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REFAH'LA 
"YENİ BİR DÜNYA H YA DOĞRU.. . 

MUTLULUK... 

GİRİŞ 

Çok Aziz ve Muhterem Milletimiz. 
Nihayet beklenen tarihi "BÜYÜK SECİM" geldi. 

20 Ekim 1991 günü milletimiz sandık başına gidecek. 
"Yeter artıkl" diyecek; "Zulme son" diyerek 
"MUTLULUK"un kapısını açacak, inşaallah. Böylece bir 
devir kapanacak ve "Yeni bir devir" başlayacak, "YENİ 
BİR DÜNYA" kurulacak. 

Cenab-ı Hak, 20 Ekim 1991 seçimlerini milletimiz, 
Müslüman ülkeler ve bütün insanlık için hayırlı kılsın. 
"Kurtuluş Günü" yapsın. 

Bu büyük tarihi seçimler münasebetiyle Refah Par
tisi olarak Aziz Milletimize hitaben neşrettiğimiz bu seçim 
beyannamemizde herşeyden önce; 

Bu seçimin büyük ehemmiyeti, 
- Batı taklitçisi partilerin mahiyetleri nedir, ne 

yapmışlardır ? 
- Refah Partisi nedir, ne yapacaktır, nasıl yapa

caktır? 
- Nihayet oyumuzu niçin Refah Partisi'ne ve-
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receğiz? 
konulan üzerinde duracağız. 
Önce bir açıklama yapmak istiyoruz: 
Biz milletimize hitab ederken neden "Çok Aziz ve 

Muhterem Milletimiz" hitabını kullanıyoruz. Çünkü aziz de
mek bildiğimiz gibi izzetli yani şerefli demektir. Milletimiz 
bu sıfata lâyık olmuş bir millettir. Çünkü asırlar boyu "Hakkı 
Ûstûn Tutan" medeniyete hizmet etmiş bütün in
sanlığın mutluluğu için canıyla başıyla çalışmıştır. 

Gerektiği zaman bu yolda severek milyonlarca şehit 
vermiştir. 

Milletimize hitab ederken aynı zamanda muhterem 
sıfatını kullanıyoruz. Çünkü muhterem demek bildiğiniz 
gibi saygı değer demektir. Milletimiz bu sıfata da lâyıktır. 
Çünkü inanıyoruz ki "Kuvveti Ûstûn Tutan" Batı med
eniyetinin kurdukları "Komünizm" ve "Kapitalizm" 
düzenlerinin zulmü altında inleyen insanlığın beklediği, 
özlediği "Yeni Adil D0zen"i en güzel örnek olarak önce 
milletimiz kuracak, şanlı tarihimiz boyunca olduğu gibi 
önümüzdeki dönemde de böylece bütün insanlığın mut
luluğu yolunda en hayırlı hizmeti bizim milletimiz yapa
caktır. . 

İşte 20 Ekim 1991 seçimleri bu "YENİ BİR 
DÛNYA'nın ve bu yeni "MUTLULUK" döneminin 
başlangıcı olacaktır, inşaallah. 



A- BU SEÇİMİN BÜYÜK EHEMMİYETİ 

•BU SEÇİM. ASRİN DEĞİL. 
ASIRLARIN EN MÜHİM OLAYIDIR" 

I- HAK VE BATIL MÜCADELESİNİN TARİHİ 
DÖNÜM NOKTASINDAYIZ 

İNSANLIK ve TÜRKİYE "HAK ve BATIL" ve 
"MUTLULUK ve ZULÜM" MÜCADELESİNİN 

NERESİNDEDİR...? 

1- "HAK ve BATIL" 
"MUTLULUK VE ZULÜM"... 

Cenab-ı Hak insanları hayvanlardan ayrı mahluklar 
olarak yaratmıştır. İnsanlar yaratılmışların en üstünü ve 
şereflisidir. Çünkü Cenab-ı Hak insanlara hayvanlarda bu
lunmayan çok önemli meziyetler vermiştir, emanetler ver
miştir. Bu meziyetler şunlardır: 

İnsanlar "Doğru ve yanlış"!. "İyi ve güzel ile 
kötü ve clrkln'i. "Faydalı ve zararlfyı ve "Adalet 
İle zutüm"ü ayırt edebilmektedir. Bu dört meziyetin 
gelişmesi vasıtasıyla insanlara akjl verilmiştir. İnsanlara 
inanç verilmiştir. 



İnsanlar "MUTLULUK"a, doğru olanla, iyi ve güzel 
olanla, faydalı olanla, adil olanla erişirler. Yanlış, kötü ve 
çirkin, zararlı olan ve zulüm insanlara "IZDIRAP" getirir. 

Tarih boyunca da bu hep böyle olmuştur. Tablo l'de 
HAK ve BATIL medeniyetlerinin gelişme seyri 
gösterilmektedir. Siyasi tekele dayanan sosyalizm çöktü. 
İktisadi tekele dayanan kapitalizm de çökmektedir. HAK
KA dayanan YENİ BİR DÜNYA kurulacaktır. REFAH HA
REKETİ, 20 Ekim 1991 seçimlerinde Aziz Milletimizin 
desteğiyle yeni bir medeniyetin kuruluşunu başlatacaktır. 

Fravunlar insanlara zulmederken bu zulümlerini biz 
size zulmediyoruz diye yapmadılar, tam tersine bu 
yaptıklarımız doğrudur, bu yaptıklarımız HAKLI'dır diye 
yaptılar. Yanıldıkları nokta şu idi. Onların hak dedikleri şey 
zulümdü. Çünkü: fravun ve "BATIL'ın inanışına göre HAK 
4 sebepten doğmaktadır. Bu sebepler de şunlardır: 

- KUVVET, 
- ÇOĞUNLUK, 
- İMTİYAZ (AYRICALIK), 
- MENFAAT, 

Halbuki elbette gerçek hakkın bunlarla alâkası yok
tur. Bunlar.hak sebepleri olamazlar. "KUVVETİ ÜSTÜN 
TUTAN" böyle bir inanıştan ancak "ZULÜM" doğar. 

İnsanlara "MUTLULUK"u ancak, "HAKİKİ HAK AN
LAYIŞI" sağlar. 





Gerçek hak da, 4 sebepten doğar. Ancak bu sebe
pler yukandaki sebeplerden farklıdır: 

- TEMEL İNSAN HAKLARI: Bu haklar Cenab-ı 
Hakk'ın bütün insanlara hiçbir ayırım olmaksızın verdiği şu 
5 temel haktır: 

a. Yaşama hakkı. 
b. Neslin korunması. Irz ve namusun korunması 

hakkı. 
c. Mülkiyet hakkı. 
d. Aklın korunması hakkı. 
e. İnanç ve fikir hürriyeti hakkı. 
Bu hakkın 4 tane ayrılmaz unsuru vardır. Bu un

surdan biri olmazsa bu hak var sayılamaz. 
İnanç ve fikir hürriyetinin ayn unsurları şunlardır: 

e.1. İfade ve yayma hürriyeti 
e.2. Tedris, öğrenim ve öğretim hürriyeti 
e.3. Örgütlenme hürriyeti 
e.4. İnancını yaşama hürriyeti 

- EMEK: 
- ANLAŞMA: 
- ADALET: 

işte gerçek hak anlayışında ancak ve yalnız, hak bu 
sebeplerden doğar. Onun için insanlık "MUTLULUK'a 
ancak böyle bir hak anlayışıyla yani 'HAKKI ÜSTÜN TU-
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TAN" zihniyetle, medeniyetle ve düzenle ulaşabilir. 

2- HAK ve BATIL MÜCADELESİNİN TARİHİ 
SEYRİ 

Tarih boyunca da böyle olmuştur. 
Aşağıdaki Tablo I insanlık tarihinde "Hakkı 

Ûstûn Tutan" medeniyetlerle "Kuvveti Ûstûn Tu
tan" medeniyetlerin gündüzle gece gibi bugüne kadar 
birbirini nasıl takip ettiklerini göstermektedir. (Açıklama için 
"Adil Ekonomik Düzen" adlı kitaba bakınız) 

Bu tarihi gerçekler şu hakikati ortaya koymaktadır: 
Türkiye'deki "Batı taklitçisi partiler" ister kendil

erine solcu desinler ister sosyal demokrat, ister liberal, is
ter kapitalist, ister sağcı, ister milliyetçi, ister muhafazakâr 
desinler, ne derlerse desinler netice itibariyle temelde bi
lerek bilmeyerek batı taklitçiskJirler. Halbuki batı zihniyeti
nin temeli Eski Roma'ya. Eski Roma'nın temeli Eski 
Yunan'a. Eski Yunan'ın temeli de Eski Mısır'a yani Fra-
vunlara dayanmaktadır. Bu yüzden netice itibariyle hepsi 
"Kuvveti Üstün Tutan" zihniyete mensuptur. Bunların zih
niyetlerinden insanlığa "MUTLULUK" gelmez. 

Halbuki Refah Partisi "Hakkı Üstün Tutan" zihniye
tin temsilcisidir. Onun için diğer çeşit çeşit "Batı tak
litçisi partller"den temelde ayrıdır. Bu yüzden 



Türkiye'de gerçekte iki parti mevcuttur bunlardan birisi 
"Hakkı Üstün Tutan" Milli Görüş zihniyetinin partisi: 
REFAH PARTİSİ'dir. Diğeri de öbürkülerinin hepsi yani 
"Kuvveti Üstün Tutan" "Batı taklitçisi partiler" yani 
kısa adıyla "TAKLlTÇlLER"dir. 

3- NİÇİN DÖNÜM NOKTASINDAYIZ ? 

Aşağıda dünyada ve Türkiye'de cereyan eden son 
olayların ve önemli gelişmelerin ne manaya geldiklerinin 
açıklamaları yapılmıştır. Bu gerçekler, incelendiği zaman 
açıkça görülecektirki, insanlık tarihi yukarıdaki Tablo'da bir 
daire ile işaret edilmiş olan tarihi bir dönüm noktasına gel
miştir. Çünkü dünya emperyalizmi ve siyonizmi bir yandan 
sistem olarak iflas etmekte ve fakat diğer yandan biran ev
vel "BÜYÜK İSRAİL'İ kurmak için azgınlaşmaktadır. 

Buna mukabil insanlık komünizm ve kapitalizmin 
iflası karşısında yeni bir NİZAM arayışı içindedir. Bu yeni 
nizam REFAH PARTİSİ'nin ADİL DÜZENl'dir. 

20 Ekim seçimlerinde REFAH PARTİSİ seçimi ka
zandığı takdirde TÜRKİYE'de YENİ ADİL DÜZEN kurula
caktır.. Bu güzel örnek kısa zamanda diğer Müslüman 
ülkelere ve bütün yeryüzüne yapılacak ve insanlık asırlar 
boyu sürecek yeni bir mutluluk dönemine kavuşacaktır. 

Aksi olursa, yani TAKLİTÇİ PARTİLER seçimi ka
zanırsa, Türkiye Ortak Pazar'a sokulacak, İSRAİL ile tek 
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devlet olacak, "BÜYÜK İSRAİL" kurulacaktır. Bunun 
sonucu olarak da insanlık yeniden daha koyu bir zulüm 
dönemine girecektir. 

Bundan dolayı Türkiye ve insanlık bugün Tablo-
1 'deki dönüm noksındadır. 20 Ekim seçimleri sadece 
Türkiye'nin değil, bütün Müslüman ülkelerin ve insanlığın 
"MUTLULUK" mu, "ZULÜM" mü seçimidir. 

İşte bu gerçeği açıkça görmek için dünyadaki ve 
Türkiye'deki olaylara bir bakış yapalım. 

II- DÜNYA OLAYLARI 

Refah Partimizin son 2 yıllık ve bilhassa 23 Mart 
1991, 18 Mayıs 1991 ve 13 Haziran 1991 tarihli AYLIK 
BASIN TOPLANTILARINDA son zamanlarda cereyan 
eden dünya olaylarının tahlilleri ve Milli Görüş açısından 
değerlendirilmeleri muntazaman ve günü gününe 
yapılmıştır. (Lütfen bu aylık basın toplantılarının 
broşürlerine bakınız) 

Sözkonusu basın toplantılarında yapılan açıklamalar 
hangi gerçeği ortaya koyuyor? 

Siyonizm başta ABD yönetimi olmak üzere Emper
yalist ülkeleri kendi kontrolüne alıp BÜYÜK İSRAİL'İ 
kurmak isterken dünya politikasında en büyük maniayı 
KOMÛNlZM'den. Sovyetler Birliği'nden görüyordu. Bir 
yandan Sovyetler Birlioi'ndeki 2 Milyon Yahudiyi iste-
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digi hızla İsrail'e göç ettiremiyor, diğer yandan Sovyetler 
Birligi'ndeki Müslüman nüfusun hızla artmasından ve 
şuurlanmasından endişe ediyordu. Bunun için Sovyetler 
Birligi'nin Afganistan'a tecavüzüne zemin hazırladı ve 
teşvk etti. Hiç unutulmamalıdır ki, Komünizm de bir ideolo
ji olarak neticede aynen Kapitalizm gibi, SİYONİZM'in bir 
çenesidir ve her zaman Sovyetler Birliği ve Dogu Bloku 
ülkelerinin iç bünyesinde, Siyonizmin kuvvetli etkileme 
gücü mevcuttur. 

Sovyetler Birligi'nin 300 Milyon nüfusunun 105 Mil
yonu Müslüman halklardan oluşmaktadır ve Sovyetler Bir
ligi'nin 15 Cumhuriyetinin 6'sı, halkı Müslüman olan Cum
huriyetlerdir. Müslümanların nüfusu hızla artmakta, buna 
mukabil müslüman olmayan nüfus hızla azalmaktadır. 
Öyleki, yapılan hesaplar 40 yıl sonra, Sovyetler'de 
çoğunluğun Müslümanlara geçeceğini göstermektedir. 

Bu gerçeği takip eden Sovyet yöneticileri, Sovyet
lerdeki Müslüman Cumhuriyetlerin Islami şuura 
dönmelerini engellmek için, öncelikle komşuları Afgani
stan'da. Islami şuurda bir devletin kurulmasına engel ol
mak istediler bunun için, 12 yıl evvel bütün güçleriyle Af
ganistan'a tecavüz ettiler. Afganistan'ı Macaristan ve 
Çekoslavakya gibi zannediyorlardı. Birkaç yüz tank 
göndeririz istediğimizi yaparız diye düşündüler. Ama bir 
de baktıfarki, Afganistan'ın Müslüman mücahitleri, Macari
stan ve Çekoslavakya'daki halka benzemiyor. Düşmandan 
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aldıkları ganimetle silah ve gereçlerle düşmanı mağlup et
tiler. Böylece, AFGANİSTAN'DA İNANÇ KÜFRÜ YENDİ... 

Afganistan harbinin tahminlerden uzun sürmesi ve 
bu harbin Sovyet ekonomisine yüklediği ilave büyük mas
raflar yüzünden, zaten 70 yıldan beri Komünizmin tatbi
katıyla gittikçe gerilemiş ve zayıflamış Sovyet ekonomisi 
çöktü ve KOMÜNİZM iflas etti. Böylece Afgan Mücahitleri 
"YENİ BİR DÜNYA'nın kurulması yolunu açtılar. 

Siyonizm bu olaydan yararlanarak ABD ve Emper
yalist ülkeler vasıtasıyla, "YENİ DÜNYA DÜZENİ". 
"BARIŞ PLANI" adı altında, kendi planının ikinci ve 
üçüncü adımlarını atabilmek için kollarını sıvadı ve yoğun 
bir şekilde aşağıdaki faaliyetleri sergiledi: 

- ABD'yi dünyanın tek otoritesi olarak göstermeye 
başladı. 

- Sovyetler Birliğine ekonomik yardımı iki şarta 
bağladı: 

a - İki Milyon Yahudinin, engelsiz bir şekilde 
İsrail'e göçü, 

b - Sovyetler'in, faizci kapitalist nizama 
geçmeleri, Siyonist bankalardan alacağı yüksek faizli kredi 
ile 300 Milyon Sovyet halkının ve Rusya'daki zenginlikle
rin, Siyonizm ve Emperyalizm tarafından rahatça 
sömürülmesi, 

* İsrail'in karşısında bir tehdit unsuru olarak görülen 
ve ABD'nin emirlerine boyun eğmeyen Müslüman bir ülke 
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olan İrak'ın, baştan sona kadar tahrip edilmesi ve ezilmesi, 
* NATO'nun gayesinin değiştirilmesi ve yeni he

definin, Müslüman ülkelere haksız tecavüzlerinin devamı 
ve BÜYÜK İSRAİL'in kurulması çalışmalarının jandar
malığı görevinin verilmesi 

* Bir yandan Batı Avrupa ülkelerinin AT. BAB top
luluklarının, diğer yandan Dogu Avrupa ülkeleri ve Sovyet-
lefin, ABD kontrolünde tutulabilmesi için yoğun diploma
tik faaliyetlerin sürdürülmesi, 

* Müslüman ülkelerin darmadağınık, bölünmüş ve 
birbirine düşman halde tutulmalarına çalışılması, bunların 
yönetimlerinin Siyonizm. Emperyalizm ve ABD'nin 
etkisi altında tutulmaya çalışılması, 

* Bu meyanda bilhassa Türkiye'nin ANAP ve 
FİGÜRAN PARTİLER vasıtasıyla, Siyonist planların 
gerçekleşmesi için bir araç olarak kullanılmasına çalışılması. 

İşte bütün bu şahit olduğumuz olayların netice itiba
riyle bir maksadı vardır. O da "BÜYÜK İSRAİL'in kurul
masıdır. Bu planın en önemli bölümü de "AT'a katılmak" 
adı altında; 

* Türkiye'nin Müslüman ükeler safından aynlıp, İsrail 
ve Emperyalist safa geçirilmesi, 

* Nasıl tarihte İspanya'da 7 asır boyunca en büyük 
İslam medeniyetlerinden birisi olan Endülüs 
Medeniyeti yaşadığı halde, Haçlılar 50 yılda İspanya'yı 
tahrip edip Hristiyanlaştırdılar ise, bu gün de böylece 



Türkiye'deki milletin özbenliginden uzaklaştınlması, 
* Türkiye'de, milletimizin "Hakkı Üstün Tutan" 

yeni bir medeniyet kurmasına, bütün insanlığa örnek 
"ADİL DÛZEN"itesis etmesine fırsat verilmemesi, 

* Ve böylece Müslüman ülkeler aleminin başsız 
bırakılarak, SİYONİZM planının üçüncü adımının 
atılmasına zemin hazırlanması, 
ile TÜRKİYE'de planlanan oyunlar yürütülmek istenmek

tedir. 
Bütün bu hakikatler, şu gerçeği ortaya koymaktadır: 
Bugün yeryüzünde hak ve batıl arasında tarihin en 

şiddetli mücadelesinden birisi yaşanmaktadır. Bu 
mücadelenin asıl gayesi, biran evvel "BÜYÜK İSRAİL'İ 
kurmaktır. Bu mücadelenin en önemli merkez meydan 
muharebesi de, Türkiye'de cereyan etmektedir. Ve bu 
mücadelenin sonucunu da, 20 Ekim 1991 BÜYÜK 
SEÇİMLERİ ortaya koyacaktır. Onun için, söz buraya 
gelmişken bu seçimlerin aziz milletimiz, bütün Müslüman 
ülkeler ve bütün insanlık için bir kurtuluş günü olmasını di
liyoruz. 

III- TÜRKİYE'DE DURUM. 
TÜRKİYE BU NOKTAYA NASIL GETİRİLDİ? 

Milletimiz, asırlar boyu "Hakkı Üstün Tutan" 
"MİLLİ GÖRÜŞ" zihniyetiyle, parlak medeniyetler kur-
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du. Yeryüzünde hakkın ve adaletin hakim olması için canla 
başla çalıştı. İnsanlığa öncülük yaptı ve bütün insanlığın 
mutluluğu için, en şerefli hizmetleri yürüttü. 

Ne varki, yukarıda da işaret edildiği gibi, bütün in
sanlığı sömürmek ve kendisine köle yapmayı gaye edin
miş diğer bir inanç var: SİYONİZM. Bu inancın mensu
pları inanıyorlar ve gayelerine ulaşmak için büyük bir 
gayretle, şuurla çalışıyorlar. 

Yine yukarıda işaret edildiği gibi, SİYONİZM kendi 
gayesine ulaşmak bakımından, en büyük mania olarak 
Müslümanlık inanışını, bizim milletimizi görüyor. Bizim mil
letimizi, kendi gayesine alet edebilmek, aynı şekilde ken
disine köle yapabilmek ve sömürebilmek için, bütün 
gücüyle bizim milletimizi. "MİLLİ GÖRÛŞ"ten uzak
laştırmayı kendisini temel hedef olarak almıştır. 

SİYONİZM iki asırdan beri, bu gayesine ulaşabilmek 
için, elinden gelen her türlü gayreti gösterdi ve bu maksat
la içimize "TAKLİTÇİLİK" zihniyetini aşıladı. Elindeki her 
türlü "KÜLTÜR EMPERYALİZMİ" imkanlarını seferber 
ederek, bu memleketin bir kısım evlatlarına "Kuvveti 
Üstün Tutan" Batı'yı, daha üstün görme hastalığını mey
dana getirdi. 

Siyonizmin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki genel 
dünya politikasmında etkisiyle, Türkiye'de çok partili haya
ta geçildi. 

Ancak ne varki, daha 1946'dan itibaren, şeklen çok 

• 0 = = 



partili hayata geçiliyor gösterilmiştir. Fakat gerçekte 
yapılan şey, "GÜDÜMLÜ DEMOKRASİ" olmuştur. Dış 
güçlerin "ÇİFTE STANDART" kullanarak, Türkiye'de 
ancak ve mutlaka "GÜDÜMLÜ DEMOKRASİ" istemeleri
nin sebebi, milletin asıl canı gönülden arzu ettiği "MİLLİ 
GÖRÜŞ" zihniyetini temsil eden bir partinin kurulmaması 
ve iktidara gelmemesini temin etmekti. 

Ancak ne varki, milletimiz gibi asırlar boyu 
"BAĞIMSIZLIK" ve "HÜRRİYET" ve "HAKKIN 
HAKİMİYETİ" için milyonlarca şehit vermiş bir milleti, 
uzun süre "GÜDÜMLÜ DEMOKRASİ" ile aldatmak 
mümkün değildi. 

"DISGÛDÛM"e. "GÜDÜMLÜ DEMOKRASİ" 
ve "ALDATMA REJİMİ'ne rağmen, milletimiz 
"TAKLİTÇİ ZİHNİYETLİ PARTlLER"den hayır gel
meyeceğini görmüş ve 1969 yılından itibaren "MİLLİ 
GÖRÜŞ" bayrağı altında toplanarak, hergün daha da 
şuurlanmış ve "MUTLULUK"a ancak "Hakkı Üstün 
Tutan" "Milli Görüş" zihniyetiyle ulaşılabileceğini idrak 
etmiştir. Bugün bütün insanlıkça beklenen, "ADİL 
DÜZEN"i biran evvel kurmak üzere, Refah Partisi'ni en 
büyük parti haline getirmiştir. Nitekim son iki yılda yapılan 
mahalli seçimler, bugün Türkiye'de en büyük partinin RE
FAH PARTİSİ olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 

Bilindiği gibi: 
-19 Ağustos 1990'da yapılan İstanbul'un 300.000 



nüfuslu Bayrampaşa seçimlerinde RP: % 21.5. ANAP: 
% 20, SHP: % 8, DYP: % 7, 

- 7 Nisan 1991'de yapılan Nevşehir seçimlerinde 
RP: % 25.5 (RP'nin oyları iki yılda % 100 arttı, 
digerlerinki ise yarı yanya azaldı), 

- 2 Haziran 1991'de, 20 muhtelif yerde yapılan 
seçimlerde RP % 24 (Türkiye ortalaması), 

- 2 Haziran 1991'de Muşta yapılan seçimde RP 
%57 (15 kişilik Muş Belediye Meclisinde RP: 12 üye, 
DYP: 2 üye, ANAP: 1 üye aldı). 

(Şimdiye kadar yapılan genel seçimlerde Milli Görüş, 
mahalli seçimlerde aldığı oyu ikiye katlamıştır.) 

IV. SEÇİM ÖNCESİNİN ÖNEMLİ OLAYLARI 

Siyonizm, Emperyalizm ve Dış güçler, Türkiye'nin 
"Milli Görüş" zihniyetine dönmesini hiçbir zaman arzu 
etmemişlerdir. Hatta, bugüne kadar yapılan askeri 
darbeleri, "C İFTE STANDART" kullanarak 
desteklemişlerdir. 

1978-1980 yılları arasında, batıdaki solcu zihniyetle
ri taklit eden Ecevit Hûkûmeti'nin ve bunu takiben de, 
batıdaki faizci kapitalist zihniyeti taklit eden Demlrel 
Hûkûmeti'nin iflası üzerine, sıra "Milli Görûş'ün 
hükümet kurmasına gelince, 12 Eylül İhtilali yapılmıştır. 

Dışgüçler, 12 Eylül İhtilalinin arkasından tekrar de-



mokrasiye dönülürken, ellerinden gelen her türlü gayreti 
gösterdiler; bu demokrasinin daha da antidemokratik, 
hürriyetleri kısıtlayıcı bir "Güdümlü Demokrasi" olması 
için çalıştılar. Yine askeri dönemin arkasından, o dönemin 
antidemokratik yapısını devam ettirecek ve dışgüçleri 
memnun etmeye özen gösterecek, bir ANAP ve ÖZAL 
dönemine geçilmesi için açık ve gizli her türlü gayreti 
gösterdiler. Neşredilen vesikaların ve pekçok yayının be
lirttiği gibi, Özal ve partisinin veto edilmemesi ve korun
ması için, her türlü çalışmayı yaptılar. Son olarak BUSH'un 
Türkiye ziyaretinde, hâlâ "Bu Yılmaz'ın kıymetini bi
lin" diye uğraşması, dışgüçlerin 8 yıldan beri 
sürdürdükleri gayretli çalışmaların görüntülerinden sa
dece birisidir. 

Bu gayretlerin etkisiyle, Türkiye'de 12 Eylül darbesi 
ile başlayan "Antidemokratik" dönem, önce 3 yıl askeri 
yönetimle, sonra da 8 yıllık o askeri yönetimin devamı olan 
Özal ANAP iktidarları ve FİGÜRAN PARTİLER ile bugüne 
kadar devam ettirilmeye çalışılmıştır. 

12 Eylül Askeri darbesi ile başlayan ve halen süren 
hürriyetleri kısıtlayıcı, antidemokratik "Güdümlü Demokra
si" döneminin bugüne kadar devamında, Meclis'te grubu 
bulunan diğer iki "Figüran Parti: SHP ve DYP"de 
ANAP'ın demokrasi suçu ortağı olarak aynı derecede so
rumludur. Bütün antidemokratik Anayasa, Siyasi Partiler 
Kanunu, TRT, Seçim Kanunları vs. maddeleri ve tatbi-
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katları karşısında, hiçbir ciddi muhalefet yapmamışlar hatta 
dolaylı yoldan bu maddeleri ve tatbikatları destekle
mişlerdir. 

İşte böylece bugüne gelindi. 
Son olayların hepsi milletimize ibret verecek 

açıklıktadır. Gerçeklerin görülmesi için, ayrıca yoruma ih
tiyaç yoktur. Bu olaylardan bir kısmına gözatmak kâfidir: 

- ANAP'ın 1983'te iktidara gelişininardından, 
ÖZAL'ın ABD Cumhurbaşkanına şükran mektubu 
göndermesi, 

- 26 Mart 1989 büyük hezimetine rağmen, ANAP'ın 
işbaşında kalmakta ısrar etmesi, 

- Bu hezimet üzerine Ankara'ya, yeni ABD ve 
FRANSA elçilerinin gönderilmeleri, 

- Özal'ın, milletin sadece % 20'sine ve ANAP oy
larına dayanarak ille de Cumhurbaşkanı olmakta ısrar edişi, 

- 31 Aralık 1990 tarihli gazetelerde yayınlanan 
Özal'ın Senatör BİRD'e mektubu, 

- Şubat 1991'de Özal'ın, Semra Özal'ı ANAP'ın 
İstanbul II Başkanlığına ve daha sonra da ANAP'ın başına 
getirmek istemesi, 

• - Bu isteğin çok büyük bir reaksiyonla karşılanması 
üzerine, Mesut Yılmaz'ın İnönü ile birlikte ABD'deki 
"BİLDENBERG" mason toplantılarına gönderilmesi, 

- Dönüşünde Hilton'da Türk-Amerikan işadamları 
demeği toplantısında, Mesut Yılmaz'ın yazılı kağıda baka-
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rak yaptığı konuşma, 
- Bunlardan sonra Haziran ayında Mesut Yılmaz'ın 

ANAP'a Genel Başkan yaptırılması, 
- ANAP'ın dışgüçlerin hoşuna gitmeyen kanadının 

tasfiyesi, 
- Başkan BUSH'un Özal'ı ziyareti, 
- Bu ziyaret üzerine aniden seçime gitme kararının 

alınması... 

V- SEÇİM KARARI NİÇİN ve NASIL ALINDI 

Bu seçimin öne alınmasında 3 mühim sebep rol oy
namıştır: 

1- Refah Partisi'nin hızla gelişip en büyük parti ol
ması, 

2- Ekonomik iflas, 
3- ANAP'taki çatlama ve iç huzursuzluk. 
Hiç şüphesiz asıl sebep, Refah Partisi'nin hızla 

gelişmesidir. 
Bu temel gerçeği böylece belirttikten sonra, şimdi 

seçim kararının nasıl alındığına dikkat edelim: 
Özal Başbakanken ve Cumhurbaşkanı olduktan 

sonra da, 26 Mart 1989 tarihindeki mahalli seçimlerde, 
ANAP'ın büyük hezimete uğratılması milletin büyük 
çoğunluğu tarafından "ERKEN SEÇİM" istenmesine 
rağmen, Bush'un Türkiye ziyaretine kadar hep, seçimin 



1992'de yapılacağını ortaya koymaya çalışmıştır. 
Özal tarafından Başbakanlık ve ANAP Genel 

Başkanlık koltuğuna oturtulan Akbulut da, bu sandalye
lerde oturduğu müddetçe hep seçimin 1992'de 
yapılacağını ifade etmiştir. 

Aynı şekilde Haziran 1991'de ANAP'a Genel 
Başkan yapılan Mesut Yılmaz da, Genel Başkan olduğu 
günden, Bush'un ziyaretinden sonra Özal'la 
görüşünceye kadar, hep seçimin 1992'de yapılacağını, 
çünkü seçim hazırlıkları ve formalitelerinin 1991 yılı içine 
sığmayacağını ifade etmiştir. 

Bütün bunlar yıllardan beri böylece devam edip du
rurken, Bush'un ziyaretinin arkasından Mesut Yılmaz, 
Özal'la görüştükten sonra, hemen seçime koşmak mec
buriyetinde olduğunu açıklamıştır. 

Şu manzaraya bakınız!... İki buçuk yıl oturup sonra 
birdenbire herşeyi birbirine katarcasına, ne pahasına olur
sa olsun seçime koşulması ibret ve hayret verici bir tutum
dur. 

Bilindiği gibi Bush, Türkiye'ye 5 hususta talimat ver
mek üzere geldi. 

1- Kıbrıs'ı Yunanistan'a vereceksiniz, 
2- Seyhan, Ceyhan ve Fırat sularını borularla biran 

evvel İsrail'e götüreceksiniz ve İsrail'i kuraklıktan, kavrul
maktan kurtaracaksınız, 

3- Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'ne yabancı 



güçleri yerleştireceksiniz, 
4- İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki yerleşme 

bölgeleri dahil, bugünkü statüsünün bütün komşu 
Müslüman ülkeler tarafından kabul edilmesi için, yardımcı 
olacaksınız. 

5- "Ortadoöu'da Barış" ve "Yeni Dûnva 
Düzeni" isimleri altında oynanan "Ortadoğu'da Si
lahsızlanma" oyununu destekleyeceksiniz. Böylece, 
İsrail atom bombası dahil en modern silahlarla takviye edi
lirken, Ortadoğu'daki bütün Müslüman ülkeler si
lahsızlandırılacaktır. 

Bush, "BÜYÜK lSRAlL"in biran evvel kurulması için, 
bu arzularının hemen yerine getirilmesini istemiştir. 
"Büyük IsraiCin kurulması için yapılması lazım gelen bütün 
hazırlıkların, kendisinin gelecek yıl ABD'deki başkanlık 
seçimlerinden önce sonuçlandırılmasını istemiştir. 

İşte bu noktada hatırlanması lazım gelen söz şudur: 
Özal ne demişti? "Siz beni, zamları 

seçimlerden önce yapacak kadar enayimi 
zannediyorsunuz?" 

Bu gerçekler biraraya getirildiği zaman ne 
görülüyor? 

