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K U R U L U Ş 
B E Y A N N A M E S İ 

Allah'ın, Hakkı tutma, iyiyi sağlama ve kötüyü 
men etme yolunda bulunmak üzere seçtiği mümtaz 
ve aziz milletimiz! 

Asırlardan beri özleyip beklediğin, kendi ruhu
nun derinliklerinden gelen ve senin bizatihi kendi 
öz varlığının mânâ ve madde sahasında yeniden do
ğuşundan başka birşey olmayan Millî Nizâm Parti
si, kuruluşu münasebetiyle sana ilk hitabını yapar
ken, önce Cenab-ı Hak'kın sayısız nimetlerine şükre
der. 

Millî Nizâm Partisi, Milletimizin fıtratında mev
cut ahlâk ve fazileti kuvveden fiile çıkarmak ve bu 
sayede cemiyetimize nizâm, huzur, içtimai adalet 
ve vatandaşlarımıza da saadet ve selâmet getirmek 
gayesiyle kurulduğunu belirtir; bugün içinde bulun
duğu durum ne olursa olsun, Hak'kın yardımıyla 
çok yakın bir gelecekte, milletimizin yeniden bütün 
dünyaya örnek büyük bir medeniyet kuracağını 
müjdeler; bütün vatandaşlarımızı bu ulvi gayenin 
tahakkuku için el birliği ile çalışmağa çağırır. 



BUGÜNKÜ DÜNYA A H V A L İ VE DIŞTAN 
GÖRÜNÜŞÜMÜZ : 

Bugün dünya milletleri arasında büyük bir ya
rış hüküm sürüyor, bazı milletler aya gidiyor, bü
yük güç ve kabiliyette harp silâhları geliştiriyor, 
maddi ilimler ve teknoloji sahasında başdöndürü-
cü inkişaflar kaydediyorlar. Nükleer enerji hareke
te geçiriliyor, makineleşmekte ve organizasyonda ye-
ni çığırlar açılyor. İktisadi alanda modern verimli 
üretim, pazarlama ve satış sistemleri'geliştiriliyor; 
refah seviyeleri yükseltiliyor. Öğretim ve eğitimde 
büyük ilerlemler kaydediliyor, sayısız yeni araştır
ma müessesesi kuruluyor, kalifiye elemanların sevi
ye ve miktarları sür'atle arttırılıyor. Sosyal güven
lik tedbirleri alınıyor. Beldeler, diyarlar imar edili
yor, yollar, caddeler, modern binalar ve tesisler y e r i 
görünüşler ve yaşama şartları meydan getiriyor. 

Bu maddi yarışda, ilerlemiş ve geri kalmışlar 
olmak üzere iki ayrı milletler kümesi meydana gel
mekte ve bu kümeler arasındaki imkân ve seviye 
farkı da gün geçtikçe artmaktadır. Maddi sahada 
ilerlemiş memleketler, kalkınma hususunda iki ayrı 
sistem tatbik ediyorlar : «Kapitalist Sistem», «Sos
yalist Sistem». Bu sistemler sadece iktisadi sahada 
kalmıyor; milletlerin içtimaî ve manevî sahalarına 
da el atıyorlar ve böylece iki ayrı âlem meydana ge
tiriyorlar. Satıhda ayrı bu iki gurubun, temelde, 
çok müşterek tarafları bulunmaktadır : Her ikisi de 
maddiyatçıdır, materyalisttir. Her ikiside menfaat-
çidir, emperyalisttir. Her ikisi de diğer milletleri 
kendi kültür ve çıkarlarına esir etmeyi istemektedir
ler. Her ikisi de maddi ilerlemesine mukabil manevî 
tatminsizlik içindedir; maddi sahadaki refahları iler
ledikçe manevî bunalımları artmaktadır. 
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Milletimizin bu manzara karşısındaki durumu, 
müsait ikimi şartlarını bekliyen, bunu bulamadık
ça kabuğunun içine çekilen, bulduğu anda da yine 
büyük manevî ve maddî medeniyet ağacını meyda
na getirme hasletindeki bir mukaddes tohum mesa
besindedir. Millî Nizâm Partisinin kuruluşu ise, 150 
yıldır her çeşit verimsiz iklim şartlan muvacehesin
de bütün bu şartlara dayanma ve hatta artık mü
teessir olmama mertebesine gelmiş öz cevherin ka
buğunu delme ve dışarıdaki iklim şartları ne olursa 
olsun artık mutlaka yeniden en büyük ve gür mede
niyet ağaçlarmdan birisini meydana getirme hare
ketidir ve diğer partilerin tohumun kabuğunu boya
ma çabalarından öteye geçmeyen gaye ve tutumları
nın yanında açılmış halis, özden ve içten gelen ve 
mesut neticeye giden, hayat vc maneviyat dolu tek 
ve kesin hamledir. Bunun için Millî Nizâm Partisi 
dokuzuncu parti değildir birinci partidir. 

