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SEÇİM BEYANNAMESİ 

1 — MİLLETİMİZ: 

Aziz ve Muhterem Milletimiz: 

Sen tarihin en büyük en şerefli milletisin. Sen 
örnek medeniyetler kurmuş, insanlığa ışık tutmuş, 
bütün insanlığa ahlâk ve fazilet nedir öğretmiş, 
dünyanın nizamını tanzim ve idare etmiş olan mil
letsin. Yakın çağlara kadar, dünya milletleri ile te
ke tek değil, hep onların yekünü ile karşılaşmış ve 
yekûnuna galebe çalmışsın. Bu zaferler sağlanırken 
şüphesizki, inancın, senin temel kuvvet kaynağını 
teşkil etmişti. Ama sen aynı zamanda maddî saha
da da bütün dünyanın en önünde gidiyor, bütün in
sanlığa yol gösteriyordun. Medeniyetin bayrağı idin. 
İlim, fen, teknoloji, öğretim ve eğitimde en ileri idin. 
Bilhassa, ahlâkî ve manevî üstünlüğün her sahadaki 
başarının temel taşını teşkil ediyordu. Uzun za
manlar manevî ilimler sahasındaki üstünlüğünün 
yanma maddî ilimlerde de yapıcı, keşfedici, bulucu 
ve kurucu kabiliyetin ile bütün insanlığa önderlik 
ediyordun. Batının bugün bizden daha iyi fayda lan-
masım becerdiği maddî ilimlerin temelini kuran, on-



lara ilim hüvviyetini veren ve o ilimlerin sahibi olan 
sensin. Sen en kısa zamanda en kuvvetli teşkilât
ları kurup en disiplinli çalışma örnekleri veren mil
letsin. Sen Allanın Hakkı tutma, iyiyi sağlama ve 
kötüyü menetme yolunda bulunmak üzere seçtiği 
aziz ve mümtaz milletsin. 

Sen tarihin uzun asırlar boyu mesut ve yol gös
tericisi olan milletisin. 

2 — TARİHÎMİZ : 

Tarihimiz şan ve şerefle doludur. Milletimiz 
bütün tarihi boyunca hakkı ve adaleti temsil etmiş, 
diğer milletlerin yekûnuna galebe çalarak insanlığa 
her sahada hizmet etmiştir. Daha bir sene önce, ba-
tıınn toplam gücü olan haçlı ordularının yanlış zih
niyetine milletimiz karşı çıkmış, onların barbar hü
cumlarını göğsünde söndürmüştür. Milletimiz beş 
asır önce tstanbulu fetederken ve dört asır önce Vi
yana kapılarını zorlarken aynı şekilde batının top
lam gücüne karşı zaferler elde etmiştir. Tarihimiz 
hep böyle geçmiştir. Milletimiz inançlara müdahele 
etmemiş hiç bir zaman sömürgeci olmamıştır. Mil
letimiz tarihi boyunca milletlerarası münasebetler
de, hakkın ve adaletin müdafii olmuş ahitlere bağ
lılık ve karşılıklı eşit muamelenin en güzel örnekle
rini vermiştir. 

Milletimizi dıştan yenemiyen yanlış zihniyetler, 
uzun asırlar sonra onu içten yenme yoluna yöneldi
ler ve bu hususta zamanla büyük başarılar sağla
dılar. Gayri Millîlik hareketleri maddî ve manevî 
sahada gerilememize sebep olmuş ve büyük impa-



ratorluğumuzu kısa zamanda çökertmeye ve yık
maya kâfi gelmiştir. 

Çanakkale ve istiklâl Harplerimiz, bütün tered
diye rağmen inandığı zaman bu milletin yine ne 
büyük harikalar gösterebileceğine dair en yakın ta
rihimizin açık şahaserleri ve milletimizin hayatiye
tini kaybetmediğini ortaya koyan bariz ve kuvvetli 
delillerdir. 

3 — Y A K I N TARİHİMİZ : (ÇOK PART İL İ 

D E V R E ) . 

1946 yılından itibaren memleketimiz çok parti 
li rejim devresine girdi o tarihtenberi siyasî haya
tımızda muhtelif partiler yer aldılar. Bunların için
de bir kısmı da uzun yıllar iktidarda kaldı. Milleti
miz böylece çeşitli zihniyetlerin ülkemizi sonunda 
hangi noktalaar hangi buhranlara getirdiğini fiilen 
deneyerek gördü. Çok partili devre bugün artık çey
rek asırlık bir maziye sahip bulunmaktadır. Bu dev
rede milletimiz birçok tecrübelere sahip olmuştur. 
Bu devre esnasında Milletimizce büyük alâka gören 
iki eski hareket olmuştur bir de yeni hareket var
dır. Eski Hareketlerden birisi D.P. nin kuruluş ve 
iktidara getiriliş hareketi diğeri de A.P. nin kuru
luş ve iktidara getiriliş hareketidir. Yeni hareket 
ise MSP, Millî Selâmet Partisinin kuruluş ve kısa 
zamanda bir çığ gibi büyümesi hareketidir. 

Bu hareketler millî heyecanla doğmuş ve geliş
miş hareketlerdir. DP'yi iktidarlara ge+iren millî 
heyecan, DP iktidarının ilk yıllarında yurt kalkın
masında önemli bir canlılık doğurmuş ve fakat bu 



canlılık Milletimizi tarihi, büyük şanlı mahrekine 
oturtmak için yetmemiştir. 

A P yönetici ekibi ise iktidara geldiği a.ıdan iti
baren kendisini iktidara getiren millî heyecanın n: 
olduğunu belimemiş, o heyecana ;;>rt çevirmiş ve 
kısa bir süre sonra miIMımi-'irı öz varlığı i'o ı-ezal 
teşkil etmeğe başlaınntır. AT iktidarı ılevropi mil-
li bünye ile kaynaşamamış zevahiri rakaaılarl.-ı dol
durma yoluna heves etmiş, keyfiyet plânında boş ve 
kof bir devre olmuştur. Dört senelik bir iktidar dev
resinden sonra yıkılmaya başlamıştır. A P devresin
de, DP devresinin millî heyecanının maddî alandaki 
kalkınma hareket ve canlılığı yanında, keyfiyet iti
bariyle hiç mesabesinde heyecansız, renksiz sönük 
bir devre olmakla kalmamış bu devre millî bünye
mizin manevî kıymetler âleminin alabildiğine tahrib 
edildiği ve öz varlığımızdan çok şeyin kaybolduğu 
samimiyetsiz ve beceriksiz bir devre olmuştur. So 
nu gelmiş buhranlara dayanmış yürüyemez hale 
gelmiş zihniyetindeki yanlışlık ve z uıfiyetleri suni 
olarak telâfi için kendi yan'ış z'hniy:tinden başka 
görüşlere yor vermemek gayesiyle '.eşitli tevillerle 
düşünce ve inanç hürriyetin' crtaJa ı ''.aldırma gay
reti içinde tehakküın yoüa ıra "laşv ma. , ; kalkış
mış ve böylece (bv crn rokişa^ c • aıasınia 1 devrini 
tamrvmU'j ııştır ?u c'îvıekri ^crLeı büyük nilleti-
miz bugün bir roktc'ya geimi' .i- KI . milletimizin ha
lihazır durumunu belirten V n t ok tayı hakiki mahi
yet vc manası ile tcsbıt etrı em zde f ^c1? vprdır. 

4 — B^IGÜN D*'f'N"7Aj 1\1 7 L A U 

Bııugün dünyD .ril'rt 1 ' ri ; ra' i- d. bi yük bir 
yarış LüKÜm çürüyor m ı n'I t e • ;v • gidiyor, bü-



yük güç ve kabiliyetle bazı silâhlar geliştiriliyor, 
maddî ilimler ve teknoloji sahasında başdöndürücü 
inkişaflar kaydediyorlar. Nükleer enerji harekete 
geçiriliyor. Makineleşmekte ve organizasyonda yeni 
çığırlar açılıyor. İktisadî alanda verimli üretim, pa
zarlama satış sistemleri geliştiriliyor, refah seviye
leri yükseltiliyor, öğretim ve eğitimde büyük iler
lemeler kaydediliyor, sayısız yeni araştırma mües
seseleri kuruluyor, kalifiye elemanların seviye ve 

miktarları süratle arttırılıyor. Sosyal güvenlik ted
birleri almıyor. Beldeler, diyarlar imar ediliyor. Yol
lar, caddeler, modern binalar, tesisler, vasıtalar ye
ni görünüşler ve yaşama şartları meydana getiriyor. 

Bu maddî yarışta, 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. Maddî sahada 
ilerlemiş memleketlerde, kalkınma hususunda iki 
ayrı sistem tatbik ediliyor: 

«Kapitalist sistem», «Sosyalist sistem». Bu sis
temler sadece iktisadî sahada kalmıyor; milletlerin 
içtimaî ve manevî sahalarına el atıyorlar ve böylece 
iki ayrı alem meydana getiriyorlar. Satıhta ayrı bu 
iki grubun temelde çok müşterek tarafları bulun
maktadır: Her ikisi de maddecidir, meteryalisttir. 
Her ikisi de menfaatçidir. Her ikisi de diğer millet
leri kendi kültür ve çıkarlarına bağlamayı arzu et
mektedirler. Her ikisi de maddî ilerlemesine muka
bil manevî tatminsizlik içindedir; maddî sahadaki 
refahları ilerledikçe manevî bunalımları artmakta
dır. 



HALİMİZ 

a ) Maddi Alanda: 

Milletimizin, istiklâl harbimizi yapmak üzere 
şahlandığı günden yarım asır sonra, çok partili dev
reye girdiğinden çeyrek asır sonra bugün milletimiz
ce yakınen bilinen ve hissedilen maddî halimizi bir
kaç cümle ile kısaca aşağıdaki şekilde hulâsa etmek 
mümkündür. 

Tarihimizde ender raslanan yarım asırlık bir 
sulh devresi geçirmiş bulunuyoruz, tkinci Cihan 
Harbinden sonraki çok partili devreye girdiğimizden 
beri geçen çeyrek asırlık devreyi, birçok milletler 
bizden çok daha mükemmel bir şekilde değerlendir
mişlerdir. Bazan solcu CHP'nin bazan da Liberal -
Renksiz AP'nin zihniyetlerinin tatbikatıyla geçen 
bu devrenin sonunda geldiğimiz netice maalesef 
şudur: 

Halen nüfusumuz kırk milyonu bulmuştur. Yer 
yüzündeki 157 müstakil, 78 bağlı şekilde yöneti
len 235 ülke arasında nüfus bakımından sıramız 
yukardan 16'dır. Artık büyük nüfuslu milletlerden 
birisiyiz. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Çünkü bizim milletimizin yalnız kendisini kalkın
dırmak hususunda değil bütün milletlere yapacağı 
büyük hizmetler var. Onun için nüfusu büyük, kud
retli bir millet olmamız gereklidir. Diğer yandan bu 
güzel yurdumuz çok daha büyük nüfusa refah te
min edebilecek her türlü zenginlik ve nimetlerle be
zenmiş bulunmaktadır. 

Yurdumuzun toprak büyüklüğü yer yüzündeki 
235 memleket içerisinde yukarıdan 29. sırada geli
yor. Büyük topraklı ülkeler arasındayız. 



Topraklarımızın altında her türlü madenler 
var; topraklarımızın üzerinde ziraat ve hayvancılı
ğa ait her türlü imkânlar mevcut. 

