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10 Ekim 1965 Genel Seçimleri Yeni Türkiye Partisi 

S E Ç İ M B E Y A N N A M E S İ 

GİRİŞ : 

Sosyal hayatın güçlüklerinden pek çoğu in
san tabiatının zaaflarından doğar. Bu zaafların 
pek önemlilerinden biri, geçmiş olayların insan 
hafızasından çabuk silinmesidir. Türkiye'miz 
bilhassa siyasî mücadeleler hayatında birinci 
meşrutiyetten başlıyarak unutulmaması ve so
nuçlarından gerekli derslerin alınması gereken 
nice olaylar yaşamış, fakat bu olaylar gelip geç
tikten sonra hafızaların unutma zaafı, aynı so
nuçları doğuracak aynı çeşit olayların tekerrü
rüne sebep olmuştur. Toplumların medeniyet 
seviyeleri biraz da bu zaaftan kendilerini kur
tarabilmiş olup olmamalarına bağlıdır. 

Çok partili bütün siyasî denemelerimizde ba
şımıza gelen her kötü akıbet siyasî bünyemizin 
iki kampa ayrılmasından ve her kampın kendi 
partizan emelleri uğruna, millî menfaatlerimize 
gereken önemi verememesinden doğmuştur. 

Bu tersine gidişin karşısında direnenler, dai
ma, müşkül şartları yenmek zorunda kalmışlar, 
siyasî bünyemizde, maalesef, her zaman azın-
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lığın temsilcisi olmaktan kurtulamayarak, ses
lerini duyurmak imkânını bulamamışlardır. 

1965 Genel Seçimlerine de aynı siyasî atmos
fer içinde girmekteyiz. Büyük diye adlandırılan 
iki siyasî partimiz, geçmişten gerekli dersleri al
mış gözükmemektedirler. Partiler hayatımızı 
gerçek demokrasiye kavuşturmak için çırpınan
ları yok etme hevesleri devam etmektedir. Ar
zulanan partizan idarelerin gerçekleştirilebilece
ğine hâlâ inanılmaktadır. Yeni Türkiye Partisi 
olarak kurulduğumuz günden itibaren, bu teh
likeli gidişi önleme çabaları içindeyiz. Başarı 
nispetimiz ne olursa olsun 1965 seçimlerinde de, 
bu yöndeki vazifemize devam kararındayız. 

Bu itibarla seçim beyannamemize başlar
ken, bu defa belki faidesi olur ümidiyle, nisya-
na gömülmüş hafızaları canlandırmak için, ön
ceki devreleri bir yana bırakarak, 1961 -1965 
devresinin kısa bir muhasebesini yapmak iste
riz. 

1 — 1961 - 1965 devresinin gözden geçiril
mesi : 

1961 Seçimleri günlerini hatırlıyalım. Tür
kiye'de iki büyük siyasî kuvvet olarak A. P. ve 
C. H. P. bir ölüm kalım savaşına girişmiş bulun
makta idiler. Bunlardan birisi, seçimler sonun
da oylar hangi parti lehine çıkarsa çıksın, ken
disinin iktidara geçeceği sloganını vatandaşa 
hazmettirmeğe çalışmakta, diğeri, millî irade
nin tek temsilcisi olduğunu iddia ederek, Türk 
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Seçmenine, diğer partinin karşısındaki oyları 
kendi saflarında toplaması fikrini ısrarla telkin 
etmekte idi. 

Biz, bugün olduğu gibi o gün de, seçmen
lerimize; devletlerin hislerle, heyecanlarla değil, 
akıl ve basiret yolu ile idare edilebileceklerini 
binaenaleyh his ve heyecanlarımızı bir yana bı
rakarak, bu iki partinin teşkil ettiği kutuplaş
mayı dağıtmak için, üçüncü bir siyasî kuvvetin 
gelişmesine imkân hazırlanmasının şart oldu
ğunu ifade ediyorduk. 

Neticede seçimler bizim savunduğumuz is
tikamette son buldu. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde hiç bir parti çoğunluk sağlıyamadı. Olay
lar gelip geçtikten, buhranlı günler atlatıldık
tan sonra, bugün bâzıları bu sonucun Türk 
Devletinin kaderi bakımından isabetli olmadı
ğını iddia etmekte, eğer Mecliste bir tek parti
nin çoğunluğu sağlanabilmiş olsa idi, 1961-1965 
devresinde daha kuvvetli hükümetler kurulabi
lir, Devletin çok daha istikrarlı bir idareye ka
vuşması mümkün olurdu demektedirler. 

Bu beyanların gerçekle hiç bir ilgisinin bu
lunmadığına en inandırıcı şahit siyasî tarihimiz
dir. Tarihimizde; toplumlar hayatı için uzun sa-
yılmıyacak fasılalarla, güçlük ve buhran günle
ri yaşanmış, bu güçlüklerin ve buhranların geç
tiği zannı ile, gene eski usullere avdet olunma
sı, hiç ümid edilmedik zamanlarda eski olayları 
tekrar meydana çıkarmıştır. Şu halde; geçici 
sükûn devrelerinin aldatıcı işaretlerine kendimi
zi kaptırmayarak, meselelerimize devamlı, kök-
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lü ve nihaî hal tarzları bulmamız gerektiğini, 
hiç bir zaman hatırdan çıkarmamak icap eder. 

1961 seçimlerinden sonraki Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılmasında karşılaşılan güç
lükler, 1962, 1963, 1964, 1965 yıllarında cere
yan etmiş olan olaylar, hafızalarda canlandırı
lacak olursa, savunduğumuz fikrin isabet dere
cesi kolayca takdir edilebilecektir. 

Bu devrede belki hükümetler kurulmasın
da, kurulan karma hükümetlerin yürütülmesin
de, güçlüklerle karşılaşılmış, kuvvetli hükümet
ler yoksunluğu dolayısile, devlet işleri tam ve
rimli yönetilememiştir. Fakat bunların yanında, 
demokratik rejimimizin hak ve hürriyetler dü
zeni içinde nisbî de olsa istikrara kavuşması, 
partizan temayüllerin frenlenmesi, vatandaşlar 
arasında büyük eşitsizliklere yol açacak tefrik-
li tutumların önlenmesi sağlanmıştır. Türk si
yasî rejiminin 27 Mayıs sonundaki en buhranlı 
devresi bu suretle sükûna kavuşturulmuş, bir
birinin karşısında tam hasım haline gelmiş bu
lunan iki siyasî kutbun yaratabilecekleri infi
lâk, araya giren akıl, basiret ve muvazene un
surları tarafından bertaraf olunabilmiştir. Kü
çük denilen siyasî kuvvetlerin kendilerini feda 
edercesine sarf ettikleri gayretler sonunda, bir 
askerî ihtilâli takiben, sivil idareye geçiş ger
çekleştirilebilmiş, bir zamanlar 1965 seçimlerini 
hayal sayan insanlar ve müesseseler dahi, se
çimlere ulaşılmış olduğunu memnuniyetle gör
müşlerdir. 
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1961 seçimleri sırasında ve seçimleri takip 
eden günlerde itidal ve basiret savunucularını 
korkaklıkla itham ederek dolu dizgin hisleri ve 
heyecanları harekete getirmeğe çalışanlar, bu
gün, itidal ve basiret yolunun bizlerden çok da
ha ileri savunucusu görünmek ihtiyacını duyar 
hâle gelmişlerdir. 

Yeni Türkiye Partisi olarak bugünün şart
larını dört yıl öncesinden görmüş ve her türlü 
partizan hesapları bir yana iterek, memleket 
menfaatleri uğruna hiç bir fedakârlıktan çekin
memiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. 

Burunlarının önünü görmemek suretile, 
Türk Milletinin belki asırlar sürecek kaderini 
tehlikeye sokanlara karşı, zor yolu seçer ve bu 
yolda cesaretle yürürken, maddî manada bâzı 
kayıplara uğradığımız doğrudur. Fakat bizi 
yıkmak, bizi çökertmek, bizi siyasî bünyemizin 
dışına çıkarmak için insan havsalasına sığmıya-
cak usullerle çaba göstermiş olanları, bugün, bi
zim yıllardan beri savunduğumuz prensiplerin 
savunucusu görmek, bu maddi kayıpların yü
reklerimizde doğurduğu kırıklık duygularını ta-
mamiyle silip atmış bulunmaktadır. 

Geçmişi bu şekilde kısa bir tahlile tabi tu
tarak; Aziz Türk Seçmenine sesleniyor ve bu 
memleketin meselelerine dün isabetli teşhisleri 
koyamamış olanların, aynı teşhis hataları için
de, yann tarihi bir defa daha tekerrür ettirebi
leceklerine dikkatleri çekiyoruz. 



Geçmiş dört yıldaki hükümetler : 

4 yılda bu memlekette 4 çeşit hükümet iş 
başına gelmiştir. Her birinin iş başında bulun
dukları devrenin sonuçları meydandadır, ilk hü
kümet 1961 Ekiminden 1962 Temmuzuna, İkin
ci Hükümet 1962 Temmuzundan 1963 Aralığı
na, Üçüncü Hükümet 1964 Ocağından 1965 Şu
batına kadar iş başında kalmış bulunmaktadır. 
1965 Şubatında iş başına gelmiş olan dördüncü 
hükümet, seçimler sonunda vazifesini bitirmiş 
olacaktır. 

Birinci hükümet devresinde yapılmış olan 
tek iş beş yıllık plâmn hazırlanması olmuş, fa
kat hazırlanan plânın memleket gerçeklerine uy
mayan yönleri, ancak Partimizin hükümette va
zife almasile meydana çıkmıştır. 

Plânın ıslahı ve bu suretle uygulamaya ko
nulması fikri, Partimiz tarafından savunulan ve 
mahdut siyasî gücümüze rağmen, bütün siyasî 
bünyeye kabul ettirilen bir gerçek olmuştur. 
1962 yılı yaz aylarında beş yıllık plân üzerinde 
yapılan tartışmaları hatırlıyacak hafızalar, bu 
konuda birinci karma hükümetin plânı ne de
rece başarısız bir çalışma içinde hazırlamış ol
duğunu tesbit edeceklerdir. 

Türk ekonomisinin 1961 -1965 devresinde
ki gelişme seyrini tetkik edenler de, bütün bu 
devrede, 1962 yılının 2 nci yarısından başlaya
rak, 1963 yılının sonuna kadar ekonomimizde 
mahsus bir gelişmenin meydana geldiğini göre
ceklerdir. Bu gelişme devresinin, Yeni Türkiye 
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Partisi kanadının hükümette bulunduğu ve eko
nomik meselelerde, siyasî çekememezliklerin 
imkân verdiği nisbette, söz sahibi olduğu zaman, 
lara tesadüf etmesi, dikkatleri üzerinde topla
yan bir husus olsa gerektir. Gerçek ne derece 
inkâr edilirse edilsin, bu sürede Partimizin eko
nomik politikaya vurduğu kendi damgasımn te
sirleri büyük olmuştur. Hükümet içinde işlemiş 
bulunan bütün gayri müsait şartlara rağmen, 
böyle bir sonucun alınmasında Yeni Türkiye 
Partisinin büyük payını kimse inkâr edemiye-
cektir. 

Memlekette ilk defa tatbike konulmuş bu
lunan Beş Yıllık Plânın; tatbikattan elde olu
nan tecrübelerle ıslahı ve uygulama noksanlık
larının ikmali hususundaki teşebbüsler de, da
ha hükümette bulunduğumuz sırada, 1964 yılı 
programının hazırlanmasında, gene Partimiz ta
rafından ortaya atılmış fakat maalesef başlıca 
hükümet ortağına bu görüşlerimiz kabul etti
rilememiştir. Sonuç hepimizin malûmudur. 1963 
yılı programında % 7 nin üzerinde elde olunan 
kalkınma hızı, 1964 programında ancak % 4 ci
varında gerçekleşebilmiştir. 

Beş Yıllık Plân dahil, reform niteliğindeki 
bütün ekonomik ve sosyal kanunlar bizim hü
kümette bulunduğumuz zamana tesadüf etmiş
tir. Toprak Reform'u Kanun tasarısının esas 
ilkeleri dahi bu sırada bizim işgal ettiğimiz ba
kanlık tarafından tekemmül ettirilmiş ve görü
şülmek üzere hükümete kadar getirilmiştir. 
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İki partinin kurdukları birinci hükümet za
manında, geçmişin yaralarını sarmak konu
sunda, hükümet programına geçirdikleri anla
yışın, karşılıklı politik istismar zihniyeti içinde 
gerçekleşememiş olması, bu konuyu da Parti
mizin serin kanlı ve millî menfaatlerimize en 
uygun usul ile ele alması imkânını bize kazan
dırmış, hükümet kanadındaki devamlı gayret
lerimizle, 1962 yılı sonunda, konu tarihe mal 
edilmiştir. 

Yeni Türkiye Partisi olarak 1961-1965 dev
resinde fevkalâde ciddiyetle takibini yaptığımız 
bir diğer konu, Türk siyasî hayatının huzura 
kavuşması, Türk demokratik sisteminin nor
mal şartlar dahilinde işler hale gelmesi için, 
vatan sathında A. P. ve C.H.P. li büyük vatan
daş kitlelerini birbirlerine yaklaştırıcı bir siya
sî ortam yaratmak çabalarımız olmuştur. Bu 
çabalarımızın kademeli tatbikatının ilk kade
mesi halinde, A.P. - C.H.P. karma hükümetini 
ikinci defa gerçekleştirmeğe çalışmış, bu suret
le bir taraftan siyasî dayanağı daha kuvvetli 
bir hükümet kurma imkânları araştırılmış, di
ğer taraftan da o sırada siyasî havamıza hâ
kim kılınmaya çalışılan (Adalet Partisi bir da
ha iktidara ortak edilemez) propagandasının 
esassızlığı fiilen ispat olunmak istenmiştir. İki 
partinin birbirlerine yaklaşmayan ısrarlı tu
tumu karşısında da, çabalarımız (C. H. P. siz 
hükümet) sloganı etrafında toplanmış ve ne
ticede dördüncü karma hükümetin kurulması 
imkânı sağlanmıştır. Bu suretle 1961 seçimle-
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rini takiben iktidarda söz sahibi olması, en se
rinkanlı çevreler için dahi muhal görülen Ada
let Partisi, 1965 seçimleri sırasında hükümetin 
en büyük kanadı olarak iş başına getirilmiştir. 

Geçmiş beş yılın olaylarını tarafsız olarak 
değerlendirebilenler, bu gelişmenin manasını 
ve önemini takdirde elbet güçlük çekmezler. 

Artık ikdidarda veya ikdidar ortağı A. P. 
fikri; korkutucu, gerçekleşmesi muhal bir dü
şünce olmaktan çıkmış, bu parti de Türk siya
sî rejiminin normal mütalaa edilen bir unsuru 
haline getirilmiştir. Ayrıca onun etrafında çö
reklenen efsane dağılmış, ikdidarında, yapabi-
lecekleriyle yapamıyacakları açıkça anlaşılmış
tır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde nisbeten 
küçük bir mevcutla temsil edilmiş ve karşı par
tilerin devamlı tahrikleriyle sabahtan akşama 
iç huzursuzluk sancıları içinde kıvranmış bir 
siyasî partinin, bu derece gayri müsait şartla
ra rağmen izahını yaptığımız başarılı sonuçla
rın alınmasında başlıca müessir rolü oynıyabil-
miş olması, bu partinin Türk Devletinin idare
sindeki iddialı tutumunun isabetini açığa çıka
ran çok kesin bir delil olmak gerekir. Parti 
Meclis Grubunu teşkil etmiş olan bütün üyeler, 
işin başından itibaren, müstakar ve tereddüt
ten uzak, tahriklere kapılmayan bir zihniyetin 
sahibi olabilse idiler, şüphesiz alacağımız neti
celer çok daha ileri bir mana taşıyacak ve mil
letimize çok daha büyük hizmetler vermiş bir 
dört yıl idrak edecektik. 
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Gelişen olaylar bizlere hak vermiş, fakat 
aramızdan ayrılmış olanlar haklılığımızı, ancak 
sonuçlar meydana çıktıktan sonra kabul ede
bilmişlerdir. Parti olarak artık buhran devre
mizi, iç huzursuzluklarımızı atlatmış bulunmak
tayız. Yeni ve taze kuvvetle 1965 sonrası hiz
metimize hazırlanmaktayız. Geçmiş devrenin 
verdiği kendimize güven hissi ile ümid ediyo
ruz ki, bundan sonra büyük milletimizin bize 
göstereceği itimad ve teveccühe lâyık olmak 
için çok daha rahat çalışacak ve çok daha ba
şarılı sonuçlar alacağız. 