T A R İ H İ M İ Z : 

Tarihin en büyük milleti olarak örnek medeni
yetler kurmuş, insanlığa ışık tutmuş, dünyanın niza
mını tanzim ve idare etmiş olan Milletimiz, uzun 
asırlar dünyanın nizamını sağlamak hususunda ken
disini mesul görmüş ve dilimize «Nizâmı âlem 
için...» atasözü yerleşmiştir. 

Milletimiz yakın çağlara kadar Batıdaki millet
lerle tek tek karşılaşmamış, daima onların yekûnu 
ile karşı karşıya gelmiş ve her hususta galebe çal
mıştır. Bin sene önce, Batının toplam gücü olan Haç
lı Ordularına bu Millet karşı gelmiş, onların bar
bar hücumlarını göğsünde söndürmüş; birkaç asır 
önce İstanbul'u fethederken ve Viyana kapılarını 
zorlarken aynı şekilde yine Batının toplam gücüne 
karşı zaferler elde etmiştir. Bu zaferler sağlanırken 
şüphesiz ki iman, temel kuvvet kaynağını teşkil et-
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mistir. Fakat aynı zamanda maddi alanda da Batıdan 
önde idik. î l im, fen, teknoloji, öğretimde ve eğitimde 
ileri idik ve bilhassa ahlâkî üstünlüğümüz her saha
daki başarımızın temel taşım teşkil ediyordu. 

Milletimiz uzun asırlar manevî ilimler sahasın
daki üstünlüğünün yanısıra maddi ilimlerde de yapı
cı, keşfedici, bulucu ve kurucu kabiliyeti ile bütün 
insanlığa önderlik ediyordu. Batımn bugün bizden 
daha iyi faydalanmasını becerdiği maddi ilimlerin 
temelini kuran, onlara ilim hüviyetini veren ve o 
ilimlerin sahibi olan bizim milletimizdir. 

Milletimizi dıştan yenemiyen batıl güçler, uzun 
asırlar sonra onu içten yenme yoluna yöneldiler ve 
bu hususta zamanla büyük basanlar sağladılar. Mil
letimizi kendi öz benliğinden uzaklaştırma ve fıtra
tında mevcut ahlâk ve fazileti tatbikat sahasından 
kaldırmaya matuf maksatlı çalışmalar birkaç asır-
danberi onu içten yıkma hususunda mühim merha
leler katetti. Tanzimatla su yüzüne çıkan ve bilahe-
re günden güne meşruiyet kazanmaya başlayan koz
mopolitlik ve gayri millilik hareketleri maddî ve 
manevî sahada gerilememize sebep olmuş ve Büyük 
İmparatorluğumuzu kısa zamanda çökertmeye ve 
yıkmaya kâfi gelmiştir. 

Çanakkale ve İstiklâl Harplerimiz, bütün tered
diye rağmen imanına sarıldığı zaman bu milletin yi
ne ne büyük harikalar gösterebileceğine dair en ya
kın tarihimizin açık şahaserleri ve milletimizin ha
yatiyetini kaybetmediğini ortaya koyan kuvvetli de
lillerdir. 

ÇOK P A R T İ L İ DEVRE V E İ Ç T E N 
GÖRÜNÜŞÜMÜZ : 

1946 yılından itibaren memleketimiz çok partili 
rejim devresine girdi. O tarihten beri siyasi hayatı
mızda muhtelif partiler yer aldılar. Bunların içinde 
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bir kısmı da uzun yılar iktidarda kaldı. Çok partili 
devre bugün artık çeyrek asırlık bir maziye sahip 
bulunmaktadır. Bu süre esnasında milletimizce bü
yük alâka gören iki hareket olmuştur. Birisi D.P. 
nin kuruluş ve iktidara getiriliş hareketi diğeri de 
A.P. nin kuruluş ve iktidara getiriliş hareketidir. Bu 
hareketler millî heyecanla doğmuş ve gelişmiş ha
reketlerdir. D.P. yi iktidara getiren millî heyecan, 
D.P. iktidarının ilk yıllarında Yurt kalkınmasında 
önemli bir canlılık doğurmuş fakat bu canlılık mil
letimizi tarihî, büyük, şanlı mahrekine oturtmak için 
yetmemiştir. 