En şerefli tarihe sahibiz. Yeryüzünün en çalış
kan milletiyiz. Çok partili devreye girdiğimiz 25 yıl
dan beri bir çok partiler iktidara geldi. Bir çok kal
kınma plânları tatbik edildi. Kalkınmaya azimli bir 
çok milletlerin değil 25 yıl hatta beş yıl gibi kısa za
manlarda ne büyük hamleler yapabildiğine dair geç
mişten ve halden bir çok misaller vermek mümkün
dür. Hal böyleyken bugün 25 yıl sonra yurdumuz 
kalkma kalkına hangi noktaya geldi diye ciddî bir 
tetkik yaptığımızda görüyoruz ki, halimiz acıklıdır. 

Yüzde yetmişi köylerde yaşıyan milletimizin, 
köyler ve birçok kasaba ve şehirler dahil temel me
denî ihtiyaçlardan hemen hiçbiri karşılanmış ve tan
zim edilmiş değildir. Bilindiği gibi Avrupa'da ve 
Amerika'da dağ başındaki tek çiftlik evinin bile yo
lu asfalt, elektriği, telefonu mevcut olduğu ve bir 
musluğundan soğuk su bir musluğundan sıcak su 
aktığı halde, bizim bazen 5000 nüfuslu köylerimiz 
dahil hiçbir köyümüzde asfalt yol yok, kırkbin nü
fuslu birçok şehirlerimizin de yolu halâ asfalt de
ğil, köylerimizin bir kısmı hariç, büyük çoğunlu
ğunda elektrik yok, kırkbin, altmış bin nüfuslu bir
çok şehir ve vilâyetimizde elektrik günde birkaç 
saat verilebiliyor. Birçoklarında günün en lüzumlu 
akşam saatlerinde bile elektrik yok. Çoğu köyleri
mizde akan su yok. Milletimiz halen ibrik devri ya
şıyor. Büyük şehirlerimizin pek çoğunda, hemen ya
kınlarında bir çok tabiî su kaynakları olduğu halde 
kullanma suyu ve içme suyu yok. Bir iki şehrin ki
fayetsiz kanalizasyon tesisatı hariç hiçbir köyde ve 
şehirde kanalizasyon yok. 



Ulaşım kifayetsiz. Demiryolları eski; süratsiz 
çok seyrek.Havayolları kifayetsiz. Birçok büyük şe
hirlerin hava ulaşımı yok, hava meydanı yok. Ha
va meydanı olanların birçoğunda yıllardanberi ba
zı noksanlar tamamlanmadığı için seferler emniyet
siz ve intizamsız. Deniz yolumuz kifayetsiz ve cılız, 
her sene milyonlarca liralık navlun yabancı şirket
lere ödeniyor. 

Köylerde yaşıyan halkımız ziraatle ve bazıları 
hayvancılıkla meşgul. Ziraatımız gelişmemiş. Büyük 
kısmında tarla sürmek için traktör yerine hayvan
dan faydalanılıyor. Tarla sürümü kara sabanla 
oluyor. Ziraat aletleriyle teçhiz edilmemiş yerler 
pek az. Ziraatimiz verimsiz ve külfetli. Araştırma
lar noksan, hayvancılığımız ayni şekilde son dere
ce verimsiz, cinsler islâh edilmemiş. Asıl yapılması 
icap eden büyük hamlelerde nhiçbirine henüz baş
lanmamış. 

Çoğu yerde saman ve arpa takriben buğday fi
yatında hatta ondan fazla, et kombinaları kifayet
siz, birkaç büyük şehrimiz hariç diğer şehirlerimizin 
hepsi birer büyük köy yapısında. Hemen hiç bir il
de sanayii tesisleri kurulmamış, çokları küçük es
naf ve tamir atölyeleri halinde yüzbinlik şehirlerin 
pek çoğunda bir tane fabrika yok. (Fakat çeçen 
devir idarecileri, buralara önce milyonluk fabrikalar 
yapacaklarına, hakiki sporla alâkalı olmıyan eğlen
ceye dönük sporlara mahsus stadyumları ve kapa
lı spor salonları yapmışlar) verimli iktisadî sahalar 
dururken milyonlar verimsiz yerlere yatırılmış. 

Sanayileşmede devlet ve bir ufak azınlık önce
lik almış. Geniş mikyasta bir coğrafî ve zümrevî 
dengesizlik mevcut ve bu dengesizlikte gün geçtik
çe artmaktadır. Büyük cirolu sahalar ve yatırımlar 



yabancı ;ıermaye elindedir. Büyük sanayi tesisleri 
kurulurken makinalar, teçhizat, tesisat, proje ku
rucu heyet hemen daima dışardan getiriliyor. Geri 
kalmış memleketlerin tipik numunesi. Asıl teknolo
jik tesisler henüz kurulmamış. Kurulan sanayi ham 
madde va yarı mamul ve mamul parça itibariyle 
,'îüyük mikyasta dışarıya bağlı. Sanayileşme hare
ketleri ufak bir zümrenin kâr gayeli teşebbüslerine 
ve sadece o zümrenin insiyatifine bağlı kalıyor. 

İktisadî hayatta korkunç bir pahalılık milleti 
bunaltıyor. En yüksek nisbette faiz Türkiye'de tat
bik ediliyor. Büyük kütleler faiz yükü altında ezili
yor. 

Paranm kıymeti her sene büyük mikyasta dü
şüyor. Her sene hiçbir memlekette görülmeyen nis
bette pahalılık oluyor. Köylü borç içinde mahsul 
maliyetleri çok yüksek; elinden mahsulü çok kere 
masrafmı karşılamayacak fiatla almıyor. 

Her sene dış borçlar yeniden büyük mikyasta 
artıyor, büyük meblağlar döviz olarak dış borçla
rın faizleri için ödeniyor. Zaruri ihtiyaçların karşı
lanması yurttaki çalışmalarla değil, takriben bir 
milyona yakm memleket evlâdının yurt dışında ça
lışmasından hasıl olan dövizle karşılanabiliyor. İş
sizlik korkunç bir safhaya gelmiş. 

Bir milyona yakın vatan evlâdı Avrupa'ya işçi 
olarak göç etmiş. Batı ülkelerinde daha ziyade en 
ağır işlerde çalıştırılıyor. 50 bini aşkın hanımımız 
Almanya'ya işçi hizmetçi olmuş. İşçilerimiz yurd 
dışında çok sıkıntılı şartlar içerisinde en normal 
maddî ve manevî ihtiyaçlarından mahrum, sahibsiz 
yaşamakta derd ve meseleleriyle gereği gibi ilgile-



nen kimse yok. Sıla hasretiyle ıztırab içerisinde bu
nalırken yurtta bıraktıkları aileleri de ayni derece
de dertli, mahzun ve sahibsiz. 

b ) Manevî bakımdan: 

Milletimizin tarih boyunca tecelli eden galip 
vasfı idealist oluşudur. Milletimiz daima hak ve 
adalet yolunda bulunmuştur, çalışmıştır, savaşmış
tır. Yaratılışında en üstün ahlâk ve fazilet münde
miçtir. En üstün insanî hasletler vardır. Bu haslet
ler bütün tarihimiz boyunca kendini göstermiş, mil
letimiz her zaman maddî menfaati değil hak ve hak
kaniyeti gözetmiştir. 

Buna rağmen bugün ahlâkî bakımdan milleti
mizin fıtratına aykırı tezahürler mevcuttur. Bu na
hoş haller milletimizin fıtratına aykırı fikirlerin dı
şarıdan arız olan geçici tesirlerin isabetsiz eğitim 
politikalarının ortaya çıkardığı hallerdir. Yalnız ida
re ettiği sayısız milletlere değil beynelmilel sahada 
adalet tevziine asırlar boyu hizmet etmiş ve müsbet 
neticeler almış bir milletin günümüzde bazı yönler
den ahlâkî buhranlarla karşı karşıya kalmış olma
sının kabahati millete değil, milletin fıtratına aykı
rı yollara gitmek isteyen fikir ve sistemden mahrum 
politikacılardadır. 

Eğer bugün bir kısım gençliğimiz millî değerle
rimizden uzaklaşarak anarşist olmuşsa, diğer bir 
kısmı hippiliğe ve gayrî ciddi yaşayışa ve kıyafetle
re özenmekteyse, anaya babaya asi olarak hürmet
sizlik ediyorsa bütün bunlarm sebebi idealist olan 
ahlâkçı ve maneviyatçı olan milletimizin fıtratına 
aykırı olarak zorla materyalist yapılmak istenmesin-
dendir. 

Bugün rüşvetten, iltimastan, şikâyetçi isek, ti-



carî hayatta istikrarsızlık varsa, istismar, ihtikâr, 
haksız kazanç imkânları mevcutsa bunlar yine ah
lâk nizamma değer vermeyen bozuk zihniyetin ca
miamızın sağlam bünyesinde açtığı yaraların neti
cesidir. Milletimizin büyük çoğunluğu tarafından 
rededilen tasvip edilmeyen bu geçici tezahürlerin gi
derilmesi kolaydır. Fakat bu iş ancak milletin fıtrî 
yapışma, millî görüşüne tam manasiyle uygun olan 
bir idarenin ortaya çıkmasına bağlıdır. Meseleleri
mizin halli böyle bir idareyi beklemektedir. 

KURTULUŞ YOLU : 

Yukarıdan beri hülâsa olarak saydığımız dert
lerden kurtularak istikbâlin büyük ve güçlü Türki-
yesi haline gelmemiz mümkündür, kolaydır ve hat
ta bu inkişaf yakındır. Bütün bu menfi tezahürlere 
rağmen bizler geleceğe güvenle imânla bakıyoruz. 
Milletimiz hiçbir zaman ümidsizliğe düşmemiştir. 
Milletimizde hem maddî ve hem de manevî kalkın
mamızı muvaffakiyete ulaştıracak, azim, irade, ka
rar, imân ve manevî kuvvet mevcuttur. Maddeten 
kalkınarak sanayi ve teknolojide dünyanın en ileri 
en güçlü devleti haline gelmemiz mümkün ve çok 
kolay olduğu gibi manen kalkınarak dünyaya örnek 
bir ahlâk ve fazilet nizamı kurmamız da yine müm
kündür ve kolaydır. 

Ve yine bu maddî ve manevî kalkınma hareket
lerinin isabetli ve basiretli bir sentezini yaparak, 
buhranlar içerisinde kıvranan yirminci asır insanı
na ,bütün beşeriyete ışık tutmamızda Hakkın ina-
yetiyle mümkündür. 



MİLLETİMİZİN Y E N İ TAK*'-ît K A K A R I : 

Bunun için milletimizin sahib olduğu büyük 
kalkınma gücünün (potansiyelinin) harekete geçi
rilebilmesi için herşeyden önce: 

a) Milletin sevdiği, tereddütsüz itimat ettiği 
bir siyasî iktidarın iş başına gelmesi. 

b) Bu iktidarın tam manâsıyla iç barışı ve 
devlet - millet bütünleşmesini sağlaması. 

c) Bu iktidarın, milletimizin fıtratına uygun 
olarak ahlâkçı ve maneviyatçı bir tutumla milletimi
zi topyekûn millî mücadele imân ve lıeyecaniyle 
kalkınma hamlelerine başlatması gereklidir. 