Bush'un istekleri milli menfaatlerimizin aleyhinedir. 
Bunlardan hangisi yapılırsa yapılsın, milletin büyük nefret 
ve öfkesini mucip olacaktır. 

Bush bunların acele yapılmasını istiyor. Öyleyse 



önce bunları yapıp sonra seçime gitmek "Enayilik" ola
cağına göre "önce seçime gidip sonra bunları 
yapmak" akıllılık olacaktır. 

İşte seçime biran evvel koşulmasının temelinde 
bunlar hissedilmektedir. 

Bu film yeni bir film değildir. Milletimiz aynı gerçekleri 
1977 yılında da yaşamıştır. Dışgüçler "MİLLİ GÖRÜŞ"ün 
1974-1977 yılları arasındaki hamlelerini yakınen takip ettil
er. 1977 yılı başında yaptıklan araştırmalarla o yıl yapılacak 
olan seçimlerin, sadece "Milli Görûş'ûn oylarını 
artıracağını tesbit ettiler. Ne zamanki, 28 Şubat 1977'de 
Meclis'ten 1977 yılının bütçesi onaylanıp geçti ve bu 
bütçede AĞIR SANAYİ yatırımlarına 44 Milyar TL'sı (Yani 
3 milyar dolar ve toplam 230 Milyar TL'lik bütçenin takriben 
% 20'si) nin ayrıldığını gördüler. 3 gün sonra CIA 
Başkanı Clıfford Türkiye'ye geldi. Sabah kahvaltısını 
Ecevit ile öğlen yemeğini Demirel'le yedi. İkisi birden o 
gün akşamleyin aniden, en kısa zamanda seçime gidi
leceğini ilan ettiler. Maksat "Milli Görûş'ûn AĞIR SA
NAYİ FABRİKALARI'nın duvarlarının yükselip millet ta
rafından açıkça görülmesi gerçekleşmeden önce seçime 
gitmek idi. 

Şimdi de aynı şekilde dışgüçler "REFAH 
PARTİSİ'nin hızla gelişip en büyük parti konumuna gel
diğini görmektedirler, telaşlan bundan ileri gelmektedir. 

Hiç unutulmaması gereken bir gerçek vardırki o da 
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şudur: 
"KUDRET VE KUVVET SAHİBİ DIŞ GÜÇLER 

DEĞİL, CENAB-I ALLAH'TIR." 
Çağımızda baskı, zulüm ve sömürü ideolojisi olan 

siyonizmin bir ayağı olan Sosyalizm çökerek kırılmıştır. 
Diğer ayağı olan Kapitalizm çökmekte olduğundan saldın 
ve zulümlerini artırmaktadır. Orta Doğuda cereyan eden si
vil halkın kıyımına yolaçan savaşlar ve emperyalist İsrail'in 
masum insanlara yaptığı işkence ve zulümler Siyonist em
peryalizmin temsilcisi ve baş uygulayıcısı ABD'nin kendi 
çıkarları için dünya'da ve özellikle petrol üreten ülkelerde 
sahnelediği oyunlar bu çöküşün belirtileri olan 
hırçınlıklardır. Kapitalizmin uygulandığı ülkelerde; 

- Ahlaki dejenerasyon, 
-AİDS salgını, 
- Enflasyon, 
- İşsizlik (ABD' de 13 milyon kişi), 
- Gelir dağılımında aşırı dengesizlik, 
- Borçlanma, 
- Bütçe açıklan, 
- Karşılıksız para çıkartılması, 
- Rüşvet, yolsuzluk, 
-İsraf, 
- Aile kurumunun zayıflaması, 
- Fakir ve çaresizliğe ilgisizlik, v.s. gibi sorunlar 

çözümlenememekte ve artmaktadır. Bu sorunlara çare bu-



Seçim Beyannamesi 

lamayan Kapitalizmin çöküşü kaçınılmazdır.Böylece Siyo-
nizmin kırılan sosyalizm ayağından sonra Kapitalizm 
ayagıda yıkılmaktla siyonizmin çöküşü tamamlanmış ola
caktır. Bu gelişme çağımızda kuvvete dayanan düzenlerin 
sonu olacaktır. Böylece bir kez daha müşahe edilen HAK -
BATIL savaşı, HAK"kın zaferi ile sonuçlanacaktır. 

İnsanlık bir dönüm noktasındadır. Batıl sistemler 
çökmektedir. Yeni bir devir başlamaktadır. YENİ BİR 
DÜNYA kurulacaktır. Bu yeni Dünya'nın Genel düzeni 
"Hakkı Üstün Tutan" ADİL DÜZEN, Ekonomik düzeni 
ise ADIL EKONOMİK DÜZEN olacaktır. 

Çok Aziz ve Muhterem Milletimiz, 
İşte böylece 20 Ekim 1991 seçimlerine geldin. 
Görüyorsunki "BU SECİM BİN YILIN EN 

MÜHİM OLAYIDIR" ve sen "TARİHİNİN EN MÜHİM 
DÖNÜM NOKTASINDASIN". 

Bu noktada milletçe iki şeyi bilmek mecburiyetin
deyiz: 

1-Taklitçiler ne yaptı ? 
2- Refah Partisi. Gayesi. Ne yapacak ? Nasıl yapa

cak? 
İşte bu tarihi günde öncelikle bu konular ve 

gerçekler üzerinde duracağız. 



Seçim Beyannamesi 

B- DİĞER PARTİLER: 
BATI TAKLİTÇİSİ PARTİLER 

I- HEPSİ BİRİBİRİNİN AYNI 

Yukarıki A: III bölümünde Türkiye'nin bugünkü nok
taya nasıl getirildiğini açıklamıştık. 

Bu temel gerçekler ışığında baktığımız zaman 
Türkiye'de iki temel görüşün ve bunun sonucu olarak da 
iki partinin varolduğu görülür. Bunlardan birisi "HAKKI 
ÜSTÜN TUTAN" ve "Milli Görüş" zihniyetini temsil eden 
"REFAH PARTİSİ", diğeri ise "KUVVETİ ÜSTÜN TUTAN" 
"BATI TAKLİTÇİSİ = TAKLİTÇİ PARTlLER"dir. 

Batının solcu zihniyetini taklit eden SHP ve DSP ile 
Batının faizci, renksiz zihniyetini temsil eden ANAP ve 
DYP arasında temelde hiçbir fark yoktur. Çünkü bunların 
hepsi: 

- Batı taklitçisi 
- Bunun için hakkı değil, kuvveti üstün tutarlar 
- Faizci kapitalist nizamın kötü ve beceriksiz birer 

taklitçisidirler 
- Hiçbirinde "Temel Görüş", "Düzen" şuuru 

oluşmamıştır. Onun için düzenleri "Çorba Düzeni'dir ve 
yaptıktan çelişkilerle doludur 

• Hepsi faizcidirler 
- Hepsi haksız vergi zihniyetindedirler 



- Hepsi darphanecidir, kambiyocudur, bugünkü 
haksız banka düzeninin savunucusuduriar 

- Hepsi KDV'cidir 
- Hepsi İMFcidir 
- Hepsi Ortak Pazarcıdır 
- Hepsinin aynı parti oldukları bizzat kendileri ta

rafından da bilinmekte ve teyit edilmektedir. 
Birçok tanınmış iş adamı "dördünden de teklif aldım, 

hangisini tercih edeceğimi bilemiyorum" demektedir. 
- SHP'den çıkıp DYP'ye giren bir belediye başkanı 

"Ne farktan varki" diyerek bu gerçeğe şahitlik yapmaktadır. 
• Televizyonda kendLaralarında figüran partiler ola

rak yaptıkları açıkoturumlarda birinin bakanı, diğerlerine 
"Sizin söylediklerinizin aynısı biz yaptık zaten" demekte
dir. 

- Esasen bütün millet ve halk aynı gerçeği bilmekte 
ve söylemektedir. 

II- BATI TAKLİTÇİSİ PARTİLERİN 
YAPTIKLARI TAHRİBAT 

Dış güçlerin etki ve tercihiyle yarım asırdan beri 
Türkiye bu zihniyetler tarafından yönetilmiştir. 

Mesela, bir Demire! bundan önce 6 defa hükümet 
kurmuş ve böylece 6 defa denenmiştir. Bütün bu tekrar 
tekrar beyhude denemeler ve yarım asırlık tecrübe, sa-
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dece şu gerçekleri ortaya koymuştur. 
1- Batı taklitçisi partiler Türkiye'nin hiçbir meselesini 

çözemezler. Sadece sorun üretirler: Enflasyon, işsizlik, 
başörtüsü, Güneydoğu... 

2- Bunlar, sorunları çözmek yerine sadece 
TAHRİBAT yaparlar. 

Batılılaşıyoruz, çagdaşlaşıyoruz, hatta çag atlıyoruz 
propagandalarına rağmen gerçekte, "Batı Taklitçisi Partil
er" ülkemizi sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan büyük 
bir çöküntü ve yıkıntının içerisine soktular. Aziz Miletimiz 
artık açıkça anlamıştı rki, dış görüntüleriyle birbirleriyle 
mücadele ettikleri izlenimini veren bu "Batı Taklitçisi" Par
tiler, temelde tıpatıp aynı görüşe ve programa sahiptirler. 
Bu taklitçilerin en son temsilcisi ANAP, bütün devlet im
kanlarını ve özellikle ANAP'ın borazanı durumuna getirilen 
TRT ve STAR-1 TV'lerini kullanarak, Türkiyenin gelişip 
çag atladığını, 8 yılda, 40 yılda yapılandan daha çok eserin 
ortaya konduğunu iddia etmektedir. Bu beyanları, tama
men gerçeklere aykırıdır. 

III- TAKLİTÇİLERİN YAPTIĞI TAHRİBATLAR 

TAHRİBAT; 1 
AHLAK BUHRANI 

Toplumumuzun her kesiminde korkunç bir ahlaki 
çöküntü görülmektedir. Her olaya, madde ve menfaat 
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Seçim Beyannamesi ) 

gözüyle bakan bu taklitçi zihniyetlerin icraatından, başka 
bir sonuçta beklenemezdi. 

* AİLE YAPISI bozuldu, terbiye sistemimiz alt üst 
oldu ve toplum yapısında bir dejenerasyon başladı. 

* İstatistikler, HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIKTA 
büyük artıştan göstermektedir. 

* YOLSUZLUK VE RÜŞVET adeta günlük hayatın 
ayrılmaz bir parçası olmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinin 500 işadamı arasında yaptığı ankette, bu iş adam
larının %81 i "ülkede suistimal ve yolsuzluk yaygındır", 
%86 sı ise "Bu yolsuzluklar takipsiz ve cezasız kalıyor" de
mektedirler. 

* UYUŞTURUCU MADDE bağımlıları ve AL
KOLİKLER korkunç bir şekilde artmaktadır. Rakı tüketimi 
ANAP döneminde 8 yılda %700 oranında artmıştır. 
Türkiye'de kişi başına yılda 1 litre süt tüketilirken, 2 litre al
kollü içki tüketilmektedir. Yapılan ilmi bir araştırmaya göre, 
her yıl bir milyon çocuk, içkiye başlamaktadır. Alkolla 
tanışma yaşı da 12 yaşa kadar düşmüştür. Kadınlar 
arasında da alkollü içki, özellikle rakı kullanımı süratle 
yaygınlaşmaktadır. 

* Devlete ait TRT ve vavınladıaı »İm ve 
programlarla milli ahlakımızı tahrip etmek, ve 
ickive özendirmek için, elden gelen her aavretl 
göstermektedir. Öte yandan ANAP iktidarı, yerli içki 
üretiminde' rekor düzeydeki artışlara ilaveten, her türlü ya-



bancı içki ithalatını da bütçe açıklarına rağmen 
hızlandırmıştır. 

* Toplum yapısındaki bozulmanın neticesinde, top
lumumuzun temeli olan aile yapısı da sarsılmış, 
BOŞANMALAR artmıştır. İstatistiklere göre yıldan yıla 
boşanmalardaki artış nisbeti % 23 gibi yüksek bîr 
düzeydedir. Boşanmaların başlıca sebebi ise zina, 
geçimsizlik ve akıl hastalığıdır. 

* Devletin özellikle teşvik ettiği turistik tesislerdeki 
KUMARHANE sayıları da hızla artmaktadır. Halen 26 
büyük otel ve turistik tesiste, devletin himayesinde kumar 
oynatılmaktadır. 

* ANAP ilk defa ortaya çıktığında kendisini "Milli ve 
Manevi değerlere bağlı muhafazakar" bir parti, "komşusu 
aç iken tok uyuyanlar bizden değildir" zihniyetindeki in
sanların partisi diye taktim etmişti. ANAP ktidarının uygu
ladığı "VahsI kapitalizm ve liberalizm" politası so
nunda, fakir çok daha fakir, bir kısım zenginlerde 
inanılamayacak ölçüde zengin oldular. Bunun sonucunda 
ülkede bu arada devlette korkunç bir LÜKS VE İSRAF, 
Türkiye'de aç ve fakir yoktur" diyebilecek kadar vurdum
duymazlık başlamıştır. 

* Bu ahlâki yıkıntının, çöküntünün sonunda 
Ökemizde huzur kalmamıştır. Fert, aile* mahalle, köy, ka
saba, şehir ve bfltOn ülke huzursuzdur. Aziz milleti
miz, huzur arayışı içerisindedir. 



Milletimiz yarım asırlık ve bilhassa son 10 yıllık 
tecrübesiyle açıkça görmüştürki, bu; 

"FABRİKALARI SATIP DİSKOTEK VE 
KUMARHANE YAPAN TAKLİTÇİ ZİHNİYETLER" 

ile ne ahlâk korunur, ne de huzur. 
Korkunç ahlâk tahribatını durdurmak ve huzura 
kavuşabilmek ancak; 

"ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT" 

bayrağını en önde taşıyan ve 

"MANEVİ KALKINMA" 

yı ülkenin en ciddi, en temel meselesi sayarak bütün 
yönleriyle planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirmeyi 
hedef alan ve topluma; 

"İYİ AHLAKLI İNSAN, İRFANLI İNSAN" 

yetiştirmek için: 

"ADIL AHLAKI DÜZEN" 



ni kuracak olan REFAH PARTİSİ ve O'nun inançh kadro-
lannın şurlu çalışmalan 9e mümkündür. 

TAHRİBAT; l 
ANARŞİ VE TERÖR 

12 Eylül darbesinin bir uzantısı olan ANAP 
İktidarları, başarısızlıklannı örtmek ve iktidarda kalabilmek 
için her fırsatta milletimizi 12 Eylül öncesinin olaylanyla kor
kutmakta, eger anarşi istemiyorsanız, ANAP'ı destekleme
lisiniz propagandasını yapmaktadırlar. 

Halbuki ANAP döneminde anarşik olavlar. gerek 
sayı gerekse mahiyet olarak, çok daha tehlikeli boyutlara 
ulaşmıştır. 

Dogu ve Güneydoğu Anadolu'da, uygulanan yanlış 
poiitkalardan dolayı terör eylemleri tırmanmaktadır. Bu ey
lemleri önlemek iddiasıyla, aşınlıga kaçarak, yapılan baskı 
ve haksızlıkları, masum haka uygulanan devlet terörünü 
de, taklitçilerin ve ANAPın hatalı politikaları olarak 
görmekteyiz. 

"GÜNEYDOĞU MESELESİ YOKTUR, 
REJİM MESELESİ VARDIR" 

Taklitçilerin yanlış poütikalan yüzünden 1984 yılı so
nundan, 1991 yılı başına kadar bu bölgede, 958 PKK 



teröristi öldürülmüş, buna mukabil sivil halktan 879 kişi, 
30 subay, 34 assubay, 376 er ve erbaş, 97 köy korucusu, 
38 polis, 23 öğretmen, 14 muhtar, 9 mühendis, 1 cumhu
riyet savcısı, 1 kaymakam bu eylemlerde hayatlarını kay
betmişlerdir. Bunun dışında, büyük şehirlerde, üniversite 
öğretim görevlileri, gazeteci, emekli generallar, polis 
şefleri de öldürülmüş, ama katillerden bir teki bile yakalan
amamıştır. Bu müessif olayların arkasından sadece 
"Dökülen kan yerde kalmayacaktır." gibi artık anlamını ve 
etkisini yitirmiş sözler söylenmekle yetinilmiştir. 

Ülkemize huzuru ancak; 
"Hakkı Üstün Tutan", "Hakiki Hak Anlayışına Sahip" 

olan "ADİL DÜZENİ kuraralcherkese insan hakkı tanıyan, 
herkese ve heryere REFAH getiren ve "ADİL SİYASİ 
DÜZENİ kurarak ADALETİ tesis eden ve; 

"ZULME SON, KÖLE DÜZENİNE SON, 
BASKIYA SON, ÇATIŞMAYA SON.", 
"ZÜMRESEL VE DENGESEL 
DÜZENSİZLİĞE PAYDOS". 

TAHRİBAT: 3 
İNSAN HAKLARI TAHRİBATI 

Türkiye'de "İNSAN HAKLARI", "TEMEL HAK VE 
HÜRRİYETLER", Anayasa'da ve diğer yasalarda, süslü 



sözler olarak durmakta, halâ insanlık şeref ve haysiyetiyle 
bağdaşmayacak insan hakları ihlalleri devam etmektedir. 
Bütün dünyada, hatta komünist ülkelerde bile hürriyet 
rüzgarları eserken, taklitçi partilerin son temsilcisi ANAP, 
faşist kanunlara sımsıkı san (maktadır. 

On yıl, üniversitelerimizde BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ 
devam etmiş, sınıf birincisi kızlarımıza sırf inançlarının 
gereği olarak başlarını örttükleri için diplomaları verilme
miştir. Halâ bazı üniversitelerde imtihanlarda çok başarılı 
olmuş kız öğrencilerin başlan açık fotoğraf getirmedikleri 
için kayıtlan yapılmamaktadır. 

İnanan insanlara karşı, 40 yıldan bu yana bir zülüm 
aracı olarak kullanılan Türk Ceza Kanunu'nun 163. MAD-
DEsinin kaldırıldığı, böylece inanç özgürlüğünün en geniş 
şekilde sağlandığı iddia edilmektedir. 

Bir yandan 163. madde kaldırılırken, ardından 
çıkarılan "TERÖR YASASI" ile özgürlükler daha da 
kısıtlanmış, "SİYASİ PARTİLER" ve "DERNEKLER" yasa
larındaki düşünce özgürlüklerini kısıtlayan maddelere 
kasıtlı olarak dokunulmamıştır. 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ sadece kökü 
dışarda olan kuruluşlar için vardır. Ama bu ülkenin gerçek 
sahipleri için, örgütlenme özgürlüğü de yoktur, eğitim 
özgürlüğü de yoktur. "İNANDIĞI GİBİ YAŞAMA" 
özgürlüğü de yoktur. 

TRT KANUNU da, SEÇİM KANUNU da, ancak 
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FAŞİST BİR YÖNETİME yakışacak ölçüde tek taraflı tatbk-
ata imkan hazırlayan kanunlardır. 

Yanm asırdan beri tekrar tekrar ktidara gelip, yıllarca 
iktidarda kalan solcu ve faizci zihniyetlerin temsilcisi olan 
taklitçi partiler, insan haklan ve hürriyetlerin sadece lâfını 
ve edebiyatını yapmışlardır. Millet Meclisi'nden Trilyonluk 
vergi kanunlannı birkaç saat içinde çıkarttıkları halde, Anay
asa, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, TRT Kanunu, 
Gösteri ve Yürüyüşler Kanunu, Dernekler Kanunu vs. gibi 
temel kanunlardaki insan haklanna taban tabana zıt mad
deleri düzeltmek hususunda hiçbir gayret sarfetme-
mişlerdir. Bir takım kanunların Anayasaya aykırılığı iddi
asıyla Anayasa Mahkemesfne yaptıktan başvurularında asıl 
insan haklanna aykın maddelere itiraz etmemişler, sadece 
ayrıntı sayılabilecek basit konuları ele alarak milletin 
gözünü boyamaya çalışmışlardır. 

Bu gerçekleri gören Milletimiz, bu TAKLİTÇİ 
PARTİLERİN hiç birisinin Ülkemizde insan haklarını 
yürürlüğe koyamayacaklarını kesinlikle bilmektedir. 

Bugün artık Milletimiz Ükemizde gerçek hürriyeti te
sis edebilecek ve insan haklarını kamil manada yürürlüğe 
koyacak tek partinin: 

"HERKESE İNSAN HAKKI" tanıyan, 

"İNANÇ VE DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ" 



ni ayrılmaz 4 unsuru ile birlide yürürlüğe koymayı rejimin 
temeli sayan ve; 

"KENDİ KANUNUNU KENDİN YAP" 

"İSTEDİĞİN GİBİ İNAN, ÖRGÜTLEN, KONUŞ" 

"İNANDIĞIN GİBİ YAŞA" 

İSTEDİĞİN IŞI TUT" 

diyen REFAH PARTİSİ'nin gerçekleştireceğini bilmekte
dir. 

TAHRİBAT: 4 
DEVLET VE DEVLET FİKRÎNİN TAHRİBİ 

Toplumsal değerlerin yanı sıra, devlet ve devlet an
layışı da tahrip edilmiştir. Devlet, tıpkı bir holding veya bir 
çiftlik gibi yönetilmektedir. TBMM de, Bakanlar Kurulu da, 
Millet de devre dışıdır. 

Ülke topraklarına yabancı güçlerin getirilmesi, 
üslerin yabancı kuvvetlere verilmesi, hatta nerede ise 
başka ülkelere harp ilanı gibi en önemli ülke meseleleri 
Tek seçici, tek adam"m ayak üstü aldığı kararlarla ülke 



yönetilmekte ve eşine rastlanmamış bir "TELEFON 
DÜZENİ" yönetimi geliştirilmiştir. Böylece devlet ciddiyeti 
tamamen ortadan kalkmıştır. 

Ayrıca askeri kıtaları bile şartal teftiş etmek, devlet 
yatırımlarının hizmete açılış merasimlerini bile şarkıcı-
türkücülerle yapmak gibi tutumlarla da devlet ciddiyeti 
zedelenmş ve dejenere edilmiştir. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi başta DPT, Milli 
Eğitim ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere bütün devlet ka
drolarında büyük bir kıyım yürütülmüştür. Müsteşardan bir 
polis memuruna kadar uzanan böylesine bir kıyıma, parti
zanlığın, keyfiliğin ve inançlı kadrolara duyulan antipatinin 
dışında bir gerekçe de bulmak mümkün değildir. Nitekim, 
sürülen, görevlerinden alınan ve perişan edilen devlet 
memurlarının hepsinin Milli ve Manevi değerlere bağlı kim
seler oldukları da gözden kaçmamaktadır. 

Diğer yandan kamu hizmetlerinde vurgun, soygun, 
rüşvet, iltimas, ve işkence iddia ve ithamları yaygın hale 
gelmiştir. 

Bütün bu tahribat hızla yürürken, temelde de siyasi 
rejim olarak "HİLE REJİMİ" yürütülmektedir. Tatbikat 
gerçekte Anayasa'da söz olarak yazılmış olan bütün temel 
ilkelerin aksine olarak yürütülmektedir. 

Anayasa'da "BAĞIMSIZLIK" esas olduğu belirtilme
sine rağmen bunlar, ATa girip İSRAİL'e vilayet olmaya 
çalışmaktadırlar. 



TAHRİBAT: 5 
EKONOMİK HAYATIN FELCİ 

Türkiye'nin ekonomik durumu da, her geçen gün 
biraz daha kötüye gitmektedir. ANAP iktidannın ve benze
ri partilerin ekonomik politikalarını şu kelimelerle ifade et
mek mümkündür; 

ZAM, 
ENFLASYON, 
İSRAF, 
ADALETSİZLİK, 
ZULÜM, 

ve bunların "Kısır Döngü"sü... 

a) ENFLASYON 

Türkiye'de kronikleşen enflasyon, memur, işçi, 
emekli, işsiz, esnaf ve bütün sabit ve dar gelirlilerin, geçim 
yükü altında ezilmesine yol açmıştır. 

Vaktiyle enflasyonun en büyük zulüm ve haksızlık 
aracı olduğunu, bu sebeple enflasyonun en geç iki yıl 
içinde tek rakamlı bir sayıya indirileceğini söyleyenler, 
şimdi neredeyse enflasyonu savunur durumdadırlar. Dev
let mamullerine hakh haksız, sürekli zam yapılmaktadır. 

Mesela elektriğin fiyatı 10 yılda 12S kat 
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artınlmıştır.1980 yılında sanayi cereyanın kilowat saati 2,6 
iken, yapılan zamlarla bu fiyat Ağustos 1991 de 325'e 
yükseltilmiştir. 

Akaryakıt fiyatları da, dünya ham petrol fiyatlarında 
çok büyük nisbette düşüşler olsa da, sürekli artmaktadır. 
Şu anda Türkiye'deki akaryakıt fiyatları, Amerika'dan %50 
daha pahalıdır. 

1990 yılı Mayısında 1263 TL olan süper benzin, 
%272 nisbetindeki artışla Ağustos 1991 de 3430 TL 
olmuştur. ANAP iktidarının zam hastalığını şu örnekler 
açıkça ortaya koymaktadır. 

iâz§ mo iSM 
Buğday 2,47 TL 10,5 TL' 500 TL 
Pamuk 16,82 TL 148 TL 5200 TL 
Gübre 1,25TL 5,5TL 207TL 
Mazot 32 TL 211TL 1250 TL (91 de 2320 TL) 
Traktör 76.500 TL 908.000 TL 35 milyon TL 

Bütün bu yanlış ve haksız uygulamalar sebebiyle 
fiyatlar jet hızıyla yükselmiştir ve yükselmeye de devam et
mektedir. 

Şu anda milletimiz, et, balık, süt, yumurta ve şekeri 
Almanlardan daha pahalıya yemektedir. Bilindiği gibi, Al
manya'da fert başına düşen milli gelir ve ücret, Türkiye'ye 
göre 10 kat daha fazladır. 

Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan 
enflasyon, 1990 yılında toptan eşya fiyatlannda % 53,1 , 



tüketici fiyatlarında ise %60,3 şeklinde tahakkuk etmiştir. 
1991 yılında ise enflasyonun %80 in üzerinde ola

cağı tahmin edilmektedir. Nitekim Ağustos 1991 de en
flasyon oranı son 32 ayın en yüksek oranı olmuştur. Al
manya'da enflasyon % 1 - 3 mertebesinde, Güney 
Kore'de %3 - 5,5, Paldstanda ise % 4,7 - 8 mertebesinde
dir. 

Enflasyona paralel olarak, faiz hadleri de 
yükselmeye devam etmektedir. Vadeli mevduatın faizi % 
70 - 75 civarındadır. Almanya'da faiz nisbeti % 2,5 - 6, Ja
ponya'da %2,5 - 4, Amerika'da % 6 - 7, Pakistanda ise % 
10 dur. 

Türk Lirası da süreli değer kaybetmektedir. 1974 
yılında 1 dolar - 13,74 TL, 1977 yılında 1 dolar - 17,83 
TL, 1980 yılında 1 dolar- 76,03 TL, 1991'in Ağustos 
ayında 1 dolar - 4750 TL olmuştur. 

Bütçeler sürekli açık vermektâdir.1991 yılında top
lam kamu açığının 40 trilyon TL mertebesi civarında olabi
leceği tahmin edilmektedir. 1991 bütçe açığını kısmen de 
olsa kapatabilmek için 1991 Ağustos ayında meclisten 21 
trilyon liralık bir ek ödenek geçirilmiştir. 

Açıklar ya darphaneyi çalıştırarak, ya da iç ve dış 
borçlanmalarla kapatılmak istenmektedir. 

Şu anda banknot matbaası geceli gündüzlü tam 
mesai çalıştırmaktadır. Tedavüldeki para 20 trilyon TL 
sınırına yaklaşmış durumdadır. 1975 yılında tedavüldeki 
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para 32,3 milyar TL, 1977 de 62,9 miityar TL, 1980 de 217 
milyar TL, 1990 da ise14,1 trilyon TL idi. 

İç ve dış borçlar da sürekli kabarmaktadır.1991 
yılının Ağustos ayı itibariyle iç borç 60,4 trilyon TL.dış borç 
ise 50 milyar dolan aşııştır. Bu yıl yaklaşık 8 mByar dolar dış 
borç ana parası ve faiz taksiti ödenmektedir. Bu miktar 
Türkye bütçesinin % 45'i kadardır. 

ANAP iktidan her vesileyle ülkenin kalkındığını, hat
ta çağ atladığını iddia ederek, gerçekleştirilen bazı projeleri 
örnek olarak göstermektedir. 

Elbette Türkiye'de bir şeyler yapılmıştır. Geçtiğimiz 
10 yıl içerisinde, bu günkü değerlerle 700 trilyon TL vergi 
toplandı. 60 triyon TL yeni iç borçlanmaya, 160 trilyon TL 
da yeni dış borçlanmaya gidildi. Demek ki 10 yılda 920 tri
lyon TL harcanmıştır. Şimdi önümüzdeki soru şudur. Aca
ba Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alacak ölçüde 
yapılan bu borçlanmalarla, asgari ücret alan bir işçinin bile 
gelirinin % 30'unu alarak temin edilen bu vergilerle 
sağlanan 920 trilyon TL, öncelikler iyi tesbit edilerek, israfa 
kaçmadan, ülke yararına en uygun şekilde harcanmış 
mıdır? 

Biz RP olarak, bu kaynakların MİLLİ MENFAATLER 
doğrultusunda değil, DIŞ GÜÇLERİN telkin ve talimat-
lanna göre kullanıldığı kesin inancındayız. 

Bu sebeple Türkiye'de gelişiyoruz, büyüyoruz iddi
alarına rağmen gerçekler bu iddialan yalanlamaktadır. 



Türkiye fert başına düşen milli gelir itibariyle dünyada an
cak 68 inci sıradadır. 

Devlet İstatistik Enstltüsü'nün yaptığı çalışmalara 
göre 1991 yılının ilk üç ayımda, büyüme hızında %1,4 
oranında bir gerileme meydana gelmiştir. 

Peki Türkiye, bir çok ülkeden, çok daha büyük im
kanlar ve avantajlara sahip olmasına rağmen, neden bu 
gelişme hamlesini yapamıyor ? Sebep gayet açıktır. 
Yönetimin ANAP ve benzeri Batı taklitçisi iktidarların 
elinde olması ve ülkemizin yan sömürge haline getirilmesi
dir. 

Öyleyse: 

"EZİLME, EZME!... 
SÖMÜRÜLME, SÖMÜRME!..." 

"BORCA ESİR OLMA!... 
KENDİ GÜCÜNLE KALKIN!..." 

"DIŞ GÜDÜME SON!..." 
diyerek, 

"RP - MUTLULUK + HUZUR + HÜRRİYET + 
ADALET + REFAH + SAYGINLIK" 

ilkesini, kurtuluş reçetesi olarak görmeye mecburuz. Bu 
"Adaletsiz Ekonomik Düzen" den dolayı, toplumumuzun 



her kesimi büyük bir ekonomik sıkıntı içerisindedir, 

b) İŞÇİNİN EZİLMESİ 

1 Ağustos 1991 tarihinden geçerli olmak üzere, 
yeni asgari ücret tesbit edilmiştir. Brüt 801.000 TL olan bu 
asgari ücretten işçinin eline net 503.000 TL geçmektedir. 
Bir ailenin asgari geçim şartlarına göre tesbit edilen bu 
ücretten, 300.000 TL'nın kesilmesi, aile fertlerinin aç kal
ması anlamına gelir ve zulümdür. Kaldı ki 801.000 TL bile, 
bir ailenin geçimine yeterli değildir. Yapılan bir araştırmaya 
göre, Ağustos 1991 de 4 kişlik bir ailenin sadece gıda har
caması, 829.000 TL'dır. Net olarak ele geçen 503.000 
TL'nın günlük net ücrete tekabül eden miktarı, 16.733 
TL'dır. Bu para ile bir kilo kıvma bile almak 
mümkün deoildlr. 

Dünya ülkeleriyle mukayese edildiğinde, 
Türkiye'deki ücretlerden kesinti oranının en yüksek 
olduğu görülmektedir. 

Ücretlerden kesinti oranlan; 
Yunanistan'da %2.8 
İsviçre'de %13 
AT ülkeleri ortalaması %16.1 
OECD ülkeleri ortalaması %16.7 
Türkiye'de ise %35.2 
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Geçtiğimiz yıllar içerisinde, işçinin reel geliri sürekli 
gerilemiş, bıçak kemiğe dayanınca, 1990 yılından itibaren 
işçi • işveren arasında ihtilaflar başlamış, grevler ya 
gınlaşmıştır. Dünyada belirli birkaç ülke hariç, neredeyse 
grev kalmamıştır. Türkiye'deki bu ihtilaflar, grevler, iş 
hayatındaki bir "Buhran" ın, bir "Hastalık" ın işaretleridir. 

