, 
esnaf ve san'atkârın, memurun teminatıyız. 

— biz, ordumuzun siyaset dışında kalmasını, eğitim, di
siplin ve moral durumunu yüksek tutmak ve yıpranmamasını 
sağlamak için, vazgeçilmez şart olarak görüyoruz. 

Ordumuzun, herkesin sevgi ve saygı ile bağlı olduğu, millî 
iradeye bağlı olarak milletimizin, vatanımızın ve Devletimizin 
bekçisi olmasını istiyoruz. 

— biz, demokrasinin "olmazlığını" değil, "olabileceğini" 
savunuyoruz. 

— biz, Türkiye'de, huzurun, güvenin, beraberliğin ve kar
deşliğin teminatıyız. 

— biz iyinin ve hayrın adamlarıyız. Bizden kimse kötülük 
görmemiştir. Arkamızda ne bir damla kan, ne bir damla göz
yaşı vardır. 

28 Eylül 1986 ara seçimleri vesilesi ile, aziz milletimizin hu
zuruna, memleket mes'elelerini bilerek ve onlara teferruatlı, 
geçerli ve gerçekçi çözümler teklif ederek çıkıyoruz. 

Memleketimizin hizmetine ihlâs ile talibiz. 
Allah milletimizin ve doğru yolda olanların yardımcısı ola

caktır 
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II 

11 

28 EYLÜL 1986 ARA SEÇİMLERİNİN ÖNEMİ 
12 Eylül 1980 askerî müdahalesini takiben, Parlâmen-

to'nun kapatıldığını, siyasi partilerin feshedildiği, feshedilen 
partilerin yönetim kadrolarının 10 yıl süre ile siyaset dışı bı
rakıldığı 3 yıllık bir ara rejimden sonra, 6 Kasım 1983'te mil
letvekili genel seçimleri yapılıyordu. 

Ara rejimin "fevkalâde" şartları, yeniden başlatılan siyasî 
döneme yansıyordu: bazı parti kurucularına ve milletvekili 
adaylarına veto getiriliyor, seçimlere, müsaade edilen 3 parti 
katılıyor, Siyasî Partiler Kanunu'nun öngördüğü şartları ta
mamladığı halde, icazet verilmeyen ve aralarında Doğru Yol 
Partisi'nin de bulunduğu 3 parti katılamıyordu. 

6 Kasım sandığından, milletin hür iradesi ile meydana ge
len bir iktidar değil, seçmek mecburiyetinde kaldığı bir iktidar 
çıkıyordu. 

Olağanüstü şartların mahsulü olan bu iktidara vatandaş, 
mazideki icraatını takdir ettiği için değil, yapacak başka birşe-
yi olmadığı için oy vermişti. 

6 Kasım 1983 milletvekili seçimlerinin, müsaadeli 3 parti 
ve Milli Güvenlik Konseyi'nin tasvip ettiği adaylar arasında ya
pılmasına, halk tepki göstermemiş ve bir itirazda bulunma
mıştır. 

Seçime giren üç partinin biri iktidar olmuş, eline Devletin 
bütün imkânlarını geçirmiş, diğer ikisi de muhalefette kalmış
lar, yasama dokunulmazılğı bulunan, önemli sayıda milletve 
kiline sahip olmuşlardır. 

Seçime girmesine izin verilmeyen partiler ise, bu eşitsizli
ğin meydana getirdiği zorluklar altında, var olma mücadelesi 
vermek zorunda kalmışlardır. 

Bu durumun sebepleri, doğurduğu neticeler, dayandığı 
mülâhazalar, halâ bugün bile tartışılır halde değildir. 

Zihinlerde bazı hâdiselerin tesirleri henüz silinmemiştir. 
3 yıllık ara rejim boyunca Devletin radyo ve televizyonu

nun, meydanların ve basının kullanılışı, halkı siyasetten so-
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gütmüştür. Halk kendi iradesi dışında değişik istikametlere 
yönlenmiş, şartlanmış, bulduğu şartlara itirazsız uymuştur. 

Türkiye'de uzun bir sıkıyönetim idaresi dönemi geçirilmiş
tir. Ülkede yasaklar vardır: 1980 öncesi konuşulamaz! 1980-
83 arası konuşulamaz! Pek çok kişi söz hakkından mahrum
dur. 

Bu durum, zihinlerde önemli tortular bırakmıştır. 
6 Kasım 1983 seçimlerini, demokratik manâsı ile, hür ve 

serbest bir seçim kabul etmek imkânsızdır. Bu seçimlere, bir 
kısım partilerin iştirak ettirilip, diğer bir kısmının iştirak etti
rilmemesinin, ülkeye ve demokrasiye ne fayda getirdiğini söy
leyebilecek kimse yoktur. Aksine, eşitlik ülkesini çiğneyen bu 
adaletsiz ve keyfî muamele, 6 Kasım seçimlerine de gölge dü
şürmüştür. 

Bu seçim, kısa zaman sonra (25 Mart 1984'de) yapılan Ma
hallî İdare Seçimlerini de geniş ölçüde tesir altında bırakacak
tır. Buna rağmen, 25 Mart Mahallî İdare Seçimleri önemli so
nuçlar ortaya koymuştur: genel seçimlerin üzerinden henüz 
4,5 ay geçmiş olmasına rağmen, 

— İktidarın oylarında 600.000 azalma olmuş, oy nisbeti % 
45,1'den % 41,3'e düşmüştür. 

— Muhalefet partilerinin birisi 3-800.000 oy kaybetmiş, oy 
nisbeti % 30,4'ten, % 8,8'e düşmüş; diğeri 2.800.000 oy kay
betmiş, oy nisbeti % 23,2'den % 7,1'e düşmüştür. 

— Parlâmentoda bulunan partilerin toplam oy kaybı 
7.200.000'i bulmuş ve seçmenlerin % 42'sinin karşılığı olan 
bu oylar, 6 Kasım seçimlerine katılmasına imkân verilmeyen 
partilere verilmiştir. 

(Doğru Yol Partisi oyların % 13,3'ünü, SODEP % 23,4'ünü, 
Refah Partisi de % 4,8'ini almıştır.) 

25 Mart 1984 Mahallî İdare Seçimleri tablosu, 6 Kasım'da 
milletin hür iradesinin tecelli etmediğini, iktidarın da, muha
lefetin de tesadüfî ve mecburî olduğunu ortaya koymuştur. 

6 Kasım 1983 seçimlerinin üzerinden 3 yıldan az bir za
man geçmiş, toplam % 55 oy alıp, 188 milletvekili çıkaran iki 
muhalefet partisinden birisi kendi kendini feshetmiş, diğeri 
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şekil değiştirmiştir. 
Böylece 188 milletvekilinin bir kısmı iktidar partisine ve 

yeni kurulan diğer partilere dağılmış, bir kısmı da bağımsız 
kalmıştır. 

6 Kasım 1983 seçimlerinde meydana gelen Parlâmento 
kompozisyonu, tamamen değiştirmiştir. Grubu bulunan mu
halefet partilerinin başkanları Meclis dışındadır. 

Bu Meclis'in milletin temayüllerini temsil ettiğini söylemek 
mümkün değildir. 

Partilerin mevcudiyeti ve bugünkü durumu, Türk siyaseti
nin karma karışık bir hâle geldiğini gösteriyor. 

Böyle bir siyasî manzara ile, Türkiye'nin demokrasiye dön
düğünden bahsetmek imkânsızdır. Zira, bugünkü hâle "de
mokrasi" denirse, yarın milletin hür iradesine dayanan gerçek 
demokrasiye geçildiği zaman, ona ne denecektir? 

28 Eylül 1986'da yapılacak ara seçim, 6 Kasım 1983'te yapı
lan genel seçimin ara seçimidir. 6 Kasım seçimlerinin siyasî 
hayatımıza getirdiği tesirleri burada da görmek gerekecektir. 

6 Kasım seçimleri, iktidara büyük avantajlar vermiştir. İkti
dar da bu avantajları pervasız bir şekilde kullanmaktadır. As
lında, askerî rejimlerden sonra gelen iktidarlar ona dayandık
ları nisbette, sorumsuz, pervasız ve hoyrat olurlar. Türkiye'de
ki durum da budur. 

Bir yandan, halkın şikayetleri vardır. Gelir dağılımı çok bo
zulmuş, halk fakirleşmiştir. 

Öte yandan halk siyasetten soğutulmuştur. Korkulardan 
sıyrılamamıştır. Devletin ve mahallî idarelerin baskısı altında
dır. Menfaat yağması vardır. 

Şikâyetlerin oya dönüşebilmesinin ne ölçüde mümkün ol
duğunu zaman gösterecektir. 

Bu hal, ara seçimlerde bir serbest seçim ortamının mevcut 
olmadığını gösteriyor. 

Doğru Yol Partisi'nin gayretleri ülkede korkuyu ortadan 
kaldırmak ve halkın yeniden siyasete ısınmasını sağlamaktır. 
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Bütün bu sebeplerle, Doğru Yol Partisi 28 Eylül 1986 ara 
seçimlerine büyük önem atfetmektedir. Çünkü: 

— Bu seçimlerle, milet kaderine tekrar hâkim olacak
tır. 

Sandık başında istediği partiyi ve istediği kişiyi bulamayan 
ve istediğini seçememe durumuna düşürülen vatandaşımız, 
bu suretle ülkenin geniş ölçüde liyakat ve ehliyetten mahrum 
bırakıldığını görmüştür. 

Lütuf ve himaye sayesinde tesadüfen iktidara sahip olan ve 
her ne pahasına olursa olsun onu muhafaza etmek isteyen bir 
zihniyetin, Türkiye'nin dertlerine deva olmadığı ve olamaya
cağı anlaşılmıştır. 

Milletimizin, ülkenin heveslere, tesadüflere ve menfaatlere 
terk edilmesine rıza göstermesi düşünülemez. 

Ara seçimler, işte bu yüzden milletimize, hem kendisinin, 
hem rejimin geleceğini ve kaderini yönlendirmek için bir vesi
le olacaktır. 

— Bu seçimlerle, millet, kötü bir idareye "dur!" diye
cektir. 

Milletin refah ve saadetini, bir dönem öncesine göre ileri 
bir merhaleye ulaştırmayan, aksine, her gün sofradan bir dilim 
ekmek eksilten, çaresizliğe, işsizliğe deva olamayan, sessiz 
milyonları pahalılığın ağır yükü altında ezen, yaran gözetip, 
millet çoğunluğunun feryatlarına kulak tıkayan, rüşvet ve yol
suzluğun kamu idaresinde bir üslûp hâline gelmesine sebep 
olan bir iktidarın kötü idaresi, daha fazla devam edemez. Et
memelidir de... 

Ara seçimler, işte bu yüzden, milletimize bu kötü gidişe, 
oyları ile, "dur!" demek için bir fırsat olacaktır. 

— Bu seçimlerle yeni bir seçim yapılması ve iktida
rın değişmesi imkânı doğacaktır. 

Ara seçimlerle parlâmentoya girecek 11 milletvekilinin ye
ni bir iktidar tâyini imkânı vermediği açıktır. İktidar partisinin 
seçim propagandasında büyük ağırlık verdiği bu husus, ya
kından bakıldığı zaman, gerçeğin öyle olmadığını gösteri
yor. 
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Nitekim, iktidarın başarısız idaresine büyük ölçüde "dur!" 
demek olacak ve iktidarın oy nisbetini % 35'lerin altına düşü
recek bir sonuç, Türk siyasî hayatının aktüel özellikleri, yerine 
oturmamışlığı da göz önüne alınacak olursa, yeni bir seçim 
yapılmasını gerektirebilecektir. 

Yeni bir seçim ise, "yeni bir hesaplaşma" ve "yeni bir kıyas 
imkânı" demektir. Bu imkân, Türkiye'de yeni bir iktidarın yo
lunu açabilecektir. 

Ara seçimler, işte bu yüzden, milletimizin kendi tercihlerini 
daha çok yansıtacak, ona daha fazla hizmet, gelir, iş ve refah 
götürecek bir idarenin işbaşına gelmesi için kapı açacak bir 
fırsat olacaktır. 

— Bu seçimlerle, hür, demokrat ve müreffeh Türki
ye'nin yolu yeniden açılacaktır. 

Ara seçimlerin zincirleme etkisi ve milletimizin kaderini tâ
yin etmekteki kararlılığı, mutlaka hür ve serbest bir seçimin 
yapılmasını sağlayacak, "fevkalade bir dönemin fevkalade 
tedbirleri" nin Türk siyasi hayatındaki ipoteği kalkacaktır. Bu, 
eninde sonunda mutlaka ulaşacağımız "hür, demokrat ve mü
reffeh Türkiye" nin yolunun yeniden açılması demek olacak
tır. 

Herşey, vatandaşımızın sağduyusu, kararlılığı ve demo
kratik rejime gönülden bağlı olması ile daha iyiye ve daha gü
zele doğru değişecek, ufuklar aydınlanacaktır. 

Milletimizin arzusu ve hür iradesi, Doğru Yol Partisi'nin baş 
tacıdır. 
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SEÇİM ORTAMINDA TÜRKİYE'NİN 
GÜNDEMİNDEKİ MES'ELELER 

Her memleket gibi, Türkiye de, mes'eleleri olan bir memle
kettir. İnkâr edilemeyecek bir gerçek, Türkiye'nin temel 
mes'elelerini, halâ, temel seviyede, yaygın bir mutabakatla 
destekleyerek bir çözüme kavuşturamamış olmasıdır. 

Ara seçim arifesinde, Doğru Yol Partisi, memleketi büyük 
mes'elelerince Parti'nin nasıl baktığını, onları hangi öncelik
ler dizisi içinde sıraladığını, hangi çözümlere kavuşturmak is
tediğini, memleketin geleceğince nasıl baktığını, muayyen 
bir tutarlılık içinde tesbite çalışmayı bir zaruret olarak gör
mektedir. 

Türkiye'nin Büyük Mes'eleleri 
Çeşitli sebeplerden dolayı, pek çok kavram henüz zihinler

de berrak bir şekil almadığı için, kavramların birbirleri ile bir 
tutarlılık zinciri içinde bağlanması sağlanamadığı gibi, rejimi
ni örnek aldığımız ülkelerde tartışması çoktan sona ermiş te
mel kavramlar ve prensipler için, herkes kendine uygun bir 
yorum getirme ve buna göre harekete geçme selâhiyetini ken
disinde bulabilmektedir. 

Bundan doğan derin bir bunalım, Türkiye'yi uzun zaman
dan beri bir "siyasi fetret" içinde çalkalamakta ve büyük sıkın
tılara sokmaktadır. 

Başka türlü ifade etmek gerekirse, Türkiye bugün henüz 
temel meselelerini tam idrak edememiş, ama sıkıntılar içinde 
kıvranan, dertlerine çâre aramakta zemini olmayan bir ülke 
durumundadır. 

Bugün Türkiye'nin sancıları, esas itibariyle, ülkenin 
hür ve demokrat olmamasında ve Devletin işlememe
sinde yatar. 

Milletin hür iradesi ile gelmiş bir Parlâmento ile o Parlâ
mentonun güven oyuna dayanan hükümetler dönemini aske
rî müdahaleler kapatıyorsa, yeniden serbest bir ortamda, mil
letin hür iradesi ile demokratik bir idare çıkarmak kolay birşey 
değildir. "Üstün irade hakkı" meselesinde milletin şüpheye 
düşmesi, siyasetten soğumayı, ilgisizliği ve nemelâzımcılığı 
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doğurmaktadır. 
Öte yandan, önemli hâdiseler karşısında, Devletin işletil-

mediği birvakıâdır. Bu husus, belki bugün lâyıki ile bilinme
mekte veya bilinse bile, üzerine gidilmemektedir. Son 6 yılın 
gündeminde en ön sırayı işgal eden "anarşi ve terör" konusu, 
bu konudaki kanaatlerimizi fazlası ile doğrulamaktadır. Her 
ne kadar bugün Türkiye anarşiyi niçin söndüremediğini tartı
şacak zihin serbestisinden mahrum ise de, Devlet güçlerinin 
bu belâyı niçin defedemediğini arayıp düzeltmek, başka bir 
deyişle, Devletin işletilmesinin yollarını aramak ve mutlaka 
bulmak, halâ en öncelik taşıyan meselemizdir. 

Türkiye, meselelerini sükûnet içinde düşünmek, 
mâkul bir öncelikler sırası yapmak ve bünyesinin ka
bul edebileceği çözümlere kavuşturmak zorundadır. 
Bu, "istikrar'' demektir. 

Türkiye, yıllardır peşinde koştuğu istikrarı bir türlü bula
mamış, siyasi, sosyal ve iktisadî bünyesinde büyük değişiklik
lere, hattâ sıkıntılara yol açacak radikal çarelere başvurmuş, 
ama yine de bunalımlardan, ıstıraplardan ve sancılardan kur
tulamamıştır. 

Doğru Yol Partisi, Türkiye'nin en öncelikli meselesi
ni "istikrarın sağlanması'' olarak görmekte, ülkenin 
meselelerini bu büyük çerçeve içinde ele almakta ve 
aşağıdaki biçimde bir sınıflamanın, konuların teşhisin
de en isabetli yol olacağına inanmaktadır; 

a) Türkiye'nin "siyasi istikrar'' ile ilgili mes'eleleri 
Siyasi istikrarın başlıca unsurları: 

— hür ve demokrat Türkiye'ye ulaşılması, 
— rejimin ve devletin işler hale getirilmesi, 
— geleceğe duyulacak güven ve şevkin yeniden taze 

lenmesi 
olarak sıralanabilir. 

Hür ve demokratik Türkiye'ye ulaşılmasının ilk şar
tı, "üstün irade" (milletin hür iradesi) ve "üstün kitap" (Ana
yasa) üzerinde millî bir mutabakat tesisi ve bu üstünlüğün 
herkes tarafından "kayıtsız şartsız" kabulüdür. 

Zira, rejim bir sistemdir. Memleketin meseleleri mutlaka 
bu sistem içinde ve hukuk kurallarına riayet edilerek çözüle-
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çektir. 
Sistem, demokratik rejimdir. Demokratik rejim asıl

dır. Askerî müdahale asıl değildir. 
Demokratik rejim bir mücerret mefhum değildir. Ülkenin 

iyi idare edilmesini sağlamanın en geçerli şeklidir. Kişiyi, hak 
sahibi vatandaş, ülkenin idaresine ortak ve bu idarede son söz 
sahibi yapma gibi faydaları vardır. Hangi kişi bundan müstağ
ni kalabilir? Veya rahatsız olabilir? Veya "ben istemiyorum!" 
diyebilir? 

Türkiye, eninde sonunda, "hür ve demokratik bir ülke 
olmak" hedefine varacağına göre, o hedefe bugünden 
ülkeyi yönlendirmek zarurîdir. Bunu bugünden yap
mazsak, hiçbir zaman yapamayız. 

Hür ve demokratik Türkiye'ye ulaşılmış olmanın ilk alâme
ti, demokrasi şablonuna uygunluk ile ortaya çıkacaktır. Bu da, 
ifadesini İnsan Hakları Beyannâmesi'nin 21. maddesinin 3-
fıkrasında ve Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'nun 1. ek 
protokolünün 3. maddesinde bulan "serbest bir ortamda ya
pılacak hür seçimdir." 

Hür ve demokratik Türkiye'ye ulaşılmış olmanın önemli 
göstergelerinden birisi de, ülkenin meselelerini tartışabilmesi 
ve doğruları öğrenebilmesidir. Tartışma, "kısır çekişme, kav
ga, mevki ve makam ihtirası" olarak telâkki edildiği sürece, 
doğruları bulmak mümkün olmaz. Hele, milleti yönlendir
mekte en önemli rolü oynayan Devlet Radyo ve Televizyonu
nun devamlı bir beyin yıkama ve yanıltma vasıtası olarak kul
lanılması, hakkaniyeti ve eşitliği ayaklar altına alan bir perva
sızlıktır ki, sorumlularını vebalden kurtaramaz. 

Açık rejimin ve Devletin işler hâle getirilmesi, Devle
tin organlarının yerinin ve yetkilerinin çok iyi tâyin edilmesi 
ile gerçekleşebilecektir. Kim kimden emir alacaktır? Herkes, 
bu konuda açık ve berrak bir fikre sahip olacak, yerini, görevi
ni, yetkisini bilecek ve buna razı olacaktır. Herkes görevini ifa 
edecek, etmiyorsa biri ifa ettirecek ve bunun kim olduğu açık
ça bilinecektir. 

Yeri gelmişken, Silâhlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu'nun 
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35. maddesine dayanarak, Anayasa üstüne çıkan bir davranı
şın, ülke için hayatî bir meşrutiyet meselesi doğurduğunu ifa
de etmek uygun olacaktır. 

Ülkeye yönelmiş tehdit ve tehlikenin değerlendirmesini Si
lâhlı Kuvvetlerdeğil, Silâhlı Kuvvetlere danışarak sivil idare ya
pacak ve Silâhlı kuvvetler, sivil idarenin vereceği emre göre bu 
tehdit veya tehlikeyi ortadan kaldıracaktır. Görevi Silâhlı Kuv
vetler yapacaktır. Ama, bunu re'sen yapamaz. Bir yerden emir 
alacaktır. Emir alacağı yer de Parlâmentodur. Parlâmento'ya 
emri tasdik ettirecek olan ise hükümettir. 

Bunalım her ülkede olabilir. Bunalım olması, rejimin kusu
ru değildir. Bunalımın demokratik sistem içinde tedbiri var
dır. Üstün idare, milletin iradesidir. Esas olan, o iradenin aşıl-
mamasıdır. 

Zor meselelerle karışlaşılınca, demokratik rejimin bir ke
nara atılması itiyat hâline getirilirse, o rejimi işletmek müm
kün olmaz. 

Bugün Türk siyaseti oturmamıştır. 
Bunun pek çok sebebi vardır. 
Siyaset bir teşkilâtlanma konusudur. Partileri millet kurar 

ve teşkilâtlandırır. 1982 Anayasasının 68. maddresinde "izne 
tâbi olmadığı" belirtilen siyasî parti kurulması, vetolarla izne 
tâbi hâle getirilmiştir. Bu engelleme, demokrasiye geçişten zi
yade, güdümlü bir idare arayışının delilidir. 

Referandumdan geçen bir Anayasanın yürürlükte olduğu 
ülkede,ihtilâl şartlarının devam ettiğini gösteren davranışlar, 
zihinlere korku ve tereddüt salmaktadır. Anayasayı yapanlar 
ihtilâli yapanlardır. Referandumdan geçtikten sonra, Anayasa 
hükümleri onları da bağlar. Oysa, Anayasa yürürlükte iken 
onu aşan ve ihlâl eden pek çok tasarruf yapılmıştır: 79 sayılı 
karar, 6 Kasım 1983 seçimleri bu tasarruflardan hemen akla 
gelen iki örnektir. 

Hâlen yürürlükte bulunan bâzı yasaklar da, açık rejimin 
tam manâsı ile işletilmesinin engelidir. Hiçbir mâkul dayanağı 
bulunmayan, mahkemesiz suç ihdas ederek ceza veren ve 
benzerlerine hiçbir demokratik ülkede rastlanmayan bu mev
zuat, sadece mazi için değil, siyasetçinin geleceği için de 
önemli bir tehdit unsurudur. 
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Hem siyasetçiden vazgeçmeyen, hem siyaset ve siyasetçiyi 
kötüleyen çelişkili bir davranış, senelerdir millete hizmet 
edenlerde zikre değer bir kusur bulamamış, bulduğu bir ku
sur var ise, bunu millet huzurunda tartışmaya getirememiş, 
ama, ülkenin siyasî kadrolarını önemli tahribata uğratmıştır. 
Bunun en tabiî neticesi, etliye sütlüye karışmayan, memleke
tin hayatî meseleleri karşısında suskun, cesaretsiz ve fikirsiz 
yeni bir siyasetçi modelidir. 

Doğru olan, "siyasetçiyi millet çıkarır, millet yaşatır ve mil
let tasfiye eder" kaidesine uyulmasıdır. Siyasetten kaçılması 
hâlinde, ülke kan ve zaman kaybetmeye devam edecektir. 

Millete vasî ve veli olmaktan vaz geçilmeli, Türk milletinin 
üstünlüğünü benimsemenin en tabiî icabının, onun hür ira
desi ile getirdiği heyetlere saygılı ve itaatli olmak teşkil ettiğini 
hatırdan çıkarmamalıdır. 