Bu şekilde izah ettiğimiz kalkınma formülü 
aziz milletimizin derin tarihi tecrübesine ve kazan
dığı olgunluğa dayanarak topyekûn vermiş olduğu 
mühim ve yeni tarihî kararın ifadesidir. 

Bu büyük kararı ruh ve vicdanlarında hisse
denler, bu duyguyu emir telâkki ederek, emri yeri
ne getirmek için M İLL İ SELÂMET PARTİSİNİ 
kurmuşlardır ve onun saflarında mücadeleye katıl
mışlardır. Millî Selâmet harekâtı, millî karara mu
tabık olduğu için yıldırım hızıyla gelişmiş yurdun 
her köşesinde teşkilâtını kurmuş ve en güçlü parti 
olarak seçime katılmaya muvaffak olmuştur, 

— YENİDEN BÜYÜK T Ü R K İ Y E idealinin 
tahakkuku için, 

— Dünyayı buhranlardan kurtaracak YENİ 
MEDENİYET SENTEZİNİN terkibi için, 

— Hak ve adalete, sulh ve selâmete hizmet 
mevzuunda içte ve dışta milletimize düşen 
vazifelerin yeniden başarıyla yapılabilmesi 
için, 



MÎLL Î SELÂMET PARTÎSİ yeni bir ruh ve 
heyecanla, misli görülmemiş bir hızla ve feragat 
ve gayretle çalışmalarma devam etmektedir. Yönel
diği ulvî gayeyle mütenasib olarak bütün teşkilâtı
nı İNANIL IR , GÜVENİL İR ve A H L A K E N MAZ
BUT vatan evlâtlarından seçmeye itina göstermiş
tir. Millet hizmetinde VAZ İFE İSTENMEZ, VERİ
L İR prensibine bağlınır. Bu prensibe uygun olarak 
Aziz Milletimize, maddî ve manevî kalkınmada ba
şarıyla vazife alacak teknik bir aday kadrosu tak
dim etmeye muvaffak olmuştur. Poloitikaya ahlâk 
ve fazileti feragat ve fedakârlığı, teknolojiyi ve il
mî hakim kılmak için hizmete koşan kadromuzdan 
milletimizin gereken iltifatı esirgemeyeceğine ve 
partimize mühim vazifeler vereceğme inanıyoruz. 

Uç temel GOKÜŞ: 

Partimizin siyasî hayatımızda MİLL Î GÖRÜŞÜ 
temsil ederek yerini alması ile ülkemizdede ekseri 
demokratik rejimle idare edilen ülkelerde olnuğu 
gibi üç temel görüş ve bu üç görüşün üç siyasî par
tisi teşekkül etmiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar siyasî hayatımızda kendilerine 
kitle veya yığm partileri adını vermiş olan partiler 
hüküm sürüyordu. Aralarında ufak tefek görüş ay
rılıkları olmakla beraber galip vasıfları türlü görüş-1 

lere sahip şahısları ve kitleleri saflarında toplamak
tan ibaret olan bu partüer zamanla çözülmeye, da
ğılmaya yüz tutmuş ve yerini belli fikir mihrakları 
etrafında şekillenen partiler almaya başlamıştır. 
Bugün memleketimizde: 

SOL görüş vardır, partisi C.H.P.'nir. 
hffLLÎ GÖRÜŞ veya sağ görüş vardır Partisi 

Mihî Selâmet Partisidir. 



L İ B E R A L (Renksiz) GÖRÜŞ vardır, partisi 
A.P.'dir. Millî görüş dışındaki partilerin temel zih
niyeti maddecili kolup birinin gayesi HER İŞİN BA
ŞI MADDE'dir. Diğerinin gayesi HER ÎŞÎN BAŞI 
PARA'dır sloganı ile izah edilebiür. İnsandan ziya
de, insana lâzım olan vasıtaları gaye edinmiş olan 
bu partilerin milletimizi tatmin etmesi mümkün ol
madığından HER İŞİN BAŞI A H L Â K T I R düsturu
na bağlı olan milletimizin nazarında bütün partile
rin süinip giderek yerini Millî Selâmete bırakacakla
rı rahatlıkla söylenebilir. 

Esasen birçok demokratik batı ülkelerinde de 
o ülkelerin kendine göre millî görüşünü temsü eden 
partiler en kuvvetli partiler olup, Solun ağırlığını 
% 15 ilâ % 35, A.P. gibi liberal renksiz partilerin 
ağırlığı % 5 ilâ % 15'i aşmamaktadır. Memleketi
mizde şimdiye kadar büyük ahlâkçı ve maneviyatçı 
kitleyi türlü politik oyunlarla liberal partiler tem
sile çalışmışlar ancak bunların para politikasını mer
kezî siklet yapan gerçek zihniyetleri bugün meyda
na çıktığından hak ve adalet, ahlâk ve fazileti te
mel yapan büyük milletimiz, görüşünü temsil eden 
Millî Selâmet Partisini kurarak fıtratına uygun olan 
yolu seçmiştir. 

Bizim milletimiz misâl olarak aldığımız diğer 
demokratik ülkelerin halkına nazaran tam manasiy-
le idealist olduğundan Partimizin büyük ve kahir 
bir ekseriyetle iktidara gelmesi en tabiî neticedir. 

14 Ekim seçimleri bu bakımdan büyük hususi
yet arzeden bir seçimdir. Halkımız ilk defa bu se
çimde belli fikir sistemlerini temsil eden partiler 
arasında bir tercih yapmak için sandık başına gi
decektir. 



DEVLET ŞEKL İ : 

Milletimizin gaye edindiği büyük maddî ve ma
nevî kalkınma hareketlerinde gereken sür'atin sağ
lanması için, Devlet mekanizmasının ve teşrii or
ganların, mülî azim, irade ve sür'ati tecelli ettirecek 
vasıfta olması şarttır. Devlet ve hükümet yönetimi
nin ağır işlemesi ve millet arzu ve iradesinden uzak
laşarak milletin kalkınma şevk ve azmini kıracak 
durumlara düşmesi bugüne kadar »jeçen kalkınma 
çabalarını randımansız bırakan sebeblerdendir. Kor
kunç bir sanayi ve teknolojik yarışın hüküm sürdü
ğü asrımızda, milletimizin muasır medeniyet seviye
sinin üzerine çıkması bu yavaş bu randımansız gi
dişatla temin edilemez. Bu sebeblere binaen Millî 
Selâmet Partisi millî hususiyetimize ve karakteri
mize en uygun demokratik devlet ve hükümet ve 
parlamento sistemini getirmek kararındadır. Bu 
cümleden olarak: 

1. B A Ş K A N L I K SİSTEMİ GETİRİLECEK
T İR : Devlet Başkanlığı olan Cumhurbaşkanlığı ile 
Hükümet Başkanlığı olan Başbakanlık birleştirile
cek icraya kuvvet, siir'at ve müessiriyet sağlana
caktır. 

Başkanı TEK DERECELİ O L A R A K MİLLET 
seçecektir. Böylece Devlet-Millet kaynagması ve bü
tünleşmem kendiliğinden dolacak ve Cumiiı^baş-
kanlığı seçimi mevzuunda reiLuiınizi yıprat.uı iç ve 
dış spekülasyonlara imkân kalmayacaktır. 

2. Senato tümüyle kaldırılacaıc, Teli liîeclis 
sistemine gidiVu'ktir. 

3. Milletvekili <uyiaı 100V ndi-Lc-A Mec
lisin . -uıdunanım attırarak m;'-: in .mıh, ,;«)>•• 
ioceklu. 



4. Millî iradenin tecellisini kayıtlayan veya 
kısıtlayan ve bu vatanın evlâdını birbirine düşüre
rek siyasî hayatı çekilmez hale getiren parlemento-
nun seçimlerden sonra da ahenkli bir barış içerisin
de çalışmasını engelleyen verimini azaltan ve daha 
çok delege saltanatına yol açan seçim sistemlerini 
tasfiye etmeye ve karma liste imkânına geniş mâ
nada yer veren yeni bir seçim sistemi getirmeye ka
rarlıyız. 

5. Mühim meselelerde Millet iradesini ve kont
rolünü mümkün kılan RâFERANDUM (halk oyla
ması), H A L K VETOSU, H A L K TEŞEBBÜSÜ usul
lerini getirmek kararındayız. 

Halk Vetosu usuliyle milletimizin istemediği, 
buna rağmen milletten oy alarak meclise giren mil
letvekillerinin oylarıyla kanunlaşan teklifler mület 
tarafından veto edilebilecektir. 

H A L K TEŞEBBÜSÜ ile de vatandaş istekleri
ni seçtiği milletvekilleri kanun teklifi olarak Mecli
se getirmezse, bu hakkına istinaden bizzat kendisi 
kanun teklifi olarak meclise getirilecektir. 

Partimizin bu mevzuda yaptığı müessir fikir 
mücadelesi sonunda şimdiye kadar Referanduma 
taraftar olmayan A. P. gibi partilerin de bu fikre 
teslim olmak zorunda kaldıklarını ibretle müşahede 
etmekteyiz. Yapılan birkaç Anayasa değişikliği es
nasında mecliste hatırı sayılır bir çoğunluğu bu
lunmasına rağmen ve ikazlara aldırmayarak refe
randum müessesesini getirmeyen bu teşekkülün fi
kirlerimize taraftar gözükmesindeki samimiyet de
recesinin takdirini yüce milletimize bırakıyoruz. 

6. Ceza davalarında jüri usulünün ihdası ile 
mahkemelerimizin millî arzu ve irade istikametinde 



icrayı adalet etmesinde kolaylık sağlamak emelin
deyiz. 

7. İçtihatların kazaî denetimi sağlanacak, bu 
surette kanunların boşluğunu doldurmak üzere ya-
püan ve hiç bir kontrol mercii bulunmayan içtihat
ların anayasaya uygunluğu kontrol edüebüecektir. 

İÇ BARIŞ : 

Partimiz iç barışın sağlanması için geniş ma
nada fikir ve vicdan hürriyeti getirmek kararında
dır. Kalkınmam izm aksamadan devamı iç barışın 
teessüsüne ve devamına bağlıdır. Bunun için her-
şeyden evvel fikirlerin rahatlıkla müdafaa edilme
si ve daima fikre karşı fikirle mukabele faziletinin 
muhafazasına itina gösterilmesi şarttır. Fikir hay
siyetine riayet edilmek, gayri alhâkî yıkıcı ve bölü
cü tahriklere gidilmemek şartiyle karşılıklı saygıya 
ve kardeşlik ölçülerine dayanan bir iç barış ortamı
nın teessüsü için gereken yapıcı gayretler esirgtn-
memelidir. 

Partimiz Cumhuriyetimizin 50'inci yıldönümü 
münasebetiyle çıkarılacak affın bilhassa iç barış 
şartlarını hazırlayacak mahiyette olmasını temine 
çalışacaktır. Büyük ve olgun milletler iç ve dış buh
ranları en çabuk atlatan ve yaraları en çabuk saran 
milletlerdir. Milletimizin arzusuna rağmen eski par
lamenterlerden bir kısmının bugün halâ siyasî hak
larına kavuşamamış olmasındaki kusuru şahsî emel
ler uğruna millî iradeye aykırı hareket eden A. 
Partisinde ve o zamanın A.P. idarecileri olup son
ladan Demokratik Partiyi kuran zevatta görüyoruz 



Devlet İdaresi: 

Devletin vatandaşlara karşı adîl, koruyucu ve 
yol gösterici olması gerektiğini kabul ediyoruz. 

