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BIRINCI BOLUM 

TEMEL GÖRÜŞLER, 
HEDEFLER VE İLKELER 

ÜLKÜ VE HEDEFLER 
Hur ve bağımsız bir şekilde Türk millletinın maddi ve manevi 

kalkınmasını en kısa zamanda, en kısa yoldan gerçekleştirmek, 
ilimde ve teknikte araştırıcı ve üretici gucunu ortaya koyyan, her 
turlu terör ve sosyal anarşiyi yenerek engelleri aşan, sosyal ve ikti
sadi refahı adaletle bölüşen, bütünleşmiş bir toplum olmasını sağ
lamak; milletimizi çağın kudretli itibarlı gelişmiş ve önder toplum
larından biri yapmak; devlet ve milletimizi tarih sahnesinde ebedi 
kılmak, Milliyetçi Çalışma Partisinin ana ulkusudur. 

Bu ulkunun gerçekleştirilmesinde en önemli husus toplumun butun 
fertlerinin bir yaygın eğitim anlayışı içerisinde Türkiye ve dünya konu 
sunda aydınlatılmasını sağlamaktır Bunun gerçek hale getirilmesinde 
tek meşru zemin, hur ve demokratik parlementer rejim içerisinde siyası 
iktidar olabilmektir 

Bu gayeye ulaşabilmek üzere Türk siyası hayatında yerini alan Milli
yetçi Çalışma Partisi, siyası iktidarın kaynağının millet iradesi ve bu ıra 
denin tecelli yerinin de Türkiye Buyuk Millet Meclisi olduğu konusunda 
Türk milletini fıkır birliğine ulaştırmayı asgari müşterek sayar Milliyetçi 
Çalışma Partisi toplumun her ferdinin milli iradeye inandırılmasını ve mil
li şuur, heyecan ve ülküler etrafında birleştirilmesini ana hedeflerinden 
birisi olarak kabul eder Bu şuur ve ülkülerin toplum hayatına uygulanı
şını müşahhas tedbir ve ilkeler haline getirmeyi ve hayata geçirilmesini 
esas alır 

Milliyetçi Çalışma Partisi sosyal hayatın sadece ekkonomı yonunu 
alıp, siyası programını buna göre düzenlemeye çalışan diğer goruş ve 
siyası partilerden ayrıdır Partimiz sosyal hayatı ve bu hayat içerisinde in
sanı bir butun olarak ele alır Her insanı Cenab-ı Allah in yarattığı mu
kaddes bir emanet olarak kabul eder İnsan sevgisi ve insan haysiyeti
ne hürmeti goruş ve düşüncelerinin temeli sayar İmanlı ahlâklı milli ul-
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ku ve şuur sahibi, Türk kulturu ile yoğrulmuş insanlardan oluşan bir top
lumun her turlu sosyal, iktisadı, siyası ve kültürel meselelerini milli yarar
lar doğrultusunda çözebileceğine inanır 

Milliyetçi Çalışma Partisi Türk insanının ufkunu genişletmeyi ve şe
refli Türk milletine mensubıyyet şuurunun sonucu olan sosyal bütünleş
me ile meselelerini doğru tesbıt etme ve en kısa zamanda çözebilme fi
kir ve heyecanını yükseltmeyi amaçlar Milliyetçilik duygu ve düşüncesi
ni bu hedefe ulaşmada bir guç kaynağı olarak gorur 

Milliyetçi Çalışma Partisi, Türk milletine-hur ve bağımsız bir şekilde 
yüksek ahlâk, fazilet ve maneviyat ölçülerini yaşayan, ilimde ve teknikte 
gelişmiş, sosyal bütünleşmesini sağlamış, mutlu bir toplum, kudretli ve 
guçlu bir milli devlet yapısına kavuşturma ulkusunu gerçekleştirmek 
için uç ana hedeften geçilmesi zaruretini ongorur 

1. Türk toplumunun her ferdinin kaynağını İslâm imamı, ahlâk 
ve fazileti ile Türklük şuurunda bulunan Türk Milliyetçiliği görüşü
nü benimsemesi, tarihi ve kültürel birikimine ve haldeki mevcudi
yetine mensubiyet şuuru ile bağlanılması, Atatürk'ün belirttiği "Ne 
Mutlu Turkum Diyene" mutabakatının devletin ilkesi ve milletin fi
kir muştereği haline getirilmesi, tarih içinde devamlılık düşüncesi
ne bağlı milli tekamül anlayışının yerleştirilmesi, ahlâk ve fazilet 
duygusunun imana dayalı bir vicdan ve yaşama tarzı olduğunun 
yaygınlaştırılması, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ile demok
rasinin, milliyetçi goruşun ayrılmaz parçaları olduğunun ısrarla an
latılarak kabullenilmesi birinci ara hedeftir. 

2. Türkiye'nin yeraltı ve yer ustu kaynaklarının ülkenin en ücra 
yurt köşesine kadar gözden geçirilip planlı ve teşkilâtlı üretim he
yecanının uyandmlması, milli bir teknoloji kurmak üzere bilgi açığı
nı kapatma azminin yaygınlaştırılması, kaliteli ve kitle ölçüsünde 
mal ve hizmet üretiminin yapılması lüzumuna butun insanlarımızın 
topyekun inandırılması ikinci ara hedeftir. 

3. Toplumun her ferdini asgari refah seviyesinin üzerine çıkar
tan sosyal adaletin ve çalışma barışının sağlandığı, Türk Devlet ge-
leneğindeki "devlet baba" anlayışı ile, her Türk insanının sosyal gü
venlik ve sağlık sistemi içerisinde devlet güvenliği altına alındığı; 
gelirin adilce boluşulduğu; sanayii ve bilgi toplumu haline getire
cek dönüşümün gerçekleştiği bir toplum yapısı uçuncu ara hedef
tir. 
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Bu hedeflere ulaşmada Türk insanının millet sevgisi, hak ve adalet 
duygusu, yüksek ahlâk anlayışı tek kaynağımızdır Milliyetçi Çalışma 
Partisi milliyetçi, manevi değer ve inançlara bağlı Türk insanının bu nite
liklerinin harekete geçirilmesini zaruri gorur 

TEMEL GÖRÜŞLER 

MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK 
Yaşadığı çağlara göre yüksek medeniyetler kurmuş olan Buyuk 

Türk milleti binlerce yıllık tarihi birikime sahip sürekli, siyası sosyal ve 
kültürel bir varlıktır Türk Milleti, kendini Türk kabul eden, Türk devletine 
ve vatanına sadakatle bağlı bulunan, ortak bir soy ve kultur şuuru taşı
yan ve şuuru devam ettirme iradesine sahip fertlerden meydana gelmiş
tir 

Milletin butununu tasada kıvançta ve kaderde kucaklayan "Milli 
Devlet" fikrine karşı olan bolucu ve parçalayıcı sınıf devleti anlayışının 
karşısındayız 

Millet ve onun beslendiği temel değerlerine dayanan milliyetçiliği 
çağların en önemli gerçeği, sosyal ve siyası olayların temel harekete ge
çiricilerinden kabul ederiz 

Birçok doğu ve batı ülkelerinde insanın doğuştan toplumdaki yeri
nin belirlenmesinde, bir mal olarak kabul edilmesi, bu ülkelerde farklı 
ve çatışan sınıf esasına göre kurulmuş toplum düzenlerinin ortaya çık
masına sebep olmuştur 

Halbuki, yaratılmışların en şereflisi olan insan, Türk tarihinin her dö
neminde Cenab-ı Allah in (C C) kutsal bir emaneti olarak kabul edilmiş
tir Ne Türk milletinin törelerinde, ne de İslâm dininin temel ilkelerinde 
insan ve onun urunu olan emek bir mal olarak kabul edilmemiştir Türk 
toplum hayatında insana verilen değer de "bilgeliğe" ve "yapılan işe" gö
redir 

İnsanın ve emeğm kutsallığının kabulü, Türk toplumunda sınıf ayrılı
ğı düşüncesinin ortıya çıkmasını önlemiş, bir çok iktisadı ve sosyal imti
yazlar, toplum yapısında v^r bulamamışlardır 

Yine bu telakki sayesinde Türk toplumunun fertlerinin yuceltil-
mesinde ahlâk, fazilet fedakarlık, çalışkanlık ve bilgi gibi kıstaslar, 
sınıflı toplumların imtiyazının yerini alarak Türk toplumunu imtiyaz
sız ve millet esasına göre düzenlenmiş bir sosyal yapıya kavuştur
muştur. Türk milliyetçiliği fikri bir kultur hareketi olduğu için ırkçılı-
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ğı, halka dayandığı ve halkın milli ve manevi değerlerinden kaynak
landığı için de her turlu otoriter rejimleri reddeder. 

DEMOKRASİ 
Demokrasi, bir fazilet rejimidir. Faziletli insanlar tarafından yü

rütülebilir ve guçlendirılebilir. 
İnsan toplulukları için demokrasi yaşanılan sistemler içerisinde en 

ideal rejimdir Devlet idaresinde milletin en iyi şekilde temsil edilebilme 
sı ancak demokratik düzen ile mumkun olabilir 

Demokrasi hukukun üstünlüğünün, insan şeref ve haysiyeti
nin, fikir, din ve vicdan hürriyetinin teminatıdır. 

Milletimizin hur ve serbest oyu ile seçilmiş üyelerden meydana ge
len Türkiye Buyuk Millet Meclisi, millet iradesinin ve milli hakimiyetin 
en ust seviyede tecelli ettiği müessesedir Siyası partiler demokratik ha
yatın vazgeçilmez unsurlarıdır Demokratik rejimin butun müesseseleri 
ile tam ve sağlıklı işleyebilmesi demokrasi terbiyesi ile yetiştirilmiş aydın
lar ile mümkündür Halkını küçümseyen, ona tepeden bakan, onun milli 
ve manevi değerleriyle ters düşen çevreler demokrasiyi de içlerine sındı-
rememışlerdır Turkıyenın demokratik rejim içinde huzura, güvene, ba
rış ve kultur birliğine ihtiyacı vardır 

Türk varlığının korunması ve milli kultur ile çelişmeyen bir iktisadı 
kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinin demokratı içinde mumkun olduğu
na inanıyoruz İç ve dış politikada yabancı tesirlerinin azaltılmasını, milli 
menfaatlerin korunmasınnı, kapalı kapılar arrkasında pazarlıklar yapılma
sını önleyici yol, açık rejimdir ve demokrasidir 

Türk milliyetçileri demokrasiyi içlerine sindirmiş birer demok
rattırlar. Türk milliyetçiliği millet iradesine ve milli hakimiyete say
gılıdır; insan haklarına, insan şeref ve haysiyetine, milli hakimiyet 
ilkesine ve demokratik toplum hayatının işleyeşine gerekçesi ve 
şekli ne olursa olsun her turlu müdahaleyi reddeder, çozumu mille
tin rıza ve iradesinde arar. 

SOSYAL DEVLET 
Türk devlet felsefesini diğer toplumların devlet felsefesinden ayıran 

ve ustun kılan vasıflardan birisi milli ise diğeri sosyal devlet vasfına sa
hip olmasıdır Islamıyetten önce ve sonra kurulan Türk devletlerinde bu 
özellik "Devlet Baba" anlayışı şeklinde tezahür etmiştir Fert ve toplum 
haklarını gözetmek ve korumak, çağın giderek büyüyen ve farklılaşan 
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maddi ihtiyaçları karşısında insanımızı tatmin etmek, milli refahı yay
mak, ancak sosyal devlet anlayışının yerleştirilmesi ile rr Kundur Sos
yal devlet anlayışının getirdiği yapı içinde fert toplum ve devlet ile bü
tünleşecektir 

Bu amaca sıkısıkıya bağlı olan Partimiz, özlenen milli, buyuk 
VP müreffeh devlete, sosyal devlet ilkesinin takipçisi olarak ulaşıla
cağı inancındadır 

SOSYAL ADALET 
Mutluluğa ulaşmak isteyen dünya mıhetlerı yüzyıllar boyunca "hürri

yet", "eşitlik" ve "kollektivizm" gibi ilkelerin peşine düşmüşlerdir. 
Oysa 3000 yıldan beri Türk tarihi, 1400 yıldan beri islâmiyet, 

milletlerin mutluluğunun sosyal adalet ilkelerinin bayraklaştırılma-
st ile mumkun olacağını insanlığa duyurmakta ve göstermektedir. 
Turk-İslâm medeniyeti sosyal adalet ilkesinin dünyada timsali ol
muştur. 

Kölelik içinde imtiyazların, sınıflı toplum içinde zorbalığın, lüks 
ve israf içinde fakirlik ve sefaletin panzehiri olan sosyal adalet ve 
Türk toplumculuğu, hakseverliğin, barışın ve milli bütünlüğün en 
guçlu temel taşı olarak yüzyılların milletimize bıraktığı en güzel mi
rastır 

Sosyal adalet ilkesini, Türk toplumunun butun hücrelerine nü
fuz ettirmeyi, devleti bu değer üzerine irşaa etmeyi kabul eden 
Partimiz, ikttıdannda fakiri zengini, işçisi ve işvereni, esnûfı koylu
su, memuru ile sosyal adalet ilkesinin hakim olduğu ve tam anla
mıyla uygulandığı, barışın ve huzurun hukum surduğu bir yönetimi 
mutlak tesis edecektir. 

TÜRK TOPLUMCULUĞU 
Toplumculuk "sosyal devlet", "mutlu millet", "sınıfsız toplum" ve 

"adalet" ilkeleri istikametinde milliyetçi düşüncenin sosyal hayata bakışı
nı ifade eder Asırlar boyunca törelerimizin ve inançlarımızın bize kazan
dırdığı dayanışma ruhundan doğan ve toplumumuzun çağdaş ihtiyaçla
rına göre biçimlenen toplumculuk anlayışı topyekun sosyal meseleleri
mizin çözümlenmesinde tek çıkkar yoldur 

Yabancı kültürlerin esen olan sosyalizm, komünizm ve liberalizm gi
bi fıkır akımlarının çağdaş toplumların meselelerini çözmekte gösterdik
leri zaaf, hatta, acz, insanlığı her geçen gun çaresizliğe itmektedir Ya-
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k'M zamana kaaar sürdürdükleri katı tutumlarından vazgeçmeye çalı 
şan yatardı kültürlerin esen bu ideolojiler, günümüzde noksan taıafla 
rını birbirlerinden kopya etmeye çalıştıkları ilkelerle gidermek telaşına 
düşmüşlerdir Oysa bunların hepsi içinde yaşadıkları aynı yıpranmış 
yorgun ve kozmopolit kultur ortamında ve yüzyıllardır tekrar edilen ken 
di bağnaz fıkır dünyaları içinde yeni bit sosyal hamle yapma gucunu 
kaybetmişlerdir 

Butun unsurları ile TUIK İslâm Ulkusu kultuı hazıne'eı nın bir esen 
olan toplumculuk anlayışı yalnız Türk toplumuna değ'I, butun insanlığa 
çağdaş hayat şartları karşısında yukse-< beşeri değerlerle kendisi ı y^nı 
den düzenleme imkânı verecektir 

Partimiz, Türk İslâm tarihi ve medeniyetinin bir geleneği ola
rak gorduğu ve çağdaş bir uygulama ile devlet hayatına sokmayı 
planladığı Türk toplumculuğunu milletimiz için gerileme ve çöküş
ten kurtuluşun ve yükselişin çaresi olarak gorur. 

AİLE 
Türk toplumunun temel sosyal bır.mı ailedir Türk ailesinin mutlu ve 

huzurlu olması toplumun mutlu ve huzurlu olması ile eş anlamlıdır Aile 
hiçbir toplumda vazgeçilmeyen, korunmak zorunda olan bir sosyal mü
essesedir Aile alternatif kabul etmeyen bir sosyal görevi yerine getir
mektedir Bu görev, nesli sürdürme, çocukları sosyalleştirme, insanı yal-
nızlaştırmama, psikolojik ve biyolojik tatmin ile kultur nakli şekillerinde 
görülmektedir 

Bu baKimdan Türk ailesi üzerindeki oyunları yakından takıp ede
cek, bu müesseseyi koruyacak ve kuvvetlendirecek her turlu tedbir alı
nacaktır MÇP guçlu bir aile yapısını Türk milletinin milli varlığının 
en sağlam teminatlarından biri olarak gormektedır.Aılenın geleceği
mizin teminatı olan çocuklarımızın yetışmesındekı fonksıyonunuda çok 
önemli görüyor ve Türk ailesinin milli ve manevi değerlerimizle yoğrul
muş olarak ayakta tutulması, korunması ve geliştirilmesi gerektiğine ina
nıyoruz Milletimizin temeli olan ailenin sıhhatli esaslara oturtulabilmesi 
için annenin yetiştirilmesine önem verilecek ve aile müessesesinin güç
lenmesini sağlayıcı butun tedbirler alınacaktır Ana ve çocuk sağlığını 
korumaya yönelik tedbirlere önem verilecektir 

Feminizm görüntüsü altında aileye ve onun sosyal fonksiyonla
rına yönelik saldırıları şiddetle reddediyoruz. Bununla beraber kadı
nı ve haklarını savunmak ve kadını erkeği ile beraber saygı gören 
bir varlık olarak korumak gerektiğine inanıyoruz. 
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Türkiye nın nüfus artış hızının ekonomik gelişmeyi önleyen tek fak
tör olduğunu görüşüne katıılmıyoruz Nüfusun üretici özelliklerinin de 
harekete geçirilmesini şart görüyoruz Türkiye de aile planlaması çalış
maları nüfus artış hızının daha ziyade duşuk olduğu yörelerde etkili ol
maktadır Aile plânlaması çalışmalarında gerekli düzenlemeler yapıla
caktır 

Kürtajı, nüfus planlamasının bir arracı olarak gören anlayışı 
reddediyoruz. Çunku kürtaj, korunamamanın, gerekli planlama ya
pamamanın bir sonucudur Korunmayı ikinci plana iterek kadını sü
rekli kürtajla karşı karşıya bırakacak olan bugünkü uygulamayı de
ğiştireceğiz. Türk kadınını kürtajın kobayı olmaktan çıkaracağız. 
Uygulamada ortaya çıkan meselelere çozum getirilecektir. 

Suni döllenme konusunda sadece karının ve kocanın muvafakatini 
yeterli görmüyoruz Aile toplumun bir üyesidir, toplumdan soyutlana
maz Genel ahlâk, orf ve adetlerimize karşı ferdin sınırsız hürriyeti oldu
ğunu kabul etmiyoruz Suni döllenme, tup bebek gibi uygulamalara kar
şıyız 
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TEMEL KABULLER 

İNSAN ŞEREF VE HAYSİYETİNİN KORUNMASI 
Milliyetçi Çalışma Partisi siyası varlık sebebim, insana hürmet 

ve hizmet olarak kabul etmektedir 
İnsana değer vermeyen, İnsana refah, huzur ve barış getirmeyen 

ve insana faydalı olmayan hiçbir düzen ve faaliyeti benimseyemez 
İnsanı yaratılış özellikleriyle bir butun olarak kabul eden Partimiz, 

onu kabiliyeti ve ihtiyaçlarıyla birlikte değerlendirmektedir 
Varlık aleminde en ustun mevkıye yükseltilmiş bulunan insanın şe 

refı, yaratılış mahiyeti ve gayesini ıdrakıyle doğrudan ilgilidir 
İnsan nesli, aynı ilahı ve tabu menşeeden geldiği için Partimiz "insa

ni kardeşlik" esasını, en buyuk ilke olarak gorur Aynı prrensıp, temel 
hak ve mesuliyetlerde ıse"eşitlıği"zarurı kılar 

Bu itibarla Partimiz, insanlar arasında mevcut soy ve dil, renk ve şe
kil, mizaç ve kultur, inanç ve kanaat farklılıklarını tabu karşılar Bu farklı
lıkların insanı "kardeşlik" ve "eşitlik" ülküsüne aykırı olarak değerlendi
rilmesine, insanlar arasında birbirlerine karşı üstünlük sayılmasına, di
ğer insanların hak ve hukukun çiğnenmesine, insanın insanı istismarına 
vesile ve vasıta sayılmasına açıkça karşı çıkar 

Milliyetçi Çalışma Partisi, gayesi yönünden insanın "ahlâkiliğini" 
esas alır İnsanın yeryüzündeki görevi, adalet ve ahlâk ilkelerine dayalı 
bir ferdi hayatı ve sosyal düzeni gerçekleştirmektir İnsan neslinin yük
lendiği kutsal emanet budur İnsan bu emaneti bilgi ve yüksek ahlâkı fa
ziletlere dayanarak yerme getirebilir Barış ve huzur böyle sağlanabilir 

Partimiz, bu anlayış ve kabulüne bağlı olarak, insanı insan yapan 
insanı yücelten değerleri programının esası sayar 

insana hürmeti, onu her turlu istismardan kurtarmayı, hak ve 
hukukunu teminat altına almayı vazgeçilmez ve ertelenemez bir 
görevi kabul eder. 

Özellikle kendi insanımızın, insan haysiyet ve şerefini düşüren, onu 
maddi alemin ihtiraslarının esin olan basit bir yaratık olarak kabul eden 
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ondaki n^anı ve ahlakı yjcelığı inkâr eden, adalet ve ehliyet kavramları 
yerine kuvvet ve verimliliği yerleştiren insanlın "verimli' veya "verim
siz" diye sınıflara ayran, rekabeti dayanışmaya hırs ve kavgayı, sevgi 
ve merhamete tercih eden, netice olarak insan, insanlığından ve sıcak 
sosyal muhitinden koparan, onu , y a * n ' z ' a Ş t , r a n ' butun anlayıp ve te
lâkkilere karşı korunmak, Partimizin en buyuk oncelığıd.r 

İnanmış inandığını yaşamaya gayret eden zamanın butun faydan 
bılgıleııyle donatılmış nizam ve olcu şuuıuna sahip hak'arına duşku'ı 
ve fakat mesuliyetlerinin idrakine erişmiş çalışkan ve üretici, millet ve 
devletini yükselmeye azmetmiş şahsiyetli nesillerin her turlu meselenin 
çözümünde en buyuk Kaynak ve guç olduğuna inanan Milliyetçi Çaıış 
ma Partici, programında vaazettığı hedeflerine bu vasıflarla teçhiz edil 
rrvş insanımızla ulaşılacağını açıkça beyjp ve kabul eder 

MİLLET VE DEVLET VARLIĞININ 
KORUNMASI VE YÜCELTİLMESİ 
İnsanın sosyal ve sıy-ibi bir vanık oluşundan Kaynaklanan "millet' 

ve "devlet" gerçeği, insanlık tarihinin şekillenmesinde tartışılma/ bir rol 
oynamıştır ve gelecekte de bu tolu devam edecektir 

"Millet", insan yarat aşının en koklu temaa/ullerı olan, kendi akraba 
larına ve kendi sıcak sosyal muhitine bağlılığın uzun bir zaman sureci 
içerisinde dil, din, orf ve gelenek gibi kultur unsurlarıyla beslenmesi ile 
şekillenen, bırarada ve birbirine dayanarak yaşama arzu ve iradesinin 
ortaya çıkardığı kültürel bir varlıktır 

Türk milleti, tarihin bilinebilen tik devirlerinden itibaren değişik coğ
rafyalara yerleşmiş, pekçok milletle çeşitli münasebetlere siyası rekabet
lere girmiş, medeni ve kültürel alışverişlerde bulunmuş, milli kişiliğini 
besleyen yeni hedef ve rolleri üstlenmesine yardımcı olmuş değerlen 
vasıta ve imkânları asla reddetmemiş ve fakat oz kişiliğini oluşturan mil 
lı ozel'ıklerını koruyabılrr'ş ve devam ettirebilmiş sayılı milletlerdendir 

Tarihi devamlılık şuuru ve iradesi ile hemen her devirde kendisinin 
ve yerleştiği coğrafyanın efendisi kalabilmiş bulunan buyuk Türk milleti 
nın bu başarısındaki en önemli sır, "millet" varlığının "devlet" dediği
miz hur ve bağımsız teşkilâtlanma ve otorite gucu ile saklanabile
ceğine, korunabileceğine ve devam ettirebileceğine dair koklu 
inanca ve tecrübeye malik bulunmasıdır. 