Milletin geleceğe güvenle bakmasını temin eden en 
önemli hadise, ülke idaresinin herkesçe bilinen ve mutabık 
kalınan bir sistem içinde cereyan etmesidir. 

Bunalım ve istikrarsızlığın tarifi, bugünden yarına ne ola
cağının ve hâdiselerin değerlendirilip yönlendirilmesinde 
hangi kıstas ve kuralların hâkim olacağının bilinmemesidir. 
En kısa yoldan milleti ve vatandaşları tehlikeli bir kayıtsızlığa 
sevkedecek olan bu hâl, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışın
da da meselelerin büyüyüp çözülemez hâle gelmesinin başlı
ca âmilidir. 
Türkiye'nin siyasî istikrarının sağlanması, görüldüğü üzere, 
pek çok temel meselenin halledilmesini, o meselelerin korku
suzca, hür ve serbest bir ortamda enine boyuna tartışılmasını, 
ön yargısız, mâkul çözümlere kavuşturulmasını gerektirmek
tedir. 

Kısacası, demokratik bir rejim içinde siyaset, "halkın politi
kadan uzaklaşması icap ettiğini"m savunan resmî kanaaderin 
aksine, memleket hayatındaki yer ve önemini tekrar kazana
rak, irşat ve yönlendirme vazifesini görecek, son söz olan mil
let iradesi ile şekillenerek, memlekete en yüksek seviyede hiz
met etme imkânını sağlayacaktır. 
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b) Türkiye'nin "ekonomik istikrar" ile ilgili mesele
leri 

Ekonomik istikrarın sağlanması için, üzerine önce
likle eğilinmesi icap eden konular: 

— ekonomik sosyal ve kültürel boyutları ile, "top-
yekün kalkınma" hamlesinin yeniden harekete geçiril
mesi, 

— istikrar içinde büyüme 
— ekonominin kendi gücü ile kendi kendisini gö

türebilecek kudrete kavuşması, 
— tarımın geliştirilmesi, sanayileşmenin ilerlemesi, 

altyapının memleketin bugünkü ve yarınki ihtiyaçları
nı karşılayacak bir şekilde geliştirilmesi olarak sıralana
bilir 

Ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ile "topye-
kûn kalkınma, herşeyden önce şevk ve heves konusudur. 
Memleket sevdası ile ilmin, aklın ve alın terinin katkısını, ül
kenin imkânlarını en iyi şekilde kullanmak ve zamanı en iyi 
şekilde değerlendirmek meselesidir. Bir büyük iddiayı önce 
akıllara ve gönüllere sığdırmak, sonra inançla çalışmak "top-
yekûn" kalkınma" nin ön şartıdır. Bu büyük hamle, idealist, 
tecrübeli ve liyakatli kadroların sayesinde başarılacak, de
mokrasiden, millete inanmak ve onunla beraber olmaktan 
güç alacaktır. 

Sağlıklı, sürekli ve dengeli büyüme, topyekûn kalkınma
nın kalbidir. Kendiliğinden olmaz, gayret ister. 

İstikrar içinde büyüme, evvelâ siyasî istikrara bağlıdır. 
Büyüme ortamını elverişli veya elverişsiz yapan, siyasî şartlar
dır. Müsait olmayan siyasî şartlar içinde, sağlıklı, sürekli, den
geli bir büyüme ve onun neticelerinden bahsedilmesi imkân
sızdır. 

İstikrar içinde büyüme, ülke kaynaklarının seferber edil
mesini gerektirir. Bunun başında, ancak bir güven ortamının 
mevc udiyeti hâlinde harekete geçen teşebbüs gücü gelir. 

Türkiye gibi, kaynakları sınırlı ve kısıtlı olan, ihtiyaçlarını 
bu kaynaklarla karşılaması imkânı bulunmayan bir ülkede, 
büyüme ve refah, ancak sözkonusu kaynakların mutlaka akıl
lıca ve yerinde kullanılması ile sağlanabilir. Bu ise, plân, prog
ram, bütçe ve gözetilecek dengeler demektir. 
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Dünyadaki 16i devlet arasında, arazi büyüklüğü bakımın
dan 36., nüfus büyüklüğü bakımından 16. sırada bulunan 
Türkiye, fert başına düşen Gayri Safi Millî Hâsıla (GSMH) ba
kımından, 1.000 dolar ile, sıralamada 71. olmaktadır. 

Endüstri ötesi toplumlarda 10.000 doları aşan fert başına 
GSMH, Batı Avrupa'da 8.000 doların üstüne çıkmakta, Akde
niz ülkeleri arasında bulunan İspanya'da 5.000 doları, Yuna
nistan'da 4.500 doları, Portekiz'de ise 2.250 doları bulmakta
dır. 

Bu rakamlar, Türkiye'nin siyasî ve coğrafi yakınlık içinde 
olduğu Batı Avrupa'ya ve Akdeniz ülkelerine nisbetle ne ka
dar gerilerde olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin hedefi, eko
nomik manâda, Avrupa'nın dışında kalmamakve imkân nis-
betinde, onun ölçülerine yaklaşmaktır. 

İstikrar içinde büyüme, işte bu hedefe ulaşmanın yoludur. 
Bugün Türkiye'nin sahip olduğu büyüklükler, küçümsen

meyecek miktarlar olmakla beraber, Türkiye'nin güçlü ve kuv
vetli olması için, büyü rakamlara ulaşması zarureti gözden ka
çırılmamalıdır. 

Türkiye, 30 milyar kilovatsaat elektrik, 30 milyon ton kö
mür, 4 milyon ton demir, 20 milyon ton hububat üreten ve 8 
milyon ton gübreyi bile kullanamayan bir çerçeveye sığmaz. 
Türkiye, geleceğini düşünmeli ve 100 milyar kilovatsaat elek
trik, 100 milyon ton kömür, 25 milyon ton demir, 50 milyon 
ton hububat üreten ve 25 milyon ton gübre kullanabilen bir 
ülke olma hedefine göz dikmelidir. 

Zira, Türkiye'nin üretime ihtiyacı vardır. Bolluk ve iş, üre
timden çıkacaktır. 

Ekonominin kendi gücü ile kendi kendini götürecek 
hâle gelmesi, (viabilite), Türkiye'nin hayatî meselelesidir. 
Zira, Türkiye, kazandığı döviz ile sarfettiği döviz arasında 
önemli bir fark olan bir memlekettir. 

Bugün Türkiye viabilite'den gittikçe uzaklaşmaktadır. 
Ödünç alınan paralarla sağlanan ithalât cennetinin ömrünün 
uzun olması şüphelidir. Bunun bir gün tıkanması ve büyük sı
kıntılar yaratması endişesi varittir. 
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Türkiye, ihracatı ile, yurt dışına kaynak transfer eder du
rumdadır: zira gittikçe daha pahalı alıp, gittikçe daha ucuz 
satmaktadır. Borçlarını ise, ülke içinde yarattığı kaynaklardan 
değil, çoğu kısa vâdeü, yeni aldığı borçlarla ödemektedir. 
Borç bulunmazsa ne olacaktır? 

Türkiye'de çalışan nüfusun % 55'i, gelirini topraktan sağla
maktadır. Türkiye'nin önemli bir üretim gücünü teşkil eden 
bu husus, öte yandan ülkedeki fukaralığın sebebidir. Tarım
daki kazancın sanayie nisbetle düşük olduğu göz önüne alı
nacak olursa, tarıma özel önem atfedilmesinin zarureti ortaya 
çıkar. Tarımın ihmal edilmesi hem üretimin düşmesi, hem de 
büyük kitlenin refah seviyesinin alçalması demektir. 

Türk tarımı, daha uzunca bir müddet Devlet desteğine 
muhtaçtır. Özellikle gübre, akaryakıt, tohum, makina, ilâç vs., 
gibi girdilerde miktar ve fiyat istikrarı ve Devlet desteği, tarım 
kredisinin yeterli ve düşük faizli olması, üreticiye alın teri kar
şılığının eksiksiz verilmesi, muhafaza ve pazarlama zincirinin 
tanzimi ile üreticinin gelire, medenî hizmetlere, sosyal im
kânlara kavuşması, pazarın müşterisi hâline gelmesi, tarım 
sektöründe ilk akla gelen büyük tedbirlerdir. 

Türkiye'de sanayi genişlemeye ve kurulmaya devam et
melidir. Türkiye, sanayileşmekten vazgeçemez veya o anlama 
gelecek bir duruma gelemez. Türkiye'yi henüz bir sanayi ülke
si saymak mümkün değildir. İhracatının % 80'inin sanayi ürü
nü olarak sayılması buna delâlet etmez. Zira, fert başına 
GSMH'sı 1.000 dolar olan bir ülkeye "sanayi ülkesi" demek 
mümkün değildir. 

Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda meselesi, hem sanayi 
kurmaya devam etmek, hem de mevcut sanayii ezdirmeden, 
ona rekabet gücü kazandırmaktır. Temel mal ve hizmetlerin 
Devlet tarafından fevkalâde fahiş bir şekilde tesbit edildiği 
Türkiye'de, sanayiin nasıl rekabet gücü kazanabileceği ise 
önemli bir soru olarak ortada durmaktadır. 

Türkiye'nin bugünkü altyapısı, günün ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek kapasitede değildir. Karayolları, demiryolla
rı, limanlar, hava meydanları, ekonomik faaliyetini boyutları
nı taşıyabilecek bir kapasiteye çıkarılmalıdır. Telekomünikas
yon imkânları, enerji ve sulama tesisleri, petrol, su ve tabiî gaz 
boru hatları, her türlü bakım ve onarım tesisleri, sadece üreti-
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me yeni boyutlar kazandırma yönünden değil, istihdam yarat
ma yönünden de ekonomiyi destekleyecek önemli altyapı ko
nularıdır. 

İlerideki ihtiyaçların isabetli tahmini ile yaratılacak kapasi
teler, altyapı maliyetlerini gelecekte ucuza getirecek önemli 
bir konudur. 

Türk ekonomisinin en önemli ve büyük problemi, 
şüphesiz ki enflâsyonudr. Tasarruf ve yatırım şevkini geniş 
çapta yok eden enflâsyon, kaynak yaratmaz. Üstelik sosyal 
bünyede, rakamla ifade edilemeyecek önemli yaralar açar. 

Türkiye'nin yıllardır %40'ın altına düşmeyen bir enflâsyo
na nasıl dayandığı ve bu enflâsyonun niçin kontrol altına alı
namadığı şaşılacak bir husustur. Türkiye'nin 1986'da enflâs
yonu kontrol altına almaya yönelip yönelmeyeceği de meç
huldür. Zira, enflâsyon kendiliğinden olan, kendiliğinden git
mesi beklenen hafife alınan ve hiçbir ciddiyeti olmayan bir 
olay olarak telâkki edilmektedir. Hattâ, ondan memnun olan
lar bile vardır. 

Türkiye'de enflâsyonun ana sebepleri:- açık bütçe, üretim-
sizlik ve döviz kazanmak için girişilen büyük masraflardır. 

Ekonomik ve sosyal hayatta meydana getirdiği tahribat yü
zünden "bir numaralı halk düşmanı" olarak telâkki edilmesi 
icap eden enflâsyon, hükümetlerin öncelikle mücadele ede
ceği bir konu olmalı ve toplumun bünyesini kemiren bu belâ, 
bozulan arz ve talep dengesinin yeniden tesisi suretiyle, 
sür'aüe def edilmelidir. 

c) Türkiye'nin "sosyal istikrar" ile İlgili mes'eleleri 
Sosyal istikrarın sağlanmasında çözüm bekleyen önemli 

konular: 
— zümreler ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının 

ve fukaralığın giderilmesi, 
— gelişmenin ve büyümenin nemasını teşkil eden refah ve 

sosyal güvenliğin âdilâne bir şekilde yaygınlaştırılması, 
— işsizlikle başarılı bir mücadele verilmesi, 

olarak sıralamak mümkündür. 
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Türkiye'nin sosyal mes'elelerinin birincisini şüphe
siz fukaralık ve gelir dağılımının bozukluğu teşkil 
eder. Fukaralığın yaygınlaşmasında, yıllardır süren ve bir tür
lü dizginlenemeyen enflâsyondan doğan fiyat artışları ile, isa
betsiz bir ekonomik politikanın çalışanlara artan ölçüde gelir 
sağlamakta başarısız kalması en büyük rolü oynamaktadır. 

Köylü fakirleşmektedir. Perişanlık feryat hâline gelmiştir. 
Üretici, tohum, ilaç, gübre gibi tarım girdilerini almakta büyük 
bir müşkilât içinde olduğu kadar, çıkardığı ürünleri değeri pa
hasına satamamaktan, sattıklarının parasını zamanında ala
mamaktan şikâyet etmektedir. Köylü, pazarın müşterisi ol
maktan çıkmıştır. 

İşçi perişandır. Henüz 1977'deki seviyesini bulmayan reel 
ücretler, gittikçe artan masrafları karşılayamamaktadır. 

Sattığı malı yerine koyamayan, hattâ siftah etmeden dük
kânını kapamak zorunda kalan esnaf şikâyetçidir. 

Memurlar, emekli, dul ve yetimler, alım gücü hızla düşen 
sabit gelirleri ile ay sonunu bulabilme endişesi içindedirler. 

Kısacası, kira, çarşı-pazar, elektrik faturaları ve vasıta mas
raflarını karşılamak için ödenen fiyatlar, geçim sıkıntısını, ha
yattan bezdirecek bir bunalım hâline getirmiş bulunuyor. 

Ekonomik, çarkın dönmesinden hâsıl olan gelir artışı, top
lum içinde âdil olarak bölüşülmemektedir. Bu bozukluk ra
kamlarla da görülebilmektedir: millî gelirin % 56,5'ini nüfu
sun % 20'si almakta, geri kalan % 43,5'i de, nüfusun % 80'i pay
laşmaktadır. Bu rakamlarla Türkiye, dünyanın gelir dağılımı 
en bozuk 8 ülkesi arasında yer almaktadır. 

Düzeltilmediği takdirde, çok tehlikeli gelişmelerin tohu
munu taşıyan gelir dağılımı bozukluğu, şüphesiz sosyal me
selelerimizin en ciddî olanlarından biridir. 

Zümreler arasındaki gelir farkları, vatan sathında, bölgeler 
arasında gelişmişlik farkları olarak tezahür etmektedir. Özel
likle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile yurdun diğer 
kalkınmamış illeri, kalkınma ve medenî hizmetlere kavuşma, 
mahrumiyetten, işsizlikten ve çaresizlikten kurtulma konu
sundaki gecikmenin, özel plân ve projelerle telâfi edilmesini 
beklemektedir. 
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Memleketin fertlerinin kendilerine, millete ve Devlete 
inanç içinde, bugün yarın ve gelecek korkusundan kurtulmuş 
olmaları, kalkınmanın nimetlerinin ve medenî hizlmetlerin 
yurt sathında dengeli ve âdil bir surette yaygınlaştırılması, iş
sizlik cehalet ve çaresizlikle etkili bir şekilde mücadele edil
mesi ile mümkündür. 

"Sosyal refah devleti" hedefine ulaşılması, ekonomik 
kalkınmanın başarılı olmasına; sürekli, dengeli ve sağlıklı bir 
büyüme ile üretim ve yatırım hacminin arttırılmasına; kaynak
ların harekete geçirilmesine ve istikrarlı bir ortam içinde, mer
hale merhale uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilebilmesine 
bağlıdır. Bu sayede herkes iş bulabilecek, herkes sağlık hiz
metine, doktor ve ilâca kavuşacak, herkes çocuğunu okula 
gönderebilecek, herkesin başını sokabileceği bir yuvası ola
cak ve herkes yarın endişesinden, ihtiyarlık kaygısından kur
tulacaktır. 

İşsizlik bir müştak konudur: başka bir deyişle, ancak 
onu doğuran sebeplerin ortadan kaldırılması ile halledilecek
tir. Büyük bir yatırım hamlesinin başlatılması, yeni yapılacak 
tesisler yanında, yarım kalanların sür'atle tamamlanması, eko
nominin büyük bir hareket kazanarak tarımda ve sanayide ile
ri üretim hedeflerine ulaşılması, yurtta bir uçtan, bir uca bü
yük imar ve inşâ faaliyetine girişilmesi ve bâzı özel istihdam 
programlarının uygulanması, yeniden büyük iş imkânları ya
ratacaktır. Bugün memleketin en âcil bir şekilde çözülmesi 
icap eden işsizlik meselesine, başka bir yolla hissedilir bir 
çâre bulmak mümkün değildir. Kimse, sihirli ve büyülü reçe
telerden deva beklememelidir. 

Siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar sağlandıktan sonra şüp
hesiz Türkiye'nin meseleleri bitmiş olmayacaktır. Bu alanlar
daki öncelik konuların çözülmesi, daha sonraki meselelerde, 
yapılacak işlere hiç olmazsa bilinçli bir temelden hareket ede
rek farklı yorumlar ve farklı çözümler getirme imkânı verecek
tir. 

Türkiye'nin büyük mes'elelerine ayrıca aşağıdaki konuları 
da ilâve etmek yerinde olacaktır: 
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d- Türkiye'nin kültürü ile ilgili meseleler: 
Bir milletin en büyük gayesi, kendi millî hüviyetini kaybet

meden, kendi kültürünü yücelterek insanlık âlemine ve dün
ya medeniyetine katkıda bulunmak ve bu zeminde vazgeçil
mez bir unsur hâline gelmektir. 

Kültür hayatımızın enbüyük meselesi, bugün milletimizin 
kültür değerleri itibariyle, bir "düalite" (ikilik) içinde yaşamak 
durumunda bulunmasıdır. Kendi değerleri, özellikleri ve yo
rumu ile bir "Türk kültürü"nün varlığına inananların yanında 
böyle bir varlığı inkâr veya reddedenler, bugün millî kültür 
hayatımızdaki bocalamanın en büyük sebebini teşkil etmek
tedirler. 

Sadece maddî unsurlara irca edilmesi mümkün olmadığı, 
manevî değer ve inanç unsurları ile de takviye edilmediği tak
dirde, sathî ve manâsız kalacağı muhakkak olan bir hayat tar
zını, milletçe ulaşılacak bir hedef olarak kabul etmek imkân
sızdır. Ne yazık ki, Anayasa'da ve Kalkınma Plânında "insan 
haysiyetine yaraşır bir hayat tarzı" olarak yer almış bulunan 
ifade, yeterince açık olarak tarif edilmiş değildir. Maddî açı
dan ne kadar müreffeh olursa olsun, meselâ hürriyet, eşiüik, 
adalet ve demokrasiden mahrum bir yaşama biçimini "insan 
haysiyeti" ile telif etmek mümkün değildir. 

Felsefesi, inançları, san'atı, edebiyatı, tarihi, müesseseleri, 
hak ve adalet anlayışı ile insanlığa fevkalâde orijinal ve yaratı
cı yorumlar getirmiş, bunları asırlar boyu geliştirmiş yüceltmiş 
ve kıt'alara hâkim kılmış bir büyük milletin çocukları, bugün 
bu mirası aldıkları yerden çok daha ileriye götürmek zorun
dadırlar. 

Bir kültür hâkimiyeti mcüdelesinin bütün imkânlar sefer
ber edilerek sürdürüldüğü bugünün dünyasında, Türk kültür 
hayatına karşı ihmalkâr davranmak, milletimizi en büyük 
gayesinden saptıracak, insanlığı da eşi bulunmayan bir katkı
dan mahrum bırakacaktır. Böyle bir sorumluluğu yüklenebi
lecek bir kudreti ise, tasavvur etmek imkânsızdır. 

e- Türkiye'nin dış meseleleri: 
Barışsever, taahhütlerine daima sadık kalmış olan Türki-
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ye'nin dış politikası, karşılıklı hak ve meşru menfaatlere saygı
lı, dünyadaki genel yumuşama ortamının geliştirilmesine kat
kıda bulunmak için azimli, açık, güven verici ve dikkatlidir. 

Dış politikamızın hareket noktası millî menfaatlerimizin 
korunmasıdır. 

Dış politikadaki ana hedeflerimiz, ülkenin güvenliğinin 
sağlanması için tedbir almak, yabancı ülkelerle münasebetle
rimizi geliştirmek, Türkiye'yi bir dostluk hâlesi ile çevirmek, 
kalkınma gayretlerimize diplomasinin sağladığı ekonomik, ti
carî ve teknik işbirliği imkânlarını ilâve edebilmek olarak 
özetlenebilir. 

En önemli meselemiz ülkenin güvenliğidir. Türkiye, dış 
güvenliğini en geniş teminata bağlama hedefini, jeopolitik 
durumunun icap ettirdii ittifaklara katılarak gerçekleştirmiş
tir. 

Temelinde Türkiye'nin Batı âlemi ile paylaştığı ferdî hürri
yetlere ve demokratik Devlet düzenine dayanan hayat felsefe
sini yaşatmak fikrinin hâkim olduğu NATO, güvenlik politika
mızdaki yerini muhafaza etmektedir. Karşılıklı vecibelerin, 
günün şartları ve son gelişmeler ışığında, müşterek güvenliği 
zedelemeden gözden geçirilmesi gayet tabiîdir. 

Dış politikada büyük devletler birer gerçektir. Onları yok 
saymak mümkün değildir. Önemli bir dış politika ilkesi, bü
yük devletlerin ülkemiz etrafında veya ülkemizle ilgili çatışır 
hâle gelmemelerine azamî dikkat ve itina göstermektir. 

Batı Avrupa'nın en önemli siyasî ve iktisadî dayanışma ha
reketini teşkil eden Ortak Pazar (AET) içinde Türkiye'nin yer 
alması, üretim, eğitim, hizmet ve refah seviyemizi, altyapı ve 
imarımızı Avrupa seviyesine çıkarabilmek için zarurî bir zor
lamadır. Ülkenin menfaatinedir. Türkiye, ne yazık ki, bu ko
nuda, demokrasinin kesintilere uğraması sebebi ile, çok za
man kaybetmiştir. 

Türkiye Avrupa'dan kopmamalı, Batı ile büyük müştereği 
teşkil eden demokrasiyi kaybetmemelidir. 

Kıbrıs meselesi, Ada'nın gerçeklerine uygun "2 bölgeli, 2 
toplumlu, bağlantısız Federasyon" formülü istikametinde 
Türkiye'nin sarfettiği sabırlı ve yapıcı gayretlere rağmen, he
nüz bir çözüme ulaşmış değildir. 
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Yunanistan ile aramızda çözüm bekleyen meseleleri, iyi ni
yetli ve barışçı müzakerelerle, her iki ülkenin menfaatine uy
gun bir şekilde halletme arzumuz, Yunanistan'ın hiçbir konu
da masaya oturmama niyeti yüzünden, ilişkilerin gelişmesin
de etkili olamıyor. Ege kıt'a sahanlığı, Adaların silahlandırıl
ması, FIR hattı gibi ciddî sorunları canlı tutarak, hak ve menfa
atlerimizi uygun zeminlerde enerjik ve inandırıcı bir biçimde 
başarı ile savunmak varken tek taraflı, faydasız jestlerin olum
lu bir sonuç vermeyeceği hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Bulgaristan'daki Türkler sorunu bugünün meselesi değil
dir. Zamanında gösterilmeyen tepki, bugünkü güçlükleri do
ğurmuştur. Dünya kamuoyunun dikkatini devamlı olarak Bul
garistan'ın üzerinde tutacak biçimde canlı teşebbüslere giril
mesi zarureti vardır. 

Orta Doğu'da ve diğer yerlerdeki müslüman devletlerle 
çok iyi münasebetlerimizin devam etmesi, komşularımızla 
dostluğumuzun pekişmesi, ülkemizin menfaati iicabıdır. 

Türkiye'nin medenî âlemde ve Batı dünyası içinde yerini 
muhafaza etmesinin önemli şartı, millî irade üstünlüğüne da
yanan, hür ve serbest demokratik rejimin, ülkede bir an önce 
tesis edilmesidir. Aksi halde, NATO dahil, Avrupa'nın çeşitli 
kuruluşlarında Türkiye'nin üyeliğini sürdürmesi, ciddî ve bü
yük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. 
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IV 

SEÇİM ORTAMINDA TÜRKİYE'NİN SİYASİ, 
EKONOMİK VE SOSYAL TABLOSU 
Bugün Türkiye, 6 Kasım 1983 seçimleri sonucu teşekkül 

eden, olağanüstü şartların mahsulü bir iktidar tarafından ida
re edilmektedir. 