Cemiyeti feda eden kapitalist görüşe karşı ol
duğumuz gibi cemiyeti esas alıp ferdî feda eden sos
yalizmin her çeşidine de aynı şekilde karşıyız. Ne 
fertlerin büyük kapital sahipleri olarak, işçiyi esna
fı dar gelirliyi topyekûn cemiyeti ezmesine müsaade 
edeceğiz, ne de fertlerin haklarını tahdit eden onla
rı cemiyete feda eden sol nazariyelere iltifat edece
ğiz. Nazarımızda Hak mukaddes olup, mutlaka sa
hibine verilecektir. Hakkm tevzii hususunda hiçbir 
renk, dil, din, ırk ve sınıf farkı gözetmeden harb es
nasında bile çiğnendiği ekinin bedelini, sahibini bu
larak ödeyen bir milletin torunları olarak Hak'ka 
riayetin milletimizi nasıl insanlığın efendisi yaptığı
nın şuuru içerisinde hareket edeceğiz. Millî menfa
atler gerektirdiğinde Devletin, ferdin bir takım hak
larını tahdit etmesi gerektiğini kabul ediyoruz. 

istinat noktamız hak ve adalet olacaktır. Dev
letin, Cemiyette fazileti üstün küacak her türlü ted
biri alması gerektiğine inanıyoruz. Nazarımızda 
haklı olan zayıf da olsa, kuvvetli, haksız olan kuv
vetli de olsa zayıftır. 

Devlet olarak her ne şekilde olursa olsun hiç
bir fert, zümre veya zihniyetin kendisi gibi düşün
meyen kimselere; tahakküm etmesine müsaade et» 
miyeneğiz. Devlet hizmeti olarak her sahada adalet 
dağıtmakla vazifeli kişilerin bu vazifeyi hakkıyla 
yapılabilmeleri için ahlâklı ve liyakatli kimseler ol
manı gerekir. Her türlü devlet hizmetinin ifâsını 
emanet olarak kabul ediyor ve emanetin ehline ve
rilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bakımdan devlet 



personelinin seçiminde bilgi kabiliyet ve tecrübe ka
dar ahlâk ve karektere de ehemmiyet vereceğiz. 

Devlet hizmetinden kırtasiyecilik, işlerin uza
masına sebep olan bütün formaliteler tamamen 
kaldırılacak, çok basit ve sağlam esaslar getirile
cektir. 

İşlerin sür'atle yürütülmesini temin bakımından 
valilerin selâhiyetleri artırılacak, mahallî idarelerle 
mülki idareler arasındaki kopukluk giderilip kanu
nî tedbirlerle aralarında ahenk sağlanacaktır. 

Devlet hizmetlerinden lüks ve israf tamamen 
kaldırılacak, rüşvet irtikap, iltimas gibi hastalıklar 
kökünden kazınarak, kuvvetli, adil, yol gösterici 
bir idari mekanizma kurulacaktır. 

Devlet istihdam ettiği kişilere adîl ücret ödeye
cek, onların ihtiyaçlarını karşılayacaktır. 

Hızlı kalkınmaya yöneldiğimizde bu kalkınma
ya ayak uyduramayacak hale gelmiş olan bakanlık
lar yeniden kurulup teşkilâtlandırüacaktır. Hedefi
miz en kısa zamanda büyük ve güçlü bir Türkiye'
yi inşa etmektir. 

İÇ İŞIJCRİ: 

Millî Selâmet Partisi; iç işlerimizi bir ailenin 
iç meselesi nasıl samimî bir yakınlık ve anlayış içe
risinde hallediliyorsa, aynen öyle kırk milyon fert
leri bulunan büyük bir aile olan Necip Milletimizin 
meselelerini aynı açıdan mütalâa etmektedir. Cemi
yetler iç banş ve huzur içerisinde olduğu müddetçe 
büyük hamleleri gerçekleştirebilirler. İç barış ve hu
zur ise, bugün cemiyetimize hakim olan üç temel gö
rüşün, bin yühk tarihimizden gelen asırlarca bü
tün insanlığa ışık tutup yol göstermemizi sağlayan 



SAĞCI MÎLL Î GÖRÜŞ ile SOLCU GÖRÜŞ ve Li
beral yani ne Sağcı ne Solcu olan RENKSÎZ görü
şün birbirlerine tahakküm etmeden aynı vatanda 
beraberce yaşama mecburiyetinde olduklarının şu
uruna vakıf olarak karşılıklı hoşgörü içerisinde ol
malarıyla mümkündür. 

İktisadî kalkınmasını tamamlamamış bir ülke 
olarak, Dünya milletlerinin seviyesine en kısa za
manda ulaşıp onları bu yarışta geride bırakabilmek 
için mutlaka hangi düşünce ve zihniyette olursa ol
sun Kırk Milyon Vatan Evlâdının birbirlerini kar
deş bilerek bu büyük gayeye yönelmeleri gerekmek
tedir. Millî Selâmet Partisi bu büyük gayeyi tahak
kuk ettirebilecek tek partidir. 

insanları inançlarından dolayı zorlamıyacak, 
fikre kaba kuvvetle çıkılmasına mâni olacaktır. Her
kes düşünce ve vicdan hürriyetine sahi polacak, han
gi dme bağlı olursa olsun, dininin icaplarını yerine 
getirmek hususunda bütün vatandaşlarımız Anaya
sanın 19. maddesi gereğince hür ve serbest olacak
tır. 

Millî Selâmet Partisi Anayasa üe teminat altı
na alınmış temel hak ve hürriyetleri kâğıt üzerin
de bırakmayacak, huzur ve iç barışın tahakkuku 
için bu temel hak ve hürriyetleri yaşanır hale ge
tirecektir. Geçtiğimiz devrede meydana gelen hu
zursuzlukların kökünde, A.P.'nin renksiz zihniyeti
nin devlet gücü ile diğer zihniyetlere tahakküm et
me arzusu yatmaktadır. İnanç hürriyetine bu dere
ce baskı yapan A.P.'nin renksiz zihniyeti anarşiyi 
de «Yürümekle sokaklar aşınmaz. Bu hâdiseler bü
tün medenî memleketlerde olmaktadır» diyerek ta
viz vermiş, adeta teşvikçi olmuştur. 

Millî Selâmet Partisi, anarşinin, kaba kuvvetle 



bir fikri zorla kabul ettirmenin kesin olarak karşı-
aındadır. Memleketi yıkmaya çalışan ve polisimiz
le ve ordumuzla çarpışanlarla, inanan dürüst insan
ları ayrı kategoride mütalâa eden zihniyetin de 
karşısındadır. Hedefimiz cemiyette menfaat müca
delelerini degü ahlâk ve fazüet yarışını teşvik et
mektir. Bunun neticesi karşüıklı sevgi ve yardım
laşma doğar. Edirne'de ayağına diken batan bir 
kardeşinin acısını Hakkâri'de yüreğinde hisseden 
insanlar topluluğu haline gelmeyi gaye ediniyoruz. 

Bu büyük gayenin tahakkuku için «tç işleri
mizde gereken ahlâkî ve hukukî tedbirler alınacak
tır.» 

ULAŞT IRMA: 

Ulaştırma, kalkınmanın can damarıdır, istih
sal edilen malların ulaşım imkânları olmadan de
ğerlendirilmeleri düşünülemez. Millî Selâmet Parti
si olarak ulaştırma hizmetlerini Millî Görüşün ışığı 
altında yeniden plânlıyacağız. Demiryollanmızda 
sürat sağlanmalı, karayollanmızda uzun vade mü
talâa edilerek sağlam ve kaliteli yol yapılmalı, çok 
çabuk bozulan sık sık tamir dolayısıyle daha paha
lıya mal olan mevcut tatbikattan vazgeçilmelidir. 

Hedefimiz memleketimizin her köşesini birbiri
ne bağlıyacak yol şebekesini en kısa zamanda tesis 
etmektir. 

Hava yollarımız gerektiğinde askerî maksatlar
la kullanılmaya uygun jetlerle takviye edilecek, ha
va seferlerinin düzgünlüğü sağlanacak, alınan ida
rî tedbirlerle T.H.Y. kazanır hale getirilecektir. He
defimiz her vilâyetimize uçak seferleri koymaktır. 
Bu iş içfaı gerekli yatırım ticarî, iktisadî, sınaî ve-



rimlilikler nazara alınarak vilâyetlerin ehemmiyet 
sırasına göre bir program dahilinde tahakkuk etti
rilecektir. Hava Ticaret Filomuz güçlendirilecektir. 

Deniz Yollarımıza ehemmiyet verilecek, yolcu 
nakliyatının yanında çok mühim olan deniz ticaret 
filomuz mutlaka Dünya deniz filolarıyla rekabet 
eder hale getirilecektir. 

Bir zamanlar Akdenizi bir göl haline getirmiş 
yüce bir milletin çocuklarına yaraşır tarzda deniz
ciliğimiz bütün devlet imkânlarıyla desteklenenektir. 

Haberleşmede modası geçmiş mevcut tesisler 
en modem hale getirilecek ve vatandaşa en iyi hiz
met arzedilecektir. Gayemiz tek evlik bir yerleşme 
yerine dahi bu hizmetleri götürmektir. 

T lCAK l POL İT İKA : 

Ticaretin esas dayanağı ahlâktır. Tüccar der
neklerinin ve meslek odalarının bu mevzuda çalış
malar yapması temin edilecektir. 

Ticarî hayatta, spekülatif piyasa oyunlarına 
kat'iyen müsaade edilmeyecek, kararlı bir piyasanın 
kurulması sağlanacaktır. Karaborsa ile mücadele 
edilip vatandaşı ezmeye yönelen gayrimeşrû kazanç
lara son verilecektir. 

Sanayi odalarının, ticaret odalarının ticaret 
borsalarının, hem iktisadî kalkınmaya yardımcı ola
cak tarzda çalışmaları sağlanacak, hem de ticarî 
piyasada karşılıklı emniyet ve huzur getirilmesi, 
alıcı ile satıcı arasında itimadın yeniden sağlanma
sı için çalışmalar yapması temin edilecektir. 

Türkiye'nin jeopolitik durumu itibariyle, eko
nomisini güçlendirecek tarzda Ortadoğu ülkeleriyle 
ticari münasebetler geliştirilecektir. 



M A A R İ F DAVAMIZ : 

İdealist millete materyalist eğitim yaptırılmaz: 

ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet se
viyesinin üzerine çıkması ancak başarılı bir maarif 
politikası ile mümkündür. Şimdiye kadar takip edi
len politika yanlış bir temel üzerine oturtulmuştur. 
Yeni yeni nesillere sadece teknik ve meslekî bilgi 
verilmekle iktifa edilmiş ve fakat' gençlerimizin 
millî ve manevî değerlerimizle manen ve fikren ge
lişmesine, millî ahlâkımızla ahlâklanmasına ehem
miyet verilmemiştir. 