II — 1965-1969 devresi için 
düşündüklerimiz : 

Siyasî Partiler toplum huzuruna, devlet ida
resi konusunda, muayyen iddialarla çıkan sos
yal müesseselerdir. Bu derece büyük iddiaların 
sahibi olan bu müesseselerin, her şeyden önce 
toplumlarının meselelerini genel hatları içinde 
isabetle bilmeleri ve bu meselelerin çözümü için 
isabetli genel teşhislere ulaşmış olmaları lâ
zımdır. Bu manadaki bir devlet görüşünde 
açıklığa varamamış bir siyasî partinin, iktidar 
sorumluluğunu üzerine aldığında, dağınıklık
tan kurtulmasına, istikrarlı bir idare kurması
na elbet imkân olamaz. Biz seçim beyanname
mizi böyle bir anlayıştan hareket ederek hazır
lamış bulunmaktayız. Evvelâ Türk toplumu
nun meselelerini büyük hatları içinde gözden 
geçirecek ve bu büyük hatlar içindeki geniş 
çizgili tedbirlerimizin neler olacağını ifade ede-
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ceğiz. Ondan sonra da, çeşitli devlet idaresi 
dallarındaki görüşlerimizi kısaca hulâsa etme
ğe çalışacağız. 

Türk toplumunun büyük ve ana meseleleri 
olarak; siyasî sisteme, ekonomik sisteme, sos
yal ve kültürel sisteme taallûk eden meseleleri 
vardır. 

A — Siyasî sisteme taallûk eden meselele
rimiz ve görüşlerimiz : 

Siyasî sistemimizin yetersizlikleri : 
Siyasî sisteme taallûk eden sahada umumi

yetle demokratik rejimi kabul etmiş gözükmek 
le her şeyin halledilmiş olacağı zannedilmekte
dir. Filhakika Türkiye'de, programına, demok
ratik rejime inandığı yolunda bir kayıt düşür
müş bulunan her parti, bu konuda üzerine dü
şen vazifeyi yeterlikle yerine getirdiğini iddia 
edebilmektedir. 

Böyle yuvarlak lâflarla ve bu yuvarlak lâf
ları hiç durmadan tekrar etmekle toplumların 
siyasî meselelerinin hal yoluna giremediğini 
yakın geçmişimiz açıkça ispat etmiştir. 1946 
yılında çok partili hayata demokrasi kurmak 
için girilmiş, muvafık muhalif her parti, de
mokrasi, millî irade, serbest seçim, parlamen
ter nizam fikirlerinde mutabık olduklarını ifa
de etmişlerdir. Fakat memlekette demokrasi 
vardır, yoktur, tartışmaları senelerce devam 
etmiş, nihayet 27 Mayıs 1960 da, bu tartışma
lar en hararetli safhada iken, ihtilâl ile bir as
kerî idare kurulmuştur. 
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Millî Birlik idaresinin topladığı Kurucu 
Meclis Yeni Anayasa'mızı hazırlamış, millet o¬ 
yuna sunmuş, yürürlüğe koymuş, 1961 seçim
leri ile bu anayasa'ya uygun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kurulmuş ve hükümetler iş başı
na getirilmiştir. Fakat Türkiye'nin siyasî sis
teme taallûk eden meseleleri halâ son bulma
mış, hatta son bulmak yerine daha da kompli
ke hale gelmişlerdir. 

Şu anda gördüğümüz vaziyet nedir? 

Şu anda memlekette kuvvetler ayrılığı 
prensibine göre işlediği ifade olunan bir parla
menter sistem mevcuttur. Anayasa'mız ferdi 
hak ve hürriyetleri, sosyal hakları teminat al
tına almış gözükmektedir. Seçimler nisbî tem
sil esasına göre yapılmaktadır. Hükümetler da
ha çok karma hükümet olma istidadındır. 

Dört yıllık tatbikat sonunda yeni seçimlere 
gittiğimiz bu sırada; siyasî partilerimizin ce
vaplandırmak zorunda oldukları en önemli so
ru, yeni anayasa'nın kurduğu siyasî sistemin, 
memleket şartlarına uygun olup olmadığı, uy
gulamada başarılı sonuçlar alınabilip alınama
dığıdır. Biz o kanaattayız ki; Türkiye'nin her 
meselesi, bu sorunun ortaya çıkardığı temel 
meseleye bağlıdır. Bir memleketin siyasî siste
mi huzura, istikrara, sağlam ve sıhhatli temel
lere dayanmadığı müddetçe, ekonomik, sosyal 
ve kültürel sahalarda başarılı sonuçlar alınma
sına imkân bulunamaz. 
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Dört yıllık tatbikatı dikkatle izlemiş bulu
nan Yeni Türkiye Partisi yukarki soruyu, ma
alesef tam bir huzur içinde müspet olarak ce-
vaplandıramamaktadır. 

Siyasi hayatta «Zihniyet reformu» ihtiyacı: 

Evvelâ siyasî bünyemiz gerçek demokratik 
anlayış içinde çalışmaktan uzak bulunmakta
dır. Geçmişte siyasî bünyemize arız olmuş bu
lunan partizanlık temayülü, istismar, tâviz 
hastalıkları yok edilememiştir. Şüphesiz siya
sî bünyedeki bu rahatsızlıkların giderilmesi 
tedbirlerini alabilmek imkânı, evvelâ, bu bün
yeyi teşkil eden siyasî partilerin ve siyaset 
adamlarının elindedir. 

Bugünkü siyasî bünye geçmiş devir kadro
larından değişik olmadığı için, bu bünyenin 
kendi içinden bu tedbirleri almasını daha uzun 
müddet bekliyeceğimiz tabiidir. Memlekette 
gelişmeye başlıyan yeni fikir akımlarının ve 
vatandaşlarda siyaset adamlarına karşı uyan
mağa başlayan ciddi murakabe arzu ve tema
yüllerinin bu yönde müspet tesirleri olacağını 
ümid etmek isteriz. 

Siyasî partilerimiz (oy kaygusu) nu (vatan 
kaygusu) nun önünde tutmakta devam ettikle
ri müddetçe, bu temennimizin gerçekleşebile
ceğine inanmak zordur. Bu itibarla biz Türk 
siyasî bünyesinin çalışma usulleri yönünden 
toptan bir (Zihniyet reformu) na kavuşması 
lüzumunu katî bir zaruret olarak görmekteyiz. 
Siyaset adamlarının kafalarında böyle bir ka-
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lıp değiştirme ameliyesini dış tesirlerin nasıl, 
ne şekilde ve ne kadar zamanda sağlıyabilece-
ğini bugünden kestirmeye elbet imkân yoktur. 
Türk siyasî bünyesinde galip temayül haline 
gelmiş bulunan (taraftarı çok olanı destekle
me), Türk umumî efkâr müesseselerinde hâkim 
menfaat hesabı olan (ne şekilde olursa olsun 
kuvvetli gözükenle bir olma) fikri mağlûp edi
lemediği müddetçe, bizim ve bizim gibilerin 
mahdut imkânlar içinde savunmasını yaptığı
mız (Zihniyet reformu) nun gerçekleşmesi, 
elbet uzak geleceklere ait bir hayal olmakta 
devam edecektir. 

Bu durum Türkiye'mizde gerçek demokra
sinin tahakkukunu partilere, programlara, sta
tülere bağlı bir mesele olmaktan ziyade, parti
leri temsil eden, partilerin politikalarına yön 
veren şahıslara, şahısların benimsedikleri zih
niyetlere bağlı bir mesele haline getirmektedir. 

Umumî efkâr murakabesi, seçmen tercihi 
bu esasa göre işler duruma girdiği takdirde, 
bugün için hayal gibi gözüken zihniyet refor
munun kısa zamanda gerçekleşmesi elbet müm
kün olacaktır. Bugünün oportünist ve tavizci 
usullerine alışmış pek çok çevrelerde, başarı
sız olarak tavsif olunan Yeni Türkiye Partisi'-
nin siyasî metodlarını, bu sebeple ısrarla sa
vunmakta kararlı bulunmaktayız. Bugünkü si
yasî ortamda bizim metodlarımızla başarıya 
ulaşmak belki daha bir müddet için zor ola
caktır. Fakat biz inanıyoruz ki (Her şey oy 
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için) metodu, Türkiye'ye hiç bir zaman gerçek 
demokrasiyi getiremiyecektir. 

Bu izahlarımız, savunmasını yaptığımız 
Zihniyet reformu'nun gerçekleşmesinde en 
büyük vazife ve sorumluluğun seçmen va
tandaşa düştüğünü ispat etmektedir. Gerek 
geçmiş yılların kronik hale getirdiği siyasî 
soysuzlaşmalar, gerekse bu bünyenin büyük 
bölümlerine hükmeden şahısların dillerinde 
dolaşan demokrasi, millî irade, vatandaş hak 
ve hürriyetlerine saygı beyan ve iddialarına 
rağmen, geçmişleri itibariyle dikta sistemleri
nin ve partizan idarelerin temsilcileri ve alış-
kanları olmaları, siyasî bünyemizin kendi iç 
gayretleri ile, böyle cezrî bir temizlenme hare
ketine girişebilmesini imkânsız kılmaktadır. 

Şu halde içten gerçekleşmesi mümkün ol
mayan bu zihniyet temizlenmesinin, seçmenin 
dış tesirleriyle gerçekleşmesi lüzumu aşikârdır. 
Bu da seçmen vatandaşın oy vermedeki tercih
lerini isabetle yapmasına bağlıdır. Seçimler sı
rasında oy için maddî manevî herşeylerini seç
menin ayakları altına serenlere itibar edilmedi
ği takdirde, bu dış tesir kemali ile işlemiş olur. 

Kuvvetler ayrılığı prensibini uygulamada 
başarısızlıklar : 

Siyasî sistemdeki başarısızlığın bir diğer ve 
önemli sebebi, yeni anayasanın kurduğu (Ya
sama organı - Yürütme organı dengesi) nin 
yeterli şekilde uygulanamamağıdır. 
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Yukarıda ifade ettiğimiz gibi; siyasî bünye
miz, partizanlık, istismar ve tâviz hastalıkla
rından kurtulabilmiş değildir. Böyle bir siyasî 
bünye içinden bu çeşit mücadele usulleri ile se
çilip parlâmentoda toplanmış olan üyelerin, 
kendilerini bu sosyal rahatsızlıkların tesirlerin
den sıyırıp atmaları elbet imkânsızdır. 

Buna mukabil Anayasa'mız parlâmentomu
za hükümet üzerinde mutlak bir anayasa üs
tünlüğü sağlamıştır. Durum böyle olunca; bu 
parlâmento üyelerinden kurulu ve bu parlâ
mento üyelerinin mutlak etkisi altında bulu
nan hükümetler de partizanlık temayülünden, 
istismarcılıktan, tavizcilikten, yani zaiflik ve 
istikrarsızlıklardan kurtulamamaktadırlar. 
Nisbî temsil sisteminin getirdiği karma hükû -
met düzeni, eskiye nisbetle, sadece hükümetle
rin partizanlık yapma imkânlarını daraltmış-
tır. Yeni düzen içinde partizan zihniyetten ken
dilerini kurtaramamış hükümet kanadı parti
ler, partizan tatbikatı diğer kanatlara hisset
tirmeden yapmak mecburiyetini duymuşlardır. 
Böyle marifetli bir partizanlık uygulamasının 
doğurduğu güçlükler dolayısiyle de, karma hü
kümetlerimizde kanatlar arası çatışmalar ek-
silmemiş, hükümet içi tesanüt sağlanamamış
tır. 

İkinci ve Dördüncü Karma Hükümetler za
manında C.H.P. ve A.P. kanatlarının, bu çeşit 
marifetli partizanlık teşebbüsleri diğer kanat
lar tarafından sık sık durdurulmuştur. Son 
günlerdeki bâzı valilere ve Genel Müdürlere ta-
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allûk eden değiştirme teşebbüsü, bunlardan en 
yenisidir. 

Demekki yeni sistemimiz hükümetlerin par
tizanlık yapabilme imkânlarını önemli nispet-
de ortadan kaldırmış, buna mukabil partizan 
temayüller içindeki kanatların, birbirlerini 
atlatma çabalarından doğan hükümet içi hu
zursuzluklar, çekişmeler, hükümetlerin güçle
rini azaltmış ve istikrarsız hale gelmelerine se
bep olmuştur. 

Şu halde yeni anayasamız ve yeni seçim sis
temimiz, demokratik rejimimizin istikran ba
kımından olumlu sonuçlar sağlamış, fakat, 
maalesef, partilerin ve parti idarecilerinin par
tizan temayüllerden vazgeçmemiş olmaları do-
layısile hükümetler içi istikrarı lâyıkile sağla
mak, henüz mümkün olamamıştır. 

Meselenin esası bu ve doğan hükümet içi 
istikrarsızlıkların tek sorumlusu partizan niyet
ler iken, yeni devrede, partizan heveslerini 
alıştıkları ve arzuladıkları ölçüde uygulamaya 
koyamayanlar, zamirlerinin; siyasî bünyemizin 
yeniden iki katı kutpa ayrılması suretile ger
çekleşebileceğine inanmakta ve güçlüklerin se
bebi olarak seçim sistemini görmeye çalışmak
tadırlar. 

Bunlar bütün kötü sonuçları seçim sistemi
mizin nisbîliğine bağlamakta ve nisbî temsil 
esası yerine çoğunluk sistemini ihya ettiğimiz 
takdirde, Türkiye'mizin meseleleri hal oluna
caktır, demektedirler. Hatta bugün, nisbî tem
sil esasına göre yapılan 1965 seçimlerinde, va-

19 



tandaşları C.H.P. karşısında tek bir cephede 
toplama teşebbüslerinin de tek mesnedi, gene 
budur. Türk seçmenine; (1961-1965 devresin
de istikrarlı hükümetler kurulamamıştır, bun
dan sonraki devrede böyle hükümetler kurula
bilmesi için tek bir cephede toplanmak lâzım
dır) fikri ısrarla telkin olunmaktadır. 

Çoğunluğa dayanan seçim sisteminin doğu
racağı mahzurlar : 

Türkiye'de çoğunluk sisteminin tatbike ko
nulması suretiyle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde tek bir partinin kahir çoğunluğunun 
sağlanması elbet mümkündür. Geçmiş devrede 
de bu böyle olmuştur. Meselâ 1954 Meclisinde 
400 kusur adetli iktidar yanında, sadece 30 kü
sur adetli muhalefet gurubu yer alabilmiştir. 

Ama, o zaman sonuç ne olmuştur? 
Bu sonuç demokratik rejimimize istikrar 

mı yoksa istikrarsızlık mı getirmiştir? Demok
ratik rejimi istikrardan yoksun bir memleket
te, istikrarlı ve kuvvetli hükümetler kurulabi
lir mi? Karar verirken bu soruların cevapları
nı isabetle vermemiz gerektiğini hatırdan çı
karmamalıyız. Bundan önce doğmuş, çoğunluk 
sistemine yeniden gidildiğinde bundan sonra 
doğacak sonucu hep birlikte izleyelim. 

Vatan sathında birbirine yakın adette va
tandaş kitlelerine sahip iki büyük parti vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde ise bu parti
lerden iktidardaki diğerinin 15 defa daha bü
yük çoğunluğu halindedir. 
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Meclisteki ezici çoğunlukla iktidar partisi 
muhalefet partisine göz açtırmamaktadır. Va
tan sathında da teşkilâtı ile aynı çoğunluk bas
kısını sağlamaya çalışmaktadır. Muhalefet 
partisi partizan zihniyet bakımından iktidar 
partisinden hiç de aşağı kalmamakta ve en 
sinsi, en kahhar partizan tahrikleri yapmak
tan kaçınmamaktadır. Meclis'de alamadığı, ala 
mıyacağı sonuçları denk kuvvetler halinde ça
tışarak, vatan sathında almaya çalışmaktadır. 
Karşılıklı tahrikler; memleketi, partizanlığın, 
tavizin iç huzursuzluğun, adaletsiz idarenin en 
son haddine götürmekte, toplanma ve gösteri 
yürüyüşleri gibi ana demokratik hak ve hürri
yetler, bir nevi sokak kavgaları aracı haline 
gelmektedir. 

Çoğunluk sisteminin getirdiği sonuç bu ol
muştur. 27 Mayıs hareketi bu sonuçtan doğ
muştur. Aradan beş yıldan fazla bir zaman 
geçtiği halde, o günlerin siyasî rejimimize ge
tirdiği istikrarsızlığın arkası halâ alınamamış
tır. Devletin idaresi bakımından, Millî müesse
selerimizle siyasî partilerimiz arasında tam bir 
görüş birliğine hâlâ varılamamıştır. 

Çoğunluk sisteminin memlekete maliyeti 
budur. Bundan sonraki maliyetinin de daha u¬ 
cuz olması imkânsızdır. Şu halde Türkiye'nin 
bugünkü siyasî, iktisadî ve sosyal seviye ve or
tamı içinde çoğunluk sisteminin Türk siyasî 
rejimine, Türk hükümetlerine istikrar ve kuv
vet kazandıracağı fikri bir hayalden ibarettir. 
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İstikrarsızlığı gidermenin asıl tedbirleri : 
Bu sebeple biz bugünkü siyasî sistemimiz

deki güçlüklerin önlenmesi tedbirini, nisbî tem
sile dayanan seçim sistemimizi tekrar çoğun
luk sistemine çevirmekte görmemekte, hatta 
böyle bir dönüşün geçmişi yeni baştan yaşa
manın başlangıç adımını teşkil edeceğine inan
maktayız. 