Bu güne kadar enflasyonu kontrol altına alacağım 
gerekçesiyle, hep işçinin kuru ekmeğine el uzatan ANAP 
iktidarı, seçim kararını verince, birdenbire kesenin ağzını 
açtı. Verilen yüksek nlsbette olduğu ileri sürülen bu zam
lar gerçekte, 

- Devam eden enflasyonu karşılayabilecek, 
- Geçmiş yıHann kayıplannı telafi edebBecek, 
- Kısmende olsa gelir dağılımını düzeltebilecek, se

viyede bile değildir. 
Bu zamlar, özel sektör kuruluşları tarafından itirazla 

karşılanmıştır. 
İşletmeler, gerek bu ücret artışları ve gerekse 

ANAP iktdannın yanlış politkaları sebebiyle, talep ve 
üretimin düşmesi yüzünden bazı tedbirler almışlar, çok 
sayıda işçiyi de çıkarmışlardır. Şu ana kadar, yaklaşık 
500.000 işçi işten çıkanlmıştır. 

c) İŞSİZLER 

Bugün ülkemizde çalışabilecek nüfusun % 20 si 



işsiz durumdadır. İşsizlik sosyal dengeleri alk üst eden en 
büyük sorunların başında yer alır. İŞSİZ İNSAN, toplumda 
en mağdur ve el uzatılması gereken insandır. Çünkü, 
karnını doyurmak ve hayatını idame ettirebilmek için, her 
türlü işde çalışma arzu ve isteğinde olduğu halde, kendi
sine iş temin edilmektedir, öte yandan, insan emeği 
ekonomik değer oluşturan esas kaynak olmasına rağmen, 
atıl bırakılmakta ve böylece milli gelir artacağı yerde azal
maktadır. Emeğin işsiz bırakılması, yoksulluğu peşinen ka
bullenmektir. 

Günümüzde, işsizler ordusunun önemli bir kısmını, 
üniversite mezunu gençlerimiz teşkil etmektedir. Binlerce 
teknik eleman, makina, inşaat, kimya, elektrik, elektronik 
ve bilgisayar mühendisleri bile, işsiz durumdadırlar. 

VAHŞİ KAPİTALİZMİN temsilcileri olan ANAP 
ve diğerleri, bu tablonun sorumlusu bulunmaktadırlar. 
"Ağır Sanayfi hastalık olarak gören, kurulu fabrikaları ya
bancılara yok pahasına satan bu zihniyetlerin, işsizliğe 
çare bulmaları da, işsizlerin dertleri ile dertlenmeleri de söz 
konusu olamaz. 

Bu durumda, emeği kutsal sayan ve "Yüksek tek
nolojiye davalı Ağır sanayi" temel hedef kabul eden 
"MİLLİ GÖRÜŞ" yani REFAH PARTİSİ, bu işsizlik 
sorununu kökünden çözecektir. 

Cûnkü RP'nln İlkesi: 
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"HERKESE, İNSAN ONURUNA YARAŞIR İŞ VE 
YAŞAMA İMKANI" SAĞLAMAKTIR. 

"BU ZENGİN ÜLKEDE, YOKSULLUK VE 
İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM ADİL DÜZEN'DEDİR." 

d) TARIMIN TAHRİBİ VE ÇİFTÇİ GELİRİNİN 
AZALMASI 

Son zamanlara kadar pek çok kişinin, Türkiye, 
dünyada kendini besleyebilen yedi ülkeden biridir" bey
anında bulunduğu hatırlanmaktadır. 

1980'li yıllara kadar iktidarlar, tanmı stratejik alanlar
dan biri saymış ve geliştirilmesine büyük önem ver
mişlerdir. Geçen yarım asır içerisinde nüfusumuz yaklaşık 
üç kat artarken, tarımsal üretim, hem artan bu nüfusu 
besleyebilmiş, hemde sanayinin ihtiyacı olan ham 
maddeyi sağlayabilmiştir. 1980 li yılların başından itibaren 
devreye giren "DIŞA BAĞIMLI EKONOMİ POLİTİKASI" 
sebebiyle, Türk tarımı özellikle üç alanda alarm işaretleri 
vermeye başlamıştır. Bunlardan biri hayvancılığın tam bir 
çöküşe girmesi, kincisi tanmda üretimin artış hızının nüfus 
artış hızının altına düşmesi, üçüncüsü ise, tanm kesiminin 
potansiyelinin giderek daralmasıdır. 

1950 -1980 yılları arasında tanm, yılda ortalama ola
rak %3,5 oranında üretim artışı göstermiştir. Bu oran 1980 
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- 1984 arasında yılda ortalama %2,56'ya düşerek nüfus 
artış hızına eşit hale gelmiş, 1985 -1990 yıllarında ise bu 
oran, %1,85 ile nüfus artış hızının da altına inmiştir. Bunun 
sonucunda halk daha da kötü beslenmeye başlamış, sa
nayide de ham madde sıkıntısı başgöstermiştir. 

ANAP ktidarı döneminde uygulanan tan m politikası, 
Dünya Bankası ve IMF gibi Batı ülkelerinin güdümündeki 
kurumların, bizim gibi borçlu ve gelişmekte olan ülkelere 
dikte ettirdikleri bir politikadır. Bu ülkeler bizlere bu yönde 
telkinlerdebulunurken, kendi tarımlarını en geniş şekilde 
desteklemektedirler. 

Son 10 yılda ülkemizde tarım kesimine yapılan har
camaların daraltılması, temel bir ilke olarak kabul edil
diğinden, geçmiş plan dönemlerinde tarım sektörünün, 
toplam yatırımlar içinde %10 -12 olan payı, 1990 yılında 
düşürülmüştür. 

Çiftçi giderek fakirleşmektedir. Girdi fiyatlarındaki 
artışlara, ürün fiyatları yetişememektedir. Nitekim 1990 
yılında, girdi fiyatlarındaki artışlar %82 düzeyinde 
gerçekleşirken, hububat fiyatları ortalama %60, pamuk, 
soya, fındık, kuru üzüm, kuru incir ve ayçiçeği fiyatları ise 
ortalama %33 artmıştır.Taban fiyatları hep gereğinden 
düşük tutulmuştur. 

Kaldıki çiftçi, ürünün bedelini de 7 - 8 ay gecfcerek, 
yani parasının büyük bir değer kaybına uğramasından 
sonra alabilmektedir. Bu gelişmeler Türk çiftçisinin giderek 



yoksullaşmasına yol açmıştıır. 
Seçim arefesinde ANAP iktidarı, göz boyamak için 

taban fiyatlarını belli ölçüde artırmıştır. Bu taban fiyatlanna 
göre çiftçiye 17 trilyon TL'nın ödenmesi gerekmektedir ki, 
hazinede bu para mevcut değildir. Yapılacak tek şey üç 
vardiye para basmak, dolayısıyla parayı pul etmektir. Yani 
bur eliyle verdiğinin, diğer eliyle geri alınmasıdır. 

Diğer yandan Türkiye artık önemli ölçüde ithal ettiği 
tarım ürünleriyle beslenmektedir. Eskiden ihtiyaç duyul
duğunda buğday .bitkisel ham yağ, pirinç gibi temel gıda 
maddeleri ithal edilmekteydi. Bu gün bunlara ilave olarak 
et, peynir, şeker, pamuk, sebze, ve meyve ithal edilmek
tedir. Tarımsal mallar ithal bedeli 1983 yılında 138 milyon 
dolara ulaşmıştır. Bu borçlu devlet, aldığı borç parayla, 
Danimarka peyniri ve kivi ithal etmektedir. 

Yapılan gıda maddesi ithalatı, iç piyasada haksız re
kabet meydana getirmektedir. İhracatçı ülkeler bu 
ürünlere yüksek nisbette sübvansiyon uygulamaktadır. 

Netice olarak Türk tarımı büyük bir krizin içerisine 
düşürülmüş, çiftçimizde iyice fakirleştirilmiştir. Türk çiftçisi 
yedi temel sorunun kıskacındadır: 

- Çiftçimizin alım gücü düşmüştür. 
- Milli gelirden alınan pay düşmüştür. 
- Maliyetler artmıştır. 
- Verim düşmüştür. 
- Tanmda teknoloji geri bırakılmıştır. 



- Çiftçimiz borç yükü akında ezilmektedir. 
- Belirli ve tutarlı bir milli tanın politkası yoktur. 

e) GERİ KALMIŞ BÖLGELER 

Geri kalmış bölgelerin kalkınmasıyla ilgili olarak, sa
dece kuru vaadlerde bulunulmuş, işsizlik, geçim sıkıntısı, 
medeni imkanlardan mahrumiyet, can ve mal güvensizliği 
gibi sebeplerle, özellikle Dogu ve Güneydoğu Anadolu 
adeta boşalmıştır. 

Hatırlanacağı gibi 1980 öncesinde, Milli Görüş zih
niyetinin gayretleriyle bu bölgelerde, gerek devlet ve ge
rekse özel sektör eliyle pekçok yatınm, yol, su, elektrik v.s. 
gibi alt yapı hizmetleri başlatılmıştır. Gaye, bu bölgeleri 
kalkındırmak, bölgeler arasındaki dengesizlikleri gidermek, 
işsizliği ve göçleri önlemek ve buraları yaşanır hale getir
mekti. 

"Geri kalmış bölgelere bile devlet iştirakiyle hiçbir sa
nayi tesisinin kurutmamasını" isteyen ANAP zihniyeti 
yüzünden, bu bölgede kamu ve özel sektör eliyle yapılan 
130 tesis, ya yarım kalmış, ya yok pahasına satılıp başka 
maksatlara tahsis edilmiş, ya da bir dar boğaza itilmiştir. 

Bu geri kalmış bölgelerde eğitim de çok geri durum
dadır. Mesela Ege Bölgesinde bir öğretmene 27 öğrenci 
düşerken, Güneydoğu Anadolu'da bir öğretmene 44 
öğrenci düşmektedir. Bu sebeplerle, bu bölgelerin 



gençleri üniversitelere girişte oldukça zorlanmaktadırlar. 
Dolayısıyla, geri bırakılmış bu bölgelerin gençlerine her sa
hada fırsat ve imkan eşitliği saglanmamaktadır. 

Bölgelerarası dengesizliği kuracağı "Adil Siyasi ve 
Ekonomik Düzen"le ancak RP giderir. Çünkü RP: 

- "MİLLİ, GÜÇLÜ, SÜRATLİ, YAYGİN KALKINMA" 

- "HER YERE REFAH, HERKESE REFAH" 

- "FIRSAT VE İMKAN EŞİTLİĞİ" 

-"SANAYİİ KURACAĞIZ, 
GÖÇÜ DURDURACAĞIZ..." 

prensiplerini savunmaktadır. 

f) SANAYİ VE TİCARETTE BUNALIM 

TOBB tarafından 500 iş adamı arasında yapılan an
ketlerin % 87si belirsizlik, güvensizlik, talep azlığı, artan 
faizler ve benzeri sebeplerle hiçbir yatırım yapmayı 
düşünmedikleri görüşünü ortaya koymuşlardır. 

Esasen 1980*den bu yana bir "Lider Ûlke'ye 
yakışır, hiçbir sanayi yatınm da yapılmış değildir. 

Sayın Turgut özal, Eskişehir TUSAŞ Motor 
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Sanayiindeki bu tip tesisler imalat yerine sadece montaj 
yapmaktadırlar düzenlenen törende, "Türkiye'nin bir 
dönem "Ağır Sanayi" hastalığına tutulduğunu, kendiler
inin ise "yüksek teknolojiyle çalışan sanayi tesislerini tercih 
ettiklerini" söylemiştir. İşte bu tip yanlış anlayışlarla, "Geri 
kalmış bölgelere bile devlet iştirakiyle hiçbir sanayi tesisi 
kurulmayacağı" düşüncesiyle, elbetteki Türk sanayii ilerle
mek şurada dursun, halihazır yerini dahi koruyamayacaktır. 

Devletin ve ülkenin imkanlarının 
yönlendirilmesinde, hizmetler sektörüne ve özellikle 
turizme ilk tercihi veren zihniyetten başka birşey de 
beklenemez. 

"Liberal ekonomiye geçiyoruz, piyasa ekonomisini 
uyguluyoruz" düşüncesiyle, gümrük kapıları ardına kadar 
açılmış, ithalat bütünüyle serbest bırakılmış, bu yolla batılı 
ülkelerin çiftçisi, işçisi, sanayicisi, nakliyecisi desteklenmiş, 
milli sanayi ise ihmal edilmiştir. Bir bakıma ülke adeta yarı 
sömürge haline getirilmiştir. 

Mesela 1990 yılında 15.5 Milyon kilo yabancı sigara 
ithal edilmiş, bunlar için de 2.5 Trilyon TL ödenmiştir. Yerli 
sigara üretim kapasitesi de yeterince 
değerlendirilmemiştir. 

Sanayinin kullandığı ham maddelerin, elektrik ve 
akaryakıt gibi diğer girdilerin pek çoğu, devletin tekelinde
dir. Devlet de görülmemiş israfını, bütçe açıklarını ve dış 
borç faiz ve taksitlerini karşılayabilmek için, bu maddelere 



devamlı zam yapmaktadır. Bu şartlar altında, ne işletme 
sermayesi yeterli olmakta, ne de Batılı firmalarla rekabet 
imkanı kalmaktadır. 

İş hayatında istikrarsızlık ve güvensiz* hakimdir. 
İstanbul piyasasında her yıl 250 bin kişi icraya verilmekte
dir. Türkiye genelinde 1990 yılında, % 44 artışla toplam 5 
Trilyon TL değerinde 1.9 Milyon adet senet protesto edil
miştir. 

İflaslar da her yıl yaklaşık % 17 nisbetinde artmak
tadır. Halen 45.000 iflas dosyası gündemdedir. 1990 
yılında, sermayeleri toplamı 55 Milyar TL olan 169 büyük 
firma iflas etmiştir. 

Uygulanan dışa bağımlı bu yanlış politikalarla, 
yüksek teknolojiye dayalı "Ağır Sanayi" kurulamaz. 

Türkiye'de ancak, "MADDİ VE MANEVİ KALKIN
MAYI" amaçlayan REFAH'çı kadrolar gerçek ve yaygın sa
nayileşmeyi başarabilirler. Çünkü, RP'ye göre: 

- "SANAYİLEŞME ve KALKINMA İNANÇLA OLUR" 

- "SANAYİLEŞME ve KALKINMA MİLLİ GÖRÜŞLE 
OLUR" 

- "SANAYİLEŞME ve KALKINMA ADİL DÜZENLE 
OLUR". 
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g) İNŞAAT SEKTÖRÜ KRİZİ 

Ülke ekonomisinin lokomotif sektörü inşaat sektörü 
de bir kriz içerisindedir. 1991'in ilk 6 ayında, 1990 yılının \\k 
dönemine kıyasla, inşaat sahasında % 26'lık bir azalma 
görülmüştür. 

İnşaat malzemesi fiyattan, enflasyon nisbetinin bir 
hayli üzerinde artmaktadır. Bu sebeple, eğer kaldıysa 
"Orta direk" için konut sahibi olmak çok güçleşmiştir. 

Toplu konut politikası da fiyaskoyla sonuçlanmıştır. 
Dar ve sabit gelirlilere uygun şartlarla kredi verip, onları ko
nut sahibi yapmak, ANAP zihniyetiyle sadece bir aldatma
cadır. Nitekim verilen kredi, toplam konut bedelinin ancak 
beşte biridir. Bu krediye tatbik edilen faiz haddi de %60'ı 
geçmektedir. Bu sebeple faizle birkaç katına çıkan borç 
ödenemedigi için, başlanan inşaatların pekçoğu daha 
kaba inşaat durumundayken elden çıkarılmaktadır. Mesela 
11 Milyon TL'lık konut kredisi, 39 ayda 44 Milyon TL'na 
ulaşmaktadır. 

İnşaat müteahhitleri de büyük bir çıkmazın 
içerisindedir. Devlet ihalelerinde istihkaklar 
ödenememekte, alacağına tefeci ölçüsünde gecikme faizi 
uygulayan devlet, 6 ay, 12 ay geciktirdiği müteahhit ala
caklarına hiçbir fark vermemektedir. 

Bunun sonucunda müteahhitlerin büyük bir 
çoğunluğu, acze düşmüş, hatta bazdan iflas etmişlerdir. 
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İnşaat malzeme fiyatlanndaki büyük artışlar, yüksek 
enflasyon ve faiz oranları, devlet ödemelerindeki ihmal ve 
gecikmeler sonucunda inşaat sektörü tam bir darboğaza 
girmiştir. Bilindiği gibi, işsizliğin yaygın olduğu ülkelerde, 
inşaat sektöründeki mevsimlik istihdam, İşsizliği büyük 
ölçüde azaltmakta ve sosyal patlamaları geciktirmektedir. 
ANAP iktidarı, uyguladığı yanlış ve tutarsız bu ekonomik 
politikalar sonucunda, tüm işsizleri büyük bir umutsuzluğa 
düşürmüştür. 

Çare: 
"HERKESE İNSAN ONURUNA YARAŞIR İŞ VE 
YAŞAMA İMKANI" ve 

"ADIL EKONOMİK DÜZEN" 

diyen Refah Partisi'dir. 

h) SAVUNMA SANAYİİNİN YOZLAŞTIRILMASI 

Savunma sanayiini kuramayan, harp silâh ve teçhi
zatını imal edemeyen ülkelerin "Tam bağımsız" 
olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Çünkü savun
ma sanayiini kurmuş olan ülkeler bu silahlan, bir politik 
baskı aracı olarak kullanmaktadırlar. 

Bu anlayışla, 1974 - 1977 yılları arasındaki 
hükümetlerde koalisyon ortağı olan ve Sanayi Bakanlığını 



da yöneten Milii Görüş, "Ağır Sanayii" ile birlikte "Harp 
Sanayll'ne de büyük ağırlık vermiş, topu, tankı, uçağı, 
roketi ile bütün silahlan yerli olarak imal etmenin adımlarını 
atmıştır. 

Ama, kendisine ve milletine güveni olmayan 
Taklitçi Partiler" ve bunların en son temsilcisi olan 
ANAP iktidarı, bu hamleyi dejenere etmiş, dışa bağımlı ve 
montaja dayalı tesisleri kurmaya başlamıştır. 

Yaklaşık 10 yıldan bu yana, Savunma Sanayii fonun
da milyarlarca dolar para beklemesine, sırf bu maksatla 
"Savunma Sanayii Müsteşarlığı" kurulmuş ula
masına rağmen, hâlâ ortada elle tutulur bir sonuç 
görülmemektedir. Geçmişte olduğu gibi son yıllarda da sa
vunma sanayii teknoloji ithal edileceği yerde, dışardan si
lah ve teçhizat gibi sanayii ürünleri ithal edildi. Yüzelli 
yıldan beri izlenen bu politika, ithal edilen silahların kısa bir 
süre sonra demode olmasına yol açtı. 

Büyük iddialarla propaganda edilen F-16 uçaklarının 
imalatı, bu taklitçi zihniyetlerin gerçek yüzünü açıkça or
taya koymaktadır. 

Lisansı alınan F-16 uçakları, Amerika ve Avrupa'da 
"UÇAN TABUT" diye adlandırılmaktadır. F-16 nın bu 
tipi, artık Amerika'da imal edilmemektedir. Stokta bulunan 
ve kullanılmayan parçalar, yüksek tiatlarta Türkiye'ye 
satılmaktadır. Türkiye'de de yapılan, göstermeli bazı 
parçalann imalâtının dışında, büyük bölümü sadece mon-



tajdır. Bu proje ile modası geçmiş bir model benimsenmiş 
ve depolardaki parçalar rayiç bedelin üstünde bir fiatla 
Türkiye'ye satılmıştır. Aradan uzun yıllar geçmiş olmasına 
rağmen, "Zırhlı Araç" projesi de halâ Amerikan FMC fir
masından, dünya fiyatlarının çok üstünde Hatlarla İthal edi
len parçaların montajı şeklinde yürütülmektedir. 

"Helikopter Projesi" uzun yıllardan beri hâlâ 
sonuçlandırılmamıştır. 

Patriot füzesinden, diğer harp silah ve vasıtalarına 
kadar her şey için Amerka ve Avrupa'ya el açmıştır. 

Netice olarak: 
- Bu taklitçi zihniyetlerin kurdukları "Savunma Sa

nayii" bir "Lider Ûlke've yaraşır yerli imalât yerine, sa
dece montaj yapmaktadır. 

- Dışardan alınan lisansların modası geçmiştir. Bu 
yoldan Batılılar bütün hurdalıklannı Türkiye'ye sevk etmek
tedirler. 

- Dışardan satın alınan parça ve teçhizatın fiatları, 
dünya piyasalannın çok üstündedir. 

Bugün, Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin, ve 
özellide İsrail savunma sanayiHerini kurmuş durumdadırlar. 
Bu ülkeler hem kendi savunmalarını emniyet altına 
almışlar, hem de silâh ticareti yoluyla çok büyük paralar ka
zanmışlardır. 

Türkiye'nin de en kısa zamanda, montaj değil 
gerçek "Savunma Sanayll'ni kurması, böylece 
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Batılıların politik telkin ve baskılarından kurtulması icap 
eder. 

Bunu da gerek inancı ve gerekse kadrosuyla 
gerçekleştirebilecek olan tek parti, Refah Partisidir. 
Refah Partisi başlatacağı "Aoır Sanayii ve Yüksek 
Teknoloji" hamlesiyle en ileri teknolji ile savunma araç 
ve gereçlerini Türkiye'de üretecektir. 

TAHRİBAT: 6 
DIŞ POLİTİKADA TAHRİBAT 

Ülkemizin çevresi, anlaşmazlık, kargaşa ve 
düşmanlıklarla kaynamaktadır. 

Kuzey komşumuz Rusya'da çok önemli gelişmeler 
olmakta, "Körfez Krizi" halâ barışçı bir çözüme 
ulaşamamakta, Suriye yönetiminin Türkiye'ye karşı dostça 
olmayan tavırları ve Fırat nehriyle ilgili ihtilaflar aynen de
vam etmekte, Kıbns ve Ege sorunları her geçen gün biraz 
daha Türkiye'nin aleyhine gelişmektedir. 

Buna rağmen bu hayati konular "Bağımsız ve milli bir 
Dış Politika" anlayışıyla ele alınmamaktadır. Dış politkamız 
maalesef batılıların, özellikle ABD'nin güdümündedir. 

Körfez krizinin ardından cereyan eden olaylar, 
ANAP, DYP, SHP gibi "Batıcı" partilerin gerçek yapılarını, 
gerçek yüzlerini, açıkça ortaya koymuştur. 

Batı aleminin yöneticilerinde, hak, adalet gibi 



yüksek duyguların zerresine bile rastlamak mümkün 
değildir. Onlar için geçerli olan tek şey menfaattir. Bu 
apaçık gerçeklere rağmen, sözümona ilerici, çağdaş ve fa
kat tahakkümcü bir kısım aydınlanma ya bilgisizliklerinden 
ya da süfli menfâatleri için halâ Batılı ağabeylerinin 
güdümü ndedirler. 

Bu çizgideki siyasi parti yönetimlerinin uzun vadeli, 
ileriye dönük hiçbir politikaları ve stratejileri yoktur. 
Gündemi hep Batılılar tayin eder, bu yöneticiler de hep 
oiaylann gerisinde kalırlar. 

İç ve dış olayları, "Bağımsız ve Milli Dış Politika" 
açısından değil, sadece günübirlik, ayaküstü alınan karar
lar doğrultusunda ele alırlar. 

Bu yüzden İslam alemine ters düşmüş, Avrupa'dan 
dışlanmış, yalnızlığa itilmiş, Amerika'nın baskısı altında ezl-
miş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. 

Dış politfcadaki yürekler acısı durumumuzu, şu olay 
açıkça ortaya koymaktadır. 

İstiklal Harbinde, can ve kan pahasına işgalci, Batılı 
emperyalist güçlerden temizlenmiş olan bu aziz toprakla
ra, aynı emperyalist güçlerin askerleri, "Çekle Gûc" adı 
atında yerleştirilmiştir. 

Bir süre önce, bu "Caodas Sömûroecl" lerin 
askerleri, Türkiye Devleti'nin bir temsilcisine, Şemdinli 
Kaymakamı'na, pervasızca tecavüzde bulunabildiler. Bu 
üzücü olay, Cumhuriyet tarihinin en büyük utanç tablo-
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lanndan biridir. 
Köşe dönmeci, iş bitirici ve çağ atlaytcı (i) ANAP ikti

darı, ekonomik ve sosyal yapımızda yaptığı tahribatın yanı 
sıra, millet olarak onurumuzu da ayaklar altına almıştır. 

Güneydoğu Anadolu'yu, İncirlik ve Batman hava 
alanlarını askerlerine açtığımız yabancı devletler, 70 yıldan 
beri, Türkiye'yi parçalama planlarını sürdüren devletler ol
masına, milletimizin en az yüzde doksanının bu duruma 
karşı olmasına rağmen, ANAP iktidarı hâlâ büyük bir 
pişkinlikle ve milleti hiçbir şey bilmez durumuna koyar
casına, "Çekiç Güç. Türkiye'nin sınırlarını koruya
caktır" diyebilmektedir. Bü talihsiz beyan, milletimizin, or
dumuza olan güvenini önemli ölçüde sarsmıştır. 

Elbetteki en az 1000 yıl dünyaya nizam veren bu 
aziz millet, böylesine bir zillete lâyık değildir ve böylesine 
bir zillete de rıza gösterecek değildir. 

Üzülerek görüyoruz ki, ANAP yönetiminde, adeta 
"Uydu" durumuna getirilen Türkiye'nin dış politikasında 
benzeri örneklere sıkça rastlanmaktadır. 

Bunları bazı somut örneklerle ortaya koyacağız. 

a) AVRUPA TOPLULUĞU 

Her müracaatın ardından, mffli onurumuzu kıracak bir 
üslupla reddedilmiş olmamıza rağmen, hâlâ Avrupa Toplu-
lugu'na girmek için bütün imkanlar zorlanmaktadır. Her 
seferinde de; 
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- "Bu bir Hristiyan topluluğudur, burada işiniz ne ? 
- Siz Avrupalı değilsiniz. Kaldık! ekonomik, sosyal, 

kültürel yapınızla Avrupa Topluluğu'na uyum 
sağlayamazsınız." ojbi cevaplar alınmaktadır. 

Refah Partisi AT'a karsıdır: 
RP Genel Başkanı Muhterem Prof. Or. Necmettin 

Erbakan, 1970 yılında Meclis'e verdiği bir gensoru 
önergesi ile bu konuyu gündeme getirmiş, "Avrupa 
Topluluou hareketi bir sivasi birleşme 
hareketidir. Bu birlloe giren ülkeler slvaej 
bağımsızlıklarını merkezi otoriteye teslim 
etmeve mecburdur. Böylece ûve ülkeler. 
Birleşik Avrupa devletinin bir eyaleti olacaktır. 
Biz Avrupa ülkeleri İle ve AT İle her türlü ticari 
alış verişe "evet" drvoruz. Ama asla Milletimizin 
ve Devletimizin bağımsızlığını onlara teslim 
edemeyiz: Bunu yapmak İsteyenler neticede 
yeryüzünde mevcut son bağımsız Türk 
Devletinin siyasi hayatına son vermek İstiyorlar; 
bu İse Anayasaca, kanunlara ve milli Iradev 
iyimidir" demişti. 

Bu gensoruya o zamanın Dışişleri Bakanı cevaben: 
"Avrupa Topluluğu bir siyasi birleşme değildir. Sa

dece ekonomik işbirliği kuruluşudur. Erbakan, sizleri 
yanıltmak istiyor, gensoruyu reddediniz" demişti. 

Ama şimdi milletimizden gizlenen gerçek, bütün 
çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. AT, önce ismindeki 



Seçim Beyannamesi 

"ekonomik" terimini atmıştır. Şimdi de siyasi bütünleşmeyi 
hedef alarak bu iş için 1992 senesini tesbit etmiştir. 

O zaman bizleri yalanlayanlann yalanı, böylece or
taya çıkmıştır. 

Peki gerçek bu olduğu halde ANAP, SHP, DYP, 
DSP niçin hâlâ bunu milletimizden gizliyorlar ? 

Hem Milletimizden gizliyorlar, hem kendi parti 
teşkilatlarından gizliyorlar ve hem de kendi Milletvekilleri
nin çoğundan gizliyorlar. 

Gizliyorlar çünkü; 
Kendilerini Milletimiz karşısında ve Milletimizin 

gerçek temsilcileri olan MlkLl GÖRÜŞ kadrosu karşısında, 
sanık mevkiinde görüyorlar. Bu bir nev'i siyasi hile 
metodudur. Milletimize karşı saygısızlıktır. 

Bunlar Millet ve tarih karşısında suçludurlar. 
Anayasa'nın 40'tan fazla maddesinde 

bağımsızlığımızın devrini açıkça yasaklayan hükümler mev
cuttur. 

Devletin Bağımsızlığını yabancı bir devlete devret
mek ise, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre, 
cezası idam olan çok ağır bir suçtur. 

Ortak Pazarcılar, DPTye bu konuda bir Anayasa 
degişMigi tasarısı hazırlattırdılar. 

1983 tarih, 1871/292 numaralı Özel ihtisas Komis
yonu Raporu'nun 95 ve 96. sayfalarında yer alan bu 
Anayasa değişikliği tasarısının gerekçesi aynen şu 
hususları açıklamaktadır: 

"Türkiye'nin AETye tam üye olarak katılması ha-



linde, Roma Antlaşması'nı ve AET organlarının yapmış 
olduğu tasarrufları kabul etmesi gerekmektedir. Böyle bir 
kabul, diğer AET üyesi ülkelerin yaptıktan gibi, bazı ege
meni* yetkilerinin AET organlarına bırakılmasını, bazı yet
kilerin ise katılım ile birlikte artık katılan devlet tarafından 
kullanılmamasını zorunlu kılmaktadır. 

Oysa Anayasa'nın 6. maddesinde "Egemenliğin 
kayıtsız şartsız millete ait olduğunu, kullanılmasının hiçbir 
kisive. zümreye veya sınıfa bırakılamayacağını, hiçbir kim
se veva oroanın kavnaûınt Anavasa'dan aknavan bir devlet 
yetkisini kullanamayacağını" belirtmekte, Yasama yetkisini 
düzenleyen 7. maddesinde de Yasama yetkisinin Türk 
Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğunu 
ve bu yetkinin devredilemeyeceğini öngörmektedir. 

Bu bakımdan ATa katılmanın zorunlu kıldığı, ege
menliğin kullanılmasının kısmen AT organlanna bırakılması 
keyfiyetiyle, Anayasa'nın Yasama yetkisinin devredile
meyeceğine ve egemenliğin kullanılmasının hiçbir kim
seye bırakılamayacağına dair hükümleri arasında bir çetşki 
meydana gelecektir. Bu çelişkinin giderilmesi, doğacak 
tartışmaların bertaraf edilebilmesi için Anayasaya açıktık 
getirme zorunluluğu vardır. 

Bu açıklık egemenliği düzenleyen 6. maddeye 
karşılık olmak kaydıyla, "EGEMENLİĞİN ULUSLARARASI 
KURULUŞLARA KISMEN DEVREDİLEBİLECEĞİNİ 
ÖNGÖREN BİR FIKRANIN EKLENMESİYLE 
SAĞLANABİLİR." 

ANAP, SHP, DYP, bu değişikliği hemen yapmaya 
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hazırdır. 
ANAP tam üyelik için AT'a başvurduktan sonra 

adıgeçen 3 partinin sözcüleri Meclisle konuşmalar 
yaptılar. Bu koaışmatafda: 

- ATa tam üye olabilmemiz için yasalarımızda 
değişiklik yapılması gerekir. Bu değişiklikleri iktidar getirsin 
hemen Meclisten geçirelim dediler. 

EGEMENLİK DEVREDİLİNCE NE OLACAK? 
BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TEHLİKEYE DÜŞMESİ 

- Bizim Devlet Başkanımız hukuken bir eyalet valisi 
durumuna düşecek. 

• Meclisimiz, eyalet mecksi veya belediye mectei se
viyesinde olacak. 

- ATın yapacağı kanunlar bizim kanunlarımızdan 
üstün olacak. Onlar bizim tammlanmızı değiştirebilecek, 
kendilerinin istedikleri kanunian koyabilecekler. 

- Vali, kaymakam gibi idarecilerimiz onların emirle-
ılyte hareket edecekler. 

- Mahkemelerimiz onların mahkemelerinin altında ol
acak, AT yargı organlanntn kararlan yürüyecek. 

b) VATANIMIZIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ 

Tam üye olursak Vatanımızın bölünmesi tehftesi ile 
karşı karşıya kalacağız, neden ? 

Çünkü Sayın Turgut ûzal, Başbakan olarak tam 



üyelik müracaatında bulunduktan kısa bir süre sonra Avru
pa Topluluğu Siyasi Komisyonu vahim bir karar aldı: 

- "Bizler komisyon olarak Ermeni dosyasını incele
dik. Ermenilerin Türkiye'nin Kuzeydoğu bölgesinde yer 
alan 6 vilayette tarihi hakları olduğunu kabul ettik..." Mea
lindeki hükümleri içeren bu kararda o bölgede bir dev
letçik kurmak için çabalayan Ermeni terör örgütlerine yeşil 
ışık yakılıyordu. 