Tarih boyunca idealist olarak temayüz etmiş 
büyük bir milletin evlâtlarına sadece materyalist 
metotlarla ezberciliğe kaçan bir öğretim politikası 
tatbik edilmesi kadar hatalı bir politika olamazdı. 
Nitekim kalbleri ve dimağları millî idealden mahrum 
bırakan, boş bırakan bu hatalı gidişat kısa zaman
da zararlı meyvelerini vermeye başlamış bu boşluk
tan faydalanmasını bilen anarşist markist cereyan
lar ülke bütünlüğümüzü parçalamaya, devletimizi 
yıkmaya bile teşebbüs edebilmişler ve işin en acı ta
rafı kendi ideolojilerini, bu aziz milletin parasıyla 
kurulan eğitim müesseselerimizde evlâtlarımıza aşı
lamasını bilmişler, bu hatalı politikadan doğan teh
like ancak vatanımızın bekçisi kahraman silâhlı kuv
vetlerimizin vaktinde yaptığı müdahale ile önlene
bilmiştir. 

Ne solcu CHP, nede Materyalist felsefenin di
ğer bir branşını temsil eden liberal A.P. eğitim poli
tikamızın temelindeki bu hatayı düzeltmek isterler. 
Şimdiye kadar yapılan üç kalkınma plânında da bu 
hatalı politikanın ıslahına yanaşmamışlardır. Hal-



buki Anayasamızın 10'uncu maddesi devlete ferdin 
hem maddî ve hem de manevî varlığının geliştiril
mesi vazifesini yüklemiştir. Diğer maddelerinde ise 
millî ahlâkin korunması için hükümler getirmiştir. 

Anayasanın bu emredici hükümlerine rağmen, 
bu hükümler bir tarafa itilerek, kendi maddeci zih
niyetlerinin esiri olarak millî eğitimimizi millî ruh
tan ve millî görüşten mahrum bırakan bu denenmiş 
partileri milletimiz artık iş basma getirmemek için 
kesin karar almıştır. 

Mili îSelâmet Partisi eğitim politikasını Mille
timizin fıtratına ve tarihî karakterine uygun olarak 
önce ahlâk ve maneviyat temel görüşüne göre tan
zim edecek ve böylece Anayasamızın hükümleri 
de tatbik imkânına kavuşacaktır. Eğitim müessese
lerimiz, anarşist, Maocu, Hippi yetiştiren müessese
ler olmaktan tamamen kurtarılacak, cemiyetimizde 
ana babalar rahat edecek, eğitimde şuur, ailede hu
zuru sağlayacak, üzerinde binbir ihtimamla titre
diğimiz evlâtlarımız artık eğitim müesseselerimiz
den ebeveyne asi evlât olarak çıkmayacaktır. 

b ) Eğitim ve Re fim: 

Son yıllarda başgösteren ve daha ziyade eğitim 
politikasının ideolojik yönünün boşluğundan doğan 
rejim aleyhtarı anarşik hareketlerin normal tedavi 
yolu yeni nesülerin millî mefahirimize ve manevî 
değerlerimize sadık olarak yetiştirilmesidir. Cezaî 
müeyyideler ve cezri tedbirler ancak fevkalâde hal
lerin getirdiği muvakkat tedbirler olabilir. Batıl da 
olsa fikir plânında gelişen bir cereyana uzun müd-
de tdıştan gelen baskılar karşı koyamaz. Batılın 
karşısına milletimizin Hak olan, gerçeğe bağlı 
olan millî görüşü çıkmadıkça içten gelerek kalbleri 



ve dim ağlan yeniden fethederek yabancı ideolojiler 
tarafından işgal edilmiş olankimseleri bu tesirlerden 
kurtarmadıkça rejim aleyhtarı hareketlerden ger
çek manâda kurtulmamız kolay olmaz. 

Kaldıki demokratik rejim ancak ahlâkçı ve ma
neviyatçı temel üzerine kurulabilen bir rejimdir. Zih
niyetimiz ve eğitimimiz materyalist olacak rejimimiz 
ise demokratik olacak dersek daha başlangıçta de
mokratik rejimin yaşama imkânını, hayat hakkını 
katletmiş oluruz. 

Çünki Materyalist zihniyetin devlet şekli ya 
komünizm ya da sosyalizmdir. Bilindiği gibi demok
rasinin temeli hür seçimlerdir. Seçimlerin ahlâk ve 
fazilet sahihlerini iş başına getirebilmesi için bir ce
miyette muhakkak ahlâk ve fazüet nizamının çoğun
luğa hakim olması zaruridir. 

Bu bakımdan Millî Selâmet Partisinin eğitim 
görüşü, aynı zamanda Demokratik Cumhuriyet re
jiminin en sağlam teminatıdır. Ruhu ve manâsıdır. 

e ) Ahlâkî eğitim ve kalkınma: 

Vasıtalar nekadar inkişaf ederse etsin, her 
alanda kalkınma hareketlerinin en baş unsuru in
sandır. İnsan unsuru sağlam ahlâk ve karekter sa
hibi ise kalkınmada randımanı çok büyük olacak
tır. İnsan unsuru ahlaken bozulmuşsa, bu bozuk 
malzeme ile kurulacak resmî veya gayrî resmî te
şekküller verimsiz olacağından hatta yapıcı değil 
yıkıcı olacağından emekler, masraflar, zahmetler 
boşuna gidecektir. 

Kanunlar ve nizamlar ne kadar mükemmel 
olursa olsun, Hak ve adalete nekadar uygun bulu
nursa bulunsun, onu tatbik edecek insanın içerisine 
hak ve adalet sevgisi girmemişse insanlar, içten ge-



lerek samimi olarak hak ve adalete inanmıyorlarsa 
kanunların gereği gibi tatbik edilmesi mümkün ol
mayacak, netice tersine tecelli edecek, adalet yeri
ne adaletsizlik, sosyal adalet yerine sosyal istismar 
hakim olacaktır. 

Millî Selâmet öyle bir nizam adıdır ki, istismarı 
sadece kanunlardan veya cemiyetin dış nizamından 
değil, .aynı zamanda insanların ruh ve karekterin-
den çıkartmak kararındadır. Hem kanunların hem 
de insanların adil olmasını gaye edinmiştir. 

d ) Yeni nesillerin eğitimi: 

Bu itibarla maarif politikamızın ana gayesi ye
ni nesilerimize milli ahlakımızın ve manevi haslet
lerimizin bir hayat düsturu olarak intikal ettiril
mesidir. 

Bu gaye ana okularından başlayarak yüksek 
tahsile varıncaya kadar maarifin her kademesinde 
ders programlarının tanziminde ehemmiyetle göz 
önünde bulundurulacaktır. 

A n i «esilleıiıı inançlı çalışkan, vatanperver, 
mi"" nhlaîrn, nile disiplinine bağlı, milli mefkuremi
z i , Âüllünimüze tarih surumuza sahip, hakşinas 
ferağâtkar ve fedakar, ilim teknik ve medeniyet ya
rışında insanlığa örne kolacak bir seviyeye erişme 
azim ve kararında olarak yetiştirilmesi gayemizdir. 

Partimiz halkın ve gençliğin eğitiminde cemiye
timizin resmi ve gayri resmi müesseselerini bu gaye
ye uygun olarak organize etmek kararındadır. Ai
lenin veya maarifin yapıcı tesirlerini, Sinema rad
yo, televizyon gibi tesir gücü fazla neşir ve telkin 
vasıtalarının veya basının, sırf ticari gayelerle boz-



masına müncer olacak ahenksizlikleri izale etmek 
düşüncesindeyiz. 

Milli eğtimimiz üzerindeki tesiri belki de Milli 
eğitim müesseselerinden ve aileden çok büyük olan 
modern yayın ve telkin vasıtaları manevi ve fikri 
kalkınmamızın vaz geçilmez unsurlarıdır. Bu vasıta
ların, millî ahlak ve kültürümüzün kuvvetlendirilme
si için eğitim müesseselerimizle ahenkli bir şekilde 
çalıştırılması halinde ülkemizin misli görülmemiş 
bir huzur ve selamet devresine gireceğine inanıyo
ruz. 

e ) Müsbet ilimlerde yapıcı olmalıyız: 

İlim alanında dünyada devam eden geligmeleri 
sadece geriden takip eden taklitçi metot terkedilmc-
lidir. BUhassa müsbet ilimlerde ilmin keşf edici ve 
yapıcı ana kaynağının ülkemizde fışkırmasını temin 
etmek lazımdır. Başka ülkelerin ilim adamlarından 
terceme yoluyla aktarılan faaliyetler kalkınmamız 
için yetmemiştir. 

Taklitçi ve takipçi ilmi faaliyetlerin ülkemize 
teknolojide getirdiği şey yine taklitçi ve takipçi olan 
Montaj sanayiidir. Vida sıkıştırma san'atıdır. Maa
rifimizde şahsiyetini müdrik ve müstakil bir hüvi
yete sahip bir ilmi inkişaf başlamalıdır. Aziz mille
timizin kabiliyet ve istidadı bunu başarmağa fazla-
siyle müsaittir. 

Yeni nesilerimizin bu gayayle yetişeceğine, ilim 
ve teknikte keşf edici kabiliyet ve istidadımızın ya-
km bir zamanda meydana çıkacağına ve milletimi
zin kuracağı yeni dünya medeniyetinin, yenilmez 
maddi üstünlüğünü sağlayacağına inaıuyotm. '.u 
imanla milletimize telkin edilmeye çalışıldı nelhi 



batı özenti ve taklitçiliğine tamamen karşı bulunu
yoruz. 

Maarif politikamızı bu ana hedeflere tevcih, 
ders ve müfredat programlarını buna göre tanzim 
etmek ve ilmi inkişafların devlet eliyle teşvik ve tak
viyesine çalışmak kararındayız. 

f ) Yaygın eğitim görüşümüz: 

Partimiz eğitim seferberliğinde bütün yurdu 
bir mektep ve Beşikten mezara kadar bütün yurt
taşları üim öğrenmeye mecbur talebeler olarak ka
bul eder. 

Herşeyden önce üim adamlarımıza ve öğret
menlerimize ecdadımızın gösterdiği tarihi, millî ve 
manevi saygıyı devam ettirmek kararındayız. Üni
versitelerimizin siyasî partilerin mücadele sahası 
olmaktan kurtarılması zaruretine inanıyoruz. İlim 
adamlarımızın ve öğretmenlerimizin maddi ihtiyaç
larını mevkileriyle mütenasip olarak karşılamayı 
ilme gösterilmesi gereken saygının tabii bir neticesi 
sayıyoruz. 

Kadın erkek, herkesin ilim öğrenme hakkına 
sahip bulunduğunu kabul eden partimiz, yarının 
ebeveyni olacak çocuklarımızın hertürlü gerekli bil
gilerle takviyesini bilhassa geleceğin annesi ve ev 
hanımı olacak kızlarımıza ev ekonomisi ve çocukla
rın bedeni, ruhi ahlakî, dini terbiyesi ile ilgili bilgi
lerin verilmesini zaruri görür. 

Şehir kasaba ve köy okullarının sür'atle ikma
line, maarif hizmetlerinde yurdun muhtelif bölgele
ri arasındaki dengesizliği gidermeye, gençlere maa
rifte imkân ve fırsat eşitliği sağlamaya kararlıyız. 



Netice olarak: 
İnsanlık tarihi boyunca üstün medeniyetler 

kurmuş olan Milletler evlâtlarına iyi eğitim veren 
millî değerlerine bağlı örf ve adetlerini hürmetle 
muhafaza eden milletler olmuştur. 