Demokrasi milletin hâkimiyet hakkına da
yanan bir rejimdir. Milletin hâkimiyet hakkı 
Anayasa'nın koyduğu organlar marifetiyle kul
lanılır. Anayasalar bu organların, bu kuvvetle
rin yetki ve görevlerinin ne şekilde kullanılaca
ğını tayin ve tespit etmişlerdir. Organlardan 
herhangi birinin diğer organın yetki ve görev
lerine müdahele etmemesi de, hâkimiyet hak
kının isabetle kullanılmasının bir icabıdır. 

Bizim Anayasa'mız kuvvetler ayrılığı pren
sibini kabul etmiş ve yasama, yargı yetkilerile 
yürütme görevinden bahsetmiştir. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin başta gelen şar
tı; üç kuvvet arasındaki yetki ve görev müna
sebetlerinin dengeli şekilde kullanılmasıdır. Bu 
kuvvetlerden herhangi birisi, diğerinin karşı
sında yetki veya görev bakımından zayıf hale 
getirilecek olursa, kuvvetler ayrılığı prensibi
nin isabetle uygulanması mümkün olamaz ve 
neticede, siyasî sistem, hâkim kuvvetin sevk 
ve idaresine tâbi hale gelir. 

Bizim kanaatımıza göre Anayasa'mızm te
mel prensiplerinden biri olan kuvvetler ayrılı
ğı ve kuvvetler arası denge ilkesi, siyasî bünye-
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mizin, daha önce izahını yaptığımız iç bünye 
rahatsızlıkları dolayısile yeterli şekilde ve öl
çüde uygulanamamakta ve güçlükler buradan 
doğmaktadır. 

Bugünkü modern anayasalarda parlâmen
toların hükümetler üzerindeki denetim hakları 
ne derece önem taşırsa, hükümetlerin, denetim 
adı altında, kendilerine karşı girişilecek istis
marcı tutumları önleyici mukabil hak ve yetki
lere sahip olmaları lüzumu da ayni derece 
önem taşır. Bu karşılıklı ahenk ve dengeyi dik
kate almayan bir Anayasa uygulamasının bu 
günkü siyasî ortam içinde demokratik rejimi
miz ve hükümetlerimiz için istikrarsızlık ve 
zaaf unsuru olacağında şüphe yoktur. Bu iti
barla, iki kuvvet arasında ahenkli ve dengeli 
bir münasebet kurmak ve bu suretle birinin di
ğeri üzerinde hakimiyet tesisine imkân bırak
mamak, istikrarlı, tarafsız ve âdil bir devlet 
yönetimini gerçekleştirmek bakımından şart
tır. 

Bu arada hükümetlerde vazife alacak kişi
lerin şahsî ve hukukî nitelikleri üzerinde dura
rak hükümetin iç bünye kuvvet ve yeterliğini 
de sağlamak icap eder. 

Bu izahlarımızı şöylece özetliyebiliriz : 
1 — Türkiye'de yeni anayasa düzeni ile 

demokratik, sosyal hukuk devleti fikrinin ger
çekleştirilmesi* imkânları hazırlanmıştır. 

2 — Nisbî temsilin zaruri hale getirdiği 
karma hükümetler sistemi, partizan idareleri 
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önemli ölçmede durdurucu bir niteliğe sahiptir. 
Demokratik rejimimizin kuvvet ve kudreti, is
tikrarı ve devamı için bu gelişmeyi muhafaza 
etmek kati bir zarurettir. 

3 — Siyasî bünyenin kendisine özel hasta
lıklardan doğan partizan temayüller, karma 
hükümetler içinde kanatlar arası çekişmelere 
sebep olmakta, bu çekişmeler hükümetleri is
tikrarsız ve zayıf göstermektedir. 

Hükümetleri bu durumdan kurtarmanın 
ası! şartı, partilerimizin, meclis gruplarının ve 
idarecilerinin partizan hevesleri terk etmeleri
dir. 

4 — Siyasî rejimin istikrara kavuşmasın
da sağladığı hayatî önemdeki faydaları bir ya
na itip, nisbî temsil sisteminden uzaklaşacak 
olursak, memleketin partizan idarelerin doğu
racağı siyasî rejim buhranına yeniden sürük
lenmesi muhakkaktır. Bu halde hükümet içi 
çekişmelerin, memleket sathında, iki kutup ara
sı çatışmalar halini almaları mukadderdir. 

5 — Nisbî temsilin memleketteki önemli fi
kir gelişmelerinin parlâmentoda temsilini sağ
layıcı bir başka yararı olduğunu da hatırdan 
çıkarmamak icab eder. 

6 — Hükümetleri istikrarsızlıklardan ve 
zaaflardan kurtarmak için, hükümetler kanat
larını parlâmento içi ve parlâmento dışı baskı
lara karşı direnme gücüne sahip kılmak lâzım
dır. Anayasamızın kabul ettiği kuvvetler ayrı
lığı prensibinin isabetle uygulanması bu ba
kımdan en önemli tedbirlerden biridir. 
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7 — Partimiz programının kabul ettiği, 
Devlet Başkanının tek dereceli seçimle doğru
dan doğruya millet tarafından seçilmesi bu ko
nuda ayrıca bir teminat manasını taşır. 

Demokrasi fikirler arasında olduğu kadar, 
kişiler arasında da iyileri, vasıflıları seçmenin 
ve devleti bu nitelikteki fikirler ve kişiler ta
rafından yürütmenin bir vasıtasıdır. Demokra
si adı altında kurduğumuz sistem bu ana hede
fin tersi yönünde işliyorsa bize düşen vazife, 
milete lüzumsuz yere vakit kaybettirmeyip, ter
sine gidişi düzeltmek, rejimi güçlüklerden kur
tarmaktır. 

Devleti idarede başarının; olayların peşine 
takılıp sürüklenmekle değil, onlara millî ölçü
lere ve icaplara uygun istikameti verebilmekle 
mümkün olduğundan şüphe yoktur. 

Biz; yukarıda esaslarını çizdiğimiz siyasî sis
tem, müşterek bir iman halinde uygulanabildiği 
takdirde, (Hürriyet ve demokrasi içinde kalkın
ma) parolamızın gerçekleşmesinde hiç bir güç
lükle karşılaşmıyacağımıza inanmaktayız. 

Hakların kullanılmasında, ve ödevlerin yeri
ne getirilmesinde milK sorumluluk : 

Bu bölümdeki görüşlerimize anayasamızın 
kabul ettiği bir diğer ilke hakkındaki düşünce
lerimizi de katmakta fayda görürüz. 

Anayasa'mızın ikinci kısmı temel haklar ve 
ödevlere ayrılmıştır. Bu kısımda (Kişinin hak
ları ve ödevleri), (sosyal ve iktisadî haklar ve 
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ödevler), (Siyasî haklar ve ödevler) yer almış, 
bu suretle Türkiye Cumhuriyeti'nin insan hak
larına dayanan, millî, demokratik, lâik ve sos
yal bir hukuk devleti olmasının, fertlere ve mü
esseselere sağladığı haklarla yüklediği görev
ler ifade olunmuştur. Haklarla görevlerin Ana-
yasa'mızda birlikte mütalâa edilmiş olmasının 
ortaya kayduğu gerçek, insan haklarına da
yanan bir hukuk devletinde fertlerin ve müese-
selerin dokunulmaz haklar ve hürriyetlerinin 
olduğu, bu haklar ve hürriyetlerin kullanılma
sında kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, 
sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle 
her türlü istismarcı tutumlardan kaçınılmasının 
lüzumlu bulunduğudur. Bu itibarla fertlerin ve 
müesseselerin; haklarına ve hürriyetlerine sa
hip olmakta gösterecekleri titizlik ve hassasi
yet yanında, bu haklar ve hürriyetlerin istis
mar edilmemelerini sağlamak için toplumun 
göstereceği sorumluluk duygusu da önemli bir 
yer işgal etmektedir. 

Partimiz; toplum yararlarının koruyucusu 
olması sebebiyle devletin, fert ve müessese hak 
ve hürriyetlerinin istismarı teşebbüslerini şid
detle takip etmesi, bir takım maceraperest ki
şilerin ve müessese mensuplarının, sorumluluk 
duygusundan uzak, millî yararları zedeleyici 
bir şekilde hak ve hürriyet istismarcılığı yap
malarını önlemesi lüzumunu, toplum huzuru
nun, temel şartlarından saymaktadır. Demok
rasinin ve hukuk devleti fikrinin bir disiplin
sizlik sistemi olmadığını ciddiyetle belirtmek 
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isteriz. Devlet ehliyetle idare edilmelidir, devlet 
adaletle idare edilmelidir, Devlet tarafsız, bü
tün vatandaşlara eşit muamele, eşit fırsat ilke
leri içinde idare edilmelidir. Fakat Devlet hiç 
bir zaman hak ve hürriyetlerin kullanılmasını; 
partizanların, şirretlerin, kötü kişilerin, kötü 
işleyen müesseselerin, iyileri, namusluları, va
tanseverleri baskı ve korku altında tutacak bir 
anarşi ve asayişsizlik ortamının vasıtası yapıl
masına müsaade etmemelidir. 

Bu maksadı temin için, Anayasa'mızın te
mel haklarla birlikte temel ödevlerin kanunla 
tesbit edileceğini beyan eden hükümlerinin sa
rahatle tayinini ve uygulanmasını Türk Devle
tinin önemli meselelerinden biri saymaktayız. 

Biz her çeşit istismarlara karşı bir devle
tin, iyilerin, namusluların, vatanseverlerin kor
kusuz yaşayacakları, kötülerin, arka niyetlile
rin, maceracıların amansız takip edilecekleri 
bir toplum düzeninin savunucusuyuz. 

B — Ekonomik sisteme taallûk eden mese
lelerimiz ve görüşlerimiz : 

Bugün Türkiye'de en fazla tartışma konu
su olan meseleler ekonomik sisteme taallûk 
edenlerdir. Siyasî partilerimizin siyasî bünye
mizde işgal ettikleri mevkiler, birbirlerinden 
farklılık veya birbirlerine yakınlık ve uzaklık
lar daha ziyâde onların temsil ettikleri ekono
mik zihniyetin mukayesesi suretile tesbit olun
maktadır. Bu arada doktrin partileri, partile
rin doktrinleri, doktrin yelpazeleri, yelpazedeki 
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partiler gibi terimler günün moda terimleridir. 
Evvelâ bir gerçeği sarahaten ifade edelim. 

Yeni Türkiye Partisi bir doktrin partisi değil
dir. Biz kitlelere, topyekûn Türk Milletine hi
tap etmekteyiz. Topyekûn Türk Milletinin re
fahı ve gelişmesi yolunda prensipler savun
makta, prensiplerin tatbike konulması lüzumu
nu kabul etmiş bulunmaktayız. Muayyen dokt
rin iddiaları ile ortaya çıkmış bulunanların; ne 
Türkiye'nin, ne de dünyanın içinde bulunduk
ları şartları yeterlikle değerlendiremedikleri 
kanısındayız. Muayyen sınıf, zümre ve grupla
rın yararlarını savunarak Türkiye'de demok
rasinin sağlanabileceğine, böyle ayırıcı, ideolo
jik bir görüşün Türk toplumunun ekonomik 
ve sosyal gelişmesini «Demokrasi ve hürriyet 
içinde» gerçekleştirebileceğine inanmamaktayız. 
Biz; Türkiye'nin meselelerinin, yelpazenin şu
rasında burasında oturarak değil, Türk Vata
nının her köşesinde, o köşenin şartlarına uy
gun çalışmalar yapmak suretile çözümlenebile
ceği inancının topluluğuyuz. Bu sebeple de tam 
bir «Orta yol» partisiyiz. 

Rakip siyasî partiler bu gerçeğe inanmış 
gözükmemektedirler. Bunlardan bir kısmı sa
dece sermayenin, bir kısmı sadece emeğin hiz
metinde olmak, bir kısmı da her birine ayrı ay
rı sevimli gözükmeğe çalışmak gibi bir yolun 
yolcusudur. Yıllar boyunca Türk Milletinin ka
deri üzerinde söz sahibi olmak suretile ne ol
duğu ve ne olmadığı gayet iyi anlaşılmış bulu
nan, Türk Milletinin bugün içinde bulunduğu 
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şartların birinci derecede sorumluluğunu taşı
yan bir siyasî partinin dahi son günlerde ka
pıldığı doktrincilik merakı, bu teşhisimizin en 
son ve en dikkate şayan bir misalidir. 

Amme sektörü, özel sektörü elinde serma
ye imkânları fevkalâde kıt olan, sermaye tera
kümü fevkalâde yavaş yürüyen, teknik ele
man, teknik imkân bakımından ihtiyaçları son
suz bulunan, idari, ekonomik ve sosyal teşki
lâtlanması her cephede aksayan bir toplum 
olarak, kendi millî bünyemize uygun teşhisler 
yapmak ve yine kendi millî bünyemize uygun 
tedbirler düşünmek zorunluğunda olduğumuzu 
bilmemiz lâzımdır. 

îsveç'de falan çeşit, Almanya'da filân çe
şit, Sovyet Rusya'da başka çeşit, İngiltere'de, 
İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da falan falan 
çeşit ekonomik sistemler vardır, o halde bizde 
de şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır demek, bizi 
tanımamak, bizi tanımak için lüzumlu fikrî ça
lışmayı yapmaktan kaçınmak demektir. 

Misal diye önümüze çıkarılan memleketler 
temel bayındırlık, ekonomik, sosyal ve kültü
rel yatırımlarını en az bir asır önce ikmal et
miş, siyasî rejimlerini bâzıları demokratik, bâ
zıları şu veya bu istikametteki dikta düzenine 
göre ayarlamış memleketlerdir. 

Hem temel yatırımlardan yoksun olacağız, 
hem gerekli sermaye, teşkilât, teknik ve ele
man yetersizliği içinde bulunacağız, hem de si
yasî, idarî, sosyal haklar ve hürriyetler düze
ninin en ileri şekillerini uygulamakta kararlı 
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olacağız, sonra da onların önümüzdeki asırları
nı hiç dikkate almadan, usullerini basma kalıp 
Türk toplum hayatına uygulamanın öncülüğü
nü yapacağız. Böyle bir anlayış; yelpazenin ne 
sağında, ne solunda, ne de ortasında oturmak 
değil, sadece ayda yaşamak demektir. 

Benimsediğimiz ekonomik sistem : 

O halde bizim benimsediğimiz ekonomik sis
tem nedir? 

Bunu kısaca ve tek bir cümle halinde ta
rif edelim. Biz Türk Yurdunun ve Türk Toplu
munun ekonomik ve sosyal şartlarının zaruri 
kıldığı ekonomik sistemin savunucusuyuz. Bu 
sistemde Devlet sektörü de vardır, özel sektör 
de vardır. Bizim gibi memleketler Devlet sek
törünün düzenleyicilik vasfını, özel sektörün 
özel teşebbüs gücünü ekonomik ve sosyal ge
lişmelerinin başlıca unsurlarından saymak mec 
buriyetindedirler. Ekonominin yekûn gücü için
de; âmme sektörünün hissesi şu olacak, özel 
sektörün hissesi bu olacak gibi nazarî ve tat
bik kabiliyeti olmayan aldatıcı ayırımların da 
peşinde değiliz, özel sektör denilince büyük 
sermayedar gruplarının temsilciliğini yapmak, 
büyük sermayedar gruplarının bir taraftan 
ekonomik hayatı, diğer taraftan dolaylı olarak 
siyasî hayatı etkileri altına almalarına imkân 
hazırlamak gibi bir fikri ise hiç bir suretle tas
vip etmemekteyiz. Bizim anladığımız özel sek-
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tör, sermayesi olsun olmasın, teşebbüs gücünü 
harekete getirmek suretiyle, Türk Ekonomisi
nin gelişmesine yararlı olmak isteyen 30 mil
yonluk Türk Toplumu içindeki her ferttir. Bun 
lar; tüccarı, esnafı, çiftçisi dahil olmak üzere 
küçük büyük, sermayesi, el emeği, fikir emeği, 
sanatı, toprağı ile geçimlerini sağlayan bütün 
Türk Vatandaşlarıdır. Devletin bunları teşvik 
yolunda üzerine düşen vazife, sermaye piyasa
sını düzenlemek, küçük tasarrufların teşkilât
lanma yolu ile bu piyasaya aktarılmasını sağ
lamak, kredi imkânlarını selektif olarak ve ih
tiyaçları en iyi cevaplandıracak şekilde hare
kete getirmek, her türlü teşebbüse, devletin 
ekonomik plânlama esasları içinde gelişme hı
zı verebilmek üzere, Devlet önderliğini ve Dev
let yardımlarını yapmaktır. 