Bu, ne demektir ? Bu, Türkiye tam üye olarak Avru
pa Birieşfc Devleti'nin bir eyaleti olursa, ben onun ülkesini 
böleceğim demektir. 

Bu, Ortaçag'da kaldığı zannedilen Haçlı zihniyetinin 
hortJadıgını gösterir. En iyi dostianmız dedikleri Ökelerinin 
Haçlannı koyunJanndan çıkarmalan demektir. 

Bu, hâlâ AT'a dahil ülkelerin Sevr Muahedesinin 
ülkemizi bölen haritasının gerçekleştirilmesi karannda ol-
duklannın açığa çıkması demektir. 

Bu, geri dönülmesi imkansız olan karanlık akıbetlere 
sürüklenirsek son pişmanlık fayda vermez...! 

Bu sebepten, hepimiz bu musibetleri önlemek içirt 
ATa karşı yegane parti olan Refah'a oy vermeli, destek ol-
maJıyız. 

Hiçbirimizin Devlet yönetimini yabancılara devir ve 
teslim etmek isteyenlere oy vermeye hakkı yoktur. Bunu 
yapamayız. 



c) KÖRFEZ KRİZİ'NDE 
YANLIŞ VE ZARARLI ADIMLAR 

Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle ortaya çıkan Körfez krizinde, 
ANAP iktidarının izlediği politika, Batı emperyalizminin Or
tadoğu'daki menfaatlerine hizmet edecek yöndedir. Do
layısıyla milli menfaatlerimize aykırıdır. 

Hatırlanacağı gibi Irak, İran'a karşı Batılı devletler ta
raf ından en gelişmiş silahlarla teçhiz edilmişti. 

Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olan 
Ortadoğu, uzun yıllardan beri, Batılı Ökelerin, özellikle Am
erika'nın Hgi alanı içerisinde idi. 

Kuveyt'in işgali bahane edilerek ve BM'in kararları 
gerekçe gösterilerek, Irak'a önce gayet sert bir ambargo 
uygulandı. Ardından da askeri harekat başlatıldı. 

Vaktiyle BM'in, İsrail'in işgal ettiği topraklardan de
rhal çekilmesiyle ilgili kararlan için kılını bile kıpırdatmayan 
Batılı devletler, petrol hırsıyla Irak'a karşı, en sert tedbirlere 
başvurdular. Türkiye de, "Bir koyup, üç alacağız" gibi, 
fırsatçı bir zihniyetle, Türkiye topraklarını ve havaalanlannı 
Batılı güçlere açtı. 

Bir Müslüman ülke, insafsızca yerle bir edildi. 
Ateşkes anlaşmasından sonra, Kuzey Irak'taki Kürtler, 
Batılılar tarafından Saddam yönetimine karşı ayaklandınldı. 
Ama bir süre sonra, yine petrol menfaati sebebiyle, bu in
sanlara ilgi ve yardım kesildi. Irak askerlerinden korkuyla, 
yüzbinlerce sivil halk, evini yurdunu terkederek, Türkiye 
sınırına sığındı. Kötü iklim ve arazi şartlarında tam bir in-
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sanlık dramı meydana geldi. 
Bütün bu olaylardan sonra Türkiye, bir koyup üç al

mak şurada dursun, maddi ve manevi çok büyük zararlara 
uğradı. 

- Körfez harekatı insancıl maksatlarla değil, Batılıların 
petrol menfaatleri için yapılmıştır. Türkiye'de maalesef, 
İslam aleminin büyük çoğunluğunu karşısına alarak, em
peryalist Batılı devletlerin safında yeralmıştır. Böylece 
Müslümanlar nezdinde güvenirliğini yitirmiştir. 

- Körfez krizi sebebiyle Türkiye ekonomisi büyük bir 
sarsıntı geçirmiş, en az 7-8 Milyar Dolar zarara uğramıştır. 
Mısır, bu harekata iştirak etmeden önce, Batılı ülkelerelO-
12 Milyar Dolarlık borcunu sildirmiş iken, ANAP iktidarı, 
daha ambargo kararı açıklanmadan, Türkiye-Irak ham pet
rol boru hattını kapatmıştır. Yapılan vaadlere rağmen, 
uğradığımız zararlardan ancak 2-3 Milyar Doları 
karşılanmıştır. 

- Irak içerisindeki kargaşa ve istikrarsızlık, Türkiye'yi 
de büyük ölçüde rahatsız etmektedir. Batılı devletlerin 
Türkiye üzerindeki kötü emelleri sebebiyle, Güney hudut
larımızda^ yeni gelişmelerin yakın bir gelecekte ükemtei 
büyük sıkıntılara sokabileceğinden endişe edilmektedir. 

d) MÜSLÜMAN ÜLKELERLE TERS DÜŞME 

ANAP iktidarının Uydu" dış politikası yüzünden, 
Türkiye'nin Müslüman ülkeler arasındaki itibarı ve 
güvenirliği büyük ölçüde zedelenmiştir. "Bağımsız ve Mül 



Dış Politika'' yerine, Amerika'nın güdümünde, İsrail'le her 
geçen gün daha da yakınlaşan bir ilişkiyi sağlayan bir dış 
politikanın uygulanması, Türkiye'nin, Müslüman ülkeler 
arasındaki liderlik vasfını bütünüyle ortadan kaldırmıştır. 

Afganistan, Keşmir, Filistin gibi ülkelere, tarihi 
geçmişimize yakışır yardım ve ilgi gösterilmemiştir. 

Rusya hudutları dahilindeki, Müslüman Türk devlet
lerine de, mesela Letonya, Litvanya, Estonya gibi Battık 
ülkelerine gösterilen ilgi kadar bile ilgi gösterilmemiştir. 

e) BARIŞ SUYU ALDATMACASI 

1987 Şubat ayında, o dönemin Başbakanı Turgut 
Özal, Amerika'yı ziyareti esnasında, Ortadogunun bazı 
üfcelerine, Türkiye'den içme ve kullanma suyu sevkede-
cek 2 su boru hattının inşa edilmesi fikrini ortaya attı. 
Başbakan Turgut Özal'ın teklif ettiği bir proje diye takdim 
olunan bu proje, gerçekte Amerika'da hazırlanan ve bize 
telkin edilen bir projedir. Çünkü bu proje, projenin ortaya 
atıldığı tarihten 7 yıl önce, 1980 yılında, Amerikan Brown 
and Root firması tarafından etüt edilmiş idi. 

Bu proje ile, Türkiye'deki Seyhan ve Ceyhan nehir
lerinden iki boru hattıyla güney komşularımıza su şevki 
teklif olunmaktadır. Bu projeye göre "Batı Boru Hattı". 
2700 Km uzunluğunda ve 3 - 4 metre çapında olacak, Su
riye, Ürdün ve Suudi Arabistan şehirlerine günde 3,5 mil
yon metreküp su pompalanacaktır.bu boru hatlının toplam 
maliyeti 8,5 milyar dolardır. 



"Körfez Boru Hattı" 3900 Km uzunluğunda ola
cak , bununla Kuveyt, Dammam, Hubar, Bahreyn, Katar, 
Abu Dabi, Dubai ve Uman emirliklerine günde 2,5 milyon 
metreküp su sevkeditecektir. Bu boru hattının maliyeti de 
12,5 milyar dolardır. 

Böylece, her iki bölgedeki 15-16 milyon kişiye, 
günde şahıs başına 400 litre su olmak üzere, su temin 
edilmiş olacaktır. 

İnsani gayelerle ve Ortadoğu Ülkeleri arasında 
bansın sağlanmasına yardımcı olacağı iddiasıyla inşa edi
leceği söylenen bu proje dikkatle incelendiğinde, kafalar
da şu şüpheler uyanmaktadır. 

1- Türkiye'deki su kaynaklarının yönetiminden, ya
salarla sorumlu ve yetkili olan tek kuruluş DSI'dir. DSİ bu 
çalışmalardan hiçbir şekilde haberdar edilmemiştir. 
DPTde bu projeden haberdar değildir. Bu projenin, 1980 
öncesinde, Amerikan Brown and Root firmasına 
hangi kuruluş tarafından ihale edilmiş olduğu da belli 
değildir. Devletin resmi icraat programlarında böyle bîr pro
jenin adına rastlanmamaktadır. Yani bu proje, kapalı kapılar 
arkasında gizlice yürütülmekte ve devlet sim gibi saklan
maktadır. 

2- Bu projede, Israilden hiç söz edilmemektedir. 
İsrail'in çok yakınından geçecek olan bir boru hattından, 
bu Amerikancı zihniyet sahiplerinin İsrail'e su vermemesi 
tasavvur bile edilemez. Ancak Müslüman Ülkeleri 
ürkütmemek için şimdilik İsrail'den bahsediknemektedir. 
İlerde "İnsancıl duygular", "En hayati ihtiyaç" gibi 
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gerçeklerle, bu İşe kılıf hazırlanması çok kolaydır. 
Şu anda, en büyük su sıkıntısı içerisinde olan ülke 

İsrail'dir. Halen İsrail'deki su açığı yılda 700 - 800 milyon 
metreküptür. 

2000 yılına kadar Rusya'dan getirilecek 2 milyon Ya
hudi ile, o tarihe kadar artacak olan nüfus için ilave su te
mini gerekmektedir. 

İsrail'de aşın su çekiminden dolayı, yeraltı su tablası 
çok düşmüş, sığ kuyular kurumuştur. İki tatlı su gölünde 
de, son 60 yılın en düşük seviyesine ulaşılmıştır. 

Bu durumda İsrail'in su ihtiyacı, ya deniz suyunun 
antılması, ya da Türkiye'den su getirilmesi ile karşılanabilir. 

Türkiye'den İsrail'e su şevki, israil'in haksız bir 
şekilde işgal ettiği Müslüman Ülke topraklarına, yeni Yahu
di yerleşim merkezleri kurmasına imkan hazırlayacaktır. 

3- Kaldı ki Ceyhan ve Seyhan nehirlerinden İsrail'e 
su verilmesi, kurak dönemlerde Çukurova'da sulama 
sıkıntısı meydana getirecek ve hidroelektrik enerji 
üretiminide azaltacaktır. 

Görülmektedir ki Refah Partisi'nin dışındaki partiler 
bu hayati konudan haberdar bile değildirler. Yine pek çok 
meselede olduğu gibi bu konuda da sorumluluk Refah'a, 
"MÜH Görüş'' çülere düşmektedir. 

Amerikan kaynaklarına göre, Turgut özal, bu yılın 
Kasım ayında istanbul'da bir "Ortadoğu Su Zirvesi" 
davetinde bulunmuştur. Bu zirvede Milli menfaatlerimize 
aykırı hiçbir taahhüde girilmemesi için Refah Partisi olarak 
her türlü mücadele verilecektir. 
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f) BAŞKAN BUSH'UN TÜRKİYE ZİYARETİ 
ve "BÜYÜK İSRAİL" PROJESİ 

Başkan Bush, birkaç ay önce Türkiye'yi ziyaret etti. 
Bu ziyaret vesilesiyle ANAP iktidarının ortaya koyduğu 
tavır, MHli Haysiyetimizi kıracak şekilde olmuştur. 

Acaba Bush Türkiye'ye niçin geldi, neler 
konuşuldu ve neler kararlaştırıldı? 

Hatırlanacağı gibi Türkiye'ye gelmeden bir süre 
önce Başkan Bush, tarihi gerçekleri çarpıtarak Ermeni me
selesini gündeme getirdi ve Ermenilerin büyük zulümlere 
uğradığını iddia etti. 

Türkiye'den önce Yunanistan'ı ziyaret etti. Birçok 
Amerikalı gibi o da, "Batı Medeniyetinin temelini, eski Yu
nan Medeniyeti olduğunu, bu yüzden Yunanistan'a çok 
özel bir ilgi ve sempatisinin bulunduğunu" söyledi. 
Türkiye'yi ziyareti esnasında, şu konuların müzakere edtf-
<ÜQi açıklandı. 

g) KIBRIS KRİZİ 

Başkan Bush, Kıbrıs konusunun en kısa zamanda 
çözümlenmesini arzu ettiğini belirtti. Bu konu 
görüşülürken "Güvenlik" ve "Coğrafi boyut" un ele 
alındığı açıklandı. Güvenlik, Türk askerinin Ada'daki 
varlığıdır. Coğrafi boyut ise, Kıbrıs'ta Türk tarafının tavizleri
dir. Başkan Bush, Ada'daki Türk askerinin varlığının Yu-



nanlıları çok rahatsız ettiğini, taraflar arasında anlaşmanın 
sağlanabilmesi için, Türk tarafının bir kısım topraklarının 
Rumlara terketmesi gerektiğini söyleyerek bu iki konuda 
Yunanistan'ın sözcülüğünü yapmıştır. Kıbrıs konusu 
görüşülürken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhur
başkanı Rauf Denktaş hep yok sayılıp dışlanmış, ısrarla 
Rum Vasiliu gündemde tutulup övülmüştür. 
Müzakerelerin sonunda, Türk kamu oyunu tatmin için, 
Rauf Oenktaş'tan bahsedilmeyişi, basit bir unutkanlıkla 
açıklamaya kakışmak da, inandırcı olmamıştır. 

Türk kamu oyu, Turgut Özal tarafından teklif edilen 
"Dörtlü Görüşmelerin, Amerika'nın baskılarıyla Türkiye'nin 
aleyhine sonuçlanacağından endişe etmektedir. 

h) STRATEJİK İŞBİRLİĞİ MASALI 

Başkan Bush'un ziyareti sırasında, "Stratejik 
işbirliği" konusunun da ele alındığı açıklanmıştır. Sanki 
birbirine eşit iki süper güç söz konusuymuş ve dünya 
çapındaki ortak çıkarlarını korumak için elele 
vereceklermiş... 

ANAP iktidannın uyguladığı "Uydu" ve "Bağimb" dış 
politikasının acıklı bilançosu ortadadır. 

Körfez krizinden, ekonomik ve politik yönden çok 
büyük ölçüde zararlı çıkan bir Türkiye, 

- Güneydoğu Anadolu'da alevlenen anarşi ve terör, 
- Hudut boylarımızda ne maksatla geldikleri belirsiz 

yabancı askerler, 
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- Sağda solda söylenen, Sevr ve Ermeni meselesi, 
- Korkunç bir dış borç yükü... 
Bu gerçekler ortada iken, "Stratej ik 

Jsjjirjjğfnden bahsetmek son derece gülünç olur. 

I) IRAK SORUNU 

Başkan Bush, Irak'ta Saddam'ın devrilmesi ve 
Amerika'ya uyumlu bir yönetimin iş başına gelmesi 
kararındadır. ANAP jktidanrun da bu fikrin peşin takılması, 
Türkiye dış politikasını, yanlış istikametlere sürüklemiştir. 
Bu tutum, İslam Alemini, bize güvensizlik duygusu içine 
sokmuştur. Onlann gözünde Türkiye, Amerika'nın bir Heri 
karakolu ve uydusu durumundadır. 

Dış politika üe HgHi olarak yukarıda açıkladığımız bir 
kısım tahribat, kafeinde vatan sevgisi ve şehitlerin inancını 
taşıyan insanları çok büyük ölçüde üzmüştür. 

Bu sebeple diyoruz ki: 
"UŞAK DEĞİL, LİDER ÜLKE." 

"ŞAHSİYETLİ DIŞ POLİTİKA" 

TAM BAĞIMSIZLIK." 

"LAFTA DEĞİL GERÇEK BAĞIMSIZLIK." 
Yukarıda özetle belirtilen tahribatın onarılması ve 

sorunların çözümlenmesi mevcut sistemlerle mümkün 
değildir. Türkiye'de bu sistemlerin temsilcileri olan partiler 
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bu sorunları çözmek şöyle dursun, gittikçe artırmışlardır. 

BU DURUMDA, ÇÖZÜMÜ REFAH PARTİSİ "ADİL 

DÜZENTE ORTAYA KOYMAKTADIR. 

IV. TÜRKİYE'NİN MESELELERİ 

TAKLİTÇİLERLE ÇÖZÜLEMEZ 

Ülkemizi son 50 yıldan beri yöneten TAKLİTÇİ 

ZİHNİYET çareyi hep dışarıda aramış ve sorunların 

çözümünü başkalarından beklemiştir. Millet-Devlet 

bütünleşmesi sağlanamamış, halkla yönetici kesim 

arasında sürekli çatışma olmuştur. 

Milletimizin değer ölçüleri ile ters düşen 

uygulamalar zorla kitlelere empoze ettirilmiştir. ANAP ve 

işbirlikçileri olan SHP ve DYP son yıllarda uyguladıkları 

politikalarla ülke kaynaklarımızı Batı finans çevrelerinin 

emrine vermişler ve ülkemizi adeta yarı sömürge haline 

getirmişlerdir. Şimdi ise AT'a üye olmak hazılıklarıyla 

ülkenin siyasi bağımsızlığına ipotek koymaya 

çalışmaktadırlar. Bu TAKLİTÇİ ZİHNİYET, ülkemizin 

sosyo ekonomik sorunlarını çözecekleri yerde 

büyütmüşlerdir. Bunlar çözüm değil, sorun üretirler. 

Öyleyse ne yapılmalıdır? Sorunlarımızı nasıl 

çözeceğiz? 

Sorunların çözümü Milletimizin sahip olduğu dünya 

görüşü olan MİLLİ GÖRÜŞ 'ü benimseyen R E F A H 

PARTİSİ'nin kuracağı YENİ BİR DÜNYA olan ADİL 

DÜZEN'dedir. 
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C- REFAH PARTISI: 
MILLI GÖRÜŞ - ADIL DÜZEN 

RP, Milletimizin sahip olduğu dünya görüşü olan 
MİLLİ GÖRÜŞ'ü esas kabul eden bir siyasi harekettir. RP, 
"Hakkı Üstün Tutan" ve sosyal hayatta, dayanışmayı 
ve yardımlaşmayı temel ilke sayan bir Partidir. Bu 
bakımdan "Kuvveti Üstün Tutan" diğer partilerden 
farklıdır. 

I- REFAH PARTİSİ NE YAPACAK ? 

Toplum hayatında dayanışma ve yardımlaşmanın 
sağlanması ve insanların huzur içinde yaşamaları, sosyal 
düzenin adil olmasıyla mümkündür. 

1- ADİL SOSYAL DÜZEN 

"Hakkı Üstün Tutan" dünya görüşünün temsilcisi 
olan RP, "ADİL SOSYAL DÜZEN'i gerçek manada 
HUZUR, HÜRRİYET, ADALET, REFAH ve SAYGINLIĞI 
sağlayarak kuracaktır. 

a) ÖNCE HUZUR VE BARIŞ 

Sosyal hayatta esas olan huzur ve barıştır. Huzur ve 
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sosyal barışın tesis edilemediği toplumda ktisadi ve sosyal 
gelişme gerçekleştirilemez. Bugün her dönemde olduğu 
gibi insanlarımız, herşeyden önce huzur ve sosyal barışa 
muhtaçtır. İnsanların birbirlerinin hak ve hukuklarını 
gözetmedikleri, fertlerin, sosyal grup ve devletin baskısı 
altında bulundukları toplumlarda huzur ve sosyal barış te
sis edilemez. Günümüzde kapitalist ve sosyalist ülkelerde 
insanın manevi eğitimine yeterince önem verilmediği, 
ahlâki düzen kurulamadığı için bireylerin huzur ve güveni 
tehdit altındadır. 

Türkiye'de Refah Partisi Adil Ahlâki Düzeni kurmak
ta huzur ve barışı tesis edecektir. Böylece huzur ve barışın 
hakim kılınmasıyla iktisadi ve sosyal gelişmeye ortam 
hazırlanacaktır. Huzurlu bir şekilde banş içinde yaşamak is
tiyorsan Refah Partisi'ni seç I 

b) HÜRRİYET 

İnsan, ancak ferdi iradesini serbestçe kutlanarak kar
ar verirse mutlu olur ve yeteneklerini harekete geçirir. 
İnsana karşı yapılan zulümlerin en büyüğü hürriyetinin 
elinden alınması, serbestçe İnanıp düşünmesinin 
sınıriandırılmasıdır. İnsan inandığı gibi yaşayamıyor, 
düşündüğünü söyleyemiyor, söylediğini de hayata akta-
ramıyorsa mutlu olamaz, özgürlük olmayan yerde huzur 
ve banş sağlanamaz. 
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Fransız Ihtilali'nden beri dünyada en çok konuşulan 
ve üzerinde durulan gerçek hürriyet niçin sağlanamadı ? 
Niçin dünyanın birçok bölgesinde insanlar inandıkları gibi 
yaşayamıyor, düşündüklerini söyleyip hayata aktaramıyor? 
Çünkü sosyal düzen adil değil. Sosyal yapı, siyasi veya ik
tisadi tekellerin kontrolündedir. Ancak insanlar, iktisadi ve 
siyasi gücü elinde bulunduranların istediği kadar 
yönetmekte; kuvvetli olan, sayılmaktadır. Kitlelerin iktisadi 
sömürü ve baskıya boyun eğmeleri, hürriyetlerinin 
sınırlandırılmasıyla sağlanmaktadır. Bu nedenle kuvvetlinin 
haklı sayıldığı düzen, "Köle Dûzeni"dir. Köle 
düzeninde hürriyetin sınırını efendiler belirler. Köleler 
hürriyetlerini, baskı ve zulüm düzeninin, yıkılmasıyla elde 
ederler. 

Türkiye'de Refah Hareketi kitlelere gerçek hürriyeti 
sağlamayı ve "Köle DüzenPni yıkmayı amaçlayan bir hare
kettir. Adil İlmi Düzen kurularak hürriyet sağlanacak, 
herkes inandığı gibi yaşayacak, düşündüğünü yazıp 
söyleyecek ve hayata aktaracaktır. 

İnandığın gibi yaşamayı, düşündüğün gibi 
serbestçe söyleyip yazmayı istiyorsan Refah 
Partisl'ndeki yerini al... 

c) ADALET 

"Adalet Mülkün Temelidir" ifadesi, Milli Görüş'ün 



adalet anlayışını yansıtmaktadır. Burada "Mülk" kelimesi 
devleti ifade etmektedir. Devlet adil ise meşrudur. Adil ol
mayan devlet, güçlülerin zulüm ve baskısını halka zorla ka
bul ettiren bir baskı aracıdır. 

"Kuvveti Üstün Tutan" dünya görüşüne dayanan 
sistemlerde devlet, iktisadi ve siyasi gücü elinde tutan 
sınırlı sayıda insanı kitlelere karşı koruyan bir araçtır. Kitleler 
devlet gücüyle sömürülmekte ve baskı altında tutulmak
tadır. Kapitalizmde devlet imkanlarından en çok yararla
nanlar, sınırlı sayıdaki tekeller ve holdinglerdir. Sosyalizm
de devletin bütün imkanları, siyasi gücü elinde tutan üst 
düzey yöneticilerin emrindedir. Böylece halka ait olan ve 
halkın savunduğu ülkenin bütün imkanları sınırlı sayıda bir 
azınlığın emrine verilmekte, kitleler sömürülüp baskı 
artında tutulmaktadır. Bu durum kuvvetin üstün tutul
masından kaynaklanmaktadır. Tarih boyunca "Kuvveti 
Üstün Tutan" dünya görüşüne göre müesseseleşmiş 
bütün sistemlerde gerçek adalet tesis edilememiş ve dev
let hep güçlülerden yana olmuştur. 

Refah Partisi, Aziz Milletimizi, Adil Siyasi bir Düzen 
kurarak gerçek adaleti tesis etmeye davet etmektedir. Adil 
Siyasi Düzen'de devlet, halka hizmet eden bir kuruluş ola
caktır. Devlet iç ve dı* güvenliği sağlayacak, alt yapı hiz
metlerini yerine getirecektir. Makro planlarla midi hedefleri 
tayin edecek, mikro düzeyde ise azami ölçüde serbestliği 
sağlayacaktır. Kamu imkanları nimet-külfet dengesine 



göre halkın emrine verilecektir. Halk ve devlet için en çok 
külfete katlananlar, nimetten en çok yararlanacaktır. Para-
Kredi kurumu adil çalıştırılacaktır. Adaletsizliğin kaynağı 
olan enflasyon, diğer önlemlere ilaveten para-kredi meka
nizması üretimi artırıcı şekilde kullanılarak da sıfıra indirile
cektir. Adil Siyasi Düzen'in kurulmasıyla halk devlet imkan
larından adil bir şekilde yararlandırılacaktır. 

Adil Siyasi Düzeni ancak Refah Partisi kurar. Çünkü 
RP'nin "Hakkı Üstün Tutan" dünya görüşü olan Milli 
Görüş'e göre "Hak Kuvvetlidir". 

d) HERKESE REFAH 

Sosyal hayatta hak yerine kuvvetin hakim olması; İk
tisadi ve sosyal kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını 
engellemektedir. Bütün kaynaklardan en çok yararlanan
lar, iktisadi ve siyasi gücü elinde bulunduranlardır. Bu ne
denle iktisadi gelişmenin itici gücü olan gönüllü işbölümü 
ve dayanışma gerçekleşmemektedir. Zor, baskı ve hile ile 
yönetilen toplumlarda ekonomik kaynakların sınırlı bir 
kısmından yararlanılmaktadır. Bundan dolayı, eğer devlete 
zorba siyasi bir güç hakimse, devlet zengin olsa da kitleler 
yoksul bırakılmaktadır. Bugün sosyalist ülkelerde herşey 
devletindir. Fakat halk yoksuldur. Aynı şekilde devlet 
mekanizmasının iktisadi tekellerin kontrolünde ve hizme
tinde olan ülkelerde ise sınırlı sayıda insanlar aşırı zengin 



olduğu halde kitleler yoksul bırakılmıştır. Çünkü her iki sis
temde de ekonomik düzen adil değildir. 

Refah Partisi'nin Milletimizin desteğiyle kuracağı 
Adil Ekonomik Oüzen'de, devlet herkesin hizmetinde 
olduğundan, halk arasında gönüllü işbölümü ve day
anışma tesis edilecektir. Para hak ölçüsüdür. Para - Mal 
dengesi sağlanacaktır. Kredi, beşeri ve iktisadi kaynakların 
etkin bir şekilde kullanılmasına ortam hazırlayacak bir mek
anizma haline getirilecektir. Böylece hem devlet hem de 
vatandaş zengin olacaktır. Devlet, refah devleti, vatandaş 
da müreffeh vatandaş olacaktır. Devletle vatandaş 
arasında çatışma değil, yardımlaşma ve dayanışma 
sağlanacaktır. 

e) LİDER ÜLKE TÜRKİYE 

Bir devletin iç ve dış saygınlığı ülkesinde sağladığı 
huzur ve sosyal barışla belirlenir. İnsanlar ancak her alanda 
sahip olduktan hürriyetle huzurlu olurlar. Hürriyetin korun
ması adaletin sağlanmasına bağlıdır. Bu gelişmeler, ancak 
Adil bir Devlet Düzen'inin kurulmasıyla gerçekleşir. Adil 
devlet içeride vatandaşların tam desteğine sahip olduğu 
için dışarıda da saygın devlet haline gelir. Güçlü devlet va
tandaşta bütünleşmiş devlettir. 

Türkiye Devleti, Adil Düzen'i kurmakla'Llider Dev
let" olacaktır. Çünkü Adil Düzen, hem Türk toplumlarının, 
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hem İslam aleminin, hem de bütün mazlum milletlerin karşı 
karşıya kaldıkları sorunları çözecek, insanlığın zilletten iz
zete ulaşmasına ortam hazırlayacaktır. 

Gelin I Refah'ın saflarında birleşelim. Hep birlikte 
"Köle Düzeni"ni yıkıp yerine insanlığa mutluluk ve huzur 
sağlayacak "Yeni Bir Dünya"yı birlkte kuralım. 

YENİ BİR MEDENİYET I 

REFAH PARTİSİ YENİ BİR MEDENİYETİN 
KURULMASINA ÖNCÜLÜK ETMEKTEDİR 

İNSANLIĞIN BEKLEDİĞİ ADİL DÜZENİ REFAH 
HAREKETİ KURACAKTIR 

2- REFAH PARTİSİ TAKLİTÇİ 
PARTİLERDEN FARKLI BİR PARTİDİR 

Milletimiz asırlar boyunca hakkı hakim kılmak için ön 
sırada yeralmış ve dünyanın büyük bir bölümünde adalet 
ve banşı tesis etmiştir. Yüz elli yıldan beri bu tarihi görevini 
yerine getirmesinin engellenmesi, Türk milletinin ve İslam 
aleminin zillete düşmesine ortam hazırlamıştır. 20. Yüzyıl 
Türk toplumu ve İslam alemi bakımından 4 bölümde incel
enebilir: 

1- İlk 25 sene: Harpler devresi 
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2- ikinci 25 sene: Yaraların sanlması devresi 
3- Üçüncü 25 sene: Yol arama devresi 
4- Dördüncü 25 sene: YENİ BİR DÜNYA'nın ve 

"YENİDEN BÜYÜK TÜRKlYE"nin kurulması devri. 
Yirmtoirinci yüzyıl hakkın hakimiyetini esas alan ADİL 

DÜZEN asrı olacaktır. 20 Ekim 1991 seçimleri YENİ BİR 
DÜNYA'nın kurulmasına yönelik tarihi bir adımdır. Milletimiz 
bu adımın tarihi şuuruna sahip olacaktır. 

Mevcut siyasi zihniyet ve partiler son 150 yıldır mille
timizin kıymetli yıllarını boşa harcadılar. Beceriksizlikleri ve 
kJare-i maslahatçılıkları ile ana meseleleri üst üste biriktirdil
er ve büyüttüler. Böylece dünyanın sayılı ülkelerinden biri 
olan Ülkemizi, birçok ülkenin gerisinde bıraktılar. 

- Bu meseleler bugün ortaya çıkmış meseleler 
değildir. Bundan önceki CHP ve AP idareleri birbiri ar
kasına gelerek, takriben aynı çizgi üzerinde yürümüşler ve 
bu meseleleri üst üste biriktirerek önümüze koymuşlardır. 
Son 10 yılda ANAP bu sorunları dayanılmaz boyutlara ge
tirmiştir. 

- Onların idare-i maslahat ve oyalama metodları 
bugünkü geri kalmışlığımızın önemli sebebidir. 
Kazınabilmek için Refahçı zihniyete ihtiyaç vardır. Bu seb
eple yaygın ve köklü kalkınma hamlesi; 

- Köklü icraat ister. Çözüm ister. "Lafla peynir gemisi 
yürümez". 

- Bundan dolayı milletimiz Refah Partisi ile "Yeni Bir 



Dünya" kurma hareketini başlatmıştır. 

TAKLİTÇİ ZİHNİYET ÇÖZÜM DEĞİL 
SORUN ÜRETİR 

Mevcut iktidar ve onun işbirlikçileri olan SHP ve 
DYP sahip oldukları "Kuvveti Üstün Tutan" zihniyetleriyle 
ülkemizin sorunlarını çözememiş, köklü tedbirler getire
memişler ve milletimizin huzuruna boş laflarla, birbirlerini 
kötülemekle çıkmışlardır. Uyanan Türk milleti bu kez bu 
üçüzlere hakettikleri dersi verecektir. Milletimiz daha fazla 
boş laflara kanmayacaktır. Ülkemizin karşı karşıya bulun
duğu temel meseleler aşağıdaki başlıklar altında 
özetlenebilir. 

1- İşsizlik: 4.5 Milyon İşsiz. 
2- Dışticaret açığı: 9.3 Milyar Dolar. İhracat: 12.9 

Milyar Dolar. 
3- Küçük bir GSMH (Gayrisafi Milli Hasıla) 1991:73 

Milyar Dolar. 
4- Enflasyon: % 80 

Ağustos artışı: % 4. Son 32 ayın en hızlı artış oranı. 
5- Küçük bir FBMG (Fert başına milli gelir) 1990: 

1.500 Dolar. 
1987: 1.266 Dolar 
1988:1.300 Dolar 
1989:1.366 Dolar 



6- Yetersiz altyapı. 
7- Coğrafi Dengesizlik: Fabrikalar ve altyapı belli il

lerde toplanmıştır. Diğer illerin çoğu geri bırakılmıştır. 
8- Zümrevi Dengesizlik: Adaletsiz gelir ve refah 

dağılımı. Bir ufak zümre zengin, büyük kütle geçim sıkıntısı 
çekiyor. 

9- Dışa bağlı müstemleke tipi kalkınma: 
- Makina proje mühendislik dışarıdan geliyor. 
- Yabancı sermayeye trafik memuru gibi mua

mele yapılmaktadır. 
- Devlet fabrikaları yok pahasına yabancılara 

satılmak istenmektedir. 
10- Yanlış bir ekonomik sistem: 

- Adaletsiz, kalkınmaya mani olan karmakarışık, 
yanlış vergi sistemi. 