Türkiyemizin Millî Eğitim politikası çocukları
mıza bu değerleri verecek nitelikte değildir. Millî 
Eğitimimiz maddeci esasa dayandığından, bindiği 
dalı kesen adam misalinde olduğu gibi kendi mületi 
için insan yetiştirmeyen dünyanın tek devleti hali
ne geldik. 

Milli Selâmet Partisi bu maddeci, renksiz maa
rifi M ÎLL Î M A A R İ F haline getirecektir. 

Mekteplerimizde müfredat programlarını, HA
K İ K A T İ ÖĞREN prensibine göre düzenliyeceğiz. 

Eğitimde esas tuttuğumuz TERBİYE VE FA
Z İLET OLACAKTIR . 

Eğitimde ŞUUR'U sağlayacak ailede HUZURU 
temin edeceğiz. 

Okullarda Yavrularımıza, yayın vasıtalarıyla 
halkımıza NEFSİNE H A K İ M O L M A Y I FERAGAT 
ve F E D A K A R L I Ğ I telkin ederek ERKEĞE KADI
N A HERKESE İ L İM SÖZÜNÜ Millî eğitimin temel 
taşı yaparak bütün yurdumuzu her köşesiyle bir 
mektep haline getireneğiz. Vatandaşlarımız bu bü
yük ve vatan sathmı kaplayan Millt Mektepte ya 
öğrenmek ya öğretmek suretiyle bir tek saniyeleri
ni dahi boş geçirmeden bu kültür seferberliğine ka
tılacaklardır. 

Her bölgeye bir Teknik Üniversite, bir Umumi 
ilimler Üniversitesi, bir Manevi ilimler Üniversitesi 
kuracağız. 

Öğrendiklerimizi nazari bilgiler halinde bırak-
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mayacak hayatımıza tatbik edeceğiz. Faydalı ilme 
yöneleceğiz. 

Böylece Üniversitelerimiz tekrar tarihimizde 
olduğu g ib i Dünyaya ışık saçacak, yine en büyük 
i l im adamlarını biz yetiştireceğiz. 

Alime saygı, ilme saygı düsturumuz olacak. 
Üniversitelerimizi Anarşi yatağı değil fazüet ve 
üim yuvası haline getireceğiz. 

inanıyoruz ki Alimin ölümü alemin ölümü gi
bidir. Milletleri manevi yoksulluktan kurtaran, tek
nik ve ahlaki gelişmesini temin eden Güzide ilim 
adamlarımızın mürekkeplerini, vatan müdefaasında 
hayatlarını feda eden ve büz düşman çizmelerinden 
muhafaza etmiş olan şehitlerimizin kanından üstün 
kabul ediyoruz. 

MiUi Selamet Partisi bu perişan ve karışık ha-
ie bir son vererek gençliğimizi hasretini çektiğimiz: 

«KÖKÜ MAZİDE O L A N A T İ Y Î Z » diyecek 
şekilde milli mefkureler etrafında fikren birleştir
meye kararlıdır. 

Milli Selamet Partisi gerek ruhen ve gerekse 
bedenen miletimizin (gençliğimizin en güçlü millet 
ve gençlik olmasını arzu eder. 

Şanlı tarihimizde her sahada olduğu gibi beden 
sağlığmda ve sporda da dünyanın en kuvvetli mil
leti idik. Bu gün milyonlar harcanmasına lağmen 
bırakınız yeni spor türlerini, ata sporunda bile mil
li vekanmıza ve tarihi değerimize uygun neticeler 
alrımaz olduk. 

Ilınma jobebi sporun yaygın ohu-ık yapılmanı 
yerine seyirci celbine mudur ol ıcak şekilde kitleden 
aA.ıULı^tmlmtî} olma-iıdiı". /ı-ioa ."adece bcJcm j>ii-
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Milli Selamet Partisi bir taraftan milli sporla
rımızı yaygm hale getirirken diğer taraftan sporda 
hem maddi ve hemde manevi varlığın kuvvetlenme
sine yarayacak bir politika takip edecektir. 

D İN EĞİTİM VE ÖĞRENİMİ: 
Din eğitim ve öğreniminin, ülkemizin manevî 

bütünlüğünün kuvvetlenmesi ve dini öğretim noksa
nından doğabilecek her türlü mahzurların gideril
mesi için ehemmiyetle yürütülmesine taraftarız. 

Partimiz dini müesseselerimizin hertürlü par
tizan tesirlerden masun kalması için gerekli tedbir
leri alacaktır. 

Dinin her nevi istismardan kurtarılması için 
eğitim yoluyla halkm bu türlü gayri samimi teşeb
büsler karşısında telkne kapılmayacak derecede 
aydınlatılması gereğine inanıyoruz. 

Millete hizmet edecek vazifelilerin milletin dini 
ve manevi inançlarını bihakkın bilmesinden büyük 
faideler doğacağına kaniyiz. 

tmam Hatip okullarının ve Yüksek İslam Ens
titülerinin ilmi kifayet ve seviyelerinin ihtiyaca ce-
vab verenek duruma getirilmesini ve emsali akademi 
ve okulların kanuni hak ve imkânlarına kavuştu
rulmasını lüzumlu sayıyoruz. 

Gerek yurdumuzun maddi ve manevi kalkın
masında ve gerekse devlet millet kaynaşmasında ve 
bütünleşmesinde dini vazife görenlerin uhdeleri ne 
mühim vazifeler düştüğüne kaniyiz. 

Diyanet işleri teşkilatının kendisine düşen va
zifeleri eksiksiz bir şekilde yapabilmesi için yeni im
kan ve vasıta'arla teçhiz edilmesini ve ifa ettikleri 
vazifenin şerefi ve seviyesiyle mütenâsip olarak ya
şama imkân ve şartlarına kavuşturulmalarını zaru
ri görüyoruz. 

SS 



PARTİMİZ ÜLKEMİZİN ORTAK 

PAZAR'A GİRMESİNE KARŞIDIR!.. 

Ortak Pazar Nedir: 

Ortak Pazar zahiren bir ekonomik topluluk 
şeklinde gösterilmektedir. Fakat hakikatte Ortak
lığa giren devletlerin siyasi bakımdan da birleşerek 
tek devlet haline gelmesini gaye edinmiştir. Siyasi 
birleşme hakkında açık hükümler olmamakla bera
ber Ortak Pazar anayasası olan Roma Andlaşması-
nın bütün maddeleri kurulması tasavvur olunan bir
leşik Avrupa J'vktinin temelini atmış bulunmak
tadır. Siyasi birleşmeden açıkça söz edilmemesinin 
sebebi ise birliğe katılacak ülkelerdeki Milliyetçi 
çevrelerin reaksiyonunu önlemektir. Bundan dolayı 
işe önce ülkelerin ekonomik yapılarını birleştirmek 
cihetinden girişilmiştir. 

Vakityle Bismarkm Almanyada feodal küçük 
devletleri birleştirmek için tatbik ettiği metot, Or
tak pazarda da tatbik edilmektedir. Bismark önce 
bu küçük devletler arasında GÜMRÜK BÎRLÎGÎ ni 
sağlamış, ikinci merhalede siyasi birliği ilân etmişti. 

Ortak pazar ülkelerinin siyasi birliğine de ayni 
yoldan gidilecektir. Ezcümle gümrük duvarları kal
dırılacak, ülke sınırlarının manası kalmayacak, eko-



nomik ve sosyal işlere aid bütün kanunlar üye ülke
lerde birbirinin ayni olacak, bu mevzuda milli ni
zamlar kalkacak ortak nizamlar konulacak, Müş
terek para ihdas edilecek Türk parası kalkacak, 
müşterek eğitim politikasına gidilecektir. Yabancı
ların gelerek istedikleri şekilde beğendikleri yerler
de ülkemize yerleşmeleri serbest olacak, iş edinme
leri, en bünbit ovalarımızı, fabrikalarımızı, maden
lerimizi satınalmaları tamamen serbest bırakılacak
tır. 

Bunlara ilaveten en acı olanı.Roma antlaşması
nın 100 üncü maddesine göre Ortak Pazar parla
mentosu bize direktif verebüecek ve riayet edilme
diği takdirde 101'nci maddeye göre aleyhimize ge
reken tedbirleri alabilecektir. 

Bu teşebbüs ekonomik yönüyle bile gayri milli 
bir teşebbüstür. 

ORTAK P A Z A R TÜRK MtLLİYETÇtL fGtNİ 
YOK EDECEKTİR: 

Yabancıların ülkemize yerleşmeleri, iş edinme
leri arazi satınalmaları serbest olacağı için bize na
zaran nüfus kesafeti çok fazla olan batı Avrupa ül
kelerinden yurdumuza bir muhaceret başlayacak ve 
memleketimiz karmakarışık bir yerleşme bölgesi ha
line gelecektir. 

Halkımızın başka ırk ve milletlerin ahalisi ile 
bu şekilde karışması ise Milli ve manevi farklarımı
zı ve hususiyetlerimizi zamanla yok ederek milli 
kültür, milli ahlak ve maneviyattan uzak kozmopo
lit bir topluluk haline gelmemize sebep olabilecek
tir. 

Tarih bize TürkleT netede milli ve manevi hu-



susiyetlerhıden uzaklaşmışlarsa orada Türklükleri
ni de yitirmiş olduklarını göstermektedir. Avarla-
rın, Finlerin, Macarların bugünkü hali bunun açık 
birer misalidir. 

Görülüyor ki ortak pazarda sadece arazilerimiz, 
fabrikalarımız madenlerimiz satılığa çıkmayacak 
ayni zamanda milli ve mânevi değerlerimiz ve milli 
mefahirimiz de paraya çevrilmiş olacaktır. 

Her işin başı paradır diyen sakat felsefenin 
zebunu olarak Milli ve mânevi haslet ve üstünlükle
rimizin zayi olmasına evet diyen siyasi partileri ta
rih huzurunda .aziz milletimize şikâyet ediyoruz. 

Maazallah bu zihniyeteki siyasi partilerin emel
leri tahakkuk ederek karmakarışık bir topluluk ya-
line gelirsek ondan sonra Ortak Pazarm Siyasi Bir
liği resmen ilân edildiği zaman ülkemizde buna kar
şı çıkacak milli görüş kalmayacaktır. 

Büyük Türk milletini böyle gayri milli ve böy
le feci bir akibete sürüklemek isteyenlerin Milli gö
rüş sahibi olmadıklarının takdirini aziz milletimizin 
vicdanına havale ediyoruz. 

O R T A K P A Z A R I N S lYAS l M A H Z U R L A R I : 

Ortak Pazarm getireceği siyasi mahzurlar çok 
ehemmiyetlidir. 

Yeryüzünde mevcut yegane Türk devletinin 
böyle bir birlik içerisinde zamanla kaybolup gitme
sine karar vermeye kimsenin hakkı olmadığı gibi, 
Ortak Pazar parlementosunun bize direktif verme
si hususu da Anayasamızdaki M İ L L İ H A K İ M İ Y E T 
prensibine aykırıdır. Biz birleşik Avrupa devletinin 
bir vilayeti veya bir eyaleti olamayız. Bunu isteme
ye kimsenin hakkı yoktur. Bu topraklar için can ve
ren aziz şehidlerimizin ve kahraman gazüerimizin 



mukaddes bir emanet olarak bizlere bıraktığı bu 
güzel vatanın, onun uğruna bir damla kan dökme
yenler tarafından akibeti belli olmayan siyasî badi
relere sürüklenmesine asla müsaade edilemez. 