Milletimiz için "millet" ve "devlet" kararları ayrılmaz bir butunun ıkı 
aslı unsurudur "Millet" olarak var olabilmek temel hedef, bunun ye
gâne vasıtası ise kudretli bir "devlet'lır. 
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Devlet ve millet varlığ'nı kendi siyası varlığ ile birleştirmiş bulunan 
Milliyetçi Çalışma Partisi devralınan tarihi mirasına bağlı olarak "dev
let" varlığının tartışılamayacağını kabul ve ilân eder Milliyetçi Çalama 
Partisi aynı zamanda insanlığın faydalı ve zaruri olan tarihi tecrübesi ışı
ğında değişen ve gelişen insanı talep ve ihtiyaçlara, sosyal, ekonomik, 
siyası "e kültürel şartlara, oz kimliğini kaybetmeden ıntıkabı, gerçekten 
"millet" varlığımızın devamı için elzem ve zaruri gorduğu için gunumu 
zun musbet telâkkilerine açıktır Bu itibarla devlet'in, "mıllet"in duygu, 
düşünce ve teyamullerını temsil etmesine, maddi ve manevi değerlerini 
iç ve dış tehditlere karşı korumasına, mı'lefımızı milli ülküler etrafında bir 
leştırrr asine kesinlikle inanır ve devleti milletinin hizmetinde gorur 

Devletin şahıs ve zümre menfaatlerini millet menfaatine ustun gö
ren liberal kapitalist bir anlayışla şekillenmesine karşır olduğu kadar, in
san hak ve hürriyetlerini ayaklar altına alan komünist ve faşist devlet an
layışına da karşıdır Devleti yönetenlerin kendilerini milletimizden ustun 
ve milletimizi güdülecek suru olarak görmelerini de açıkça reddeder 

Milliyetçi Çalışma Partisi "Devlet-Millet" zıtlaşmasını değil "Dev-
let-Millet" bütünleşmesini savunur. Milletimizin ve vatanımızın bö
lünmez bütünlüğünün korunmasının; hürriyet, barış, kardeşlik ve 
refahın sağlanmasının ancak ve ancak milletin hizmetkârı, kudretli 
ve fakat adil her turlu anarşi ve teroru torerle değil, insani ve milli 
politikalarla ortadan kaldıran, insan haklarına kesin saygılı milli de
mokratik hukuk devleti ile sağlanabileceğine inanır. 

Milliyetçi Çalışma Partisi "Millet" ve "Devlet" varlıklarını zaafa uğra 
tan, milletimize mensubiyet şuurunu reddeden, millete hizmet yolunda 
olduğu müddetçe devletine sadakati yok etmeye yönelmiş, her turlu fı
kır z<hnıyet, tavır ve fiilleri önleyecek, bu ıkı mukaddes varlığın korunma 
sı ve yüceltilmesi yonunce genç nesillerin eğitilmesini sağlayacak ve bu 
ıkı varlığ butun insanlarımızın mutabakat hal<ne getirecek tedbır.erı ke
sinlikle gerçekleştirecektir 

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİN 
KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 
İnsanlık tarihinde seçkin b/r yen bulunan buyuk Türk milletinin, gü

nümüzde ve gelecekte kendisine yaraşır bir yere sahip olabilmesi için 
milli şahsiyetim teşkil eden kultur değerlerinin her turlu yozlaşmadan ve 
tahribattan korunması ve geliştirilmesi Partimizin terrel hedeflerinden b1 

rısıdır 
Tarih içerisinden suzulup günümüze kadar intikal eden kultur mira 
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simizin mayasını oluşturan maddi ve manevi değerlerimizi millet olabil
menin ve millet kalabilmenin asgari bir şartı sayan Partimiz bu değerleri
mizin ozu ve aslı mahiyetlerini değiştirmeden gunumuz insanının ihti
yaçlarına cevap verebilecek bir dinamizme kavuşturulmasını kabul 
eder 

Maddi ve manevi kalkınmamızın esas unsuru insanımızdır. 
Kendi kültürüne yabancılaşmış, tarihi süreklilik şuurunu kaybet
miş, milli ülküleri bulunmayan bir neslin içine düşeceği kişilik bu
nalımı ile ulaşabileceği hiç bir hedef olamaz. 

Şahsiyetsizlik ve teslimiyetçilik ancak milli kulturu yozlaşmış milletle
rin içine duştuğu bir krizdir Milletlerarası münasebetlerde kultur savaşı
nın yaşandığı günümüzde milli kültürümüzün korunması, milletimizin ya 
şama azmi kuvvetlendirilecektir 

Milliyetçi Çalışma Partisi, Milletimizi "millet" yapan milli ve mane
vi değerlerimizin çağdaş hayatın her turlu imkânlarına gelişmesine katkı
da bulunacak, bunun iktidarlara göre değişmeyen milli bir politika hali
ne gelmesi sağlanacaktır 

Bu politikanın esası, insanımızı maddi ve manevi bütünlüğü içinde 
bir değer olarak kabul etmek, en buyuk yatırımın şahsiyetli ılım ve irfan 
sahibi, yüksek insanı ve ahlâkı faziletlerle mücehhez, tarihinden guç 
alann ve fakat geleceğe yönelmiş çalışkan ve üretici insan yetiştirmek
tir 

Bu politika sadece yurdumuzda değil, dünyanın neresinde olursa 
olsun milliyetimizi paylaşan, dilini, dinini, gelenek ve göreneklerini koru 
mak durumunda bırakılmış butun insanlarımızı kuşatacak kurum ve ku
ruluşların imkân ve vasıtalarına dayanan bir kultur politikası izlemek de
mek olacaktır 

Partimiz, milli kültürümüzü bunun dayandığı milli ve manevi 
değerlerimizi yaşanılır hale getirmek için araştırma ve geliştirme 
kurumları mutlaka kuracaktır. Kultur iletişimini sağlayan okullar, 
basın ve yayın kuruluşları ile aile ve radyo-televizyon kurumları bu 
politikanın hedefleri doğrultusunda elele verilen bir uyum içinde 
çalışır hale getirilecek, milli ve manevi değerlerimizin geliştirilmesi 
hususunda görev üstlenecek özel kuruluşlar kesinlikle desteklene
cektir. 

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KORUNMASI 
Milliyetçi Çalışma Partisi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 

T C Anayasasında ifadesini bulan temel hak ve hürriyetleri, kışı varlığı-
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nın ve vatandaş olmanın tabu neticesi olarak goruı Temel hak ve hürri
yetlerin "dokunulmazlığı", "devredilmezliği" ve "vazgeçilmezliği" ilke
lerini milli ve sosyal devletin, fertlere sağladığı ve mutlaka yerine getir
mesi gereken bir görevi olarak kabul eder 

Hiç bir kışı, aile, zümre veya sınıfa imtiyaz tanımayan, herkesi dil, 
ırk, cinsiyet, siyası düşünce, felsefi inanç dil ve mezhep ayrımı gözet
meksizin kanun onunde ve temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasında 
eşit sayan bir inancı benimser 

İnsan şeref ve haysiyetine kişi dokunulmazlığı ve hürriyetine 
aykırı davranışları reddeder, zulüm ve işkenceyi bir insanlık suçu 
olarak kabul ederek devlet ve toplum hayatından silip atılması ka
rarındadır. 

Milliyetçi Çalışma Partisi özel hayatın gizliliğini, konut dokunul
mazlığını, haberleşme, seyahat ve yerleşme hürriyetini, hak arama hürri
yetini ve basın hürriyetini sadece Anayasa metninde yer alan ifadeler ol
maktan çıkararak fert-toplum-devlet düzeni açısından gunluk hayatta 
her an uygulanabilir bir hale getirmeyi görev kabul eder 

Milliyetçi Çalışma Partisi sosyal ve iktisadı hak ve odevlerıde yine 
fert-toplum-devlet dengesi içerisinde düzenlemeyi ve uygulamayı sos
yal devlet anlayışının gereği sayar. 

Türk toplum yapısının temel unsuru olan aile müessesesini ko
rumayı; toplum nizamının temel şartı saydığımız mülkiyeti koruma
yı ve yaygınlaştırmayı; ferdi teşebbüs hakkını geliştirmeyi, Türk 
toplumculuğu ve sosyal adalet anlayışının sonucu olarak devletin 
görevi kabul eder. 

DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİNİN 
KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 
İnsanlık şeref ve haysiyetini koruma ve yüceltmeyi temel gaye ola

rak kabul eden Milliyetçi Çalışma Partisi bu gayeye ulaşmada te
mel insan haklarından olan "Din ve Vicdan Hurriyeti'nin" gerçek 
manâ ve kapsamı ile hukuki teminata kavuşturulmasını, milli birlik 
ve beraberliğimizin zaruri bir şartı olarak görmektedir. 

Din ve vicdan hürriyetinin esası, istisnasız her insanın herhan
gi bir Mdin"e inanmak ve inanmamak hur iradesi ile, seçmiş olduğu bir 
dini hiçbir hancı baskı, tehdit, kınama ve ayıplama, kayıt ve şarta uğra-
maksızın serbestçe yaşamak, hayatını inanç hükümlerine göre düzenle
yebilmek hakkıdır Bu hak kışının bağlandığı dini, kendi lisanı, nasları 

13 



orf ve içtihatları ile yerleşmiş usul ve adabı ile serbestçe öğrenmek, baş
kalarına öğretmek ve telkin etmek haklarından da ayrı düşünülemez, 

İnansın veya inanmasın her insan "Din" olarak kabul gören bir 
inanç sisteminin otoritesini yalnızca o dini vaazeden kudretten aldığını, 
bir takım inanç, ibadet ve ahlakı amellerden oluşan bir şahsiyet bütünlü
ğü bulunduğunu kabul etmek ve buna saygı duymak mecburiyetinde
dir 

Bu mecburiyet toplum ve devlet hayatının kesin zarureti olduğu ka
dar, insana saygının da mutlak ölçüsüdür Bir insan olarak kendi kişiliği
ne, inanç ve kanaatlerine saygısı bulunan her fert, bu temel hakkına 
herhangi bir müdahaleyi kişiliğine tecavüz olarak saymakta ne kadar 
haklı ise, başkalarınında en az kendisi kadar bu hakka sahip bulundu
ğunu kabul etmek durumundadır 

Bu itibarla toplum ve devlet hayatında "Din ve Vicdan Hürriyeti" 
'nın diğer insanların dini inanç ve vicdanı kanaatleri aleyhine kullanılma
sına, insanların inançları ve ibadetlerinden dolayı kınanmasına, tenkit 
edilmesine, alaya alınmasına, hor görülmesine, her ne surette ve gerek
çe ile olursa olsun bu hakkın baskı ve tehdit altına alınmasına, hukuk dı
şı yollarla kayıtlandırmasına razı olunamaz ve kabul edilemez 

Milliyetçi Çalışma Parrtısı, insan şahsiyetinden ayrılması mumkun ol 
mayan "Din ve Vicdan Hürriyeti" nın gerçek teminatına, öncelikle insa
nımızın hur vicdanında, sonra da demokratik hukuk devleti anlayışında 
kavuşabileceğini peşinen ilan eder 

Demokratik hukuk devleti, adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesin
de bu temel hakkı butun vatandaşlar için kutsal saymakla yetin
mez, aynı zamanda hizmetinde bulunduğu milletinin huzur ve refa
hını sağlamak görevini yüklendiği için kendi halkının dini ve mane
vi ihtiyaç ve taleplerini titizlikle yerine getirmeyi asli vazifesi ola
rak gorur. 

Bin yıldır milliyetimizin ve milli kültürümüzün esas çerçevesini 
teşkil eden yüce islâm dininin asli hakikatleri ile öğrenilmesi ve öğ
retilmesin; devletimizin temel görevi sayan Milliyetçi Çalışma Parti
si laikliği dindar insanlara müdahale vasıtası sayan her turlu zihni
yetlerle mücadele etmenin de öncelikle devlete düştüğünü savu
nur. 
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TEMEL İLKELER 
21 Yüzyıl eşiğinde Türk milleti şanlı ve mutlu tarihi ile tezat teşkil 

eden bir bunalım döneminde bulunmaktadır İç ve dış şartlar Türk mille
tinin çozum bekleyen temel meselelerini zorlaştırmaktır 

Bu donum nooktasında Türk milleti imanlı, yüksek ahlâklı, milli şu
ur ve ulku sahibi evlatlarını bir var oluş mücadelesine ve yeniden yüce
liş hareketine çağırmaktadır 

Milliyetçi Çalışma Partisi bu çağrıyı "Devlet ve Millet olarak gonul 
seferberliği ile yeni ufuklara ve fuvenlı yarınlara doğru" diye nitelen
dirmektir Başlattığı milliyetçi, ulkucu hareketi dört temel ilke ile hedefe 
ulaştırma azım ve kararındadır 

1. MEŞRUİYETÇİLİK İLKESİ 
Milliyetçi Çalışma Partisi her turlu siyası faaliyetini kanun ve hukuk 

çerçevesi içinde ve meşruiyetçi bir çizgide, dürüstlük ve ahlâk kuralları
na uygun olarak sürdürme kararındadır 

2. İNSAN HAKLARINA VE HAYSİYETİNE SAYGI İLKESİ 
Milliyetçi Çalışma Partisi insan haklarına ve haysiyetine saygı zihni

yetini butun düşünce ve davranışların, siyaset anlayışının temeli sayar 
Bu sebeple insanlık dışı davranış olarak nitelendirdiği zulüm ve işkence
yi insanlık suçu olarak gorur ve reddeder 

3. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ 
Milliyetçi Çalışma Partisi hukukun üstünlüğünü esas alan çok parti

li, demokratik hur parlamenter rejim içinde siyası faaliyetlerin yürütülme
sinin zaruretine inanır 

4. GÖNÜL SEFERBERLİĞİ İLKESİ 
Milliyetçi Çalışma Partisi her insanı Cenab-ı Allah'ın yarattığı mukad

des bir emanet olarak kucaklamak ve onların gonlunu, sevgisini ve say
gısını kazanmak suretiyle bir gonul seferberliği anlayışı içerisinde hedefi
ne ulaşmak ister Bu anlayışıyla, aynı zamanda yurt ve dünya barışına 
katkıda bulunmayı vicdanı bir sorumluluk kabul eder 
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KALKINMA VE YÜCELME YOLU 
DOKUZ IŞIK MİLLİ DOKTRİNİ 

Milliyetçi Çalışma Partisi, kaynağını islâm imanı, ahlâk ve fazileti ile 
Türklük şuurunda bulunan Türk islâm utkusunu devlet ve millet hayatı
mızın felsefesi yaparak, insanlarımızı milli mukaddesler, milli şuur ve ül
küler etrafından birleştirerek, demokratik ve bütünleşmiş bir toplum hali
ne gelen milletimizi en kısa zamanda ve en kısa yoldan dünyanın en 
gelişmiş ülkelerinden bin haline getirme azmi ve kararlılığındadır 

• Bu kutlu yolda, ne liberal • kapitalizmin, ne kominizmin, ne 
de taklhttçi, batıcı, milletimizin tarihine, geleneklerine, ozune aykırı 
fikir ve sistemlerin kurtuluş ve tedavi reçetesi olmayacağı inancın
dadır. Bu sebeple, yuzdeyuz yerli ve milli, tarihi gelenek ve özü
müzden kaynaklanan bir yolun tercihinin gerekliliğini, Türk Milliyet
çiliği olarak şart görmekteyiz. İşte bu zaruretler neticesi ortaya 
koyduğumuz doktrin DOKUZ IŞIKTIR. 

• Dokuz Işık milli doktrini, Milliyetçi Çalışma Partisinin gerçekleştir
meyi amaçladığı, buyuk ve guçlu Türkiye'nin adıl ve milli devletin, mut
lu ve müreffeh Türk Milletinin tedavi ve kurtuluş reçetesi olacaktır 

• Yoksulun, yetimin, hakkını yedirtmeyen, zayıfları ezdirtme-
yen, insanları devlet kapılarında surundurtmeyen her vatandaşını 
asgari bir geçim seviyesine kavuşturmuş, herkesin sosyal teminat 
artında bulunacağı, kimsenin sağlık sigortasından mahrum olmaya
cağı bir devlet düzeni... 

• Ahlâksızlığın, vurgunculuğun, rüşvet ve ıltımasınn kokunun ka
zındığı bir toplum hayatı 

• Ahlâk ve maneviyatta en yükseğe çıkmış, ilim ve teknikte 
en ileriye gitmiş, milli şuur ve ülküler etrafında birleşerek kalkın
ma, büyük ve guçlu olma davasını çozmuş Türk Milleti ve Türk 
devleti... 

Bu yoldaki yürüyüşümüzde kapitalizm, komünizm, faşizm, na
zizm ve liberalizm gibi taklitçi fikir ve sistemler yerine teklif ettiği-
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m iz, gerek genelde, gerekse programımızda vatandaşlarımıza sun
makta olduğumuz görüşlerimiz için bir bakış açısı teşkil eden 9 
Işık Milli Doktrini, tamamen milletimizin şartlarından tarihinden, ge
leneklerinden, özünden yola çıkılarak düzenlenmiş milli bir teklif, 
milli bir reçetedir. 

Milliyetçi Çalışma Partisi Türk milliyetçiliği görüşüne inanan kimsele
rin bir uygulama sistemi olarak ortaya koyup, kabul ettikleri bu dokuz il
kenin, Devlet ve Millet hayatımız için bir "Kalkınma ve Yücelme Yolu" 
olduğu inancındadır 

1 Milli birlik ve bütünleşmenin tesisinde, milli mukaddesler, şuur 
ve ülküler etrafında kaynaşmış bir toplum olmada, insanlarımızı guçlu 
ve Buyuk Türkiye Ulkusu yolunda harekete geçirmede, kalkınmanın psi
kolojik dinamiğini teşkil edeceğine inandığımız MİLLİYETÇİLİK, 

2 Nemelâzımcılığın, vurgunculuğun, kozmopolitliğin yaygınlaştığı 
bir cemiyet yapısında feragati, fedekarlığı on plana alan Devlet ve Mille
te hizmet aşkını ifade eden ÜLKÜCÜLÜK, 

3 Manevi değerlerin ayaklar altında çiğnendiği, insanlarında Allah 
korkusunun, acıma duygusunun, vicdan muhasebesinin zayıfladığı, her 
geçen gun yozlaşan ve çözülen, sadece maddeye önem veren bir top
lum yapısından, birbirini seven sayan beşeri ılıçkılerde ahlâklı ve faziletli 
manevıyatda en yükseğe çıkmış bir toplum olarak en yüksek moralle 
kalkınma davasına koşabilmek için AHLAKÇILIK, 

4 Bir yandan "komşusu açken tok yatan bizden değildir" inan
cıyla, diğer yandan milletimizin "Devlet Baba" geleneği içerisinde toplu
mun her ferdini gözetip, "dağda kaybolan koyundan sorumluluk duy
mak" felsefesi ile insanımıza yaklaşmanın ve kucaklamanın yolu olarak 
TOPLUMCULUK, 

5. "İlim Çin'de de olsa arayınız" düsturunun ışığında, dünya ça
pında bir alimler ordusunu yetiştirmeyi gaye edinerek, en kısa zaman
da, en kısa yoldan muassır milletler seviyesinin ustune çıkma ulkusu yo
lundaki gayretlerde musbet ilimlere olan ihtiyacın bir ifadesi olarak İLİM
CİLİK, 

6 l!e/ı ve modern bir tarım seviyesine ulaşmış, her turlu sanayii im
kânlarının tahsis edilerek tarım sanayii yapısına kavuşmuş, devletin her 
turlu hizmetlerinden yararlanılmak suretiyle ydkluk ve sefaleti yenerek 
milletin sosyal dilimlen içerisinde lâyık olduğu yeri almış bir koy toplu
munu gerçek kılmak için KÖYCÜLÜK, 

7 Kışı ve toplum mutluluğunu engelleyici butun tesirleri yıkarak hür
riyetleri sağlama ve korumayı devletin asıl görevi sayan bir anlayışla, 
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zulme, baskıya, sömürüye, gudumlu toplum olmaya karşı, insan şeref 
ve haysiyetini, temel hak ve hürriyetleri gerçekleştirmeyi, inançları ser
bestçe yaşamayı ilke edinen bir zihniyet içerisinde HÜRRİYETÇİLİK VE 
ŞAHSİYETÇİLİK 

8 Millî şahsiyeti koruyarak, kesintisiz bir olgunlaşma ilerleme ve yü
celme ulkusu içerisinde, halkın menfaatlerini en geniş şekilde gözete
rek ve yine aynı şekilde yönetim ve denetim imkânları tanıyarak ege
menliğin gerçek sahip ve kaynağı olan Türk halkının her iyi şeye lâyık 
olduğu inancı içinde GELİŞMECİLİK VE HALKÇILIK, 

9 Ülkemizi en kısa zamanda, en kısa yoldan bir Bilgi toplumu hali
ne getirerek, en yeni teknolojileri araştıran, bulan, elde eden, bir toplum 
olarak, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin yanında şerefli yerini almasını 
sağlayacak, sanayileşmeyi, teknolojik kalkınmayı başarmak ve hiçbir za
man lâyık bulmadığımız "gelişmekte olan ülkeler" sıfatından kurtara
rak, "gelişmiş", "kalkınmış", "endüstri ötesi toplum" gibi sıfatlara bi
ran önce erişmesini temin gayesi ile ENDÜSTRİ VE TEKNİKÇİLİK, 

Bu "KALKINMA VE YÜCELME YOLLTnun ilkeleri olarak kabul edil
miştir 

Milliyetçi Çalışma Partisinin programında, eğitim, kultur, iktisat politi
kalarının esasları, programın milli ulku ve hedefleri, temel görüşleri ve 
temel kabullerine bağlı olarak ortaya koyulan bu milli doktrinin ilkeleri 
doğrultusunda tesbıt edilmiş, yüce milletimize ve haldeki ve gelecekteki 
varlığımızın yegâne umıdı ve teminatı olan Azız Türk Gençliğine sunul 
muştur 
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MİLLİ EĞİTİM, 
KÜLTÜR VE 
GENÇLİK 

POLİTİKASI 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE 
GENÇLİK POLİTİKASI 

MİLLİ EĞİTİM POLİTİKASININ GENEL ESASLARI 

MÇP, programında ilan ettiği temel hedeflere ulaşmada, temel gö
rüşlerine ve kabullerine bağlı olarak insanımızın eğitimini hayata hazır
lanmasını ve toplum içinde yerini almasını öncelikle ele almakta ve bu
nu milli varlığımızın devamı ve yücelmesinin teminatı olarak görmekte
dir Çunku milletimizin tarihi mirası, hâlde ve istikbâldeki siyası, sosyal, 
ekonomik ve kültürel hedeflen tesbıt edilmeden, bu hedeflen gerçekleş
tirecek olan insanımızın hangi değerlere, ölçülere ve ilkelere göre yetişti
rileceğinin planlanması yapılmadan ve plânların "Milli Eğitim ve Kultur 
Politikası" halinde nesillere mal edilmesini sağlamadan, milli ülkülere 
ve hedeflere hizmet etmek ve ulaşmak manasında bir maddi ve mane
vi kalkınmaya ınanamamaktadır 

Bugün kalkınmak ilerlemek ve yükselmek için ıkı şeye ıhtıyaacımız 
vardır Birincisi manevi ve kültürel kalkınmayı sağlayacak olan inanç ve 
milli ulku, ikincisi maddi kalkınmayı sağlayacak olan bilim ve teknik. 