Bu iktidar, insan hak ve hürriyetleri, "gerçek demokrasi" 
konularında sağlam ve köklü bir inanca sahip değildir. Ko
münizme karşı hassasiyeti yoktur. Kendisini mucize sayan bir 
topluluktur. Plân ve program fikrinden mahrumdur. Formül 
ve modelleri tutarsızdır. 

Bu iktidar meydanı boş bulmuştur. Vatandaş onları mazi
deki icraatlarını taktir ettiği için değil mecbur kaldığı için seç
miştir. 

Bu iktidar, lütuf ve himaye sayesinde tesadüfen eline geçir
diği Devlet iktidarını, siyasi nüfuzunu arttırmak, vicdanlara 
baskı yapmak, kendi propogandasını yürütmek için cömert
çe kullanmakta, sadece dayandığı partinin değil, milletin ta
mamının iktidar olduğunu hatırından çıkarmaktadır. 

12 Eylül Harekâtı'nın 6. yılını, Özal Hükümetinin de yakla
şık 3. yılını doldurduğu 1986 sonbaharındaki Türkiye tablo
su, ülkemizin kudret ve zaman kaybetmeye devam ettiğini 
gösteriyor. 

Dünyanın hür ve demokratik ülkeleri için geçerli olan kai
deler ve standartlar, işleyen demokratik müesseseler halâ Tür
kiye için câri değildir. 

Meclis vardır. Milletin büyük temayüllerini ne derece tem
sil ettiği tartışma konusudur. Zira teşekkülündeki 3 partiden 
sadece iktidar partisi yerinde kalmış -o da, iktidar olduğu için-
seçime sokulmamış veya yeni kurulmuş partiler seçimden 
geçmeden Meclis bünyesine dahil olmuşlardır. 

İktidar vardır. Millet ve devlet arasında köprü değildir. Mil
lete borcu yoktur. İktidarın nimetlerinden milleti rahatsız 
edecek ölçüde istifade etmekte, gününü gün edip küpünü 
doldurmaya bakmaktadır. Bir daha seçilmeyeceklerinden 
emin bulunan iktidar milletvekilleri, vatandaşların dert ve ıstı
raplarına kayıtsız kalmaktadırlar. 
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Türkiye halâ bir "yasaklar ülkesi"dir. Yasakların kaldırıl
ması için sorumluların en ufak bir gayreti yoktur. Aksine, ken
di varlıklarının teminatı olarak gördükleri yasakların devamı 
için türlü bahaneler ileri sürmektedirler. Ne vatandaş vicda
nında yer almış olan, ne de makkul dayanağı bulunan yasak
lar, baskı ve kısıtlamalar devam ediyor. 

Tartışma ve fikir alış verişi, yıllar süren, ısrarlı gayretlerle si
yasetten soğutulan vatandaşa "kavga, kısır çekişme, koltuk 
hırsı olarak takdim edilmektedir. 

Çeşitli ve tek taraflı iddialar milletimizin gerçekleri öğren
mesini engelliyor. Devlet radyo ve televizyonunun irşad etme 
yerine bir beyin yıkama vasıtası haline getirilmesi, şartlandır
maları arttırıyor, milletimizin değerlendirme kıstaslarını alt 
üst ediyor. 

İktidar uygun bulduğu her vesile ile, kendi icraatına daya
nacağı yerde, 12 Eylül Harekâtına sığınıyor. Henüz bir parti 
olarak mevcut olmadıkları dönemde yapılmış harekâtın ya
kasına yapışıyor ve onu yapanların kendilerini seçim arefesin-
de "yalancılıkla" itham ettiğini unutuyor. 

Devlet kuvvetlerinin sağladığı huzur ve güveni, kendi ikti
darının mevcudiyetine ve devamına bağlayarak, Devlet mües
seselerine bühtan ediyor. 

İktidara gelmeden önce ileri sürdüğü bütün iddiaları, var
dığı bütün teşhisleri ve teklif ettiği bütün çözüm yollan iflas 
eden ve netice vermeyen bu iktidar, kimi zaman kayıtsızlık, 
kimi zaman tehditle, adetâ parsellenmiş bir devlet idaresini 
yürütmektedir. Bir çeşit "ekonomik taşaronluğu" yüklenen 
bu iktidar, Türkiye'yi yanlış ve dar bir gündeme sokmuş, 
memleketin büyük mes'elelerini bir kenara atmıştır. 

Türkiye'nin enflasyon, işsizlik, yatırım, üretim, altyapı, sa
vunma, kalkınmışlık farklarının ortadan kaldırılması, ekono
minin kendisini kendi gücü ile götürebilir hâle gelmesi gibi 
büyük mes'elelerin ne zaman, ne nisbette hallolacağı bilinmi
yor. 

Türkiye, geleceğini adetâ gündeminden çıkarmıştır. 
Bu iktidar devlet içerisindeki yerini ve fonksiyonunu he

nüz idrak edememiştir. Devletin siyasi, moral ve sosyal bir 
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müessese olduğu hususunu anlamamıştır. 
Vatandaş çok zor şartlar altında yaşamaya devam etmekte

dir. Başıboş bırakılmış ve azdırılmış bir enflasyon, milletimizi 
her bakımdan kemirmektedir. Yaklaşan kış mevsimi ile artan 
zaruretler, yakacak, okul masrafları..., vatandaşın takatinin kat 
kat üstüne çıkmıştır. 

Zeytin, peynir lüks olmuştur. Sadece hayallerin süsü olan 
et, bayramdan bayrama yeniyor. Verem yeniden başgöster-
miştir. Çile ve ızdırap milletin sırtında bir ateşten gömlek gibi
dir. 

Alın terinin karşılığını alamayan, girdilerinin fiatlarını öde
mekten aciz, banka borçları yüzünden icraya muhatap, tarla
sını ve traktörünü satma durumunda kalan köylü feryad edi
yor. İktidar "köylü altın devrini yaşıyor" diyor. 

İşçi ücretlerinin alım gücü 10 yıl öncesinin dahi altındadır. 
Kısıtlanmış sendika ve toplusözleşme haklan işçiyi adeta ez
miştir. 

Memur, ay sonunu nasıl getireceğini bilememektedir. Ma
aş, artık haftalık gibidir. Kira ödeyen memurun elinde avu-
cunda çay ile simit parası bile kalmamaktadır. 

Emekli, dul ve yetimlerin hali yürekler acısıdır. Maaş kuy
ruklarında hayata veda eden emekliler, gazetelerin baş sahife-
sinde yer almaktadırlar. 

Bu iktidar esnafa "vergi kaçakçısı" gözü ile bakmaktadır. 
Esnaf siftah edemediği dükkanını mı, dolduramadığı raflarını 
mı, günde 10 kere baskın yapan vergi müfettişlerini mi düşü
neceğini şaşırmıştır. 

İçten ve dıştan sağlanan ölçüsüz imkânlar içinde, pervasız 
ve duyarsız bir şekilde aklına geldiği gibi yaşayan ve sesini du
yuran küçük bir azınlığın yanında, vitrinleri sadece seyreden, 
lokması küçülmüş, öğünü azalmış bir sessiz çoğunluğun var
lığı, çok tehlikeli gelişmelerin habercisidir. 

Ortalık karardıktan sonra pazar artıklarını toplayan, ge
çim sıkıntısı yüzünden, ya sokağa düşen, ya hayatına son ve
ren insan manzaraları, dağılan aileler, memleketin içler acısı 
durumu düşündürücü örnekleridir. 
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1986 sonbaharında, Türkiye'nin çok kötü idare edildiği 
reddedilmez bir gerçektir. 

Devlet, parasının hesabını bilmemektedir. Bütçe ve plân 
disiplininden uzaklaşılmış, ülkenin kaynakları fonlar ve diğer 
yollarla hava ve hevesin emrine verilmiştir. Bütçe açıktır. Fon
ların hesabını bilen yoktur. Devlet müteahhide, üreticiye olan 
borçlarını ödeyememektedir. Devlet kademesindeki israf 
(makam arabaları, mefruşat masrafları, dinlenme tesisleri...) 
sınırsızdır. 

Türk lirasının alım gücü âdeta erimiştir. 
1980'de 80 lira, 1983'te 280 lira olan dolar hâlen 700 lira-

, dır. Türk lirası 6 sene içinde % 875, üç sene içinde % 250 nis-
betinde değer kaybetmiştir. 

İktidar işe başladığı zaman % 35 olan enflasyonu beğen
memiş, 2 yılda % 10'a indireceğini beyan etmiş, ama sonunda 
başarısız olmuş, beğenmediğini arar hâle gelmiştir. Rakamlar 
üzerindeki bütün oynamalara rağmen, enflasyon bir türlü 
% 35-40 değerinin altına düşmemektedir. 

Türkiye kendine yeten 7 ülkeden biri iken yiyecek maddesi 
ithal eden ülkeler arasına girmiştir. Ülke, buğday, şeker, yağ, 
pirinç ithali ile karşı karşıyadır. 

Türk tarımı Avrupa'nın dampingine mâruz bırakılmış, 
köylü ve çiftçi ezdirilmiştir. Hükümetin tarım ve hayvancılık 
politikası tam bir fiyaskodur. 

Türkiye sanayileşmesini durdurmuştur. Kayda değer hiç
bir yatırım hareketi yoktur, üretim durgunluğu pek çok alan
da azalmaya dönüşmektedir. Yeni iş sahaları açılmıyor. ÜLke-
nin 400 fabrikası çalışmıyor. 

Ülkenin alt yapısına da dikkat çekici bir ilâve yapılmamış, 
yıllar önce tespit edilmiş kapasitelerde sıkışıp kalınmıştır. 

Dış ticaret hadleri devamlı bir düşüş arzetmektedir. Bunun 
manâsı, Türkiye'nin gittikçe daha pahalı ithalât yaparken, git
tikçe daha ucuz ihracat yaptığıdır. Daha fazla ihracat geliri 
sağlayabilmek için fiatlar devamlı düşürülmekte, aynı miktar 
dolar için, daha fazla mal satılmaktadır. 

İktidar dış borçlan yeniden borçlanarak ödeme yolunu 
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seçmiştir. Bir yandan borç almayı bir itibarın vesilesi sayarak 
övünürken, mazideki yatırımlara ve milletin refahına hizmet 
etmek için alınmış borçları kötülemektedir. Alınan krediler, 
çiçek, yiyecek maddesi, oyuncak, lüks giyim eşyası, Avru
pa'nın kullanılmış makina ve fabrikalarına sarfedilmektedir. 
Üç yılda 12 milyar dolardan 26 milyar dolara yükselen borçla
rını borçla ödeyen Türkiye, bir gün borç bulamazsa ne yapa
caktır? Macera telâkki edilmesi icap eden bu durum parlak bir 
başarı sayılıyor. 

Diplomalısı, diplomasızı ile işsizlerin sayısı 4 milyonu aş
mıştır. 

Türkiye'nin milli eğitim ve milli kültür politikaları tarifsiz 
bir kargaşa içindedir. Kalite, muhteva, maliyet kargaşası milli 
eğitimi içinden çıkılmaz hale getirmiştir. 

Gençlik çaresiz ve ümitsizdir. Aş, iş ve eş hayalleri boşlukta 
kalmıştır. 

KDV'li sağlık hizmetleri el yakmaktadır. Hastane kuyrukla
rı, ilaç fiatları vatandaşın ıstırabını katmerli olarak arttırmak
tadır. 

Türkiye dünya devletleri arasında gelir dağılımı en kötü 10 
ülke arasındadır. 

Türkiye "refah devleti olma" hedefinden uzaklaşmaktadır. 
Bu birçok istismarlara vesile olacaktır. 

Toplumun bünyesinde meydana gelmiş, rakamlarla ifade 
edilemeyen moral ve manevi değerlerdeki bozulma endişe 
verici safhadadır. Türkiye'de gelecek ümidi ve şevki kaybol
muştur. Bezginlik, bıkkınlık ve nemelâzımcılık ileri blir safha
dadır. 

Türkiye'de devlet fevkalade âtıl hâle gelmiş ve israfa boğul
muştur. Karar mekanizması, korku yüzünden işlemez halde
dir. Ehliyet, liyakat ve tecrübeden tecrit edilmiştir. Haksızlık, 
adaletsizlik ve işsizlik ileri seviyededir. 

Devlet "ceza veremeyen devlet" hüviyetini muhafaza edi
yor. Yapanın yanına kâr kalması büyük bir adaletsizlik mey
dana getirmiştir. 

15 Ağustos 1984 ile 15 Ağustos 1986 arasında, güneydoğu 
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illerinde 100'e yakın güvenlik görevlisi (Subay, astsubay, er)ı 
şehit edilmiştir. Cumhuriyet tarihinde Türk askerine bu kadar 
kolay kurşun atılabilen bir dönem yoktur. 

Hükümet ise bunu sorumluluğu içinde görmemektedir. 
Öte yandan itirafçılık ve pişmanlık dolayı en azılı terör ör-

güderinin adamları salıverilmektedir. Yasakçı iktidar, acaba 
1980 siyasi kadrosunu onlardan daha mı suçlu görmektedir? 

Türkiye'de devlet imkânları hiç böylesine "reyin âleti" 
hâline getirilmemiştir. "Reye hizmet" bir seçim sloganı hâline 
gelmiştir ve vicdanları rencide eden uygulamalar sergilen
mektedir. 

Türkiye'de rüşvet, sui-istimal, irtikâp, adam kayırma hiç bu 
kadar yaygın ve aleni olmamıştır. Adetâ bir yağma hüküm sür
mektedir. Devlet ihaleleri, mahalli idarelerdeki istimlâklar, çe
şitli müsaadeler, şehir plân tâdilleri yağmanın pazarlarını teş
kil etmektedir. Hak, hukuk, adalet ve eşidik prensipleri perva
sızca çiğnenmektedir. 

Türk dış politikası da, iktidarın başarısız icraatından nasi
bini almıştır. Türk Devletinin hukukun gereği gibi korundu
ğunu söylemek mümkün değildir. 

Bulgaristan faciası, Kırım'dan bu yana, Türklüğün Mâruz 
kaldığı en büyük darbedir. 

Libya'daki işçilerin ve müteahhitlerin durum yürekler acı
sıdır. 

Almanya'daki serbest dolaşım hakkı alışveriş metaı haline 
getirilmiştir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini henüz hiçbir ülke 
tanımamıştır. 

Komşularımızla münasebetlerimizde önemli pürüzler 
mevcuttur ve giderilememiştir. 

Dış ülkelere yapılan ziyaretlerin elle tutulan ne sonuçlar 
getirdiği tartışmalıdır. 

Bugünkü iktidar, Türkiye'nin Hukukunu korumadığı için 
dışarıdan alkış almaktadır: çünkü ses çıkarmamakta ve fevka
lade uysal davranmaktadır. Adetâ bir "Düyunu Umumiye İda
resi" halinde görev yapmaktadır. 
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Çok ana hatları ile, 1986 sonbarahındaki Türki
ye'nin tablosu budur. 

Bu tablo, şüphesiz Aralık 1983'ten bugüne ülke ida
resinin sorumluluğunu üzerinde taşıyan iktidarın ese
ridir. Hatası ile, sevabı ile, bu icraatın bir değerlendir
mesi şüphesiz yapılacaktır. 

28 Eylül 1986 ara seçimleri bunun için önemli bir ve
siledir, vatandaş bu tablodan memnun ise, iktidara "de
vam" mennun değilse, "dur" diyecektir. 

Ortada iktidar icraatının değerlendirilmesi söz konusudur. 
İktidarın bu karne ile sınıf geçip geçemeyeceğinin belirlen
mesi konusudur. 

Oysa iktidar, bu kıyas ve hesaplaşma vesilesini ana 
gayesinden saptırma gayreti içindedir. 

"Ben istikrarın teminatıyım" diyor. Ortada siyasi ve 
ekonomik bir istikrar değil, çarpık ve ısmarlama bir siyaset ile 
yağmacılıktan ibaret bir ekonomi sergilenmektedir. Muhafa
zası şart koşulan bu iktidar ekibinin, hem kendilerini, hem-
partilerini batırırken, memleketi'de büyük zararlara sokma
sından korkulmaktadır. 

"Bu seçim eski ile yeninin mücadelesi olacak" diyor. 
Aslında bu, "susan Türkiye"den, "konuşan Türkiye"ye, "yapa
mayan Türkiye" den, "yapan Türkiye"ye geçişin hikâyesi ola
caktır. 

özal devri üç yıl öncesine nisbetle Fakir Fukara Fonu nun 
muhtaç hâle gelmiş orta tabakası ile, bidonla mazot alırken 
nerdeyse maşrapa ile mazot alır hâle düşmüş köylüsü ile, 
AET'ye itibarlı bir üye olmak varken, Lübnan, Hong-Kong mo
dellerine heveslenmiş ekonomisi ile, dolarla, altınla yapılaca
ğı Resmi Gazetede ilân edilen Devlet ihaleleri ve kiralamaları 
ile, korkulu bir rüya devri olarak kalacaktır. 

"Oy bölünürse sol gelir" diyor. Aslında sol iktidarın iktisa
di, sosyal ve dış politikası yüzünden gelir. Sol, onların arkası
na düşülürse gelir. Sol bu kötü icraata rağmen, ona "dur" den
mezse, daha iyi aranmazsa gelir. 

Türkiye bu iktidarın idaresine lâyık değildir. 

37 

TBMM KUTUPHANESI



Bu iktidar Türkiye'nin kaderi değildir. 
Alternatif tükenmez. 
Çâre tükenmez. 
Çâre: "hür ve demokrat Türkiye"dir. 
Çâre: mâmur, müreffeh Büyük Türkiye'dir. 
Çâre: birlik, beraberlik, kardeşlik, güven, huzur, hak, ada

let, eşitlik ve hürriyet prensiplerine riayet ederek, hürriyet 
içinde refahı dün bütün yurtta sağlamış ehil ve tdecrübeli kad
roları bünyesinde toplamış bulunan Doğru Yol Partisidir. 

Büyük Türkiye için Doğru Yol, yolun doğrusudur! 
Aziz vatandaş! 
Kaderine el koy! 
Korkma! 
Bunlardan kurtulmak sadece senin elindedir! 
"Bu başarısız ama, başkası yok!" deme! İyisini ara! İyisi ya-

nıbaşında duruyor. İhlâs ile senin hizmetine koşmak istiyor. 
Doğru Yol'a destek ol! ona güç ver! 
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V 

DOĞRU YOL PARTİSİ NEDİR? 
NİÇİN VARDIR? NE İSTER? 

Doğru Yol Partisi, Türk vatandaşının siyaset yolu ile hizmet 
vermesini sağlamak, milletin hür iradesini ülke idaresinin ye
gâne meşruiyet ve kudret kaynağı yapmak ve mutiaka üstün 
kılmak, kalkınma, imar, inşa ve refah gayretlerini demokrasi, 
hürriyet, hak ve adalet esaslarına riayetkar bir ortamda yürüt
mek için kurulmuştur. 

Kökünde büyük bir inanç ve kararlılık, büyük bir mücade
le gücü bulunan Doğru Yol Partisi, 6 Kasım 1983 seçimlerine 
iştirak ettirilmemesinden dolayı mâruz kaldığı haksızlık kar
şısında yılmadan yoluna devam etmiş, bugün gerçek demok
rasiye inanan milyonlara kucağını açmıştır. 

Yurdun her köşesinde, Doğru Yol Partisi'nin saflarını dol
duran dava arkadaşlarımız, demokrasi mücadelesini meşru 
yollardan sonuna kadar yapmaya, hürriyetçi, milliyetçi, mem
leketçi ve medeniyetçi Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma
ya, kısacası millet davasının davacısı olmaya kararlı bulunu
yorlar. 

Hür olmak, haysiyetli olmak, refah içinde olmak, medeni 
âlemin şerefli bir üyesi olmak, kendi kendimizi idare etmekle 
başlayacaktır. İnsan haklarının en önemlisi ve diğer bütün 
haklann teminatı, bir milletin kendi kendisini idare hakkıdır. 

Millet hâkimiyetine dayalı hür, demokratik düzen. Anaya-
sa'nın tesis ettiği, Türk milletinin benimsediği ve millet olarak 
yaşadıkça sahip olacağı düzen ve rejimdir. 

Biz, Cumhuriyeti, demokratik parlamenter rejimi ve meş
ruiyeti savunuyoruz. Demokratik Cumhuriyet dışındaki bü
tün idare şekillerine, bütün gücümüzle karşı çıkmaya devam 
edeceğiz. 

Biz, hür fertlerin meydana getirdiği, kalkınmaya azimli, 
güçlü ve müreffeh bir toplum idealinin, "Büyük Türkiye" da
vasının mücadelesini yapıyoruz. Hedefimiz, hayatı bir me
şakkat olmaktan çıkarmak, Türk vatandaşının, siyasi kişiliği 
yanında, ekonomik kişilik kazanmasını sağlamaktır. 
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Başlıca ekonomik hedeflerimiz, Türk ekonomisinin istik
rar içinde büyümesi, Türkiye'nin sanayileşmesi, tarımın geliş
tirilmesi, Türk köylüsüne medeni imkânların götürülmesi ya
nında daha çok gelir sağlanması, iktisadi büyümenin verdiği 
imkânlarla, fukaralık, işsizlik, cehalet ve çaresizliğin ortadan 
kaldırılması, gelir dağılımının düzeltilmesi, sosyal güvenlik 
ve sosyal dayanışmasının sağlanmasıdır.e 

Seçtiğimiz düzen, hürriyeti feda etmeden kalkınma düze
nidir. 

Hürriyet içinde refah davamız mutlaka gerçekleşecektir. 
Gerçek demokrasiyi hâkim kılmak bizim davamızdır. 

Onun için Doğru Yol Partisi demokrattır. 
Hakka, hukuka ve adalete üstün değer vermek bizim dava

mızdır. Onun için Doğru Yol Partisi adaletçidir. 
Mâmur ve müreffeh Büyük Türkiye'yi meydana getirmek 

bizim davamızdır. Onun için Doğru Yol Partisi "Büyük Türki
ye" idealine gönül vermiştir. 

Mücadelemiz yıkıcı değil, yapıcıdır. 
Ülkede huzur ve güveni mutlaka hukukun içinde sağlama 

mücadelesidir. 
Milli ve manevi değerlerimize, geçmişimize ve geleceğimi

ze sahip çıkma mücadelesidir. 
Fukaralık, işsizlik, cehalet ve çaresizlik karşısında medeni

yetçilik mücadelesidir. 
Biz, hürriyetçi, milliyetçi ve muhafazakârız. 
Biz, yapıcı, birleştirici ve bütünleştiriciyiz. 
Biz, birlik, beraberlik ve kardeşlik arıyoruz. 
Biz, hak, adalet ve eşitlik istiyoruz. 
Biz, haksızlığa, adaletsizliğe ve zulme uğrayan herkesin ya

nındayız. 
Biz, liyakatin, faziletin, aleniyetin savunucusuyuz. 

40 

TBMM KUTUPHANESI



Doğru Yol Partisi: 
Çok güç şartlar içinde, milletimizin sinesinde fışkırmıştır. 
Sessiz milyonların sesidir. 
Millet hukukunun savunucusudur. 
Helâl ve meşru olmayan hiçbir şeye talip değildir. 
Güçlüklerden yılmaz. 
Davasını cesur, kararlı ve ihlâs sahibi memleket evlâtları

nın azimli gayretleri ile zafere ulaştıracaktır. 
Vebale iştirak etmemek, 
Gerçek demokrasinin yolunu açmak, 
Kötü gidişe, keyfiliği, sorumsuzluğa "Dur!" demek, 
Solu iktidar alternatifi olmaktan çıkarmak, 
Milleti ıstıraplardan kurtarmak, 
Hürriyetçi demokrasi içinde Türkiye'yi büyük yapma gay

retlerine, milletimizin milli ve manevi değerlerine, refahına, 
birlik ve beraberliğine sahip çıkmak, ancak bu şartla mümkün 
olacaktır. 
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VI 

TÜRK MİLLETİ NE İSTİYOR? 
NE BEKLİYOR! 
DOĞRU YOL PARTİSİ'NİN İLERİ HEDEFLERİ: 
NASIL BİR TÜRKİYE! 
Doğruluğu, tüten bacalar, sulanan topraklar, bir uçtan bir 

uca uzayıp giden yollar, ülkeyi aydınlatan, fabrikaları çalıştı
ran elektrikle ispatlanmış "Hürriyet içinde kalkınma" felsefe
sini benimseyen Doğru Yol Partisi, gönül verdiği "Büyük Tür
kiye" idaelini gerçekleştirmeye kararlı ve azimlidir. 