Asırlarca şehid kanlariyle sulanan toprakları
mızın ortak pazar firmaları tarafından para muka
bilinde kapışılmasından ne kadar vahim neticeler 
doğabileceğini bize Kıbrıs misali isbat etmemişmi-
dir? Bundan 70 sene kadar önce ırkdaşlarımız Kıb-
rısta hem nüfus hemde arazi sahibi olarak çoğun
lukta idi. Zamanla bu yeşil adada arazi satınalarak 
ve yerleşerek çoğunluğu elde etmiş olan Rumlar bu
gün buna dayanarak nasıl siyasi hakimiyet iddiası
na girişebiliyorlarsa, ileride ortak pazar anlaşması
nın yerleşme ve arazi alma serbestisinden istifade 
eden yabancılar ayni şekilde siyasi hakimiyet iddi
asında bulunabüirler. Bu hazin misalden niçin ibret 
alınmıyor? 

ORTAK P A Z A R MİLL İ SANAY İMİZ İ DE 

YOK EDECEKTİR 

Çünki henüz filizlenmiş olan sanayimizin çok 
güçlü olan Avrupa ülkeleri sanayii ile rekabet etme
si mümkün değildir. 

Mukabil fikri müdafaa edenler tam üyelik için 
tanman 22 senelik intikal devresinde sanayiimizin 
güçlenerek rekabet edecek seviyeye erişebileceğini 
iddia etmektedir. Bu iddia yanlıştır. Çünki bu 22 
yıllık müdet içerisinde diğer ortak pazar ülkelerinin 
sanayii yerinde saymayacak bizden çok daha hızlı 
olarak üerlemeye ve güçlenmeye devam edecektir. 
Hele bu bir de bu 22 senelik müddet içerisinde şim
diye kadar tatbik edilen kısır ekonomik politika de-



vam edecek olursa ileri ülkeler sanayine yetişmek 
şöyle dursun hatta izafi olarak gerilemiş olacağız. 

Kaldıki ortak pazarın menfî tesirleri birkaç yıl 
sonra başlayacağından bu 22 senelik mehil içerisin
de sanayimizin inkişafını tasavvur etmek beyhude
dir. 

Ortak Pazar ekonomisinin zararlı tesirleri sa
dece sanayicimizi ezmekle kalmayacak, buna ilave
ten orta halli tüccarlarımı , el emeğiyle alın teriy
le kazanan esnaf ve sanatkârlarımız da rekabet ede-
miyecekleri ticari şartlar karşısında kalarak adeta 
iflasa sürükleneceklerdir. 

Ülkemizi sanayileştirme hususunda imkân ve 
fırsatları heder ederek muvaffakiyetsizliğe uğrayan 
siyasi partiler, bundan ümidlerini tamamen kestik
lerinden bu ayıplarım örtmek için çareyi ancak 
memleketimizi ortak pazarın kucağına atmakta bul
muşlardır. 

Sanayimizin yokolma tüccar, esnaf ve sanat
kârımızın iflas etme tehlikesinden kurtulması için 
bu gayri milli birleşmeden memleketimizi kurtar
mak mecburiyetindeyiz. Milli Selamet Partisi bu ba
kımlardan da milletin selamete kavuşmasının ve 
kurtuluşunun tek çaresidir. 

NETİCE O L A R A K : 

Milli Selamet Partisi olarak bu gayri Milli bir
leşmeye evet diyen partileri Tarih huzurunda Mil
lete şikâyet ediyoruz. Aziz vatandaşlarımız Ortak 
pazara evet diyen partilerin liderlerini ve adaylarını 
nerede görürseniz, seçim sanığı olarak sorguya, çe
kiniz, 

Ortak Pazar'ın gerçek yönü ve esas gayesi si-



yasi birlik olduğu halde bu husus şimdiye kadar aziz 
milletimizden niçin gizlenmiştir. Niçin meclislerimiz
de bu mevzu müzakere edilirken zamanın iktidar 
partisi olan A P sözcüleri bu anlaşma sadece ticari 
mahiyettedir diyerek milleti hiçe saymışlardır. Ec
nebi devlet adamları ortak pazarın siyasi birleşme 
tek devlet olma hareketi olduğunu samimi şekilde 
milletlerine açıkladıkları halde niçin bizim politika
cılarımız bu açıklığı, bu samimiyeti miletimize karşı 
göstermeye cesaret edememişlerdir. Çoğu ülkelerde 
ortak pazarın içyüzü halka anlatılarak girip girme
mek hususunda müsbet veya menfi bir karar ver
mek için halk reyine müracaat edildiği halde, biz
de niçin bu yola gidilmemiştir? 

Tarihimizin akışını ve esas istikametini kökün
den değiştirecek kadar mühim olan ve ayni derece
de ağır tarihi mes'uliyeti mucib bulunan bu kararı 
Vermeye Milletin kendisinden başka hiçbir merci 
selahiyetli olmadığı halde niçin bu imkân Aziz ve 
Kahraman milletimizden esirgenmiştir? 

Milli ve manevi değerlerimizi dejenere edecek, 
Milli sanayimizi yıkacak, Siyasi sahada Milli haki
miyet prensibini ihlal ederek, ortak ve kozmopolit 
bir vasatta milletimizin her bakımdan kaynayıp git
mesine amil olacak bu teşebbüs karşısında milli gö
rüşü temsil eden partimiz vazifesini yapacak, bu 
ruhsuz zihniyetli partilerden istikbalimizi Allah'ın 
izniyle kurtaracaktır. 

A D A L E T HİZMETLERİ 

Adalet mekanizması ferdi iktisadi mali idari 
siyasi ve teşrii organları mürakebe eden geniş sela-
hiyetlere sahihtir. Bu itibarla adalet teşkilatının 
millet hayatında rolü mühimdir. Bu mühim vazife-



leri gereği gibi yapabilmesi için, asrımızın değişen 
şartları içerisinde adiyemizi daha sür'atli bir çalış
ma sistemine kavuşturmak, statik bünyeden, dina
mik bir organ haline geçirmek kat'i bir ihtiyaçtır. 

Hakimlik mesleğinin kutsi ve manevi mevkiini, 
şeref ve haysyetini koruyucu tedbirlerin almması 
başta gelen vazifemiz olacaktır. Hakimlerin yetiş
mesinde ve mesleğe kabulerinde hukuki bilgi ve 
mesleki tecrübenin yanında, yüksek ahlak ve karak
ter, Milli mefkuremize sadakat, birinci derecede na
zara alınacaktır. 

Türlü ihmaller dolayisiyle ahlak bozucu hare
ketlerin cemiyetimizin temellerini tahrip etmeye de
vam ettiği devrimizde, bünyemizi bu arızalardan 
temizleyecek milli ahlakımızı kurtaranak, böylece 
istiklal ve istikbalimizi teminat altına alacak sihirli 
kuvvet, adliye mekanizmasıdır. Mahkemelerin bu 
vazifeyi ifa edebilmesi için kanunlar yeniden tan
zim edilecek, ve teşkilat takviye olunacaktır. 

Hukuk fakültelerinin hem ameli ve hemde na
zari tedrisat yapmasına ehemmiyet verilecek ve me
zunların mesleki bilgi bakımından daha iyi yetişme
leri için gereken tedbir almacaktır. 

Adliye dairelerinin perişanlıktan kurtarılması, 
ve makamın kutsiyetle mütenasib maddi imkânlara 
kavuşturulması elzemdir. 

Davaların sür'atli neticelenmesini temin için iş 
hacminin artıp eksilmesi nazara alınarak mahkeme 
veya hakim sayısını ona göre tanzim edecek hare
ketli bir çalışma sistemi getirmek kararındayız. 

Davaların uzamaması için usul kanunlarında 
değşiklik yapılmasına asrımızın seri haberleşme ve 
nakil imkânlarından adliyemizin azami derecede is
tifadesini, tarafların kasten mahkemeyi uzatmala-



rina veya ihmallerine engel olacak tedbirlerin alın
masına, harç ve sair masrafların tahsili mekaniz
masının tarafların ihtiyarından kurtarılarak otoma
tik ve pratik hale ifrağını temin etmek emelindeyiz. 

Temyiz mahkemesinden işlerin çabuk çıkmasını 
temin edecek ve iş hacmine göre ayarlanacak bir ça
lışma sistemi geliştirmek lüzumuna inanıyoruz. 

Mahkemelerin rüyet edecekleri mevzulara göre 
ihtisas yapmalarını sağlamaya ehemmiyet vermek
teyiz. 

Yüksek hakimler kurulunun daha sür'atli çalış
masını ve mahkemeleri mürakebe etmekte daha te
sirli olmasını temin edeceğiz. 

Ceza davalarında hiçbir fonksiyonu bulunma
yan sorgu hakimliği müessesesinin kaldırılması ve 
hazırlık tahkikatının hukukçular tarafından mahal
linde yapılması için savcılığın takviyesi ve teknik 
imkân ve vasıtalarla teçhiz edümesi gerektiğine 
kaniyiz. 

Bu meyanda bilhassa ceza davalarında demok
ratik ülkelerde yaygın olan halk tarafından seçil
miş jüri sisteminin tatbikim faydalı görüyoruz,. 

İdarî kaza organlarının günün icablarına uy
gun olarak yeniden düzenlenmesini ve mahalli idari 
mahkemelerin kurulması lüzumuna inanıyoruz. 

Cumhuriyetimizin 50 nci yılı münasebetiyle. 
Şahsi hakları haleldar etmeyen, ve millî güvenlik ve 
ülke bütünlüğünü ve ahlaki temel nizamlarımızı göz 
önünde tutan adil esaslara bağlı bir affın çıkarılma
sına taraftarız. 

Mali Politikamız: 
Devlet ve fert harcamalarında millî servetin he

der olmasına sebeb olan her türlü israfın kaldırıl
ması için ciddi tedbirler alınmasına taraftarız. 



Fahiş faiz ve dengesiz fiat politikasından do
ğan ve halkımızı pahalılığın zulmüne duçar eden 
başıboş mali ve ekonomik gidişattan ülkemizi kur
tarmak kararındayız. 

Fakir vatandaşlardan vergi alınmaması çin as
gari geçim hadlerinin piyasaya fiatleriyle mütena-
sib olarak ayarlanması ve gerçeğe uygun bir mua
fiyet prensibinin tatbikini şart sayıyoruz. 

Basit adil, formalitesiz ödeme gücüne dönük ve 
bünyemize uygun bir vergi sistemine taraftarız. 
Küçük esnaf ve sanatkârlarımızı küçük tüccar ve 
çiftçilerimizi, maliyecilerin bile güçlükle başarabil-
dikleri defter tutma mükellefiyetinden kurtarmak 
emelindeyiz. 

Alıcı ve satıcı münasebetlerini baltalayan ve 
tüccarlarımıza bedava tahakkuk memurluğu ve 
tahsildarlık yaptıran ve bu haliyle Anayasadaki an
garyayı yasaklayan amir hükme aykırı düşen işlet
me vergisi usulsüzlüklerini tamamen bertaraf ede
ceğiz. 

Banka kredilerinin verilmesinde faydalı ve ve
rimli iş yapmak isteyen vatandaşlarımıza kolaylık 
sağlamak ve gelir ve servet dağılışının adil esaslar 
içerisinde gelişmesini temin etmek emelindeyiz. 