Bir topluma sadece maddi kalkınmayı hedef olarak göstermek 
ve ekonomik meselelerden bahsetmek çocuğun sadece gövdesini 
irileştirmek gibidir. Eğer çocuğun akli ve ruhi melekelerini de geliş
tirmek ve Müslüman Türk kimliğimizden uzaklaşmamak, yabancıla
ra yem olmamak istiyorsak manevi ve kıulturel kalkınmayı da dü
şünmek zorundayız. Partimiz bu politikamın ısrarlı takipçisi olacak
tır. 

Milli eğitimde en önemli meselemiz maddi ve manevi kalkınmayı 
sağlayacak olan "insan tipi" nı ve kadroları yetiştirmektir 

Türk milli eğitim politikası, yetiştireceği insanda ıkı vasfı, ıkı özelliği 
hedef alacaktır 

(i)Milli kültürüne inanma, geleneklerine, tarihine kısacası milletinin 
butun değerlerine bağlı, milletini yüceltmeyi ulku olarak benimsemiş, 
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şahsiyetli, milliyetçi, ulkucu Müslüman - Türk aydınlar yetiştirmek 
(ii)Atıldığı mesleğin temel bı,gı, hüner ve metodlarını öğrenmiş, bil

gili, akıllı, teknik eğitimini en ust seviyede gerçekleştirmiş, üretici, ılımcı 
ve becerikli aydınlar yetiştirmek 

Birinci hedef, daha çok ilkokul, ortaokul ve liselerde sağlanma
lıdır. İlk ve orta öğretimin hedefi asla tarafsızlık değildir. Aksine bu 
donemde hedef, inançlı, milli ulku ve kültürle mücehhez, ilim zihni
yetine sahip Türk insanı yetiştirmek olmalıdır. 

Bunun için tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, din, ahlâk, sosyoloji ve 
felsefe gibi sosyal kultur derslerinin çok buyuk onemı vardır Bu dersle
rin mutlaka milliyetçi bir müfredata kavuşturulması şarttır 

Din ve ahlâk dersleri ilkokuldan itibaren uygulamalı olarak dev
reye sokulacaktır. 

Partimiz her seviyedeki eğitim ve öğretim programı ve müfredatla
rından, Türk insanı için lüzumsuz, ansiklopedik muhtevada bilgi sunan 
ve çocuklarımızın birçok konuda bilgi hamalı olmasına sebebiyet veren 
dersleri ve konuları çıkaracak daha ziyade sağlambır mantık ve muha
keme gucu kazandırıcı, hayata uygulanabilirliği mumkun ve lüzumlu 
olan ~ igılerı öğretici eğitime önem verecektir 

Partimiz ilk, orta ve yüksek öğrenim ve eğitim arasındaki ko
pukluk ve dağınıklıkları gi Jerecek, eğitim ve öğretimde birlik ilkesi
nin gereğini yerine getirecektir. 

Milliyetçi Çalışma Partisi eğitim ve öğretimi, aile ve çevre faktörleri
nin bütünlüğü içinde ele alarak planlayacak ve bu faktörler arasındaki 
çelişkileri ortadan ka'dırıcı her turlu diğer eğitici ve öğretici politikalara 
özen gösterecektir 

İlköğretimin mecburi ve 8 yıl olmasını, öğretmenleri seçme ol
mak üzere, yatılı "ilköğretim bölge okullarının" yaygınlaştırılmasını 
istiyoruz. 

Almanya'dakı işçilerimizin ilköğretim çağındaki çocuklarının, milleti
mize milli ve manevi değerlerimize yabancılaşmamaları için eğitimlerine 
özel önem verilmesini istiyoruz Bu çocuklarımızın eğitiminde görev ala
cak öğretmenlerin seçimini Türkiye yapmalıdır 

ORTA ÖĞRETİM VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM MESELESİ 
Son yıllarda, adeta bir hastalık gibi memleketimizi saran yabancı 

dille öğretim" uygulamasının kesinlikle karşısındayız Müstemleke ülke
lerinde görülen böyle bir uygulamanın amansız takipçisi olacağız An
cak, şartları iyi hazırlamak kaydıyla öğrencilerimizin dil öğrenmelerine 
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karşı olmadığımızı da vurgulamak isteriz "yabancı dille öğretim yap
mak" ayrı, bir yabancı dili öğretmek ise daha farklıdır Yabancı dille öğ
retim, Turkçenın ılım dili olarak gelişmesine bir engel teşkil edeceği gi
bi, çocuklarımızın kendi kültürlerine yabancılaşmalarına ve aşağılık duy
gusuna düşmelerine bir zemin hazırlayacaktır 

Milliyetçi Çalışma Partisi, Anadolu Liselerinde halen yabancı dille 
okutulan fizik kimya, biyoloji ve matematik derslerinin Türkçe okutulma
sından yanadır 

Orta öğretimde bin "yüksek öğretime hazırlama", diğeri ise 
"mesleğe ve yüksek öğretime hazırlama" olmak üzere iki tip prog
ram takıp edilebilir. Öğrencilerimizin bu iki tıp programda iyi yeti
şebilmeleri için okullar yeterli ders araç ve gereçleriyle desteklene
cek, mevcut labaratuvarlara işlerrlık kazandırılacaktır. 

Fen liselerinde ustun zekalı ve yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesi 
için tedbirler alınacak, beyin gocunun onune geçilecektir 

Ülkemizde nüfusa oranla yüksek öğretim kurumlarında gerekli 
kapasite oluşturulamamıştır Bu sebeple gençlerimizin buyuk bir 
kısmı üniversite onunde yığılmaktadır, üniversiteye giremeyen 
gençlerimizin bir yıllık bir eğitimden sonra iş hayatıma girebilmele
ri için çalışmalar yapılacaktır. 

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu fen ve teknik adamlarının yetiştirilmesi 
orta öğretimdeki fen derslerinin kitabı bilgilere dayanan öğretim usulün
den kurtarılarak daha cazip hale getırılmesııçın uygulamalı bir fen öğreti
mine geçilecektir 

Orta öğretimde okuyup da fakir durumda olan öğrencilerin 
özel dershanelerden yeterince yararlanabilmesi için, MEGSB kon
tenjanlarının yüksek bürokrat ve ihtiyacı olmayan diğer varlıklı kişi
lere verilmesine karşıyız. Bu kontenjandan gerçekten fakir olan öğ
renciler yararlandırılmalıdır. 

EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI 
Eğitimin her kademesinde, yeni teknolojilerden yararlanmak gerekti

ğine inanıyoruz Ancak gerekli teknik eleman potansiyeli," on hazırlık ve 
program olmadan bu işe girişmenin de milletimize malı külfet getirece
ği açıktır Bilgisayar destekli eğitimin kısa surede gerçekleşeceğine inan
mıyoruz Çunku teknolojinin önemli bir urunu olan bu cihazlardan ge 
rektığı gibi yararlanabilmek için alt yapının oluşturulmasına ihtiyaç var
dır 
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Türkiye, gelişmiş ülkelerin ve hatta gelişmekte olan ülkelerin ömrü
nü doldurmuş teknoloji ürünlerini yüksek fiyatla alacak kadar zengin de
ğildir Ülkemizin süratle mikrobilgisayar üretimine girmesi ve bu husus
ta başarılı olması halinde ancak o zaman "bilgisayar destekli eğitim" ı 
gerçekleştirebiliriz 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MESELESİ 
Milli eğitimin temel direği öğretmendir Milliyetçi Çalışma Partisi 

Programındaki hedeflere ulaşmada temel unsur olan insanımızın yetişti
ricisi öğretmenlik mesleğine gereken onemı verecek, onun cazip ve yü
ce bir meslek haline gelmesi için lazım olan her turlu hukuki, malı ve 
idari düzenlemeleri yapacaktır 

Türk Milli Eğitimi, öğretmenlerini özel olarak seçmek ve bu se
çimde Türk milliyetçiliğine inanmış olmayı kesin bir olcu olarak 
kullanmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde, komünist ve bolucu 
anarşist olarak yetişip banka soyan, askerimize silâh çeken genç
ten bizatihi devlet sorumlu sayılır. 

Kendi tarihine hor bakan tarih öğretmenleri, kendi milletinin yarattı
ğı edebiyatı kotuleyen edebiyat öğretmenleri, kendi milletinin düşünce 
sistemine yabancı felsefe öğretmenleri oldukça aydından beklenen üre
tici yönlendirici ve yenilikçi tavır ortaya çıkamıyacaktır 

Öğretmen yetiştirme meselesi ciddiyetle ele alınmalı ve deği
şen iktidarların müdahalesinden korunabilen bir sistem oluşturul
malıdır. 

Türk eğitim sisteminde önemli hizmeti görülen Yüksek Öğretmen 
Okulları, üniversite merkez olmak üzere, yeniden açılmalıdır "Öğret
men yetiştirme sisteminin" mutlaka üniversitelerin bünyesinde kalma
sı veya tek kaynaktan beslenmesi yararlı olacaktır Ancak, bu hususta 
MEGSB ile üniversiteler arasında bir iş birliği yapılması ülke menfaatleri 
açısından gereklidir 

Öğretmenlik özel yetenek isteyen, ruh ve beden sağlığı yerin
de olan insanların yapabileceği bir meslektir. Kaabiliyetli gençleri
mizin bu mesleği seçmelerini sağlayabilecek özendirici tedbirler 
alınmalı; öğretmene toplum içinde itibar kazandırılmalıdır. 

Öğretmen maddi bakımdan desteklenmelidir Bu husus, öğretmen
lerin ayrı bir personel kanununa bağlanması ile gerçekleştirilebileceği gi
bi, çeşitli sosyal haklar vererek de sağlanabilir 

öğretmen maddi ve manevi yönünden tatmin edilmeli; onun 
yetiştirilmesi için her turlu tedbir alınmalıdır. Özellikle iyi bir tahsil-
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den sonra bu mesleğe girmeleri sağlanmalı, mesleğe girenler ise 
"Hizmet içi eğitim" kursları ile mesleklerinde daha da iyi yetiştiril
melidir. Hizmet içi eğitim kursları öğretmene yeni bilgiler ve beceri
ler kazandıracak bir ciddiyetle düzenlenmeli; onu yeni gelişmeler
den haberdar etmelidir. 

YÜKSEK ÖĞRETİM 
YÖK'un uygulamalarından dolayı zarar gören öğrenci ve öğre

tim üyelerine haklarının iade edilmesini istiyoruz. 
YÖK'un üniversiteler üzerinde herşeye müdahale eden mussese 

olarak kalmasını tasvıb etmiyoruz 
Üniversitede ilmi özerkliğe taraftarız. İlmi özerkliği, şahsiyetli 

bilim adamının kazanılmış bir hakkı olarak goruruz. Otoritenin 
emirlerini ilmin, milli ahlâkın ve manevi değerlerin hilâfına yerine 
getirmeyi bilim adamlığı ile bağdaştıran, kendinden başkalarına 
hayat hakkı ve hürriyet tanımayanların da ilmi özerklikten soz et
melerini tiksinti ile karşılıyoruz. 

Üniversite gençliğinin anarşi ve teröre itilmesine karşıyız, fakat 
YÖK ve YÖK'un tayın ettiği yöneticilerinde ilmi zihniyete sahip, mesele
leri ilmi ölçüler içinde tartışabılen bir üniversite gençliği yetiştirme doğ
rultusunda çabalarının olmadığını da görmekteyiz 

Üniversitelerin birinci görevi ilmi araştırmalar yapmak ve araştırma
cılar yetiştirmektir İkinci görevi ise, dünya standartlarına uygun bir öğre
timi gerçekleştirmektir 

Ilım adamiarı ve araştırmacıların "ilmi hürriyetlerine" kısıtlamalar 
getirilmesine ilmin, otoritenin emrine girmesine karşıyız YÖK'un getirdi
ği idari yapılaşmada rektör, dekan ve bolum başkalarının aşırı yetkilerle 
donatılmış olmasını tasvıb etmiyoruz Bu yetkiler zaman zaman kotuye 
kullanılarak, üniversitede ilmi zihniyet ve düşüncenin gelişmesine engel 
teşkil etmektedir 

Öğretim üyesi ve öğrencisi ile birlikte milletimizin hizmetinde 
olan bir üniversite istiyoruz. Aşırı ders yuku, ara sınavların çoklu
ğu ve sonu gelmeyen yönetmelik değişiklikleri ile öğrenci ve öğre
tim üyelerini düşünmekten, okumaktan ve daha verimli araştırma 
yapmaktan alıkoyan sistemin düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Ilım, ılım adamı ve araştırmacı sadece üniversitede bulunmaz Üni
versitelerden başka, çeşitli sahalarda araştırma ve yayınlar yapmak uze-
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re faaliyet yapacak akademiler, araştırma enstitüleri ve laboratuvarlar ku
rulmalıdır İlimde yarışı gerçekleştiremeyen elemanlarını sadece unvan 
alma yarışına sokan bir üniversite sistemini ülkemiz için yararlı bulmuyo
ruz. Vakıf üniversitelerinin dünya standartları ölçüsünde araştırma ve öğ
retim faaliyetini gerçekleştirmelerine çalışılmalıdır 

Memleketimizin her şeyden önce üniversitelerde, Iaboratuvarlarda-
araştırma enstıttulerı ve merkezlerinde çalışan bir alimler ordusuna ihti
yacı vardır 

Bu alimler ordusunu meydana getirdiğimiz zaman Türkiye bi
lim ve teknolojide, ileri ülkelerle yarışa girebilecektir... Türkiye'nin 
bilgisayar teknolojisine, uzay araştırmalarına ve uzay teknolojisine 
de gun geçirmeden adım atması lâzımdır. Beyin gocunun derhal 
onune geçilmeli, ileri beyin ve zekâlarımızın Türkiye'de çalışacakla
rı ortam mutlaka hazırlanmalıdır. 

Memleketimizde geri zekâlılar için özel bir eğitim vardır fakat us
tun zekâlılar için hiçbir şey düşünülmemiştir Ustun zekâ ve kabiliyete 
sahip çocuklar kendilerinden daha aşağı seviyedeki çocukların arasın
da körelmeye bırakılmıştır Bunun derhal onune geçilmeli, bu gibi ço
cuklar en kuçuk yaştan itibaren tesbıt edilip özel bir eğitimli programa 
tabu tutulmalıdır 

MİLLİ KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKASI 

MİLLİ KÜLTÜR 
Uzun zamandan ben milletimizin rıza ve hur iradesine aykırı olarak, 

milli benliğini kaybetmiş taklitçi bir avuç aydının baskı ve emrıv^kılerı ile 
yürütülmeye çalışan "gudumlu bir kultur değişimi programı" nın yoz-
laştırıcı ve yabancılaştırıcı tahribatı sonucu, insanımız inançlarına ters bir 
kultur rr-uhıtıne ve yaşama tarzına itilme tehlikesi ile karşı karşıya bırakıl
mıştır Böylece kokuşmuş bir kultur ve medeniyet, bazı aydınlarımızın il
min ışığındakı gerçekçi tenkitlerine rağmen, çağdaş yaşama seviyesi 
olarak takdim edilmek istenmiştir 

Bu kültür sömürüsünün arkasından gelen siyası ve ekonomik oo-
murunun de toplum hayatımızı sarstığı görülmektedir Milli bünye, ken
dine tsrs gelen her çeşit yapılaşmaya devamlı tepki göstermekte ise 
de, karar ve uygulama mevkiinde olanlar bu tepkiye aldırış etmemekte
dirler 

Eğitim ve kultur kuruluşlarımızın program ve politikalarındaki yanış
ların da bu gidişe hız kazandırdığı bilinmektedir Bugüne kadarkı eğitim 
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ve kultur faaliyetleri neticesinde, Türk insanı fikirsiz, inançsız, milli ulku 
ve hedeflerden yoksun bırakılmış, bilhassa bir çok gencimiz yabancı 
ideolojilerin ağına düşürülmüş, yozlaşmaya, yabancılaşmaya mahkum 
edilmiştir Bugün kendine güvensizlik olarak ortaya çıkan bu şahsiyet 
zaafıyetı giderek yabancı hayranlığına dönüşmüştür Partimiz ımanımız-
dakı bu değişmeyi bir sosyal gelişme olarak değil, fertte ve toplumda 
kimlik bunalımı olarak kabul ettiğini açıkça beyan eder 

Kultur, her bir unsuru tarihin içinden suzule suzule günümüze 
ulaşan, yazılı ve yazısız hukuk ile gerek fert, gerekse toplum plâ
nında inanış, duşunuş, hissediş ve davranış şekilleri, maddi ve ma
nevi unsurlarıyla hususi bir yapı tezahür ettiren hayat tarzı demek
tir. 

Japon, Alman, Fransız veya İngiliz kulturu denilince kendine mah
sus bir hayat tarzı anlaşılır Kultur, insanların daha önceki nesillerden 
devir aldığı değerlen muşahhaslaştırıp bir tekamül ve devamlılık inancı
na bağlı olarak yaşatmaları demektir 

Bu açıdan bakılınca başta dilimiz olmak üzere mimarımız, edebiyat 
ve sanatımız, folklorumuz, kültürümüzün temel değerlerini meydana ge
tiren unsurlardır 

Millet düşmanlarının, Türk dilini bozmak, inançlarını sarsmak Türk 
edebiyatını yozlaştırmak, Türk sanatını soysuzlaştırmak yönündeki çalış
malarının sebebi açıkça bilinmektedir 

Tarihten getirdiği kultur değerleri yozlaştırılan bir millete karşı yürü
tülecek düşmanlık kolaylık kazanmış demektir 

Aksine bu müşterek ve tarihi değerlerini korumayı bilmiş başarmış 
bir milletin ise bu düşmanlıklara karşı direnişi çok daha guçlu olabilmiş
tir 

Hiç şüphesiz ki milli kültürümüzün, başka kültürlerle olan etki
leşmesi sonucunda, birçok şey vermekte ve almaktadır. Farklı kül
türler karşısında, özellikle yeni yetişen nesillerin kultur şokuna uğ
ramasına ve kimlik bunalımına saplanmasına mani olucu; kalite ve 
sayıca ihtiyaca cevap veren eserler ortaya konmasına yönelik, mil
li kultur değerlerinin millete aşılanmasını sağlayacak gayret ve fa
aliyetler çoğaltılacaktır. 

Milli kultur değerlerimizin yıpratılması sonucunu doğuran, kültürel 
değerler kargaşasına sebebiyet veren, kultur hayatımız ile ilgili milli mu
tabakatları bozan, kayıtsızlık ve düşmanlık örneği uygulamalar onlene 
çektir 

Devletin resmi bir kuruluşu olarak tekel gibi çalışan TRTnin 
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haber ve yorumlarda tarafsız, kültürel değerler karşısında milli mu
tabakatları gözeten bir taraflılık ilkesini benimsemesi sağlanacak
tır. Milli kültüre hizmet edecek programlara ağırlık verilecektir. Ana
nevi sanatlarımız, Türk mutfağı, ata yadigârı eserlerin bakımı, tami
ri ve muhafazası, Türk mimarisinin, musikisinin, tiyatrosunun, sine-
masınnm, edebiyatının korunması ve geliştir ilmesi bir devlet politi
kası haline getirilecektir. Vatanın tapusunu çeşitli yabancı çevreler 
ile gayrimilli unsurlara çıkaran anlayış terkedilecektir. 

Çocuklarımızın dini kulturu alabilmesi ıçm ilmi kitaplar dışında, onla
rı özendiren ve din vicdan ve ahlâk duygusu yaratan yayınlar yapılması 
sağlanacaktır 

Türk tarihine ait araştırmalar desteklenecek, çeşitli seviyelere 
hitap edecek tarzda tarih kitapları bastırılacaktır. Türk tarihine bö
lünmez bir butun gözüyle bakılacaktır. 

Milli şuuru ve milli menfaatlere bağlılığı dondurucu, mücerret bir in
sanlık parolasıyla kültürel ve ekonomik istismara yol açıcı tavizci, neme
lazımcı, beynelmınelcı ve bağımlı hümanist kultur anlayışını reddederiz 

Milliyetçi Çalışma Partisi her sahada milli kültürle ilgili kuruluş
ların müesseseleşmesini teşvik edecektir. 

Milli kültürümüzün yerleşim birimlerinin en ücra köşelerinde kalan 
güzelliklerini ortaya çıkaracak, koruyacak, geliştirecek tedbirler öncelik
le ele alınacaktır 

Asırlardan beri milli kültürümüzün temel eserleri olma niteliği
ni korumuş her sahadaki, yazılı eserlerin rutubetli ve tozlu bodrum
larda çürümesi, yok olması önlenecek, bu eserler bu gunku yazı 
ve konuşma diliyle toplumumuza kazandırılacak, kütüphanelerimi
ze, okullarımıza parasız, piyasaya ise ucuz fiyatlarla sunulması 
sağlanacaktır. 

Milli kültürümüzün ne olduğu, nasıl korunup geliştirileceği konula
rında ehliyetli ılım ve fıkır adamlarına ülke seviyesinde, öncelikle ilk, orta 
ve yükseköğretim kurumlarında öğrenci ve vatandaşlara konferanslar 
verdırılecektır 

Milli kultur ortamı nesillerin eğitiminde önemli bir yer tutan, 
eğitiminde millilik vasfına önem veren bir siyasetin, kültürde farklı 
olması düşünülemez. Kultur faaliyetlerinin bütünleşmesi için Milli 
Kultur Bakanlığı kuruluşuna gidilecektir. 
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SANAT VE SANATÇILAR 
Günümüzde de, milletler mücadelesi butun şiddetiyle devam 

etmektedir. Mevzii lokal savaşlarını sürdürdüğü bölgeler dışında, 
butun dünya sathı, bir başka savaş tarzını yaşamaktadır: Yani, kut
tur, propaganda ve ekonomi harbi... Fikir sistemlerinin ve ideolojile
rinin harbi... 