Fukaralık, işsizlik, cehalet ve çaresizlikle mücadele, ülkeyi 
bir baştan bir başa imar ve inşâ medeniyetin nimetlerini ve re
fahı yurt sathına yayma, eserleri yaşatma, ülkeye yeni eserler 
kazandırma bu yüksek idealin temel unsurlarıdır. 

Bütün Türkiye, manevi ve maddi bakımdan üstün cihaz -
lanmanın adıdır. 

Türkiye kalkınmasının kalbi Türk milletidir. İlham kaynağı 
Türk milletidir. Reçetesinin sahibi de Türk milletidir. Bu bir 
milli hamledir. Ve bunu demokrasiden ayırmak mümkün de
ğildir. 

Türk milleti kalkınmış bir Türkiye istiyor. Her köşesine gi
dilebilen, her köşesinde herşeyin bulunabildiği, hareket ve 
hayatiyet dolu şehir, kasaba ve köyleri, bereket dolu ovalan, 
tüten bacaları ile medeni imkânların tümüne kavuşmuş, mâ
mur ve modern bir Türkiye istiyor. 

Türk milleti ücra köşesi, sahipsiz kişisi olmayan fertleri, bu
gün, yarın ve gelecek korkusundan kurtulmuş, hastası doktor 
ve ilâç bulan, her ailesi insan haysiyetine yaraşır kendi yuva
sında oturan, sakatı, ihtiyarı, dulu, yetimi ve işsizi sokakta kal
mayan, fukaralığı ve cehaleti yenmiş, sosyal güvenlik ve sosyal 
dayanışmasını başarmış bir Türkiye istiyor. 

Türk milleti, yabancılara muhtaç olmaktan çıkıp, kendi 
kendine yeterli bir duruma gelmek istiyor. 
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Türk milleti karnı tok, sırtı pek, fertleri kendisine, milletine 
ve devletine inanç duygusu içinde, mes'ut ve bahtiyar insanlar 
diyarı bir Türkiye istiyor. 

Türkiye bu hedeflere, Türk vatandaşını İnsan Hakları Be
yannamesindeki bütün hak ve hürriyetlere mutlaka sahip kıla
rak ulaşmak istiyor. 

Büyük Türkiye 
Doğru Yol Partisi, aziz milletimizin isteklerinin "Bü

yük Türkiye" ifadesinde özetliyor. 
"Büyük Türkiye" nedir? 
Büyük Türkiye, istikrar içinde büyüyen Türkiye'dir. 
Büyük Türkiye, büyümenin nimetlerini dengeli bir şekilde 

bütün yurda ve âdil şekilde vatandaş kesimlerine dağıtan Tür
kiye'dir. 

Büyük Türkiye, herkesin istediği yere gidebildiği, istediği 
işi tutabildiği, istediği gibi düşünebildiği,Nistediği gibi konuşa
bildiği Türkiye'dir. 

Büyük Türkiye, mülkiyet ve miras hakkının teminat altında 
olduğu Türkiye'dir. 

Büyük Türkiye, herkesin inanç ve itikat hürriyetine sahip 
olduğu ve ibadetini istediği gibi yapabildiği Türkiye'dir. 

Büyük Türkiye, manevi ve milli değerlere sahip, mazisini 
şeref tacı yapan, geleceğine inançlı Türkiye'dir. 

Büyük Türkiye, sosyal güvenlik ve sosyal adaleti sağlamış 
Türkiye'dir. 

Büyük Türkiye, sanayileşmiş, tarımını sanayi haline getir
miş, refah toplumunu gerçekleştirebilmiş Türkiye'dir. 

Büyük Türkiye, sağlık ve eğitim hizmetlerinde yaygınlığı 
ve eşitliği sağlamış Türkiye'dir. 

Büyük Türkiye, her ferdin çalışma ve kazanma yolunu aç
mış, fırsat eşitliği sağlamış Türkiye'dir. 

Netice olarak, Büyük Türkiye, her köşesine ulaşılabilen, 
her vatandaşının maddi ve manevi bakımdan huzur içinde ol
duğu, bu milletin ferdi olmanın şükranı içinde yaşadığı Türki-
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ye'nin adıdır. 
Büyük Türkiye, cehaleti, sefaleti, işsizliği ve çaresizliği yen

miş olan Türkiye'nin adıdır. 
Büyük Türkiye, bir uçtan bir uca imar ve inşâ edilmiş olan 

Türkiye'nin adıdır. 
Türkiye'nin büyük ve güçlü olması, her Türk vatandaşının 

menfaatinedir. 
Geliniz, Türkiye'yi büyük ve güçlü yapalım. 
Türkiye sevdası ile ilmi, aklı, alın terini karıştıralım ve ülke

nin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak, zamanını en iyi şe
kilde değerlendirerek Büyük Türkiye'yi yapalım. 

Böyle bir Türkiye'yi meydana getirebilmek bir büyük iddi
adır. Onu önce akıllara ve gönüllere sığdırmak, sonra inançla 
çalışmak lâzımdır. 

Geçmişimiz bizi sevindirecek ve geleceğimiz hakkında 
ümitsizliğe düşmenin yersizliğini ispatlayacak başarılarla do
ludur. 

Bu başarılar, demokrasinin eseridir. Millete inanmanın, 
onunla beraber olmanın eseridir. İstikrarın eseridir. "Büyük 
Türkiye" idaeline sevdalı, tecrübeli ve liyakatli hizmet kadro
larının eseridir. Ülkenin her karış toprağına alın teri dökmeyi, 
hizmet götürmeyi, eser kazandırmayı adetâ bir ibadet sayan
ların eseridir. 

Sosyal Devlet 
Doğru Yol Partisi, Türk vatandaşını, insanı insan yapan hak 

ve hürriyetlere ilaveten, çağın Devlet anlayışının icabı olan ik
tisadî ve sosyal haklara kavuşturmayı da önemli bir görev say
maktadır. 

Asgarî geçim şartlarından, sağlık ve eğitim imkânlarından, 
hele başını sokabileceği bir yuvadan mahrum bir kişinin ger
çek manâda hür olması mümkün değildir. 

Bu bakımdan, Doğru Yol Partisi, "Büyük Türkiye" hedefi
nin yanında, "Sosyal Devlet" hedefinin de ayrılmaz bir bütün 
teşkil ettiği inancındadır. 
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Sosyal Devlet nedir? 
Sosyal devlet, hür fertlerden meydana gelmiş bir toplumun 

huzur, barış ve refahı için devletin görevli olduğunu ifade 
eden bir terimdir. 

Sosyal devlet, devletin ekonomik yapısını tarif ve ifade et
mez. 

Sosyal devlet, bir hizmet devletidir. 
Sosyal devlet, insan haysiyetine yaraşan bir hayat seviyesi

ne ulaşma imkânını herkese sağlamakla görevlidir. 
Sosyal devlet, asgari geçim şartlarını tanzim eden, yeni iş 

imkânları açan, sağlık, eğitim, barınma imkânları sağlayan, 
gelir dağılımında adaleti temin eden, fakir fukarayı koruyan 
ve güçlendiren, sosyal güvenlik ve sosyal dayanışma hizmet
lerini getiren bir devlettir. 

Bu faaliyetlerin tamamı, kişinin hak ve hürriyetlerine saygı
lı kalınarak yapılacaktır. 

Hür insanlardan meydana gelen toplumların refah ve hu
zurlarının sağlanmasında, sosyal adalet sağlam bir gaye, sos
yal güvenlik ise sağlam bir araçtır. 

Sosyal adalet, hak arama imkânlarının açık olduğu hür de
mokratik nizamda, insan haysiyeti ve hürriyet fikri içinde bü
yür ve gelişir. Böylelikle fakir fukara, sefaleti yenme imkân ve 
yollarının açık bulundurulması ile, fırsatlardan eşit olarak fay
dalanabilecektir. 

Sosyal adalet sayesinde, istismar ortadan kalkacak, emeğe, 
teşebbüse ve üretime katılan bütün unsurlara hak ettikleri 
gerçek paylar verilecektir. 

Sosyal adalet sayesinde, alt gelir gruplarına, asgari sosyal 
refah imkânları sağlanacaktır. 

Sosyal güvenlik, vatandaşın yarınından emin olmasının 
şartıdır. 

Sosyal güvenlik, hastalanınca perişan olmaktan, ihtiyarla
yınca ortada kalıp sefil olmaktan, işsiz kalınca aç ve açıkta kal
maktan koruyan bir teminattır. 

Milletimizin huzurna zengin muhtevalı bir sosyal program 
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götürmeyi "sosyal devlet" anlayışımızın bir gereği sayarız. 
Kalkınmanın nimetlerini ve medeniyeti yurt sathında den

geli ve âdil bir surette yaygınlaştırmak, ülkeyi işsizlikten, ceha
letten ve çaresizlikten kurtarmak başlıca hedefimizdir. 

Herkes iş bulacaktır. 
Herkes sağlık hizmetine kavuşacak, doktor ve ilâç bula

caktır. 
Herkesin başını sokacağı bir yuvası olacaktır. 
Herkes çocuğunu okula gönderecektir. 
Herkes yarın endişesinden, ihtiyarlık kaygısından kurtula

caktır. 
Sakat, ihtiyar, dul, yetim ve işsiz vatandaşlarımız sokak or

tasında, bakımsız ve sahipsiz kalmayacaktır. 
Sosyal güvenlik ve sosyal dayanışma mutlaka başarılarak 

Türkiye, fertleri kendisine, milletine ve devletine inanç içinde, 
bugün, yarın ve gelecek korkusundan kurtulmuş, mes'ut ve 
bahtiyar insanlar diyari hâline gelecektir. 

Bunun için, rehberimiz milli gerçeklerimizdir. Hedeflere 
kademeli şekilde erişilecek, imkânlar en verimli şekilde kulla
nılarak, ıstıraplar asgari seviyede tutulacaktır. 

Ekonomik kalkınmanın başarılması, sosyal refah devletine 
ulaşılmasının en önemli yönüdür. Birbirini tamamlayan eko
nomik ve sosyal hedefler, ancak imkân ve ihtiyaçların denge
lendiği bir kalkınma plânı ile gerçekleşebilecektir. 

— Bir "istihdam plânı" ile mevcut işsizliğe ve gelecekteki iş 
ihtiyacına ciddi ve sür'atli çözümler getireceğiz. Büyük bir ya
tırım hamlesi ile yeniden başlatılacak tesisler yanında, yarım 
kalanların hemen tamamlanması bu plânın ana çerçevesidir. 

— Hastalanan vatandaşa, parası olup olmadığı sorulmadan 
sağlık hizmeti ve ilâç sağlamak hedefimizdir. ÜLkenin her kö
şesinde, her vatandaşa sağlık hizmeti götürecek bir "sağlık si
gortası" mevzuatı hazırlayacağız. 

— Her aileyi bir yuva sahibi yapmak, mesken politikamızın 
hedefidir. Teminatı devlet olacak bir büyük "mesken plânı" 
ile, Türk ailesinin genç yaşta, emekliliğini beklemeden kendi 
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yuvasına başını sokmasını sağlayacağız. 
— Medeniyetçilik mücadelesinin en önemli unsuru saydı

ğımız cahillikle mücadeleyi, eğitim müesseselerini yurdun en 
ücra köşelerine kadar yayaryak; eğitimin kalitesini yükselte
rek, üstün vasıflı öğretmen, aydın din adamı yetiştirerek sür
düreceğiz. 

— Bütün Türk vatandaşlarına emeklilik imkânı vererek, 
sosyal güvenliği yurt sathına yaygınlaştıracağız. 

— Türk köylüsünü medeniyetin bütün imkânlarına, sağlam 
gelire ve sigortaya kavuşturacağız. Şehirde ne varsa köyde de 
o olacaktır. 

— "Tarım sigortası" ile Türk köylüsünü âfet karşısında eli 
böğründe kalmaktan kurtaracağız. 

— Yaşlı sakat ve çalışamayacak durumda olan vatandaşları
mız için sağlanan imkânları daha da ileri merhalelere ulaştıra
cağız. 65 yaşını doldurmuş bütün ihtiyarlyara, şart tanımaksı
zın, maaş bağlayacağız. 

— Gecekonduyu şehrin bir parçası yapacağız. Gecekon
duda yaşayan vatandaşlarımızı iş imkânına ve medeni hizmet
lere kavuşturacağız. Onları başlarını soktukları yuvadan bir 
gün mahrum kalma korkusundan kurtaracağız. 

— Milletimizin güven ve şefkat kaynağı, mukaddes aile 
ocağını bir sosyal müessese olarak destekleyeceğiz, saadet ve 
hayatiyetinin devamını sağlayacağız. Asgari geçim seviyesi al
tındaki ailelere Devlet yardımı sağlayacağız. Muhtaç ailelere 
yardım ederek, aile reisinin vakitsiz ölümü yüzünden, geride 
bıraktığı dul eşi ve çocuklarının dağılmasını önleyeceğiz. 

— İşçi, memur ve esnaf vatandaşlarımızın sosyal dayanış
ma imkânlarından daha geniş ölçüde faydalanmalarını sağla
yacağız. 

— Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile yurdun diğer 
kalkınmamış İllerini, hızlandırılmış özel plân ve projelerle, 
kalkınmada ve medeni hizmetlere kavuşmada ön safa geçire
ceğiz. 

Gayretimiz ülkenin tümünü, yani her köşesini ve her kişisi
ni, medeniyete, refaha ve ümrana kavuşturmak, fukaralık, 
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çaresizlik ve mahrumiyeti ülkemizin gündeminden çıkarmak
tır. 

Milletin saadeti için maddi-manevi kalkınma 
Büyük Türkiye, maddî ve manevî alanda kalkınmış bir Tür

kiye olacaktır. 
Sadece maddî alandaki kalkınma, Türkiye Yi büyük yapa

maz. Maddî zenginleşmenin bir milleti büyük yapmaya, bir 
Devleti kudretli kılmaya yetmediği görülmüştür. 

Anladığımız manâda "Büyük Türkiye", ilimde, ahlâkta, 
maneviyatta, kültürde, mutlak manâda milli değerlerine sahip 
olan ve onlar üzerinde yücelebilen Türkiye'dir. 

Büyük Türkiye büyük rakamlar üzerine kurulmuş bir Tür
kiye'dir. Güzel ülkemizi imar ve inşâ etmeye, medenî eserler
le donatmaya mecburuz. Bunun için, Türkiye'yi büyük yapa
cak bütün kaynakları seferber edeceğiz. 

Büyük Türkiye'nin nimetlerini Türk vatandaşım fukaralık
tan, işsizlikten, çaresizlikten ve cahillikten kurtaracak sosyal 
güvenliğin yurt sathında en âdil ve yaygın bir biçimde sağla
yacak şekilde dağıtacağız. 

Türkiye'yi büyük yapma, bizim medeniyetçilik mücadele
mizin bir başka adıdır. Bu mücadele zafere ulaştığı zaman 
Türkiye, manen ve iktisaden güçlü, hatırı sayılan, dostluğu 
aranan bir Türkiye olacaktır. 

Bu savaşı kazanmayı, ecdadımıza karşı bir şeref borcu sa
yıyoruz. 
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VII 
TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ SİYASİ, EKONOMİK 

VE SOSYAL KONULARI HAKKINDA DOĞRU 
YOL PARTİSİ'NİN GÖRÜŞLERİ VE TEDBİRLERİ 

Türkiye'nin büyük mes'elelerini bu beyannamenin sınırlı 
sâhifeleri arasında tesvire çalıştık. 

Siyasi başarının ön şartı, şüphesiz, bir siyasi hey'etin, bu 
mes'elelerin teker teker tahliline girmesi, öncelikleri tesbit et
mesi. Çözümler hakkında memleketin bünyesine uygun ve 
berrak fikirlere sahip olması yanında, bu mes'eleleri doğuran 
olayları ve sebeplerini teferruatı ile bilmesi, gelecekte hasıl 
olacak sonuçları da gözününe alarak, onlara isabetli çözüm
ler teklif edebilmesidir. 

Doğru Yol Partisi, muhtelif zeminlerde, memleketin mese
lelerini büyük bir vukuf ve dirayetle dile getirmiş, teşhis ve 
tahlillerini açıkça ve cesarede ortaya koymuştur. 

Doğru Yol Partisi'nin bu meselelere bakış açısında 
en önemli önceliği, ülkede siyasetin toplum içindeki ger
çek yerine oturtulması ve kaideleri, yetki ve sorumlulukları 
açıkça tesbit edilmiş organları ile, herkesçe riayet edilen bir 
sistemin, demokratik rejimin, ülke idaresine yön verme
si teşkil eder. 

Bu konuda son söz sahibi millet ve onun iradesi olacaktır. 
"Üstün irade" ve "üstün kitap", ne bahane ile olursa olsun, 
aşılmayacak, millî bir mutabakatın eseri olan rejim çerçevesi 
muüaka muhafaza edilecektir. Bu sayede, teşekkül edecek 
olan demokratik teamüller, rejime sahiplik şuurunu da geliş-
terecek, artık devrevî bir vasıf kazanan, millet hayatını mad
deten ve manen gerileten ve meseleleri çözmekten ziyade, 
onları daha da karmaşık bir hâle getiren müdahalelerin son 
bulması sağlanacaktır. 

Türkiye'nin muüaka varmak istediği hedef budur. 
Ülkenin eninde sonunda varacağı, ona yurt içinde ve yurt 

dışında itibar kazandıracak ve bugünün şartlarında tasavvur 
edilemeyen ufukları açacak olan bu hedefi, sadece Doğru Yol 
Partisi dile getirmiştir. 

Doğru Yol Partisi'nin iyiyi aramaktan, misyonuna sadakat-
tan ve siyasetin milletle Devlet arasında köprü olmasını iste
mekten vazgeçmesi söz konusu değildir. 
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Beyannamenin ilk bölümlerinde tasvir ettiğimiz ülkenin 
temel mes'elelerine ilâveten, önemli saydığımız bazı konular
daki görüşlerimizi, özet hâlinde saymayı gerekli görüyoruz. 

Bu önemli konuları, siyasî, ekonomik ve sosyal konular ol
mak üzere üç büyük bölümde ele alacağız. 

1) Siyasi konular: 
Siyasî istikrarın sağlanması, hür ve demokrat Türkiye he

define ulaşılması, devletin işletilmesi gibi genel mahiyetteki 
siyasî mes'elelerimiz yanında, şu konular önem arzetmekte-
dir: 

a) Milliyetçilik: 
Doğru Yol Partisi, millet ve memleket hizmetinde ilhamını 

Türk milliyetçiliğinden almıştır. 
Türk milliyetçiliği yüksek bir şuurdur. 
Türkiye Cumhuriyeti hayat ve kudret dolu milliyetçilik üze

rine kurulmuştur. Türk milliyetçiliği Anayasa'nın başında yer 
almıştır. 

Milliyetçilik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygıyı temsil 
eder. Milliyetçilik refah ve saadet demektir. Milliyetçilik, yapı
cı, yaratıcı, birleştirici, medeniyetçi ve memleketçi bir ruh de
mektir. 

Büyük Türkiye'nin iman ve inşası, Türk Devletinin daha 
kudretli bir hâle getirilmesi, aziz milletimizin yüceltilmesi, 
millî şuurumuzun ve ona ilham veren Türk milliyetçiliğinin 
eseri olacaktır. 

Milliyetçilik anlayışını medeniyetçilik anlayışı ile tamamla
makta zaruret vardır. Bu anlayış, yurdu baştan başa imar et
mek ve Türk milletine mensubiyet gururunu taşıyan vatan
daşlara devletin bütün imkânları götürmek ideali ile birleştir
mek lâzımdır. 

— Türk milletinin büyüklüğüne ve Türk İstikbalinin ebedi
yetine inanan yeni yeni nesiller yetiştirmek için ailede, okulda 
ve mabette sağlam tedbirler almak; 

— Türk-İslâm Medeniyeti'nin fikir ve sanat alanlarındaki 
kaynak eserlerinin bugünkü Türkçe ile ve yeni harflerle genç 
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nesillerin istifadesine sunmak; 
— Kökten kopuşu önlemek için, kültür tahsili yapan genç 

nesillere, modern Türkçenin yanısıra eski Türkçe ve Osmanlı -
cayı iyi öğretmek, 

— Batı kültür sömürgeciliğine bir son vermek ve Türk 
San'at ve Folklor musikisini yeniden ihya etmek, bunun için 
mektepler, konservatuvarlar açmak; 

— Temiz Türkçemizi, aşırılık saldırılarına karşı korumak; 
— Tarih şuurunu canlı tutmak veyeni nesillere Türk tarihi

nin ilham ettiği millî ülküler aşılamak; 
— Kültür, refah ve oturulan bölge farklılıkarını sür'atle en 

aza indirerek, Türkiye'yi birbirini kıskanan vatandaşlar ülkesi 
olmaktan çıkarmak; 

— Irk, mezhep, kabile, aşiret veya ideoloji farklılıklarını 
malzeme olarak kullanan, insanı insana, toplumları birbirine 
düşman kılan görüşlerin milliyetçilikle alâkası olmadığını, 
gerçek milliyetçilerin bu tefrikacılık ve münafıklığa düşman 
olması gerektiğini herkese anlatmak. 

İşte Doğru Yol'un milliyetçiliği! 
b) Anarşi, terör, iç güvenlik 
Yıllarca ülke gündeminin baş mes'elesini teşkil eden, hü

kümetleri uğraştıran, teşhisi ve tedavisi konusunda Devletin 
bütün gayretlerine rağmen, büyük istikrarsızlıklara kapı açan, 
bahane teşkil eden anarşi, halâ ülkenin önemli mes'eleleri 
arasında uzaklaşmamıştır. 

Bugün Türkiye'de zihinler, anarşi ve terör konusunu gere
ken açıklığı ile serbestçe tartışacak durumda değildir. Konuya 
korkulardan ve bazı hesaplardan tecerrüt ederek, mâkul bir 
şekilde bakmak ve tedbirlerini almak için, henüz bir ortam te
şekkül etmemiştir. 

Bir nizam kavgasının arena olarak aldığı Türkiye'de, Dev
let anarşi ile uğraşacağına, içinde ihtilâfa düşmüş, adetâ anar
şinin emellerine, ister istemez hizmet etmiştir. 

Anarşi partiler üstü, siyaset üstü bir mes'eledir. Bir Devlet 
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mes'elesidir. Esas olan, zihin bulanıklığına meydan verilme
den, bütün kuvvetleri seferber ederek, anarşi ile boğuşmak ve 
onu mağlûp etmektir. Bunda herkese görev düşüyor. Herkes, 
yapanın yanına kâr kalmaması için elinden geleni ortaya ko
yacaktır. 

Bugün Türkiye'de anarşinin bir muhasebesi yapılamamış
tır. Bir tek ferdi dahi bu hareketlere bir siyasi fikriyatın, men
supları olarak, bu muhasebeyi, istemeyi, en tabiî hakkımız sa
yıyoruz. 

Milletimiz anarşi ve terör ile mücadelenin neresinde bulu
nulduğu hakkında, açık bir fikre sahip değildir. Ülke'de 7 se
neyi aşkın bir zamandan beri sıkıyönetim vardır. 

6.000'e yakın faili meçhul cinayeti işleyen ve işletehler, sa
botaj ve soygunları yapan ve yaptıranlara ne yapılmıştır? Bö
lücü ve yıkıcı örgütler ile onların hayatiyet merkezleri ne du
rumdadır? Büyük şehirlerde neler olmaktadır? ÜLkemizin 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, ordu mensupları ile, Dev
lete sadakatini onunla işbirliği yaparak gösteren vatandaşları
mız, açık bir savaş ile karşı karşıya bulunmaktadır. Şehitler ve
riyoruz, kan ağlıyoruz. 

Vatandaş, anarşinin kazınacağı ümidi ile, hak ve hürriyetle
rinin askıya alınmasına rıza göstermiş, bunun için sükûnetle 
beklemiştir. Oysa, anarşi üstüne varılıp kazınacağı yerde, halâ 
demokrasi için bir tehdit, bir şantaj vasıtası olarak kullanıl
maktadır. 