- Ağır faizler. Yetersiz, eksik, yanlış kredi dağıtım 
sistemi. 

- Kalkınma kendi kendine yürüyor. Organizas
yon ve takip sistemleri kurulmamış. 

11 - Kalkınmaya mani olan mevzuat yığını. 
12- Materyalizme sapış ve anarşi. 



3 - REFAH PARTİSİ'NİN ÖZELLİKLERİ 

a) KÖKLÜ İCRAAT 

- "YENİ BİR DÜNYA'nın temel özellikleri, REFAH 
PARTİSİ'nin sahip olduğu MİLLİ GÖRÜŞten kaynaklan
maktadır. 

• Hiçbir parti "İnanç, fikir ve hizmetle RP He mukay
ese olunamaz. Çünkü RP "HAKKI ÜSTÜN TUTAN" dünya 
görüşünün temsilcisidir. 

- "YENİDEN BÜYÜK TÜRKlYE"yi kurabilecek tek ka
dro RPnin inançlı, bilgili, disiplinli kadrosudur. 

- Üfcenin gerçek anlamda kalkınması için Ağır Sanayi 
ve yüksek teknolojiye öncelik verilecektir. Bu gelişmeyi 
gerçekleştirecek inançlı ve bilgili kadroya RP sahiptir. 

- RP, Türkiye'de yeterince değerlendirilemeyen 
teknik kadroyu değerlendirecek ve ülkemizde teknoloji 
üretmede istihdam edilecek kadroların hızla eğitimini ta
mamlayacaktır. 

- Büyük hamle ve hizmetler ancak inançla yapılabilir. 

YENİ POLİTİKANIN ESASLARI: 
1- Büyük hedef 
2- Hızlı, Dinamik Kakırıma 
3- Yüksek KaJkınma Hızı 
4,- Laf Değil, Hizmet 



5- Bilgi, Disiplin, Organizasyon, Takip 
6- "MANEVİ KALKINMA", Şuurlu Kalkınma, Sağlam 

Kakırıma 
7- "Hakki Maddi Kalkınma". Ağır Sanayi. Milli, Güçlü, 

Süratli, Yaygın Kalkınma 
8- Pansuman tedbirler değil, "HERKESE REFAH". 
9- "ADİL EKONOMİK DÜZEN"in Kurulması 
10- "LİDER ÜLKE TÜRKİYE". "ŞAHSİYETLİ DIŞ 

POLİTİKA". 

b) BASKI DEĞİL HİZMET 

ADİL DÜZEN'DE devlet halka hizmet eder. 
"YENİ BİR DÜNYA", "YENİDEN BÜYÜK 

TÜRKlYE"yi aşağıda belirtilen 5 adımla kuruyoruz: 

1- İç barış, kardeşlik, huzur 
2- Hürriyet 
3- Adalet 
4- Herkese refah 
5- Lider Ülke Türkiye: Şahsiyetli Dış Politika. 

RP Milletimizin beklenen büyük tarihi hamlesidir. 
RP bugün artık sadece haklı yolu gösteren bir nasi

hat değil, 60 Milyonu arkasına takmış yürüyen milletimizin 
tarihi büyük hamlesidir. 

M. 



RP 8. inanç ve hizmet yılını doldurdu. Başlangıçta 
RP'ye herkes, diğer partilere baktığı gözle bakıyordu. Fa
kat aradan 8 yıl geçti, bugün bir büyük hakikat ortaya çıktı. 
RP bugün artık "YENİ BİR DÜNYA'nın tesisine ortam 
hazırlayacak olan ADİL DÜZEN'in kurulmasına öncülük 
eden bir harekettir. Bu bakımdan mazlum milletler ve 
bütün İslam alemi için bir ümit ve rehber durumundadır. 

İnançlı ve beklenen hizmeti görecek tek kadro 
RP'dedir. Bugün herkes tarafından görülen hakikat 
şudur: 

- İç barış, kardeşlik huzur ancak RP ile gerçekleşir. 
- RP 60 Milyonu kardeş yapacak dünya görüşüne 

sahiptir. 
- RP hayırhahtır. Herkese hizmet için, herkese re

fah, saadet ve selamet için geliyor. 
- RP: Anarşi değil huzurdur. 
- RP: Devlet-Millet kaynaşmasıdır. 
- RP: İnsan haklannın teminatıdır. 

c) ÇATIŞMADAN DAYANIŞMAYA 

Kardeşlik: 
Milli Görüş'e göre esas olan iyilikte ve hayırda day

anışmadır. Gerçek dayanışma ve kardeşlik hakkı hakim 
kılmakla sağlanır. 

Vatanımız, milletimiz bölünmez bir bütündür. 60 



Milyon kardeşiz. Aynı milletin, ayni tarihin evlatlarıyız. Aynı 
inancın sahipleriyiz. Bin yıl aynı gayeler için siperler içinde 
yoğrulmuşuz. Hiçbir milletin bağları bizimki kadar kuvvetli 
değildir. Görüş ayrılıkları ithamcılığa, bölücülüğe sebep ol
mamalıdır. Fikre fikirle mukabele edilmelidir. 

Anarşik olayları asla tasvip etmemiz mümkün 
değildir. Kardeşler arasında bombanın, dinamitin, vurucu-
luğun, kırıcılığın yeri yoktur. Çatışma ve düşmanlık 
"KUVVETİ ÜSTÜN TUTAN" dünya görüşünden kaynak
lanmaktadır. 

d) ANARŞİ DEĞİL HUZUR 

Bugün ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve 
huzursuzluk liberal materyalist ANAP yönetiminin yığarak 
getirip önümüze koyduğu kötü bir mirastır. Her çeşit ma
teryalizmin faturasıdır. Yurdumuzda iç barış, kardeşlik ve 
huzurun tesisi bizim görevimizdir. Materyalistler, sorun 
üretir ve çoğaltırlar. Azaltamazlar. RP içbarış ve huzuru 
Adil Düzen'i kurmakla sağlayacak, karşılaşılan sorunları 
çözecek ve tahribattan onaracaktır. 

İç barış ve huzurun temeli: Maneviyatçılıktır, Milli 
Görüş'tür. 

İç barış için partiler, kısır çekişmeyi, sömürücülüğü 
ve taklitçiliği bırakmalıdırlar. 
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e) DEVLET- MİLLET KAYNAŞMASI 

Hedefimiz herbir memleket evladının kendi ken
dine düşündüğü zaman benim "ne güzel devletim var, ne 
güzel hükümetim var" diye İçinde hissetmesidir. RP 150 
yıldan beri milletle yöneticiler arasındaki çatışmaya son 
verecektir. Güçlü devlet, halkla bütünleşen devlettir. Halk
la bütünleşmeyen, halkın inanç ve değer ölçülerine day
anmayan devlet ne kadar çok otoriteye sahip olursa olsun 
güçsüzdür, zayıftır. Halka dayanmayan devlet, dayandığı 
gücün halk üzerindeki baskı ve sömürü aracıdır. 

•Hak, kuvvetten üstündür". "Nazarımızda 
haklı olan zavıf da olsa kuvvetli, haksız olan 
kuvvetli de olsa zayıftır*. 

Devlet-Millet kaynaşması için devlet memurları ve 
görevlilerinin Milli ve Manevi değerlerimize bağlı olmaları, 
kalplerinde tahakküm değil, hizmet aşkının yerleşmiş ol
ması ve devletin vatandaşlarına müşfik, adil, koruyucu ve 
yol gösterici olması esastır. 

Solcu görüş cemiyeti esas alıp, ferdi feda ettiği için, 
liberal görüş ferdi esas alıp cemiyeti feda ettiği, ve 
sömürücü olduğu için devlet-millet kaynaşmasını temin 
edemezler. Hakkı hakim kılmayan ve adil olmayan devlet, 
milletle bütünleşemez. 

Devlet-Millet kaynaşmasını sağlayabilecek tek 
görüş, hakkın tevzii hususunda hiçbir renk, dil, din, ırk ve 



sınıf farkı gözetmeksizin, harp esnasında bile çiğnediği ek
inin bedelini, sahibini bularak ödeyen bir milletin evlatları 
olduğumuzu bilen, hakka riayetin milletimizi nasıl in
sanlığın efendisi yaptığını idrak eden ve bu şuur içinde ha
reket eden görüş, Milli Görüş'tür, Refah Partisi'nin 
görüşüdür. 

4 - ÎÇ BARIŞ, KARDEŞLİK, 
HUZURUN TESİSİ 

a) GAYRI MİLLİ EĞİTİMİN, MİLLİLEŞTİRİLMESİ 

- 1982 Anayasasında fert ve toplumun manevi 
kalkınmasına önem verilmesi öngörülmektedir. Bu sebe-
ble eğitim sistemi materyalist ve maddeci olamaz. İnsanlar, 
çocuklarının inançlarına ve sahip oldukları dünya 
görüşlerine göre eğitilmesini isterler. Bu bakımdan eğitim, 
toplumun inanç ve değer ölçülerine göre yapılmalıdır. 

- Eğitim ve öğretimin gayri ilmi, materyalist fikirleri 
aşılanması yerine, evlatlarımızın milli ve manevi 
değerlerimize bağlı ve maneviyatçı olarak yetiştirilerek, 
topluma yararlı bir fert haline getirilmesi gerekmektedir. 

- Evlatlarımızın kalbi, boş olarak yetiştirilmeleri ye
rine, inançlı ve iyi ahlâkı bilen ve iyi ahlâka özenen evlatlar 
olarak yetiştirilmeleri. 

- Din ve Ahlâk Kültürü derslerinin geliştirilmesi. Bu 



derslerin ihtisas sahibi ehil hocalar tarafından okutul
masına özen gösterilmesi. 

- Çocuklarımıza matematik, cebir, geometri, fizik, 
kimya, astronomi, tıp, tarih, coğrafya ilimlerinin kurucu
larının bizim alimlerimiz olduklarının öğretilmesi. 

- Maarifte taklitçiliğin ve Batı hayranlığının terk edil
mesi. İlimlerin bugün tıkandıkları yerleri yeniden bizim mil
letimizin yetiştireceği alimler tarafından açılabileceğinin 
çocuklarımıza öğretilmesi. O azim ve şevkle çocuklanmızın 
yetiştirilmesi. 

- Çocuklarımıza milli kültürümüzün tanıtılmasına, ta
rih şuuru verilmesine, milletimizin medeniyete yaptığı 
büyük hizmetlerin öğretilmesine özel bir itina 
gösterilmesi. 

- İlmi araştırmalar ve ekolleşmeler teşvik edilecek. 
- Sanat, teknik ve meslek okullarının geliştirilmesi. 
- Her il'e bir üniversite açılacaktır. Şu anda mevcut 

özel dersane imkanları ve üniversitelerdeki atıl kapasite 
harekete geçirilerek üniversite kapılarında bekleyen 
gençlere yüksek öğrenim imkanı sağlanacaktır. 

- Maarifte taş yığınları ile değil, yavrularımızın kabine 
ve gönlüne koyduğumuz inanç, ilmi gaye ve milli hedefler 
Ue öğünülmesi. 

- Eğitim sistemi uygulamaya dönük, araştırmacı ve 
sürekli kendi kendini yenileyici hale getirilecektir. 

- Bütün çocuklarımızın sanat sahasında yetişmesine 



paralel olarak okullarda muntazam öğretime tabi tutulması. 
Bu öğretimde mesleki bilgiler yanında, manevi eğitim 
yapılması ve milli hedeflerimizin öğretilmesi. 

- Tevhidi Tedrisatla ilgili kanunlar demokratik 
değildir. Ve batılı anlamdaki laikliğe aykırıdır. Her vatandaş 
çocuğuna istediği eğitimi verme hakkına sahip olmalıdır. 

- Eğitimde milli konsensuslar (Icmalar) milli eğitimin 
temel politikasını belirleyecektir. Milli mutabakatın dışında 
kalan hususlarda her mezhep ve sosyal grup kendi dünya 
görüşüne göre çocuklarını eğitecektir. Eğitime de 
çoğulcu bir yapı kazandırılacak, ana baba çocuklarının 
eğitilmesinde söz sahibi edilecektir. 

- Eğitim sürekli ve yaygın hale getirilecektir. Eğitimin 
amacı insanı yetiştirmek, irfanı artırmaktır. MİLLİ GÖRÜŞ 
anlayışına göre gerçek kalkınma ülkenin imarını ve insanın 
ise irfanını artırmakla sağlanır. Ülke, imarı ihmal edilerek, ir-
fa,?ın yükseltilmesi gerçek kalkınma için yeterli olmadığı 
gibi', k?af''da olduğu gibi irfan ihmal edilerek imarın 
arttırıln^' da yeterli değildir. REFAH PARTİSİ GERÇEK 
KALKINMAYI - İRFAN X İMAR şeklinde 
gerçekleştirecek'- A n a d o l u baştan başa imar edilirken 
Türk halkı, " K o n ^ 8 " 8 0 [ k e n l ° k V « » n p i z d e n 

deûlldir prensibi b e ^ r i i r f a n m e s a s ı k a b u l edilecek
tir. 

- Beşikten mezara kada.T 6 0 1 , 1 0 1 v e ö Ö r e , i m -
- Öğretmenlik mesleği m e . * * t e r i n 8 0 8 8 r e f t e l » » • 



line getirilecek, maddi ve manevi durumları düzeltilecektir. 
Insanmıza bilgi gibi en büyük değeri veren öğretmenlik 
mesleği, toplumun en çok değer verilen ve saygı gören 
mesleği haline getirilecektir. 

- Öğretmenlerin rotasyon suretiyle istemediği yer
lerde hizmet yaptırılması ilke olarak uygun 
görülmemektedir. Bu sebeble öğretmenlerle ilgili rotas
yon kaldırılacaktır. 

- "ADİL DÜZEN" bütün kurumlarıyla teessüs edince 
herkes okuyacağı okulu, bilgi edineceği öğretmen ve 
eğiticiyi kendisi seçecektir. Ekolleşme sağlanacaktır. 

- Eğitim ve öğretim mahalle, bucak, il ve ülke 
çapında yeniden teşkilatlandırılacak, her kademede milli 
hedeflere ters düşmemek kaydıyle eğitim politikaları 
oluşturulacak meclislerce belirlenecektir. 

- Devletin resmi dili Türkçe'dir. Mahalli meclisler 
Türkçe ile birlikte istedikleri dilin de öğretilmesine karar ve
rebilir. Dil özgürlüğü esas olmakla beraber emperyalist 
kültürlerin egemenliğini sağlayacak yüksek öğretimdeki 
yabancı dille öğretime son verilecektir. Ancak her türlü ya
bancı dil öğrenimine önem verilecektir. 

- Her idari kademede ve ülke çapında eğitimle ilgili 
araştırma yapacak Eğitim Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı 
kurulacak ve idarecilere gerekli bilgi ve malzeme 
sağlayacak, sağlıklı eğitim politikalarının oluşturulmasına 
ortam hazırlayacaktır. 

m 



- 60 Milyonun kalbinde "YENİDEN BÜYÜK 
TÜRKİYE" meşalesinin yakılması. 

- Bütün vatan evlatlarına milli hedeflerimizin 
öğretilmesi ve tanıtılması. 

- Bu yolda Basın Yayın Genel Müdürlüğünün yurtiçi 
ve yurtdışı tanıtmada müessir ve verimli çalışan bir 
müessese haline getirilmesi. 

- Öğretmen öğrenci münasebetleri demokratik 
esaslara göre düzenlenmeli, öğrencilerin eğitimin her 
aşamasında aktif rol almalan sağlanmalıdır. 

- Bu yolda basın, TRT, idarecilerin tutumu ile milleti
mize yapılan hizmetlerin ve yurdumuza manevi ve maddi 
kalkınma sahasında kıymetli hizmetler yapanların 
tanıtılması, teşviki ve taltifi. 

-Kâr amacı gütmeyen vakıf ve sosyal kuruluşlar özel 
TV istasyonları kurabilirler. Halkın en çok beğenisini kaza
nan eğitim ve kültür etkinliklerinde başarılı olan TV kuru
luşlarına devlet bütçesinden yardım yapılır ve ödüllendirilir 

b) İDARİ YAPININ YENİDEN YAPILANMASI 

- Ülkenin idari yapısı yeniden düzenlenecek, mahalli 
idarelerin yetkilerini artırıcı yeniden yapılanmaya gidilecek
tir. 

- Bucaklar yeniden ihdas edilecek, bucak 
başkanlıkları ve il valileri seçimle belirlenecektir. Ülke 



ekonomik bölgelere ayrılacaktır. İlçe kaymakamlıklarını 

valiler, bölge yöneticilerini ise merkezi hükümet tayin 

edecektir. 

- Muhtarlıklara geniş yetkiler verilecektir. 

-Kaymakam, Vali ve Emniyet Teşkilatı yöneticilerinin 

yüksek tahsilden sonra özel idarecilik okullarında 

eğitilerek yetiştirilecektir. 

-Yüksek idarecilerin, müşfik, iyi ahlaklı, ilmi ve mane

vi değerlerimize bağlı, kalbinde hizmet aşkı yatan vatan 

evlatları olarak seçilmeleri ve yetiştirilmeleri sağlanacaktır. 

-Yüksek idarecilerin iyi ahlakı teşvik etmeye, 

hayırseverleri ve iyi niyetle üstün başarı gösterenleri taltif 

etmeye özel itina göstermeleri sağlanacaktır. 

c) ADALETİN HIZLANDIRILMASI 

- Adalet mensuplarının bina, lojman, vasıta, teçhizat 

ihtiyaçlarının öncelikle ve süratle tamamlanması. 

- Ceza ve tutukevleri, ıslahane olarak 

düzenlenecektir. E?sas olan insanların hapislerde 

çürütülmesi değil, topluma iyi insan olarak ka

zandırılmasıdır. En kısa zamanda AF YASASI çıkanlacaktır. 

Böylece adli yargı'nın yükü de azaltılarak, adalet reformu 

için gerekli rahatlık ortamı sağlanacaktır. Ceza yasası: Son 

derece ilkel, anlaşılması zor, uygar bir ülkenin yüz karası 

sayılabilecek hükümlerle doludur. Gözlük camını zorla 



kıranın, göz çıkarandan daha çok ceza alabileceği bir ceza 
kanunu, tüm hukuçular tarafından eleştirilmektedir. Bu 
sebeple: Ceza adaleti devlet yapısı ve hukuka bağlı ol
manın çok önemli bir unsurdur. Bu hususu: Siyasal ikti
darımız döneminde: Milli konsensüs halinde yeni bir ceza 
yasası düzenlemesi için gayret gösterilecektir. 

- İnsan haklarına saygılı kalınarak anarşinin 
önlenmesi için kanun boşluklarının derhal doldurulması. 

- T. C. Hudutları içinde: dini, dili, ırkı, suçu ne olursa 
olsun: hiç kimseye işkence yapılamaz, işkence yapmak in
sanlık suçudur. Bu suça göz yuman iktidarlar da aynı 
şekilde insanlık suçu işlemiş sayılırlar. Bu sebeple polisteki 
ifade alma ve gözetim esasları ciddi olarak yeniden 
düzenlenecektir. Polisimiz işkenceci olmak şaibesinden 
kurtarılacaktır. 

- Güvenlik kuvvetlerinin adedinin arttırılması. Vatan
daşa müşfik, insan haklarına saygılı polisin modern 
vasıtalarla teçhizi. 

- Rüşvet ve yolsuzlukla kesin mücadele için yeni 
tedbirlerin getirilmesi. 

- Tetik çeken elle, teşbih çeken eli bir tutan renksiz 
ve kozmopolit zihniyete bir daha dönülmemesi için din, 
inanç ve vicdan hürriyetine baskı teşkil eden bütün anti
demokratik mevzuatın kaldınlmasf, insan haklarının tam ve 
kamil manada kullanılmasına ortam hazırlanması, - Hakimlik 
sistemine ilaveten tahkim sistemine ağırlık verilecek-



tir.Taraflar ilan edilen hakem listelerinden istedikleri hake
mi seçecekler. Seçilen hakemler bir başkan seçecektir. 
Böylece oluşan hakem heyeti nihai kararı tesbit edecektir. 

-Yeminli polis soruşturması sistemi geliştirilecek; is
teyen sivil araştırmacı yeminli polislere başvurabilecektir. 

- Devlet, yasaların geç işlemesinden zarara uğrayan 
mağdurların zararlarını telafi edecektir. 

d) AİLE, HANIMLAR, ANNELER 

AİLE: Manevi kalkınma bakımından temel 
müessese, ailedir. Anne ve babalar evlatlarına dinini, 
Ahlâk ve maneviyatını öğretmekle mükelleftirler. 

"Eğitim ailede başlar." 
"Aile toplumun temelidir." 
"Ailede şuur, cemiyette huzur." 

HANIMLAR, ANNELER 

Toplumda hanımlara, annelere büyük vaz'rieler 
düşmektedir. Yarının büyüklerini yetiştiren annelerdir. 

Bizim Milletimizin inançlarına göre "Cennet Annele
rin ayağı altındadır." Mîlletimizin ananelerinde hanımlar, an
neler daima saygıya, şefkate layık olmuşlardır. 

Hiç unutmayalım ki, Sultan Alpaslanları, Sultan Os-
manları, Sultan Fatihleri, Akşemseddin gibi büyük alimleri, 



ahlâk ve fazilet numunesi insanları da anneleri 

yetiştirmiştir. 

Yeniden büyük Türkiye'yi kuran ve ona hizmet ede

cekleri de bugünün ve yarının anneleri yetiştireceklerdir. 

Ne büyük gaye, ne şerefli hizmet I 

Yavrulara, çocuklara doğduğundan itibaren sahip 

çıkacak anneleridir. Bu bakımdan hanımlara, annelere ma

nevi kalkınmada önemli görevler düşmektedir. 

- Kadın erkek birbirlerini tamamlayan bir bütünün iki 

parçalarıdır. Biz parçalamayacağız, bütünleştireceğiz. 

- Kadına, aile içindeki görevi ve sorumluluklarını ak

satmayacak iş imkanları verilecektir. Kadın Adil Düzenin 

kurulmasında aktif rol alacak ve Yeni Bir Dünyayı erkeği ile 

birlikte kuracaktır. Kadın - erkek çatışması, Kuvvete Daya

nan Çatışmacı dünya görüşünün ürünüdür. Milli Görüşte 

kadın - erkek arasında çatışma değil, yardımlaşma ve day

anışma esastır. 

Kapitalizm ve sosyalizmde en çok ezilen ve sıkıntıya 

düşürülen kadınlar olmuştur. Sözde kadın eşitliği terane

siyle aile yuvası tahrip edilmiş, kadın en ağır işlerde ve zor 

şartlar altında çalışma zorunda bırakılmıştır. 

- Bütün kadınlar sosyal güvence kapsamına 

alınacak, ev hanımlığı da sosyal bir meslek sayılacaktır. 

- Ev hanımı, hem toplumun geleceği olan çocukları 

yetiştirmede, hem de ailenin işlerinde daha da başarılı ol

ması için onu desteklemektedir. 
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- Çocuk bakım süresi uzatılacak ve bu sürede aile 

destekleme yardımı yapılacaktır. 

- İsteyen hanımlara bütün gün veya yarım gün 

çalışma imkanı sağlanacaktır. 

- Evlilik kolaylaştırılacak, evlenmek isteyenlere faiz

siz evlenme kredisi verilecektir. 

- Kadınların Sosyal hayatın her aşamasında aktif rol 

almalarına ortam hazırlanacaktır. 

- Kadını ihmal eden toplum refaha ulaşamaz. Refah 

Partisi, kadın ve erkeğin birbirlerini destekleyerek mutlu 

bir aile ve huzurlu bir ülkeye sahip olmalarına ortam 

hazırlayacaktır. 

- Kadın istismar edilmeyecek, reklam ve ticari araç 

ve öğe olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir. 

e) GENÇLİK 

Geleceğimizin garantisi olan gençliğe eğitim ve her 

türlü atılımlar alanında fırsat eşitliği sağlanacaktır. Sosyal 

hayatta aktif rol alan, manevi yönde eğitilmiş bir genç nesil 

yetiştirilecektir. 

- Öğretim ve eğitim faaliyetleri ticari kazanç konusu 

olamaz. 

- Öğrenimin her aşamasında maddi imkanları sınırlı 

olan gençlere burs verilecektir. Yetenekli ve çalışkan 

gençlere yurt içi ve dışı her çeşit eğitim ve öğretim imkan-



tan sağlanacaktır. 
- Mevcut spor ve kültür merkezleri geliştirilecek; ye

nileri kurulacaktır. Gençlerin maddi ve manevi 
gelişmelerine ortam hazırlanacaktır. 

- Gençlerin evlenip yuva kurmalarına yardımcı oluna
cak ve bu amaçla evlenme kredisi faizsiz verilecektir. Ev
lenmeyi kolaylaştırmak amacıyla evlendirme merkezleri ku
rulacaktır. Bu merkezlerde belediye başkanı, müftü, 
psikolog, tıp doktoru.hukukçu, sosyal hizmet uzmanı, bil
gisayarcı v.s. gibi kimselerden oluşan Belde Evlendirme 
Danışma kurulu teşkil edilir. Milli örf ve adetlere uygun ah
laki ilkeler çerçevesinde evlenmelere yardımcı olunur. 

- Gençlerin bilgi ve becerilerini artırıcı ve onları ge
leceğe daha iyi hazırlayıcı eğitim ve öğretime, ilkokuldan 
üniversite son sınıfına kadar önem verilecektir. 

- İsteyen her gence yüksek öğrenim imkanı 
sağlanacaktır. 

- Lisan öğreniminde maddi imkanları sınırlı gençlere 
gerekli olanaklar temin edilecektir. 

- Öğrenimde olmayan gençliğe beceri ve kabiliye
tine göre çalışma imkanları sağlanacaktır. 

5- MANEVİ KALKINMA SAHASINDA 
NELER YAPILACAK ? 

Manevi Kalkınma Planı ve tatbiki: 



Manevi kalkınma planları hazırlanacak ve bu planlar 
çerçevesinde insan eğitimine ağırlık verilecektir. Adil 
Ahlâki Düzen kurularak insanların karşı karşıya bulunduk
ları ahlâki tahribat önlenecektir. 

"Manevi kalkınma"nın gerektirdiği yetişmiş insan 
gücü ihtiyacının karşılanması. 

a) CAMI, KADROLAR, KUR'AN KURSU. 
İMAM HATİP LİSELERİ İHTİYACININ 

KARŞILANMASI 

1. Camisiz köy bırakılmaması. 
2. Özel dini eğitim görmüşlere belli sürelerde 

kurslar açılarak İmam - Hatip olmalanna imkan tanınması. 
3. Hedef, her Köyde "Kur'an Kursu" açılması.Her 

ilçeye İmam Hatip Lisesi, her il'e Manevi İlimler Üniversitesi 
Fakülte veya Yüksek Okullarından birinin açılması. 

4. Kadrosuz Müftülük, Vaizlik, Cami, Kur'an kursu 
bırakılmaması. 

5. Cami yapımının devlet hizmeti olduğu anlayışına 
devam olunması. Ve Caminin bir eğitim ve kültür merke
zine dönüştürülmesi. 

6. Cami, Kur'an Kursu, İmam - Hatip Lisesi ve bun
ların yurtlarına ve Vakıflara Devlet Bütçesinden mali 
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yardımlara devam olunması. 

7. Milletimiz tarafından yaptırılan Cami, Kur'an Kur

su, I.H.L. ve bunların yurtları ve Vakıflara Devlet 

müesseselerinden demir, çimento ve kereste ihtiyacının 

özel tenzilatlı fiyatla verilmesi. Bu alanda halkın katkılarının 

desteklenmesi. 

8. Binaları tamamlanmış yeni İmam Hatip Liselerinin 

derhal açılması. 

"İMAM HATİP LİSELERİ" 

9. I.H.L. adet ve kontenjanının arttırlması. 

10. I.H.L. mezunlarının ilkokullarda Din ve Ahlak 

dersleri öğretmeni olmalarına dair kanun teklifinin kanun

laştırılması. 

11. I.H.L. nin orta kısımlarının ilkokullara dayalı ola

rak kullanılması. 

"KUR'AN KURSLARI" 

12. "Kur'an Kursları" sayısının ve kadrolarının 

arttırılması. 

13. İhtiyaç duyulan yerlerde okullardan yazın tatil 

aylarında "Kur'an Kursu" olarak faydalanılması. 
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b) İSLAM ÜLKELERİ İÇİN YÜKSEK 
SEVİYEDE DİN ALİMİ YETİŞTİRİLMESİ 

Bütün müslüman ülkeler için en yüksek seviyede 
din alimi yetiştirmek üzere en ileri seviyede bir Özel 
"Manevi İlimler Üniversitesi"nin kurulması ve bu 
üniverstede bütün müslüman ülkelerden imtihanla 
seçilecek, İlim adamı olmaya kabiliyetli gençler için konten
jan ayrılması 

Müslüman ülkelerde yapılan çalışmaların toplandığı 
bir uluslararası bilgi ve kaynak merkezinin kurulması. 

c) DİYANET 

Diyanet Teşkilatı, Yüksek Din Kurulunun teşkili ve 
hizmetlerinin yürütülmesi. 

Diyanet mensuplarının protokoldeki yerlerinin, 
yaptıkları ulvi hizmetle mütenasip olarak yeniden tanzimi. 

Diyanet teşkilatına bağlı kurulan Vakıf ve Araştırma 
merkezlerinin geliştirilip desteklenmesi. 

Diyanet mensuplarının yüksek seviyedeki "Mesleki 
Eğitim Kursları" adedinin arttınlması. 

Diyanet neşriyat imkanlarının güçlendirilmesi. Bu 



neşriyatın bir çok dillerde yapılmasına ortam hazırlanması. 

d) MANEVİ KALKINMAYI TEŞVİK 

TRT, Basın, Aile, İdareciler, Milli Maarifin manevi 
kalkınmayı teşviki için gereken tedbirlerin alınması. Bu say
ede TRT'de bu noktada hizmet veren yeni bir vazife ha
vasının teessüsü. 

e) MÜSTEHCEN NEŞRİYATLA MÜCADELE 

Müstehcen neşriyatla mücadele esastır. Ancak bu 
mücadelede toplumsal işbirliği esas alınacaktır. 
Müstehcenliğin çirkinliği her türlü yayınla topluma 
maledilecektir. 

f) DİNİ VE MUKADDESATI KORUMAK 

Din ve mukaddesatı tezyif etmenin önlenmesi 
esastır. Her türlü din ve inanç özgürlüğüne saygı 
gösterilecektir. 



g) HAC VE UMRE MAKSADIYLA YAPILAN 
SEYAHATLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI 

Vatandaşımızın Hac ve Umreye gidişlerinde Vize, 
Pasaport, hazırlık, gidiş, geliş, gümrük muamelelerindeki 
her türlü zorluk ve lüzumsuz formalitelerin kaldırılması 
gerekir. Vatandaşın istediği kuruluşla veya tek başına hac
ca gitme ortamı hazırlanacaktır. 

h) MUADELETİN GENELLEŞTİRİLMESİ 

Kardeş müslüman ülkelerde tahsil yapanların tahsil, 
burs ve muadeletlerinin tanınmasındaki her türlü farklı mu
amele, güçlük ve insan haklanna uymayan tutum ve tatbi
katın muvakkaten değil genel olarak ve temel prensip ola
rak kaldırılması. 

6-HUKUK REFORMU 

Türk hukuk sistemi, toplumumuzun sosyo - ekono
mik ve kültürel yapısına göre yeniden düzenlenecektir. 
Bu yapılanmada kosensusu esas alan hukuk plüralizmi 
(çoklu hukuk sistemi) sistemine gidilecektir. 

Milli Kodifikasyona önem veriyoruz. Zira mevcut ka-
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nunlar: yabancı yasalardan alınma kanunlardır. Toplumu

muza adaptesi bile iyi yapılmamıştır. Türkiye'mizde: 

İnsanlar İsviçre Medeni Kanunu'na göre doğar, büyür, ev

lenirler. Almanya'dan alınan Ticaret Kanunu'na göre ticaret 

yaparlar. Fransa'dan alınan idari kanunlarla yönetilirler. 

Ama sadece kendi inacına uygun kanunlara göre cenaze

si defnedilir. Böylesine gayri Milli kodifikasyon ile: Türk 

toplumunun Milli heyecanlarının canlandırılması mümkün 

değildir. Bu sebeple: Anayasa dahil tüm yasaları yeniden 

Milli bünyeye uygun, toplumun ahlâk ve törelerini dikkate 

alan, Milli Görüş ilkeleri doğrultusunda düzenlemek 

gerekmektedir. Bu düzenleme ile çağın yakalanması 

mümkün olacaktır. 

Türk mevzuatındaki antidemokratik ilkeler 

kaldırılacaktır. İnsan hak ve özgürlükleri tam ve gerçek 

anlamda sağlanacaktır. 