Butun dünyanın topyekun yaşamakta olduğu bu harp, dağlarda, 
ovalarda, siperlerde verilmiyor Yeni harbin savaş alanları caddeler, 
meydanlar, okullar, fabrikalar, sahneler, perdeler, galerilerdir Top, tü
fek, tabanca ıkına dereceye itilmiştir Yeni harbin silahları gazeteler, kı-
tablar, radyolar, televizyonlar ve her turlu sanattır 

Hedef düşmanın ülkesini fethedip bayrağını ortaya dikmek değil, 
düşman ülkedeki beyinleri ele geçirmektir Bu yolla süper güçler, 
A B D , Batı Avrupa ve Çın, sıcak harbin en kuçuk rizikosunu yaşama
dan ve tek vatandaşının burnunu kanatmadan tesir alanlarını genişlet
meye çalışıyorlar 

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

Sanat ve sanatçı "vuruşmanın merkezine" cemiyetin butun ke
simlerinden daha yakındır. Çunku sanat, yeni harbin ağır silâhların
dan biri haline sokulmak istenmektedir. Sanatçı neo-emperyalız-
min (Neo-Kolonyalizm) paralı asken seviyesine düşürülmeye çalışıl
maktadır 

Neo-emperyalızmın tutsağı olan sanatçı, "Ne için sanat?..." soru
sunu duyar duymaz düğmesine, basılmış bir makina gibi cevap ve
rir: "Sanat toplum içindir" diye Ama, nefretle dolu yureklerındekı bu 
tek sevgi ifadesinin hedefi olan toplum da belli değildir 

Bu sorunun sorulabılmesı için önce yapılan şeyin sanat olması 
ıcab eder Bugün Türkiye sanatın gayesinin değil sanatın kendisinin sı
kıntısını çekmektedir 

Sanat önce şahsı özelliklerde kaabılıyetlerde belirir, ancak kaynağı 
belirli bir kuttur çevresidir Sanat sadece ferdin özelliklerine bağlana
maz önce mahalli olarak fertler bazında sahnelenen sanajt ülke çapın
da sosyal kabul görürse milli sanatın bir parçası olur Milli niteliğini ko
ruyarak diğer sanatlarla kultur alışverişi içme girebilir Böylece dünya ça
pında tanınabilir Her sanat dalındaki başarı dığe' mılletlerdekı sanat an
layışlarından ayırt edılıct özellikler taşır Ama sanatçı bir millete mensup-
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tur. Kendisi yaptığının şuurunda olsa da olmasa da sanatı millidir. Bu 
hukum sadece taklitçiler için doğru değildir. Taklitçinin esen milli olma
dığı gibi şahsı de değildir. 

Biz "sanat millet içindir" diyoruz. Milleti millet yapan değerlerin 
üreticisi olarak sanatçının Türk milliyetçiliği fikir sistemi içindeki 
yeri bellidir. Bizce birinci sınıf bir sanatçı ve meydana getirilen bi
rinci sınıf bir eser birkaç üniversite kadar kıymetlidir. Biz onu bul
duğumuz zaman baremi katsayıyı düşünmeyiz. 

Sanatçının yalnız sanatını düşünmesi, tek derdinin sanatı olma
sı mutlaka erişeceğimiz bir hedeftir. Çünkü sanat eserinin ortaya 
konulusu, zaten tek başına insan tahammülünün hudutlarını zorla
yan bir çabadır. 

Bu anlayışla sanat politikamızın temel ilkeleri: 
(i) Kaabiliyetlerin bulunmasında uygulayacağımız yurt çapında 

ve toplumun her kesiminde çalışan bir teşkilât 
(ii) Yurt çapında bir sanat eğitimi teşkilâtı. 
(iii) Yetişmiş sanatçının araştırıcı kabiliyetini teşvik gayesi ile 

kurulacak yaygın ve güçlü bir teşvik sistemi. 
(iv) Sanat doruklarının azami kalite ve sayıda eser vermesini 

sağlayacak bir maddi ve manevi ortamı. 
Belirttiğimiz bir dört ilke "sanat ve sanatçı" konusundaki uygula

malarımızın esasını teşkil eder 
Sanatın bütün dallarında telif hakkına hürmet edilmesi kanuni 

mecburiyet olacaktır. Telif haklarının vergi muafiyeti, geçim endek
sine göre kendiliğinden ayarlanır hale getirilecektir. 

özel sanat teşebbüslerinde, bilhassa özel tiyatrolarda ve "sanat" sı 
nemasında kredi, vergi muafiyeti, belediye rüsum muafiyeti sağlanacak
tı. 

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

Devlet Sinema Okulu ve Stüdyosu kurulacaktır. Sinema sanayii ile 
sanatı, gerçek sanat seviyesi milletimize yaptığı hizmet ve faydası olcu 
sunde devletden yardım görecektir. Halk eğıtımnde kullanılacak mes'e 
ki teknik ve kultur filmleri Devlet Film Endustrısınce karşılanacaktır 

Devlet Tiyatroları her yönü ile ele alınacaktır. Milli Türk tiyatro
su telif eseri ile, sanatçısıyla, sahnesiyle Türk milletinin emrinde 
olacaktır. 
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Anadolu'nun çeşitli yörelerinde çeşitli sebeplerle yok edilen tarihi 
ve milli sanat eserlerinin yerlerine aynen konmasını yapmasını sağlaya
cağız 

Sanatçıların eğitildiği kurumlar ile sanat kuruluşları arasındaki 
tezatlar giderilecektir. 

Butun buyuk merkezlerdeki çalışma, eğitim ve icra ihtiyaçlarına ce
vap verecek kultur merkezlen kurulacaktır 

Sanatımızın zirvelerini içinde toplayacak ödüllendirme ve teş
vik kararlarında kararlarında otorite görevini üstlenecek bir Türk 
Sanat Akademisi kurulacaktır. 

Klâsik Türk musikisi ve Türk halk müziğe kendi değerleri için
de geliştirilecektir. Türk musikisi konservatuvarı tesir alanı itibariy
le geniş imkanlara kavuşturulacaktır. 

Kendi milli sanatı ile yabancılaşan onu hor gören bir anlayış 
çağdaşlaşamaz. 

Milletler arası sanat temasları, sanatımızın yurt dışında tanıtılması te
sadüflere bırakılmayacaktır Bu bir devlet görevidir Dun mimarisi, şıırı, 
muzığt, seramiği, geleneksel tiyatrosu, oyması, işlemesi ile en buyuk 
olan Türk sanatını ve Türk sanatçısını lâyık olduğu mevkıye getirecek 
her turlu tedbiri alacağız 

Sanata hizmet milliyetçiliğe hizmet demektir. 

TÜRK DİL POLİTİKASI 
Türk dili, Türk milletinin goz bebeğidir Dit politikamız, kultur politi

kalarımızın ayrılmaz bir parçasıdır Türk dili, Turk'u Türk yapan en 
önemli unsurlardan biri, belki de birincisidir. Bu bakımdan Türkçe'yi 
milli kimliğimizin en mukaddes bir parçası olarak korumak, geliştirmek 
ve yaymak temel hedeflerimiz arasındadır Ziya Gokalp ve Ömer Sey
fettin'in başlattığı sade Türkçe hareketi ile dilimiz en güzel kıvamına 
ulaşmış Yahya Kemal, Mehmet Akif, Orhan Seyfi, Faruk Nazif, Cahit 
Sıtkı, Arif Nihat ve Necip Fazıl'ın şiirlerinde Refik Halit, Yakup Kad
ri, Reşat Nuri, Ahmet Haşim, Hamdullah Suphi, Peyami Safa ve Ni
hal Atsız'ın nesirlerinde en güzel örneklerini vermiştir Yapılacak iş, bu 
yazar ve şairlerimizi gençler için anlaşılmaz hale getirecek kelime kıyımı 
değil, teknolojinin, felsefenin ve ilmin yeni kavramları içinde güzellik öl
çülerine uygun yeni kelimeler türeterek dilimizi zenginleştirmektir 

Dili, bir kultur kurumu olarak kabul ediyor ve tarih boyunca, ister 
Göktürk ve Karahanlı, ister Osmanlı, Çağatay ve Cumhuriyet donemle-
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rinde olsun Türkçe yazılmış her esen milli kultur varlığımızın bir parçası 
sayıyoruz Bunun için de her Türk aydını, Türk dilinin her döneminde 
yazılmış eseri okuyup anlayacak şekilde yetiştirilmelidir diyoruz 

Ozturkçecilik namına yürütülen ketime kıyımı, bugünkü nesille
ri bir kaç bin kelimeye mahkum etmiş düşüncelerini kısırlaştırmış, 
onları bilmedikleri kelimelere ve bu kelimelerin kullanıldığı eserle
re düşman haline getirmiştir. Bir milletin kulturu için bundan daha 
vahim bir durum düşünülemez. İşte bunun içindir ki artık kelime kı
yımı istemiyor, ilim, kultur ve edebiyat eserlerimizi okuyup anlaya
cak kelime kadrosuna sahip nesiller istiyoruz. 

Turkçenın bayrak ve vatan toprağı gibi korunması gerekir Turkçeyı 
ılım dili olmaktan uzaklaştırıcı uygulumalara karşıyız Yüksek öğrenim di
li Türkçe olmalıdır 

MİLLİ GENÇLİK POLİTİKASI 
Gençlik milletimizin ümidi geleceğimizin teminatı ve milletimi

zin devamlılığı konusundaki garantisidir. Gençlik dinamik, idealist 
bir kudret kaynağıdır. 

Gençlikten 12-24 yaş grubu anlaşılmaktadır Bu gurup genel nüfus 
içinde % 27'lık bir orana sahiptir Türk gençliği okul ıçı ve okul dışı ol
mak üzere ıkı ana başlığa ayrılmaktadır Okul dışı gençlik (çalışan, kır, 
asker, gecekondu, özel durumlu ve yurt dışı gençlik) gençlik grubu için
de buyuk bir çoğunluğu (% 80) teşkil etmektedir Böylece gençlik okul 
ıçı ve okul dışı şekilleriyle butun memleket sathını kaplayan ve yurt dr 
şında bulunan bu vatanın evlâtlarını içine alır 

Devletin ve milletimizin teminatı olan gençliğin, 
(i)Mıllı ulku, milli ahlâk ve milli kultur politikası içinde şahsiyetini bul

masını, 
(ıi)Ruh ve beden sağlığının korunmasını, 
(iii)Disiplin ve fedekârlık örneği haline getirilmesini vazgeçil

mez temel mesele sayarız. 
Ülke gençliğinin butun olarak milli hedeflere göre teşkilâtlandı

rılmasını ve her turlu zararlı ideolojilerin tesirlerinden kurtarılarak 
milli ulku etrafında buyuk yarına hazırlanmasını öngörürüz. 

Gençliğin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme gelişme
lerini sağlamak devletin sürekli görevi olmalıdır. Gençler milli me
selelerden haberdar edilmeli bilgi ve kültür naklinden faydalandırıl-
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malı milli kulturu taşıyan üretici fertler haline sokulmalıdır Genç
likteki yenilikçi, değışmecı ve dinamik tavır Turk'u Türk yapan de
ğerlere uyum sağladığı takdirde faydalı ve gelışmecı olabilir 

Yetişkinlerin gençliğe iyi rehber olmaları, sosyal miras naklin
de gençlikte tereddütler meydana getirecek yanlışları yapmamala
rı gerekir 

Gençliğin duygu ve hisleri istismar edilerek ticari amaçlar için 
kullanılmamalı cinsellik tek mesele olarak takdim edilmemelidir 

Öğretim uyesı ve öğrenci dıyaloğundakı yetersizlikler ortadan 
kaldırılacaktır Katma Değer Vergisi kitaplardan kaldırılarak bilhas
sa ders kitapları ucuzlatılacak ve okuma alışkanlığı çeşitli yollarla 
teşvik edilecektir 

Yumardaki yatak kapasitesini arttırmak kadar kütüphane oku
ma salonları da çoğaltılarak yurtlar birer kultur merkezi haline geti
rilecektir 

Mezuniyet sonrası eğıtım-ıstıhdam ilişkileri dinamik bir düzen
lemeye tabı tutulacak ihtiyaçlara uygun bir insan gucu plânlaması 
yapılarak diplomalı ıssızlık ve tesadüflere kalan iş imkânı önlene
cektir 

Yüksek öğrenimde yabancı dille eğitim ve öğretim kaldırılacak 
Türkçe nın ılım dili olarak gelişmesi sağlanacaktır 

Orta öğretimde ve yüksek öğretimde boş zaman meydana geti
rilerek bunun en iyi şekilde değerlendirilmesine çalışılacaktır 

Fiziki olarak sınıf ve anfılerın yetersizliği giderilerek öğrencile
rin çalışabilecekleri alanlar tesis edilecektir 

Türk gençliği araştırmaya teşvik edilmek suretiyle araştırma 
kabiliyetleri geliştirilecek araştırma yöntemleri bilgisi dersi but-n 
yüksek öğretim kurumlarında okutulacaktır 

Kılık kıyafet konusunda halkımızın orf ve adetleri ile ters dü
şen tutumlardan uzaklaşılması sağlanacak ve eğitimde fırsat eşit
sizlikleri önlenecektir 

Gençler için bilhassa buyuk şehirlerimizde 'Danışma ve Reh
berlik Merkezleri kurulacaktır 

Kısaca olaylar tarafından eğitilmeyen tesadüflere göre yönlen
dirilmeyen milli hassasiyetini kaybetmemiş, bizi biz yapan değer
lerle yabancılaşarak kimlik bunalımına krizine ve aşağılık duygusu
na düşmemiş bir gençliği ülkenin geleceğinin yegâne teminatı ola-
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rak görüyoruz. 

SPOR POLİTİKASI 
Türk toplumunun her ferdinin özellikle Türk gençliğinin beden ve 

ruh sağlığını geliştirmek için milli bir spor politikası uygulanmaktı ^ot. 
yal devlet anlayışının gereği sayarız. 

Milli spor politikasında gerekli insan gucunun yetiştirilmesine 
ağırlık verilecek, sporun her yerleşim birimlerine yaygınlaştırılması 
sağlanacak ve spor alan ve tesislerinin kurulması plan ve disiplin 
içinde sürdürülecektir. 

Milli spor politikasında ananevi spotlarımızdan o!^n güreş tvr < »«. 
okçuluk ve atılıcığa önem verilecek ve J'urk gençliğine benm s^t'- '^s, 
için tedbirler geliştirilecektir. 

Okullarda ve kamu kuruluşlarında spor ve spor eğ'iımıne ağn<'U •>.<-< 
rilecek ve sporun kitlelere yaygınlaştırılması sağlanacaktır 

Amatör spor teşvik edilecek ve başarılı sporcular milli ovunç ve yu» 
rur vesilesi olarak devletçe desteklenecekti!. 



MİLLİ İKTİSAT 
POLİTİKASI 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MİLLİ İKTİSAT POLİTİKASI 

GÜÇLÜ, DİNAMİK VE İSTİKRARLI BİR İKTİSADI YAPI 
Türkiye, tarihi, coğrafi ve siyası birçok sebeplerle iktisadı ve sosyal 

yönden kalkınmasını ve sanayi toplumu haline donuşumunu en kısa za
manda gerçekleştirmek mecburiyetinde olan bir ülkedir 

Türkiye'nin jeopolitik durumu, batı ve komşu ülkelerin ulaştıkları ge
lişmişlik seviyeleri, bulunduğu mevkii dünya hakimiyetini ele geçirmek 
isteyen süper güçlerle çarpışma alanı olarak seçilmiş olması bu mecbu
riyeti daha da arttırmaktadır Çunku böyle bir konuma sahip olan Türki
ye'nin milli bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyabilmesi herşey-
den önce sanayileşmiş guçlu, dinamik ve istikrarlı bir iktisadı yapının 
varlığına bağlıdır 

Değişen dünya ve ülke şartları dikkate alındığında, Türkiye'nin 
hızlı, dengeli ve devamlı bir kalkınmayı ve sosyal gelişmeyi sağla
yabilmesi için kısa vadeli ve dar goruşlu palyatif ve dış kaynaklı re
çetelere dayalı tedbirler paketi yerine, Türk toplumunun iktisadi Ve 
sosyal değerlerini milli manevi kıymet hükümlerini dikkate alan 
Türk insanının acil çozum bekleyen temel meselelerine çare bu
lan, gerçekçi, ilmi tutarlı bir milli iktisat politikasına ve kalkınma 
stratejisine ihtiyacı vardır. 

Ekonomiye diğer sektörlerden ve hedeflerden bağımsız dar bir açı
dan bakmıyoruz "Ekonomi mi?, Kultur mu?" ayrımını gereksiz ve ılım 
dışı buluyoruz Çunku kultur yaşama tarzı olduğundan ekonomiyi de 
kapsamaktadır 

Bin yıldır Anadolu yarımadasını vatan yapan milletimizin, kendine 
donup, hur ve bağımsız şekilde ahlâk ve manevıyatda en ustun seviye
ye gelmiş sosyal ve iktisadı refahı bölüşen, itibarlı ve kuvvetli, bütünleş
miş bir toplum olmasını istemek, hem hak, hem de vazifedir Bunun bir 
hak olduğuna inanan Ulkucu kadrolar sistem tartışmalarını ve plân mu-
naşakalarını amaç sayanlardan ayrılır Ulkucu vatandaşların "Ne Mutlu 
Turkum Diyene" mutabakatından rahatsız olmayan insanların, Milliyetçi 
Çalışma Partısı'nde toplanarak "Nasıl bir Türkiye?" sorusu etrafında 
yeni ufuklar araması, yeni plânlar yapması gerekmiştir. 
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Adalet fikrini yaralamayan sosyal bütünleşmeyi zedelemeyen, de
ğerler dünyasını bulandırmayan, emeği söndürmeyen, gayrı safı milli ha
sılayı yükselten, hane halkı tüketim harcamalarında onur kırıcı tablolara, 
yanı açlığa yokluğa imkân vermeyen, asgari ücreti vergi dışı bırakıp sos
yal güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetlerinde "tüccar devlet" değil, "hiz
met götüren devlet" anlayışının uygulamalarına talip bir plânlama
nın en kısa zamanda yapılarak ve tarihi birikimlerden yararlanarak, 
gunun meselelerini çözen, gelecek için tedbirler alan siyasi kadro
lar inanırlar ki, sistemler bir amaç değil bir araçtır. Milliyetçi Çalış
ma Partisi sistemlerin toplumların kendi bünyesinden doğduğu 
müddetçe mutluluk getirebileceğine inanan Ülkucu kadroların Par
tisidir. 

Türk Milliyetçileri, haset üzerine kurulmuş Marksist-Leninist 
sistemi de, ihtiras üzerine kurulmuş Liberal sistemi de, İtalyan mil
liyetçiliğinin saldırgan bir tezahürü olan Faşizmi de, çağın gerisin
de kalmak, milletine yabancı olmak sayar ve reddeder. Türkiye'nin 
kalkınmasında insanımızın içine duştuğu bunalımın tek çozum ye
ri Türk milletidir. Çozumu, tarihi, geleneği, inancı, ozu ile milletimi
zin yapısında aramak ve çareyi ona göre geliştirmek zorundayız. 
Kaynağını Türk İslâm Ülküsünde bulan Türk milliyetçiliği, ne ferdi, 
ne de sınıfları değil, Türk milletini esas değer olarak alır. 

MİLLİ İKTİSAT POLİTİKASININ GENEL ESASLARI 
Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini sürdürmesi, milletimizin mad

di ve manevi yönden yükselme ve yücelmesi, ülkemizin çağdaş mede
niyet seviyesine ulaşması milli ekonomimizin güçlenmesine bağlıdır 

Türk ekonomisinin içinde bulunduğu bunyevı ve konjekturel prob
lemlerin sağlıklı ve köklü çozumu milli bir iktisat politikasını gerektirmek
tedir 

Liberal ekonominin ferdiyetçi, kozmopolit, faydacı ve müdahale 
kabul etmeyen anlayışıyla, Marksist ekonominin sınıfçı ve zümreci, 
kavgacı, maddeci yaklaşımlarını reddediyoruz Her ıkı ekonomik yaklaşı
mın da Türkiye'nin iktisadı ve sosyal kalkınmasında ortaya çıkan prob
lemlerini çözebileceğine inanmıyoruz Çunku iktisadı faaliyetleri yönlen
diren motifler ferdi ve maddi menfaatler olduğu kadar milli, manevi, in
sanı sosyal duygu ve düşüncelerdir İnsanımızı iktisadı bir varlık olarak 
düşünürken, Türk milletine olan mesuliyetini de asla ihmal edemeyiz 

Partimizin uygulayacağı milli iktisat politikasının esasları, maddi ve 
manevi temelleri, Milli Doktrin Dokuz Işık'ta ortaya konulan ilkeler-
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den oluşmaktadır 
Milli iktisat politikası millet hayatı içerisinde yer alan milli unsurları 

dikkate alacaktır Milli kultur, milli ve manevi değerler ahlâk, orf ve adet
ler, zihniyet dünyamız, tutum ve davranış özelliklerimiz mutlaka gozo-
nunde bulundurulacaktır 

Milli iktisat politikası sınıf ve zümre hakimiyetine fırsat vermeden mil
letimizi bir butun olarak kavrayan, herkese çalışma ve teşebbub hak ve 
hürriyetini veren bir temel üzerine oturulacaktır 

Milli iktisat politikası, milli, demokratik planlama anlayışı ile 
yüksek teknoloji ve verimlilik ilkeleri içinde üretim artışını hedef 
alacaktır. Çunku bir milli ekonomi için vazgeçilmez ilke daha çok 
ve daha etkili üretmek olmalıdır. Ancak üretilen mal ve hizmetlerin 
gelir grupları arasında adil dağılımı da önem taşımalıdır. 