Devlete düşen sorumluluk bu noktada önem 
kazanmaktadır. Devlet kurduğu ekonomik, si
yasî, idarî ve sosyal sistemle bu sektöre emni
yet vermek, özel teşebbüs gücünü harekete 
getirmek, vatandaşların her bakımdan yarın
larından emin olmaları imkânlarını hazırlamak 
zorundadır. Emniyetsiz bir siyasî ortamda, 
emniyetsiz bir ekonomik ortamda, emniyetsiz 
bir sosyal ortamda, emniyetsiz bir idarî ortam
da, ferdin, teşebbüs gücünü harekete getirmek 
cesaretini bulacağına inanmak, elbet imkânsız
dır. Bunun için de devletin; siyasî, iktisadî, 
sosyal ve idarî teşkilâtlanmasını herkesi tat
min edici bir yeterlikle tamamlaması icap 
eder. iktisadî gelişmemizin, topyekûn kalkm-
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mamızın, plân ve programlarla tayin edilen sü
reler içinde, kararlaştırılan hedeflere ulaşması 
lâzımdır. Bu da kalkınma hamlelerimizin ihti
yaç gösterdiği finansman imkânlarının, teknik 
gücün yeteri ölçülerde ve muntazam surette 
sağlanıp, en isabetli usullerle yatırım hayatı
na yöneltilmelerine bağlıdır. 

Şu halde milletçe yapacağımız her çeşit ta
sarruflar ve bu tasarrufları kalkınma faaliyet
lerimize sevk etmekte göstereceğimiz başar:, 
devletimizin kaderini tayinde başlıca unsuru 
teşkil etmektedir. 

HUkûmet etmenin asıl marifeti : 

tşte hükümet etmenin asıl marifeti buradan 
çıkmakta, bu güne kadar bu konularda kifa
yetsiz kalışımız, toplum hayatımızın gereği gi
bi yürümesine mani olmuş bulunmaktadır. 

Biz bu sebeple; koparılan doktrin gürültü
lerinin fikrî tembellikden, başarısız geçmişler
den, doğduğunu ifade etmekteyiz. 

Türkiye'de hiç bir partinin, bugün ekono
mik felsefe olarak Anayasamızda benimsenmiş 
bulunan sisteme müteveccih, ciddî ve esaslı 
bir itirazı mevcut değildir. En solda denilen 
bir parti dahi, son zamanlarda, karma ekono
minin, daha uzunca bir müddet için, Türkiye 
realitelerinin zarureti olduğundan bahsetmek
tedir. 

işin kolay olan yönünü halletmiş; siyasî 
sistem olarak demokrasiyi benimsedik, ekono-
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mik sistem olarak karma ekonomi düzenine ta
raftarız, sosyal sistem olarak sosyal adalet il
kesine dayanan bir toplum hayatını istiyoruz, 
demişiz; ondan sonra sıra devleti bu esaslara 
göre yürütmeye, ekonomiyi bu esaslara göre 
teşkilâtlandırmaya, plânlarımızı bu esaslara 
göre hazırlamaya ve uygulamaya, idaremizi bu 
esaslara göre ıslaha gelince, yıllar yılı başarı
sızlıklar içinde bocalamış, kendi başarısızlıkla
rımızı mazur göstermek için de, bugün, mille
tin karşısına çıkıp doktrin tartışmalarına baş
lamışız. 

Bize göre statükoculuk ve statükocular : 
Siyasî sistemimizin perişan halini bundan 

önceki kısımda uzun uzun izah ettik. Burada 
ayrıca temasa elbet lüzum yoktur. 

Sermaye piyasamız düzenlenmemiştir, Kre
di müesseselerimiz noksandır, yeterli değildir, 
selektif kredi fikri bir türlü uygulanamamak
tadır. Müstahsil ve müstehlikin karşılıklı ola
rak hukukunu himaye edecek, gelişmeleri için 
gerekli tedbirleri alacak ekonomik teşkilâtlan
mamız gayri kâfidir, mevcut kooperatiflerimiz 
çok kötü işlemektedir. Hergün değişen birbiri
ne çelişik tedbirlerimiz, ekonominin hem iç, 
hem de dış kolunda vatandaşın devlete güven 
hissini yok etmektedir. 

İdarî bünyemizin içinde bulunduğu şartlar 
yürekler acısıdır. Kırtasiyecilik, israf, verim
sizlik bu bünyenin artık genel olarak kabul edi 
len rahatsızlıklarıdır. Türkiye'de vazifesini ye-

33 



terlikle yerine getiren memurun takdir edil
mesi, âciz memurun, devleti zarara uğratması
nın önlenmesi diye bir anlayış mevcut değildir. 
Vatandaş en basit işleri için dahi, Devlet kapı
sında günlerce, hatta aylarca, nöbet tutmak 
zorunluğundadır. 

Merkezî hükümet teşkilâtını yeni baştan 
düzenlemek, hatta Başbakanın, Başbakanlığın 
vazifelerinin neler olduğunu, bu makamı işgal 
eden kişilere dahi öğretecek şekilde tayin et
mek lâzımdır. 

Anayasa'mızın âmir hükmüne uygun ola
rak, illerimizin idaresini yetki genişliği esasına 
göre ciddî manada düzenlemek lâzımdır. İlleri
mizin başındaki valiler bütün sorumluluk ve 
salâhiyetleri ile işlerinin sahibi haline getiril
melidirler. 

Mahallî idarelerimiz yıllardan beri hiç bir 
ıslaha uğramadan köhne usuller ve verimsiz 
çalışmalar içinde yuvarlanıp gitmektedirler. 
Anayasa'mız bu idarelere görevleriyle orantılı 
gelir kaynakları sağlanır demiş olmasına rağ
men, Türkiye'de hemen bütün mahallî idarele
rimiz gelir kifayetsizliği içinde kıvranır halde
dirler. 

Hızla gelişmek zorunda olan bir memleket
te böyle bir idare makanizması ile sonuç almak 
elbet imkânsızdır. 

Türkiye'de gerçek statükoculuk bu saha
lardadır. Türkiye'nin bu çeşit statükoculuktan 

34 



ve statükoculardan kurtarılması şarttır. Biz 
bunu yapabilecek siyasî teşekkül olduğumuz 
iddiasındayız. 

Plânlı ekonomide yetersizliklerimiz : 
Plânlı ekonomi yönünden attığımız ileri a¬ 

dım da gereği gibi yürütülememektedir. Fil
hakika, 1961-1965 devresinde, ekonomik siste
mimizde gerçekleştirilen en mühim hareket 
beş yıllık plânın 1963 yılından itibaren uygu
lamaya konulmuş olmasıdır. 

Bu suretle siyasî tartışmalar hayatımızın 
bir önemli konusu sonuca ulaşmış, bütün siya
sî teşekküllerimiz bir plân üzerinde birleşmiş
lerdir. 

Artık sıra uygulamayı izlemeye, başarılı bir 
uygulama sağlamaya, uygulamadan alınacak 
sonuçlara göre plânın ıslaha muhtaç yönlerini 
tesbit edip, bu ıslahatı süratle gerçekleştirme
ğe gelmiştir. 

Beş yıllık plân, 1963 ve 1964 yıllan prog
ramları, bizim de hükümette ortak olduğumuz 
devrede uygulamaya konulmuştur ve 1963 
programının uygulanmasında Partimiz hükü
met kanadı fiilen sorumluluklar yüklenmiştir. 

Plân ve programların uygulanmaya konul
masından sonra konuya verilmesi gereken yön 
bakımından, Partimizin görüşlerile diğer parti
lerin görüşleri, arasında oldukça derin ayrılık 
noktaları belirmiştir. Bu itibarla plan mevzu
undaki görüşlerimizi burada vuzuhla milleti
mize duyurmak isteriz. 
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Biz evvelâ ekonomik plânlamada inisyati-
fin siyasî iktidar olarak hükümette olması ge
rektiğini savunuyor ve bunu ciddi hükümet et
menin tabiî bir icabı sayıyoruz. 

Plânın hedeflerini, plâmn temel esaslarını 
siyasî iktidarlar tayin edip, Devlet Plânlama 
Teşkilâtına direktif olarak verirler. Devlet 
Planlama Teşkilâtı bu direktiflere uygun ola
rak hazırlayacağı plânı hükümetin tetkik ve 
tasvibine sunar. Hükümet; hazırlanan plânın, 
verdiği direktiflere uygun olup olmadığı husu
sunu tetkik eder, üzerinde istediği değişiklik
leri ve ıslahatı yapar. Hulâsa işin sahibi, başı, 
siyasî iktidarlardır. Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
sadece, siyasî iktidarların teknik müşaviri ola
rak vazife görür. 

Daha 1962 yılında Partimiz muhalefette 
iken, bütçe müzakereleri sırasında savunduğu
muz bu fikir, bilâhara 1962 yılı ikinci yarısın
da hükümete girip Beş yıllık plânı uygulama
ya koyma hazırlıklarına iştirak ettiğimiz za
man, Cumhuriyet Halk Partisi ile Partimiz 
Hükümet Kanatları arasında oldukça derin 
tartışmalara yol açan bir ihtilâf konusu halini 
almıştır. 

Bizden önceki hükümet plânın hazırlanma
sında Devlet Plânlama Teşkilâtına mutlak bir 
serbesti tanımış olduğundan, o devrede hazır
lanıp birinci müsvedde olarak bizim tetkikimize 
sunulmuş bulunan plân, ekonomik ve sosyal 
anlayışlarımız itibarile kabul edemiyeceğimiz 
bâzı görüşleri ihtiva etmekte idi. Devlet Plân-
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lama Teşkilâtı bu müsveddeyi hiç bir yerine 
dokunulması caiz olmayan ve aksi halde top-
yekûn dengesi bozulacak olan bir nevi doku
nulmazlığa sahip bir vesika diye bizlere tak
dim etmekte, hükümete karşı tasdik edin, işi 
bitirin, diyen bir tutuma girmiş bulunmakta 
idi. Onların bu tutumu Cumhuriyet Halk Par
tisi kanadı tarafından da desteklenmekte idi. 

Aksi görüşte olmamız ve görüşümüzde ıs
rarlarımız karşısında düzeltme tekliflerimizin 
kabulü zorunluğu hasıl olmuş, o günlerin za
man bakımından mevcut sıkışıklıkları içinde, 
bu düzeltmeler imkân nisbetinde yapılabilmiş
tir. 

Partimiz kanadının bu ciddî tutumunu, bi
rinci hükümet zamanındaki hükümet üstü alış-
kanlıklarile bağdaştıramıyanlar, o zamanlar 
teşkilâttan ayrılmak mecburiyetinde kalmışlar, 
onları takiben Devlet Plânlama Teşkilâtı, ya
vaş yavaş, devlet hiyerarşisindeki mevkiine rıza 
gösterir duruma girmiştir. Bu suretle Türki-
yede plânlama hareketi başladığı gün, birinci 
karma hükümetin zaafı dolayısile, yerleşme is
tidadı gösteren bir kötü gelenek, ikinci karma 
hükümette Partimiz kanadının müdahalesi ile 
önlenmiştir. 

Plânlarımızda karar verme organı elbet hü
kümettir, inisyatif elbet hükümetin elinde ola
caktır, Devlet Plânlama Teşkilâtı ekonomik ve 
sosyal plânlamada hükümetin teknik müşavir
liğini yapan bir idare koludur. 
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Beş yıllık plânın ıslaha muhtaç yönleri ve 
uygulama yetersizlikleri : 

Plânın ıslaha muhtaç yönlerinin mevcut 
olup olmadığı, plân uygulamasına verilecek 
yön konularındaki görüşlerimiz de bugünkü 
tatbikattan ayrılmaktadır. 

Beş Yıllık Plânın 1963 yılı başından itiba
ren uygulamaya konulması ile Partimiz uygu
lama sonuçlarını dikkatle izlemiştir. Bu izleme 
den edindiğimiz kanaatler ve yapılmasını ge
rekli gördüğümüz düzeltmeler, 1963 Yılı Ey
lül ayında 1964 Yılma a/t programın Yüksek 
Planlama Kurulunda müzakeresi sırasında, Ge 
nel Başkanımızın ağzından Yüksek Plânlama 
Kuruluna duyurulmuştur. O zaman Yüksek 
Plânlama Kurulunun hazırladığı rapora, Genel 
Başkanımızın imzası ile yazılı olarak eklenen 
bu görüşlerimizi muhtevi 16.9.1963 tarihli ve
sikayı aynen aşağıya alıyoruz : 

(Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmaları
nı yeterli, ve olumlu bulmuyorum. 

91 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde bu teş
kilâtın görevleri tesbit olunmuştur. Umumî ma 
nası ile bu madde; Devlet Plânlama Teşkilâtı
na, memleketin tabiî, beşerî ve iktisadî her tür
lü kaynak ve imkânlarını memleket şartlarına 
en uygun usuller içinde tesbit etmek ve bu 
kaynak ve imkânları plân ve programların ara
cılığı ile yine memleket şartlarına en uygun 
usuller içinde kullanmak ve geliştirmek için, 
bütün Devlet bünyemize verimli ve sür'atli ye-
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ni bir çalışma düzeni getirmek görevini vermiş 
bulunmaktadır. 

Plânlama Teşkilâtının bu manada çalışabil
mesi için teferruat içinde boğulmaması, mem
leketin ana ekonomik ve sosyal problemlerine 
el atarak, bunları halledici ciddî tedbirleri biz
zat plânlaştırmak suretiyle Bakanlar Kuruluna 
tavsiye etmesi lâzımdır. 

Benim gördüğüm kadarı ile Plânlama teş
kilâtımız; bu derinleme çalışma düzenine bir 
türlü girememiştir. Hazırlanan programlar, 
daha ziyade nazarî mütalâalar çerçevesi içinde 
kalan ve büyük memleket meselelerine tatbik 
kabiliyetini haiz çözüm yolları aramak yerine, 
ekseriyetle çok önemsiz ve teferruata ait hu
suslar hakkında «tedbirler alınmalıdır», «ted
birler alınacaktır» gibi umumî manâda öğütle
ri ihtiva eden birer tenkit raporu hüviyetini 
taşımaktadırlar. 

Programlara ilişik yatırım üniteleri cetvel
lerinin, program fikrinin gerektirdiği ciddi tet
kikten geçirilmek suretiyle hazırlandıklarını ve 
plân hedefleri ve plân stratejisi esaslarına uy
gunluk derecelerini ortaya koyan bir izahına 
ise, bugüne kadar tesadüf etmiş değüiz. 

Plânlama fikrinin zor ve ihtisasa ihtiyaç 
gösteren taraflarının bu noksanlıkları giderici 
çalışmaları yapabilmek olduğunda şüphe yok
tur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Başbakanlığa 
bağlı ve Hükümete bu kanalla yardımcı ola
cak bir müşavir teşkilâttır. Hukukî statüsü bu 
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olan teşkilât, zaman zaman icracı dairelerle re
sen icraî temaslara geçmekte ve icra organı
nın görevlerine müdahale eder durumlara gire
bilmektedir. Bu hal tabiatiyle, hem mesuliyet 
ve salâhiyet anlayışlarını, hem de Devlet hiye
rarşisi düzenini zedelemektedir. 

Bu ana görüşlerin ışığı altında, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının sıhhatli bir kuruluşa 
sahip olabilmesi ve çalışmalarını daha fazla ge 
cikmeden düzenli bir hale getirebilmesi için, 
aşağıdaki hususların ikmali lüzumuna inan
maktayım. 

1 — Teşkilât; dağınık, teferruatlı ve verim
siz çalışmalardan kurtarılmalı, sadece kendi 
selâhiyetleri içinde vazife görmelidir. Teşkilâ
tın, plân, ve program fikrini memleketimizde 
esas temeline oturtacak ve ana ekonomik sek
törler üzerinde bilgili çalışmalar yapıp, şartla
rımıza en uygun ciddî ve müşahhas tedbirleri 
tesbit edecek mütehassıs elemanlara şiddetle 
ihtiyacı vardır. 

2 — Program çalışmaları, umumî mahiyet
teki teşhisler yanında, bu teşhislerin gerektir
diği netice verici tedbirleri de tesbit edecek şe
kilde tanzim edilmeli, programa alınacak yatı
rım ünitelerinin seçilmesinde, plân hedeflerini 
sağlıyacak usuller isabetle tatbika konulmalı
dır. 

Tedbirler adı altında tesbit olunan hususla
rın, programın tatbikatında dikkati dağıtacak, 
takip imkânlarını azaltacak teferruat mütalâ
alar olmalarından ciddi surette kaçınılmalıdır. 
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Bir program nihayete erdikten sonra tetkik 
edenlerde, parça parça fikir kırıntılarından 
müteşekkil uzun bir lâf manzumesi hissini de
ğil, ana çizgileri ile ekonomik ve sosyal mese
leleri belirli hale getirmiş ve yapılacak işleri be
lirli istikametlerde düzenlemiş, kafalara vuzuh 
getiren bir eser hüviyetini taşımalıdır. 

Türk Ekonomisi; meseleleri büyük kalem
ler halinde belli olmuş bir ekonomidir. İmkân
ları ve dikkatleri dağıtmayan bir usul içinde 
bu meseleler üzerine, akıllı yollarla yürüdüğü
müz takdirde, alacağımız neticeler verimli olur 
ve plân fikri başarıya ulaşır. 

Bu itibarla bu mahdut ve büyük meseleler 
vakit kayıp etmeden tesbit olunmalı, müşterek 
bir çalışma düzeni içinde gayretlerimiz malûm, 
muayyen ve müşahhas tedbirleri uygulama is
tikametine yönelmelidir. 