7 - INSANDAN B A Ş L A Y A N VE 
İNSAN İÇİN OLAN BİR ÇEVRE 

Çevre insandan başlar ve insan içindir. Kainat insan 

için yaratılmıştır. İnsanlar tarafından tahrip edilmemelidir. 

İnsanla başlayan çevre kainatla özdeşleşmelidir. 

Çevre insan, aile, mahalle, köy, bucak, ilçe, il, bölge 



ülke ve bütün dünya ile bir bütün olarak ele alınacaktır. 
Çevreyi Koruma ve Geliştirme Vakıfları mahalle, köy, ilçe 
ve ülke çapında teşkilatlandırılacak; halkın katkı ve 
katılımıyla maddi ve manevi çevrenin bir bütün olarak 
korunması Milli bir politika haline gelecektir. 

Çevre, yalnız maddi boyutuyla değil, manevi 
boyutuyla'birlikte ele alınacaktır. 

Türkiye'de 60 milyon insanın kardeş bilinciyle 
hareket ettiği, kin ve düşmanlık yerine sevgi ve dostluğun 
hakim olduğu ahlâki bir çevre oluşturulacaktır. 

Doğal çevre aslına uygun olarak korunacak 
sanayileşme doğal çevreyi tahrip eden bir olgu olmaktan 
çıkartılacaktır. 

Bir anlamda Ülkemiz, bize neslin bir emanetidir. 
RP'nin sahip olduğu dünya görüşüne göre "Emanete 
Hıyanetlik" edilmez. Edilmesine göz yumulmaz. 
Çocuklarımıza aydın bir gelecek; temiz ve kalkınmış bir 
ülke bırakmak RP'nin temel hedefidir. RP'de birleş! Sevgi 
ve kardeşlikle çocuklarına huzurlu bir gelecek, temiz ve 
kalkınmış "Yeniden Büyük Türkiye" hedefine koş!... 



8- ÖZERK VE DEMOKRATİK BİR 
ÜNİVERSİTE 

Üniversiteler akademik bakımdan özerk, idari 
bakımdan demokratik kurumlar haline getirilecektir. 

Üniversite-millet bütünleşmesi sağlanacak ve her 
vatandaş, sorunlarına ilmi çözüm bulmak amacıyla 
üniversiteye başvurabilecektir. 

Her üniversitede, bulunduğu çevre ile ilgili veri ve 
bilgilerin toplandığı "Bilgi Bankaları" kurulacak; isteyen her 
vatandaşa istediği bilgi sağlanacaktır. Üniversiteler 
vatandaşların sorunlarına çözüm buldukları oranda genel 
bütçeden pay alacaklardır. 

Bu şekliyle YÖK kaldırılacak ve yerine bir İlmi Şura 
oluşturulacaktır. Bu şura Milli İlim politikasını belirleyecek, 
TBMM'sine, Cumhurbaşkanlığı ve Hükümete danışman 
olacak ve üniversitelerin sorunlarının çözümünde yardımcı 
bir kuruluş işlevini yerine getirecektir. 

Üniversiteler gerçek özerkliğe kavuşturulacaktır. 
Her üniversite kendi organlarını seçecek ve 

yönetimde öğrencilere de söz hakkı verilecektir. 
Üniversiteye giriş sınavları bölgelerin özellikleri ve 

şartlarına göre adilce yapılacaktır. Eğitim ve öğretimde 
fırsat eşitliği ile maddi imkanları sınırlı öğrencilere her 



aşamada devlet desteği sağlanacaktır. 
Üniversite, sanayi, tarım ve işçi kesimi arasında 

yaygın işbirliği sağlanacaktır. Bu kesimlerin sorunları 
üniversitelere aktarılacak; bulunan çözümler bu kesimin 
yararına sunulacaktır. Üniversitelerimiz teori ile uygula
manın biribirini tamamladığı ve sorunlara gerçek çözüm 
üretebilen danışma merkezi haline getirilecektir. 

Bölümler akademik faaliyetleri düzenlemede ve 
araştırmada temel birimler haline getirilecek; Rektör ve De
kanlar, bölüm karartannın uygulayıcıları olacaklardır. 

Üniversitelerdeki mevcut kapasite etkin bir şekilde 
kullanılacak; Üniversite öğrenimi görmek isteyen her gen
cin üniversiteye girmesi sağlanacaktır. 

Yabancı dil öğrenimine önem verilecek 
üniversitelerde öğretim dili Türkçe olacaktır. 

Üniversiteler Araştırma - Geliştirme Kurumları haline 
getirilecektir. 

Üniversitelerde kadro sorunu çözümlenecek, ka
drolar unvana bağlanacaktır. Her unvan sahibi unvanının 
kadrosuna otomatikman sahip olacaktır. 

Bütün üniversite elemanları yurt dışı imkanlarından 
adilane bir şekilde yararfandınlacaktır. 

Üniversite mensuplarının maddi imkanları 
geliştirilecek, öğretim üye ve yardımcılığı ülkenin en cazip 



mesleği haline getirilecektir. İlme ve ilim adamına gereken 

önemi vermeyen toplum geri kalmışlık çemberini kıramaz. 

Araştırma görevliliği cazip hale getirilecektir. Ge

leceğin ilim adamlarının iyi yetiştirilmesi için devletin bütün 

imkanları kullanılacaktır. 

9- TÜKETİCİ KORUNMASI 

Standartlaşma teşvik edilecek ve yetiştirilecektir. 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Oda

ları ve Sendikaları ntüketiciyi korumada aktif rol almaları 

sağlanacak; piyasaya bozuk mal sürenlerin bağlı olduğu 

teşkilatın yetki ve sorumlulukları belirtilecektir. 

Tüketicinin bilgilendirilmesinde basın ve yayın kuru

luşlarının aktif rol alması sağlanacaktır. 

Tüketiciyi koruma kanunu, her çeşit mağduriyetleri 

önleyecek şekilde düzenlenip çıkartılacaktır. 

Serbest piyasa mekanizmasının sağlıklı bir şekilde 

işlemesine ortam hazırlanarak, tüketicinin aldatılmasına en

gel olunacaktır. 

Üreticiyle tüketici arasında menfaat çatışması yerine 

menfaat paralelliği sağlayıcı düzenlemeler yapılacaktır. 

Tüketici üreticiye muhtaç olduğu kadar, üretici'de 

tüketiciye muhtaçtır. 
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\ Seçim Beyannamesi 

10-KENTLEŞME 

Kentler, çile çekilen yerler olmaktan çıkartılacak; in
sanla manevi ve doğal çevrenin bütünleştiği yerler haline 
getirilecektir. 

Kent imar planlarının hazırlanıp uygulanmasında 
imar bürolarının rolü arttırılacak ve kent sakinlerinin görüş 
ve istekleri imara yansıtılacaktır. 

Bugün kent imar plan ve uygulamaları bir çok 
anlaşmazlık, yoksuziuk ve sıkıntının kaynağı olmuştur. Bu 
karmaşaya kısa bir zaman içinde çözüm bulunacaktır. 

Planla arsaları birleştiren ve konut sahipleri sıkıntıya 
düşürülen uygulamaya son verilecektir. Bu alanda bütün 
mağduriyetler adil bir şekilde çözümlenecektir. 

Kentlerin civarındaki kamu arazileri imar çerçevesi 
içinde parsellenip vatandaşlara devredilecektir. Sağlanan 
gelirle alt yapı yatırımları yapılacaktır. 

Kentlere yakın devlet arazileri bahçeler haline geti
rilmek üzere vatandaşlara verilecektir. 

Kent imar planları mücavir alanlarla birlikte ele 
alınacak; yeşil alanlar genişletilecek ve konut alanları rant 
kaynağı olmaktan kurtarılacaktır. 

Kent içi ve civarının ağaçlandırılması hususunada 



vatandaş, belediye ve valilik işbirliği sağlanacaktır. 
Türk toplumunun ört ve adetleri, inanç ve kültürüyle 

bütünleşen yeni bir kentleşme politikası geliştirilecektir. 

11- KONUT SORUNU 

Her aileye bir konut, Milli Görüş'ün temel hedefleri
nin başında yer almıştır. 

Konut yapımında maliyetler düşürülecek, her istey
en vatandaşa faizsiz konut kredisi verilecektir. Artık in
sanımız bir ömür boyu -konut edinme hasretiyle 
yaşamayacaktır. 

Toplu Konut teşkilatları desteklenecek kendi konu
tunu yapmak isteyenlere başta arsa olmak üzere her türlü 
destek sağlanacaktır. 

Başlanmış konutların bitirilmesine öncelik verilecek
tir. 

Konut malzemesi üretimi yapan sanayi desteklene
cek; maliyetlerin düşürülmesine çalışılacaktır. 

Memurların oturdukları konutlar, kira öder gibi uy
gun taksitlerle kendilerine devredilecektir. 

Konut yapımıyla ilgili kuruluşlar arasında koordine 
sağlanacak ve her yıl evlenen aile sayısı kadar yeni konut 
yapılması hedeflenecektir. 



12- SAĞLIK 

Vatandaşları parasızlıktan dolayı hastane kapılarında 
sefalete ve ölüme sürükleyen mevcut sağlık düzeni 
yıkılacaktır. Vatandaşın sağlık hakkı Adil Düzen'de devlet 
teminatına alınacaktır. 

Türkiye'de yaşayan herkes sağlık sigortasına sahip 
olacaktır. 

Mevcut sağlık sistemi yeniden düzenlenecek; hal
ka daha fazla hizmet eden sağlık kuruluşları 
ödüllendirilecektir. 

Köylerdeki sağlık ocaklarının vatandaşa hizmet 
götürmedeki etkinlikleri arttırılacaktır. Bölge sağlık hastan
eleri kurulacak ve köy, bucak, ilçe sağlık merkezleriyle 
ilişkileri arttırılacaktır. 

Aile hekimliği müessesesi kurulacak, her vatan
daşın bağlı olduğu bir doktoru olacaktır. Bir doktora ne ka
dar çok sağlıklı insan bağlı ise kendisine o kadar çok maddi 
destek sağlanacaktır. 

İlaç israfı ve eczane enflasyonu önlenecektir. 
Sağlıkta fırsat eşitliği sağlanacak, devlet yoksulları 

bütün imkanlarıyla destekliyecektir. 



13- NÜKLEER SAVAŞIN ÖNLENMESİ 
V E 

D Ü N Y A BARIŞININ SAĞLANMASI 

1- Nükleer savaşın önlenmesi için Uluslararası 

çalışmalara önem verilecektir. 

2- Nükleer silahların da yer aldığı yabancı üslerin 

çalışmaları durdurulmalı, en yakın zamanda üsler tümüyle 

kapatılmalıdır. 

3- Özellikle Balkanların ve Akdeniz'in nükleer si

lahsız bölge (Nuclear-free zonu) durumuna getirilmesi 

çalışmalarına Türkiye etkin biçimde katılmalıdır. 

4- Son derece denetimsiz olan radyoaktif madde 

kullanımı, radyoaktif atıkların toplanması, yasal 

düzenlemeyle sağlıklı bir uygulamaya kavuşturulmalıdır. 

5- Çocuklarımıza barış bilincini okul çağında ka

zandırmak için, öğretim programlarına, barışçı bir dünya 

düşüncesini içeren dersler konulmalıdır. 
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II- REFAH PARTİSİ BU HAMLELERİ 
NASIL YAPACAK ? 

1- "YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE" İÇİN 
İMKANLAR MEVCUTTUR 

Miletlerarası yarışta diğer ülkeleri geçebilmek için 
Aziz Miletimiz müstesna üstünlüklere ve imkanlara sahip
tir: 

*Eşsiz bir tarih. Asil Necib bir millet. 
* Ülke büyüklüğü 780.000 Km2 dir. 
* Ülkemiz Dünyanın en zengin Ülkelerinden biridir. 

- TARIM 
- HAYVANCILIK 
- MADEN 
- ORMAN 
- DENİZCİLİK 
-TURİZM 
- SANAYİ İÇİN ALTYAPI 
- ENERJİ KAYNAKLARI 

* Ülkemizin coğrafi durumu: Üç kıtanın kilit noktası, 
hava, deniz ve karayolları transit merkezi. 
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* Çalışkan, kaabiliyetli, dayanıklı bir millet. 
* Her sahada yetişmiş eleman. 
* İnsan gücü. 
* Hızla artan nüfus. 
* Bunların tabii neticesi olarak her türlü güçlüğe ve 

bozuk düzene rağmen yüksek kalkınma hızı. 
Bu avantajlar dolayısıyla Dünya milletleri arasındaki 

yarışta diğer ülkeleri geçmek bakımından büyük önem 
taşımaktadır. 

- İşlerimizi ve kalkınmamızı yanlış, solcu ve liberal 
görüşle kendimiz bozmazsak,. Milli Görüş'e hep beraber 
sımsıkı sarılırsak, hızlı kalkınmamamız için hiçbir sebeb yok
tur. 

- Bu avantajlar "Yeni Politikanın Esasları" 
bölümünde bahsolunan özellikleri ile birleşerek "Yeni 
Bir Dünya" kurulacaktır. "Milletimiz beklenen tarihi 
hamlesi" ni yapmış olacaktır. 

RP "Hakiki Kalkınma'Vı başaracaktır. 
- RP'den önce : geçtiğimiz yıllarda iyi niyetli 

çalışmalar olmuştur. Fakat yapılan yatırımlar daha ziyade 
"Müstemleke yatırımı" karakterindedir. "Lider Ülke 
Yatırımları" nı Milli Görüş başlatmıştır. Şimdi "Yeni 
Hamleler" ile hedefine ulaştıracaktır. 

BU GÜNE KADAR "YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE" 
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NİN KURULMAMASININ SEBEBİ DIŞ GÜÇLER VE 
FİGÜRAN PARTİLERDİR. 

- Milletimiz takriben 25 yıl solcu CHP idaresinde 
"İnananlara Tahakküm" devrini yaşadı. 25 yıl da liberal 
görüşlü AP idaresinde "Gazoz - Monta|" devrini 
yaşadı. Son on yılda ANAP devrinde ülke adeta Batı Fi-
nans çevrelerine peşkeş çekilmek için gayret sarfedildi. 
Ülke tarihinin en ağır borç yükü altına girildi.Kıymetli 
kalkınma yılları oyalama ile idarei maslahatçılıkla boşa geçti. 
Diğer ülkeler hızla kalkınırken izafi olarak geri kalındı. Çok 
zaman kaybedildi. 

2- REFAH PARTİSİNİN KURACAĞI 
"ADİL EKONOMİK DÜZEN" 

HERŞEYDEN ÖNCE 
"ZENGİN DEVLET ZENGİN VATANDAŞ" 

HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKTİR. 

Bunun için lütfen "TEDAVİ = ADİL EKONOMİK 
DÜZEN" kitabını okuyunuz. 



3- REFAH PARTİSİ KALKINMA İÇİN 
PARAYI NEREDEN BULACAK ?: 

REFAHPARTİSİ kalkınma için kaynağı, Emperyalist 

sömürü bankalarından borç alarak bulmayacak. Ülkeyi Tak

litçilerin yaptığı gibi dış borca esir etmeyecek. 

Kalkınma için ve "Zengin Devlet, Zengin Vatandaş" 

hedefine ulaşmak için KAYNAĞI Cenab-ı Hakkın Milleti

mize ve ülkemize verdiği nimetlerden bulacaktır. Bu ni

metleri zenginliğe çevirecektir. ADİL DÜZEN bunun hızla 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. 

Bu gerçeği görmek içinde lütfen "TEDAVİ = ADİL 

EKONOMİK DÜZEN" kitabını okuyunuz. 

Burada sadece kısaca şu kadarcık belirtelim: 

TAKLİTÇİLER; bu ülkede "TEŞHİS" adlı kitabın 24. 

sayfasındaki TABLO 6'da belirtilen "KÖLE DÜZENİ" ni 

kurdular. Onun için sömürülüyor ve eziliyoruz. Köle 

Düzeninde kabiliyetli bir insan, faydalı bir yatırım yapmak is

terse önce para bulamaz ve bu yatırımı yapamaz. Çünki 

Köle Düzeninde PARA yani krediler genellikle DIŞ 

GÜÇLERİN işbirlikçilerine verilir. Hemde yüksek faizle veri

lir, faizler masrafa yazılarak fiatların içine girer ve böylece 

neticede fakir fukara ezilir. 

Halbuki, para üretim unsuru değildir. Çünkü para 
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ne ekmeğin tuzudur ne de motorun pistonudur. Para 

gerçekte sadece bir tüketim hakkı sembolüdür. 

Refah Partisinin kuracağı ADİL EKONOMİK 

DÜZEN, ülkemizde "TEDAVİ" adlı knab.n 55. sayfasındaki 

TABLO 8'de gösterilmiştir. Böylece nimetler zenginliğe 

dönüşecektir ve para, kabiliyetli bir insanın faydalı bir 

yatırım yapmasına mania olmaktan çıkartılacaktır. 

ADİL DÜZENDE FAYDALI YATIRIM VE FAYDALI 

ÜRETİM HIZLA ARTACAKTIR. 

4 - ADİL DÜZENDE 
SANAYİLEŞME HAMLESİ: 

SANAYİ vc TİCARET KESİMİNE 
"TAM DESTEK" vc "TAM TEŞVİK" 

VERİLECEK 

- Montaj tesisleri ile, gazoz fabrikaları ile kalkınma ol

maz. "Gerçek Kalkınma", hızlı sanayileşme, yüksek 

teknolojiye dayanan ağır sanayi ile kurulur. 

Türkiye'nin işsizlik sorunu ancak "ADİL DÜZEN"le 

çözümlenir. 

- Milli Görüş tarafından 1974 ten itibaren başlatılan 

Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesi daha da 

hızlandırılacak, ülkemiz yüksek teknolojisiini kendisi 



üretecektir. 

- ADİL DÜZEN'le gerçek teşebbüs hürriyeti 

sağlanacak piyasa mekanizmasının serbestçe fonksiyon 

göstermesini sınırlayan engeller kaldırılacaktır. 

- RP 'nin kuracağı Adil ekonomik düzende devlet 

makro planlar hazırlayacak ve milli ekonominin temel he

deflerini belirleyecektir. 

- Siyasi iktidar, işçi, işveren, çiftçi, esnaf teşekkülleri 

ve üniversite temsilcilerinden oluşan bir istişare kuruluyla 

sürekli istişare ederek ekonomi politikalarını 

yönlendirecektir. 

- Bu hedefler doğrultusunda ekonomik politikalar 

belirlenecektir. 

- Esas olan dengeli Adil bir Ekonomik Düzende piy

asanın fonksiyonlarını serbestçe yerine getirmesidir. 

Böylece ADİL DÜZEN en faydalı ve verimli yatırımların 

öncelikle yapılmasını sağayacaktır. 

- Devletin temel işlevi piyasada rekabeti sağlamak 

ve tekelleşmeyi engellemektir. Bu bakımdan devlet, dev

let tekeiinide önleyecektir. 

- Devlet kâr amacı gütmeyen kamu hizmetlerini ve 

alt yapı hizmetlerini yerine getirecektir. 

- Her bölge için en faydalı yatırımların projelerini Dev

let Planlama Teşkilatı teşvikle geliştirecek ve 
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müteşebbislerin hizmetine sunacaktır. 
- Gerekli teşvik ve desteklemede kamu imkanlarını 

kullanarak eşit ve adil bir dağıtım sağlanacaktır. 
- Ekonomik faaliyetleri özel ve tüzel teşebbüsler ya

pacaktır. 
- Adil Düzende Siyasi Düzen, Ekonomik 

Düzenin temel ilkelerine aykırı müdahalelerde buluna
mayacaktır. 

- Teknolojik araştırma ve geliştirmeyi üniversiteler 
ve araştırma - geliştirme kurumları yapacak ve bilgiler 
müteşebbislerin bilgisine ücretsiz sunulacaktır. 

- Sanayimiz dış piyasalarda rekabet gücü kazana
cak. Çünkü en ucuz maliyet bizde olacak zira Adil 
Düzende maliyetler içinde faiz ve vergi bulunmaya
caktır. 

- İhracat, üretimin maliyetleri düşük olduğu ve 
üretici desteklendiği için hızla gelişecektir. 

YENİ "AĞIR SANAYİ HAMLE PROGRAMLARI" 
TEŞVİK EDİLECEK. 

KİTLER EKONOMİNİN SIRTINA 
YÜK OLMAYACAK! 

- KİT'ler, ikiye ayrılacak; fiyatları serbest piyasada 
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oluşan malları üreten KİT'ler işçilere öncelik verilmek 

suretiyle halka satılacaktır. Alt yapı hizmeti ve temel mallar 

üreten KİT'lervakıf statüsüne kavuşturularak keyfi 

yönetime son verilecektir. KİT'lerden sağlanan her türlü 

kazanç yatırımlara dönüştürülecektir. KllT'ler yok pahasına 

iç ve dış tekellere peşkeş çekilmeyecektir. 

- Kamu İktisadi Teşekküllerinin siyasal İktidarın ar

palığı olan: DANIŞMA KURULLARI ve dışarıdan atanan 

Yönetim Kurulları kaldırılacaktır. Siyaset, KİT'lerden elini 

çekecektir. KİT'lerin yönetimi: KİT çalışanlarından meyda

na gelecektir. Ayrıca KİT - işçi sendikaları ile KİT - Memur 

Sendika Yöneticileri de KİT yönetiminde görev alacak

lardır. 

- KİT'lerdeki personel fazlalığı, kendi arzularıyla yeni 

yatırımlara intikal suretiyle halledilecektir. 

- Mevcut organize sanayii bölge yatırımlarının ta

mamlanmasına ve yenilerinin kurulmasına çalışılacaktır. Bu 

bölgelerde kurulacak Araştırma, Geliştirme ve Destek 

Teşkilatı yardımıyla firmalara araştırma - geliştirme, avu

katlık, muhasebe, tanıtma, pazarlama, depolama, kredi 

sağlama gibi hizmet alanlarında destek sağlanacaktır. 

- Sanayi kesiminin kalifiye işgücü ihtiyacına göre 

yeni teknik liseler açılacak mevcutların kapasitesi 

arttırılacak ve üniversitelerde bu alanlarda öğretim yapan 
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fakültelerin kapasitesi geliştirilecektir. 
- Ulaşım maliyetleri düşürülecek, enerji mümkün 

olduğu kadar ucuz temin edilecektir. 
- Enerji üretimi serbest bırakılacak; TEK kâr amacı 

gütmeyen bir Dağıtım Vakfı haline getirilecektir. Bu alanda 
bürokratik keyfilik kesinlikle engellenecektir. 

AĞIR SANAYİ HAMLESİ: 

1- Bu büyük hamle "Uydu Değil Lider Ülke" 
kaçınmasıdır. 

2- Büyük kalkınma, montaj değil, hakiki sana
yileşmedir. 

3- Bu büyük kalkınma "Milli. Gûclû. Süratli. 
Yaygın Kalkınma"dır. 

4- Bu büyük hamle "Her ll'e Fabrika" ifadesi
nin kalkınmasıdır. 

5- Gayri Safi Milli Hasılayı büyük oranda artırmak, 
fert başına milli geliri yükseltmek, dış ödeme dengesini 
sağlamak ve işsizliği gidermek ancak "Adil Düzen" ve 
"Sanayi Hamlesi" ile mümkündür 
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5- YENİ SANAYİ KURULUŞLARININ 
ÖZELLİKLERİ 

1- Ülkenin geri kalmış bölgelerinin 
sanayileştirmesine öncelik verilecektir. Anadolu'nun 
beşeri ve doğal kaynaklarını harekete geçirici yatırımlara 
her türlü destek sağlanacaktır. 

2- Ülke kaynakları fabrika yapan fabrikaların 
kurulmasına kanalize edilecektir. Dışarıdan teknolojinin 
ürünleri yerine teknoloji üretme yöntemleri ve bilgisi 
getirilecektir. 

3- Kuruldukları bölgedeki beşeri ve doğal kaynaklan 
harekete geçiren ve orada'yaşıyan insanların refah 
seviyesini yükselten yatırımlara öncelik verilecektir. Bu tür 
yatırımlar teşvik edilecektir. 

4- Bu tür yatınmların katma değeri fazla olacağından 
hem milli ekonomiye hem de bölge ekonomisine önemli 
katkılarda bulunacaklardır. 

5- Bu tesisler bölgelerindeki işsizliği gidermek 
bakımndanda önemli rol oynayacaklardır. 

6- Kuruldukları bölgelerin refah seviyesini 
yükseltecek, kalkınan Türkiye'ye refah getirecek 
tesislerdir. 

7- Türkiye'nin her yanında yapılacak makinalar ile 
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kurulacak tesiler, bölgelerinin adını, kendi bölgelerinin 
dışındaki illerde, ilçelerde, yurt içinde ve yurt dışında 
iftiharla duyuracaktır. 

8- Uzay çalışmalarına hemen başlıyacagız. 
9- Nükleer Sanayi Savunma ve enerji üretme 

amacıyla kurulacak ve geliştirilecektir. 
10- Türkiye'nin ve diğer müslüman ülkelerin uçak 

ve askeri araç ihtiyaçları ortak yatırımlarla üretilecektir. 

6- YENİ EKONOMİK YAPILANMA 

1- Anadolu'da yaşıyan insanlar 5 bin yıldır tarım ve 
hayvancılığa bağlı idiler. Şimdi Anadolu'da Ağır sanayi ve 
yüksek teknoloji üreten merkezler kurulacaktır. Milletimiz 
kurulacak yeni medeniyetin öncüsü olacaktır. Bu tarihi 
büyük değişikliktir. 

2- Türkiye'de montaj ve dışa bağımlı sanayileşme 
devri kapanacaktır. Yüksek Teknoloji geliştirilip 
üretilecektir. Şahsiyetli "Milli Görüş" devri başlıyor. 

3- Bu güne kadar taklitçilikle çok şey kaybettik. 
Taklitçilik devri kapanıyor "Milli Görüş" devri başlıyor. 

4- "Bürokrasi devri kapanıyor", dinamizm devri, hızlı 
ve yaygın kalkınma devri başlıyor. Hızlı kalkınmayı engell
eyen lüzumsuz bürokratik mekanizmayı ortadan kaldırmak 
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hedefimizdir. Yeni kuruluşları daha canlı ve dinamik mod
ellerle gerçekleştirme yolundayız. Sanayileşme teşvik edi
lip desteklenecek; halk kurduğu ortaklıklarla sanayileşme 
gerçekleşecektir. Mevcut kamu kuruluşları bu amaçla ye
niden teşkilatlandırılacaklar. Devlet halkın ve müteşebbisin 
hizmetinde olacaktır. 

5- Gericilik - İlericilik münakaşasını kapatıyoruz. 
"İlericiler İnananlardır" devrini başlatıyoruz. İnançsız tak
litçiler yenilik yapamaz; sorunlara çözüm bulamazlar. 

Cumhuriyet tarihinin en önemli ve en büyük 
kalkınma hamlesini Milletimizin inançlı kadrosu 
yürütecektir. Yeni Bir Dünya, inançla, ilim, adalet ve faydalı 
iş yapmakla kurulacaktır. 

7- TARIM VE HAYVANCILIK ÎLE ÎLGÎLÎ 
YENİ DÜZENLEMELER 

Türk ekonomisinin temel dayanağı tarım ve hay
vancılıktır. Bu nedenle bütün devlet imkanlarıyla tarım ve 
hayvancılık sektörü desteklenecektir.ÇKtçi ve besiciye 
faizsiz kredi verilecek; ürünlerinin dünya fiyatlarıyla 
satılmasına yardım edilecek teşkilatlar kurulacak ve mev
cutları yeniden teşkilatlandırılacaklardır. 

RP, BAYINDIRLIKTA "Yeniden Büyük Türkiye" ye 



yaraşan dev projeler hazırlayacak ve tatbikata koyacaktır. 
Bu husustaki büyük çalışmalar ve kıymetli adımlar 

ana hatlarıyla Milletimizin bilgisine ileride sunulacaktır. 
ENERJİ, MADENCİLİK, ORMANCILIK, DENİZCİLİK 

ve ULAŞTIRMADA da beklenen büyük hamleleri 
başlatılacaktır. 

Bunların devlete gelir getiren kaynaklar haline geti
rilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak; devlet, özel 
kesim işbirliği ve dayanışması sağlanacaktır. 

Başlattığımız ve devam ettireceğimiz büyük hamle, 
sadece Ağır sanayi kuruluşlarından ibaret değildir: Top-
yekün "Milli. Güçlü. Süratli. Yaygın Kalkınma'nın 
başanlmasıdır. 

Bir yandan Motor, Uçak, Takım Tezgahlan, Elektro
nik, elektromekanik ve uzay sanayilerini kurarken, devlet 
öncülüğü ve desteğinde bütün vatan sathında büyük sa
nayi ve Ağır Sanayi Hamlesini yaparken, diğer yandan 
aşağıdaki adımlarda birlikte atılacaktır: 

- Savunma Sanayi Araştırma - Geliştirme Merkezinin 
Kurulması. 

- Savunma araç ve gereçlerimizin; bizimle bu alanda 
işbirliği yapacak müslüman devletlerle yapılacak ortak 
yatırımlar onların ihtiyaçlarının ülkemizde üretilmesine 
önem verilecektir. 
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- Üniversite, özel ve kamu araştırma ve geliştirme bi
rimleriyle işbirliği yapılarak ülkemizde savunma teknolojisi 
üretilecektir. 

- Savunma sanayi fonu imkanları ile en son teknoloji 
ülkemizde geliştirilerek savunma ihtiyaçlarımızın 
Türkiye'de üretilmesinde kullanılacaktır. 

8- AĞIR SANAYİ HAMLESİNİN 
HEDEFLERİNE ULAŞTIRILMASI 

1- Milli Görüş tarafından 1975 yılından itibaren 
başlatılmış bulunan "Büyük Tarihi Ağır Sanayi ve Yüksek 
Teknoloji Hamlesi'nin hedeflerine ulaştırılması. 

2- Ağır Sanayi ve Yüksek Teknoloji Hamlesini daha 
da geliştirilip, yaygınlaştırılıp, hızlandırılması. 

3- Ağır Sanayi ve Yüksek Teknoloji Hamlesi 
çalışmalarına bütün kuruluşlarda; muamele, para ve döviz 
bakımından öncelik verilmesi, ülke kaynaklarının beş 
yıldızlı otellere, kumarhane ve meyhanelere, karakol ve 
hapishanelere değil, hızlı sanayileşmeye yöneltilmesi. 



9- MÎLLÎ, GÜÇLÜ, SÜRATLİ, 
YAYGIN KALKINMA 

4- İstikrar ve huzur içinde ekonomik gelişme. 
5- Ekonomik faaliyetlerin bir bütün olarak koordinas

yonlu, planlı, programlı yürütülmesi. 
6- "RP işsizliğe paydos" programının tatbiki. 
7- Pahalılık ve yoklukla kesin ve disiplinli mücadele. 
8- Teknik Erkân-ı Harbiye yetiştirilmesi. 
9- Özel sektör seferberliği. 
10- Köylü, işçi, memur, esnaf, dar gelirlinin 

yatırımlara ortak olmak seferberliği. 
11- Halkı canından bezdiren vergi sistemini 

lağvederek Adil Ekonomik Düzen'in esaslanna göre vergi 
sistemini geliştirme. 

12- Faizsiz adil kredi mekanizmasının kurulması. 
13- "Tam Teşvik" programının tatbiki. 
14- İşçi ücretlerinde adalet, işçiye hakkının tam veril

mesi. 
15- Dünya pazarlarına açılma, ihracat seferberliği. 

- İhracat sigortası 
- İhracat kredilerinin artınlması 
- İhracatta "Rakip Girdi Tarifesi" teşviki esas 

lannın tatbfci. 



16- Dış ülkelerde tesisler kurma ve yatırım. 
17- İç ve dış ekonomik ilişkilerin menfaat 

çatışmasına göre değil, menfaat paralelliğine göre yenid
en düzenlenmesi. 

18- "Hakkı Üstün Tutan" dünya görüşüne göre yeni 
bir dünya düzeninin kurulmasına öncü olma. 

19- Refah Partisi mevcut adil olmayan uluslararası 
düzenin değiştirilerek yeni bir Adil Düzen'in kurulmasını 
gündeme getirerek, İslam dünyası ve ezilen az gelişmiş 
ülkelerle birlikte hareket edecektir. 

10- HERKESE REFAH 

RP 60 Milyonun hepsine daha fazla refah getirmek 
için çalışıyor. 