A.P. yönetici ekibi ise iktidara geldiği andan iti
baren kendisini iktidara getiren millî heyecanın ne 
olduğunu bilememiş, o heyecana sırt çevirmiş ve kı
sa bir süre sonra milletimizin öz varlığı ile tezat teş
kil etmeğe başlamıştır. A.P. iktidarı millî bünye ile 
kaynaşamadığı için, zevahirin rakamlarla doldurul
masına rağmen, keyfiyet plânında boş ve kof bir 
devre olmaktan ileriye geçememiş ve dört senelik bir 
devreden sonra yıkılmaya başlamıştır. A.P. devresi, 
D.P. devresinin millî heyecanın maddi alandaki kal
kınma hareket ve canlılığı yanında, keyfiyet itibariy
le hiç mesabesinde heyecansız, renksiz, sönük bir 
devre olmakla kalmamış bu devre millî bünyemizin 
manevî kıymetler âleminin alabildiğine tahrip edil
diği ve öz varlığımızdan çok şeyin kaybolduğu sami
miyetsiz ve beceriksiz bir devredir. Bu devreleri ge
çiren büyük Milletimiz, bu gün bir noktaya gelmiş
tir ki, Milletimizin hali hazır durumunu belirten bu-
noktayı hakîkî mahiyet ve manâsıyla tesbit etmemiz
de fayda vardır. 

MADDİ ALANDA H A L İ M İ Z : 
Milletimizin, İstiklâl Harbimizi yapmak üzere 

şahlandığı günden yarım asır sonra! çok partili dev-
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reye girip kendini yeniden bulmak için hamle yap
maya başladığı günden ise çeyrek asır sonra bugün, 
maddi halimizi birkaç cümle ile tesbitte söyliyebile-
ceklerimiz ancak şunlar oluyor : 

Tarihimizde ender rastlanan yarım asırlık bir 
sulh devresi kalkınmamız hususunda iyi kullanıla
mamıştır. Bir çok milletler bu fırsattan çok daha 
mükemmel bir şekilde faydalanmışlardır. Fert başı
na ortalama millî geliri en düşük memleketlerden 
biriyiz. Yurdumuzun mahdut bazı zümre ve bölgele
rinin dışında kalan büyük kütlelerimiz, fakir ve ge
niş sahalarımız bakımsızdır. Kalkınma için gösteri
len gayretler hep satıh üstü, günlük ve ihatasız. Ham 
maddesi dışarıya bağlı sanayi. Büyük ciro sahaları 
yabancı sermayeye parsellenmiş bir iktisadi bünye. 
Yıllardan beri müzminleşmiş bir dış ticaret tablosu. 
Büyük dış ticaret açığı. Para kıymetinin günden gü
ne önü alınmayan düşmesi; artan fiatlar ve bu fiat-
lara ayak uydurmayan, hergün daha fakir olmaya 
mahkum büyük bir müstehlik kitle. Yarım milyon 
gencini dışarıya işçi olarak vermiş ve bu hali idare
cileri tarafından iftihar vesilesi sayılan sahipsiz bir 
memleket. Yarım asırlık bir kalkınma gayretinden 
sonra hâlâ en ufak yedek parçası için dışarıya bağlı 
gayri sınaî bir bünye. Dış memleketlerin en ufak 
mali yardımlarım dahi kabule mecbur zayıf bir ma
liye, Şahsiyetsiz dış politika... 

M A N E V İ ALANDA H A L İ M İ Z : 

Kendi maarifi kendisi için insan yetiştirmeyen 
yer yüzünde tek millet. Öğretimini, kendi tarihi ha
zinelerini kötüleme, yok farzetme, küçük göstermek 
vc ne olduğunu bilmeme mihverine göre tanzim et
me gayretkeşliğine maruz tek millet. 

Asırlarca bütün insanlığa ışık tutmuş bir millet 
için; gittikçe kendi manevî çıkmazları içinde buna-
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lan ve imdat is ti yen Batının yetersiz dünya görü
cünü gaye imiş gibi göstermeye özenen şahsiyetsiz, 
mukallit, cüce sun'i hedefler... 