3 — Plânlama çalışmalarının bürokrasiyi 
arttırıcı bir durum arzetmemesi üzerinde önem
le durulmaya değer bir konudur. Plânsız eko
nominin memleketi umumî mahiyette sezişler
le idare etme mahzuru yanında, plânlı ekonomi 
fikrinin de fazla teferruata inici temayülleri 
beslemek suretiyle, kırtasiyeciliğe meydan ver
memesi, verimlilik bakımından üzerinde dik
katle durulmaya değer bir husustur. 

Plânlama teşkilâtından gelecek her sesin bir 
hikmeti olacağını zannedip, onların vakit ve 
zaman kaybına sebebiyet verecek müdahalele
ri hoş görüldüğü takdirde, bürokrasinin bu yön
den besleneceği kanaatındayım. 
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4 — Devlet Plânlama Teşkilâtı, Özel Sektö
rün, imkânları, temayülleri ve ihtiyaçları üze
rinde de ciddî surette durup, onun çalışmaları
na olumlu istikametler verecek tedbirleri tesbit 
etmek mecburiyetinde olan bir teşkilâttır. Bu
güne kadar bu teşkilâtın özel Sektör hakkında 
bize getirdiği bilgiler ve tavsiye ettiği tedbir
ler herkesin malûmu olanlardan ileriye gitmiş 
değildir. 

5 — Hazırlanan programların tatbikatını 
izlemek görevinin; plân ve programları hazır
lamak görevi kadar hatta daha fazla önemli 
olduğu kanaatındayım. Devlet Plânlama Teşki
lâtı bu konuda, yatırımcı dairelerle yaptığı ya
zışmalar sonunda, umumiyetle pek geç aldığı 
bilgileri değerlendirmekle iktifa etmektedir. 

Yatırımcı daireler, tabiatiyle, yatırımda 
muvaffak gözükebilmek için bilgileri kendi ar
zularına göre verebilmek imkânına sahiptirler. 

Bir memlekette muvaffak bir programlı 
çalışma, sadece fazla harcama yapmış olmakla 
sabit olacak bir husus değildir. Bunun ötesin
de, hatta bundan önce, kararlaştırılmış tedbir
lerin alınmış olup olmadıkları, fiziki yatırım 
nisbetleri, verimli yatırım nisbetleri, israftan 
kurtulma nisbetleri gibi hususlar meselenin 
özünü teşkil ederler. Bugünkü düzen maalesef 
hiç de isabetli bir yönde işlememektedir. 

1963 yılı programında kararlaştırılmış olan 
pek çok tedbirler henüz el sürülmemiş olarak 
durmaktadır. Yatırım rakamlarımız incelene
cek olursa, pek çok yatırımların gecikmekte 
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veya verimsiz istikamette seyretmekte olduk
ları görülecektir. 

Devlet Plânlama Teşkilatının hukukî statü
sü bu konuda kifayetsiz ise bu statüyü tamam
lamak, bu olmadığı takdirde bu konuda Dev
letin diğer teşkilâtından istifade yoluna gitmek 
pek alâ mümkündür. 

6 — Devlet Plânlama Teşkilâtının plânın fi
nansmanı konusundaki tutumunun da isabetli 
olmadığı inancındayım. Bir talihsizlik olarak 
bizde plân fikri tatbika konulduğu günden iti
baren, ciddi bir plânlama fikrinin sahibi olmak 
inhisarı, plânlama teşkilatınca benimsenmiş ve 
her program hazırlanışında, finansman konu
su bu teşkilât ile Hükümet arasında bir mese
le haline getirilmek ve bu intiba umumî efkâra 
intikal ettirilmek istenmiştir. 

Memleket idaresinin topyekûn mesuliyetini 
üzerine almış olan Hükümetler, tatbika koya
cakları programların finansman ihtiyaçlarını 
da elbet düşünecekler ve bu vazifenin tek sa
hibi olacaklardır. 

Devlet Plânlama Teşkilatının bu konuda da 
hukukî statüsünün dışına taşan temayüllerden 
kurtulmasını temenni ederim. 

7 — 1964 Yılı programının yukarıda arzet-
tiğim görüşlere uygun olarak yeniden hazır
lanması, zaman bakımından, imkânsızdır. Bu 
itibarla Hükümetteki çalışmalar sırasında müm
kün ve münasip görülenler yapılacak, mümkün 
ve münasip görülmeyenlerin münakaşaları ve
ya yerine getirilmeleri müteakip yıllar prog-
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ramlarına bırakılacaktır. Programın Hükümet
ten geçirilmesine bu kanaatler içinde katümak-
tayım. Görüşlerimin, kurulacak bir Bakanlık-
lararası Komite marifetiyle incelenmesini ve hiç 
olmazsa bundan sonrası için gerekli tedbirlerin 
alınmasını lüzumlu addederim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının yönetiminde 
uygulanan bu usul, 91 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesine aykırı olduğundan bu teşkilât ile 
Yüksek Plânlama Kurulu üyeliği dışında bir va
zife münasebetim bulunmadığını, bu vesile ile 
arzda faide umarım). 

Yetersiz Plân ve Programın uygulanmaları
nın doğurduğu sonuçlar : 

Bu yazıda ortaya attığımız görüşler, 1963 
yılı sonunda Partimiz Hükümetten ayrılmak zo
runda kaldığı için, 1965 yılı programının hazır
lanmasında C. H. P. Hükümeti tarafından dik
kate alınmamışlardır. 

Şüphesiz Partimizin zamanında yaptığı tav
siyeler dikkate alınmış ve Beş Yıllık Plânda lü
zumlu ıslahat gerçekleştirilebilmiş olsa idi, 
1965 yılı programı daha isabetli şekilde hazır
lanabilir, uygulama yönünden 1964 Yılı Prog
ramının menfî sonuçlarının meydana çıkması 
önlenmiş olurdu. Meselâ bizim Hükümette bu
lunduğumuz 1963 Malî Yılında 1963 Yılı Prog
ramının genel uygulama nisbeti % 91,1 olduğu 
halde, bizim hükümetten çekilmemizden ve yu-
karıki ikazlarımıza kulak verilmemesinden son-
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ra, 1964 Yılı Programının 1964 Malî Yılı sonun
daki genel uygulama nisbeti sadece % 78.4 ola
rak gerçekleşebilmiştir. 

Bu nisbetin içinde 1963 Yılına nazaran 1964 
Yılının sektörler itibarile başarısızlıkları ise, 
gerçekten dikkate şayandır. Meselâ imalât sek
töründe, yani sanayi yatırımlarımızın en mühim 
dalında, 1963 Yılının uygulama nisbeti % 88.1 
olduğu halde, 1964 Yılında bu nisbet sadece 
% 57.9 dur. 

Biz 1963 Yılı sonuçlarını dahi tatmin edici 
bulmamış, plânın ilk yılı olduğu için noksan
lıkların mazur görülebileceği temayülünü be
nimsemiştik. Fakat planın ikinci yılında bilhas
sa sanayi kolunda uygulama nisbetinin % 50 
civarına düşmüş olması, konuyu memleketin 
geleceği bakımından ciddî bir mesele haline ge
tirmiştir. 

Bu % 50 civarındaki noksan gerçekleşme
nin fiziki gerçekleşme nisbetile münasebeti de 
ayrıca tetkik konusu edilmeğe değer bir mese
ledir. Sadece para harcamakla yatırım yapıl
mış olmayacağı tabiidir. 

Son zamanlarda İstanbul'da toplanmış bu
lunan Karma Ekonomi seminerine Batı Avru
pa'nın, sosyalist olan olmayan memleketlerin
den gelmiş çeşitli ekonomi uzmanları iştirak 
etmiştir. 

Bu uzmanların iktisat felsefesi ve plânlı 
ekonomi konularında ileriye sürdükleri müta
lâalarla bizim yukarıda izahını yaptığımız mü-
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talâaLarımız arasında dikkate değer benzerlik
ler vardır. 

Akıl için yol bir olduğuna göre, aradan geç
miş bulunan iki yıllık sürenin memleket için bir 
kayıp olduğunda şüphe yoktur. 

Boş Yıllık Plânda ıslahat fikMerimizin 
esasları : 

Bütün bu izahlarımızla varmak istediğimiz 
sonuç şudur. Türkiye'de plân fikri devlet ha
yatına intikal etmiştir. Fakat plânın hazırlan
ması, uygulanması yönlerinden kâfi hassasiyet 
gösterilmemiş olduğundan, üç yıllık plânlı eko
nomi tatbikatı başarılı sonuçlar verememiştir. 
Bu tatbikatı başarılı hale getirmediğimiz tak
dirde, Türkiye'nin siyasî, iktisadî ve sosyal hu
zurunu sağlamaya imkân yoktur. O halde bu
gün ekonomik sistemimiz yönünden en mühim 
meselemiz; ideolojik feryatları bir yana bıra
kıp, plânlı ekonomiyi başarılı olarak uygulaya
bilmektir. Bu bakımdan; iktidarlar evvelâ Beş 
Yıllık Plânda gerekli ıslahatı yapmak, yıllık 
programlan bu ıslahata göre hazırlamak zo
rundadırlar. Plân uygulamasındaki usuller ve 
teşkilât yeni baştan ele alınmak ve noksanlık
lar ikmal edilmek lâzımdır. Plânlama işlerimiz
de Plânlama Teşkilâtının mevkii iyice tayin 
olunmalıdır. 91 sayılı Devlet Plânlama Teşki
lâtı Kanunu bu esaslara göre ikmal edilmeli
dir. 

46 



Bizim plândaki ıslahat fikrimizin ana hat
ları ile izahı, yukarıya aynen geçirdiğimiz 
16.9.1963 tarihli mektupda yapılmıştır. 

Bir nev'i merkezi plân hüviyetinde olan, 
fazla teferruat içinde boğulmuş, Devlet düze
ninde kırtasiyeciliğe meydan vermiş bulunan 
bu plânda, biz, aşağıki sonuçları sağlayıcı ıs
lahat yapılması lüzumuna inanmaktayız. 

a) Plân lüzumsuz teferruattan mutlaka 
kurtarılmalıdır. Devletin âmme hizmeti niteli
ğindeki hizmetlerinin dahi, Beş Yıllık Plân için
de düzenlenmesi gibi bir maksadı kati surette 
terketmek lâzımdır. Beş Yıllık plânda bu ko
nularda sadece ulaşılmak istenen hedefler, ta
kip edilmesi gereken politikaların ana esasları 
tesbit olunmalı, bunun dışındaki teferruat ça
lışmaları plânı meşgul etmemelidir. 

b) Yukarda zikrolunan âmme hizmeti ni
teliğindeki hizmetler, yıllık programlarla hiç 
bir suretle ilgilendirilmemelidir. Bu hizmetlere 
ait ana ilkeler ve hedefler beş yıllık plânda tes
bit olunduğuna göre, bu ana ilkeleri ve hedef
leri plân devresi içinde gerçekleştirmek vazife
si, ilgili bakanlığa ait olmak icap eder. 

Her bakan vazifeyi devir alırken beş yıllık 
plânın hedef ve ilkelerinden ne nisbetinin ger
çekleştirilmiş ve kendisine devredilmekte bu
lunmuş olduğunu tesbit edebilir .Kendisi de on
dan sonrası için üzerine düşeni yapmak zorun-
luğunu duyar. Bu suretle her iktidar devresi
ne düşen başarı nisbetlerinin tayini de imkân 
dahiline girmiş olur. 
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c) Bugünkü devlet düzeninde sosyal adalet 
ve sosyal güvenlik esasları artık hükümetlerin, 
bakanlıklar marifetiyle düzenlemek ve gerçek
leştirmek zorunda oldukları âmme hizmeti ni
teliği taşıyan konulardır. Bu itibarla Beş Yıl
lık Plân bu konularda da ana ilkeleri ve hedef
leri tâyin etmeli, bunların gerçekleştirilmesi 
konusunu yukarki fıkrada olduğu gibi ilgili ba
kanlıklara vazife olarak vermelidir. 

d)Plânlı ekonominin muvafakiyeti ekono
mik hayatın başarılı şekilde plânlanmasile müm
kündür. Bu itibarla Yeni Türkiye Partisi ola
rak biz, Beş Yıllık Plânda, ekonomik plânlama
ya özel bir önem verilmesini, yıllık programla
rın da bu esas içinde hazırlanıp yürütülmeleri
ni zaruri görmekteyiz. Ekonomik plânlamayı 
plânlama işlerimizin ağırlık merkezi yapmak 
suretile, Türk Ekonomisine gerçek dinamizm 
ve gerçek verimlilik getirmeyi siyasî ve sosyal 
huzurun ana şartı sayıyoruz. 

e) Türk Ekonomisini yukarki anlayışlar 
içinde plânlaması gereken beş yıllık plânın, enf
lâsyon tazyikine meydan vermeyecek bir sınaî 
hamleyi gerçekleştirmesine kesin lüzum vardır. 

Yeni Türkiye Partisi sosyal adaletin birinci 
şartını (işsize iş bulmak) diye kabul etmekte
dir. Vatan sathında işsizlerin adedi her gün 
binlerle artacak olursa, çalışan işçiye sağlan
mış olan sosyal güvenlik hakları manalarını 
kaybederler. 

Bu sebeple her şeyin başında Beş Yıllık 
Plânımız ve yıllık programlarımızda; (Süratle 
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ve artan nisbetlerde yeni iş gücü) esasını paro
la haline getirmeye mecburuz. Elimizdeki plân 
her yıl için 400 bin kişilik yeni iş gücü esasını 
kabul etmiştir. Fakat program uygulamasında
ki yetersizlikler, bu rakamlara ulaşmak şöyle 
dursun, bu rakamların dörtte birini dahi şüp
heli hale getirmişlerdir. 

Beş Yıllık Planımızın gizli ve açık işsizliğe 
karşı kabul ettiği öenmli ilkelerden birisi de; 
köylerimizde artan iş gücünün, ölçüsüz bir şe
kilde şehirlere akınını önlemek üzere, tarım 
bölgelerinde emeğin değerlendirilmesi esasına 
dayanan tarım dışı çalışmalara imkân hazırla
maktır. Bugüne kadarki tatbikatta bu ilkenin 
de ciddi surette dikkate alındığına işaret ede
cek bir çabaya maalesef tesadüf edememekte
yiz. 

f ) Ekonomik plân içinde; bölge plânlama
sı ve sektör plânlaması fikirlerinin, bugünkü 
dağınık işleyen durumunu ıslah zaruretini de, 
önemli konulardan biri saymaktayız. Bu suret
le hem plân stratejisinde kabul edilmiş bulunan 
bölgeler ve gelir grupları arası denge fikri cid
di mânada tatbikat görmüş olacak, hem de 
memleketin iktisadî ve tabu potansiyelini millî 
ekonominin emrine süratle vermenin yollan 
açılacaktır. Ayrıca sosyal adaletin icabı da bu
dur. Bugüne kadarki tatbikatta, bölgeler arası 
denge fikri, bir temayülün ifadesi halinde be
yan ve muhafaza edilmiş, fakat bu ilkenin uy
gulanması için herhangi bir çaba gösterilme
miştir. Aynı şekilde memlekette büyük ekono-
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mik potansiyel taşıyan bâzı sektörler plân tat
bikatında ciddi olmaktan uzak, plâtonik mana
da alâka görmektedirler. Meselâ memleketimiz
de yıllardan beri her hükümet; turizm maden
cilik, hayvancılık, ve hayvan ürünleri, meyve
cilik, sebzecilik ormancılık, balıkçılık ve su 
ürünleri gibi gelişmeye ve geliştirilmeye fev
kalade müsait iktisadî kaynaklarımız için en 
ileri taahhütlerde bulunmuşlar, fakat hiçbir 
özel tedbir alınmayarak, bu sektörler, kendi 
hallerine terkedilmiş olmaktan kurtarılamamış
lardır. 

Yeni Türkiye Partisi bu kabil bölge ve sek
tör plânlamaları konularının, plânlama teşki
latının ayrı bir bölümü tarafından ele alınma
larını, genel ekonomik plânın başarısı için şart 
saymaktadır. Hatta bu hususta ayrı kanuni 
tedbirler alınması lüzumuna da inanmaktayız. 

Memleketin gelişmeye muhtaç bölgelerinde 
özel sektör sermaye yatırımı yok denecek ka
dar azdır. Esasen bu bölgelerde yatırıma sevk 
edilecek özel sermayeler mevcut değildir, özel 
sektör içinden çıkıp bu bölgelerde yatırım ya
pacak müteşebbisler, memleketin gelişmiş böl
gelerinden, meselâ istanbul, Ankara, izmir gibi 
merkezlerden gelecek kimselerdir. Bu müteşeb
bisler, şüphesiz, sermayelerini ve imkânlarını 
istanbul'da, Ankara'da, izmir'de yatırıma sevk 
etme kolaylıkları mevcut iken, gidip de az ge
lişmiş bir bölgede yatırım yapmaya teşebbüs 
etmezler. O halde bu teşebbüs güçlerini, geliş
miş bölgelerden az gelişmiş bölgelere sevk ede-
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bilmek için, plânlama esaslarımız içinde bu 
sonucu sağlayıcı tedbirlerimiz olmak gerekir. 
Vergi muafiyetleri, kredi kolaylıkları, ihracaat 
ve ithalât kolaylıkları gibi müesseselerle bu 
teşvik yapılmadığı müddetçe özel sektörün bu 
bölgelere girmesi imkânları sağlanamaz. Sade
ce âmme sektörünün çabalan ise, yeterli so
nuçların alınmasını mümkün kılamaz. 