RP Türkiye'de halkın dûna görüşüne dayanmayan 
ve dış finans çevrelerince hazırlanıp empoze edilen poli
tikaların bilgisiz ve beceriksiz kadrolarca uygulanması Aziz 
Milletimizin evlatlarının büyük kısmını fakir, aciz ve geçim 
sıkıntısı içine itmiştir. Enflasyon, işsizlik, gelir dağılımındaki 
dengesizlik, rüşvet ve yolsuzluk giderek ağırlaşan sorun
lar olmuştur. Son on yıda bu sorunlar dayanılmaz boyutlara 
ulaşmıştır. Asırlar boyu dünyanın en zengin ve güçlü 
ülkesi olarak gelen milletimiz diğer milletlere nazaran izafi 
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olarak geri bırakılmış, milletlerarasında nüfus itibariyle 16. 
sırada olduğumuz halde milli gelirde 29. sıraya, fert başına 
düşen milli gelirde ise 69. sıraya düşürülmüştür. Satıhtaki 
bir takım boş kalkınma laflarına rağmen gerçekte fabrikalar 
belli yerlerde toplanmış, krediler belli kişeler ve holdin
glere verilmiş, nüfusun büyük çoğunluğu geçim sıkıntısı 
içinde terkedilmiştir. Köylü, işçi, memur, esnaf, dar gelirli, 
sömürücü ağır vergi ve faiz yükü altında ezilmektedir. 
Başta yaşlı, düşkün, sakat, dul ve yetimler olarak, ezilen 
nüfusun büyük kısmı fakirliğe, yoksulluğa, muhtaçlığa ter
kedilmiştir. Enflasyon, işsizlik ve gelir dağılımındaki den
gesizlik gibi sorunlar sosyal patlamalar yol açacak boyutla
ra ulaşmıştır. 

RP'nin kurmayı amaçladığı "Adil Ekonomik 
Dûzen"le hem milli gelirin hızla artırılması, hem de milli 
gelirin adilâne dağıtılması için yeni bir ekonomik program 
hazırlanmıştır. Bu program 20 Ekim 1991 günü 
halkımızdan alınan yetkiyle hemen uygulamaya kona
caktır. 

"Milli Görüş" tamdır, kamildir, "Berekefe vesile
dir. Solcu görüş ve liberal-renksiz görüş ise yanlıştır, 
kısırdır, bereketsizdir. 

Milli Görüş, barışı, sosyal dayanışma ve 
yardımlaşmayı esas kabul eder, diğer görüşler ise 
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çatışmayı esas alır. 
Solcu görüş, toplumun menfaati adına ferdi ezer, 

"Esas olan somunun adil bölünmesidir" der, somunu 
büyütemez. Yanlıştır, kısırdır, bereketsizdir. Çünkü bu 
görüş kuvvete dayanan çatışmacı dünya görüşünü esas 
kabul etmektedir. Sağcı liberal-renksiz görüş, ferde 
hürriyet veriyorum diye, sömürüyü getirmiştir. Bir avuç 
zümreye büyük kitleleri ezdirmiş, "Esas olan somunun 
büyütülmesidir" der, arslan payını cebine atmaya çalışır. 
Asıl hedefi "Milli Geliri" artırmak değil, ufak bir zümrenin 
"Sömürü gelir'fni artırmaktır..Çünkü bu görüşün hakim 
olduğu düzende iktisadi gücü elinde tutanlar, siyasi ve 
sosyal politikayı belirler. 

RP'nin temsil ettiği Milli Görüş'ün yolu ise hem so
munu büyütmek (Milli Geliri artırmak) hem de büyüyen so
munu adil bölmektir. İşte "Herkese Refah" programı 
budur. Hem toplam arzı artırıcı politikalara öncelik verile
cek, hem de üretilen hasıla adilce böfüştürülecektir. Bu 
amaçla hem tarihi Büyük Aflır Sanayi ve Teknoloji 
Hamlesi başlatılacak, bütün yönleriyle milli, güçlü, süratli, 
yaygın kalkınma sağlanacaktır. Hem de köylüyü, işçiyi, es
nafı, memuru, dargelirliyi, yaşlıyı, sakatı, düşkünü, dulu, 
yetimi, sömüren, agırfaiz ve vergi yükü altında ezilmekten 
kurtarmaya, Milli Gelirden ve kalkınma imkanlarından pay-
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farını adilâne bir şekilde almalarını temine çalışılacaktır. 
"Pansuman Tedbirler" kapitalist rejimin, liberal-

renksiz görüşün aldatmacaları ve oyalamalarıdır. 
Asıl olan: Dargelirli büyük kütleleri, sömürüye, faize, 

vergiye ezdirmemektir. "Adil Ekonomi'ye geçiştir. 
- Bugün faizi ödemek için illa bankaya gidip ödemek 

şart değildir. Tüccarın, sanayicinin, devlet kuruluşlarının 
ödedikleri yüksek faizler masrafa yazılıyor. Malların, ihtiyaç 
maddelerinin fiatlarını yükseltiyor. Köylü, işçi, memur, es
naf, büyük dargelirli kitleler köy pazarında, çarşıda, pazar
da ne alsalar, bu birikmiş faizleri ödüyorlar. Sonunda faizi 
ödeyen köylü, işçi, esnaf, memur, dargelirli oluyor. Faiz 
dargelirlileri eziyor. Bugün bakkaldan aldığımız ekmeğe 
ödediğimiz fiyatın % 33'ü faize gitmektedir. 

- Yine vergi ödemek için illa Maliye'ye gidip yatırmak 
şart değildir. Tüccarın, sanayicinin, devlet kuruluşlarının 
ödedikleri vergiler, malların fiatları içinde yerini alıyor. Bu 
ağır vergileri sonunda köy pazarında, şehir çarşısında ih
tiyaç maddeleri alırken köylü, işçi, memur, esnaf ödüyor. 
Bugün ortalama çarşı pazarda aldığımız malların fiyatının 
yaklaşık % 33'ünü vergiler oluşturmaktadır. 

Asgari ücret günde 26.700 TL denildiği halde ayda 
801.000 TL olan bir işçi ve memurdan ayda 274.059 TL 
vergi ve sigorta kesilmekte, işçinin eline net 526.941 TL 
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geçmektedir. Bugünkü pahalılık ve enflasyon şartları 

altında asgari ücretin yaklaşık üçte birinin işçinin elinde 

alınması bir zulümdür, haksızlıktır. 

- Devlet gelirlerini, fakir fukarayı ezerek değil, milletin 

kendine teslim ettiği zenginlikleri iyi işleterek temin etmeli

dir. Millet, devlete trilyonlarca değere sahip olan İktisadi 

Devlet Teşekküllerini teslim etmiştir. Devlet bunları iyi 

işletmeli veya uygun fiyatlarla halka devrederek devlete 

yük değil, gelir getirmelidir. Bunun gibi devlet ormanları, 

ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynakları, milletimizin 

çalışkanlığı ile birleştirilerek yoksulluk kısır döngüsü 

kırılmalıdır. Aslında Türkiye zengin bir ülke, halkı ise 

çalışkan bir halktır. Türkiye'yi yoksul bırakan yarı sömürgeci 

politikalar ve halkın dünya görüşünü benimsememiş 

yöneticileridir. 20 Ekim 1991 seçiminde Türk halkı bu poli

tikaları Adil Düzen'i tercih etmekle değiştirecek ve kendi 

dünya görüşü olan Milli Görüşü benimseyenleri işbaşına 

getirecektir. 

- 25 yıllık solcu CHP'nin, 25 yılık liberal-renksiz 

AP'nin ve 8 yıllık ANAP'ın beceriksiz, bilgisiz idarecileri 

yüzünden bu zenginlikler devlete gelir getireceğine, ma

denleri işleten ETİBANK her sene zarar etmekte, İktisadi 

Devlet Teşekkülleri devlete yük olmaktadır. 

Geçtiğimiz yıllardaki CHP ve AP idarecileri ve son 8 
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yılda ANAP'lı yöneticiler milletin bu emanetlerini iyi işletip 
verimli hale getirip, devlete gelir getireceklerine, iyi ve ve
rimli, dirayetli işletmeyi başaracaklarına, devlet masraflannı 
karşılamak için köylüyü, işçiyi, memuru, esnafı, dargeliriiyi 
ağır vergi ve faiz yükleri koyarak ezmişlerdir. Özelleştirme 
adı altında bazı KİT'ler yabancılara peşkeş çekilmiş ve 
diğerlerinin de yabancılara devredilme hazırlıkları 
yapılmaktadır. 

- Bu aziz milletin, köylü, işçi, esnaf, memur evlat
larını bir yandan ağır gelir vergileri, diğer yandan çarşıda 
pazarda ağır vergi ve faiz ile 3 yaşından 5 yaşından itibaren 
büyürken ez, ez, ez, sonra 65 yaşına gelip, hasta olsun, 
işte hastalık sigortası yaptım ya de, bu sıhhatli yol değildir. 
Bir insanı önce hasta edip, sonra pansuman yapmaya 
benziyor. Tıpkı "İhracatta Vergi ladesi"nde olduğu gibi. 
Mamulleri vergi ve faizle pahalılaştır, sonra vergi iade ediy
orum ya işte, de. Bu onun yerini tutmaz. Sıhhatli bir yol 
değildir. 

20 Ekim 1991 tarihinde yapılacak seçimler 
halkımızın teveccühünü kazanacak olan RP "Herkese Re
fah" programını başlatacak. 



III- REFAH PARTİSİ'NİN DİĞER SOSYAL 
KESİMLERE YÖNELİK POLİTİKALARI: 

MUTLULUK NASIL OLACAK ? 

1- RP Türk halkına "Hakkı Üstün Tutan" dünya 
görüşü olan Milli Görüşe dayalı yeni bir düzen kuracağını 
vadediyor. 

- Adil Ahlâki Düzen kurularak huzur sağlanacak 
ve 60 Milyon insanın kaynaştığı ve sosyal barışın tesis edil
diği bir ülke olacaktır Türkiye. Gerçek huzur ve barış 
Refah Partisi ile sağlanır. 

- Adil İlmi Düzen kurularak gerçek hürriyet 
sağlanacaktır. Herkes inandığı gibi yaşayacak, 
düşündüğünü söyleyip yazacaktır. İnancını serbestçe 
öğrenip öğretecek, inancına göre teşkilatlanacak ve 
başkalarına anlatacaktır. Gerçek hürriyeti RP getirecek. 

- Adil Siyasi Düzen kurularak adalet tesis edile
cektir. Devlet baskı yapan bir mekanizma değil, hizmet 
eden bir kuruluş haline getirilecektir. Bürokrasi 
kaldırılacak, devlet hizmetlerinde de yarış başlatılacaktır. 
Adil Siyasi Düzen'de halka çok hizmet eden, çok maaş ala
cak ve hızlı yükselecektir. RP gerçek adaleti sağlayacaktır. 

- Adil Ekonomik Düzen kurularak Türkiye halkı 



zengin, dolayısıyla devleti zengin bir ülke olacaktır. Huzur 
ve sosyal barış içinde gerçek hürriyete sahip olan Türk mil
leti adilâne bir düzen içinde refaha ulaşacaktır. Herkese 
refah RP'nin kuracağı Adil Ekonomik Düzenle 
sağlanacaktır. 

- Adil Devlet Düzeni kurularak Türkiye'nin saygınlığı 
artacak ve Türkiye 21. yüzyılda kurulacak Yeni Bir 
Dünya'da "Lider Ülke" olacaktır. 

- 4 BYP hazırlıklarında 14 Gelir Grubu vatandaşın 
milli gelirden adil ölçüler içinde pay almaları gözetilecektir. 
Bu hamleleri lafta bırakmayıp, plana "Sosval Kat
sayılar" getirilecektir. 

2- Maddi ve manevi kalkınma hızlandırılarak bütün 
vatan sathında dengesizliklerin azami derecede gideril
mesi ve 14 gelir grubu arasında adil gelir dağılımı ve refah 
dağılımı sağlanacaktır. 

3- Adil Ekonomik Düzen'e geçişle faiz ve vergi 
yükü kaldırılacak, adil bir vergi ve kredi sistemi kurulacaktır. 
Böylece Milletimiz geçim sıkıntısından ve yoksulluktan 
kurtarılacaktır. 

4- İsrafın kaldırılması. Lüzumsuz formalitelerin 
kaldırılması, yeni mevzuat ve (Bilgi, organizasyon, disiplin, 
takip) ile yatırımlardaki halihazır büyük ve korkunç para, za
man, eleman israfının önlenmesi. İlmi ve teknolojik 
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araştırmalara hız verilmesi. Verimliliğin arttırılması. 
Bu hamleler "Herkese Refah" programının ana ham

leleridir. 60 Milyona daha fazla refah getirebilmek için tem
el adımlardır. 

1- KÖYLÜNÜN 
REFAHI ÎÇlN YAPILACAKLAR 

1- Köy yol, su, sosyal hizmetlerinin daha süratle 
ve disiplinli bir programla tamamlanması. 

2- Köy yol, su, sosyal hizmetlerinde kullanılan ma-
klnaların ve malzemelerin yurdumuzda ucuz ve 
bol üretimi sağlanacaktır. 

3- Nüfus kavdı işlemi kolaylaştırılacak, kayıt için 
beyan yeterli sayılacaktır. 

4- Büyük köyler bucak haline getirilecek ve bucak 
başkanını halk seçecektir. Birçok devlet işleri bucak-
îa halledilecektir. 

5- Köylülerin tek başına çözemedikleri sorunlarını 
bucak düzeyinde kurulacak olan ve yöneticiler seçimle 
belirlenecek teşkilatlar ve ortaklıklar çözecektir. Devlet va
tandaşlara problemlerini çözmede yardımcı olacak, 
bürokrasi problem arttırmayacaktır. 

6- Köy yollarını asfaltlanması, yolların dört mevsim 
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trafiğe açık tutulmaları. 
7- Ekilebilecek ve orman olmayacak arazi topraksız 

veya az topraklı köylüye, köyün ihtiyaçlarını gidermede 
kullandırılacak ve cüz'i bir bedelle verilecektir. 

8- Köylü ağaçlandırdığı boş araziye sahip olacak ve 
bucaklarda kurulacak tapu idaresine başvurmakla tapu sa
hibi olacaktır. 

9- Köylü sahipsiz boş araziyi 3 yıl işlerse, arazinin ta
pusu kendisine verilecektir. Köylünün masraflarını 
karşılayacak ve gelirini artıracak bir taban fiyatı politikası uy
gulanacaktır. 

10- Üretimin arttırılarak, tarım ve hayvancılığı 
geliştirici hamlelerin başlatılacaktır. 

11- Üniversiteler ve araştırma kurumlan köylüye ve
rimi artırmada yardımcı olacaktır. Bu kurumlar ne kadar 
köylüye hizmet götürürlerse bütçeden o ölçüde pay ala
caklardır. 

12- Bunun için köye tarım ve hayvancılıktan başka 
el tezgahı, imalat ve sanayi götürülecektir. Köylü, sanayi 
üretimi ile, fabrikaların üretimine parça vermek suretiyle alt 
yapı oluşturacaktır. Köylüye boş vaktini tarım dışı işlerde 
çalışmak suretiyle gelirini yükseltme imkanı verilecektir. 

13- Bucakta veya ilçede fabrika kurulacak, bu fabri
kaya yan parçalar köylerde üretilecek, konfeksiyon fabri-
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kası köylülerin diktiği parçaları birleştirerek nihai malı 

üretecektir. 

14- Köyün cami, Kur'an kursu, kadro, okul, sağlık 

yurdu, öğretim, meslek okulları ihtiyaçları karşılanacaktır. 

15- Köy imamı, öğretmen ve muhtar arasında 

işbirliği arttırılacak ve köyün sorunlarına ortaklaşa çözüm 

aranacaktır. 

16- Köyden kente iş bulmaya gelen, köy imamı, 

öğretmen ve muhtardan getirdiği iyi hal belgesiyle hemen 

işe alınacaktır. Başkaca bir emniyet araştırmasına ihtiyaç 

duyulmayacaktır. Köyde imamdan yoksulluk belgesi geti

renlere devlet yardımı yapılacaktır. İmam sosyal hizmet

lerde öğretmen ve muhtarla birlikte aktif rol alacaktır. 

17- Tohumun ıslahı, sulama, ucuz ve bol gübre, 

ucuz traktör ve bol yedek parça, bol ziraat alet ve makina-

ları faizsiz krediyle sağlanacaktır. 

18- Köylerin yakacak ihtiyaçları ucuz ve bol 

karşılanacaktır. 

19- Zirai kredilerin faizsiz, yeteri kadar ve zahmetsiz 

verilmesi. Karşılık olarak proje ve arizinin rayiç bedellerinin 

hesabının alınması. TC Ziraat Bankası, Tarım Kredi Koope

ratifleri ile uyumlu hale getirilecektir. 

20- Tabii afetlerden zarar görenlere gerekli yardım 

anında yapılacaktır. 



21- Köy öğretmeninin maddi durumu düzeltilecek 

mesleki kurslarla bilgi ve becerisi arttırılacaktır. Öğretmen 

köylüye bir nevi danışmanlık yapacaktır. Köylünün 

karşılaştığı sorunları çözmeye yol gösterici olacaktır. Bu

caktaki ilgililerle işbirliği yapacak, öğretmenden mektup 

getiren köylünün sorunlarına ilgililer çözüm bulacaktır. 

22- Muhtarın hem yetkileri hemde imkanları 

arttırılacaktır. Muhtar köyün başkanı olarak vatandaşların 

sorunlarını ilgililere bildirecektir. Hangi ilgililer köylünün so

runlarına daha fazla ilgi gösterir, çözüm getirirse 

yükselmeleri daha hızlı olacaktır. 

23- "Bölgesel Kalkınma" projelerinin bütün yurda 

teşmili ve süratle gerçekleştirilmeleri. 

24- "Genel Sağlık Sigortası" yürürlüğe konacak, 

köy sağlık merkezleri geliştirilip yaygınlaştırılacaktır. 

25- Faizsiz "Köy Mesken Kredisi" sağlanacaktır. 

Mesken projesini köylü istediği mühendis bürosuna 

çizdirecek, mühendis bürosu masrafı devletten alacaktır. 

26- İşsizliğin kaldırılması. Adil Düzenin "İş isteyene 

derhal iş" programının tatbikiyle olacaktır. 

27- Köylü çocuklarına okul için yurt ve özel faizsiz 

burs verilecektir. 

28- Tarım işçilerinin de sosyal sigorta sahibi olma

ları. 



29- Ziraat mühendisleri ve veterinerler sürekli 
köylüyü ziyaret edecek, onlara bilgi vereceklerdir. Ziraatçı 
ve veterinerleri ne kadar çok köylü kendine danışman 
seçerse maaşları o kadar artacak ve terfileri hızlı olacaktır. 

30- Orman köylerinde oturanların gelirlerinin 
arttırılması için orman imkanlarından faydalandırılacak ve or
manların bir kısmı orman köylülerine verilecektir. Kendine 
verilen ormana iyi bakan ve verimli hale getiren köylünün 
orman alanı genişletilecektir. 

31- Devlet köylülerin mallarını koruyacak ambarlar, 
soğuk hava depoları kuracaktır. Bucak ve ilçelerde kurula
cak bu ambarlara malını satmayıp teslim edenler, teslim et
tikleri mal karşılığında devletten kredi alabileceklerdir. 
Böylece köylü istediği zaman malını satacak, kredisini ka
patacaktır. 

32- Askerliğini yapmış köylüye istediği zaman ruh
satlı silah verilecektir. 

33- Bucak ve ilçe merkezlerinde danışma merkezle
ri kurulacak, köylü öğretmenden aldığı bir mektupla bu 
merkezlere başvuracaktır. Verilen bilginin yanlış ol
masından dolayı meydana gelen zararları bu merkezler 
ödeyecektir. Bir merkez ne kadar çok köylüye danışmanlık 
yapar ve sorunlarını çözerse o kadar devlet desteği alır. Bu 
merkezler üniversitelerle işbirliği yaparak ülke, köylü so-



runlarını çözmeye çalışır, ihtiyaç duyulan bilgi ve teknikleri 
geliştirirler. Bu merkezler köylüye yararlı bilgilerin to-
plantıdgı birer Köy Bilgi Bankalan olacaklardır. 

34- Bulunan yeni teknik ve yöntemleri uygulamak 
isteyen köylülere kredi verilecektir. Bu uygulamadan do
layı köylü zarar ederse araştırma ve geliştirme fonundan 
zaran karşılanacaktır. 

35- Köylüye ekim mevsiminde Selem Kredisi verile
cektir. Köylü ekeceği mahsûlün cinsini, tahmini miktarını 
belirten bir belgeyle bankaya başvuracak, banka üzerinde 
malın cinsini, miktarını, teslim yer ve zamanı gösteren se
lem senedini köylüye verecektir. Köylü isterse bu senedi 
piyasada satacak, isterse bankaya rehim bırakacak, 
karşılığında kredi alacaktır. Hasat zamanında selem sene
dinde belirtilen miktarı, gösterilen ambara teslim etmekle 
borcunu ödeyecektir. Böylece köylü ekim mevsiminde 
aldığı krediyle ihtiyaçlannı peşin ve ucuza alacaktır. 

36- Köylerde senenin belli mevsiminde panayırlar 
düzenlenir, başarılı çiftçilere ödüller verilir. Çiftçinin kredisi 
başarısına göre arttırılır. 

37- Bucak ve ilçe merkezlerindeki kütüphaneler 
geliştirilecek, köy kitaplığı yoluyla istenen kitaplar belli 
sürelerle köylüye temin edilecektir. 

38- Köylerin alt yapı, yol, su ve haberleşme imkan-
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lan geliştirilecektir. Suyu olmayan köye su, su olan köyde 
evlere su döşenecek, her isteyene telefon sağlanacaktır. 

39- Sağlık hizmetleri bedava olacaktır. Bucak ve 
ilçedeki doktorlar haftanın belli günlerinde köylerdeki 
sağlık merkezlerine uğrayacaklar, vatandaşı parasız muay
ene edeceklerdir. Her vatandaşın seçtiği bir doktoru ola
caktır. Doktor kendine bağlı olan sağlıklı insan sayısıyla or
antılı olarak ilave maaş alacaktır. 

2- ÎŞÇI SORUNLARI VE ADİL DÜZEN 

- İşçi ücretlerinde adaletin temini ve işçiye hakkının 
noksansız verilmesini temin için gereken düzenlemeler 
hemen yapılacaktır. İşçimiz haklarını noksansız alacak, veri
mi arttırışından paylarını alacak ve çalışanlarımız hayat pa
halılığına karşı korunacaktır. 

- Işçi-işveren üretimi gerçekleştiren ortaklar haline 
getirilecek, taraflar arasındaki çatışma, dayanışmaya 
dönüşecektir. 

- Bütün işsizler sigortalıdır. Devlet ve kamu kuru
luşları ve özel kesim çalıştırdığı işçinin ücretini kredi olarak 
devletten alacaktır. 

- İşçilerin ücreti üretimle ilişkilendirilecek ve enflas
yonun olumsuz etkisinden korunmak amacıyla üretilenler 

= GiD — 



mal ile endekslenecektir. 
- Birden fazla sendika kurulacak, işçi istediği sendi

kaya üye olacaktır. Devlet sosyal hakları sendikalar yoluyla 
işçiye kullandıracaktır. Sendikalar topluma ve işçi kesimine 
karşı görev ve sorumlulukları olan kuruluşlar haline getirile
cektir. 

- İşçiler yönetime katılacak ve fabrikanın 
yönetiminde aktif rol alacaktır. 

- Sendikalar hem işçilerin haklarını koruyan, hem de 
üyesi olan işçiye kefil olan sosyal dayanışma teşkilatlarıdır. 
İşçiyi mağduriyetten korudukları gibi işçinin yol açtığı zarar 
ve ziyanı da öderler. 

- Tahkim müessesesi geliştirilecek, işçi-işveren so
runlarının çözümünde aktif rol oynanacaktır. 

- İşçiler, çalıştıkları KİT'lere ortak edilecek ve or
taklıkları oranında fabrikanın yönetiminde yer alacaklardır. 
Hisse senetlerini rayiç bedel üzerinden istedikleri zaman 
nakte çevirebileceklerdir. Hissedarlar fabrikanın kirasından 
aynca pay alırlar. 

- İşçi ve memura iş yerinde işini aksatmadan ibadeti
ni yapma imkanı verilecektir. Kimse ibadete zorlanmadığı 
gibi kimsenin ibadeti de engellenmeyecektir. 

- Sendika ve işverenler ortaklaşa işçinin mesleki bil-
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gi ve becerisini arttırıcı meslek içi eğitime ağırlık verecekler
dir. 

- İşçinin konut sorununu işçi, işveren ve devlet 
üçlüsü birlikte çözeceklerdir. Devlet arsaları, alt yapıya ye
tecek kadar bir karşılıkla konutsuzlara verilecek, projeleri 
kamu kurumları veya imar büroları bedava konut yapacakla
ra verecek, imar büroları gerçekleştirilen projenin bedelini 
devletten alacaktır. 

- İşçi ücretinden vergi ve sigorta payı kesilmeyecek
tir. 

- Devlet, sigorta ve üniversite hastanelerinde işçi te
davi edilecek, işçi hangi hastaneyi seçtiyse, o hastanenin 
sağlık bütçesindeki payı arttırılacaktır. 

- Çalışma yaş ve kapasitesinde olan her işçinin yaş, 
tahsil ve yeteneğine göre bir iş kredisi olacak, işçiyi 
çalıştıran işyeri bu krediyi kullanacaktır. 

- İşçi, işçi-işverenin seçtiği hakemlerden oluşan Ha
kemler Kurulu karan olmadan işten çıkartılamayacaktır. 

- İşçi kıdem tazminatı, işçinin ücretine bağlı olacak. 
Memur maaşı ile getirilen sınırlama kakJınlacak. 

- İşçinin kıdem tazminatının işvereni tarafından 
ödenmesi esası aynen ve kesin şekilde muhafaza edile
cektir. AYRICA KIDEM TAZMİNATININ MECBURİ 



SİGORTA ETTİRİLEREK GARANTİ ALTINA ALINMASI 
SAĞLANACAK. 

- İşçi dilerse: 
a) Kıdem tazminatı işçi çalışırken talebi halinde 

KONUT KREDİSİ'ne dönüşebilecek. 
b) Yine işçi dilediği takdirde kıdem tazminatının 

işyerine ORTAK OLMASI İÇİN SERMAYE KREDİSİNE 
DÖNÜŞMESİ mümkün olacak. 

- İşçiye istifa halinde de kıdem tazminatı ödenecek. 
- İşçi, memur tüm çalışanlar sendikalarını özgürce 

kurabilecekler. 
- İşten çıkarma kararında işveren ve sendika eşit oy 

hakkına sahip olacak. İhtilaf halinde işçi ancak mahkeme 
karanyla işten çıkanlabilecektir. 

- İşyerinin devri, kapatılması veya sermaye arttırılması 
durumlarında dilerlerse ÇALIŞAN İŞÇİLER veya 
SENDİKALARI işyerini alabilecek veya sermayeye 
katılabilecek. 

3- YURTDIŞINDAKİ İŞÇİLERİMİZ 

1- Türkiye'de ve yurt dışında 25 seneyi tamamlayan 
işçiler 2147 sayılı kanunun ihya edilmesi suretiyle uygu-
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(anması ve bu durumdaki işçilerin tavandan emekli ol
masının temini. 

2- Serbest dolaşım hakkının sağlanması hususunda 
etkin diplomatik girişimlerde bulunacaktır. 

3- Yurt dışındaki işçilerin, yabancı ülke mesken fo
nundan yararlanmak suretiyle Türkiye'de ve yurt dışında 
konut sahibi yapılması. 

4- Avrupa'da Türk çocuklarının eğitim ve öğretimini 
sağlayacak bir üniversitenin ilgili ülkelerin desteğiyle kurul
ması. 

5- Dövizli askerlik için istenen döviz meblağının sab
it ve asgari düzeyde tutulması. 

6- Çifte vatandaşlık uygulanmasının kolay
laştırılması. 

7- Türkiye'den evlenen vatandaşlarımızın eşlerini 
yanlarına vizesiz olarak alabilmelerini sağlayacak diplomatik 
girşimlerde bulunmak. 

8- Yurt dışında çalışan işçilerin tasarrufları 
değerlendirecek faizsiz Yurtdışı Emek Bank adıyla bir ban
ka kurulacaktır. Bu banka garantisinde işçilerimiz yatırımlara 
ortak edilecektir. Bu kuruluş kesin dönüş yapan işçi veya 
aile fertlerine iş imkanı sağlayacaktır. 

9- Yurt dışında çalışan işçilerimizin dini ve kültürel ih-
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tiyaçlarının karşılanmasında devlet aktif rol oynayacaktır. 
Yurt dışında minareli cami yapılması ve ezan okunmasına 
izin verilmesi hususunda diplomatik girişimlerde bulunula
caktır. 

4- ÎŞÇÎ VE MEMUR EMEKLİLERİ 

1- Devlet Yatırım Bankası, Emlak Bankası haline get
irilecek ve işçilere iş ve kredi saglayacaktır.Adil Ekonomik 
Düzende emek bütün değerlerin kaynağıdır. Emeğin is
tihdamı ekonomi politikasının amacı olacaktır. 

2- İşçiler fabrikalara ortak edilecek ve yönetimde 
aktif rol alacaklardır. 

3- Toplu sözleşmelerle işçilerimizin adil bir ücret 
sistemiyle haklarını noksansız almalan, hayat pahalılığına 
karşı korunmalan. 

4- İşçilerimizin milli gelir artışından, verim artışından, 
kardan hisselerini alarak refahlarının yüseltilmesi. 

5- İşçilerimizin üzerindeki ağır faiz ve vergi yükünün 
kaldırılması. Asgari ücret vergi dışı bırakılacaktır. 

6- İşçi emekli aylık ve tavanlarının normal ihtiyaçtan 
karşılayacak düzeye çıkartılması. 

7- "Kıdem Tazminatı Fonu" nun ayrı bir fon olarak 



mı M M ı T n Seçim Beyannamesi J a—aaeea 

kurulması. Böylece müessese iflas etse bile işçilerimizin 
kıdem tazminatlarını noksansız alabilmeleri için imkan ve 
teminat sağlanması. 

8- Türkiye'de yaşıyan herkes sigortalı sayılacak ve 
kimlik kartı aynı zaman sigorta kartı yerine geçecektir. 

9- Yurt dışında çalışmış olan işçilerimizin Türkiye içi 
ve dışı hizmetlerinin birleştirilmesi. 

10- Yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyal hakların 
tam olarak temini. 

11 - Yurt dışında çalışan işçilerimize, Yurda dönmek 
istediklerinde, çalıştığı yerden emekli olmak hakkının temi
ni. 

12- Yurt dışındaki işçi çocuklarının diplomalarının 
Türkiye'de geçerliliği. 

13- Eğitimsiz çırak bırakılmaması. Çırak Okullarında 
mesleki bilgiler yanında manevi bilgiler ve Milli Hedefleri
miz hakkında da bilgiler verilmesi. 

14- Yurt dışındaki işçilerimizle ilgilenmek üzere daha 
çok din görevlisi, öğretmen, müşavir ve tercüman 
gönderilmesi. Diyanet İşleri Teşkilatının Yurt dışı hizmetler
inin etkin olarak yerine getirilmesini sağlayacak şekilde ye
niden teşkilatlandırılması. 

15- RP nin "İşsizliğe Paydos" "İş İsteyene Derhal 



İş" programının tatbiki. 
16- Vasıflı işçi eğitimi için müesseseler kurulması. 
17- Emekli kesenekleri hangi kurum tarafından to

planırsa toplansın, emekli maaşı (TC Emekli Sandığı, SSK, 
Bagkur, Banka Em. Sandıkları) üzerinde ve devlet ta
rafından kurulan tek bir kurumca devlet garantisi ile 
ödenecek. 

18- Hizmet süresi, tahsili, makamı ve ekonomik 
koşullar dikkate alınarak her nev'i emeklinin yeri TEK TA-
BLO'da belirlenecek. 

19- Çalışılan herkesimde iş garantisi sağlanacak, iş 
teminatına bağlı olarak emekli yaşları yeniden 
düzenlenecek, işsizlik sigortası ihdas edilecek. 

20- Emekli vatandaşlarımız uzun yaşıyorlar diye 
şikayet edilmeyecek. 

21- Emeklilere toplumumuz minnet borçludur. On
ların ömürlerinin son baharında mutlu yaşamalarını 
sağlamak devlet ve millet olarak hepimize düşen önemli 
görevdir. Emekliler eli öpülecek insanlardır. Hele onların 
emaneti olan, dul ve yetimlere de devlet tam anlamı ile sa
hip çıkmalıdır. Bu sebeple yapılacak iyileştirmeler, devleti 
güçlü kılacaktır. Devletine ve milletine bağlılığı ve minnet 
borcu artan kamu personeli, ileriyi düşünerek, daha verim-



li bir şekilde hizmetlerini sürdürecektir. 

22- Emekliler için, 12 ay yerleşebilecekleri, tatil mer

kezi gibi siteler kurulacaktır. Bu sitelerde, sağlık merkezin

den sosyal ve kültürel rehabilitasyon merkezine kadar, 

emeklilerin dünyasına uygun organizasyonlar 

düzenlenecektir. Emekli maaşları, Eşel Mobil Sistemine 

göre düzenlenecek ve emeklinin satın alma gücü koruna

caktır. 