Milliyetçi Çalışma Partisi, milli iktisat politikası esasları içerisinde 
Turl. ekonomisinde hukuki, malı alanlarda bir dizi reformu gerçekleştir
me kararındadır Toprak mülkiyetinden, KİT'lerin reorganızasyonuna, 
malı sistemden adlı sisteme, bankacılıktan vergilendirmeye kadar bir di
zi reforma mutlaka gidilecektir 

MİLLİ İKTİSAT POLİTİKASININ 
HEDEFLERİ VE SANAYİLEŞME 
Milliyetçi Çalışma Partisinin uygulayacağı milli iktisat politikasında, 

Türk ekonomisindeki iç ve dış dengelerin korunması, ekonomik istikrar 
içerisinde buyume ve adıl boluşum temel hedef olacaktır 

İktisadı kaynakların, alt yapı gibi dolaylı üretken alanlarla, doğrudan 
üretken, ıstıhdem ve gelir yaratıcı alanlarr arasında uygun ve etkin kulla
nımı ve dağılımı sağlanacaktır 

Türkiye'nin iktisadı ve sosyal kalkınması için gerekli yapı değişikliği
ni sağlayacak sanayileşme politikası ve stratejsı ithal ikamesi olacaktır 
Ancak değişen yapı içerisinde büyümenin sürdürülebilmesi ihracata ve 
dovız kazanmaya donuk mal ve hizmet üreten kapasitelerin oluşması
na bağlıdır Bu itibarla temel sanayilerde ithal ikamesine gidilirken fıılı 
ve potansiyel olarak rekabet gucune sahip olan sektörlerde ihracata do
nuk sanayileşme politikası izlenecektir 

İthal ikamete dayalı sanayileşme strajesı ara ve yatırım malları üreti
mine donuk bir yörüngeye oturtulacaktır Bu amaçla milli ve demokra
tik plan anlayışı içerisinde yatırım öncelikleri yeniden belirlenecektir 
Böylece Türkiye'de kaynak kıtlığından daha önemli olan mevcut tktısadı 
kaynakların yanlış ve verimsiz Kullanımı kesin olarak önlenecek ve kay
nak israfından vazgeçilecektir 
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Sanayileşme politikasında, sanayi sektörü kadaı tarım sektörünün 
de güçlenmesine önem verilecek ve tarıma dayalı sanayi geliştirilecek
tir Sanayi ile tarım arasındaki girdi çıktı ilişkilerini güçlendirici, tarımda 
makınalaşmayı ve girdi kullanımını özendirici, ihracata dayalı üretim faz
lası yaratıcı, artan nüfusun beslenme ihtiyacını karşılayıcı butun tedbirle
re gidilecektir 

Sanayileşmenin finansmanı için bir dizi yeni tedbir alınacak, teşeb
büslerin oz kaynak kullanımı, oto finansman kaynağı teşvik edilecek, 
ekonomide yaratılan kaynakları yatırılabilir fonlar haline donuşturebıl-
mek için bankacılık sistemi ve sermaye piyasası yeniden gözden geçiri
lecek, milli banka sistemimizde mevduata "kar payı" veren, orta ve 
uzun vadeli kredi kaynakları kullandıran yatırım ve kalkınma bankaları
nın ağırlığı hıssettırılecektır 

Teşvik sistemi yeniden ele alınacak, üretime donuk bir teşvik siste
mi uygulanacaktır İhracata yönelik teşvikler de ise sadece talebınn ya
pısında değil üretimin yapısında da değişmeye yol açılması sağlanacak
tır Bu amaçla yerli girdi kullanımını artırıcı, teknolojik seviyeyi yükseltici 
veya teknoloji üretimini teşvik edici gerçekçi teşvikler pazarlamadan zi
yade üretim bazında uygulanacaktır Hayalı ihracata fırsat verecek bu
tun kapılar kapatılacaktır 

İthalatta hızlı bir şekilde serbestleşmeye gidilmesi önlenecek, ithala
ta dayalı tüketimin genişlemesi ve gösteriş tüketiminin azaltılabilmesi 
için tedbirler alıınacaktır İktisadı hayatın yönlendirilmesinde para ve ma
liye politikası araçlarından en etkin şekilde yararlanılacaktır Bu amaçla 
antıenflastyonıst para ve sabit gelirlilerin refah kaybının kalıcı ve kesin 
çozumu için butun tedbirler alınacaktır 

Enflasyon sadece ekonomide menfi sonuçlar doğurmakla kalma
makta ahlakı değerlen aşındırmakta, tüketim ihtirasını kamçılamakta, re-
el vergi gelirlerinin azalmasına yol açmakta, gayrımeşru haksız kazancı 
teşvik etmektedir Bu bakımdan enflasyonla mücadele sürekli bir şekil
de sürdürülecektir 

İşsizlikle mücadelede istihdam kabiliyeti olan yatırım projelerine ön
celik verilecek ve mevcut işletmelerin hem üretim kapasitelerinin artırıl
ması hem de ışgucu fazlasını istihdam edici şekilde çalışma hayatı ve 
faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 
Hızlı sanayileşmenin ve yükselen hayat seviyesinin ihtiyaç duyduğu 

enerji talebinin planlı, kararlı, yeterli ve güvenilir bir şekilde sağlanması 
enerji politikasında esas alınacaktır Enerji talebinin sağlanmasında dış 
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kaynaklara bağlılığın azaltılması ve özellikle enerji alımının tek dış kayna
ğa bağlanmaması ilk temel hedef olacaktır Enerji üretim ve dağılımın
da teknolojik gelişmeler yakından izlenecek ve ülkemizde transfer im
kanları araştırılacaktır Enerji sektöründe milli hedefler ve ekonominin 
uzun vadeli gelişme ilkeleri goz onunde bulundurularak uygulamada 
gecikmelere yol açmayacak tedbirler alınacak ve bu amaçla Türkiye 
Enerji Ana Planı uygulamaya konulacaktır Öncelikle hidrolik, güneş, 
rüzgar jeotermal ve bıyogaz gibi enerji kaynakları ile nükleer enerjiden 
verimli olarak yararlanmayı sağlayacak ilen teknolojilerin kullanılması 
için gerekli tedbirler alınacak ve araştırma geliştirme faaliyetlerine önem 
verilecektir 

Temel metal sanayileri ve enerjinin ham madde ihtiyaçlarını 
karşılamak ve ithalatı ikâme ederek döviz kazancını arttırıcı imkân
lar goz onunde bulundurularak bilinen maden rezervlerinin gelişti
rilmesi, yeni maden kaynaklarının araştırılması ve maden işletme
ciliğinin milli kalması ilkesine uyularak kaynakların israf edilme
den değerlendirilmesini sağlamak amacıyla devletin madencilik 
alanında üretim, denetim ve etkinliği artırılacaktır. Özellikle strate
jik madenlerin devlet tekelinde işletilmesi temel olacak ve radyoak
tif mineraller kamu elinde bulundurulacaktır. Madenlerin cevher 
olarak ihracı yerine işlenmiş sanayi urunu halinde ihracına ağırjık 
verilecek ve öncelikle döviz kazandırıcı madenlerin üretimini arttırı
cı araştırma - geliştirme faaliyetleri yapılacaktır. Tabii kaynakların 
ülke ihtiyaçlarına ve milli menfaatlere uyumlu kullanılması temel il
ke olacak ve bu konuda hukuki, idari ve iktisadi yeni düzenlemele
re gidilecektir. 

MÜLKİYETİN 
YAYGINLAŞTIRILMASI VE MİLLET SEKTÖRÜ 
İstikrar içinde dengeli, hızlı bir iktisadı kalkınmayı gerçekleştirmek 

ve sanayileşmek, kuçuk tasarrufları yatırılabilir kaynaklar haline dönüş
türmek, kalkınmanın nimetlerinden sosyal adalet anlayışı içerisinde yay
gın ve adıl bir şekilde toplumun her fert ve kesiminin faydalanmasını 
sağlamak, iktisadı demokrasiyi gerçekleştirmek ve mülkiyeti yaygınlaştır
mak üzere Türk toplumunu oluşturan sosyal dilimlerin iktisadı karar ve 
tercihlerini ve topyekûn milletin kaabılıyet ve dinamizmini kalkınmanın iti
ci gucu haline getirecek, millet sektörü kamu ve özel sektör yanında 
uçuncu bir sektör olarak iktisadı hayata sokulacaktır 
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Milli devlet, sosyal adalet ve Türk toplumculuk anlayış ve inancının 
eseri olan millet sektörü, ihtisaslaşma ve iş bolumu sonucu Türk toplu
munda işçi, memur, koylu, esnaf ve sanatkâr, serbest meslek ve iş
veren şeklinde ortaya çıkan sosyal dilimler arasında milli dayanışmayı, 
sosyal sorumluluğu paylaşmayı, çalışma barışını sağlamayı ve demokra
tik anlayışın ekonomik temele dayandırılmasını gerçekleştirmek suretiy
le kaynaşmış, bütünleşmiş bir toplum yapısının oluşmasında ve ülke 
kalkınmasında önemli bir görev ifâ edecektir 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI 
Tüketicinin korunması ve aydınlatılmasını turk toplumunun mutlu

luk ve refah seviyesini amaçlayan milli iktisat politikasının gereği ve sos
yal hedefi olarak kabul ediyoruz. Tüketici - üretici - Devlet ucgenı içinde 
ele alınarak üzerinde ciddi ve hassasiyetle durulması gerektiğine inanı
yoruz 

Hızla değişen teknoloji gelişen üretim ve pazarlama teknikleri, 
kontrolsuz ticari hayatın beraberinde getirdiği fiat, kalite, standardi-
zasyon, reklam ve rekabet gibi konularla ilgili olarak ortaya çıkan 
hukuki, iktisadi ve sosyal meseleler karşısında başta tüketicinin 
sağlık ve güvenliğinin, hak ve menfaatlerinin devlet garantisi altın
da korumaya alınmasını zaruri görüyoruz. 

Bu sebeple üretilen mal ve hizmetleri kullanan özel ve tüzel kişiler 
ile üreticiler arasındaki ahlakı, ticari ve sosyal münasebetlerin düzenlen
mesi için gerekli hukuki ve iktisadı tedbirlerin alınmasını sosyal devletin 
görevi sayıyoruz 

Tüketicinin korunması ve aydınlatılması için Turk hukuk mevzuatı 
dağınıklıktan kurtarılacak ve tüketim hukuku geliştirilecek, tüketici kuru
luşlarına gidilecek, basın ve kitle haberleşme araçları ve eğitim yoluyla 
tüketicilerin aydınlatılması için her turlu tedbir alınacaktır 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE AT 
Değişen dünya ve ülke şartları içerisinde milli hedefler, milli iktisat 

ve Turk dış politikalarının temel ilkeleri doğrultusunda Türkiye'nin iktisa
dı ve sosyal gelişmesini sağlamak, Turk milletinin mutluluk ve refahını 
artırmak amacı ile ıkılı ve çok yonlu dış ekonomik ilişkilerin sürdürülme
sinde yarar görüyoruz 

Ancak dış ekonomik ilişkilerde; Turk devletinin hükümranlık ve 
Turk milletinin egemenlik haklarını sınırlayıcı, milli ve manevi kultur yapı
sını ve kıymet hükümlerini yozlaştırıcı, insanımızı Turk-Musluman kımlı-
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ğınden uzaklaştırıcı, devlet ve millet varlığımızı zedeleyici unsurlardan 
kaçınılmasını da milli bir görev sayarız 

Partimiz, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) veya giderek yaygın 
bir şekilde kullanılmaya başlayan Avrupa Topluluğu (AT) ile olan ilişkile
ri ve bu topluluğa tam üyelik müracaat hakkının kullanılmasının yeniden 
gözden geçirilmesini zaruri bulmaktadır Ekonomik temele dayanarak 
başlatılan ve günümüzde Avrupa ülkelerinin . yası ve sosyal bütünleş
mesine yönelik bu muhteva kazandırılarak Avrupa Birliği nihai amacını 
tabyan Avrupa Topluluğuna katılıp katılmama konusunda, millet ve 
devlet varlığını ve mukadderatını doğrudan ilgilendirmesi sebebiy
le halkoylaması yolu ile millet iradesinin alınmasını mutlak şart ola
rak kabul eder Avrupa topluluğunun nihai amacını ise reddederiz. 

Milli iktisat politikasının hedeflediği sağlıklı ekonomik yapı içinde 
dış ekonomik ilişkiler milli menfaatler gozonunde bulundurularak gelişti
rilecektir Özellikle İslam ülkeleri ve uçuncu dünya ülkeleri ile iktisadı ve 
ticari ilişkilerimizin dengeli bir şekilde yürütülmesi esas alınacaktır Bu
tun dış ekonomik ilişkilerde ithalatımızın ihracat yaptığımız ülkeler
den temini prensibine öncelik verilecektir 

BÜTÇE VE VERGİ POLİTİKASI 
Maliye politikasının temel aracı olan bütçeler iktisadı faaliyetlerde 

devletin yerini ve rolunu tayın edici bir niteliğe sahiptir Bütçeler siyası 
iktidarın niyet belgelendir 

Milli iktisat politikası ve kalkınma strajelerı ile uyum ve tutarlık için
de gene' bütçe ilkesine bağlı ve sağlam gelir kaynaklarına dayalı denk 
bir bütçe politikası izlenecektir Bütçe politikasında kamu harcamaların
da etKin kaynak dağılımı adaletli gelir boluşumu ve ekonomide istikra
rın sağlanması temel amaç olacaktır 

Kamu harcamalarının en sağlıklı finansman kaynağı olan vergi
lerin, herkesten ödeme gucu ilkesine göre alınması yoluna gidile
cektir. Vergi ödemenin milli bir görev ve sosyal bir sorumluluk ol
duğu şuuru vatandaşa kazandırılacaktır. 

İstikrar ıcınde dengeli ve hızlı bir iktisadı kalkınmayı sağlayan, gelir 
dağılımındaki adaletsizlikleri giderici ve sosyal adalet ilkeleri doğrultu
sunda bir vergi politikası izlenecektir 

Dar ve sabit gelirlilerinin vergi yukunu hafifletecek tedbirlere 
öncelik verilecek ve asgari ücret vergi dışı bırakılacaktır. 

Vergi kaçak ve kayıplarını önleyecek vergide verimliliği artıracak 
modern araç ve gereçlerle bir vergi idaresi, yargı ve denetim düzeni ge-

41 



Iıştırılecektır 
Ülke ve ekonominin şartları içerisinde Türk vergi sisteminde 

koklu bir reforma gidilecek ve vergi mevzuatları uygulamada kolay
lık sağlayan basit, adil, yaygın bir yapıya kavuşturulacaktır. 
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MİLLİ TARIM 
POLİTİKASI 



DÖRDÜNCÜ BOLÜM 

MİLLİ TARIM POLİTİKASI 

MİLLİ TARIM POLİTİKASI 
Yıllardan ben sürdürülen tereddütlerden sonra istikrarlı kalkınma 

politikasında gerekli tercihlerin yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir Bu 
tercihlerden birisi iktisadı kalkınma ile sosyal kalkınmanın denge içinde 
yürütülmesi, diğeri ise kalkınma hareketinin sanayi sektöründe olduğu 
kadar tarım sektöründe de gerçekleştirilmesidir 

Çalışma çağı nüfusumuzun önemli bir kesiminin temsil edildiği ta
rım toplumu halen sosyal ve iktisadı yönden geridir Refah seviyesi dü
şük, eğitim sevıyes. yetersiz ve üretim teknikleri ilkeldir Ote yandan ta
rım kesimi yetmiş binin üzerinde koy, mezra, oba, kom, divan, yaylak, 
çadır ve mağara adını taşıyan yerleşim alanlarına dağılmıştır Yerleşim 
ıskan birim ve eklentileri ise insan haysiyetiyle bağdaşmayacak bir niteli
ğe sahiptir 

Çok dağınık bir yerleşme düzeni içinde sosyal hayatını devam 
ettirmek mecburiyetinde bırakılan Türk koylu toplumuna sosyo-po-
litik yönden hizmet götürmek iktisadi ve sosyal refahını yükselt
mek, toplumun diğer kesimleri ile sosyal bütünleşmesini sağla
mak Türkiye'nin çözmesi gereken temel meselelerinden birisidir. 

Çunku Türk toplumunun koylu karakteri Cumhurıyet'ten bu yana 
gösterilen kalkınma ve sanayileşme çabalarına ve yüksek bir şehirleş
me hızına rağmen halâ devam etmektedir 

Türk koylu toplumunda toprak rejimi adalet ölçülerine göre düzeltil
meden tarım iş gucu fazlası ve gizli ıssızlık diğer sektörlere aktarılma
dan gelir ve hayat tarzı itibariyle diğer sosyal guruplar arasında gun 
geçtikçe artan kutuplaşmaya son verilmeden bu topluluğu, iktisadı, sos
yal ve kültürel bir butun olarak şehir toplumunun yaşama şartları ile iliş
kili hale getirmeden, kısaca Türk koylu toplumunun sosyopolıtık yapısı 
bir donuşum surecinden geçirilmeden Türk milletinin topyekun kalkın
masından bahsedilemez 

Millliyetçi Çalışma Partisi Türk koylu toplumunda iktisadi ve 
sosyal refahı arttırmak, eğitim ve kultur seviyesini yükseltmek üre
tim tekniklerini geliştirmek, tarıma dayalı sanayii yaygınlaştırma 
yolu ile sanayii, tarım alanına çekmek ve tarımda makinalaşmaya 

44 



giderek verimliliği arttırmak için yeni bir bakış açısı ile milli tarım 
politikası uygulama kararındadır. 

Milli tarım politikasında seksen beş bini aşkın kır yerleşim birimleri
nin yeniden düzenlenmesi ile oluşturulacak Tarım Kentleri projesi ile 
Türk koylu toplumunu iktisadı sosyal ve idari yönden yeni bir yapıya ka
vuşturmak, sanayii kuruluşlarını tarım kentleri çevresinde planlı bir şekil
de serpiştirmek, üretilen tarım ürünlerini üretildikleri yerlerde yarı ve tam 
mamul olarak işlemek, tarım üretim birlikleri ve kooperatifleri aracılığı ile 
üretim hayatına dinamik bir yapı kazandırmak, eğitim, sağlık vb gibi ka
mu hizmetlerini bu yerleşim birimlerine ulaştırmak, gelir ve hayat seviye
si bakımından koy ve şehir arasındaki farklılığı ortadan kaldırmak ve 
böylece Türk toplumunun her kesimini aynı milli kultur seviyesinde bü
tünleştirmek ve Türk koylu toplumunu "Sanayi - Tarım Toplumu" haline 
dönüştürmek başlıca amaçlar olacaktır 

Tarım Kentleri projesi "çevreden merkeze doğru" bir sanayileş
menin, dengeli ve düzenli bir şehirleşmenin, milli kültürün asli 
özellikleri ile şehir hayatı içerisinde muhafazasınında başlıca amili 
olacaktır. Bu proje ile, devletin kırsal kesime yapacağı alt yapı yatı
rımlarında tasarruf ve verimlilik sağlanacağı gibi, esnaf ve sanat
kârlar için yeni iş ortamları özel sektör için yatırım sahaları hazır
lanmış sermaye birikimine müsait zeminler ortaya çıkarılmış ola
caktır. 

Tarım Kentlerinde zoraki bir goç soz konusu değildir Bu proje 
özendirici ve teşvik edici tedbirler sonucu kendiliğinden oluşacaktır. Ta
rım Kentleri sunduğu alt yapı, sanayi ve idari hizmetler açısından birer 
cazibe merkezi haline getirilecektir 

MİLLİ TARIM POLİTİKASININ İLKE VE HEDEFLERİ 
Milli tarım politikasının genel amaçlarını gerçekleştirmek ve Türk 

koylu toplum yapısını "Sanayi-Tarım Toplumu" haline dönüştürmek 
için belirlenen ilke ve hedefler 

1. HUKUKİ DÜZENLEMELER 
Her turlu arazı ihtilâfını, verimsiz topraK kullanımını ve spekülatif ka

zançları önleyici hukuki tedbirler alınacaktır 
Koy hudutları, adil esaslar ve tabii sınırlar gozonune alınarak 

tesbit edilecek, köyler arası sosyal barışı ihlâl edecek ihtilâflar en 
kısa zamanda sona erdirilecektir. 
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Köylerin toplu ve tek tek kullandıkları meralardan ve yaylaklardan 
adıl olarak ve verimli şekilde yararlanmaları sağlanacak, koy veya işlet
meler bazında mera ve yaylakların kullanılması için modern sistemler 
geliştirilecektir 

Meraların bozulmaması için gerekli hukuki tedbirler alınacak, 
adil bir Tarım İş Kanunu çıkartılarak, Türk köylü tooplumuna sendi
ka haklan tanınacaktır. 

2. TARIM YAPISININ YENİDEN DÜZENLENMESİ 
Tarımda teknoloji ve modern tarım işletmeciliği metodları uygula

masına geçilmesiyle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır 
Toprağın kalitesi, işgücünün verimliliği sabit sermayenin şekil 

va kalitesinin iyileştirilmesi İçin çaba gösterilecektir. 
Toprak-su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasına çalışıla

cak, bunun için toprak rejiminde köklü değişiklikler yapılacaktır 
Su kaynaklan tamamıyla devletin kontrolü altına alınacak, hiç

bir yerde özel kişilere au kaynaklarını istismar fırsatı verilmeyecek
tir. 

Sulanabilir sahalar en kısa zamanda su kanalları ile donatılacak ve 
sulu tanm uygulaması yaygınlaştırılacaktır 

Toprak etüd ve verimlilik envanter çalışmaları butun illere teş
mil edilerek, bu çalışmalann aonuçlanna göra "ekonomik ıslatma
lar" tasis edilmesi devletçe teşvik edilecektir. 

Sulanabilir araziler kısa zamanda tamamıyla tesviye edilmiş hale 
getirilecek, dağınık araziler istek doğrultusunda 'gönüllü toplulaştırma
ya" tabı tutulacaktır 

Taşkından koruma, erezyon va heyelan önleme çalışmalan ül
ke ganelinda yaygınlaştınlacak, bunun için gerekli koruyucu bitki 
örtüsü, orman ağaçlandınlması çalışmalanna hız verilecek, tehlike
li alanlarda yerleşme, konut inşaası va böyle yapılaşmalara izin ve
rilmeyecektir. 

3. KÖYE VE TÜRK ÇİFTÇİSİNE HİZMETLER 
Kamu hizmetleri sadece fonksiyon bazında değil iş yoğunluğu ba

zında da ele alınacak, genelde ışın yoğunluğuna göre personel ve ekip
manın işe sevkedılmesı sağlanacaktır 

Devlet imkanları en kolay şekilde ve yıpranmadan köye va 
Türk çiftçisine ulaştırılacak, devamlılık arzadan hizmetler, proje 
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kapsamında yürütülen sureli hizmetler ayrı şekillerde ve ayrı birim
lere bağlı olarak ele alınacaktır. 

Personel ve kaynak kullanımında kayırıcılığa, fırsatçılığa ve israfa as
la müsaade edilmeyecektir 

Modern teknolojilerin transferinde ve kullanımında köy ve Türk 
çiftçilerinin haiz oldukları imkânlar, ihtiyaçlar ve tabii şartlar gozo-
nune alınacak, bu konuda Devlet Tarım İşletmelerindeki kaynaklar
dan yararlandırılacaktır. 

Mahalli İdare - Devlet işbirliği ile araştırma ve geliştirme çalışmaları
na hız verilecek, araştırma kuruluşları finansman ve yönetim bakımın
dan bağımsız hale getirilecektir 

Tarım yayın ve eğitim çalışmaları Devlet Tarım İşletmeleri ön
cülüğünde ve köylerde proje kapsamına alınarak bizzat tatbiki ola
rak yürütülecektir. 