Sektörler için de durum aynıdır. 

Plân uygulamjası hakkındaki görüşlerimiz : 
(Plânlama Bakanlığı) 

Plân uygulamasındaki usuller ve teşkilât
lanmanın da yetersiz olduğu kanaatındayız. 

Evvelâ merkezî hükümet içinde; plâmn ve 
yıllık programların hazırlanmalarına nezaret 
edecek, plân ve program uygulamalarını ya
kından izliyerek alınması gerekli uygulama ve 
koordinasyon tedbirlerini süratle alacak ve uy
gulama sonuçlarını izliyecek bir müstakil ba
kanlığı hatta başbakan yardımcılığını, lüzumlu 
görmekteyiz. 

Devlet Plânlama Müsteşarlığı, Devlet Per
sonel Dairesi, Devlet İstatistik Enstitüsü gibi 
teşkilâtın başında bulunacak böyle bir başba
kan yardımcılığı, Başbakan adına plânın ha
zırlanması, uygulanması, yatırımcı daireler ara
sında koordinasyon sağlanması, özel sektör ve 
Devlet Sektörü münasebetlerinin düzenlenmesi 
gibi görevleri üzerine almalıdır. 

Bu suretle bugün hemen hemen hiç düzen-
lenememiş bulunan plân uygulaması usulleri 
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geliştirilir, harcanan her kuruşun fizikî yatı
rımlara gitmesi, israfların önlenmesi, bürok
ratik gecikmelerin durdurulması mümkün 
olur. 

Plân uygulanmasının diğer meseleleri : 

Malî sistem, vergi sistemimiz : (Maliye 
ve Hazine Bakanlıkları) 

Malî sistemimiz bakımından evvelâ Maliye 
ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarımız hizmet sa
halarının yeni bir düzenlemeye tabi tutulması 
lüzumuna inanmaktayız. Bugünkü bakanlıklar 
yerine bu iki bakanlığın, Maliye ve Hazine ba
kanlıkları şeklinde teşkilâtlanmalarının, ihti
yaçlarımızın çok daha isabetle karşılanmaları
nı mümkün kılacağı kanaatmdayız. 

Bu halde devletin bütçe ve bütün gelir ve gi
der faaliyetleri Maliye Bakanlığı, hazine mua
melâtı ile iç ve dış kredi faaliyetleri, sermaye 
piyasasını düzenleme çalışmaları, Hazine bakan
lığı uhdesinde toplanmalıdır. Böyle bir yeniden 
düzenlemede tabiatıyla bugün Gümrük ve Te
kel Bakanlığına bağlı bulunan Tekel Genel Mü
dürlüğünün de bir ekonomik işletme niteliği 
içinde Sanayi Bakanlığına devredilmesi gere
kecektir. 

Biz pek çok kimsenin iddia ettiği gibi ver
gi sistemimizde geniş bir reform ihtiyacının 
mevcut olduğu kanısında değiliz. Vergi siste
mimiz hukuki cephesi itibarile bugünkü modern 
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devlet anlayışına uygun bir genel statü içine 
girmiş bulunmaktadır. Sistemde; sosyal ada
let ilkesi, yatırım politikası esasları yönlerinden 
memleketin iktisadî takati ve şartLarındaki ge
lişmelere göre yapılması gereken düzeltmeler, 
her sosyal müessese için olduğu gibi, devle
tin devamlı surette izliyeceği ödevleridir. 

Vergi sistemimizin asıl üzerinde durulmaya 
değer yönü; kabul edilmiş bulunan hukuki ve 
malî esasların aksatılmadan yürütülmesini 
sağlamak, vergi kaçakçılığı,; dürüst mükellefle
ri ürkütücü adaletsiz vergi uygulamaları gibi, 
kanunsuz hareketleri ciddi tedbirlerle önlemek
tir. Bu istikamette müspet sonuçların alınması 
da malî teşkilâtın düzenli ve istikrarlı çalışma
sına bağlıdır. Bu bakımdan vergi uygulama
larında maliye teşkilâtımıza toplum yaran fik
rini hâkim kılmak, körü körüne hazine yararı 
fikri ile dürüst mükellefleri baskı altmda tut
maktan korumak, vergi kaçakçılığı olaylarını 
süratle takip etmek, teşkilâtın bu konulardaki 
yetersizliklerini ve kadro noksanlarını ikmal 
etmek lâzımdır. 

Vergi sistemimizin bir diğer eksik tarafı, 
mahallî idareler, köy, belediye ve il özel idare
leri tarafından alınan vergiler ve resimler ko
nusundadır. 

Mahallî idareler tarafından alınan ve alın
ması lâzım gelen vergilerin de umumî vergi ni
zamı içinde, onunla bağlantılı olarak, yeniden 
tertiplenmesi lüzumuna kaniiz. Bu tertiplen-
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menin biran önce yapılmasına kati zaruret var
dır. 

Türkiye'de yüksek tarım gelirlerinin vergi
lendirilmeleri konusu isabetli bir sistem içine 
alınamamıştır. Gerçek tarım gelirlerini tesbit 
etme esasına dayanan bugünkü sistem, hem ve
rimsiz olmakta, hem de tarımla meşgul geniş 
vatandaş kitlesini çok ağır idarî baskıların bu
naltıcı tazyiki altına sokmaktadır. Bu durum 
karşısında partimiz; küçük çiftçileri mutlak 
muafiyet hudutları içine sokan bir götürü ta
rım vergisi sisteminin bugünkü sisteme naza
ran memleket şartlarına çok daha uygun düşe
ceği kanaatim benimsemiş bulunmaktadır. 

1961 yılından bu yana malî sistemimizde 
önemli bir yer işgal etmiş bulunan tasarruf bo
noları müessesesinin de bir taraftan devlet iti
barı, diğer taraftan sosyal adalet ilkesi yönle
rinden yeni bir düzenlemeye tabi tutulması ge
rektiği kanaatındayız. 

Bonoların her sokak başında itibarî değer
lerinin çok altında bir nevi işporta metaı ha
line gelmiş bulunması, kati surette önlenmesi 
gereken bir husustur. Devlet itibarına büyük 
bir darbe olan bu durumu süratle ortadan kal
dırmak lâzımdır. 

Bâzı şartlarla vergi ödemelerinde, banka
ların mevduat ve ihtiyat sermaye karşılıkların
da kullanmak, sahiplerini, devlet istikrazı tah
villeri sahiplerine tanınan hakların mümkün 
blanlarından istifade ettirmek ve sermaye pi
yasasında hisse senetleri ile değiştirilme imkân-
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larını sağlamak gibi tedbirlerle tasarruf bono
larının devlet itibarını zedeleyici durumlarının 
önlenmesi pek alâ mümkündür. 

Sermaye piyasası ve kredi politikası : 

Yatırım uygulamaları konusunda sermaye 
piyasasının ve kredi politikasının düzenlenmesi 
meseleleri gerçekten büyük önem taşırlar. Bun
lar üzerinde yapılan çalışmalar bir türlü sonuç
landırılamamaktadır. 

Vatandaşların küçük tasarruflarından mey
dana gelen büyük sermayelerin yatırım faali
yetlerine aktarılmaları suretile hem tasarruf 
gücünün teşviki, hem de sermaye piyasamızın 
geliştirilmesi ekonomimizin halletmek zorunda 
olduğu problemlerin başındadır. 

Kredi politikamız da bugünün ihtiyaçlarına 
cevap vermekten uzak bulunmaktadır. Bu sa
hada yeniden düzenleme ve yeniden teşkilât
lanma ihtiyacı içindeyiz. Memleket uzun ve or
ta vadeli sınai kredi, küçük esnaf ve sanatkâr 
kredisi, zirai yatırım ve işletme kredisi, ihracat 
kredisi, istihlâk kredisi gibi sahalarda boşluk
larla karşı karşıyadır. Mevcut kredi müessese
leri de gereği gibi işleyememektedir. Kredi ma
liyetleri ise gerçekten yüksektir. 

Partimiz kredi politikasının yeni baştan ele 
alınmasını ve kredi müesseselerinin yeni bir 
teşkilâtlanmaya tâbi tutulmalarını plân uygu
lamasında başarıya ulaşmanın temel şartların
dan biri saymaktadır. 
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Bu görüşümüzün bir icabi olarak Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk 
Bankası, Emniyet Sandığı gibi mevcut kredi 
müesseselerimize yem bir veçhe vermeyi, im
kânlarını genişletmeyi lüzumlu görürüz. 

ihracat işlerimizin geliştirilmesi bakımından 
münhasıran bu sahada çalışmak üzere yeni»' 
bir kredi müessesesi kurulması lüzumuna inan
maktayız. Gerek amme sektörü ve gerekse özel 
sektör sınai yatırım ve işletme kredileri ihti
yaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bulunan 
kredi müesseselerinin çok daha verimli çalışa
bilecek hale getirilmeleri şarttır. 

Sosyal meselelerimiz bölümünde üzerinde 
durduğumuz sosyal mesken politikası ve gece
kondu ıslah programının gerçekleştirilebilmesi 
için Emlâk Kredi Bankasının ayrıca ele alın
ması gerektiği kanaatındayız. 

l)ış ticarette temel ilkelerimiz : 

Dış Ticaret Politikamızın temel parolası ye
ni pazarlar, yeni ihraç maddeleridir. Bu mak
sadı temin için millî bir dış politika prensibimi
ze muvazi, dinamik bir dış ticaret politikası uy
gulamamız gerektiği inancındayız. Bu politika
mızın başarıya ulaştırılabilmesi için Ticaret 
Bakanlığımız Teşkilâtının süratle ıslah edilme
sini, ihracat işlerinde vazifelilerin ve ihracatçı 
müesseselerin takdir ve teşvik edici tedbirlerle 
başarılarının artırılmasını lüzumlu saymakta
yız. 



Dış ticaretimiz, dış ödemeler dengemizin üç 
büyük kaleminden birincisini teşkil etmektedir. 
Onun yanında diğer iki kalem olan görünme
yen muameleler, servet ve sermaye hareketleri
nin de üzerinde durulmaya değer yönleri bulun
duğunu ifade etmek isteriz. 

Dış ödemeler dengesinin sağlanmasında dış 
ticaretin önemi aşikârdır. Bu itibarla dış tica
retimizde bilhassa ihracatta fiziki genişleme 
yani memlekette üretimi artırma başlıca şart
tır. Fakat bu arada görünmeyen muamelelerde 
israfçı tutumların, servet ve sermaye hareket
lerinde ihtiyaçlarımıza uygun düşmeyecek ser
maye ve kredi faaliyetlerinin ekonomimiz üze
rinde menfi tesirler yaratması tabiidir. Lüzum
suz formalitelere boğulmuş bir kambiyo mura
kabe rejiminin dış ödemeler dengesinde gerile
melere sebep olacağı şüphesizdir. Kanaatımızca 
bütün bu sahalarda bugün uygulanmakta olan 
sistemin ıslaha muhtaç tarafları mevcuttur. 
Bütçe Kanunları, Türk Parasının kıymetini ko
ruma kanunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu. Petrol Kanunu gibi kanunlar bu bakım
dan üzerinde durulması gereken kanunlardır. 

Dış memleketlerden sağlanacak kredilerin 
uzun vadeli düşük faizli yatırım kredisi niteli
ği taşımaları da itina ile izlenmesi gereken bir 
husustur. 

îdarî Reform : 
Memleketimizde merkezî hükümet teşkilâ

tı, taşra teşkilâtı ve mahallî idareler teşkilâtı 
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idarî reform çalışmaları başlamış fakat sonuç
landırma bakımından gerekli ilgi gösterilme
miştir. Bu çalışmaları devletin süratle sonuç
landırmak mecburiyetinde olduğu hizmetlerin 
başında mütalâa etmekteyiz. 

İdarede selâhiyetleri kullanmamak, sorum
suz davranmak diye bir şey tanımıyoruz. Her
kes selâhiyetlerine sahip çıkacak, sorumluluk» 
larını yüklenecektir. Kırtasiyeciliği kronik ha
le getiren selâhiyet kullanmama, sorumluluk 
yüklenmeme zihniyetinin kati surette karşısın
dayız. Vazifeliler önlerine gelen işi evvelâ ken
dilerinin bitirmek zorunluğunda olduğunu bile
ceklerdir, înisyatif kullanma gücünden mah
rum, sorumluluk yüklenmekten kaçan zihniyet
le, bitirilmesi kendi vazifeleri olan işleri üst 
mercilere sevk eylemek veya lüzumsuz işlem
lerle geciktirmek yoluna sapanlarla mücadeleyi 
başlıca prensiplerimizden saymaktayız. 

Bu anlayışlarımıza uygun çalışmalarla ba
şarılı olanları takdir etmeyi, başarısız olanları 
da toplum düzenine zarar veremiyecek hale ge
tirmeyi ana ilkelerimizden biri olarak kabul et
miş bulunmaktayız. 

Takdirin maddî ve manevi yönleri ve şe
killeri olduğuna inanmaktayız. Milletimizin bu
günkü büyük hamle ihtiyacı devresinde, başa
rılı hizmetler veren vatansever evlâtlarım, mad
dî takdir yanında çocuklarına ve torunlarına 
devredebilecekleri şeref vesikaları ile manevi 
takdire de mazhar kılmayı lüzumlu ve zaruri 
görmekteyiz. 
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TOPRAK REFORM'U 

Nüfusumuzun % 70 i köyde yaşamakta ve 
geçimini topraktan sağlamaktadır. Ekonomi
mizin geliştirilmesi konusunda tedbirler düşü
nürken, bu büyük insan gücünün meşgul oldu
ğu saha olan tarım sektörünü özel bir önemle 
dikkate almak lâzım geldiğinde şüphe yoktur. 
Bu itibarla tarım sektöründe genişleme ve ge
lişme sağlayacak her türlü tedbiri Yeni Türki
ye Partisi olarak kurulduğumuz günden bugü
ne savunmuş bulunmaktayız. 1961 seçimleri sı
rasında (Türkiye'nin halkınması köyden geçer) 
derken kasdettiğimiz mana da bu idi. 

Parti programımızda; 

(Milletimizin büyük bir kısmının geçim kay» 
nağı olan ziraat sektöründe istihsal tekniğinin 
modernleştirilmesi, insan ve toprak ünitesine 
göre verimin yükseltilmesi için gereken ted
birlerin alınması, iktisadî gelişme politikamı
zın temellerinden biridir.) denilmiş ve ziraî is
tihsali daraltmadan yapılacak bir toprak re-
form'u öngörülmüştür. 

Esası üzerinde Türkiye'de hemen hemen 
bütün partilerin mutabık bulundukları bu ko
nu, maalesef seçimlerin yaklaştığı son günler
de ve bilhassa Üçüncü Karma Hükümetin isti
faya zorlanıp, Dördüncü Karma Hükümetin 
kurulmasından sonra, siyasî propagandanın 
bir sermayesi haline getirilmiştir. 
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Aslında Toprak Reform'u Kanun tasarısı 
üzerindeki çalışmalar millî Birlik Hükümetleri 
zamanında başlamış, 1961 seçimlerinden sonra 
bu çalışmalara Birinci Karma Hükümet zama
nında devam olunarak bir kanun tasarısı ha
zırlanmış, onu takiben İkinci Karma Hükümet 
zamanında bu tasarı Tarım Bakanlığı seviye
sinde yeni bir şekle sokulmuş, hükümete ve 
meclise intikal edemeden, Başbakanlıkda iken, 
ikinci Karma Hükümet değişmiş, Üçüncü Kar
ma Hükümet 13 aylık bir devrede konuya ilgi
siz kalmış, istifaya yakın tarihlerde tasarıyı 
Meclis'e sevketmiştir. 

Bu tarihe kadar umumî efkârda bir siyasî 
istismar vesilesi yapılmasına lüzum görülme
yen bu konu, maalesef, Şubat 1965 ayı orta
larında Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin 
iktidardan düşürülmesini hemen takip eden gün
lerde, siyaset piyasasının sermayesi haline ge
tirilmiş ve yeni hükümeti kurmuş olan partiler 
Toprak Reform'una aleyhtar, 1961 Ekiminden 
1965 Ocağına kadar hükümette kalıp Toprak 
Reform'u Kanun tasarısını Meclis'e sevketme-
miş olan Cumhuriyet Halk Partisi, Toprak Re-
form'unun hareretli savunucusu parti imiş gibi 
gösterilmeğe ve ilgili çevrelerin oylarının topar
lanmasına çalışılmıştır. 

Araya giren sol edebiyatçıları da fırsatı 
ganimet bilerek, Cumhuriyet Halk Partisinin 
yanında, alabildiklerine sol edebiyatı yapmış
lardır. 
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Aslında konu, hiç de bu şekilde siyasî ser
maye haline getirilmemesi lâzım gelen önemli 
ve ciddi bir memleket meselesidir. Toprak Re
formu fikri üzerinde mütalâa beyan edenlerin, 
konuyu evvelâ bu ciddiyet içinde ele almaları 
gerekir. 