Yabancı kültürlerin komünist veya kozmopolit 
zihniyeti halinde gelen iki başlı manevî istilâ hare
ketlerine karşı alabildiğine başı boş ve sahipsiz bı
rakılmış manevî bir âlem, mânâ hırsızlarının ken
dilerinin ev sahibi olduklarını rahatlıkla iddia ede
bildikleri ve hakîkî ev sahibinin ise kendi evine yer-
le.şememesi için her türlü tertibatın alındığı tek mem
leket... 

BUGÜN VE BİZ. 
Bugün; bundan bin sene önce şahlanıp haçlı 

ordularını göğsünde söndüren, beş yüz sene önce 
gemileri karadan yürüten, dörtyüz sene önce Viya
na kapılarını zorlayan, yarım asır önce Çanakkale 
\ e İstiklâl Harbimizin şaheserlerini meydana getiren 
Millî ruh yeniden şahlanıyor, coşuyor ve M İ L L Î Nİ 
ZÂM PARTİSİ 'ni kuruyor. 

Millî Nizâm Partisi'nin kurulduğu bugünün mâ
na alemindeki yeri, millî heyecanın birikip, birikip 
coşkun bir deniz halini aldığı bir anda, bu denizi 
kendi şeddinin arkasında zor zaptetmeye başlayan 
azametli barajın artık su kapaklarının açılmaya baş
ladığı gündür. Milletimizin fıtratındaki yüksek ah
lâk ve fazilet bu kapakların açılmasıyla kuvveden 
lüle çıkacak, Millî Nizâm Partisinin muntazam 
kanallarından dörtbir yana dağılarak bütün yurt 
sathında, her tarafa; refah, saadet ve selâmet götür
meye başlıyacaktır. Bugün bu mutlu gündür. Bütün 
milletimize uğurlu ve hayırlı olsun. 

Aziz Milletimiz; 
Bugün, asırlarca insanlığı meyvalarryla besleyen 

büyük medeniyet ağacımızın, son asırlarda içinden 
kemirilerek çürütülüp devrildiği ve elverişsiz iklim 
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şartları muvacehesinde, heran yeniden insanlığa ör
nek medeniyetler kurabilme cevherinin bir tohum 
içinde saklı hale geldikten ve uzun yıllar çeşitli te
sirler altında sadece içine çekilen millî cevherin bu 
mukaddes tohumununun büyük ve gür medeniyet 
ağacını yeniden meydana getirmek üzere kendi ka
buğunu deldiği gündür. Bugün bu mutlu gündür. 
Bütün milletimize uğurlu ve hayırlı olsun. 

Aziz Milletimiz; 
Bugün, daima Hak'ka bağlılıkta, Hak'kı tutmak

ta, iyiyi destekleyici, kötüyü men edici hüviyetiyle 
insanlık tarihinin en ulvi mahreki üzerinde yürüyen 
Büyük Milletimizin çeşitli tesirlerle kendi yolundan 
saptırılması gayretlerinin hüküm sürdüğü oldukça 
uzun bir devreden sonra yeniden ulvi ve şanlı tari
hi yörüngesi üzerine oturtulması için füzelerin ateş
lendiği gündür. Millî Nizâm Partisi; Milletimizi karı
şık ve karanlık devrelerden sonra aydınlığa götüre
cek, onu, parlak tarihi yörüngesi üzerine yeniden 
oturtmak için ateşlenen güçlü füzedir. Bugün bu fü
zenin ateşlendiği gündür. Bugün bu mutlu gündür. 
Bütün milletimize uğurlu ve hayırlı olsun. 

Ey, daima Hak'kı tutmak, iyiyi sağlamak ve kö
tüyü men etmek yolunda bulunmak üzere seçilmiş 
mümtaz ve aziz Milletimiz! 

Asırlardan beri özlediğin ve beklediğin, kendi ru
hunun derinliklerinden gelen ve senin bizatihi ken
di öz varlığının mânâ ve madde sahasında yeniden 
doğuşundan başka birşey olmayan Millî Nizâm Par
tisinin kuruluşu münasebetiyle sana yaptığımız bu 
ilk hitabımızı bitirirken Cenabı Hak'tan Milletimize 
özlediği huzur, saadet, refah ve selâmet dolu Millî 
Nizâmı nasip etmesini dileriz. 

M İ L L Î N İ Z Â M 
P A R T İ S İ KURUCULARI 

Basıldığı Yer : Nüve Matbaası i Tel : 12 9174 - ANKARA 
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