Yapanın yanına kâr kalabileceği duygusu ise, tehlikeli ge
lişmelerin habercisi olabilir. 

Doğru Yol Partisi: 
— anarşi ile kesin mücadelede Devletin yanındadır. 

Bu mücadelenin hak, hukuk ve adalet prensipleri zedelenme
den, ama kararlılıkla Yapılması gerektiğine inanır. 

— hürriyetçi demokrasi içinde, anarşi ile mücadele edecek 
müesseselerin Parlâmento, Hükümet, güçlü güvenlik teşkilâ
tı, sür'atli, tesirli ve âdil adliye mekanizması olduğu düşünce
sindedir. 

Anarşiyi, ezecek güç, bütün müesseseleri ahenkle işleyen 
bir Devlet istikrarında aranmalıdır. 
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c) Savunma 
Türkiye görülmemiş bir silâhlanma yarışının sürdüğü ve is

tikrarın hergün daha da zayıfladığı bir çevre içinde bulun
maktadır. Bu şartlar, dış güvenlik ve milli savunma konuları
nın hayatî önem ve önceliğini daha da arttırmaktadır. 

Savunma mes'elelerimiz başkalarının irade ve kararına bı
rakılamaz. Milli politikamızı, Silâhlı Kuvvederimizin ihtiyaç 
duyduğu harp silâhlarını, araç ve gereçleri büyük ölçüde yurt 
içinden sağlama ve önce İçendi kaynaklarımıza dayanma ahe-
defıne yöneltmek kaçınılmaz bir zarurettir. 

Türkiye, dış güvenliğini en geniş bir teminata bağlama he
defini, jeopolitik durumunun icap ettirdiği ittifaklara katılarak 
gerçekleştirmiştir. 

NATO ittifakı ülkemizin güvenlik politikasındaki yerini ve 
önemini muhafaza etmektedir. Günün şartlarının ve son ge
lişmelerin ışığında, karşılığında, karşılıklı, vecibeleri, müşte
rek güvenliği zedelemeden gözden geçirmek gayet tabiî ve 
her zaman mümkündür. 

Silâhlı Kuvvetlerin asli görevi, ülkenin en önemli işidir. Si
lâhlı Kuvvetier dışında yurt savunmasını yapacak başka kişi
ler ve müesseseler yoktur. 

Silâhlı Kuvvetler bir fevkalâde gün için lâzımdır. O gün 
için, Silâhlı Kuvvetlerin eğitiminin, moralinin ve hareket kabi
liyetinin en yüksek seviyede tutulması lâzımdır. Bundan hiç
bir şekilde fedakarlık yapılamaz. 

Devletin savunmasının modernizasyonu plânı olan "RE-
MO" plânı uygulaması "hızlandırılarak, harp sanayiine lâyık 
olduğu önem verilmelidir. 

Makina ve Kimya Endüstrisi fabrikaları tevsiatı tamamlan
malı ve diğer fabrikalar da bir an evvel kurulmalıdır. 

Modern bir harp sanayinin ana ve yan tesislerine sahip 
olan ülkemizin, daha ileri bir sanayi kurabilecek için hazırladı
ğı plân ve projeler uygulamaya geçirilmelidir. 

Doğru Yol Partisi, şanlı tarihimize sayısız zafer sâhifeleri 
eklemiş ve eşsiz kahramanlığının kaynağında destanlara il
ham verecek iman, inanç ve vatan sevgisi bulunan Silâhlı Kuv-
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vetlerimizin mes'elelerini nicelikle ele alıp çözüme kavuştur* 
mayı, ordumuzu herşeyin üstünde en şerefli mevkide tutan 
milletimizin de bir arzusu olarak telâkki eder. 

ç) Devlet Radyo ve Televizyonu (TRT) 
— anayasa'nın 31. maddesi, "TRT'nin halkın haber alması

nı, kamuoyunun serbestçe ulaşmasını engelleyemeyeceğini," 
— Anayasa'nın 133. maddesi, "her türlü radyo ve televiz

yon yayınlarında tarafsızlık ilkesinin gözetileceğini", 
— Anayasa'nın 31. maddesi, "kişilerin ve siyasi partilerin 

basın dışı kide haberleşme ve yayın araçlarından faydalanma 
hakkına sahip olduğunu" 
açıkça belirtmesine rağmen TRT, bu Anayasa şartlarını ve ku
ruluş kanununda belirtilen yayın ilkelerini devamlı ihlâl eden 
bir tavır içinde olmuştur. Böylece efendilerinin emrettiği isti
kamette bir "kamuoyu oluşturma vasıtası" hâline getirilmiştir. 
Haber bültenlerinin ve bazı yayınların iktidarın sıkı kontrolü 
halinde olduğun,u hakikâderi örtme pahasına hükümeti par
latma yanında, akla sığmaz, yanıltma, kötüleme ve şartlandır
ma eylemi içinde olduğunu bilmeyen yoktur. 

İktidarın işgali altında bulunan TRT, hükümetin becerik
sizliğini, ehliyetsizliğini örten bir cankurtaran simidi, pireyi 
deve yapan bir büyüteç hâline gelmiştir. 

Her akşam ekranlarda "Bakanlar resmi geçidi" düzenlen
mekte, programlar herşeyin nasıl güllük gülistanlık olduğunu 
anlatmaktadırlar. Devlet memurları kıyafet değiştirerek va
tandaş rolünü oynamakta ve hükümet icraatını methetmekte
dirler. 

TRT, partizanlığın, tarafgirliğin, inkârın organi hâline geti
rilmiştir. Yanlarında ve hizmetierinde TRT olduğu sürece, Hü
kümet iktidarını devam ettirebileceğini, milleti aidatabileceği-
ni düşünmektedir. 

Oysa, "mikrofonların ve ekranların Türkiye'si" ile "gerçek
lerin Türkiye'si" arasında derin bir uçurum vardır. Gerçekle
rin milletten gizlenmesi mümkün değildir. Devletin yegâne 
iletişim vasıtası olan TRT'nin tavrı vicdanları sızlatmaktadır. 

Doğru Yol Partisi: 
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— TRT'yi bir devlet kurumu olarak, Anayasa ve hukuk ilke
lerine sadakatle çalışmaktan alıkoyanlardan, yaptıklarının he
sabını soracak, 

— TRT'yi yeniden milli ve tarafsız duruma getirecek, 
— Siyaset'ten öcü gibi korkan TRT yerine, Türk kamuoyu

nu siyasi tercihler açısından aydınlatma imkâenı tanıyan, par
tilere TRT'de aldıkları oy oranında temsile hak veren kanunî 
tedbirleri alacaktır. 

d) Rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma: 
Yolsuzluk, rüşvet ve adam kayırma bakımından, bu iktidar 

dönemigibi bir dönem, bir milletin başına az gelir. Adetâ, tilki 
üzüm bağına bekçi yapılmıştır. Sadece TBMM zabıtlarında 
yer alanlar, Denetleme Kurulu raporlarına giren konular bile, 
bu hükmü doğrulamak için yeter de artar. 

Bu işlerin pek çoğu örtülüdür. Yazılıp söylenenler bir buz
dağının deniz üzerinde görülen kısmıdır. Büyüğü suyun al
tındadır. 

Yolsuzluklara karışan ekip işinin ehlidir. 
Yazılanlara, söylenenlere aldırmazlar. Hiç tartışmaya gir

mezler. Halkın duyamayacağı, okuyamayacağı, öğrense bile 
unutacağı onların temel prensipleridir. Oysa tarih her gün ya
zılmaktadır. 

Bu iktidar devrinin yolsuzlukları o kadar çoktur ki, hepsini 
burada sıralamak imkânsızdır. Sadece yolsuzlukları, adam 
kayırmaları, bedavadan köşeyi dönmeleri sınıflamaya çalışa
caktır. 

Burada bahse konu olan işlemler, sadece basına, TBMM 
zabıtlarına ve denetleme raporlarına geçenlerdir. 

İktidar mensupları bunları yalanlayamamışlar, Meclisler-
deki çoğunlukları ile savuşturmuşlardır. 

— Şirket kurtarmaları: 
Sahte teminatla bir devlet bankasının kefalatini elde eden 

bir şirket, dış kredi kullanır. Zamanında ödeyemediği borcu-
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nu Hazine öder. 30 milyar TL'lik bir borç sözkonusudur. Bu
nunla; 

- bir normal daire 10 milyon olsa,2500 aileye ev kurulur
du. 

- bir okul 200 milyon olsa, 150 okul yapılırdı. 
- bir hastahane 1 milyar olsa, 30 hastahane yapılırdı. 
- bir fabrika 10 milyar olsa, 3 fabrika yapılır, 3-000 kişiye iş 

bulunur, 20.000 insan geçimini sağlardı. 
Böyle, hesabı bilinmeyen pek çok şirket borçlanmaları var

dır. Borç ödenmezse dış banka, alacağını Türk bankasından 
tahsil eder. Dahilî hesapta ise,ya şirket kurtarılır, ya da Hazi
ne, yani millet öder. 

- Vergi iadeleri ve teşvikler 
Ekonominin çok isabetli ve verim sağlayan bir vasıtası olan 

bu yol, ne yazık ki çok usulsüz bir şekilde kullanılmıştır. 
Düşük fiyatla Devlet müessesesinden alınan mal, ihraç 

edilmiş, açık, vergi iadesi yolu ile kapatılmış, zarar, Devlet ka
sasına kaydolmuş, şirket kasasına kâr olarak girmiştir. Bu ope
rasyona taraf olan kişiler, bugün iktidarın ara seçim adayları
dır. Sadece iki operasyonda, şirketin kamu zararına faaliyetin
den yaptığı kâr, 142 milyar liradır. Bununla: 

- 150.000 aileye yuva, 
- 10.000 okul, 
- 350 hastahane, 
- 15 fabrika yapılabilir, 10.000 kişiye iş, 
- 60.000 kişiye ekmek sağlanırdı. 
- Hayalî ihracat olayları 
Bu operasyonla Devlet, yüzlerce firma eliyle dolandırılmış 

ve talan edilmiştir. Firmaların hayalî ihracat yolu ile aldıkları 
vergi iadelerinin birimi, milyon liradır. 

İhracatta vergi iadesi Nisan 1983'te % 80, Eylül 1983'te % 
55,1984'te % 22 oldu. Hatâ görüldükçe sıfırlamaya gidileceği 
bildirildi. 
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1984'te ihracatın % 40'ını büyük şirketler yaptı. 
1983,1984 ve 1985'te yapılış ihracatın 5 milyar dolarının 

12 aile şirketi tarafından yapıldığı açıklandı. Bu miktar, bu
günkü dolar hesabı ile, 4 trilyon Türk lirasına, yani Devletbüt-
çesinin yarısına eşittir. 

1985'te 8 milyar dolar ihracat yapılmıştır. 
Devlet, doları ihracatçıya 575 liradan satmakta, ve vergi ia

desi yolu ile 925 liradan satın almakta idi. Aradaki fark yine 
Devletin zararına olmuştur. 

Reeksport (dış memleketten alıp, başka bir dış ülkeye sat
ma) operasyonu ise, sadece ticaretle, üretmeden sağlanan bir 
kârdır. 

- Yaran ile ilgili olaylar 
Akraba ve yakınları ile ilgili olaylar kâfi derecede basında 

yer aldığı için burada ayrıntı verilmemiştir. 
Akraba ve yakınların iktidarın bütün imkânlarından fayda

lanması skandal ölçülere varmıştır. Bu şahıslar kilit noktaları 
tutmuşlardır. Ve onlara ne bir makam, ne Meclis, ne muhalefet 
hesap sormamışlardır. 

— Belediyelerdeki yolsuzluklar 
Gün geçmiyor ki basında, belediye ihaleleri, kamulaştır

malar, tahsisler, müsaadeler, kaçak inşaatlar, esnaftan, işpor
tacılardan, çarşılardan haraç toplamalar... gibi hâdiseler yer 
almasın.... 

Bu yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve makamın menfaat 
sağlama yeri olarak kullanılması dışında, kredi paylaşmaları, 
Devlet bankalarındaki paraların şirkeüere dağıtılması, satış 
kooperatiflerinden sağlanan menfaader, Devlet zararına nak
liyeler, bedava şirket kapmalar, zararından dolayı devledeşti-
rilen şirkeder, halka açık olması lâzım gelirken şahıs ve aile 
şirketlerine sağlanan krediler ve daha niceleri, bu iktidara ya
kın olanların hergün su içer gibi kolaylıkla yaptığı işlerdir. 

Buralarda bahis mevzuu olan paralar alt alta toplansa, ülke
nin borçları azaltılır, birkaç Atatürk Barajı yapılır, fabrikalar, 
hastahaneler, okullar, altyapı tesisleri inşa edilirdi. 
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Bu durumda hayli sarsılması icap eden ekonomi, aslında 
iyi durumda değildir. İç ve dış borçlarla şimdilik ayakta dur
maktadır. 

Borçlar çığ gibi büyümektedir. İhracat artmakta, ama borç
lar da artmaktadır. 

Bu nasıl hesaptır? 
Bu gidiş nereye yönelmektedir? 
Anap iktidarı millete çok pahalıya oturmuştur. 
Gelecek iktidarları çok zor şartlar ve güç günler beklemek

tedir. 
Doğru Yol Partisi, bütün bu yolsuzlukların hesabını soru-

cak, milletin hukukunu, her ne pahasına olursa olsun, savuna
cak, saçı bitmemiş yetimin hakkını sahibine verecek, Devleti 
yeniden devlet gibi itibara kavuşturacaktır. 

2) Ekonomik konular 

a) Temel ekonomik görüşlerimiz: 
— hür ve demokratik bir siyasi rejim içinde, arz ve talebin 

normal işlediği serbest piyasa ekonomisi şartlarında, tam re
kabet atmosferinde teşekkül edecek fiyat esasları ve onun di
namiklerinden faydalanarak işletmelerin mülkiyetleri bakı
mından "uygun karma yapıyı" ihtiva eden bir vasatta, istikrar 
içinde hızlı kalkınmayı hedef almıştır. 

— Bu hızlı kalkınma için sürekli siyasî ve ekonomik istik
rarın mevcudiyeti şarttır. 

— Amaç, kişinin hürriyet içinde refaha kavuşmasıdır. 
— Mülkiyet hakkı ve hür teşebbüs kurma hakkı vazgeçil

mez temel inançlarımızdır. 
— Kalkınmanın amacı, insanımızın maddî ve manevî 

alanda ilerlemesi, refahın sosyal adalete dayanan dengeli bir 
gelir dağılımı vasıtası ile yayılması, insanımıza sağlık, eğitim, 
medeni hizmet, sosyal güvenlik alanlarında fırsat eşitliği ta
nınması, asgarî hayat çizgisinin yükseltilmesi ve bu çizginin 
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altında kalanların sayısının hızla azaltılmasıdır. 
— "Serbest piyasa ekonomisinden", ekonomide bütün 

dengelerin kendi kendine teşekkül edeceği, "bırakınız yap
sınlar" prensibinin aksine, fiyat teşekkülü için arz ve talebin 
serbestçe oluşmasını, dengelerin siyasî tercihlere uygun ola
rak oluşması için, zora başvuramayan, bazan zamanı, bazan 
imkânları, bazan her ikisini de kullanan yönlendirmelerin ya
pılmasını, asıl olan rekabet atmosferini meydana getirebil
mek için de "tekel" ve "oligopol" yaratan unsurları ortadan 
kaldırmak için, sürekli uğraşmayı anlıyoryuz. 

Doğru Yol Partisi'nin siyasi, ekonomik ve sosyoekonomik 
tercihleri çerçevesinde tasarladığı kalkınma modeli, 15 ana 
konu içinde, 120 maddelik bir bütün hâlinde hazırlanmıştır. 

Ayrıntılı çalışmaları mevcut bulunan bu 15 ana konu hak
kında düşüncelerimizi şöyle özetleyebiliriz: 

b) Enflâsyon 
Enflâsyon bir numaralı halk düşmanıdır. 
Birinci öncelik, enflâsyonla mücadeledir. 
Bu mücadele en uygun ve kısa bir devre içinde yapılmalı

dır. 
Bu mücadele, ciddiyede sürdürülmeli ve müstakil olarak 

ele alınmalıdır. 
Bu mücadelenin unsurları, para arzının kontrolü, bütçenin 

talikimi, emisyona hâkim olma, enflâsyonu teşvik eden karar 
ve uygulamaların askıya alınması, ihracatın dengeli olması, 
KİT zamlarına hâkim olunması dır. 

Enflâsyon istenen seviyeye gelmeden, ekonominin iki 
esaslı unsuru olan pozitif faiz ve harekedi kurdan fayda sağla
mak mümkün olmaz. 

Enflâsyonun inmesi ile, tasarruf, düşük pozitif faiz ve yatı
rım yolu ile kalkınma ve işsizliğin azaltılması mümkün olacak
tır. 
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c) Yatırım 
Yüksek yatırım hızına ulaşmak ana hedeflerden biridir. 
Iç kaynaklar ve iç tasarruflar kalkınmayı götürecek bir hâle 

gelinceye kadar, dış kaynaklardan istifade etmek kaçınılmaz
dır. Dış borçlanmada önemli husus, uygun faiz ve uygun 
vâdedir. 

Yüksek kalkınma hızı, ancak yüksek yatırım ve yüksek ve
rim ile elde edilebilecektir. 

Yüksek verim için yeni üstün teknoloji zaruridir. 
Yeni teknoloji üretimi ve transferi için "üniversite-iş adamı-

hükümet" arasında yakın işbirliği şartları yaratılarak, üniversi
teler kalkınmaya yönlendMlmelidir. 

Kamu yatırımı ile özel yatırım arasındaki denge, özel yatı
rım lehine çevrilmeli, bu amaçla, bankalar sistemi ıslah edil
meli, Devlet, sermaye piyasasından tedricen çekilmelidir. 

ç) Yapısal Değişme 
Büyüme ile birlikte dışa açılma esastır. Yalnız bu açılma 

tedricî olmalıdır. Büyüme ve dışa açılmada amaçlar ve araçlar 
arasında uyum gereklidir. 

Sadece dışa açılmayı amaçlayan bir politikanın büyüme 
modeline dayanmadığı herkesçe bilinen bir husustur. 

Serbest ticaret, paranın iç ve dış istikrarı ile mümkündür. 
Bir yandan iç enflâsyon, bir yandan yükselen kurlar ve devam
lı devalüasyon gibi dış değerlerde görülen hareket, dışa açıl
ma ile beraber gelen zamlar, halledilmesi çok güç problemler 
yaratır. 

Serbest piyasa ekonomisinin temel problemi "tekel" ve 
"oligoporierin yakından takibidir. Gerektiğinde ihracat kısıl
ması, ithalât ile, bu temel problemin çözümüne gidilmelidir. 
Hattâ, icabında teşekküller hakkında kovuşturma yapacak 
mevzuat tanzim edilmelidir. 

Piyasada, piyasa unsurları ile, makro kontrol unsurlarının 
birlikte kullanılması, sistemin iyi işlemesini sağlar. 

Kalkınmada, yatırım hacmi, sektörlerin birleşimi ve kulla
nılan teknoloji arasındaki uyum çok önemi idir. 
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Sermaye ve teknoloji yoğunluğu yükysek olan yatırımlar, 
genelde en yüksek verimi sağladıkları için, büyümeyi yüksel
tici sanayi dallarının geliştirilmesi gereklidir. 

Yurt içindeki sanayi ve tarım malları ile hizmetlerin, yurt dı
şındaki benzer mal ve hizmetlerle birbirine yakın fiyat ve kali
teye getirilmesine çalışmalıdır. Bu uyum ancak uzun vadeli 
bir perspektif içinde, malî ve idarî teşvikler kullanılarak ve 
tedricen, sektör sektör çalışarak meydana getirilebilir. 

Bunun için işletmelerin, ihtiyaç duyacakları tevsiat, yenile
me, modernleştirme ve mamul geliştirmesi faaliyetleri teşvik 
edilmelidir. 

d) Tarım 
Tarım girdilerinin fiyatları iyi takip edilmeli, gerekirse des

tekleme politikaları uygulamalı ve tarım ürününe alın terinin 
hakkı, peşin olarak verilmelidir. 

Verimi arttırmak bakımından iyi kaliteli tohum ve sulama 
imkânları teşvik edilmelidir. 

Tarım kredisinin miktarı ve şartları çiftçinin ihtiyacına göre 
tanzim edilmelidir. 

Ziraat Bankası'nın kendi öz sahasına dönmesi sağlanma
lıdır. 

İç fiyat istikrarı sağlamak ve üreticiyi, sanayiciyi, ihracatçıyı 
ve tüketiciyi korumak bakımından, tarımda destekleme fiyatı 
ve de depolama politikası, ıslah edilerek devam ettirilmelidir. 

e) Sanayi 
Tarım ve sanayi birlikte önemle ele alınmalıdır. 
Sanayide, eski teknolojiden üstün yeni teknolojiye geçiş 

teşvik edilmeli, aradaki teknoloji ve prosesler aüanmalıdır. 
Üstün yenilikler için patent satın alma, benzerini imâl etme 

ve üretimine geçmek için her türlü teşvike başvurulmalıdır. 
Sanayi, ihracat ve ithal ikamesi için değil, talep için kurul

malıdır. Bu talep müşterek iç ve dış talep olacaktır. Böylelikle 
kaynak israfı önlenecek, kapasite kullanımı çoğalacak, işlet
melere pazar emniyeti gelecektir. 
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İthal ikamesi toptan reddedilmemelidir. 
Sanayide rekabet ve verim için gözlenecek husus, dış ra

kiplerin şartları ve teknolojisi olmalıdır. 
f) Kamu İktisadi Teşebbsüleri (KİT'ler) 
KİT'lerin varlığı bir vakıadır. 
KİT'lerin faaliyet sınırları tesbit edilmelidir, 
Kamu, Özel teşebbüsün çeşitli sebeplerle kurmadığı veya 

kuramadıı ve ülke ekonomisi bakımından kurulma zorunlu
luğu bulunan işletmeleri kurmaya devam edecekitr. 

KİT'Lerin teker teker organizasyon, fonksiyon, üretim ve 
kârlılık incelemeleri yapılmalı, kamuya yük olmakyerine, kay
nak yaratmalarını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. 

KİT'ler mâkul gelir getirmeli, ne zarar, ne de çok kâr etme
lerine müsâade etmemelidir. 

KİT mamullerinden temel mal veya tekel durumundaki 
malların fiyatları kontrol edilmeli, diğer mal ve hizmetlerdeki 
fiyat politikaları KİT'lere bırakılmalıdır. 

Yukardaki kısmî fiyat kontrolü dışındaki bütün işletmeci
lik sahalarında, KİT'lerin özel teşebbüse benzer serbestiydi 
olmalıdır. 

KİT'ler yatırımlarını kendi kaynaklarından yapmalıdırlar. 
KİT'ler için bütün işletmecilik tekrdklerinin kullanılabile

ceği yeni yönetim modelleri geliştirilmelidir. 
KİT'lerin siyasî iktidarla olan ilişkisini yürütecek bir organ 

teşekkül ettirilmelidir. 
Ekonomi büyüdükçe, sınırlı tutulan KİT'lerin ekonomide

ki etkinliği azalacaktır. 
g) Bütçe ve vergiler 
Yönetim politikalarının yürütülmesinde, bütçe, ana araç

lardan biridir. 
Bütçe tanziminde gelir ve giderler ciddiyede düzenlenme

lidir. Bütçe açıkları her zaman enflâsyonu teşvik eden bir un
surdur. Denk sayılabilecek bir bütçe tanzim edilmelidir. 
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Bütçe salam gelirlere dayanmalıdır. Bunun için gelirlerin 
tamamı gözden geçirilmelidir. 

Bütçe dışına çıkılmış bulunan fonlar teker teker ele alına
rak, bütçe geliri ve sarfiyatı mahiyetinde olanlar, sür'atle büt
çeye intikâl ettirilmelidir. 

Devlet, sınırlı büyüklükteki sermaye piyasasına, yükysek 
faizlerle girmemeli ve özel teşebbüs kaynaklarını kurutmama-
hdır. 

Vergi sistemi, basit, az sayıd,a düşük yüzdeli ve yaygın ver
gi esasına göre yeniden tanzim edilmelidir. 