23- Emeklilere verilecek kredilerden de faiz 

alınmayacaktır. Emekliler arasındaki çeşitli zamanlarda 

emekli olmuş bulunma sebebiyle doğmuş bulunan farklar 

ortadan kaldırılacaktır. 

24- Astsubay emeklilerin durumu gittikçe 

kötüleşmektedir. Astsubay emeklilerine de subay emeklil

erine yapılan ödentiler dikkate alınarak ödeme yapılacaktır. 

Geçmişte MSP koalisyonları döneminde maaş ve tazmi-

natlardaki dengeler yeniden ihdas edilecektir. Astsubay

ların ekonomik durumları belli dengelerde geriye gitmeye

cek şekilde, ordunun hiyerarşik disiplini içinde 

düzenlenecektir. Mevcut durumda astsubaylar, 1980'den 

öncesinden geriye götürülmüşlerdir. 



5- SÜPER EMEKLİ SORUNLARI 

Süper emekli denilen gruba geçmiş ANAP iktidarı, 

siyasi ciddiyetten uzak bir şekilde onlardan peşin para 

almıştır. Bu peşin para karşılığında hizmet süresi tutan 

SSK mensubu işçi statüsündeki insanımıza açıklanan 

şartlarla emeklilik vaadedilmiştir. Bu vaade inanan yani 

devlete inanan, devlet yalan söylemez ilkesine bağlı 

memleket evlatları, altın, gümüş, süs eşyasını satarak, gay

rimenkulunu, evini barkını satarak, birikmiş döviz tasarrufu

nu heba ederek (DEVLETE VE O GÜNKÜ DEVLET ADA

MI) olduğunu söyleyenlere inanarak, mevkiini, makamını 

emekliliği için feda etmiştir. Ancak süper emekliden alınan 

paralarla israf ekonomisinin çarklarını döndüren ANAP ikti

darı, kısa bir süre sonra bu uygulamadan çeşitli sebeplerle 

vazgeçmiş, bu durumdaki insanları emekli olduklarına bin 

pişman etmiştir. Şimdi onlar ciddi olarak mağdur durumda 

bulunmaktadırlar. Devlete kırgın, incinmiş vaziyette, ken

dilerinin mağduriyetinin giderilmesini beklemektedirler. 

Refah Partisi olarak, devleti biz koruruz. Devletin 

verdiği söz, "24 Ayar Altın" gibidir. Bu sebeple, geçmiş ik

tidarın devlete verdiği güvensizlik damgasını ortadan 
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kaldırmak istiyoruz. Süper emeklilerin ızdırabını 20 
Ekim'den sonra dindirmek istiyoruz. Onların 
mağduriyetlerini, uğradıkları haksızlığı gidermek için Refah 
Partisi uzman kadrosu, şimdiden yasa teklifi çalışmalarına 
başlamış bulunmaktadır. Devletin itibarı iade edilecek ve 
süper emeklilere verilmeyen her kuruş devlet tarafından 
tazminat olarak derhal verilecek. Mağduriyetleri giderile
cektir. 

6- MEMUR SORUNLARI 

1- Devlete hizmet edenler en iyi şekilde desteklen
meli ve saygınlıktan arttırılmalı. 

2- Memur katsayılarının hayat pahalılığına göre 
otomatik artışı. "Esel Mobil Sistemi" ne geçiş. Memu
run satın alma gücü korunması. 

3- Memurlarımıza kira giderlerini karşılayacak kadar 
"Kira Tazminatı" ödenmesi. Konut edinmelerine 
yardımcı olunması, mevcut lojmanları uygun taksitlerle ko
nut sakinlerine satılması. Her vatandaşa konut edindirmek 
RP'ye göre Devletin temel görevidir. Konut edindirme 
fonu bu amaçla kullanılacaktır. 

4- Memur kıdem ikramiyeleri 60 maaşa çıkartılacaktır. 



Emekli ikramiyeleri enflasyonun olumsuz etkisinden ko
runması amacıyla, her kademe Cumhuriyet Altınıyla belir
lenecektir. 

5- İsteyen memura faizsiz konut edinme kredisi ve
rilecektir 

6- Memur sicili açık tutulacak, gerektiğinde memur 
kendisini savunacaktır. 

7- Memurlara ödenen tazminatlarda adalet 
sağlanacaktır. 

8- Kamu hizmetlerinde yanş sağlanacak, çok çalışan 
ve yararlıklar gösterin memurlar ödüllendirilecektir. 

9- Memurlara da senede en az iki fcramiye verilmesi, 
başarılı memuriann ödüllendirilmesi. 

10- Kuruluşların vasıta, kadro ve sözleşmeli person
el ihtiyaçlarının yeteri kadar ve her yıl hemen bütçeyi takip 
eden bir ay zarfında tahsisi. 

11- Memurların becerilerini arttırıcı mali destek 
yapılacak, lisansüstü ve doktora yapmak isteyen memurla
ra izin verilecek ve ilave mali destek sağlanacaktır. 

12- Posta, telgraf, telefon ve yeni teknolojilerle 
Link hizmetleri vs. hizmetler günümüzde büyük önem 
taşımaktadır. Çağımız bir anlamda iletişim çağıdır. Bu sebe
ple PTT mensuplarına yaptıkları işin zorluğu ve önemi 



dikkate alınarak gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecektir 
Öncelikle, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu-

nu'nun 32. maddesinde bir kısım kamu personeline 
tanınan yıpranma ve fiili hizmet süresi ilavesi PTT mensu
pları için de uygulanacaktır. Yılda 3 ay veya 4 aylık yıpranma 
halinde opera sanatçısına tanınan yıpranma, PTT dağıtıcısı 
veya hat bakıcısına da tanınmış olacaktır. 

13- Tekniker ve yüksek teknikerlerin her husustaki 
mağduriyetlerinin giderilmesi ile RP yakınen ilgilenecektir. 

14- Çocuk zamlarının günün şartlarına uygun hale 
getirilmesi. Eşel Mobil Sistemiyle pahalılıkla artması. 

15- Memurların tahsilde çocuğu bulunanlara (Tahsil 
Tazminatı) verilmesi. 

Memurlar isterlerse emekli sandığından maaşlarının 
10 katı kadar, ihtiyaçlarının derecesine göre, faizsiz kredi 
alabileceklerdir. 

- Kamu personeli ve özellikle öğretmenler rotas
yonla yer değiştirmeyecektir. 

- Mahrumiyet bölgelerinde görev yapma cazip 
hale getirilecektir. 

- Sağlık personeli için de rotasyon kaldırılacaktır. 
Mahrumiyet bölgelerinde çalışanlar maddi ve manevi 
bakımdan ödüllendirilecektir. 
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16- Yabancı dil öğrenimi ve meslek içi eğitime 
ehemmiyet verilmesi. 

17- Gayretli çalışkan memurların taltif imkanlarının 
arttırılması. 

18- Memurlar haklarını korumak amacıyla sendika 
kurabilir ve derneklere üye olabilir. 

19- İsteyen memurlara part- time imkanı sağlanır. 
20- Memurların yatrımlara ortak olmalarının temini 

için özel teşviklerin getirilmesi. 
21- Memur maaşlarından vergi alınmayacak. (Adil 

Düzende vergi üretimden alınır). 
22- Memur emeklileri aylık ve katsayılarında yeni 

esaslarına göre Eşel Mobil Sistemine göre otomatik olarak 
arttırılması. 

23- Memur dul ve yetimlerine bağlanan maaşın 
yaşam koşullarına uygun hale getirilmesi. 

24- Memur istediği zaman emekli olur. Emekli 
maaşı, yaşı, tahsili, çalışma süresine göre belirlenir. Tabii ki 
erken emekli olanla geç emekli olanların maaşları farklı ola
caktır. İsteyen emekliler yeniden işe girebilir. 

25- Devlet memurlarının işine gidiş geliş yol mas
rafını devlet karşılar. Her memura toplu taşımadan parasız 
yararlanma imkanı sağlancaktır. 
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7- ESNAF 
V E 

S A N A T K A R SORUNLARI 

Bugün esnaf ve sanatkarlarımız; 

- Aileleriyle birlikte ülke nüfusunun 1/3'ünü, 
- İstihdamın % 45.6'sını, 
- Toplam üretimin % 37.7'sini, 
- Yaratılan katma degerjn % 30.16'sını, 
- Hizmet sektöründeki işyerlerinin % 95'ini, 

teşkil etmektedir. 
Ekonomik ve sosyal yapıda bu kadar etkin bir rol 

oynayan esnaf ve sanatkarlarımızın, toplam krediler 
içinden aldıktan pay ise % 3'lerde kalmaktadır. RP aşağıda 
belirtilen esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını 
çözümleyecek ve her zaman toplumumuzun bu önemli 
kesimiyle beraber olacaktır. Onların derdiyle 
dertlenecektir. Hizmete layık olan bu kesimin hizmetinde 
olacaktır. 

1- İnşaat halindeki sanayi siteleri hızlıca bitirilecek, 
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yeni sanayi siteleri yurdun her tarafında yapılacaktır. 
2- Çıraklık, kalfalık Kanunu yeniden düzenlencek 

ve çıraklık eğitimine önem verilecektir. 
3- Okulsuz çırak bırakılmaması. Çıraklanmıza mesleki 

bilgi yanında manevi bilgiler ve Milli Hedeflerimizin de 
öğretilmesi. 

4- Esnaf Sicil Kanunu'nun çıkartılması, sicil 
işlemlerinin net ve basitleştirilmesi. İşyerleri, ilgililere bildi
rilmekle açılmış olacaktır. 

5- Esnaf kredilerinin hacmini bugünkünün birkaç 
misline çıkartılması. Limitlerinin artırlması ve kredi 
dağılımında bölgesel ve zümrevi dengesizliğin giderilme
si. Kredilerin projeye, tezgaha, menkul ve gayrımenkulde 
yeni kıymetleri karşılığı olarak alabilmesi. 

6-Esnafa muhasebe işlerinde danışmanlık yapacak 
ve esnafın defterini tutacak muhasebecilerin ücretini dev
let ödeyecek. 

7- Esnafa verilmiş tüm kredilerin faizleri 
alınmayacaktır. Faiz borçlan affedilmiştir. Ayrıca esnaf ve 
küçük sanatkara verilecek kredilerden de faiz 
alınmayacaktır. 

8- Küçük esnaf ve sanatkara kredi verilirken, 
çalıştıracağı işçiye göre kredi verilecektir. Böylelikle 



işsizliğin azaltılması ülke genelinde bu sayede de 
düşünülmektedir. 

9- Esnaf ve ticaret erbabından KDV fişi kesmedi 
diye kaçakçı olarak yargılanmaları son derece yüz kızartıcı 
bir durumdur. Bu sebeple KDV uygulamasından doğan 
her türlü idari ve cezai uygulamalara son verilecektir. Bu 
durumda kesinleşmiş cezalar veya takipler tamamen affe
dilerek, ortadan kaldırılacaktır. 

10- Esnafa verilecek sermaye kredileri ile işletme 
kredleri T. Halk Bankası ekspertizlerince yönlendirici ola
rak denetlenecektir. Maksat dışı kredilerin kullanılması 
önlenecektir. T. Halk Bankası, esnaf ve sanatkarın 
yönetiminde söz sahibi olduğu, kâr amacı gütmeyen, vakıf 
statüsüyle çalışan bir bankaya dönüştürülecektir. Esnafın 
enflasyondan etkilenmemesi için, Devlet Malzeme Ofisi 
statüsüyle çalışan bir Genel Emtia Dağıtım ve Marketing 
Merkezi kurulacaktır. Bu kuruluş sayesinde, belirli ana mal
ların stoklanması ve belli fiyat istikrarı içinde esnafa dağıtımı 
temin edilecektir. Bu kuruluş hammadde tedarikinde ve 
mamul maddelerin pazarlanmasında esnafa hizmet ede
cektir. 

11- Esnafın defter tutma yükümlülüğü sona erdirile
cektir. Ancak Refah Partisi'nin genel vergi reformu 
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gerçekleşinceye kadar, esnaf ve sanatkar götürü usulle 
vergilendirilecektir. Vergi esnafın gücüne göre olacaktır. 
Ayrıca vergi oranına itiraz eden esnafa, pazarlık usulü ver
gilendirme sistemi ile reel vergi tesbiti imkanı 
sağlanacaktır. 

12- Esnaf ve sanatkar kredilerinin faizsiz olarak veril
mesi. Geçmiş faiz borçları silinecektir. Esnaf ve küçük sa
natkarlara çalıştırdıktan işçi sayısına göre kredi verilecektir. 

13- Esnaf ve sanatkar mesken ve dükkan, tezgah 
edinme kredilerinin de faizsiz olarak verilmesi. 

14- BAĞ-KUR'un geliştirilmesi, BAĞ-KUR fonlarının 
esnaf için kullanılması. 

15- BAĞ-KUR Emeklilik haklarının günün şartlarına 
intibak ettirilmesi. 

16- Birikmiş BAĞ-KUR, SSK, Emekli sandığı hak
larının birbirine intikalinde paralelliğin sağlanması. 

17- Esnafa hukuki konularda danışmanlık hizmeti 
yerine getiren avukatların ücretini devlet ödeyecektir. 

18- Enflasyon oranının altındaki nominal gelir artışı 
vergilendirilmeyecektir. 

19- Esnafın ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlayacak ve 
becerileri geliştirecek Araştırma Birimleri oluşturulacak. Bu 
birimler esnafa yaptıkları hizmet oranında genel bütçeden 



— — S e ç i m Beyannamesi > r a B B B B , B S g B i a — 

destek göreceklerdir. Üniversiteler, esnaf ve sanatkârın 
sorunlarına çözüm bulacaklar ve bilgi ve becerilerin 
arttınlmasına yardımcı olacaklardır. 

20- Esnafın vergi ve faiz altında ezilmekten kur
tarılması. İlk adım "RPnin yılda asgari net ücretin 12 kat tu
tan kazançtan vergi alınmaması" adımı. 

21- Ortalama kâr hadleri Merkez Komisyonunda, es
naf ve sanatkar temsilcileri bulundurulacaktır. 

22- Türk Vergi Hukukuna esnaf ve sanatkar terimi 
girmeli, esnaf ve sanatkârlarımıza peşin vergi ve yazar kasa 
kullanma mecburiyeti kaldınlmalıdır. 

23- Devletine yük olmadan istihdam ve katma değer 
yaratan esnaf ve sanatkârlarımıza hayat standardı esası ka
bul edilecektir. 

24- Esnaf ve sanatkârlarımızı muhasebecilerin tasal
lutundan kurtarılacaktır. 

25- Esnaf ve sanatkârlarımıza her alanda "Tam 
Teşvik" ve "Tam Destek" sağlanacaktır. 

26- Bölgesel farklılıklar ve meslek özellikleri dikkate 
alınarak vergi, teşvik ve kredi mevzuatı yeniden 
düzenlenmelidir. Yatınm teşvikleri; asgari yatırım ölçeği ve 
süre dikkate alınmadan uygulanacaktır. 

27- Götürü usule ilişkin vergilendirmede esas alınan 



genel ve özel şartlar günün gelişen ve değişen ekonomik 
koşullarına göre yeniden ayarlanacaktır. 

28- Bağkur'a başlatılmış olan devlet desteği artarak 
devam etmeli, Bagkur diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile 
aynı düzeye getirilerek sigortalılığı ihtiyari olmalıdır. 

29- Kalfalarımızın sigorta primleri devletçe 
ödenmeli, çıraklara tanınan öğrencilik statüsü kalfalara da 
tanınmalıdır. Bir defaya mahsus olmak üzere tecrübeli us
talara ilkokul diploması aranmadan ustalık belgesi verile
cektir. 

30- Esnaf ve sanatkar kesiminde meslek eğitiminin 
meslek kuruluşlarımızın etkin katılımıyla yapılabilmesi için 
devlet desteği sağlanacaktır. 

31- Gıda mevzuatı değişmeli, gıda kanunu 
çıkarılmalı, denetim ve kontroller caûdas hale getirilmeli ve 
gıda ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır. 

32- Ateşli silahlar ve bıçaklar ile dioer aletler 
hakkında yönetmelik deoisiklioi yapılarak esnaf ve sanat
karlara silah ruhsatı alma hakkı tanınacaktır. 

33- Haberleşme ve nakil ücretleri düşük tutula
caktır. 

34- Esnafın plan ve proje işlerini genişletmede dev
let, parasız yardım yapacaktır. 
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35- Esnaf ve Sanatkarların yatırımlara ortak olabilme
leri için özel teşvik ve düzenlemeler yapılacak. 

36- BAĞ-KUR'luların sağlık ihtiyaçları tamamen dev
let tarafından ve parasız olarak karşılanacaktır. 

37- Esnaf ve Sanatkarların Sanayi Bölgelerinde, 
çarşılarda müşterek "Sipariş bulma ve takip". 
"İhracat". "Sergilere teşvik", kalite kontrol ve diğer 
müşterek hizmetleri yapacak büro ve imkanların 
geliştirilmesi. 

38- Esnaf ve sanatkarların ürünleri ihraç edecek ve 
ithal edilmesi gereken ihtiyaçlarını sağlıyacak birimler 
oluşturulacaktır. Bu birimleri esnaf temsilcileri idare ede
cektir. 

39- Mevcut Esnaf Dernek ve Kuruluşları desteklen
ecek, üyelerine daha aktif hizmet etmeleri sağlanacaktır. 

8- YAŞLILAR, SAKATLAR, 
DUL VE YETİMLER 

1- Bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan yaşlılar 
için II vellçelerde "Huzur evlerinin" kurulması, İslahı ve 
yürütülmesi. 

2- Dul ve yetimlere bağlanan maaşların günün 



şartlarına göre iyileştirilmesi. 
3- Genel Sağlık Sigortası. 
4- Sakatlara iş verilmesi hakkındaki mevzuatın İslahı 

ve yürütülmesi. 
5- Sakatların çalışabilmeleri için özel iş yerlerinin 

açılması. Ve işe alınmada öncelik verilmesi. 
6- Çalışabilecek sakatlardan hiçbirinin işsiz kalma

ması için gerekli tedbirlerin alınması. 
7- Sakatların eğitimi için okulların artırılması ve mod

ern teçhizatla donatılması. Üniversitelerde belli kontenjan
ların aynlması. 

8- Düşkünler ve yoksullar için aşevlerinin ve bakım 
evlerinin arttırılması. 

9- Bakıma muhtaç çocukların öksüz ve yetimlerin 
tamamının bakım evi yurt ve okul ihtiyaçlarının öncelikle 
karşılanması. Ve ailelerinin yanında bulunan bakıma muh
taçlara yardım yapılması. 

10- Yaşlı, dul, yetim, düşkün, yoksul ve sakatlara 
sosyal hizmetlerin yapılabilmesi için sosyal Dayanışma ve 
yardımlaşma vakfının desteklenip geliştirilmesi. 

11- Özürlülere vergi muafiyeti tanınması. 
12- Özürlülerin kullandığı malzeme ve ilaçların 

sağlanmasında devlet desteğinin artırılması. 
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13- Özürlülerin yararlanacakları park, bahçelerin 
yapılması ve özürlüler için uygun yerlerde telefon, tuvalet 
gtoi imkanların sağlanması. 

14- özürlülerin çalışacakları veya kendi işyerini 
açacaktan özel iş merkezleri kurulmalı. 

15- Özürlülerin evlenip yuva kurmalarına yardımcı 
olunması. 

16- Geliri olmayan özürlülere maaş bağlanması ve 
her çeşit sağlık hizmetlerinden bedava yararlandırılması. 

Devlet bütün imkanlarıyla özürlülere yardımcı olacak 
ve onlara hizmet edecektir. 

IV- TÜRKİYE'NİN TANITILMASI 

Devlet, yurt içinde vatandaşa hizmet etmekle dev-
let-millet bütünleşmesini sağlayacaktır. Dışarıda ise 
ülkemizi ve halkımızı en iyi şekilde bütün dünyaya 
tanıtacaktır. 

Bugüne kadar dış ülkelerdeki tanıtma hususunda 
ana hatlarıyla israftan başka birşey yapıldığını söylemek 
çok güçtür. 

Bazı art maksatlıların bizi olduğumuzun tam tersine 
barbar tanıtmalarındaki gayret ve başarılarına sadece seyir-
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ci kalınmıştır. 
Aziz Milletimizin, tarihin en şerefli milleti olduğu. 

İnsanlığa ışık saçan en büyük medeniyetin bin yıl bayrak
tarlığını yaptığı, ilimleri kurduğu, ilimleri geliştirdiği ve her 
sahada insanlığa sayılamayacak kadar çok ve büyük hiz
metler yaptığı hususunun tanıtılmasına ait hemen hemen 
tek bir faaliyet gösterilemez. Bizi şerefli, eşsiz, büyük 
manamız ve eşsiz tarihimiz ile tanıtmaya gayret edecekle
rine, Avrupa taklitçisi olarak tanıtmanın gayreti 
gösterilmiştir. Bundan dolayı devletimiz hep itibar kaybına 
uğratılmıştır. 

25 yıl iktidarda kalan solcu Halk Partisi ve 25 yıl ikti
darda kalan liberal-renksiz görüşlü Adalet Partisi ve son 8 
yıllık kktidan He ANAP, harp silah ve vasıtalannın yurdumuz
da imalini ihmal etmişlerdir. Herşeyden önce büyük bir 
gayret ve titizlikle kurulması lazım gelen Milli Harp Sanayiini 
kurmamışlardır. Kahraman ordumuzun birçok ihtiyacı 
açısından bizi dışa bağımlı hale getirmişlerdir. 60 yıldan 
beri çeşitli gayretlerle kurulmasına çalışılan uçak sanayii 
teşebbüslerini akim bırakmışlar, montajcılıkla, ithalatçılıkla 
milleti oyalamışlardır. Bugüne kadar uçak fabrikalarımızı, 
tank fabrikalanmız, top fabrikalarımızı, roket fabrikalanmızı 
çoktan kurmuş olmamız lazım gelirken 50 yıllık bir sürede 
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bu hayati ehemmiyeti haiz sahada en büyük ihmal 
gösterilmiştir. Son yıllarda savunma fonunda toplanan par
alar ve ilave dış borçla yapılan F-16 uçaklarının teknolojisi 
demode olmuştur. Bu geri kalmış teknoloji ile Türkiye'de 
F-16 uçakları üretilmemekte, montajı yapılmaktadır. 

V- ŞAHSİYETLİ DIŞ POLİTlKA 

Türkiye dünyanın en stratejik bir bölgesinde yer al
maktadır. Geçmişte bu bölgede bulunan devletler güçlü 
oldukları ölçüde bağımsızlıklarını koruyabilmişlerdir. 
Türkiye bağımsızlığını koruyabilmek için güçlü olmalıdır. 
Güçlü devlet içeride vatandaşlarına huzur, hürriyet, adalet 
ve refah sağlayan ve savunma araç ve gereçlerini çağın 
teknolojisine göre kuran devlettir. RP Adil bir devlet 
düzeni tesis ederek halkla devlet bütünleşmesini 
sağlayacak ve milli savunma sanayiini çağın en ileri tekno
lojisiyle kurarak "Yeniden Büyük Türkiye"yi kuracaktır. 
Türkiye RP ile "Lider Ülke" haline gelecektir. 

1 - Kıbrıs'ta hiçbir taviz verilmeden Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne tam destek sağlanacaktır. 

2- Kanla alınan haklardan haksız ve gayriadil baskılar 
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artında vazgeçilemez. 
3- Irak'la doğrudan doğruya görüşmeler yapılacak 

ve bu ülkenin imarında her türlü destek sağlanacaktır. 
4- Kuzey Irakta Irak'a bağlı özerk bir idarenin kurul

masında gereken yardımlar yapılacaktır. 
5- Ortadoğu ve Körfez ülkeleriyle işbirliği arttınlacak 

ve bölgedeki emperyalist güçlerin çekilip etkilerinin 
azaltılmasına çalışılacaktır. 

6- Filistin halkının kendi bağımsız devletlerini kurma
larında her türlü destek sağlanacaktır. 

7- işgal altındaki topraklarda İsrail'in haksız olarak 
yaptığı tasarruflar haksızlıktır, hiçbir şekilde kabul edile
mez. 

8- Ege'deki haklarımızdan hiçbir taviz verilemez, Yu
nanlıların adaları silahlandırmaları uluslararası hukuka ve 
anlaşmalara ters düştüğünden kabul edilemez. 

9- İslam ülkeleriyle işbirliğine önem verilecek ve bi
ran önce İslam Ortak Pazarı'nın kurulması çalışmaları 
başlatılacaktır. 

10- İslam ülkeleriyle ayrı ayrı ekonomik, ticari, tek
nolojik, kültürel işbirliği anlaşmaları imzalanacak, gümrük 
tarifelerinin kakJınlmasına çalışılacaktır. 

11- İslam Ortak Savunma Teşkilatı kurulacak, 



Müslüman ülkeler iç sorunlannı kendileri çözümleyecektir. 
12- Müslüman Ökeler arasında insan ve mal akışı ko

laylaştırılacak, vizeler kaldınlacaktır. 
13- Müslüman ülkeler arasında kültürel 

münasebetler arttırılacak, üniversiteler arasında işbirliği 
sağlanacaktır. 

14- İslam Kalkınma Bankası ve diğer mali kuru
luşların Müslüman ülkeler arasında faizsiz işlemleri 
düzenleyen yeni bir faizsiz sistem kurulacaktır. 

15- Sovyetler Biriigi'nden bağımsızlığını ilan eden 
Müslüman Türk Cumhuriyetleri hemen tanınacaktır. Orta 
Asya Ekonomik İşbirliği kurulacaktır. 

16- Alma Ata ile İstanbul arasında tarihi ipek yolunu 
canlandırarak, ipek yolu yapımına güzergahtaki Cumhuriy
etlerle işbirliği yapılarak başlanacaktır. 

V I - REFAH PARTİSİ'NİN 
DİĞER ATILIMLARI 

1- Sultan Fatih'in cami olarak vakfettiği ve fethin 
sembolü olan Ayasofya Camii'ni cami olarak ibadete 
açmak, Vakıfların ancak ne maksatla vakfedildi ise o mak
satla kullanılacaklarına dair kanun hükmünü yerine getir
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mek. 
2- İleri ve güçlü Miilli Harp Sanayiini ele almak ve 

bunu gerçekleştirmek. Bu meyanda uçak üreten yüksek 
teknoloji'yi İslam Ülkeleriyle işbirliği yaparak Türkiye'de 
geliştirmek. 

3- Diğer Savunma kuruluşlarını modernize etmek 
ve yüksek teknolojiye geçmek. Kısa bir süre içinde jet mo
torları dahil, harp sanayimizin tamamını ülkemizde gelişmiş 
olarak en ileri ülkeler arasında yer almak. 

4- Müslüman Ülkelerle münasebetleri daha da 
geliştirmek, bu münasebetleri, siyasi, ekonomik, teknolo
jik, kültürel araştırma sahasında fiili işbirliği adımlannı atarak 
verimli ve ileri bir seviyeye ulaştırmak. 

5- Milli Sanayimiz kurulurken kardeş Müslüman 
Ülkelerin ihtiyaçlarının da karşılanmasını hedef almak ve 
gerçekleştirmek. Türkiye'de ve isteyen ülkelerde Adil 
Ekonomik Düzen esaslanna göre ortak yatırımlar yapmak. 

6- Başlamış bulunan Müslüman Ülkeler ekonomik 
ve teknolojik işbirliği toplantılarını nokta çalışmalar yerine, 
sürekli faaliyet gösteren bir müessese haline getirmek. 

7- Bütün Ülkelerle münasebetlerimizi geliştirmek, 
bu meyanda komşu ülkelerle, batılı ülkelerle, Japonya ve 
Amerika ile ticari ve ekonomik münasebetleri Milli Menfaat-



lerimizi gözetmek şartı ile daha ileri hacimlere ulaşmak. 
8- Kıbrıs Türk Devleti'nin bağımsızlığını tam destek

lemek, diğer ülkelerce devletin tanınmasına çalışmak. 
9- Ege Adalarında Beynelmilel anlaşmalara aykırı ol

arak Yunanlılar tarafından yaptırılmış olan tahkimatı 
söktürmek. 

10- Ege'deki haklarımızın hiç bir zerresini feda et
meden korumak. 

11- Batı Trakya'daki Müslüman Türk Kardeşlerimize 
beynelmilel anlaşmalara aykırı olarak yapılan zulme son 
vermek, her türlü insan haklarına uygun olarak huzur 
içerisinde yaşamalarına imkan verecek şartları sağlamak. 

12- Diğer Ülkelerdeki Müslüman Türk 
Kardeşlerimize yapılan insanlık dışı muameleleri önlemek, 
gelişmelerine mani olacak davranışların önüne geçmek. 

13- Milletimizin şerefli tarihinin büyük manası ve hiz
metlerine asırlar boyu parlak medeniyetimizle yaptığı hiz-
melerin dış ülkelerde tanıtılmasına başlamak ve önejn 
vererek yürütmek. 

14- Dünyada Yeni Bir Ekonomik Düzenin kurulması 
hususunda öncülük etmek; bu amaca yönelik faaliyet
lerde Müslüman Ülkeleler ve Üçüncü Dünya Ülkeleri 
arasında işbirliğinin arttırılmasına çalışmak. 
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15- İslam Ülkeleri arasında İslam Dinannın bir birim 
olarak kullanılmasına çalışmak. 

16- İslam Dünyasında lisansüstü ve doktora 
çalışmalarının yapıldığı, araştırma ve geliştirmeye önem 
veren SİLM Üniversitesi adıyla Konya'da bir üniversite 
açmak. Bu üniversitenin bünyesinde bir SİLM Bilgi Ban
kası kurmak. 

17- SSCB'deki Türk Cumhuriyetleriyle en kısa za
manda siyasi ilişkiler kurulacaktır. 

18- Rusya'daki bu Türk Cumhuriyetleri ile ikili 
anlaşmalarla karşılıklı ekonomik çıkarlar olumlu olarak 
sağlanacak ve korunacaktır. Yapılacak ekonomik işbirliği 
anlaşmalan tarafların kendi paralanyla ticaret yapmalanna 
ortam hazırlayacak şekilde düzenlenecektir. 

19- Bu ülkelerle ulaşıma (Uçak, Tren, Denizyolları) 
işlerlk kazandırılacaktır. PTT ve TV hizmetlerine imkan ve
rilecektir. 

20- Bu ülkelerle müşterek "Faizsiz Banka" kurul
ması ve gümrük kolaylıktan sağlanmasına önem verilecek
tir. 





D - OYUMUZU NIÇIN 
REFAH PARTISI'NE VERECEĞIZ ? 

Yukarıdaki bölümlerde izah olunduğu gibi, 50 
yıldan bu yana farklı isimler taşıdıkları halde, aynı dünya 
görüşüne sahip "Taklitçi", partiler ve bunların en son 
temsilcisi ANAP, Türkiye'nin hiç bir hayati meselesini 
Çözememiş, tersine ziyadesiyle artırmışlardır. 

Ahlâki ve Manevi buhran, insan hakları ihlâlleri, 
geçim sıkıntısı, ekonomik çöküntü ve Batıya özellikle 
ABD'ne bağımlı "Uydu Pis Politika", ilk planda göze 
çarpan sorunlardır. 

Geçmiş 50 yıllık tatbikat göstermiştir ki, bu sorunları 
çözebilecek tek görüş "Milli Görüş", tek kadro RP'nin 
inançlı kadrolarıdır. 

Ahlâksızlıkların, rüşvet, yolsuzluk ve israfın, 
önlenmesi, herkese en geniş anlamda özgürlüklerin temi
ni, herkese insan haysiyetine yaraşır geçim standardının 
sağlanması, bölgeler ve zümreler arasındaki dengesizlik
lerin giderilmesi, "Bağımsız ve Milli Bir Dış Politi-
ka"nın uygulanabilmesi, Türkiye'yi Hristiyan Avrupa po
tasında eritebilecek AT'a girilmemesi, ancak ve ancak 
Kuvveti değil. Hakkı üstün gören Milli Görüşle, Milli 
Görüş'ün kuracağı "Adil Düzen" le, "Yeni Bir 



Dûnya"yla gerçekleştirilebilir. Bu sebeble, el ve gönül 

birliğiyle, Refah'a oy vermeli, Refah'ı desteklemeli ve 

Refah'ı iktidar yapmalıyız. 

- BU SEÇİM ASRIN DEĞİL, ASIRLARIN 

EN ÖNEMLİ OLAYIDIR. 

- OYUNU RP'YE VER, ASIRLAR BOYU 

KAZANDIĞINI BİR GÜNDE KAYBETME. 

- KUVVETİ DEĞİL, HAKKI ÜSTÜN TUTALIM. 

- UŞAK DEĞİL, LİDER ÜLKE. 

- HERKESE İNSAN ONURUNA YARAŞIR 

YAŞAMA İMKANI. 

- NE EZİLEN, NE EZEN, GELECEK ADİL DÜZEN! 

- GECENİN SONU SABAH, 

GELECEK ARTIK REFAH! 

- REFAH GELECEK, ZULÜM BİTECEK...! 