4. TÜRK ÇİFTÇİSİNİN TEŞVİKİ YE DESTEKLENMESİ 
Üretim girdilerinde makul ölçülerde devlet sübvansiyonu uygulama

larına gidilecek, girdi maliyetlerinin düşük seviyede tutulmasına çalışıla
caktır 

Tarım kredileri sembolik ve gülünç olmaktan çıkartılacak, kre
di vermede faiz uygulaması yerine Kredi İşlem Masrafı verme usu-' 
lune geçilecek, böylece Türk çiftçisi yüksek faiz kamburundan kur
tarılarak devlet destek ve himayesine alınacaktır. 

Tabu afet ve diğer felaket ve zararlara karşı Türk çiftçisini ve ürünle
rini korumak devlet himayesine alınacak ve Devlet, Mahalli İdareler ve 
Türk Çiftçi Birliklerince oluşturulacak bir fonla Türk Çıftççısı Sigorta Ku
rumu uygulaması başlatılacaktır 

Tarım ürünleri destekleme ve taban fiyat uygulaması yaygın
laştırılacak, destekleme fiyatları ekim mevsimi başında ilan edile
cektir. 

Gıda, konut, sağlık, eğitim, ulaşım, küttür ve diğerleri gibi asga
ri hayat seviyesi elemanlarına göre bir tip Türk Toplumu Fakirlik 
Bütçesi Seviyesi (Asgari Geçim Çizgisi) tesbit edilerek Türk Çiftçi
sinin bu seviyenin üzerine çıkarılması hedef alınacaktır. 

Tarım ürünleri kredileri Devlet bölgelere ve ürün çeşitlerine göre 
Türk Çıfttçı Birlikleri bünyesinde kurulacak Kredi Dağıtım Birimleri aracılı
ğıyla yapılacaktır 

Köylünün esas faaliyeti olan tarımın genellikle mevsimlik olma-
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sı sebebiyle, boş zamanların değerlendirilmesi için ananevi el sa
natlarının geliştirilmesi sağlanacaktır. 

5. HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 
Ülkemiz şartlarına adapte olabilecek ustun vasıflı damızlıklar ithal 

edilecektir 
Araştırma müesseselerinde yüksek verimli melez veya hibrit 

yetiştirme çalışmalarına hız verilecektir. 
Besi ve sut hayvancılığında verim artışının çeşitli yemlerle ve nasıl 

bir programla olacağı tatbiki gösterilerle yetiştiricilere öğretilmeye çalışı
lacaktır 

Hayvan barınaklarının hayvan sağlığı ve verim artışı bakımından ne 
denli önemli olduğu cazip projelerle ortaya konacaktır 

Veteriner ilaçları açısından yetiştiricilere devlet desteği sağlanacak
tır 

Hayvancılık kredileri yaygınlaştırılacak, sut ve besi hayvancılı
ğını geliştirmek için ipoteksiz kontrollü kredi uygulamasına geçile
cektir. 

Devlet, mahalli idareler ve özel teşebbüs iş birliği ile hayvan alım 
müesseseleri kurulacak, dünya pazarları gozonune alınarak verilecek fı-
atlarla yetiştiricinin mağdur edilmesine son verilecektir 

6. ORMANLARIN KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ 
Çeşitli faktörlerin olumsuz etkilen sonucu varlığı her geçen gun bi

raz daha azalmakta olan ormanlarımız karşısında ülkemizin orman 
ürünlerine olan ihtiyacı da gun geçtikçe artmaktadır 

Gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakabilmek ve ülkemizin orman 
ürünlerine olan ihtiyacını gelecekte de karşılayabilmek için ormanlarımı
zın devamlılık prensibine uyularak iyi bir şekilde korunması ve hızla artı
rılması zarureti bulunmaktadır 

Bu durum, ormancılık faaliyetlerimizin yepyeni anlayışlar içerisinde 
yürütülmesini, ormancılığımızda halkımızın da benimseyebileceği mo
dern metodlara dayalı milli bir ormancılık politikasının.uygulamaya ko
nulmasını gerekli kılmaktadır 

Ormancılıkla birlikte tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de ihtiva eden 
bu metodların ülkemiz şartlarına uygun bir sistem içerisinde uygulama
sı vazgeçilmez bir unsur olup Milli Ormancılık Politikamızın esasını teş
kil etmektedir 

Ülkemizin % 25 9 unu kaplayan % 20 2 milyon hektar ormanlık ala-
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nımızın % 44'u verimli orman vasfında olup, halihazırda üretim sozkcnu-
su verimli ormanlarımızdan yapılmaktadır Geriye kalan % 56 oranında
ki verimsiz orman alanlarımızın ise ağaçlandırılarak ve imar - ihya edile
rek verimli hale getirilmesi zarureti vardır 

Ülkemizde orman içinde ve orman bitişiğinde olmak üzere yaklaşık 
17 000 koy bulunmakta, bu köylerde yaşayan yaklaşık on milyon insanı
mız da geçimlerini ormandan elde ettikleri gelirlerle sağlamakta ve ha
yatlarını ormana bağlı olarak sürdürmektedir 

Bu kadar buyuk bir nüfusa geçim kaynağı olan ve ülke toprakları
mızın yaklaşık 1/4'une yayılmış bulunan ormanlarımız insan ve toplum 
üzerine sağladığı çok çeşitli maddi ve manevi faydaların yanısıra ülke
miz ekonomisinde de önemli bir yer tutmakta ve bir çok sektörün 
önemli bir girdisini temin etmektedir 

Çok önemli yenilenebilir tabu bir kaynak olan ormanlarımızın işletil
mesinde uygulamaya konulacak olan "Milli Ormancıl<k Politikamızın te
mel esasları şunlardır 

• Ülkemiz topraklarının kullanımı planlanacak, yani, nerelerin 
yerleşim yeri, nerelerin sanayi bölgesi, nerelerin turizm bölgesi, ne
relerin tarım arazisi ve nerelerin de orman alanı olarak kullanılaca
ğı açık - seçik belirtilerek uygulama buna göre yapılacaktır. 

• Orman olarak kullanılmasında ülke ekonomisi ve geleceği 
açısından fayda bulunan alanların kadastrosu en kısa surede ta
mamlanacak yani, arazinin geometrik ve hukuki durumunun arazi
ye işlenmesi çalışmaları süratle neticelendirilecektir. 

• Ormanlarımızın hangi gaye ile işletilmelerinde ülke ekono
misi bakımından azami fayda bulunduğu belirlenerek, orman işlet
me gayeleri buna göre tesbit edilecektir. 

• Gerek biyolojik üretimin artırılmasında, gerekse mekanik 
üretimin (istihsal) artırılmasında çağımızın bilinen en uygun metod-
ları kullanılacaktır. 

• Orman köylerinin sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden 
gerri kalmış olmaları sebebiyle bu durum ormanlar üzerinde olum
suz etkiler yapmaktadır. Bu nedenle ormancılık faaliyetleri sonu
cunda oluşacak gelirden öncelikle orman köylülerinin azami dere
ce faydalanmaları sağlanacak, orman halk ilişkilerine gereken 
önem verilecek, insan unsuru on planda ele alınacaktır. 

• Orman içi ve orman civarı açık alanlarla, her turlu orman 
akarsu boyları köylümüze verilecek ücretsiz fidanlarla ağaçlandırı-
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lacak ve bu sahalar köy tüzel kişiliklerine verilecektir. 
• Orman köylümüzün refahını artırmak ve daha fazla gelir el

de etmesini temin etmek maksadıyla odun dışı orman ürünlerinin 
üretilmesine gereken önem verilecek, ayrıca arıcılık, besicilik, el 
sanatları v.b. gibi konularda köylümüze uygun şartlarda kredi te
min edilecektir. 

• Gönül seferberliği ilkesi ışığında başlatılacak olan ağaçlan
dırma seferberliğine insanımızın azami ölçüde katılımı teşvik edile
cektir. 

• Ormanlarımızın korunmasında polisiye tedbirler yerine, eko
nomik tedbirler ve Gönül Seferberliği esas alınacaktır. 

• Eğitim araştırma faaliyetlerine gerekli ehemmiyet verilecek, 
orman köylümüzün eğitimi yanında uygulayıcı nitelikteki persone
lin eğitimi ve uzmanlaştırılması hususu üzerinde de titizlikle duru
lacaktır. 

• Ormanlarımız ilmi araştırmaların sonuçlarına göre işletile
cek, araştırılmamış ve ilmi olmayan hiçbir metod uygulamaya akta
ramayacaktır. 

• Ülkemiz gerçekleri de dikkate alınarak ilmin ışığında mo
dern metodlara dayalı Milli Bir Ormancılık Politikası uygulanacak, 
bu politika günlük politikaya alet edilmeyecektir. 

• Bütün bu hizmetleri istenilen düzeyde yerine getirebilmek 
için orman teşkilatının yapısı yeniden düzenlenecek ve Orman Ba
kanlığı kurulacaktır. 
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BEŞİNCİ BOLUM 

ÇALIŞMA HAYATININ 
DÜZENLENMESİ POLİTİKASI 

İŞSİZLİK ve İSTİHDAM 
Kalkınmakta olan butun ülkeler gibi biz de pek çok problemlerle 

karşı karşıyayız Nitelik itibariyle genç bir nüfus bünyesine ve hızla artan 
bir insan potansiyeline sahip bulunmaktayız Dünyanın en genç ülkele
rinden biriyiz Henüz el değmemiş yeraltı ve yerüstü tabu kaynaklarımızı 
da dikkate aldığımız zaman, milli kaynaklarımızın ne kadar zengin oldu
ğu görülecektir Bu kaynaklarımızın harekete geçirilerek, iktisadı bağım
sızlığını kazanmış, kendi kendine yeterli bir iktisadı yapıya sahip, mutlu 
insanların ülkesi haline gelmek temel hedefimizdir 

Ancak hemen her konuda olduğu gibi çalışma hayatımızda da pek 
çok problemlerle karşı karşıya bulunmaktayız Bu problemlerin başında 
ıssızlık gelmektedir Açık ve gizli ıssızlık memleketemızde had safhada
dır 

İş ve İşçi Bulma Kurumu yaptığı muhtelif açıklamalarda kendilerin
de kayıtlı iş arayanlar sayısının ıkı milyona vardığını belirtmektedir Türki
ye'de gerçek sayıda işsiz denilebilecek insan sayısının beş milyonu geç
tiği tahmin edilmektedir. Teknolojik ıssızlık de belirli olçude görülmekte
dir Artan nüfus, kaynaklarımızın plânlı bir şekilde harekete geçirilmeme
si, uygulana gelmekte olan liberal politikalar ve eğitim sistemimizdeki 
çarpıklıklar ıssızlığın etkilerinin daha fazla hissedilmesine sebep olmak
tadır Özellikle genç nüfusun açık ıssızlığı, çalışma barışına menfi etkisi 
kadar milli bütünlüğümüz bakımından da buyuk bir tehlike haline gel
miş bulunmaktadır Yaygın bir gizli ıssızlık kaynak israfına sebep olmak
tadır Eğitim sistemimizin çağın ihtiyacını karşılayacak teknik ve mesleki 
eğitime ağırlık vermemesi yüzünden ıssızlık meselesinin daha da büyü
mesi kaçınılmaz olmaktadır 

Ülkemizde açık ıssızlığın önlenmesi birinci derecede önem taşımak
tadır Bu meselenin çözümünde alınabilecek tedbirler şunlardır Herşey-
den önce Milli Eğitimde yapılacak bir reformla mesleki ve teknik 
eğitim yaygınlaştırılacaktır. 
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Üniversitelere öncelikle ustun nitelikli gençler yönlendirilecek, 
diğerlerinin mesleki ve teknik eğittımden geçirilmesi sağlanacak
tır. 

Özellikle ilk öğrenimden sonra tahsil hayatından çekilmiş ve 
hayata atılmış çalışma çağındaki (15-16 yaş arası) vatandaşların 
en kısa zamanda bir meslek sahibi olmalarını sağlamak üzere ha
len başlatılmış bulunan kabiliyet kazandırma kursları butun ülkede 
yaygınlaştırılacak ve sürekli faaliyet gösteren müesseseler haline 
gelmeleri sağlanacaktır. 

1985 kayıtlarına göre Türkiye'de nüfus, yılda 2 4 oranında artmakta
dır 

Türkiye'de açık ve gizli ıssızlığı kronik hale getiren sebep mevcut 
nüfus artışı karşısında her yıl duşuk oranda bir işgücünün ıhstıhdam 
edılebılmesıdır Bugüne kadar uygulanan istihdam politikalarında işsizle
rin bir kısmı idari hizmetlerin maliyetinin artmasına ve israfa sebebiyet 
verilmiştir Bu ışgucu israfı tarım sektöründe daha açık bir şekilde görül
mektedir Bu sektörde ortalama olarak bir kışı, yılda 80 ila 100 gun ça
lışmakta ve yılın geri kalan günlerini iş aramakla veya boş olarak geçir
mektedir 

İstihdam edilmeyi bekleyen insanlarımızın emeklerinin değerlendiril
mesi için altyapı ve ağır sanayi yatırımlarına öncelik tanımak, tarım sek
töründe modernleşmeyi sağlayarak üretim artışını temin etmek kredi 
tahsislerini spekülatif alanlardan çekerek kesif işçi çalıştıracak sanayi ya
tırımlarına kanalıze etmek gerekmektedir Ayrıca kurulacak olan Tarım 
Kentlerinde çevredeki üretimi işleyecek hafif sanayi kuruluşlarının da ge
niş bir istihdam alanı meydana getireceği açıkça ortadadır İstihdam 
hacmindeki talebi artırarak işsizlerin sayısını asgariye düşürmek ve ıssız
lığın sebebiyet verdiği refah seviyesinin düşme eğilimini durdurup, re
fah ve bollluğu artırmak için yatırımların tabu kaynaklarımızı işleyecek 
ağır sanayi teşebbüslerine sevkedılmelerını sağlamak gerekmektedir 
Gelişmiş ve sosyal refah seviyesi yükseltilmiş ülkelerde uygulanmakta 
olan "İşsizlik Sigortası" müessesesini en kısa zamanda Türkiye'mizde 
de yürürlüğe sokmanın şart olduğu inancındayız 

İş ve İşçi Bulma Kurumu mutlaka fonksiyonel bir hale getirilecektir 
Milli iş piyasasının düzenlenmesinde bu kuruma daha buyuk işler düş
tüğüne inanıyoruz Kurum, mevsimlik gezici tarım işçilerinin, teknolojik 
sebeple işsiz kalan kimselerin yeniden eğitilmesinde, coğrafi sebeple 
ortaya çıkan ıssızlık ve emek taleplerinin karşılanması ve emeğin coğra
fi seyalıtenın sağlanmasında daha sistemli ve aktif bir faaliyet içerisin? 
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sokulacaktır İş ve İşçi Bulma Kurumu yurt dışına gönderilecek işçilerin 
yetiştirilmesi ve eğitilmesinde daha faal hale getirilecektir 

Teknolojik gelişme hızla artmaktadır Bu gelişmeye paralel olarak 
iş gucunun kalite ve vasıflılık durumu da değişmekte ve vasıflı iş gücü
ne olan ihtiyaç her gun daha fazlalaşarak artmaktadır. Bu sebeple iş gu
cunun vasıflılık derecesini arttırıcı eğitim faaliyetlerine hız verilecek ve 
bu işle İş ve İşçi Bulma Kurumu görevlendirilecektir 

İşsizlik meselesinin çozumu nihai safhada kalkınma hızının art
tırılmasına ve milli kalkınma hamlesinin başlatılmasına bağlıdır. 
Nüfus artışını önleyerek işsizlik meselesine çozum bulunmayacağı
na inanıyoruz. Atıl kaynaklarımızın harekete geçirilmesini şart görü
yoruz. 

ASGARİ ÜCRET ve GEÇİM DÜZEYİ POLİTİKASI 
Çalışanlar son yıllarda reel açıdan ücretlerinde buyuk kayıplara uğ

ratılmış bulunmaktadırlar 24 Ocak Kararları ile ülkemizde işçi, koylu 
ve memurların sırtından buyuk sermaye yaratılmaya çalışılmaktadır Bu 
durum milli gelirden işçilerin ve memurların daha az pay almalarına se
bep olmakta ve dolayısıyla sosyal barış olumsuz yönde etkilenmekte
dir Çalışanların hakkının alınlarının teri kurumadan verilmesini dini 
inanç ve milli kültürümüze de uygun bir anlayış olduğunu biliyor ve bu
nu genel ilke olarak kabul ediyoruz 

Biz Türk Milliyetçileri olarak her Türk ailesinin "Asgari Geçim Dü
zeyine kavuşmasının bir hak bunun da devletin görevi olduğuna inanı
rız Bir ailenin, çoluğu çocuğuyla en asgariden de olsa, beslenmeye, gi
yinmeye, barınma ve çocuklarının eğitimi konusunda rahatça geçinebi
leceği bir geçim düzeyini "Asgari Geçim Düzeyi" olarak nitelendiriyo
ruz Bu seviyenin altında ücret alan hiçbir ailenin kalmamasını temin, 
Devletin görevidir 

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

Duşuk asgari ücretten çalışmak istememe eğilimi, ıssızlığın azaldığı 
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anlamına gelmemektedir 

İŞÇİ HAKLARI ve SENDİKALAR 
Kıdem tazminatı uygulaması, ıssızlık sigortasının kurulması ile birlik

te işten çıkarma tazminatı haline getirilecek ve günümüzdeki problem
ler bütünüyle ortadan kalkacaktır 

İşçilerin istihdam teminatı sağlanacak ve IŞÇI çıkarmada bugünkü 
keyfilik yargı denetimi sağlanarak belirli bir olçude ortadan kaldırılacak
tır 

Sendikaları işçilerin mesleki teşekkülü olarak kabul ediyor ve butun 
prensipleri ile hur sendıkacılğın tesis edilmesini öngörüyoruz 

Serbest toplu pazarlık sisteminin işletilmesi ve grev hakkının 
kullanılması sağlanacaktır. Devlet iş hayatındaki mücadelede taraf 
olarak hareket etmemelidir. İş mücadelesi taraflar arasında hükü
metlerin müdahalesine uğramaksızın gerçekleşmelidir. 

Çalışma hayatının huzur, barış, verimlilik ve barış getirici bir istika
mette düzenlenmesi iktisadı ve sosyal kalkınmamızın temel ilkelerinden 
birisidir 

Bunun için IŞÇI ve işveren sendikalarının demokratik ve hürriyetçi 
anlayış içinde guçlu sendikacılık motifi ile yeniden düzenlenmesi gerek
mektedir 

Her iş kolunda guçlu sendikaların kurulması teşvik edilerek sendi
ka himayesinden mahrum sendikasız işçilerin hakları guçlu olan işve
renler karşısında teminat altına alınmalıdır İşverenlerin işyerlerinde iş 
güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerine itibar etmeleri, çalışma garantisine 
saygı duymaları ve işyerlerini birer aile ortamı haline getirmeleri için ye
ni bir sen tedbirlerin uygulanmasına gidilmelidir Sendikaları, sınıf müca
delesinin aracı olarak görmemekteyiz Sendikalar kendi mensuplarının 
hak ve menfaatlerini koruma mücadelesi veren kuruluşlardır 

Sendikal faaliyetler toplu iş sözleşmelerinde zam yarışına inhisar 
edilmekten kurtarılarak çalışma hayatının istihdam, işsizlik, verimli
lik, sosyal güvenlik, iş değerlendirmesi, otomasyon, işçilerin yöne
time ve karara katılmaları gibi meselelerine el atılmalıdır Sen sendika
cılık ve tabela sendikacılığına karşı mücadele edilmeli, IŞÇI ücretlerine 
yapılan zamlarla, fıat artışları arasında gerekli olan ilişkiler kurularak işçi
lerin gerçek ücretlerinin gerilemesine son verilmelidir 

Sendikaların, işçiyi ideolojik amaçlar için istismar ettiği veya sendi
ka ağalarını lüks içinde yaşattığı bir sendikacılık düzeninin faturası sen
dikal haklar kısıtlanarak işçiye çıkartılır Bu hal kesinlikle önlenmelidir 
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Sendikaların baskı grubu olma özelliklerini, sergileyebilecekleri bir 
ortam ve anlayış hakim kılınacaktır 

İşçi-işveren-devlet arasında eşit taraflar olarak işbirliği ve diya
logun, milli kalkınma ve çalışma barışı bakımından önemine inan
maktayız. Bu işbirliğini hem milli kalkınmanın hem de demokrasi
nin bir gereği olarak kabul etmekteyiz. Devlet bu, işbirliğini artırıcı 
teşvik ve desteği sağlayacaktır. Bu diyalogun, milli tesanudun sağ
lanmasına hizmet edeceğine inanmaktayız. Bu anlayış içerisinde 
sendikalaşmanın önündeki butun engeller kaldırılacak ve işçilerin 
serbestçe sendikaya uye olmalarını destekleyici hukuki müeyyide
ler getirilecektir. 

MİLLİ SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKASI 
Sosyal güvenliğin özellikle çalışanlar bakımından buyuk önem taşı

dığı bilinmektedir Bu anlayış içerisinde sosyal güvenlik sistemimizde 
erekli reorganızasyona gidilmesini arzu ediyoruz 

Milli sosyal güvenlik sistemimizin asgari olçude vatandaşların baş
kalarına muhtaç olmalarını, el açmalarını önleyici bir sosyal yardım kuru
mu temel alınmak suretiyle, sosyal sigorta kurumlarımız üzerine kurula
bileceğine inanıyoruz Sosyal sigorta kurumlarımız hem idare hem de 
sağladıkları imkânlar bakımından tek düzeye getirilecek ve bir "Bakan
lık" çatısı altında toplanacaktır Butun vatandaşların sosyal güvenliğe ka
vuşturulması esas olacaktır Sosyal güvenlik kurumlarının fonları daha 
faydalı ve milli sanayinin kurulmasına hizmet edici şekilde değerlendiri
lecektir 

"OYAK" örneği, akılcı işletilen sosyal güvenlik kurumlarının ülke kal
kınmasına ve iştirakçilerine ne denli faydalı olabildiğini göstermiştir Bu 
sebeple MEYAK, İYAK, EYAK kuruluşlarının kurulması mutlaka sağlana
cak ve sosyal güvenlik hizmetlerinin miktarı artırılacaktır 

Emekli, dul, yetim maaşları ve sağlık hizmetlerinden faydalanması 
açısından müştereklik sağlanacaktır Amacımız butun vatandaşlarımıza 
"Beşikten mezara kadar sosyal güvencedir". 