Ana vergilerin işlerlik kazanması için her türlü tedbir alın
malıdır. Vergi yönetimi pasif halden çıkarılmalı, mekanize 
edilmelidir. Zor iş yapılmalıdır. 

Gelir vergisi, bordro vergisi olmaktan çıkarılmalıdır. 
h) İhracat ve İthalât 
İhracat teşviki devam etmeli ve uzun vâdede, bu teşvikler 

üstün kalite ve uygun maliyet sağlamak içni, üretime kaydırıl
malıdır. 

Üretimle desteklenmeyen ihracat geçerli değildir. 
İhracat sahaları açmak için, köklü ve makro seviyede ted

birler alınacaktır. 
Mal ve ürün bazı dışında yapılan özel istikametti teşvikler

de fırsat eşitliği tanınmalı, bu teşviklerin ekonomiye zarar 
vermemesine çalışılmalıdır. 

Her çeşit mal ihracı yerine, muayyen sektörlerin ürünlerini 
ihraç eden, onların piyasalarını iyi bilen ve takip eden ihracat
çılık tercihe şayandır. 

İthali uygun görülen malların liberasyonu yapılmalıdır. 
İthalât ve ihracat yapılan ülkelerin korumacılık uygulama

ları yakından takip edilmeli ve ülke menfaati gözetilmelidir. 
İhracatta olduğu gibi, ithalattaki kaide dışı durumlar Oda

ların ve Birliklerin sorumluluğunda olmaladır. 
Teşebbüs gücü, organizasyon kabiliyeti, zekâ, çalışkanlık 
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ve güven unsurlarını bünyesinde toplamış iş âleminin faali-
yederini, ekonomik sistemin rasyonelliğinden şüphe ettire
cek ve kaide dışı menfaat sağlayacak faaliyetlerle istismar gay-
reüerinin üzerine varılmalıdır. 

ı) Hareketli Kur 
Gerçekçi kur arayışı ile, Türk lirasının sürekli olarak düşü

rülmesine ve Türk parasının ihracatın desteklenmesi için bir 
unsur olarak kabul edilmesine karşıyız. 

Harekeüi kurun tesbit şekli önemlidir. Ölçüleri hergün de
ğişmeyen, objektif bir kur sistemi esastır. 

Hareketli kur, yumuşatılmış olarak kullanılmalı, bıraktığı 
boşluklar, icabında selektif vergi iadeleri ile doldurulmalı, 
sanları zorlamadan konvertibiliteye geçiş zamanı gelince de 
terkedilmelidir. 

Bu surede, ithalâtı olan yatırımlar kolaylaşacak, dış borçla
rın Devlet ve işletme üzerindeki baskısı hafifleyecek, enflâs
yon desteklenmeyecek, finansman ucuzlayacak, bütçe açıkla
rı azaltılacak, tarım ürünlerinin dış fiyadarının düşmesi önle
necektir. 

i) Toplu sözleşme 
Hür ve demokratik rejimin bir müessesesi olan toplu söz

leşmelerin kendi kaidelerine göre ve idarî müdahale olma
dan yürütülmesi şarttır. Toplu sözleşmelerle, tabiî olarak üc-
reder ve çalışma şartları İslah edilecektir. 

Münhasıran ucuz işçilikle kalkınmayı kabul edemeyiz. 
j) Bankalar sistemi 
Banka sistemi, kabul ettiğimiz ekonomik sistemin temel 

müesseselerinden biridir. 
Banka sistemi gözden geçirilmeli, kamunun bankalar üze

rindeki uygulama ile ilgili müdahaleleri sınırlanmalıdır. Yan
lışlığı ve doğruluğu tartışmalı olan ve bankaların iyi işlemle
rinden ziyade, kamu yönetiminin işini kolaylaştırma gayesini 
güden: munzam karşılıklar, cezaî faizler, disponibilite nispet
leri, mevduat çeşiderine yanlış faiz nisbederi, uygulama... gibi 
tasarruf edici operasyonlar kaldırılmalıdır. 
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Devlet, kaynak temini için, banka sistemi ile haksız rekabe
te girmemelidir. 

Bankalardan piyasaya kredi şeklinde alınması icapeden 
kaynakların, çok büyük rakamlara erişen Devlet tahvilât ve 
bonolarına akması önlenmelidir, 

Geri gelmeyen kredilerin kanunî takip yollarını hızlandıra
cak mevzuat değişikliği yapılmalıdır. 

k) Gelir dağılımı 
Gelir dağılımı son derece bozulmuştur. 
Ağır ve uzun bir enflâsyon devresinden sonra, gelir dağılı

mı rakamları bir sosyo-ekonomik ve sosyo-politik çerçeve 
içinde, gözden geçirilmeli ve gerekli düzeltmeler süratle ya
pılmalıdır. 

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) artışının bir kısmı kalkın
ma için kullanılırken, bir kısmı da vatandaşların gelirlerinin 
arttırılmasına ve Devlet hizmetlerinin geliştirilmesine tahsis 
edilmelidir. 

1) İşsizlik, 
İşsizliğin azalması, kalkınma hızının yükselmesine ve bü

yük iş sahalarının açılmasına bağlıdır. 
İşsizlik ekonomi politikalarındaki başarısızlığın bir netice

sidir. 
Erken emeklilik ve çalışma sürelerinin kısaltılması işsizliği 

azaltmayacağı gibi, ayrıca, ileride ekonomiye ve insanlarımıza 
dert olacaktır. 

m) Konut 
Enflâsyonun durdurulması, konut problerninin hallinde 

temel şartlardan biridir. 
Konut açığı karmaşık değil, basit usul ve kaidelerle halledi

lebilir. 
Fonda toplanan kaynaklar doğrudan "satan-satın alan" 

ilişkisine terkedilmeli ve bunun için bir ihtisas kuruluşu olan 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası'ndan faydalanümalıdır. 

Fonun konuttan başka işlere tahsisi, inşaatı yakından veya 
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uzaktan ilgilendiren sanayi dallarına krediler için kullanılma
sı, konut yapımını temin etmez ve fonun etkinliğini azaltır. 

o) Ekonomi yönetimi 
Ekonomi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenen bütün 

Devlet organizasyonu gözden geçirilmelidir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı'nin kurmay çalışmaları geliştiril

meli, malî ve ticarî mevzuat gözden geçirilmeli, üniversitele
rin "sanayi-ticaret-teknoloji" konuları ile ilgilenmelerini sağ
layacak bir sistem geliştirilmelidir. 

Ziraat Bankasının esas fonksiyonlarına intibakı sağlanma
lıdır. 

Hazine ile Maliye arasında, iç ve dış ticaret arasında, stok 
sistemi ile iç ve dış ticaret arasında, ekonominin ihtiyaçlarına 
uygun, kaideleri belirlenmiş ilişkiler kurulmalıdır. 

Ekonomi yönetimi ile ilgili istatistikler, bütün ekonomik 
faaliyetleri gösterecek şekilde, idarî kontrolden geçmeden, 
zamanında ve doğru olarak, yeniden gözden geçirilerek ya
yınlanmalıdır. Konu ciddiyetle takip edilmelidir. 

Doğru Yol Partisi'nin kalkınma modeli içinde yer alan ana 
konuları özetlendikten sonra, ekonomik konuları zikredilme
si zarurî gördüğümüz iki konu ile tamamlıyoruz. 

ö) Büyük Projeler, 
Türkiye 1985 yılında 7444 yatırım projesi üzerinde çalış

mıştır. Bu projelerin toplam değeri 9 trilyon 948 milyar liradır. 
Bu projelerden 253Q'u 1989 ve daha sonraki yıllarda, geri 

kalan 4914'ü de 1989'a kadar bitirilecektir. 

1989'a kadar bitirilecek 80 büyük proje içerisinde, dünya 
çapında büyük 37 dev proje bulunmaktadır. 
Bu 37 dev proje şunlardır 

1) Karakaya Barajı ve Hidroelekrik santrali 
2) Atatürk Barajı ve Hidroelektrik santrali 
3) Urfa Tüneli 
4) 16 Adet Baraj ve Hidroelektrik santrali: Fındıklı, Karga-

mış Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Kızıldere - Köklüce, Kılıçka-
ya, Çamlıgöze, Harşit, Doğankent n, Altınkaya, Kapulukaya, 
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Derbent, Çatalan, Gezende, Oymapınar, Adıgüzel, 
5)9 Adet termik santral: Afşin-Elbisan A1-A4, Afşin-Elbis-

tan IVB4, Yatağan II, Çayırhan, Kangal, Yeniçatalağzı, Orha
neli, Soma B, Yeniköy-Sekköy. 

6) Jeotermal Santral 
7) Nükleer Santral 
8) Ali Ağa Kombina Çevrim Santralı 
9) Afşin Elbistan A Linyit Projesi 

10) İzmir Aliağa Petro-Kimya Kompleksi 
11) İstanbul-Ankara sür'at demiryolu 
12) Orta Anadolu Rafinerisi 
13) Konya Traktör Fabrikası 
14) Poladı inşaat ve kazı makinaları fabrikası. 

Bu projelerin tamamlanması ile, 
— Su sıkıntısı çeken şehir kalmayacak, 
— Elektrik sıkıntısı olmayacak, 
— Bol kömür bulunacak, 
— Yolların büyümesi ile ulaşım kolaylaşacak, 
— Tarım üretimi en az 2 misli artacak,çiftçinin cebine giren 

para %100 çoğalacak, 
— Ürettiğimiz tarım ürünlerini ihraç edeceğiz, 
— Enerji kullanımında, petrol dışında, dışa bağımlılıktan-

kurtulacağız, 
— Tarımda ve sanayide kendi yaptığımız makineleri kulla

nacağız, 
— Yurdun kurak yerleri sulanacak, 
— Türkiye'ye daha çok turist gelecek, 
— Sanayi üretimimiz ve ihracatımız artacak, 
— Sulama, sert iklim şartlarını yumaşatacak ve 
— Bütün bu yatırımlar işsizlik sorununun çözümüne yar

dımcı olacaktır, 
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p) Büyük Türkiye'nin İleri Hedefleri: 
Türkiye'nin hizmetine talip olan ve bu yolda fikir geliştiren 

Doğru Yol Partisi, hamleci vasfı ile, Büyük Türkiye'nin ileri he
deflerini şöyle özetlemektedir: 

— 2000 yılı Türkiye'si, Batı Avrupa toplumunun, eşit şartla
ra sahip, hür ve müstakil bir parçası olmalıdır. 
Bunun İçin, 

— hürriyetçi, demokratik, çok partili hukuk Devletini, bir 
kere daha kazaya uğramayacak şekilde yerleştirmelidir. 

— Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üye olmalıdır. 
— Avrupa Parlementosu'na tam üye olmalıdır. 
— Türk milleti, demokratik sistemle idare edilen diğer 

memlekederin sahip olduğu bütün haklara sahip olmalı
dırlar. 

— 156 dünya devleti arasında bugün arazi bakımından 36., 
nüfus bakımından 16., milli gelir bakımından 25., fert 
başına milli gelir bakımından 52. sırada bulunan Türki
ye, 2000 yılında ilk 15 ülke arasına girmelidir. Bunun 
için 2000 yılında300 Milyar dolar milli gelir ve fert başına 
4000 dolarlık gelir seviyesi, ulaşılabilir bir hedef olarak 
görülmektedir. 

— Tarımımız 2000 yılının 70 milyonluk Türkiyesi'ni dışarı
ya muhtaç olmadan besler hâle getirmelidir. 

— 2000 yılında, ekonominin bütün kesimlerinde üretim, 
bugüne göre kat kat arttırılmış olmalı, yeni teknolojiler 
ülkede kullanılmalıdır. 
Özellikle: 

— Bugünün 34 milyar kilovatsaadik elektrik enerjisi üreti
mi 250 milyar kilovatsaate, 

— Bugünün 20 milyon tonluk çimento üretimi, 45 milyon 
tona, 

— Bugünün 3 milyon tonluk demir-çelik üretimi, 25 mil
yon tona, 

— Bugünün 18 milyon tonluk linyit kömürü üretimi, 160 
milyon tona, 
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— Bugünün 40 milyon tonluk gübre üretimi 60 milyon to
na, 

— Bugünün 22 milyon tonluk hububat üretimi 40 milyon 
tona, 

— Bugünün 1 milyon tonluk şeker üretimi 2 milyon tona, 
— Bugünün 15 milyon tonluk rafineri kapasitesi 50 milyon 

tona ulaşmalıdır. 
— Alüminyum,bakır, çinko, kurşun, volfram, manyezit, bo

raks ve fosfat işleyen tesislerimize yeni maden projeleri 
eklenmeli ve ham cevher yerine işlenmiş mamul maden 
satmalıyız. 

— Karada ve denizde kesif petrol araştırmalarına girişmeli-
yiz. 

— Agırsanayii ve harp sanayiini sür'ade kurmalıyız. Maki-
na, motor, iş makinaları aktarma organları, takım tez
gahları imal eden fabrikalara elektronik, elektroteknik 
cihazlar, taşıt gemi ve uçak sanayileri için atılmış başarılı 
adımları ileri merhalelere ulaştıramalıyız. 

— Bugünkü: ihtiyaçları karşılamaya yetmeyen kara ve de
miryolları ile, limanlar ve hava meydanlarına Rotterdam-
Singapur yolu üzerinde geçilmesi zaruri bir köprü olan 
Türkiye'nin yüksek standardı tesisleri eklemesi gereki
yor. Bunu gerçekleştirecek bir büyük bayındırlık hamle
sine girişilmeüdir. 

— Türkiye dünyanın büyük merkezleri ile otomatik ola-
rak,gerekirse peyk yolu ile, haberleşebilmeli öte yandan 
bütün köyleri ile telefon bağlantısı kurabilmelidir. 

— 2000 ydında 45 milyar dolarlık ithalat ile 35 milyar dolar
lık ihracatı gerçekleştirebilmeliyiz. 

—İktisadi müesselerimiz, rasyonel işlemU,üretimimiz reka
bet gücü kazanmalıdır. 

— Televizyon birkaç kanaldan yayın yapabilmeli ve ülke 
nüfusunun tamamına yayılmalıdır. 

— Üniversitelerimiz günlük ve geleceğe ait yüksek tekno
lojileri yaratır bir yapıya kavuşturulmalıdır. 
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— Sosyal güvenlikten mahrum 30 milyon Türk köylüsünün 
geleceği teminata kavşuturulmalıdır. 

— Yolsuz, susuz, elektriksiz köy kalmamalı, Türk köyü 
imar edilmelidir. 

— Hâlen ekilen 260 milyon dönüm arazinin sulanabilen 20 
milyon dönümü,ilk merhalede 70 milyon dönüme çıka
rılmalıdır. 

— Genetik ve elektronik ilimlerinin verdiği bütün imkânlar 
kullanılmalıdır. (Özellikle tarımda ve eğitimde) 

— Şehirleşme desteklenmeli,ülkemiz çevreyi kirletmeyen, 
milli karakterini koruyan mamur şehirlere kavuşturul
malıdır. 

— Herkes sağlık hizmetlerinden üstün bir standartta yarar
lanmalıdır. 

— Bütün Türk vatandaşları emeklilik hakkına kavuşmalı
dır. 

— Aile müessesesi ile çaresiz, kimsesiz vatandaşlara sa
hip olunmalıdır. 

— Devlet çarkı daha hızlı, daha rasyonel ve daha ucuz işle
melidir. 

Bu boyutları ile ortaya konan gelişmişliğin büyük kaynağa ih
tiyaç göstereceği aşikardır .Başarı ölçüsü ise bu kaynağı yara
tıp kullanabilmekle ortaya çıkacaktır. 

Türk milleti ve devleti bunu bulabilecek ve en iyi şekilde 
kullanabilecek güce sahiptir. Geçmişte bunu ispat etmiştir. 

3)Sosyal konular: 
a) Sosyal Refah Devleti 
Doğru Yol Partisi'nin genel siyasi felsefesi, 20. asrın en be

lirgin siyasi inanışı olan "Sosyal Refah Devleti" hedefine ulaş
maktır. 

Sosyal Refah Devleti,bir yandan ekonomik büyümeyi bi-
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rinci hedef alan, öte yandan gelir dağılımına Anayasa'nın çiz
diği hudutlar içinde müdahalelerde bulunmak, dengeli gelir 
dağılımını sağlayan ve bu iki elemanla refahı tabana doğru ya
yan bir siyasi ve ekonomik inanıştır. 

Sosyal Refah Devletinin gerçeklemesi ancak,iktisadi büyü
me ile mümkündür.Zira Sosyal Refah Devletinin masrafları 
ancak böyle karşılanabilir. 

Şüphesiz en tesirli ve gözle görülebilecek sosyal politika 
aracı, kamu harcamalarıdır. Böylelikle Devlet, harcamalar yo
lu ile toplumdaki gelir eşitsizliği sonuçlarını tashih edebilir. 

Zira Sosyal Refah Devleti anlayışında, Devlet, eğitimin, te-
davinin.işsizliğin, kimsesizliğin ve yaşlılık hâlinin fertler ara
sında eşitsizlik yaratacak sebepler olmasını ortadan kaldır
makla görevlidir. 

Ülkemizde Sosyal Refah Devleti anlayışına götüren icraat, 
kalkınmışlık seviyesine nisbetle hayli erken başlamış, fakat is
tikrarlı olmamıştır. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında,Sosyal Refah Devletini 
gerçekleştirmiş bir ülkeye rastlamak mümkün değildir. 

Doğru Yol Partisi bu anlayışı kalkınmanın bir ufku olarak 
benimsediğini ve zaruri gördüğünü zikretmeyi gerekli say
maktadır. 

b) Zümreler: köylü, İşçi,esnaf, memur, emekli, dul 
ve yetimler 

• Türkiye'nin meselelerine Türk köyü ve Türk köylüsün
den başlanmıyorsa, hareket noktası yanlıştır. 

Türk köyünün ıstırabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin me
deniyetçilik mücadelesi çıkarılmıştır. Bu mücadele, çileyi, ıs
tırabı dindirmeAnadolu köylüsüne refah götürme,ücra köşe, 
sahipsiz kişi bırakmama, karasapan,tahta kaşık ve çarık devri
ne son verme kavgasıdır. 
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Şehirde ne varsa, köyde de o olacaktır. 
Tarım girdileri,zamanında, bol ve ucuz olarak sağlanacak, 

Devlet desteği devam ettirilecektir. 
Destekleme Ayadan enflasyonun üzerine çıkarılacak, alın 

terinin hakkı peşin olarak verilecektir. 
Tarım kredisi hacmi iki misline çıkarılacak, faizi düşük ola

caktır. 
Tabii afedere karşı, tarım sigortası uygulaması ile köylüye 

tazminat verilecektir. 
Yaşlı, hasta ve çalışmayan köylüler .ihtiyarlık, işsizlik ve ge

nel sağlık sigortasına kavuşturulacaktır. 
Türk köyü imar edilecektir. Susuz, yolsuz, elektriksiz köy 

kalmayacaktır. Köye telefon gelecektir. 
Türk köyüne sağlık hizmederi gidecektir. 
Türk köylüsü sosyal güvenliğe kavuşturulacak, gelecek en

dişesinden kurtarılacaktır. 
Türk köylüsünü alabilen ve satabilen hâle getirmek ve pa

zarın müşterisi yapmak, en büyük davamızdır 
Türk köylüsünün mahsulü değerlendirilecek, üretim artı

şım, depolamayı, pazarlamayı ve teşkilâdanmayı teşvik edici 
tedbirler alınacaktır. Gönüllü kooperatifleşme teşvik edile
cektir. 

Orman köylüsünün mes'eleleleri ayrı ve öncelikli bir proje 
halinde ele alınacaktır. 

Yeşilin bozkırla, aydınlığın karanlıkla, refahın fukaralıkla 
mücadelesini biz kazanacağız. 

Köye ve köylüye hizmette kaldığımız yerden tekrar başla
yacağız. 

• Türkiye sathındaki büyük medeni eserlerde, Türk işçisinin 
imzası vardır. Türk işçisi el emeği,ahn teri.vatanperverliği ile 
ülke kalkınmasının teminatıdır. 

Sendika ve toplu sözleşme haklarının yeniden,hür ve de-
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mokrat bir ülkeye yakışır şekilde teessüsü sağlanacaktır. 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleş

mesi, Grev ve Lokavta Kanunu ile SSK'nun kuruluşunu düzen
leyen kanunda, demokratik rejim ile bağdaşan değişiklikler 
yapılacaktır. 

İşçi ücretleri gözden geçirilerek, alım gücünü arttıran ted
birler alınacaktır. 

Asgari ücret vergi dışı tutulacaktır. 
Kalkınmanın hızlandırılması, hızlı sanayileşme ve daha 

fazla yatırım gibi cesur teşebbüslerle istihdam hacmi büyütü
lecektir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin problemleri özellikle ele alına
caktır. 

Çalışan işçilerin yanısıra, işçi emeklileri ile dul ve yetimleri
nin geçim şartlan yeniden düzenlenecektir. 

SSK'nın konut kredisi ihya edilecektir. 
Doğru Yol Partisi Türk işçisinin haklarının, huzurunun ve 

refahının teminatıdır. 

• Hür teşebbüs ruhunun kaynağını esnaf ve san'atkarlarımız 
oluşturur. 

Doğru Yol Partisi.esnaf ve sanatkarlarımızı sadece bir ikti 
sadi unsur değil, milletimizin milli ve manevi değerlerinin 
canlı sembolleri olarak kabul etmektedir. 

Türk esnaf ve san'atkârı, kendi dükkânına, kendi âlet ve va
sıtalarına, kendi evine sahip olacaktır. 

Türk esnaf ve san'atkârı, dilediği kadar hammadde, yeterli 
ve ucuz kredi bulacaktır. 

Türk esnaf ve sanatkârı, sosyal güvenliğe sahip olacaktır. 

Küçük sanayi siteleri, günün ihtiyaçlanna göre geliştirile
cektir. 
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Halk Bankası ve kooperatif kredüerinin hacmi ilk merhale
de iki misli çıkarılacak, faizleri düşürülecektir. Esnafa "mesle
ğe başlama" kredisi verilecektir. 

Bağ-Kur daha iyi imkânlara kavuşturulacaktır. 
Esnafın vefgi zorlukları kaldırılacaktır. 
Küçük sanayi ve ağır sanayi irtibatı kurulacaktır. 
Doğru Yol Partisi helâl kazanca destek olacaktır. 

• İktidarın kötü idaresinin.isabetsiz ekonomik politikasının 
yükünü sabit gelirli olan memur, emekli, yetim ve dullar çek
miştir. 

Evvelce hayattan ilerleme istikametinde birşeyler bekleye-
bilen memurlar,artık sadece gündelik hayadarını idareye ça-
lışmakadırlar. 

Maaşlar, haftalık seviyesine düşmüştür. 
Memur için, statüsü ile mütenâsip sosyal hayat sürmek ha

yâl olmuştur. Herkes ancak karın doyurabilme peşindedir. Ki
ralar, yakacak,okul masrafları birer korkulu rüya gibidir. Me
mur, borç içinde yaşamaktadır. 

Zeytinin tanesinin 8 lira olduğu, ülkede ayın sonunu zeytin 
ekmekle getirebilmek bile bir hayâl olmuştur. 

Orta tabakayı kalkındıracağını vaad eden bu Hükümet, tek 
kelime ile, bütün sabit gelirlileri yakmıştır. 

Doğru Yol Partisi, maaşların haysiyedi bir seviyeye getiril
mesine çalışarak, sabit gelirliye bir pencere açacaktır. 

c) Kalkınma yarışında geri kalmış yöreler: 
Doğru Yol Partisi bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını 

ortadan kaldırmayı vazgeçilmez bir görev telâkki etmiştir. 
Esas olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkındırılması 
ile asırların ihmâlini yenmektir. 

Bu bölgenin gelişmesi "Özel bir plân" konusu olup, gerek 
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kalkınma plânına entegre edilmelidir. 
Bölgede büyüme potansiyeli yüksek merkezlerin meyda

na gelmesi, desteklenecektir. 
Artan şehirleşme hızını karşılayacak imkânlar getirilecek

tir. 
Bu bölgenin kalkınması için hazırlanacak program iki te

mel ilkeye dayanacaktır: 
1) Bölgenin tabii kaynaklarına dayalı olarak kalkınma: bu

rada tarım, maden ve sanayiye önem verilecektir. Tarımda 
hayvancılığın ayrı bir ğırlığı olacaktır. Sanayi, daha çok tarıma 
dayalı sanayi halinde gelişecektir. 