Biz Türkiye'de ziraatta mevcut geri şart
ların ıslahı için bir ziraat reformunun lüzum 
ve zaruretini savunmaktayız. Bu reformun bir 
unsuru da; toprak mülkiyetindeki, toprak işlet-
meciliğindeki adaletsiz ve ekonomiye zarar ve
rici hallerin ıslahını sağlayıcı, bir Toprak Re
formudur. Böyle bir reformu desteklemek ve 
süratle gerçekleştirmek temel amacımızdır. 
Toprak Reformu adı altında; mülkiyet huku
kunu reddedenlerin arzuladıkları gibi, adaletsiz 
bir toprak dağıtımı ameliyesine gidip, düzenli 
düzensiz, işletmeleri sadece parçalamak; kü
çük, üzerinde çalışılamıyacak, ekonomik ranta-
biliteyi büyük nisbette düşürecek, gecekondu 
ziraî işletmeler yaratmak niyetlerinin karşısın
dayız. 

Türk Köylüsünü aldatmaya kimsenin hak
kı yoktur. Türkiye'de sadece toprak dağıtımı 
şeklinde uygulanacak bir toprak reformu, Türk 
Köylüsünün çok küçük bir kısmına, çok küçük 
parçalar halinde, verimsiz topraklar verilme
sinden ileri bir sonuç sağlıyamaz. Türkiye'nin 
ekilebilir arazisinin toplam miktarı 25 milyon 
hektardan ibarettir. 

% 85 i sadece hububat ziraatine müsait 
bulunan bu arazinin tamamı köylü nüfusumu-
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za dağıtılacak olsa, nüfus başına düşecek mik
tar bir hektardan ibarettir. 

O halde memleketimizde entansif ziraat 
şartlarını yaratmak, hektar başına verimi ar
tırmak üzere, bir ziraat reformuna gitmek ve 
bu reformun bir unsuru olarak da, toprak re
formunu memleket şartlarına en iyi cevap ve
recek şekilde gerçekleştirmek lâzımdır. 

Ocak 1965 ayında meclise intikal etmiş bu
lunan tasarı üzerinde yukarki anlayışlar için
de değişiklikler yaparak, reform kanununun çı
karılması için Parti olarak büyük gayretler 
sarf ettik. Fakat yaklaşan seçimlerde bu konu
yu sermaye yapmakta fayda umanlar, tasarı
nın böylece kanunlaşmamasını sağlamaya mu
vaffak olduLar. 

PETROL POLİTİKAMIZ : 

1965 Bütçe müzakereleri sırasında petrol 
ve maden politikamızı şöylece açıklamış bulun
maktayız: 

(Bizim inancımıza göre, gerek petrol, ge
rekse maden sanayiinin millî ellerde bulunma
sı elbet benimsenmesi gerekli bir politikadır. 
Fakat bunun yanında iki gerçeğin önemi de aşi
kârdır. Bunlardan birincisi, bu tabiî servetleri
mizi millî ellerde bulundururken, işletme im
kânları yönünden, zaman unsurunun dikkatten 
uzak tutulamayacağı hususudur. Millet olarak 
bu servetleri süratle değerlendirmek için, ya-
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bancı tekniğin ve yabancı sermayenin yardı
mına ihtiyacımız olmıyacak mıdır? 

Yabancı teknik ve sermayeye ihtiyaç his
sedilecek ise bunun hududu, şümulü ve şartları 
elbet millî menfaatlerimizle bağdaşıcı olmak 
icap eder. 

Bu konuda üzerinde durulmağa değer ikin
ci husus, bilhassa petrol sanayiinde, gerek pet
rol kanunu ile gerekse karşılıklı taahhütlerle 
yabancı petrol teşekküllerine tanınmış olan 
haklara bundan böyle de hürmetkar olup olma
yacağımız hususudur. 

Biz o kanaatdeyiz ki, Türkiye hâlâ yabancı 
sermayenin teknik ve sermaye yardımından is
tifade zorunluğundadır. Bu itibarla konuyu his
si plânda mütalâa edip, Türkiye'de petrol sa
nayiini topyekûn millileştirmek fikrinin uygu
lanması gibi bir yola gitmek, Türkiye'yi yaban
cı teknik ve sermayeden toptan yoksun kılmak 
demektir. Biz böyle bir sonucu, ekonomimizin 
süratli kalkınması amacı ile bağdaşır görme
mekteyiz. 

Gerek petrol gerekse yabancı sermayeyi 
teşvik kanunlarımızın hazırlanıp, uygulanmaya 
konulmalarında esas olan temel düşünceler de 
bunlardır. 

Bu kanunların ıslaha muhtaç olan yönle
rini ıslah etmek, ikili anlaşmaların millî men
faatlere aykırı işleyen hükümlerini değiştir
mek yolunda gayret sarfetmeliyiz. Fakat böyle 
bir anlayış dışında, milletlerarası hukuka ay
kırı tutumlarla yabancı sermayenin Türkiye'ye 
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gelmesi yollarmı kapatmamak zorundayız. 
Beş Yıllık Plânımızın «Millî petrol kaynakları
mızın süratle geliştirilip değerlendirilmesine 
yardım eden teşekküllerin çalışmaları kolaylaş
tırılacaktır» şeklindeki hükmünün ifade ettiği 
mânâ da budur.) 

Bütçe müzakereleri sırasında Grubumuz 
adına söylenen bu sözler, Partimizin petrol po
litikasındaki inançlarıdır. 

C) Sosyal politika meselelerimiz ve görüş
lerimiz : 

Memleketteki sosyal uyanış hareketi : 
Bugün Türkiye'de fikir akımları adı altın

da yazılanların hemen tamamı ekonomik fakir
likten ve dengesizlikten ortaya çıkmış bulunan 
sosyal yetersizliklerin dile getirilmelerine, iyi 
veya kötü niyetlerle bu yetersizliklerin orta
dan kaldırılmaları için düşünülen tedbirlere ta
allûk etmektedir. Bazen mübalâğalı tasvirler, 
mübalâğalı tefsirler ve hattâ siyasî, iktisadî 
ve sosyal düzeni bozucu tahrikler niteliğini 
taşımakla beraber, genellikle ortaya konulan 
fikirlerin, memlekette bir uyanış hareketinin 
öncülüğüne yol açma istidadında olduğunu in
kâra imkân yoktur. 

Bugün toplumumuzda, sosyal adaletsizlik
lerin ortadan kaldırılması, sosyal seviye fark
lılıklarının giderilmesi yolunda, düne nazaran, 
çok daha belirli ve çok daha şuurlu bir tema
yülün mevcudiyetini memnuniyetle görmekte
yiz. 
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Anayasa'mızın kabul ettiği sosyal devlet ve 
sosyal adalet esasları, fertlerin ve müessesele
rin temel hak ve hürriyetlerini geliştirici ilke
ler, bu yoldaki toplum uyanışının başlıca teş
vikçisi olmuşlardır. 

Artık Türk Toplumu, orta zamanların feo
dal yaşayış şartlarından kurtulmak üzere, ken
disine öncülük yapmak, ekonomik ve sosyal 
gelişmesini sağlamak iddiasında bulunanlar
dan, lâftan gayri, görünür ve elle tutulur so
nuçlar istemeye başlamıştır. 

Çalışanlar emeklerinin gerçek değerini ala
bilmek için ciddi çabalara girişmişler, sosyal 
adalet ve sosyal güvenlik müesseselerinin mem 
leketimizde de bütün genişliği ile, ileri memle
ketlerdeki gibi, tatbike konulması arzulan bir 
temayül olmaktan çıkarak, bir hak olmanın 
gerektirdiği ciddiyet içinde talep edilmiştir. Bu 
yolda hemen hemen pek çok ileri memlekette-
kinden fazlasiyle, sosyal adalet ve sosyal gü
venlik müesseseleri ihdas edilmiş, bu müesse
selerin harekete gelmesiyle istihsalde, bugüne 
kadar gücü hissedilmeyen emek unsuru, varlı
ğını ve güçlülüğünü kabul ettirmiştir. 

Millî huzur ve selâmetin şartı; Milletçe Fa
kirlikten kurtulma : 

Partimiz bütün bu gelişmeleri, istismarlar 
bir yana, müspet mütalâa etmekte ve anaya
samızın, kanunlarımızın yürürlüğe koyduğu 
sosyal adalet, sosyal güvenlik müesseselerini 
takviye edici tedbirler almayı millî huzur ve se-
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lâmetimizin ön şartlarından biri saymaktadır. 
Sosyal adelete en fazla yer vermiş toplum

lar bugün batı âlemindedir. Batı, sermaye ile 
emek arasındaki münasebetleri düzenlemek ih
tiyacını bizden çok önce duymuş ve bugün bu 
münasebetler bu âlemdeki yüksek kaliteli ve 
yüksek seviyeli üretim hayatının başlıca daya
naklarından biri olmuştur. 

Türkiye'mizde de olayların bu yönde geliş
mesinin demokrasimiz, toplum refahımız ve 
fakirlikten kurtulma savaşımızın başarısı için 
şart olduğu inancındayız. 

Partimiz programında da yer aldığı üzere; 
genel olarak ücret, çalışan insanların tek gelir
leridir. O halde ücret ferdin ve ailenin normal 
geçimini sağlamaya yeterli olmalıdır. 

Bu konuyu sosyal hayatımız için olduğu 
kadar, millî hayatımız için de olağanüstü ö¬ 
nemde bir mesele saymaktayız. Çalışanın eme
ği mutlaka değerlendirilmelidir. Kâr ile ücret 
arasında mutlaka bir denge sağlanmalıdır. E¬ 
meği istismar bahasına kazanılacak milyonlar
la, bir toplumda meydana getirilecek gelir ku
tuplaşmalarının, toplumu her gün biraz daha 
sınıf kavgalarına sürükleyeceği, sonunda bir 
takım maceracıların, toplum düzenini külliyen 
ortadan kaldırıcı macera heveslerine uygun or
tamı yaratmak imkânını bulacakları kanısın
dayız. As.ın sol ve aşırı sağ cerayanlarla mü
cadelenin en müessir yolunu; bu ortamı yarat-
mıyacak ekonomik ve sosyal şartları kovala
makta görmekteyiz. 
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Sosyal adalet inanımızın esasları: 
Türkiye'de sosyal adaletin kemaliyle tesisi 

için amaç edindiğimiz esasları şöylece sıralıya-
biliriz. 

1 — Kalkınma plânlarımız ve yıllık prog
ramlarımız; süratle ve her yıl artan nisbetler-
de, yeni iş gücü yaratmayı başlıca hedeflerin
den biri saymalıdırlar. 

2 — Bölgelerarası ve gelir grupları arası 
dengenin sağlanabilmesi için, kalkınma plânla
rında, bölge plânlaması ve sektör plânlaması, 
sonuç verecek şekilde düzenlenmelidir. 

3 — Sermaye ile emek, kâr ile ücret ara
sında ahenkli ve dengeli bir münasebet kurul
malıdır. 

4 — Devletin gelir dağılımı politikası aşırı 
gelir farklılıklarına yol açmıyacak şekilde dü
zenlenmelidir. 

5 — Çalışanların yarınlarından emin ol
malarını sağlıyacak bir sosyal güvenlik sistemi 
ihmal edilmez prensiplerimizdendir. Bu günkü 
sistemi tekemmül ettirme yönünden tarım iş
çilerimizin ve küçük esnaf ve san'atkâr gibi 
mahdut sermayeleri ile birlikte bedenî güçleri-
le geçimlerini sağlıyanların da sosyal güvenlik 
sistemi içine alınmalarını lüzumlu saymakta
yız. 

6 — Sosyal adalet ve sosyal güvenlik ted
birlerinin özel sektöre karşı bir hareket mana
sı taşımadığını iyice bilmek lâzımdır. Bu ted
birlerin uygulanmasında özel sektörün özel te
şebbüs gücünü baltalayıcı, bu sektörü ürkütü-
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cü ve geleceğinin emniyetinden yoksun bırakı
cı hareketlerin kesin olarak karşısında bulu
nuyoruz. Biz demokrasimizin, istihsalimizin, 
sermaye ve emek kollarımızın, hulâsa millî be
kamızın selâmetini bu ilkelerin yürütülmesin
deki ahenk ve isabette görmekteyiz. 

7 — Ziraî reform yolu ile ziraatta toprak 
verimini arttırıcı entansif ziraatı sağlamak, 
toprak reformu ile toprak mülkiyetindeki ada
letsizlikleri ıslah etmek, işletmelerde toplulaş
tırma yolu ile ekonomik rantabiliteyi artırmak 
hedeflerimizdendir. 

8 — Şehirlerde hergün biraz daha gelişen 
gece-kondu perişanlığını önlemek üzere, bir 
(Gece-kondu ıslah programı) nı derhal uygula
maya koymak ve iktisaden zayıf durumda olan 
vatandaşlara ucuz ve sıhhi mesken temin et
mek üzere, müessir bir (Sosyal mesken Politi
kası) yürütmek kararındayız. Bu maksatla her 
yıl devlet bütçelerinden hiç olmazsa 300 mil
yon liralık ödenek ayırmak lüzumuna inanmak 
tayız. 

9 — Toplum kalkınması fikrinin ciddi şe
kilde ele alınması suretiyle, bilhassa köyleri
mizin bayındırlık ihtiyaçlarını süratle karşıla
mayı ve bu temel sosyal birimleri kapalı ekono
mi ve eğitim şartlarından kurtarmayı, devletin 
ihmale tahammülü olmayan sosyal vazifelerin
den saymaktayız. Mahallî idarelerimizin idarî 
reform yoluyla vakit kaybetmeden yeniden 
düzenlenmelerini, illerimizin yetki genişliği esa 
sı içinde büyük yatırım üniteleri haline getiril-
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melerni, valilerimizin vazife, sorumluluk ve sa
lâhiyet yönünden daha verimli çalışacak idarî 
statü içine sokulmalarını, devletin bu vazifesi
ni gereği gibi yerine getirmesinin zaruretleri 
saymaktayız. 

D) Eğitim politikjısı meseleleri ve görüş
lerimiz : 

Partimizin eğitim politikasında benimsedi
ği ana ilkeler parti programında izah edilmiş
lerdir. Bu itibarla biz burada bu ana ilkeleri 
tekrarlamakta faide ummamaktayız. Bugünkü 
eğitim sistemimizin boşluklarını tesbit konu
sunda beş yıllık plânımız ciddi teşhisler getir
miştir. Bu teşhislerin gerektirdiği tedbirler 
ciddî olarak alındığı takdirde eğitim sistemimi
zin, iktisadî ve toplumsal ihtiyaçlarımıza uy
gun bir denge kazanacağı kanaatındayız. 

Eğitim sistemimizin başlıca, yetersizlikleri : 
Bugünkü eğitim sistemimizin âcil mahiyet 

taşıyan yetersizliklerini şöylece sıralamak 
mümkündür : 

1 — öğretmenlik mesleği toplum hayatın
da taşıdığı önemle orantılı itibara kavuşturula
mamış, öğretmen yetiştirilmesindeki teşkilât 
ihmalleri ile birlikte bu hal, eğitim sistemimize 
öğretmen arzını geniş ölçüde daraltmıştır. 

2 — öğretmen arzındaki noksanlıklar 
memleketimizde hemen bütün eğitim dalların
da geniş bir öğretmen boşluğu meydana getir
miştir. 

3 — iktisadî ve toplumsal faaliyetlerle ih
tiyaçlar arasında gerekli ilişki kurulamadığm-
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dan, bâzı alanlarda önemli boşluklar bâzıların
da ise fazlalıklar hasıl olmuştur. 

4 — Eğitim ile yetiştirilenler niteliklerine 
uygun çalışma sahalarına yöneltilemediklerin-
den, bir çok eleman yetiştiği ihtisas dışı alan
larda kullanılmakta, bu suretle lüzumsuz israf
lar meydana gelmektedir. 

5 — Öğretmen yetersizliği ve diğer sebep
lerle, yurdun çeşitli öğrenim müesseselerinde, 
farklı seviyelerde öğretim yapıldığından ve seç 
me usullerinin kabiliyetlere bağlı kalmasını 
sağlamaktaki aksaklıklardan, öğreniciler ara
sında eşitsizlikler doğmakta ve bu suretle eği
timin sosyal adalete ve toplum yararına nite
lik kazanması ortadan kalkmaktadır. Yüksek 
kabiliyetli fakat düşük gelirli öğrencilerin yük
selmelerinde başlıca araç olan burs yurt sistem
lerinin yetersizliği de bu yönde ayrıca tesirli ol
maktadır. 

6 — Her çeşit eğitim kurumlarımız ihti
yaçlara cevap vermek kapasitesinden yoksun 
bulunmaktadır. Bu yetersizlik hususiyle teknik 
ve meslekî eğitim dallarında daha da belirli bir 
hal almıştır. 

7 — Üniversiteler ve yüksek öğretim ku
rumlarının öğretim yanında önemli görevlerin
den biri olan araştırma faaliyetleri, düzensiz 
ve yetersiz bir durumdadır. 