MİLLİ SAĞLIK POLİTİKASI 
Gerek çalışma hayatımız, gerekse bütünüyle toplum hayatımız 

önemli bir başka konunun, genel sağlık sigortasının çıkartılması olduğu
nu bilmekteyiz Bu sebeple genel sağlık sigortası çıkartılacak ve hiçbir 
vatandaş sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmayacaktır 
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İster esnaf, ister memur, ister IŞÇI, ister emekli, dul, yetim ne olursa 
olsun butun vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit bir şekıldre ya
rarlandırılması sağlanacaktır Ümitsiz dönülen hastane kapısı "Sosyal 
Devlef'ın müessesesi olamaz Dar gelirli vatandaş ıçın kanayan bir ya
ra halindeki ilaç meselesi de, en başta bu piyasadaki sömürüye, istis
mara ve israfa son verilerek halledilecektir 

Sağlık hizmetlerini, ancak parası olanın yararlandığı bir statü
den çıkaracağız. Vatandaş doktor veya ilaç parası yok diye surun-
memelıdır. Gerek koruyucu, gerek tedavi edici sağlık hizmetleri va
tandaşa devletçe sağlanmalıdır. Bu hizmetlerden eksiksiz ve aksa
madan yürümesini sağlayacak sayı ve nitelikte doktor ve sağlık 
personelinin en iyi şekilde yetişmesi için ne gerekirse yapılmalıdır. 

YURT DIŞI İŞÇİ MESELELERİ 
Günümüzde dış ülkelerde ıkı milyondan fazla Türk işçisi bulunmak

tadır Bugüne kadar, sadece dış ulkeleıde çalışan işçilerimizin yurda ka
zandırdıkları dovız miktarı üzerinde durulmuş ve meselenin ekonomik 
olmayan diğer yönlerine önem verilmemiştir Aslında yetişmesi ve eği
tim ve ihtisaslaşma maliyeti Türkiye ıçın oldukça yüksek olan bu kitle
nin toplumumuzdan gotturduklerı ile, ülkeye kazandırdıkları dovız mikta
rı arasında bir karşılaştırma yapıldığı takdirde emek karşılığında aldıkları
mızın buyuk bir onemı haiz olmadığı görülmektedir 

Özellikle batı ülkelerinin iktisadı hayatlarında son zamanlarda orta
ya çıkan durgunluktan da anlaşıldığı gibi, yurt dışında bulunan işçilerimi
zin bir kısmı yurda dönmek zorunda kalarak kesin donuş yapmaktadır
lar 

Dış ülkelerde çalışanlar iktisadı yönden "modern çağın köleleri" 
statüsüne tabı tutulmaktadır Yabancı sendikalara uye olup aidat öde
dikleri halde, çok yerde vasıfları ne olursa olsun ikinci sınıf IŞÇI muame
lesine tabı tutulmakta yabancı meslektaşlarından daha az ücret almak
ta, sosyal yönden içinde yaşadıkları ve refahına katkıda bulundukları ya
bancı toplumlar tarafından itilmekte, turist IŞÇI sıfatını taşıyanlar istismar 
edilmektedirler Hukumetlerımızce zamanında gereken tedbirler alınma
dığı ıçın bu gurbetçi vatandaşlarımız hukuki yönden eşitsizlik ilkelerine 
boyun eğmekte, kültürel yönden de yabancı kultur emperyalizminin etki
si altında bulunmaktadır 

Bu kadar çeşitli ve zor şartlar altında çalışarak yaşayan dış ülkeler
deki işçilerin biriktirdikleri paraların buyuk bir kısmı yabancı bankalarda 
birikmektedir Oysa bu insanların dönüşlerinde istihdam edilmeleri ve 
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yurt kalkınmasına katkıda bulunmaları yine onların biriktirmiş oldukları 
dövizlerle mümkündür 

Dış ülkelerde çalışan işçilerin bulundukları ülkelerdeki yaşayış ve 
çalışma şartlarını düzeltmek ve biriktirdikleri paraları cazip teşviklerle ya
tırım imkânları meydana getirerek Türkiye'ye kanalıze etmek, dönenleri 
yurda gelişlerinde kendilerinin de hissedarı bulundukları işyerlerinde iş 
sahibi yapmak ve böylelikle millet sektörünün kuruluşuna bu alanda 
başlamak gerekmektedir 

Yurt dışında çalışanlarımızın çocuklarının eğitim, kultur meseleleri 
on planda gelmektedir Yaklaşık olarak yurt dışında bulunan vatandaş
larımızın her üçünden birisi onsekız yaşın altındadır 

Bu çocuklar için devletin tayın edeceği öğretmenlere ihtiyaç vardır 
Bedelli askerlik meselelerinin yeniden ele alınması gerekmektedir 
Okul öncesi donemdeki çocuklar için yuva imkânları çok sınırlı 

olup hrıstıyanlık propagandası yapılan normal yuvalara vatandaşlarımız 
çocuklarını göndermek istememektedir 

Vatandaşlarımızın bulundukları yabancı ülkelerdeki yetkililerle anla
şarak Türk liseleri açılmalıdır 

Genci ailesini terk etmeye zorlayan ortam düzeltilmeli bu gerçekleş-
tırtlemıyorsa Türk çocuklarının bulunduğu "Heım'lerde Türk yetkililer de 
görev almalı ve Türk çocuklan belli heımlerde toplulaştırılmalıdır 

Çocuklarımızı suça itilmekten, başıboşluktan, kumar mavnaların
dan ve kotu alışkanlıklardan koruyabilmek için "Türk Evlen" açılmalı ve
ya açılmış olanlara yenileri eklenmeli, buralarda görevlendirilecek perso
nel itina ile seçilmelidir 

Türk çocuklarının ileri eğitim kademelerine geçişlerini, babalarının 
sosyal mevkilerini aşmalarını sağlayıcı tedbirler yabancı ülkelerle görü
şülerek alınmalıdır Türk çocuklarını gen zekâlı damgasından ve sadece 
"sonderschule"ye gidebilen öğrenciler olmaktan kurtarmak gerekmek
tedir Sosyal uyumsuzluğun gen zekâlılık olarak anlaşılmasını reddede
riz 

ikili görüşmelerde her turlu eritici politikalar karşısında dikkatli olun
malıdır 

Yurt dışı meselelerimizin çözümlen "oğretmen-ımam-vatandaş-dışış-
lerı görevlileri" arasındaki uyum ve birlikten geçmektedir 

Bütün bu dertler, maalesef Türk Devleti tarafından bugüne kadar 
ciddi bir şekilde ele alınabilmiş değildir işçilerimiz yurt dışında sefaret 
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ve konsolosluklarımızın, müşavirliklerimizin onunde perişan gezmekte
dirler İlgisizlik en buyuk şikâyetleridir Butun bu problemlerin çozumu 
ve koordinasyonu için, sayıları bugün milyonları bulan işçilerimiz ve yuz-
bınlerı bulan çocuklarının meselesi gerekli Devlet ilgisini gösterebilmek 
için 'Yurt Dışı İşçileri Bakanlığı" kurulmalıdır 
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BİLİM ARAŞTIRMA 
VE 

TEKNOLOJİ 
POLİTİKASI 
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ALTINCI BOLUM 

BİLİM ARAŞTIRMA VE 
TEKNOLOJİ POLİTİKASI 

Dünya, ilen teknoloji ve bilgi üretiminin hakim olduğu "bilgi ça-
ğı"na girmiş bulunmaktadır Millet olarak dünyadaki bu gelişmeleri çok 
yakından takıp etmek zorundayız Bir taraftan teknolojiyi ve bilgi birikimi
ni ülkemize ithal ederken diğer taraftan ülke içerisinde yeni bilgi üretimi
nin gerçekleştirilmesi için araştırma faaliyetlerine hız vermeliyiz Bilim ve 
teknoloji ithali kısa vadede zaruri, mantıklı ve faydalı görülmekte ise de 
uzun vadede araştırmacılarımızda "hazır bilgi" alma alışkanlığı doğura
cağı için mahsurlu olacaktır Hazır bilgi birikiminin uzun ve ısrarlı araştır
malarla ortaya çıktığını her insanımıza idrak ettirmeliyiz Çağı yakala
mak ve onun önünde gitmek istiyorsak ilmi araştırmalara önem verme
li, bu sahaya daha fazla malı destek ayırmalıyız Dünya çapında araştır
ma faaliyetleri için öncelikle üniversitelerimizde bir zihniyet değişikliği 
gereklidir Siyası iktidarlar, bu zihniyet değişikliği ile birlikte sosyal ve 
ekonomik şartları sağlamalı, uzun vadeli bir milli "Bilfm-araştırma-tek-
noloji" politikası oluşturmalıdırlar 

Araştırma kısa vadede sonuçlannı gözleme imkânı olmayan bir yatı
rımdır Bu sebeple Türkiye gibi siyası istikrara henüz kavuşmamış ülke
lerde, uzun sureli hükümet etme şansına sahip olmayan siyası iktidarlar 
bu tur hedeflere yönelik yatırımlara pek iltifat etmemişlerdir Bilim ve 
araştırma ancak istikrarlı ortamlarda yapılabilir ve geliştirilebilir Uzun va
deli bilim politikaları geliştirilirken ülkemizin bu özel durumu gözönüne 
alınmalı ve ısttıkrarsızlık ortamından etkilenmeyecek yapılar oluşturulma
lıdır 

Bilim politikalarının oluşturulmasında ülkemizin mevcut durumu 
gözden geçirilmeli ve ekonomik, sosyal ve siyası hedeflerle uyumlu ol
masına dikkat edilmelidir 

Ülkemizde bilim ve araştırma amacıyla kurulmuş müesseselerin ba
şında üniversitelerimiz gelmektedir 12 Eylül harekatı ile mevcut kuruluş
larımızda en köklü değişikliklerin çıkarılış amaçlarından birisi, çeşitli üni
versiteler arasındaki dağınıklığı gidermek ve yüksek öğretimi ülke çapın-
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da yaygınlaştırmaktı ancak bu unutulmuş, üniversiteler anarşinin sorum
lusu kurumlar olarak görüldüğünden daha sonra bu müessesenin kon
trol altına alınma fikri ağır basmıştır Yeni sistemle getirilen katı bir hıye-
rarşık yapı öğretim üyelerini düşündüğünü söyleyemeyecek ve bilimsel 
konuda dahi üstünden izm almadan açıklama yapamayacak bir suskun
lar topluluğu haline getirmiştir Ülkemizin ihtiyaç duyduğu meslek ele
manlarını yetiştirmenin yanında diğer bir görevıde araştırma olan bu ku
rumlarda öğretim elemanları özellikle genç araştırmacılar sözleşme sis
temi ile yarınından emin olmayan tedirgin bir ortama itilmişlerdir Araştır
ma hur ve yarınından emin insanların yapabileceği bir ıştır Kanun yan
lılıklarının yanında bütçe imkânlarının daha çok kısıtlı olması nedeniyle 
Üniversitelerimizde araştırma faaliyetleri tamamen durmuş bulunmakta
dır 
ır M.Ç.P. üniversitelerimizi bilimsel araştırma fonksiyonlarını en 

İyi sakilde yapacağı yeni bir yapıya kavuşturacaktır. Yeni üniversi
telerin kurulmasında politikacılara oy kazandırma hesapları bir ke
nara itilerek bölgelerimizin mevcut potansiyeli gözonune alınacak 
bu potansiyelin geliştirilmesi ekonomik, sosyal ve kültürel hedefle-
rfn gerçekleştirilmesi esas prensip olarak kabul edilecektir, öğre
tim elemanları maddi bakımdan tatmin edilecek huzurlu ve yarın
dan emin bir statüye kavuşturulacaktır. Yüksek öğretimin yaygın
laştırılması yanında araştırmacıları bir araya toplayan odak nokta
lan teşkil edilecektir. 

Diğer bir araştırma kurumu olan TÜBİTAK her ne kadar iyi nıyetler-
|e; kurulmuş ise de fonksiyonunu tam manası ile yenne getirememiştir 
Bu kuruluşun yönetimi emin ellere verilmemiş kadrolan ve malı imkânla
ra belli çevrelerin emrine amade kılınmış ve bir arpalık olarak gorulmuş-

, TÜBİTAK kuruluş amacına uygun şekilde ülkenin kalkınma plan ve 
programları doğrultusunda uygulamalı araştırmaları destekleyecek sağ
lıklı bir yapıya kavuşturacaktır Üniversite ve sanayi ile yakın işbirliği ku
rarak ülkemizi milli bilim politikalarının tesbıtınde siyası iktidarlara yar-
djmcı olacak ve uzun vadeli planlarla temel uygulamalı araştırma ve 
projelen destekleyecek idari ve malı yapıya kavuşturulacaktır 

Milli bir bilim politikası henüz tam olarak teşekkül ettırılmedığı için 
üniversitelerimiz TÜBİTAK, Başbakanlık ve çeşitli bakanlıklara bağlı bir 
çpk araştırma, geliştirme kuruluşları birbirinden habersiz, verimsiz ve 
şıl durumda bulunmaktadırlar Bu kuruluşlarda yapılan araştırmalar bel-
lipbır hedefe yönelik olmayıp ferdi tatmin veya akademik yükselme pla-
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nrnda kalmaktadır Ayrıca katı bürokratik yapı içerisinde bu kuruluşlarda 
araştırma yapmak mumkun olmamaktadır Hemen her bakanlığa bağlı 
birkaç tane araştırma, geliştirme birimi bulunduğu için makına ve teçhi
zat alımında tekerrürler meydana gelmektedir Çok pahalı cihazlar eko
nomik kapasitelerinin altında çalışmaktadır Butun bu olumsuzluklar ül
kenin ust düzeyde bilim politikalarını tesbıt etmek üzere Devlet Planla
ma Teşkilatı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversiteler, TÜBİ
TAK ve bakanlıklar temsilcilerinden teşekkül ettirilen Bilim Yüksek Kuru
lunun tesbıt edeceği bilim politikasını diğer bilim adamlarımızında gö
rüşlerine sunulacak şekilde geniş bir tartışmaya açılacak tesbıt edilen 
hedefler doğrultusunda yeterli sayıda ve kalitede araştırmacı yetiştirilme
si için gerekli tedbirler alınacaktır Üniversitedeki araştırmacıların ders 
yükleri duşuk tutularak maddi durumları düzeltilecektir Araştırmacı ele
manların bilgi ve tecrübelerini arttırmaları için yurt dışı çıkışları teşvik edi
lecektir 

Gerek üniversite ve gerekse diğer kamu kuruluşlarındaki araştırma
cıların ihtiyaçları olan bilgileri bulabilmelerim kolaylaştırıcı tedbirler alına
caktır Dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlanmakta olan bilimsel dergiler 
belirli merkezlerde bulundurulacak ve araştırmacıların hizmetine ücret
siz olarak sunulacaktır Son yıllarda tasarruf tedbirleri adı altında üniver
sitelerimizin abone olduğu butun bu yayınların kesilmesi tasarruf değil 
bilim ve araştırmayı yok edecek mantıksız bir tedbirdir Hemen her üni
versite ve araştırma kurumu bilgisayar ağı ile dünyanın önemli kütüpha
ne ve bilgi merkezlerine bağlanacaktır 

Kalkınma planları çerçevesinde tesbıt edilen bilim politikalarının uy
gulama safhasına geçirilmesi müesseselerle ilgili olan için gerekli olan 
yapı değişiklikleri, yeterli sayıda insan gucu temini, araştırma için gerek
li finansman, mevcut teknolojik yapı ve bu yapının geliştirilmesi için ilen 
ülkelerle kurulacak ilişkiler hususunda her turlu tedbir alınacaktır 
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YEDİNCİ BOLUM 

ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME 
POLİTİKASI 

Bugün çevremizi korumak için koklu planlı tedbırlerr almazsak, ya
rın sağlıklı ve zinde nesillerimizi yetiştiremeyiz İnsanımızın, hem çağa 
uygun modern ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği maddi zenginliğe, 
hemde en yüce duyguları, faziletleri coşkunlukla yaşayabileceği manevi 
zenginlikleri bir arada ulaştırılabilmesi, yaşadığı, yediği, içtiği ve soludu
ğu çevre ile son derece yakından ilgilidir Üzerinde nimetler sunulan ta
biatı, yaşadığımız çevreyi hor kullanırsak, maddi zenginliğe ulaşsak bi
le, daha önceleri hiç tanımadığımız sıkıntıları yaşar, temiz havayı, kirlet
memiş su ve toprağı, sükuneti ve tabu güzellikleri bulamaz hale gelir, 
varlık içinde yokluk yaşarız 

Bu duruma meydan vermemek için, yurdumuzda aşağıdaki Çevre 
Koruma ve Geliştirme Programımızı azım ve sebatla uygulayacağız 

Isınma ile bina ve işyerlerinin, endüstri faaliyetleri ile fabrikala
rın bacalarından, motorlu taşıtların egzoslarından yayılan toz ve 
gazlar halindeki hava kirliliğinin zararlı etkilerinden, başta insanla
rımızın sağlığı olmak üzere, tabiatımız, tarihi eserlerimiz, hassas 
elektronik cihazlar üreten tesislerimiz korunacaktır. 

Temiz enerji kaynaklarına yonelınecektır Enerji alt yapısının ülkenin 
dış politikasını bağlayan ithallere dayalı çözümler yerine, oz kaynakları
mıza dayalı, çok yonlu ve uzun vadeli planlarla teşkil edilmesine önem 
verilecektir Hidrolik santraller yanında, nükleer enerji tesisleri ile elektrik 
enerjisi ucuzlatılarak elektriğin ısınmada kullanılabilir hale gelmesi sağla
nacaktır Tabu gaz, S S C B 'ye alternatif olarak başka ülkelerden de it
hal edilecektir Kukurtsuz fuel-oıl yaygın olarak üretilecek, motorlu taşıt
larda kurşunsuz benzin kullanılmasına başlanacaktır Doğrudan yakıldı
ğında hava kirliliği yapan linyitlerimizin, yıkama, bırıketleme veya gazlaş
tırma işlemleri ile temiz yakıtlara dönüştürüldükten sonra kullanılması 
sağlanacak, bu zengin ozkaynağımız en iyi şekilde değerlendirilecektir 

Her turlu taşıtın çevreyi kirletmemesi için gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanacaktır Motorlu taşıtların periyodik muayeneleri esnasında egzos 
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gazlarının da kontrolü yapılacak, yerli ve yabancı gemilerin, sintine ve 
balast sularını, atık ve artıklarını sahillerimize boşaltması kesinlikle men 
edilecektir 

Evlerin ve endüstrilerin atık suları ile denizlerimizin, kıta ıçı ve su 
kaynaklarımızın kirlenmesi, bu kirliliklerin yayılması, yeralltı sularına sız
ması, içme kullanma sularımızı ve topraklarımızı kirletmesi önlenecektir 

Yoğun hava kirliliği veya su kirliliği problemlerine maruz kalmış şe
hirlerimiz ve sanayi bölgelerimizde otomatik olçum-kontrol sistemleri ku
rulacaktır Ancak bu sistemler kurulmuş ise çevre kirlenmelerinin insan 
sağlığı için tehlikeli olabilecek seviyelere yaklaştığı farkedılebılır ve acil 
tedbirler alınabilir 

Hayvan ve nebatı gıdalar ile bizlere intikal eden beslenme zincirimi
zin butun kademelerine çevre kirliliklerinin nüfuz etmemesi gerekli dene
timlerin hassasiyetle yapılmasına azamı önem verilecektir Bu denetim
lerde sadece içtiğimiz suya değil, hayvanlarımız ve tarlalarımızı suladığı
mız, yüzdüğümüz ve yediğimiz balığın yaşadığı suya da gerekli önem 
verilecektir 

Çöplerle, endüstrilerin atıklarıyla, kullanılmış yağlarla hastanelerin at
tığı mikroplu çöplerle arazilerimizin kirlenmesi karşısında plânlı tedbirler 
alınacaktır 

Zararlı kimyasal maddelerin türleri, zararlı etkilerinin biçim ve şiddet
len araştırılarak, bunların Türkiye'de kullanılmaları, taşınma, depolama 
ve ithalleri kurallara bağlanacaktır 

Hızla artan nüfusumuzun buyuk bir kısmını barındıran buyuk yerle
şim alanlarında, büyük ulaşım yollan yakınlarında insanlarımızı rahatsız 
eden trafik ve inşaat gürültülerinden, çalıştırılan alet ve makınaların gü
rültüsünden vatandaşlarımız korunacaktır 

Butun bu tedbirlerin sanayileşme hızını yavaşlatmadan gerçekleşti
rilmesi ana ilkemizdir Çevreyi kirletebilecek sınai yatırımlarda, daha yatı
rımdan önce tesisin yen, su kaynakları ile ilişkisi ve çevre özellikleri sü
ratle incelenip değerlendirilecektir Uygun yerde arıtma tesisi ve filtras-
yon gerekleri ile birlikte kurulacak sınai tesıslerrde az artıktı ve atıkları 
yeniden değerlendırebılen gen dönüşümlü teknolojiler öncelikle tercih 
edilecektir 

Sanayi tesislerinin verimli tarım arazileri üzerinde kurulması önlene
cektir Tarıma elverişli olmayan alanlarda toplanacak sanayi tesislerinin 
atık sularının ortak arıtma tesislerinde temizlenmesi temin edilecektir 

Belediyelerin, çevre koruma hizmetleri yerme israfa donuk ve bir 
amaca hizmet etmeyen yatırımlara yönelmesi önlenecektir Şu anda sı 
nırlı ekonomik imkânları olan ülkemizin çevre meselelerini çozerken ayı-

66 



racağı kaynakları en doğru şeklide ve gerekli yerde kullanılması sağla
nacaktır Acılıyet gösteren yerlere öncelik tanınacak, duşuk işletme ve 
bakım maliyetleri olan ve az enerji tüketen arıtma sistemleri tercih edile
cek, pahalı ve ithalata dayalı sistemlerden kaçınılacaktır 

Arıtma tesisleri kurulması yerinde teşviklerle desteklenecektir 
Çevre korunması konusunda kanun ve yonetmelıklerdekı yetki kar

gaşasına son verilip, merkezi, mahalli otoritelerin yetki ve sorumlulukları
nın netleştirilmesi ilk planda yer alacaktır Çevre koruma tedbirlerini pra-
tıkleştırecek merkezi ve mahalli organların ihtisas sahibi teknik eleman
larla ve teçhizatlarla donatılmasıyla tedbirlerin kağıt üzerinde kalmaması 
sağlanacaktır 

Yüksek çalışma temposunda ülkesi için üretim yapan insanımızı 
dinlendirecek, ona yüksek moral kazandıracak, tabu ve tarihi güzellıklert-
mızı koruyan, onların güzellik ve haşmetini ortaya çıkartan estetik tasa
rımlara önem verilecektir 

Buyuk yerleşim alanlarında, modern bir toplum olmanın meydana 
getirdiği meselelerin en aza indirilmesi ana amacımızdır Para ile mo
dern gecekondu üreten zihniyete son verilecek, bir arıtma tesisi ile nıka-
yetlenen kanalizasyon sistemleri, hızla ve her tarafa ınşaa edilecekti 
özellikle turistik bölgelerde, pisliklerin foseptık çukurlardan toplanıp vı-
danjorlerle arazilere rastgele atılması kesinlikle men edilecektir 

Çocuklarımızın "çevre" konusunda eğitilerek şuurtandırılmasırra ön
celik verilecektir İlkokuldan başlayarak ders programları içinde çevre 
koruma şuurunu yerleştirecek konular ağırlıkla işlenecektir 