2 ) Ulaştırma sisteminin transit ticaretine elverişli olarak ge
liştirilmesi: ticari ilişkilerin gelişmesi için İran ve Suriye hudut
larında serbest pazarlar kurulacaktır. 

Bölge, yeniden bir Mezopotamya bereketine kavuşacaktır. 
Bölgede özel teşebbüs yatırımlarına özel teşvik imkânları 

uygulanacaktır. 
Bölgede ekonomik ve sosyal altyapının tesisi hızlandırıla

caktır. 
Doğru Yol Partisi için, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 

kalkınması, sadece bir ekonomik mes'ele değil, ülkenin birli
ği ve bütünlüğü ile ilgili ve mutlaka başarılması gereken, bir 
potansiyele hayatiyet verme hareketidir. 

Doğru Yol Partisi için, mahrumiyet kader değildir. 

ç) Din-Iiuklik-yicdan hürriyeti 
Demokrat bir ülkede.din ve vicdan hürriyeti,ibadet hürri

yeti, eğetim hürriyeti ve âyin hürriyeti kişinin temel hak ve 
hürriyederindendir. 

Lâiklik, bu hürriyetlere karışılmaması için konmuştur. 
Din ve Devlet münâsebetleri, Osmanlı İmparatorluğu ida

resinde düzgün yürümüştür. Batı Avrupa'da ise.zaman olmuş-
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kilise Devletin hâkimi olmak istemiştir. Kilise o tahakkümü 
yaparken dini kullanmış, Devlet de kilisenin tahakkümünden 
kurtulmaya çalışmıştır. Lâikliğin çıkışını burada aramak 
lâzımdır. 

İslâmda ruhban sınıfı yoktur. Allah ile kul arasında kimse 
yoktur. Hâkim kalınacak esaslar. İslâmın ana kaideleri,Kura-
n-ı Kerim'in hükümleri ve Sünnet-i Seniye'den ibarettir. 
İslâm'ın getirdiği ana kaidelerle, hukukun üstünlüğüne daya
nan Anayasa devletinin kaideleri arasında tezat yoktur. 

Her memlekette olduğu gibi Türkiye'de de zaman zaman 
sürtüşmeler olmuş, Türkiye lâikliği dinsizlik olarak anlamış, 
yanlış tatbikat yapılmış, "din" dendiği zaman da irtica anlaşıl
mıştır. Türkiye'de zihinler henüz bu tartışmayı halledeme-
miştir. 

Doğru Yol Partisi için mes'ele gayet açıktır: 
—Din ve vicdan hürriyetinin bir rahatsızlık vesilesi sayılma

sı kadar yanlış birşey olamaz 
— bir cemiyetteki dindar insanlar, o cemiyetin rahatı ve hu

zuru için teminattır. Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberi bi
len insanlardan bir kötülük gelmez. 

— Son 35 yıl zarfında zaman zaman ortaya atılan "irtica" id
diaları olay, zaman ve mekân boyutlarına bağlanmadan sür
dürülmüştür. Ne normal, ne de askeri müdahale devirlerin-
de,sözü edilen bu tehlikenin, olması lâzım geler sanıklarının 
yakasına yapışılmamış, ama, "irtica tehlikesi" iddiası sürmüş
tür. 

— Böyle bir tehlike varsa, Devletin bunun üzerine varması, 
himaye etmesi düşünülemez. Böyle bir tehlike yoksa, dindar 
insanları rahatsız edercesine sürdürülen iddialar incitici ol
maktadır. 

Hukukun üstünlüğüne dayanan Anayasa devletinde, "ha
yali tehlike", "ihdas edilmiş suç" olmaz. Mücerret kaville suç
lama olsa bile, bundan ceza çıkmaz. 

Bunlar hukukun fevkalade büyük ve evrensel prensipleri
dir. 

Dindar bir cemiyet güç ve kuvvettir. Dinsiz bir cemiyetten 
çok daha iyidir. 
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Bu ülkede herkes, göğsünü gere gere "Elhamdülillah, ben 
Müslamanım" diyecektir. 

d) Milli Eğitim, Milli Kültür 
Milli eğitim Türkiye'nin en önemli mes'elelerinin başında

dır. Yarının Türkiye'si bugünün çocuklarının elleriyle inşâ 
edilecek, Türk toplumu onların fikrî inançları ile yoğrulacak-
tır. 

Hür ve şahsiyet sahibi, doğru düşünen,isabetli kararlar ve
rebilen, milli benliğini çok iyi geliştirmiş, kafasını ve vicdanını 
yabancı ideolojilere kiralamayı reddeden nesiller yetiştirmek, 
milli eğitimin ana gayesidir. Yabancı kültürlerin hasreti içinde 
olmayan, kendi tarihine,kendi kültürüne, kendi görenek ve 
geleneklerine sahip çıkan aydınlardan mahrum bir ülkenin 
geri kalmışlığı mudaktır. Ayrıca, Büyük Türk toplumu,Anado-
lu Türklüğünden ibaret değildir. 

Adriyatik Denizinden Japonya'ya kadar Türk medeniyeti, 
İslam Medeniyeti vardır. Bugünün yegâne bağımsız ve hür 
Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin manevi bir vecibesi 
de, Anadolu Türklüğü dışındaki Türk varlığının meselelerine 
ilgiyi canlı tutmaktır. 

Doğru Yol Partisi'nin eğitim hedeflerinden birkaçı: 

— Eğitimi, aydın işsizliğine yol açan verimsiz bir faaliyet ol
maktan çıkarmak; 

— İktisadi ve sosyal kalkınmamızın ve teknik gelişmenin 
muhtaç olduğu insangücünü sağlamayı amaçlayan bir 
eğitim programlamasına gitmek; 

— Her vatandaşa kabiliyetine göre en yüksek eğitim kade
melerini açık tutan bir fırsat ve imkan eşitliği sağlamak; 

— Okuyan her insana bir meslek,san'at ve maharet kazan
dıran; müstakil olma imkanı veren ve iş sahibi yapan bir 
eğitim programı uygulamak; 
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— Sürekli eğitim yoluyla,vatandaşın,hayatın her çağında, 
değişen şarüara ayak uydurabilmesini sağlamak; 

— Orta öğretimi,üniversiteye hazırlık kursu hüviyetinden 
çıkarmak mesleki ve teknik öğretime ağırlık vermek, 
okulları diplomalı işsiz ve mesleksiz insan yetiştiren lü
zumsuz kurumlar olmaktan çıkarmak, 

— Gençliğimizin eğitim, kültür,spor, beslenme, barınma, 
dinlenme imkanlarını geliştirmek; 

— Öğrenmenliği sadece kutsal bir görev değil, aynı za
manda bir ihtisas mesleği olarak gören ve eğitim hamle
mizin başarısını belli vasıflara sahip öğretmen yetiştir
meğe bağlı bulan bir zihniyeti milli eğitime hakim kıl
mak; 

— İlmi çalışma ve araştırmalar için lüzumlu serbestiyi sağla
yan muhtariyeti en geniş ölçüde savunmak,demokratik 
nizamı yıkmağa çalışan faaliyederin bu bahane ile hima
ye edilmesine karşı çıkmak; 

— Aydın din adamı yetiştiren her derecedeki okulları sayı 
ve kalite bakımından geliştirmek; milli.dini ve ahlaki eğitimi, 
ana-okuldan üniversiteye kadar mecburileştirmektir. 

Milli eğitim anlayışı içinde, yüksek bilim müesseseleri ola
rak, hür, ümî tefekkürün geliştirilmesi ve kalkınma hamlesine 
yardımcı gerçek aydınların yetiştirilmesini sağlayan üniversi
teler, hür ve çağdaş olacaktır. Türk gençlerini, bir açık ve sivil 
toplumun, refah toplumunun vatandaşı olarak yetiştirecek
lerdir. 

Cehaletten kurtulmak için kaçınmadığı bunca fedekârlık-
lara karşı, milletimiz, genç nesillerden ve eğitim müessesesi 
ve kadrolarından,ülkeye yararlı inanç ve bilgilere^nilli ve 
manevi değerlere,müli varlığımıza sahip ve sadık kuşakların 
yetiştirilmesi beklenmektedir. 
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e) Gençlik 
Pek çok yönü ile memleket idaresinin sorumluluklarına 

büyük ve yeni meseleler getiren, ama diğer taraftan memleke
timizin büyük bir kaynağını teşkil eden nüfus yapımız içinde 
gençlerin nisbeti ve o nisbetin önemi, ülkemizin gündemin
deki meselelere bakış açısından,zaruri bazı değişiklikler ya
pılmasını icap ettiriyor. 

Gençlerimiz sorumluları kaçınılmaz bazı zahmetlerle kar
şı karşıya bırakıyor. Düşünce tarzını zorluyor. Meselelere ye
ni ufuklar getirilmesini istiyor. Onlar arasında değişik irtibat
lar kurulmasını istiyor. 

Gençlik,düşünenlere ileri bakan bir zaman boyutu getiri
yor, yarınları düşündürüyor. 

Gençlik meselelere cömert, insani ve yeni bir bakış açısı ile 
bakılmasını istiyor. 

Tabii olarak.gençlik talepkârdır. İleriyi talep ediyor. Ufuk
larının aydınlık ve sağlam olmasını bekliyor. Bunun için, ha
yal gücünün büyümesini, genişlemesini ve yaygın olmasını is
tiyor. . 

Genç nesil bu taleplerinde haklıdır.Zaten böyle talepkâr 
olmasa, memleketin ufukları hem daralır, hem kararır. 

Gündelik meselelerin içinde boğulanlar, yarının getirecek
lerinden habersiz kalırsa, çözümler azalır, çıkmazlar büyür. 

Nüfusun 12-24 yaş grubunu içine alan ve 1985 nüfus sayı
mına göre, nüfusumuzun %27,5'ini teşkil eden (12.824.094) 
gençlik, henüz meseleleri, düşünceleri, beklentileri ve faali
yetleri bakımından bilimsel bir değerlendirmeye tâbi tutulma
mıştır.. 

Gençliğin ikamet yeri bile, başlı başına büyük konuları 
gündeme getirmektedir. 

Meselâ, genç nüfusun sadece %9,7'si (1.243.937) büyük 
şehirlerde otururken, %42,5'i (5.450.239), nüfusu 10.000'i 
geçer şehirlerde, %47,8'i de (6.129-916) köy ve kasabalarda 
oturmaktadır. 
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Bu husus,ekonomik durum, aile ve çevre ilişkileri, mesleki 
yönlendirme gibi önemli meselelerde hayli farklı yaklaşımlar 
gerektirmektedir. 

Doğru Yol Partisi, 
— Gençlik meselelerine ilmi bir temelde yaklaşılması, 
— Gençliğin gelecek endişelerinin ortadan kaldırılması 

bakımından,mesleki yönlendirme faaliyetlerinin yoğunlaştı
rılması, 

— Serbest zamanların değerlendirilmesi bakımından,mes-
leki ve mahalli idarelerde sosyal ve kültürel cihazlanmaya 
Önem verilmesi, 

— Gençliğin ekonomik meselelerinin çözülmesi bakımın-
dan,çahşma hayatına yeni boyutlar getirilmesi, 

— Eğitim meselelerinin yeni araştırmalar ışığında baştan 
bir değerlendirmeye tâbi tutulması 
gerektiğine inanmaktadır. 

f) Sağlık 
Sosyal meselelerimiz içinde,standartları yıllarca düşük se

viyede kalmasına rağmen,kitleleri en fazla ilgilendiren konu 
sağlık meselesi olmuştur. 

Sağlık hizmeüerinin yurt satına dengesiz dağılışı, hizmetz 
standartlarındaki farklılıklar, modern sağlık hizmetlerinin 
yüksek maliyetleri yüzünden yeterli kaynak tahsisi yapılama-
yışı,sağlık personelinin eğitimi ve sosyal hakları ile çalışma 
şartlarının sorunları ve nihayet koruyucu sağlık hizmetleri ile 
tedavi edici hizmetler arasında net ayırım yapılamamasından 
doğan karışıklıklar,sağlık meselelerinin kaynağında yer al
maktadır. 

Doğru Yol Partisi, 
— Sağlık hizmetleri için bütçeden daha büyük bir pay ayı

racak ve ilk hamlede,bütçe içindeki sağlık hizmetleri ödenek
lerini üç misline çıkaracaktır. 

— Her kademedeki sağlık personeli eğitimine ağırlık veri
lecektir. 
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— Sağlık personelinin sosyal haklan ve çalışma şartları ye
niden tanzim edilecektir. 

— Mahrumiyet yerlerinde hizmet görecek sağlık personeli 
teşvik edilecektir. 

— Tedavi edici sağlık hizmetleri, bölgeleri esas alan ve mer
kezden çevreye belirli bir hiyerarşi içinde teşkilatlanan tesisler 
vasıtası ile yürütülecektir. 

— Koruyucu sağlık hizmetlerinin vatandaşa doğrudan 
ulaşmasını sağlayacak hareketlilik ve cihazlanma öncelikle 
yaygınlaştırılacaktır. 

— Yurdun çeşitli bölgelerindeki sağlık tesislerinde görülen 
hizmet standardı farklılıkları hızla ortadan kaldırılacaktır. 

— "Genel sağlık sigortası" mevzuatı ile herkesin sağlık hiz
metine kavuşması sağlanacaktır. 

— Maddi durumu müsait olmayanlara parasız sağlık hiz
meti sağlanacaktır. 

g) Şehirleşme ve Konut 
Doğru Yol Partisi şehirleşmeyi yurt çapında destekleyecek

tir. 
— Şehirlere göç,yeni kamu hizmetleri ihtiyacı ile bidikte 

çok önemli sosyal problemleri de beraberinde getirmektedir. 
Konut, eğitim, ulaşım,istihdam,çeşitli ekonomik, sosyal ve 
kültürel tesisleryeni hal çarelerine ihtiyaç gösteren konular 
olarak meydana çıkmaktadır. 

"Büyük Şehir" çağımızın meselesidir. Şehir artık sadece ya
şanan bir yer olmaktan çıkmış, belirli bir fonksiyon ifa eden, 
işleyen bir mekanizma hâline gelmiştir. 

Büyük şehir problemleri, ihtiyaçların gerisinde kalınma
dan çözülmelidir. 

Büyük şehrin çevre yolları, demir yolları, otobüs garları, 
hava limanları, yük ve yolcu limanlan, trafik akımı düzenlen
melidir. Şehir içi trafiğinin akımı, ulaştırma araç ve tesisleri 
modern işletmecilik anlayışı ile ele alınmalıdır. 
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İçme ve kullanma suyu ile kanalizasyon ve enerji sağlan
ması sorun olmaktan çıkarılmalıdır. 

İskân ve sanayi sahaları iyi tesbit edilmeli, hava ve su kirlen
mesine meydan verilmemelidir. 

Şehirler ve millederarası haberleşme için, teknolojinin ver
diği en ileri imkânlar kullanılmalıdır. 

Büyük şehir eğitim, kültür, turizm ve toplumu ilgilendiren 
fonksiyonlarını yerine getirmek üzere, ihtiyaçların gerisinde 
kalmayacak tesisler inşa edilmelidir. Üniversite kampüsle-
ri,kongre salonları, kültür,spor ve dinlenme tesisleri, park
lar,kreşler,hastaneler, huzur evleri, oteller... 

Büyükşehir yiyecek ve yakacak sıkıntısı çekmemelidir. 
Şehirlerin, küçük kasabaların,belediyelerin ve köylerin 

imar plânları, esnek,dinamik ve pratik niteliğe kavuşturula
caktır. 

Metropol idaresi ve belediyeler birliği ile karşılanabilecek 
koordinasyon ihtiyacına cevap verilecek, hizmederin aksama
ması sağlanacaktır. 

Tabii güzellikler, tarihi değerler korunacak,vatandaşın isti
fadesine arzedilecektir. 

Gecekonduların İslahını sağlamak üzere, küçük faiz-
li.uzun vadeli kredi imkânı yaratılacaktır. 

Toplu konut uygulamasına devam edilecek,fonların yerin
de kullanılması sağlanacak, modern şehircilik anlayışına göre 
tanzim edilmiş "peyk şehir" uygulaması teşvik edilecektir. 

h)Spor 
Çağımızın en önemli sosyal olaylarından birisini teşkil 

eden spor,ciddiyede ele alınacak, öncelikle tesis konusu sis
tematik bir yaklaşımla çözümlenecektir. 

Sporun çeşitiendirilmesi sağlanacak, temaşa faaliyetinden, 
herkesin spor yapma imkânına kavuşması meselesine geçile
cektir. 
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Her yıl 100 kapalı salon ve 100 yüzme havuzu hizmete so
kulacak, semt sahaları yapılacaktır. 

Profesyonel sporcuların sosyal meselelerine eğilinecek, 
sağlık ve emeklilik sorunları çözüme kavuşturulacaktır. 

Amatör sporculuk teşvik edilecektir. 
Spor müsabakalarının huzuru ve emniyeti sağlanacaktır. 
Yurt içi ve yurt dışı temasların yoğunlaşması teşvik edile

cek, ülkede uluslararası müsabaka organizasyonlarına girişi
lecektir. 

Sporun çeşidi dallarında yurt içide ve yurt dışında başarı 
kazanmış sporcular, başarılarına lâyık bir şekilde gözetilecek
lerdir. 
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VIII 
DOĞRU YOL PARTİSİ NE YAPACAK? 

DOĞRU YOL PARTİSİ'NİN "EKSİKSİZ BİR 
MEMLEKET İDARESİ PROJESİ" VAR.. 

Doğru Yol Partisi'nin memleket meselelerini ele alış tarzı,tabii 
olarak, "eksiksiz bir demokrasi" ile ekonomik, sosyal ve kültü
rel boyutların yeraldığı bir "topyekün kalkınma" temeline da
yanmaktadır. 

Doğru Yol Partisi'nin hürriyet, refah ve güvenliği bölün
mez bir bütün telâkki eden, güdümlü rejime tahammülü ol
mayan, herşeyin açıkta cereyan etmesini arzulayan anlayışı, 
bulunduğumuz coğrafyada barınmamızın, Devletimizin ebe
diyen var olmasının, milletimizin refah ve saadetin devam et
mesinin şartını "hür ve demokrat Türkiye"de görmektedir. 

Sözü edilen "topyekün kalkınma" hür ve demokratik or
tamda, sürekli siyasi ve ekonomik istikrar içinde piyasada arz-
talep dinamizminden yararlanan insan unsurunun yapı ve ya
ratıcılığına dayanan, mülkiyet ve hür teşebbüs kurma hakları
nı temel inanç olarak kabul eden,istikrar içinde büyümeden 
elde edilecek ilave değerleri, sosyal adalet ilkelerine uygun 
olarak, vatandaşlar arasında dengeli bir gelir dağılımı gerçek
leştirecek şekilde paylaştıran,vatandaşların fırsat eşitliği pren
sipleri içinde, sağlık, eğitim,ulaşım, güvenlik ve medeni hiz
met imkânlarından faydalanmalarını sağlayan bir süreç ola
caktır. 

Bu kalkınma aynı zamanda, vatandaşlarımızın milli ve 
manevi değerlerine,inançlarına, geçmiş ve geleceğine sahip
lik şuurunu geliştiren bir ortam içinde gerçekleşecektir. 

Şüphesiz kalkınmanın gerçekleşmesi,önemli ölçüde bir 
kadro konusudur. Amaç ve araçlar arasındaki uyumu,zama-
nında ve yerinde sağlayabilmek sureti ile ulaşılacak başarı.ön-
celikle siyasi,sonra idari kadroların ehliyet,bilgi ve liyakatine 
bağlıdır. 

Nitekim son 36 yılın ülke sathında bıraktığı eserler (Edir-
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ne'yi Hakkâri'ye bağlayan asfalt yollar,köprüler, barajlar, fab-
rikalar,limanlar, sulama tesisleri, santraller,büyük sınai tesis
ler, sosyal kalkınma projeleri vs.) bu anlayışın ve kadroların 
ahenk içinde çalışmasının ve hür demokratik rejimin mahsû
lüdür. 

İftiharla söyleyebiliriz ki, bu eserlerin gerçekleşmesinde fa
al rol oynamış, fakat bugün maalesef kullanılmayan, Türki
ye'nin en büyük ve liyakatli kadrosu partimizin bünyesinde-
dir. 

Özede, 
Doğru Yol Partisi'nin em teferruatlı uygulama proje

lerine kadar hazırlanmış ve takvimi tesbit edilmiş "ek
siksiz bir memleket idaresi projesi" mevcuttur. 

Bu projenin hedefi,ayrıntısı daha önceki bölümlerde veril
miş olan "Büyük Türkiye"dir. 

Bu proje ile, bugünkü iktidarın ülke gündeminden çıkar
dığı büyük mes'eleleri içine alan, anlaşılması, ve benimsen
mesi kolay, alternatif bir iktisadi ve sosyal program ortaya 
konmaktadır. Bu programın ana hatları: 

— tarımda ve sanayide üretimin arttırılması, 
— ülkenin yeni ihtiyaçlarına cevap verecek yeni büyük 

eserlerin tesbiti, ve uygulaması mümkün projeler haline 
getirilmesi, 

— mevcut imkânların paylaştırılması ile değil, büyütülecek 
ekmeğin adilâne dağılımı ile sağlanacak bir sosyal adalet 
anlayışının geliştirilmesi, 

— demokrasinin ve hür ekonomik nizamın yaşayabilmesi 
bakımından,yeni nesillere, Türk milletinin arzularına 
ve bu büyük prensiplere uygun bir eğitim sisteminin 
geliştirilmesi, 

olarak özedenebilir. 

Doğru Yol Partisi "eksiksiz bir memleket idaresi projesi"nin 
uygulamasında aşağıdaki esasları benimseyecektir. 

1) Menderes - Demirel modeli uygulaması 
Yeni bir nazari model unsurları izah etme güçlüğü karşı-
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sında, Türkiye'nin hürriyet içinde gerçek kalkınma hamlesi 
yaptığı ve bu bakımdan birkaç misli büyüdüğü dönemlere atıf 
yapılarak, milletimizin pratik zekâsına hitap eden bu model, 
aslında çok sağlam iki prensibe dayanmaktadır: 

a) Menderes - Demirel modeli, iktisadi faaliyet ne olursa ol
sun (tarım, sanayi...), o faaliyetin girdilerinde 

— devamlılık 
— miktaristikrarı ve 
fiyat istikrarı 

sağlayan bir modeldir. 
Girdilerine istikrar sağlayan bir iktisadi faaliyet ise,o faali

yeti yürütenlerin kabiliyeti ile orantılı olarak büyük gelişmeler 
göstermeye adaydır. 

Adetâ, millet iradesinin siyasetle en iyiyi yapabileceğine 
olan inancın,iktisadi istikrar sağlandığında,iktisadi faaliyette 
de en iyiye ulaşacağına olan inançla tamamlanmasıdır. Siyasi 
ve iktisadi görüşte büyük bir tutarlılık ifadesidir. Ve bütün sar
sıntılara rağmen,milet çoğunluğunun rağbetinin devamının 
sırrının teşkil eder. 

b) Menderes - Demirel modeli, aynı zamanda,ekonominin 
işlemesi ve nemasının âdil olarak dağıtılması için gerekli or
ganizasyonu sağlayan bir modeldir. 

Ülkemizde, diğer hiçbir model teklifinde, böylesine birbi
rini tamamlayan ve uygulamada çok kısa zamanda netice ve
ren bir özellik bulunmamaktadır. 

2) Devletin işler hâle getirilmesi: 
Anayasa ile vaz edilen Devlet müesseselerinin,mutlak su

rette milli irade ile irtibaüandırılması, müesseselerin birbirleri 
ile olan irtibatlarının açığa kavuşturulması; adalet cihazının 
iyi, süradi ve netice alıcı bir şekilde işlemesi; Devlet kapıları
nın her kademede vatandaşa açık olması ve vatandaşın işinin 
mümkün olan en alt kademede sonuçlandırılması; Devlette 
israfın, rüşvet,irtikâp ve irtişanın önlenmesi; kanun dışına çı
kanların yaptığının yanına kâr kalmaması, Devlet çarkının da
ha iyi ve daha hızlı dönmesi ve Devletin müessmyetinin sağ-
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lanması açısından ilk akla gelen hususlardır. 
Milletimizin de arzularına cevap veren bu hususlar.Devle-

tin kalıcılığının ve Devlete duyulan inancın temellerini teşkil 
eder. 