8 — Din eğitimi sahasında maalesef büyük 
bir tereddüt mevcut bulunmaktadır. Anayasa
mızın kabul ettiği lâik devlet olma esasının din 
işlerinin devlet işlerinden ayrılması mânasına 
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geldiğinde, bunun yanında, din'in, toplumun 
ahlâkî ve manevî seviyesini yükselten ulvi bir 
müessese olduğunda şüphe yoktur. Din ve 
vicdan hürriyeti de insanın tabiî haklarından
dır. 

Bütün bu esasların; hemen tamamı müslü¬ 
man olan Türk Milletinin çocuklarına din eğiti
mi vermeyi ihmal ettirebilecek sebepler olamı-
yacağı aşikârdır. Bilâkis Anayasamız din eği
timi ve öğrenimini toplumun temel ihtiyaçla
rından biri saymış, sadece bu eğitim ve öğreni
min arzu etmeyenlere zorla yaptırılamayaca-
ğını kabul etmiştir. 

Bu sebeplerle, din eğitimi sahasında mev
cut tereddütlerin ortadan kaldırılması ve ko
nunun ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde 
açıklığa kavuşturulması lüzum ve zaruretine 
inanmaktayız. 

GençUğinıizin meseleleri : 
Milletlerin en büyük servetleri insan güçle

ridir. Bu gücü gereği gibi değerlendirmek dev
leti yönetenlerin baş sorumluluklarından biri
dir. İnsan gücü gençlik temeline dayanır. 

Gençlik bir milletin yarını demek olduğu 
gibi onun olumlu ve yeterli yetiştirilmesi yarı
nın en büyük, teminatıdır. 

Kurduğu genç cumhuriyetle birlikte bu ger
çeği çok yakından görmüş olan Büyük Atatürk 
yaptığı tarihî hitabede Türk Gençliğine mille
tin kaderi üzerinde taşıdığı sorumluluğu hatır
latmış ve görevini vermiştir. 



Gençliğin çok değişik meseleleri vardır. 0-
nun fizikî, fikrî ve moral yapılarının bugünkü 
medenî toplum anlayışına uygun olarak gelişti
rilmesi, bu meselelerin isabetle halledilmelerine 
bağlıdır. 

Türkiye'mizde milletin fizik gelişmesini Bağ
lıyacak spor terbiyesine ve spor eğitimine bu
güne kadar gerekli önem maalesef verileme
miştir. Son yılların profesyonel spor faaliyet
leri içinde amatör ruh bir yana itilmiş, büyük 
kitlelerin ihtiyaçlarımn cevaplandırılması yeri
ne çok küçük azınlık halindeki profesyonel ar
zuların karşılanması ile yetinilmiştir. Bu iti
barla spor eğitimi sadece büyük merkezlerin 
mahdut profesyonel kadrolarına inhisar ettiril
miş, memleketin dört bir yanındaki amatör 
ruhlu esas gençlik gücü kendi haline terk olun
muştur. 

Yeni Türkiye Partisi olarak konunun yö
nünü pek önemli bir mesele olarak müta
lâa etmekteyiz. Kanaatimize göre Türk Genç
liğinin büyük ihtiyacının olumlu bir şekilde 
karşılanabilmesi için evvelâ teşkilâtlanma nok
sanlığının ortadan kaldırılmasına ve bir «Spor 
İşleri Bakanlığı» nın kurulmasına katî lüzum 
vardır. Bugünkü hali ile Başbakanlıkta bir dev
let bakanlığının idaresine terkedilmiş bulunan 
spor işlerimizin gereği gibi düzenlenmesine im
kân yoktur. 

Kurulacak ve işine gerçekten sahip çıka
cak böyle bir Spor İşleri Bakanlığı'nın : 
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a) Bütün memlekete şâmil bir beden eği
timi ve spor politikası yönetmekte, 

b) Memleketin her yanında ucuz, ısrafçı 
tutumlardan kurtulmuş, mahdut kimselerin de
ğil geniş ölçüde memleket çocuklarının istifa
de etmelerini sağlayacak spor tesisleri kur
makta, 

c) Tesisler için, lüzumlu öğretici kadrola
rı yetiştirmekte, 

d) Genç kuşakları bir taraftan boş zaman
larında kahve köşelerinden kurtarırken diğer 
taraftan fizik yeterliklerini sağlamakta, 

e) Ve nihayet yurdun her tarafındaki 
müstesna kabiliyetleri ortaya çıkarmakta, 
çok ciddi ve çok hayırlı hizmetler verebilece
ğine inanmaktayız. Bu günün milletlerarası 
spor temasları milletler için en mühim propa
ganda vasıtalarından biri haline gelmiştir. 
Herhangi bir spor dalında dünya rekoru tesis 
etmiş bir sporcu umumiyetle bir millet için de
ğeri milyonlarla ölçülemiyecek kadar geniş 
propaganda unsuru olabilmektedir. Çok mah
dut profesyonel kadrolar içinde spor hayatı
mızın bu yönde önemli bir başarı sağlıyamadı-
ğım gazetelerimizin arka sahnelerini okuyan 
milyonlarca vatandaşımız hergün görmektedir
ler, izah ettiğimiz esaslar içindeki bir ciddi tu
tum bu bakımdan da milletimize maddî ve ma
nevi büyük imkânlar sağlayacaktır. 

Gençliğimizin fikrî ve moral yapılarını ge
liştirme konusundaki meselelerimizin de fizik 
yapısı kadar hatta ondan daha ileri derecede 
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önemli olduklarında şüphe yoktur. Sağlam di
mağ sağlam vücutta olur denilse de ne kadar 
sağlam olursa olsun geliştirilmemiş, bakir bı
rakılmış bir dimağın verimli olabilmesi imkân
sızdır. 

Konunun bu yönü daha ziyade eğitim me
selelerimizle ilgilidir. Fırsat eşitliği esasına da
yanan yeterli bir eğitim sistemi bu bakımdan 
sonuç almanın tek şartıdır. 

Yukarıda eğitim politikamıza taallûk eden 
görüşlerimizin izahı sırasında bu mevzudaki 
yetersizliklerimize ve ihtiyaçlarımıza temas 
edilmiştir. 

Biz Cumhuriyetimizin nitelikleri olan insan 
hak ve hürriyetlerine, millî mücadele ruhuna 
ve Atatürk Devrimlerine bağlı, millî, demokra
tik ve sosyal bir hukuk devleti fikrinin şuurlu 
savunucusu bir Türk Gençliğini, geleceğimizin 
en büyük teminatı saymaktayız. 

Gençliğimizin bu temel ilkeye uygun bir so
rumluluk anlayışı ile yetiştirilmesi için devle
tin hiç bir fedakârlıktan kaçınmaması gerekti
ğine inanmaktayız. 

DIŞ POLİTİKAMIZ : 
Türkiye'de bundan önce yapılmış seçimler

de dış politika üzerinde önemli sayılacak tar
tışmalara tesadüf olunmamıştır. Genellikle bü
tün partiler millî sayılan bir dış politika anla
yışı üzerinde birlik olduklarını beyan ederler 
ve seçim tartışmaları daha çok iç politika me
selelerine inhisar ederdi. 
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Yeni fikir akımları devresi diyebileceğimiz 
1961-1965 devresinde, dış politikaya ilişkin ko
nular da siyasî mücadeleler plâtformunun me
seleleri arasına girmiştir, özellikle; Kıbrıs ihti
lâfının, dış politika anlayışlarımıza yenilikler 
getirdiği, bilhassa İkinci Dünya Harbinden 
sonra izlenmiş dış politikanın isabetsiz yönle
rinin bulunduğu yolundaki görüşlere hayatiyet 
kazandırdığı bir gerçektir. 

Türkiye İkinci Dünya Harbinden sonra iki 
bloka ayrılmış bulunan dünya devletlerinden, 
daima batı blokunun yanında bir dış politika 
izlemiş ve dünyada çıkan bütün milletlerarası 
anlaşmazlıklarda sadık bir müttefik durumunu 
muhafaza ederek, her zaman batı blokunun ve 
özellikle bu blokun başı sayılan Birleşik Ame
rika Devletlerinin yanında yer almıştır. 

1945 Yılında Sovyet Rusya'nın Türkiye'den 
bir takım toprak taleplerinde bulunmuş olması 
ve 1947 yılından itibaren Truman ve Marşal 
Doktrinlerinin kurduğu ekonomik yardım sis
temlerinin Türkiye'yi de içine alması bu vefa
lı dostluk politikamızı bir nevi tâbi politika 
haline getirmiştir. 

Bu arada İkinci Dünya Harbi sonunda dün
yanın her tarafında meydana gelmiş bulunan 
bağımsızlık savaşları, genellikle eski sömürge 
imparatorluklarının sahipleri batı devletlerine 
karşı cereyan etmiş, bizim batı devletleri dış 
politikalarına muvazi dış politikamız, çeşitli 
milletlerarası ihtilâflarda yönümüzü, sömürge 
imparatorluklarının yanına itmiştir. Tabiatıy-
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la sonunda bağımsızlıklarını kazanan yeni dev
letler, savaş devrelerini unutmamışlar, o devre
lerde karşılarındakilerle birlik hareket etmiş 
bulunan Türkiye'ye iyi hisler beslemez olmuş
lardır. 

İzlendiği sürede mahzurlarını düşünemedi
ğimiz bu dış politikamızın, Kıbrıs ihtilâfının 
patlak vermesile dünya devletleri arasında bizi 
ne derece yalnız bırakıcı olduğu meydana çık
mıştır. Zira yıllarca yanlarında bulunduğumuz 
ve taraf oldukları her ihtilâfda kendilerini des
teklediğimiz Birleşik Amerika, İngiltere, hatta 
Fransa, bizim taraf olduğumuz, kendilerinin 
de doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili 
bulundukları bu ihtilâfda, bizim yanımızda 
bulunmak şöyle dursun, aksine, gizli yollar
dan Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı için gay
ret sarfetmişlerdir. Hususile Birleşik Amerika, 
ihtilâfa son vermek için giriştiğimiz her müs
pet teşebbüsü itina ile akamete uğratıcı bir 
politika takip etmiştir. 

Olayların tam bu safhasında komşumuz 
Sovyet Rusya Türkiye ile dostluğunu tazele
menin imkânları üzerinde durmuş, son ayların 
Türkiye - Sovyet Rusya dostluk tezahürleri or
taya çıkmıştır. 

Olayların bu gelişmesi, haklı olarak, Türk 
dış politikasının isabetli yürütülmekte olup ol
madığı sorusunu ortaya çıkarmış ve bu soru 
üzerindeki tartışmalar, bugüne kadarki, tartı
şılmaz millî dış politika geleneğimizi ortadan 
kaldırmıştır. 
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Kanaatimizce bu gelişmeler memleketimiz 
için hayırlı olmuştur. Türk Dış politikası bu 
gelişmeler sonunda gerçek niteliğe kavuşacak
tır. 

Türk Devletinin temel dış politika anlayışın 
da değişiklik yapmağa elbet, ne lüzum, ne de 
zaruret vardır. Birleşmiş Milletler Anayasası 
çerçevesi içinde, barış, adalet, eşitlik ve millet
lerin hürriyetleri esaslarına bağlı kalarak, or
tak güvenliğin korunması ve her sahada mil
letlerarası işbirliğinin arttırılması dış politika
mızın temelleri olmakta devam edecektir. Ama, 
milletlerarası barış ve güvenlik esasına daya
nan bu dış politika anlayışımız, batı devletleri
nin kendi millî dış politikalarına, bizim de her 
zaman, her yerde bağlı ve tâbi bir dış politika 
gütmemizin mesnedini teşkil etmiyecektir. 

Bizim de milletlerarası barış ve güvenliği 
sağlayıcı politika yanında, kendimize mahsus 
bir millî dış politikamız olacaktır. Bu politika
mızın icabı olarak, yakın komşularımızla, ba
ğımsızlıklarına yeni kavuşan genç milletlerle 
sıkı komşuluk ve dostluk münasebetleri kura
cak, karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk esasla
rına dayanan bu ilişkilerimizin gerektirdiği si
yasî ve iktisadî temasları yapmakta tereddüt 
göstermiyeceğiz. 

Batılı dostlarımızın yaptıkları iktisadî ve 
malî yardımlar dolayısile bizden dış politika 
tavizleri istemelerine kesin olarak nasıl müsa
ade etmiyecek isek, iyi komşuluk münasebetle
rine yeniden giriştiğimiz devletlerden de bu 
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yolda talepler gelmesinin aynı kesinlikle karşı
sında bulunacağız. 

tşte geçmiş tecrübelerden de ders almak 
suretile Partimizin anladığı dış politika budur. 
Bu politikanın milletlerarası hukuka, milletler
arası barış anlayışına, milletlerarası iyi kom
şuluk ve dostluk münasebetlerine hürmetkâr-
lığı tamdır. 

Bu politika şahsiyetine ve haysiyetine sa
hip, tam bağımsız bir politikadır. İktidarların 
vazifesi geçmiş devrenin uyuşukluklarından 
kurtularak ve diplomatik münasebetlerdeki 
ürkeklikten sıyrılarak, bu politikayı dinamiz
me kavuşturmaktır. 

Ana ilkeleri bu olan dış politikanın başarı 
şansı, tabiatıyla onu yürütecek kişilerin şahsi
yetlerine bağlıdır. 

Önümüzde bulunan Kıbrıs konusunu böyle 
bir dış politika anlayışıyla yürütmenin lüzum 
ve zaruretine temas etmekte ayrıca faide uma
rız. 

SİLÂHLI KUVVETLERİMİZ 
Türk Milletinin dış emniyetinin gerçek da

yanağı kendi gücüdür. Bu gücün reel varlığı 
da Türk Silâhlı Kuvvetleridir. Silâhlı Kuvvet
lerimizin modern silâhlar ve teknik vasıtalar
la teçhiz edilmesi suretiyle hareket kabiliyeti
nin ve ateş gücünün yükseltilmesini, insan gü
cünden sağlanacak tasarrufla iktisadî kalkın
ma çabalarımıza yardımcı olunmasını isabetli 
bir görüş sayarız. 
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S O N U Ç 

10 Ekim 1965 Genel Seçimlerine ait Seçim 
Beyannamemizi böylece sona erdirirken, gö
rüşlerimizi özetlemek isteriz. 

Bizim inanımıza göre Türkiye'yi kalkındır
mak için herhangi ideolojik ve sert bir sisteme 
ihtiyaç yoktur. Türkiye'de benimsenmiş olan 
ekonomik ve sosyal sistem yeterli şekilde uy
gulanabildiği takdirde, şikâyetlerin kısa za
manda sona erdirileceği muhakkaktır. 

Türkiye'mizin; şartlarımızı iyi değerlendi
ren ve bu değerlendirmeyi süratle toplum ha
yatımıza intikal ettirebilen akıllı, tedbirli ve 
çalışkan bir idareye ihtiyacı vardır. Böyle bir 
idare kurabilmek için de alışılmış donuk ve ve
rimsiz usulleri terketmek zorundayız. Reform 
diye adlandırılan, aslında iyi düzenleme ihti
yaçları niteliğini taşıyan hareketleri toplum 
hayatımızın her bölümünde uygulayabilmek 
lâzımdır. Bizim yetersizliğimiz, meseleleri bu 
pratik ölçüden ele alıp yürütebilecek müesse
selerden ve özellikle siyasî-idarî yöneticilerden 
yoksunluğumuzdur. 

Bu gerçeği böylece kabul etmekte, sadece 
noksanımızı bilmek manası vardır. Siyasî par
tilerimizin ve devlet adamlarımızın bunu böyle 
anlamayıp, büyük iddialarla, bir takım nazarî 
ve ideolojik çözüm şekillerinin himayesine sı
ğınmalarını, gerçekçi bir anlayış saymaya im
kân yoktur. 
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Türk Toplumunun kaderinde söz sahibi 
olan her mevkideki görevliler, her günün ça
lışma saatlerinden hiç olmazsa bir iki saatle
rini, sorumlulukları altındaki toplum görevini 
daha iyi yürütmek için ne yapabileceklerini; ne 
gibi yeni düzenleme tedbirlerini yürürlüğe ko
yabileceklerini düşünmeye ayırsalar ve bula
cakları tedbirleri uygulamaya koysalar, bu
günkü statik durumun süratle değişeceğine ke 
sin olarak inanmaktayız. 

Bütün mesele toplum hayatımıza bu heye
canı verebilmekte, bu heyecanla toplumumuzu 
harekete getirebilmektedir. Bu da şüphesiz li-
der-idareci meselesidir. Demokrasi bu çeşit li-
der-idarecileri toplum süzgecinden geçirip mey 
dana çıkarmak için bulunmuş bir rejimdir. Bi
zim demokrasimiz bu bakımdan tersine işle
mekte ise, onun yetersizliklerini ortadan kal
dırmak, onu yeterli işler hale getirmek de he
pimize düşen millî sorumluluktur. Biz bu so
rumluluğun ne şekilde yerine getirilebileceği
nin cevaplarını bu beyannamede vermeğe ça
lıştık. 

10 Ekim seçimlerinin milletimize hayırlı so
nuçlar getirmesi en halis dileğimizdir. Tanrı 
yardımcımız olsun. 
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