Çevre meseleleri yenidir Kamuoyu da bu konularda yeterli bilgiye 
sahip değildir Bu sebeple kamuoyunun doğru bilgilerle aydınlatılması
na buyuk önem verilecektir Çevre meseleleri hakkında açık ve net bilgi
lerin kamuoyuna aktarılması ile geniş vatandaş kitlelerinin alınacak ted
birlere şuurlu olarak iştiraki temin edilecektir 
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SEKİZİNCİ BOLUM 

ADALET HİZMETLERİ VE 
YARGI POLİTİKASI 

Adalet, esasını insan şahsiyetine saygıdan alan en yüce insanı ga
ye ve ulkudur 

insanın, tartışılamaz hakları ve terkedılemez sorumlulukları ile bir 
şahsiyet bütünlüğü içinde toplum ve devlet hayatına ıntıkabını sağla
yan, fert ve toplum hayatının karşılık dengesini kurar, ferdin özel haya
tında huzur ve emniyeti, toplum hayatında ise barış ve refahı getiren 
Adalet ilkesi, hakkı, hakkı olana mutlak manada teslim etmek, sosyal 
sorumluluğu ise dengeli, herkesin taşıyabileceği ölçülerde ve hakkani
yetle dağıtmak ve yaygınlaştırmak demektir 

Adalet mukaddes "hak" kavramı çerçevesinde yer alan ferdi ve vic
danı, sosyal ve iktisadı, siyası ve idari hemen her alanda EŞİTLİK VE 
KARŞILIK ölçülerine göre denge kurmak, bunu ustun bir hukuk nizamı 
içinde kurallaştırmak ve kurumlaştırmak ulkusudur 

Bu ulku ferdin benliğinde ve vicdanında bir inanç değen, toplum 
ve Devlet hayatında da bir hukuk nizamı olarak teşekkül ettiği nısbette 
gerçekleştirilebilir 

Milliyetçi Çalışma Partisi, "Adalet" ı bu en geniş ve insanı manasıy
la kabul eder Günümüzde "hukukun üstünlüğü" şeklinde ifadesini bu
lan bu temel hedefin gerçekleşmesinde, millet ve devlet varlığımızı yo-
ğuran değerlere, insanımızın temel inanç, zihniyet ölçülerine, talep ve ih
tiyaçlarına, rıza ve mutabakatına dayanan bir hukuk nizamının milli ka
rakteriyle ortaya konulmasını vazgeçilemez görev olarak görmektedir 
Çunku hukuk insanı boyutu yanında milli bünyeyi kuşatan değerler çer
çevesi olması itibariyle de millidir Millet rızası ve mutabakatına dayan
mayan bir hukuk nizamı, önce milletçe saygı görmez 

Milliyetçi Çalışma Partisi, bu kabullerine bağlı olarak başta Anayasa 
Hukukumuz olmak üzere, Medeni ve Ceza Hukukumuz gibi temel hu
kuk nizamımızda, toplum ve devlet hayatımızın huzur ve ahengini sağla
yan milli kultur değerlerimize aykırı düşen butun çelişkileri, uyumsuzluk
ları ve eksiklikleri giderecek bir hukuk reformunu zaruri görmektedir 
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Öte yandan idrâk etmekte olduğumuz sosyo-ekonomık değişme ve ge
lişmeye bağlı olarak suç türlerinde, suç oranında ve hukuki ihtilaf sayıla
rında yaşanan değişme ve artma durumu da bir hukuk reformunu el
zem hale getirmiş bulunmaktadır. Ekonomik kalkınma ile yargı sureci 
arasındaki uyumun sağlanabilmesi için geliştirici tedbirlere ihtiyaç var
dır 

Milliyetçi Çalışma Partisi, suratlı, nitelikli, ekonomik ve adıl bir adlı 
sistem kurmakta kararlıdır Bu sistemin aslı unsuru olan hakim - savcı 
avukat ve personelin eğitimi, seçimi ve mukaddes olarak sayılması ge
reken görevlerini layıkıyla yerme getirebilmeleri için alınacak tedbirleri 
her turlu önceliğiyle kabul eder 

Milliyetçi Çalışma Partisi, hak aramayı engelleyen ferdi ve sosyal 
butun sınırlamaları, kayıt ve şartları öncelikle kaldıracaktır Lekesiz ve 
gecikmesiz işleyen bir adalet mekanizması için, Usul kanunlarımız ye
niden ele alınacaktır. 

Hukum mahkemeleri ile Yargıtay arasındaki dosya trafiğini 
azaltmak şart hale gelmiştir. Bunun için ust mahkemeler kurula
cak Yargıtay asli görevi olan içtihat mahkemesi haline getirilecek
tir. 

İnsanlık suçu olarak nitelendirdiğimiz işkenceyi ortadan kaldı
racaktır. Bunun için öncelikle karakolları suçluları tesbit, takip ve 
yakalama dışında sorgulama yeri olmaktan çıkaracak. Savcıllıkk 
müessesini buna göre yeniden düzenleyecektir. 

Adli polis müessesesini yeniden kuracak; bu müessese ve ad
li tıp müessesesini teknolojik imkanlarla teçhiz edecektir. 

Ceza siyaseti ve adaletini suçların önlenmesi ve suçluların ıs
lahı ile topluma kazandırılması olarak gören Partimiz, cezaevlerini 
bu ilkeye göre yeniden tanzim etmeye kararlıdır. Cezaevleri ile tu-
tukevlerini birbirinden ayıracaktır. Bu konuda hukumlu ve tutuklu 
ayırımını getiren bir düzenlemeyi mutlaka gerçekleştirecektir. Ce
za ve tutukevlerini bir eğitim kurumu olarak gören Partimiz, insan 
haysiyetine yakışmayan her turlu muamele ve infaz şartlarını kaldı
racaktır. 

Çocuk suçlarında öncelikle ve ivedilikle çocuk mahkemelerini 
kuracak, ceza ve tutukevlerini ayıracak, bu yerleri ıslah ve eğitim 
kurumu halinde düzenleyecektir. 

Günümüzde önemi artmış bulunan çevre, trafik ve tüketicinin 
korunması alanlarında, ticari hayatımızın değişme ve gelişmesine 
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bağlı olarak ortaya çıkan taleplere ve ihtiyaçlara cevap verecek ye
ni hukuki düzenlemeleri gecikmeksizin gerçekleştirecektir. 

Avukatlık mesleğini savunmanın kutsallığı ve dokunulmazlığı 
ilkeleri çerçevesinde itibarlı ve etkili bir hale getirecek, bu konuda 
yeni düzenlemeleri gerçekleştirecektir. 
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DOKUZUNCU BOLUM 

KAMU YÖNETİMİ İÇ GÜVENLİK 
VE MİLLİ SAVUNMA POLİTİKASI 

KAMU YÖNETİMİ 
Türk milletinin tarih boyunca sahip olduğu Türk devlet geleneği an

layışı, devletin aslı fonksiyonlarının yerine getirilmesinde esas alınacak
tır Türk kamu yönetimi politikası, bu anlayış içerisinde, insan şeref hay
siyetine saygıyı, temel hak ve hürriyetlerin korunmasını ve geliştirilmesi
ni, kamu kudretine güveni esas alan bir dinamizm, surat, koordinas
yon, yetki ve sorumluluk içerisinde tesbıt edilecektir 

Türk milletinin güven ve refah içinde yaşamasını sağlayacak 
hukuki ve idari düzenlemelere geçilerek kamu hizmetleri sosyal, ik
tisadi ve kültürel hedefler doğrultusunda modern bir yapıya ve yük
sek standarda kavuşturulacaktır. 

Kamu hizmetlerinin basit, adil, hızlı ve anlaşılır bir nitelikte mil
let hizmetine sunulmasında yetki ve sorumluluk ülke genelinde 
yaygınlaştırılacak; hizmet talebinin yerine getirilmesinde bakanlık 
kuruluşları seviyesine kadar uzanmayı gerektiren mevzuat ve in
san unsurundan kaynaklanan bürokratik tıkanıklar ortadan kaldırı
lacak ve yeni düzenlemeler yapılacaktır. 

Kamu yönetiminde israf ve savurganlık önlenecek, kamu hiz
met verimliliği artırılacak, kamu kurum ve kuruluşları arasında iş
birliği ve dayanışma bir sistem içerisinde geliştirilecektir. 

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde rüşvet, iltimas, yol
suzluk, haksız rekabet ve kazanç, tavassut gibi toplum vicdanında 
derin yaralar açan, devlete güveni ve toplumda milli ahlakı sarsan 
tutum ve davranışlara imkân ve fırsat verilmeyecek, bu konuda 
idari ve hukuki boşlukları ortadan kaldırıcı tedbirler alınacaktır. 

Merkezi ve mahalli idareler ile diğer kamu iktisadi kuruluşları
nı kapsayan, kamu görev, kadro ve personeli bir butun olarak ele 
alınarak toplum ve ülke şartları ile bağdaşan koklu bir idari refor
ma gidilecek; kamu personeli ozluk haklarında gunun şartlarına 
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uygun iyileştirme tedbirleri alınacaktır. 
Mahalli idarelerin; iktisadi ve sosyal kalkınma gayretlerine kat

kılarını artırmak kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında ilgi ve 
sorumluluklarını geliştirmek ve ülke ihtiyaçlarına uygun malı güce 
ve teşkilat yapısına kavuşmalarını sağlamak için yeni hukuki dü
zenlemelere gidilecektir. 

İÇ GÜVENLİK 
Türk devleti, Yüce Milletimizin var olma ve varlığını hürriyet, barış, 

refah, huzur ve güvenlik içinde devam ettirme, koruma ve geliştirme ul-
ku ve iradesinin eseridir Devlet, bu anlayış, görev ve sorumluluk şuuru 
içinde Türk toplumunun her fert ve kesiminin can ve mal güvenliğini, te
mel hak ve hürriyetlerini koruyacak ve kollayacak, asayiş, huzur ve gü
veni sağlayacak her turlu tedbiri almak zorundadır 

Milliyetçi Çalışma Partisi, ülkede emniyet ve asayişin, huzur ve gü
venliğinin sağlanmasını, kamu kudret ve gucunun yurdun her köşesin
de ve kişiler arasında bir ayırım yapılmaksızın hıssettınlmesını ve bunun 
için gerekli tedbirleri geliştirmeyi "guçlu Devlet" in bir gereği sayar 

Bu "guçlu Devlet", isterse vatan topraklarının en ücra köşesinde 
yaşasınlar, bütün fertlerinin huzur ve asayiş içinde bir hayat sürmelerin
den mal ve can güvenliklerinden, korkusuz yaşama hürriyetlerinden, 
herkesin maddi ve manevi varlığını geliştirme imkânına kavuşmaların
dan sorumlu olacaktır 

"Güçlü Devlet", kendisini ve adıl gucunu, her an, her yerde sevgi, 
saygı ve güvenle hissettirecek bir iç güvenlik politikası ve yönetimi kura
caktır 

Devletin kolluk kuvvetleri, en modern ve çağdaş metodlarla ça
lışır hale getirilecek, bunun için gerekli teşkilat, personel, araç ve 
gereç, eğitim tedbirleri alınacaktır. 

Emniyet ve jandarma teşkilatı artan nüfus, suç ve iş yuku ora
nıyla uyumlu bir şekilde sayı, tesis ve nitelik yonunden.yeterli sevi
yeye ulaştırılacaktır. 

Nitelikli personel yetiştirilmesi için hizmet içi eğitime büyük 
önem verilecek; bunun yanında etkinlik, haberleşme ve hareket ka-
abiliyetini ve hizmet verimliliğini arttırıcı modern araç ve gereç do
nanımı temin edilecektir. 

Kolluk küvetleri arasındaki görev alanı, yetki ve sorumluluk an
laşmazlıkları giderilecek; iç güvenlik hizmetlerinde mekan ve hare-
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ket birliği sağlanacaktır. 
Personelin huzur içinde görev yapmasını sağlayacak sosyal 

ve iktisadi tedbirler alınacaktır. 
Anarşi, terör olaylarında ve diğer hizmet ifasında şehit düşen, 

mağduriyete uğrayan personele ve yakınlarına, dul ve yetimlerine 
her turlu devlet desteği sağlanacak ve sahipsiz bırakılmayacaktır. 

Toplum olayları, anarşi, uluslararası terör ve her turlu kaçakçı
lıkla etkili ve sürekli mücadele edilerek toplum güvenliği kesin 
sağlanacaktır. 

MİLLİ SAVUNMA 
Türk Devleti, ülkesi ve mıllıyetıyle bölünmez bir butundur Türkiye 

Cumhurıyetı'nın istiklâlinin, Millet ve Ülke bütünlüğünün, milli hak ve 
menfaatlerinin barış içinde korunması ilkesine bağlı kalarak, milli guç 
ve kaynaklara dayalı bir milli savunma politikasını zaruri görmekteyiz 

Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejık konumu, guçlu ve yeterli bir mil
li savunma sistemi kurmayı ve geliştirmeyi ülkemiz için mecburi ve ha
yatı kılmaktadır 

Milli savunma sisteminde, yurt savunmasının temel unsuru olan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini Türk Devletinin bağımsızlığının, millet varlığının 
ve ülke bütünlüğünün devamının sağlanması, milli şeref ve haysiyetin, 
uluslararası haklarımızın korunmasının teminatı ve bu değerlerle yönele
cek her turlu caydırıcı unsuru olarak goruruz 

Silahlı Kuvvetlerimizin savaş, moral gucu ve hareket kaabilıye-
tini yüksek derecede tutmayı, teşkilat, eğitim silah ve vasıtalarının 
süratle değişen şartlara ve teknolojik gelişmeye göre düzenlemek 
için hiçbir fedekarlıktan kaçınılmayacaktır. 

Milli savunma sistemindeki ihtiyaçların karşılanmasında dışa 
bağımlılığın azaltılması temel hedef olacaktır. 

Milli kaynaklara dayalı teknolojik gelişmeye açık, mevcut im
kanların modernizasyonuna yönelik ve ihtiyaç duyulan her turlu si
lah ve aracın istenilen kalite ve miktarda yerli üretiminin gerçekleş
tirilmesi için Milli Savunma Sanayii kurulacaktır. 

Milli Savunma Sanayii sisteminde öncelikle ve özellikle Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin temel ihtiyaçları olarak gördüğümüz tank ve 
zırhlı araçlar, motor ve motorlu araçlar, elektronik donanımlar, 
uçak, gemi, roket, füze, ağır silah ve mühimmat sanayiinin geliş
mesi teşvik edilecektir. 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim sistemi ve teknolojisi değişen 
dünya şartları içerisinde yeniden düzenlenecek; yüksek komuta 
ve subay kadrosu bilgi ve yeterlilik açısından ustun bir seviyeye çı
karılacaktır 

Türkiye jeopolitiğinin öngördüğü, savunma ve varolma usul ve 
gucu sağlamak için yeterli teşkilat ve tesisler kurulacak, Türk top
lumuna sıcak ve soğuk harp tekniğinin tahribatından korunması 
için gerekli bilgiler verilecektir. 
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ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER 

VE 
DIŞ POLİTİKA 



ONUNCU BOLÜM 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
VE DIŞ POLİTİKA 

DIŞ POLİTİKADA TEMEL İLKE VE HEDEFLER 
Dış politikamıza yon veren temel ilke "Milletlere istiklal, insanlara 

hürriyet" anlayışıdır 
Dış politikamızın esası bölgemizde ve dünyada barışın sürekliliğini 

temin etmektir 
Türkiye Cumhuriyeti butun komşularının bağımsızlık ve ülke bütün

lüklerine ve işçilerine karışmama ilkesine her zaman saygılı ve itinalı ol
muştur bu itinayı komşularından da beklemek ve istemek en tabu hak
kıdır Bu saygı ve itinayı çeşitli ülkelerde yaşayan Türk topluluklarına 
karşı ilgisizlik şeklinde anlamıyoruz Komşu ülkelerin toprak bütünlükleri
ne ve bağımsızlıklarına saygı duyarak Türk unsurları ile ilgilenmeyi bü
yük Atatürk'ün "Nerede Türk varsa orası Misak-ı Milliye dahildir" 
buyruğunun ışığında düşünürüz. 

Dış politikayı sadece dış ticaret kapsamında ele alan milli ta
rih ve dolayısıyla kuttur boyutunu ihmal eden anlayışları reddede
riz. 

Barışçıyız, fakat tavizci değil, uzlaşmacıyız. Talebi olmayan 
toplumlara taleplerin yöneleceğinin farkındayız. 

Türk dış politikası ve Avrupa gerçeğini hesaba katmayan bir 
ABD-Turkiye ilişkisini yetersiz bulmaktayız. 

ABD'nin ve diğer bazı müttefiklerimizin Türkiye'ye yönelik çe
şitli terör ve bolucu hareketler karşısında bunları bizzat ve dolaylı 
destekleme ve curetlendirme tutumların Türkiye Cumhuriyetine 
karşı açık bir düşmanlık olarak görüyoruz. 

Yunanistan ile olan ilişkilerimizde, Lozan antlaşmasına, milletlerara
sı antlaşmalara uymaya mecbur edecek guçlu bırr tavır, kararlılık ve fnlı 
eylem gerektiğine inanıyoruz Anadolu adaları ve Ege Denizi ile ilgili me
seleleri tek taraflı Türkiye çözemez Yeni Lozanlar düşünmek yerme, 
mevcut antlaşmaya işlerlik kazandırılmalıdır 

Türkiye Ortadoğudakı gelişmeler karşısında ilgisiz kalamaz İlgisiz 
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kaldığını ilan etmek mecburiyetinde de değildir Bölgede çıkacak pürüz
ler karşısında Türkiye barışa katkıda bulunmaya devam etmelidir 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetı'nin dost ve müttefik milletlerce 
bir an evvel tanınması sağlanmalıdır. Bunun sağlanmaması herşey-
den evvel insan haklarına, hur ve bağımsız yaşama hakkına indiril
miş bir darbedir. Maraş bölgesi yerleşime açılmalıdır. 

Bölgemizde ve dünyada ülkemizle ilgili bulunan her ülke ve cema
atle ilgili, çeşitli meseleleri incelemek maksadıyla sosyolojik araştırma 
enstitüleri kurulmalıdır Bilhassa, Türkiye'ye yönelik saldırı ve iddialar ko
nularında Afrika ve Asya ülkelerinde öncelik verilmelidir 

DIŞ TÜRKLER POLİTİKASI 
Partimizin, milliyetçilik anlayışı parçalayıcı değil birleştiricidir Bunun 

gereği olarak ülke içinde Türklüğü bir şuur meselesi olarak görüyor ve 
"doğulusuyla batılısıyla butun Türklük bir butundur" "kendini Türk 
hisseden herkes Turktur" anlayışına uygun bir şekilde hiçbir ayırım yap
maksızın butun vatandaşlarımızı kucaklıyoruz T C Devleti'nın sınırları dı
şında yaşamak zorunda kalmış bulunan Türk varlığıyla ilgilenmeyi lü
zumsuz ve hatta zararlı sayan fikirleri haklı görmemiz mumkun değildir 
Dış Türklerle ilgilenmeyi macera ve hayalperestlik olarak değerlendir
mek son derece hatalı bir tutumdur Dış Türkler meselesi bugün butun 
dünyanın kabul ettiği tartışılmaz bir gerçektir ve dış Türklerle ilgilenmek 
de "macera" değil, tam tersine realist bir dünya anlayışıdır 

Butun devletler bir yana, Yunanistan, Suriye hatta Arnavutluk gibi 
kuçuk ülkelerin bile iktisadı ve siyası nüfuz sahası aradıkları, topraklarını 
genişletmek istedikleri bir dünyada başını kendi sınırları içme gömen 
bir Türkiye asla realist olamaz Tam aksine dünyada tek örnek kalan ha
yalci bir ülke olur Bu söylediklerimiz, asla şartları hesaba katmayan bir 
saldırganlık olarak nıtelendırılmemelıdır 

Bu maksatla komşu ülkelerdeki Türklerin, Türk olarak yaşaya
bilmeleri için Türkiye elinden geleni yapmalıdır. Butun dünya Türklü
ğü ile kültürel ve iktisadı temaslar arttırılmalıdır Butun dünya Türklüğü
nün dilini, edebiyatlarını, tarihlerini, folklorlarını bugünkü iktisadı ve sos
yal yapılarını inceleyen dünya çapında bir araştırma merkezi Türkiye'de 
kurulmalıdır Ayrıca Türkiye, dışarıdaki Türklerin devamlı sığındıkları ye
gane müstakil Türk vatanıdır Bir kaç sene evvel Afganistan'dan beşbın 
Türk vatanımıza yerleşti Bu anda Bulgaristan'dan, İran'dan ve Irak'tan 
devamlı Türk göçlerine ve ilticalarına sahne olmaktayız Cumhuriyetin 
başlarında çok az bir nüfusa sahip olan Türkiye, bir taraftan da bu Türk 
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göçleri ile çoğalıp büyümüştü Butun bunları dikkate alınca Türkiye'nin 
bu mecburi goç ve ilticalar, ele alacak bir teşkilata ihtiyacı olduğu orta
ya çıkar Bu teşkilat Devletçe desteklenen maddi gucu yüksek bir vakıf 
olabilir Bu vakıf, göçmen ve mültecileri kendi kendilerine yetecek hale 
gelinceye kadar geçindirip barındıracak, Türklük araştırma merkezi ile 
de irtibatlı olacaktır Milletlerarası münasebetlerin yoğunlaştığı ve her 
alana dağıldığı, lobicilik faaliyetlerinin özel bir önem kazandığı dünya
mızda uzak ülkelerde yaşayan Türklerden faydalanmamak ve onlara bi
gane kalmak anlaşılmaz bir tutumdur Artık devletler nüfuz sahalarını 
genişletmek için başka ülkelerdeki insanları parayla, ideolojiyle ve çeşit
li yollarla el altından körüklüyorlar Türkiye butun bu gelişmelerden 
uzak kalamaz Kendi kültürünü, politikasını butun dünyada, bilhassa Or
tadoğu'nun, Asya'nın, Afrika'nın yeni ülkeleri de tanıtacak teşkilatlanma
ya ve faaliyete hemen gırışmelıdır 

Görüldüğü gibi butun bunlar dünyanın en uzak köşesini dahi 
takip eden, dünya hadiselerini Türk goruşu açısından değerlendi
ren kapsamlı bir kultur-hariciye-istihbarat politikasını ve işbirliğini 
gerektirmektedir. Dış ilişkilerimizin dar kapıları kırılmalı, butun ele
manlarının gözleri açıılmalıdır. İstihbaratımızdaki taharri memur 
zihniyeti kaldırılmalı, hariciyemize ve istihbaratımıza ilim ve kuttu 
sokulmalıdır. Gittiği ülkenin dinini bilmeyen etnik, dini ve sosyal 
yapısını tanımayan, bu ülkenin neresinde ne kadar Türk yaşadığın
dan haberi olmayan, araştırmayan hariciyeci, kultur ateşesi faydalı 
olamaz. Demek ki, kultur ve eğitim politikamız, Türk dış politikası
nın ve istihbaratının da ayrılmaz bir parçası olacaktır. 
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