Doğru Yol Partisi,bu manâda, Devletin işler hâle getirilme
si için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

3) Sosyal gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılma
sı 

20.yüzyılın sonlarına yaklaştığımız şu dönemlerde, tekno
lojik imkanların görülmemiş seviyeye getirdiği haberleşme 
imkan ve vasıtalan,kitlelerin sosyal gelişmişlik farklarına git
tikçe daha az tahammül ve müsameha gösterdiklerini ortaya 
koymaktadır. 

Bu alanda yapılacak çalışmalar iki grupta toplanmaktadır; 
a) fukaralık, işsizlik ve çaresizlikle mücadele: 
İnsan haysiyetine yaraşır ve devamlı bir gelirden mahrum 

olan kitleleri,enflâsyonun yıkıcı tesirlerinden korurımak için, 
enflâsyonla ciddi ve tesirli mücadele; istikrar içinde büyüme-
yisağlayıcı tedbirler alma: yeni bir sanayi hamlesini harekete 
geçirme, yatırım hacmini yükseltme, yeni projeler uygulama 
alt yapı kapasitesini ihtiyaçlara cevap verir hâle getirme, yeni 
işyerleri açma ve büyümenin nemalarını,mahrumiyete ve ça
resizliğe en yakın olanlardan başlayarak dağıtma, medeni im
kân ve vasıtaları, eğitim,sağlık, konut ve sosyal güvenlik im
kânlarını .fırsat eşitliğini gözeterek yurt sathına yayma.çalış-
ma hayatını ve çalışma huzurunu yeniden tesis etme,alın teri
nin hakkının adilâne verilmesini sağlama... bu büyük müca
delenin bilgi, ehliyet ve sebat gerektiren önemli safhalarıdır. 

Doğru Yol Partisi, hem bu alanlarda hazırlamış olduğu 
programları, hem de ehil, bilgi ve tecrübeli kadroları ile, bu 
mücadeleyi mudak zafere ulaştıracak yegâne siyasi heyettir. 

b) Zümreler ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
giderilmesi 

Köylü, işçi, esnaf ve san'atkâr, memur, emekli, dul ve ye
timlerin teşkil ettiği zümrelerin kendi bünyeleri içinde ve bir-
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birleri arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesi, onlara 
gelir arttırıcı imkânlar yaratılması, kaynak aktarılması,istikrar-
lı ve devamlı bir büyümenin, topyekün bir kalkınma hamlesi
nin yeniden harekete geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Ek
mek büyüyecek.herkesin alacağı pay da o nisette büyüyecek 
dağıtımda adalet esas olacaktır. 

Zümreler arasındaki gelişmişlik farkı, mekânda, bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farkı olarak tezahür etmektedir. 

Doğru Yol Partisi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri ile, yurdun diğer bölgelerinde, gerek medeni im
kânlar, gerek altyapı, gerek iş imkanları, gerek sosyal gelişme 
imkanları bakımından, çağın icap ettirdiği seviyenin altında 
bulunan yerlerde, kısa zaman içinde netice verecek özel pro
jeler uygulayacaktır. 

"Kesin tercih bölgeleri" olarak ilân etiğimiz bu bölgeler-
de,medeni hizmet farklılıkları "Pilot il projeleri" ile giderile
cek, yeni çimento, şeker, gübre fabrikaları, maden işleme te
sisleri, ağır sanayi tesisleri,organize sanayi bölgeler i kurula
cak, bu bölgelerde köylünün ürünleri daha iyi şartlarda değer
lendirilecek, tarım-endüstrisi tesisleri hızla yaygınlaştırılacak, 
ulaştırma ve haberleşme hizmetleri yanında eğitim ve sağlık 
hizmeüerinin çağın gerektirdiği seviyeye çıkarılması için,teş-
vik mekanizmaları yanında,tercihli bütçe ödemeleri tahsis 
edilerek, projelerin bir an önce gerçekleştirilmesine çalışıla
caktır. 

Doğru Yol Partisi, dertleri sömürmek yerine, ıstırapları gider
meyi, ücra köşe, sahipsiz kişi bırakmamayı şiar edinmiştir. 

Doğru Yol Partisi, mahrumiyetin kader olmadığını kadro
su, programları ve uygulamaları ile ispat edecek yegâne siyasi 
heyettir. 

4) Doğru Yol Partisi'nin çalışma programı 
Doğru Yol Partisi,çalışma programını aşağıdaki 4 büyük 

alanda yoğunlaştıracak ve her alanda 10 mes'eleyi ele alacak
tır: 
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a) Sosyo-ekonomik alanda 10 mes'ele : 
1) Huzur ve güven 

(Ülke birliğinin, Devletin ve rejimin güvenliği
nin, can ve mal güvenliğinin sağlanması; çalış
ma hayatında ve eğitim müesseselerinde ka
nun ve nizam hâkimiyetinin sağlanması). 

2) Siyasi istikrarsızlık. 
3) Enflâsyon. 
4) Ödemeler dengesinin aksaklıkları (ihracat sefer

berliği, yabancı sermaye, viabilite dahil). 
5) İstikrar içinde büyümede karşılaşılan zorluklar 

(üretimyatırım ve büyüme hızı düşüklüğü). 
6) İşsizlik. 
7 ) Kalkınmışlık farkları (Doğu ve Güneydoğu Anado

lu, dağlık bölgeler, yer yer fakir beldeler). 
8) Kırtasiyecilik, rüşvet, sui-istimal, irtikâp. 
9) Kamu İKtisadi Teşebbüsleri. 

10) Adli mekanizmanın âdil ve sür'atli işlemesi. 
b)"Büyük Türkiye" için 10 politika : 

1) İktisadi ve mali politikaar (kalkınma dahil) 
2) Tarım politikası. 
3) Sanayileşme politikası. 
4) Dış politika. 
5) Savunma politikası. 
6) Sosyal politikalar (sosyal güvenlik,zümrelere ve 

bölgelere refahı yayma, medeniyetin imkân
larını her köşeye götürme) 

7) Milli Eğitim ve milli kültür politikası. 
8) Sağlık politikası 
9) İş ve İşçi politikası. 

10) Devlet çarkının rasyonel hâle getirilmesi, yenileş
tirilmesi ve ıslahı için gerekli politikalar. 

c) Fizikî alanda 10 program: 
1) Elektrifikasyon programı 
2) Petrol programı 
3) Kömür programı 
4) Maden programı 
5) Sulama programı 
6) Uluştırma programı 
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7) Haberleşme programı 
8) Konut programı 
9) İstihdam programı 

10) Turizm programı 
ç) Fizikî alanda 10 proje : 

1) Güneydoğu Anadolu Projesi 
2) Motor ve traktör projesi 
3) Elbistan-Afşin projesi 
4) IV. Demir-Çelik projesi 
5) Sür'at yolları 
6) Ankara-İstanbul sür'at demiryolu projesi 
7) Harp Sanayii projesi 
8) Konya büyük tarım projesi 
9) Akdeniz turizm projesi 

10) 35 il merkezine hava alanı projesi 
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HİZMETE TALİBİZ! 
İŞTE HEMEN YAPACAKLARIMIZ! 

1986 yılının Eylül ayı itibariyle 
— Türkiye'de Devletin işlediğini söylemek mümkün değildir. 
— Devlet siyasî bir müessese olmaktan çıkarılmış, adetâ ticarî 

bir müessese haline getirilmiştir. 
— Türkiye bir yasaklar ülkesidir. 
— Hür Parlâmento, hür basın, hür üniversite,hür sendika mü

essese olarak işlememekte, fonksiyonları geniş çapta arıza
lanmış bulunmaktadır. 

— Grev, toplantı ve yürüyüş hakları kullanılamaz durumdadır. 
— Türkiye'de rüşvet, adam kayırma,sui-istimal ve keyfilik 

önemli boyutlar kazanmıştır. 
— Türkiye'de liyakat ve tecrübe Devletin hizmetinden çıkarıl

mış, siyasi ve idari kadrolar her seviyede geniş tahribata uğ
ramıştır. 

— Türkiye fakirleşmiştir. 
Köylü fakirleşmiştir. İşçi, memur, ve emekliler, dar ve sabit 
gelirli vatandaşlarımız hayat pahalılığı karşısında büyük sı
kıntılara düşmüşlerdir. 

— 6 yıldanberi yüksek sınırlarda seyreden enflâsyon, toplu
mumuzun bünyesini büyük tahribata uğratmıştır. 

— Türk parası alış gücünü kaybetmiş, 1980'de 78 TL. olan do
lar, 1986 Eylülünde 690 TL. olmuştur. Değer kaybı 5 yılda 
%884'tür. 

— İşsizlik memleketinen önemli mes'elesi hâline gelmiştir. 
— Ülkenin üretim gücünde ve alt yapı hizmetlerinde zikre de

ğer bir ilâve görülmemiştir. 
— Köye götürülen medeni hizmetler yetersizdir. 
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— Ülkenin geri kalmış bölgelerine yeni birşey götürülmemiş-
tir. 

— Ülkenin savunma gücüne önemli bir kapasite eklenmemiş
tir. 

— Türk dış politikası ülke itibarını zedeleyen çıkmazlarla kar
şı karşıya kalmıştır. 

Hergün,her vatandaşımızın yaşayıp hissettiği bu ema
reler, Türkiye'nin iyi idare edilmediğinin delilleridir. 
Ülkenin zaman ve takat kaybettiğinin işaretleridir. 
Ülke iyi idare edilmiyorsa,buna mazeretler, gerekçeler ara
mak kötüye alkış tutmak olur. 
Bu tablo sürpriz değildir. 
Milletin hür irâdesi üstün irâde olmadığı sürece,bu tablonun 
iyi gitmesi de mümkün değildir. 
Biz Türkiye'yi böyle görmek istemiyoruz. Daha iyisini istiyo
ruz, daha iyisini arıyoruz. 
Bu imkânsız değildir. Çâre vardır. 
Çâreyi önce, "hür ve demokrat Türkiye"de aramak 
lâzımdır. 
"Hür ve demokrat bir Türkiye"yi meydana getirmek,kalkın-
ma, refah ve medeni hizmet kervanının yeniden yola koyul
masını sağlamak için, 
— Türkiye, "yasaklar" ülkesi olmaktan çıkarılmalıdır. 
— Hür ve serbest seçim ile,millet iradesi üstünlüğüne dayanan 

demokratik rejim tesis edilmelidir. 
— Devlet işler hâle getirilmelidir. 
— Türkiye'nin bir hedefi.bu hedefe ulaşacak bir programı bu 

program gereği bir takvimi,kısacası bir "gündemi" olmalı
dır. 

— Enflâsyon mutlaka kontrol altına alınmalıdır. 
— Gelir dağılımı düzeltilmelidir. 
— Türk parasının değer kaybı önlenmeli, Türk lirası dünya pa-
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raları içinde itibarlı bir mevkiye yükseltilmelidir. 
— Üreten bir ekonomi meydana getirilmelidir. 
— Yatırımlar harekete geçirilmelidir. 
—İmar ve inşâ hamlesi yeniden başlatılmalıdır. 
— İşsizlik mes'elesine ciddi tedbirler getirilmelidir. 
— Ödemeler dengesinin ne zaman ve nasıl sağlanacağı prog

ramlanmalıdır. 
— Devletin radyo ve televizyonunu,iktidarın sesi olmaktan çı

karılıp, milletin sesi hâline getirilmelidir. 
— Dış politikada meydana gelen çıkmazlar aşılmalıdır. 

Böylelikle, Türkiye'nin yarınını önemli bir şekilde tehdit 
eden tablonun tersine çevrilmesi imkânı hâsıl olacaktır. 

İşte hemen yapacaklarımız ! 
Bu çerçeve içinde-. 
• Türkiye bir "yasaklar ülkesi" olmaktan çıkarılacak, vatanda

şın zihin ve vicdanını baskı altında tutan, adelet ve eşitlik 
hislerini zedeleyen, çağdaş topluma uymayan kanuni zorla
malar ortadan kaldırılacaktır. (Anayasa'nın geçici 4. ve geçi
ci 15. maddeleri, 2969 sayılı kanun, bir "fevkalâde dönem
de", mahkeme kararı olmadan,üniversitelerden ve kamu 
hizmetlerinden uzaklaştırılanların haklarının iadesi). 

• Devletin işlerliği sağlanacaktır. 
Her şeyin aleni cereyan etmesi sağlanacak,rüşvet,sui-istimal 
ve haksız tasarruflara meydan verilmeyecektir. 

Devleti teşkil eden müesseselerin işlemesi sağlanacaktır. 
• Devletin güvenliğini,görevleriAnayasa'da yazılı olan ve Tür

kiye Büyük Millet Meclisi'ne tâbi, Devletin, güvenlik kuvvet
leri temin edecektir. 

• Devletin adalet mekanizması bağımsız olacaktır. 
• Devletin ilim müesseseleri hür ve çağdaş olacak, Türkmille-
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tinin vatandaşlarını çağdaş toplum icaplarına göre yetiştire
cektir (Çağdaş toplum: açık toplum + sivil toplum + refah 
toplumu). 

• Devletin düzenleme yetki ve fonksiyonundan mücerret ol-
mayan,başıboşluk ve keyfîlik manâsına gelmeyen, kaideleri 
objektif işletilen bir "serbest piyasa düzeni" tesis edilecektir. 

• Eksik rekabet ve tekelcilik tasfiye edilecek,yetkiler şahıslar 
yerine müesselere bırakılacaktır. 

• Tarım ve sanayi, güçleninceye kadar korunacak ve destekle
necektir. 

• Tarım girdilerinin fiyatlarında destekleme yapılacak,düşük 
faizli kredi kullandırılacaktır. 

• Tarım üretiminde, köylünün daha fazla kâr etmesi bakımın
dan, Devlet yol gösterici bir rol oynayacaktır. 

• Tarım ürünleri dünya fiyatları seviyesinde tutulacak,ürün 
bedelleri kesintisizdesin ve zamanında verilecektir. 

• Tarım ürünleri alanındaki stopaj kaldırılacaktır. 
• Yargı yolu açık olmak üzere, mülkiyet ve miras hakkı temi

nat altında tutulacaktır. 
• Dar gelirli vatandaşlardan Veraset Vergisi kaldırılacaktır. 
• Emlâk Vergisi kaldırılacaktır. (Kanun teklifimiz Millet Mecli-

si'ne verilmiştir.) 
• Kurumlar vergisinin nisbetieri düşürülecektir. 
• Gelir vergisi nisbetieri yarı yarıya indirilecek, imtiyazlar lağ

vedilecektir. 
İhracat, gemicilik,okul ve hastahane teşebbüsleri vergiden 
muaf tutulacaktır. 

• Katma Değer Vergisi nisbetieri yeniden tanzim olunacak,za-
ruri hizmeder ve zaruri ihtiyaç maddeleri (okul masrafları 
dahil) bu vergiden muaf tutulacaktır. 

• Sağlık hizmederi genişletilecek, fakir ve dar gelirliden ücret 
alınmayacaktır. 

• EğitimJhizmetleri yaygınlaştırılacak, fakir ve dar gelirliden 
ücret alınmayacaktır. 

98 

TBMM KUTUPHANESI



• Sosyal Dayanışma Fonu yeniden ele alınacak ve özellikle 65 
yaşın üstündeki fakir ve kimsesizler ile,vakitsiz ölen veya ça
lışamaz hâle gelen anne veya baba yüzünden dağılma tehli
kesi gösteren aileler öncelikle desteklenecektir. 

• Faiz anarşisi ortadan kaldırılacaktır. 
• Üniversite harçları kaldırılacaktır. 
• Enflâsyon kontrol altına alınacaktır. 

Bütçe ve plân disiplini sağlanacak.bütçe açıkları asgariye in
dirilecek, Devlet kademesinde israfa son verilerek tasarrufa 
gidilecek, fon uygulaması T.B.M.M. ve Sayıştay kontroluna 
sokulacak,tahsislerin bütçede yapılmasına itina edilecektir. 

• Asgari hayat seviyesinin altındaki kimselerden ve özellikle 
asgari ücretten vergi alınmayacaktır. 

• Esnafın ödediği vergi sayısı asgariye indirilecek, vergi öde
me kolaylıkları sağlanacak,esnaf kredisi tavanları yükseltile
cektir. 

• Tabii âfetlere mâruz kalmış çiftçi borçları, faizsiz ertelene
cektir. 

• Yüksek enflâsyon dolayısı ile zor durumda kalmış çiftçilerin 
Ziraat Bankası'na olan borçları için müddet ve faiz açısın-
dan.ödeme kolaylıkları sağlanacaktır. 

• "Hayali ihracat" konusu açıklığa kavuşturulacak, dürüst ih
racatçının mağduriyeti önlenecektir. 

• İhracatın ve yurt dışında pazarlama faaliyetleri gösteren şir
ketlerin teşvikine devam olunacaktır. 

• İthalât kontrol altına alınacak, kaynakların lüks tüketim 
maddelerinden ziyade, yatırım ve ara mallarına tahsisi sağ
lanacaktır. 

• Çalışma hayatı yeniden tanzim edilecek,sendikal haklar, 
grev, toplu sözleşme yeni esaslara bağlanacak, 2821 ve 2822 
sayılı kanunlarda gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

• Emeklilik yaşı ve kıdem tazminatı fonu konularında sendi
kalarla işbirliği yapılarak,ülke bünyesine uygun değişiklik
ler getirilecektir. 

• Devletin radyo ve televizyonunun iktidarın sesi olmaktan 
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çıkarılması maksadı ile, TRT kanununda.siyasi partilerin al
dıkları oy oranında, ekran ve mikrofonlarda muayyen za
manlarda yer almalarını sağlayan değişiklikler yapılacaktır. 

• Bir "milli istihdam plânı" ile,mevcut işsizliğe ve müstakbel iş 
ihtiyacına ciddi ve sür'adi çözümler getirilecektir. 

• Hedefi, yurdun imar ve inşası ile alt yapısının tamamlanma
sı olan bir "bayındırlık master plânı" uygulamaya konacak
tır. 

• Hedefi,ülkenin sanayileşmesini sağlamak olan bir "sanayi 
master plânı" uygulamaya konacaktır. 

• Hedefi, savunmamızın ihtiyaçlarının büyük kısmını ülkemi
zin karşılaması olan bir "milli savaş sanayii master plânı" uy
gulamaya konacaktır. 

• İçinde petrol ve kömürün eri önemli yeri tuttuğu bir "enerji 
master plânı" uygulamaya konacaktır. 

• Hedefi, herkese sağlık hizmeti götürmek olan bir "sağlık 
master plânı" uygulamaya konacaktır. 

• hedefi, herkese başını sokacak bir yuva sağlamak olan "ko
nut master plânı" uygulamaya konacaktır. 

•Modern Türk köyünü meydana getirmek üzere,köy imarını 
öngören tedbirler alınacak, yeni bir Köy Kanunu hazırlana
caktır. 

• Gecekondulara ıslah ve modernleşme imkânı tanıyan bir 
fon teşkil edilecektir. 

• Şehirlerin imarı konusundaki aksaklıklar, keyfilikler ve sui
istimaller önlenecek, imar politikalarında, Devletin yönlen
dirici ve yol gösterici politikaların çerçevesini vaz etmesi 
sağlanacaktır. 

• Belediyeler ve mahalli idarelerdeki sui-istimallere el kona
cak, sorumlular hukuki yollarla cezalandırılacaklardır. 

• Belediyeler ve mahalli idareler teknik ve personel yönün
den takviye edilecek, sağlanan imkânların heder olmaması 
için tedbir alınacaktır. 

• Öğretmenlerin statüleri gözden geçirilecek, verdikleri irfan 
hizmeti ile orantılı bir sosyal hayata kavuşmaları için bütün 
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imkânlar seferber edilecektir. 
• Hâkim ve savcıların da, mesleklerinin kudsiyeti ile orantılı 

bir sosyal statü ve sosyal hayata kavuşmaları imkâknları se
ferber edilecektir. 

• AET'ye tam üyelik için bütün hazırlıklar yapılacak ve müza
kereler başlatılacaktır. 

• Askerlik süresi kısaltılacak, erler ve yedek subaylar için süre 
12 aya indirilecektir. 

• Kredi müesseseleri ve bankacılık yeniden düzenlenecek, 
ihtisas bankalarının oluşması sağlanacaktır. 

Bütün bunlar hürriyetçi demokrasi ile başarılacaktır. 

Hizmete talibiz ! 
Mes'eleleri çetinleşmiş, hedefleri büyümüş, ihtiyaç listeleri ka
barmış bir Türkiye'ye inançla sahip çıkmak istiyoruz. 
Türk vatandaşının kalkınma, büyüme, daha müreffeh ve mut
lu olma arzusunu, ülkemizin üzerinde bir taç gibi tutarak,bü-
tün çağdaş hizmederi ifaya hazır olduğumuzu ilân ediyoruz. 
Türk milletinin güveni ile birleşecek hizmet azmimiz, bu vata
nı bir uçtan bir uca mâmur ve müreffeh hâle getirmeye yeterli
dir. 
Büyük milletimizden güç alarak, ihlâs ile, hizmete talip oluyo
ruz. 
Davamızı paylasan, inançlı, cesur ve ihlâs sahibi arka
daşlarımızla, aziz milletimizin hukukunu savunuyo
ruz. Onun için, hem hürriyet, hem güvenlik,hem refah 
istiyoruz. 
Biz, milletin son söz sahibi olmasını istiyoruz. 
Biz, huzur, güven ve barış istiyoruz. 
Biz, korkusuz yaşama, hak, adalet ve eşidik istiyoruz. 
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Biz, birlik, beraberlik ve kardeşliği savunuyoruz. 
Biz.kişiyi vatandaş yapan, Türkiye'ye eserler kazandıran, kal
kınma ve refaha ulaşma heyacanının ateşini tutuşturan bir bü
yük felsefeyi, gerçek demokrasiyi savunuyoruz. 
Haksızlığa,zulme, adaletsizliğe uğrayanların sığınacakları yer 
bizim ocağımızdır. 
Sosyal devlete varlık verecek, ona muhteva kazandıracak 
Doğru Yol Partisi'ne destek olunuz! 
Milyonlara medeni hizmetlerin götürülmesinde, gelir dağılı
mının düzeltilmesinde önder olacak Doğru Yol Partisi'ne güç 
veriniz! 
Yurdun kalkınmakta gecikmiş bölgelerinde,adetâ bir sefer
berlik ruhu ve gayreti ile, asırları senelere sığdıracak Doğru 
Yol Partisi'ne fırsat tanıyınız! 

Doğru Yol Partisi'ni destekleyin ki, mâmur ve müreffeh 
"Büyük Türkiye"nin gerçekleşmesine yeniden imkân 
doğmuş olsun. 

Doğru Yol Partisi'ni destekleyin ki, hürriyet içinde kal
kınma ve refah meş'alesi yeniden yansın. 
Doğru Yol Partisi'ni destekleyin ki, bir büyük felsefeye 
yeniden hayat verilmiş olsun. 
Doğru Yol Partisi'ni destekleyin ki, ilk büyük ve seçi
min iktidarım şimdiden tâyin etmiş olsun. 
Doğru Yol Partisi'ni destekleyin ki, kötü gidişe, keyfili
ğe, sorumsuzluğa "DUR!" deme imkânı olsun. 
Doğru Yol Partisi'ni destekleyin ki, sol, iktidar alterna
tifi olmaktan çıksın. 

Dulun, yetimin gözyaşını dindirmeye, 
İhtiyar, kimsesiz ve güçsüz vatandaşlarımıza sahip olma

ya, 
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Yarın endişesine düşen milyonlara Devletin kudretli ve 
şefkatli elini uzatmaya, 

Hastayı ilâca, evsizi yuvaya, çocuğu okula kavuşturmaya, 
İnsanca yaşama hakkının icaplarını sağlamaya ihlâs ile 

tlibiz. 

Parolamız, refahta buluşmak'tır. 

Doğru Yol Partisi'ne destek olursanız bu fikirleri yaşatmış 
olursunuz. 

Doğru Yol Partisi'nin davası bir bayraktır. 
Allah milletimizle ve onun hizmetinde olanlarla beraberdir. 
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