Kredileri mahdud bir zümreye veren, ve kredi 
müesseselerinin ve mahdud zümrelerin halkımızın 
büyük bir çoğunluğunu istismar ettiren tek taraflı 
politikanın karşısındayız. 

Çiftçinin yegane gelir kaynağı olan hububat ve 
sair malların taban fiatlarını sabit tutarak çiftçinin 
satın aldığı makine ekipman ve eşya fiatlarının ala
bildiğine pahalılaşmasına meydanı tamamen boş bı
rakan A P ve benzeri partilerin meydana getirdikle-



ri ekonomik baskıdan milletimizi kurtarmak fikrin
deyiz. 

Vasıta fiatları çok pahalı olduğu halde, vasıta 
almak isteyen şoför kardeşlerimize çok az kredi ve
rilmektedir. Üstelik bu krediler binbir müşkülat ve 
formaliteye boğulmuştur. Partimiz vasıta fiatlarını 
ucuzlatmak ve kredileri kolay, formalitesiz ve kifa
yetli hale getirmek kararındadır. 

M İLL İ SAVUNMA POL İT İKAS INDA 
T E M E L GÖRÜŞLERİMİZ 

Maddi ve manevi kalkınmamızın müşterek ga
yelerinden en mühimi dünya çapmda bir askeri gü
ce erişmektir. Harb san'atında ve kahramanlıkta 
kudretini bugüne kanar sayısız misalleriyle cihan 
tarihine tescil ettirmiş olan ordumuzun değişen mu
asır şartlar içerisinde üstün mevkiini devam ettir
mek esas gayemizdir. 

Ağır milli sanayimize muvazi olarak ağır harb 
sanayimizin kurulması ve inkişafı Milli Savunma 
ihtiyaçları kadar ekonomik kalkınmamız bakımın
dan da zaruridir. 

Askeri Planlama Dairesi: 

Ordumuzun vurucu gücünün artırılması, teknik 
bilgisinin geliştirilmesi, ağır harb sanayiinin kurul
ması, dış ülkelerde askeri sahada vukua gelen inki
şafların yakından takibi, nükleer silahların ve mo
dern harb ve vasıtalarının imaline girişilmesi, as
kerin talim ve terbiyesinde modern usullerin tatbiki, 
Subay, assubay ve erlerimizin daha kolay ve rahat 
yaşama şartlarına kavuşturulması, askeri hizmetle
ri aksatmadan ordunun sahib olduğu ilmi ve teknik 



potansiyelin kudretinden yurt kalkınmasında isti
fade sağlanması Ordumuzun modern standartlar 
bakımından iftihar edilecek bir seviyeye eriştirilme
si gibi mevzuları ilmi, fenni, askeri şartları ve mali 
imkânları göz önünde tutarak, tahakkuk safhasına 
koyacak bir ASKERÎ P L A N L A M A DAÎRESÎ ku
rulmasına taraftarız. 

Ordu ve Milli Eğitim: 

Partimiz orduyu ayni zamanda memleketimi
zin kültürel ve fikri kalkınmasını sağlayacak büyük 
bir okul olarak kabul eder. Yaygın eğitim politika
sının vazgeçilmez unsuru olan ordu eğitiminin, mil
li eğitim faaliyetleri ile ahenkli bir şekilde yürütül
mesinden yurt savunma ve kalkınması için büyük 
faideler doğacağına inanıyoruz. 

Askeri eğitim şehidlerin ve gazilerin evlatları
na şehidlik ve gazilik mertebelerinin ulvi ve kutsi 
değerini aşılayacak mahiyet ve muhtevada olmalı
dır. 

S A N A Y İ L E Ş M E D A V A M I Z : 

a ) Sanayileşmenin Ehemmiyeti: 
Partimiz ülkemizin sanayileşmesini bir var ol

ma yok olma meselesi kadar ehemmiyetli sayar. 
Yeraltı ve yerüstü servetlerimizin değerlendirilerek, 
artan nüfusumuzu besleyecek yaşama imkanlarının 
sağlanması sanayileşmemiz ile mümkündür. Sanayi
leşmiş ülkeler sanayileşmemiş olanlara nisbeten he
men her bakımdan güçlü duruma gelmektedir. 

Sanayileşmenin sağladığı ilk üstünlük ekono
mik üstünlük ekonomik hakimiyettir. Az gelişmiş 
ülkeler gelişmiş sanayileşmiş ülkelere ister istemez 
muhtaç duruma düşmektedir. Bu ise ayni zamanda 



siyasi üstünlüklere de yol açmaktadır. Sanayi ve 
teknoloji mahsulü olan makine ve emsali alet ve 
eşyayı yapamayan ülkeler bunları sanayileşmiş ül
kelerden satınalmak zorunda olduklarından o ülke
lerin pazarı haline gelmektedirler. 

Alım satım münasebetleri ne kadar dikkatle yü-
rütülürse yürütülsün satan ülkeler alanları az çok 
istismar etmekte ve ağır ekonomik borçlar ve faiz 
ler altına sokmaktadırlar. Hele satınalınan mallar 
fahiş fiatlarla almıyorsa, bedeli ödeninceye kadar 
hurda haline geldiğinden ve kullanıldığı müddet 
içerisinde ekseriya yenisini alacak kazancı sağlama
dığından az gelişmiş ülke halkı boğaz tokluğuna 
başkası hesabına çalışan kimseler durumuna düş
müş olmaktadır. 

Ekonomik üstünlük zamanla kültürel ve ideolo
jik üstünlüğü de davet ettiğinden sanayileşmemiş 
ülkeler millî kültür ve ahlâki yapı bakımmdan da 
zararlı çıkmakta gelişmiş ülkelerin ister istemez t e l 
siri altında kalmaktadır. 

Sanayileşmemiş ülkelerde artan nüfusu ziraat 
sektörü besleyemeyeceği için işsizlerin sayısı sür'-
atle artacak ve bu işsizlik ekonomik ve siyasi buh
ranların doğmasına yol açabilecektir. 

Hele harb zamanı için sanayileşme doğrudan 
doğruya ölüm kalım meselesidir. Modern harp silah 
ve vasıtalarını kendisi yapamayan ülkelerin ithal 
malı silahlarla uzun bir devrede vatan müdafaasın
da başarılı olmaları bir şans işidir. Siyasî ve askerî 
ittifakların müddetle kayıtlı olması veay en lüzumlu 
zamanda bozulması gibi ihtimaller de düşünülecek 
olursa ülkemiz için sanayileşmenin büyük ehemmi
yeti ortaya çıkar. 



b) Şimdiye kadar geçen devre: 

Son elli yıllık devrede sanayileşme hareketimi
zi başarabilir ve büyük sanayi ülkelerinden biri ha
line gelebilirdik. Ancak Sanayi teşvik Kanunu ile 
başlayan il kteşebbüs devresinden sonra bu mes'e-
le adeta rafa kaldırılmıştır. Zaman zaman celbedi-
len yabancı uzmanlar Türkiye ancak bir tarım mem
leketi olabüir, sanayileşmesi mümkün değildir diye 
yanlış ve kasıtlı raporlar vererek meseleyi uyutmuş
lar ve ülkemizi iktisaden istismara devam imkânını 
elde tutmuşlardır. 

Bu durum ülkemize sanayi mamulleri satarak 
faydalanmak isteyenlerin ve onların yurt içerisin
deki ortaklarının işine yaramıştır. Böylece tarihî
mizin Allanın bir lutfu olan 50 senelik sulh devre
si maalesef heder edilmiştir. 

c ) Sanayileşmede yanlış tatbikat: 

Son senelerde sanayileşmede az çok teşebbüs
ler olmuşsa da bunlar bünyemize uymayan ve sana
yileşmenin nereden nasü başlaması gerektiğini he-
sablamayan hatalı teşebbüsler olmuştur. 

Bir defa ana sanayi kurulmasına teşebbüs edil
memiştir. Makinaları yapacak makina ve fabrika
lara öncelik verilmemiştir. Yapılan hamleler istih
sale değil istihlake dönüktür. Vida sıkıştırma sanatı 
olan montaj sanayiimizden başka bir hususiyeti 
yoktur. 

Teknolojide ve müsbet üimlerde Sanayii mem
leketimizde kuracak ve onu kendi kendine inkişaf 
ettirecek ilim adamı ve teknik elemanlar yetiştiril
memiş, ilmi çalışmalar hemen hemen batıdan terce-
me yoluyla kitab aktarma safhasında kalmıştır. 

Bu dava topyekûn millete mal edilememiş, Mil-



letin bu kalkınmayı başaracak potansiyeli harekete 
geçirilememiştir. 

ç ) CHP ve A P modeli sanayileşme denemeleri: 
Şimdiye kadar ülkemizde bazan CHP nin dev

letçiliğe ağırlık veren ve iktisadi devlet teşebbüsle
ri müesseselerinde tipik modelini bulan usul denen
miş, bazan da A P nin ve benzeri partilerin mah-
dud zümrelere sanayi tesisleri yaptıran dengesiz li
beral sistemi uygulanmıştır. 

Her iki tür yatırımda da maliyet çok fazla, dün
ya fiyatleriyle rekabet gücü zayıf, randıman düşük
tür. Her iki şekilde de milli ekonomi bu tesislerin 
ağır yükü altında ezilmektedir. Bu türlü kısır yatı
rımların yapılmış olması verimli yatırımların yapıl
masını engellemiş milli imkan ve fırsatları heder 
etmiştir. 

Bu türlü sanayileşme halkımıza hergün artan 
fiatlerden başka bir şey getirmemiş, bu tesislerde 
çalışan işçilerimiz ise sadece nafakası karşılığında 
çalışmak ve hayat pahalılığı altında ezilmekten baş
ka bir iltifata nail olamamıştır. 

Her iki tür yatırımlarda yurdun yaygın olarak 
kalkınmasına yaramamış bu mevzudaki bölgeler 
arası ve zümreler arası dengesizliği artırmaktan 
başka bir netice vermemiştir. 

Bu denemeler, topyekün milletimizi ilgilendir
memiş, milletten ayrı kalmış ,adeta büyük motoru 
harekete geçiremeyen küçük bir marş dinamosu du
rumuna düşmüştür. 

d ) Sanayileşmede millî hamleyi Millî Selâmet 
gerçekleştirecektir. 

Partimiz bu mühim davaya bir Milli mücadele 
heyecan azim ve imaniyle ve topyekün milletle be
raber girişmek kararındadır. 



Partimizin sanayileşmede tatbik edeceği usul 
Batı Almanyayı ve Japonyayı hızla sanayileştiren 
usuldür. 

Yurdun yaygın olarak kalkınması ve sanayileş
mesi için plan ve projeler devlet Planlama dairesi 
tarafından hazırlanacaktır. Bir bölgeye yapılması 
planlanan, uygun görülen bir yatırımı gerçekleştir
mek için o bölge halkı, işçisiyle köylüsüyle tücca-
riyle ve esnafiyle gücü ve imkanı nisbetinde hisse
dar olmak suretiyle teşebbüse katılacaktır. Teşeb
büsün tahakkuku için gereken kredi devletçe verile
cek ve devlet bütün alt yapı tesislerini ikmal etmek
te, ucuz veya parasız arsa, su elektrik vesair ener
ji temin etmekte elden gelen yardımları yapacak ve 
yatırımın yurd ve dünya fiyatlarına göre faideli ve 
randımanlı bir yatırım olması için bütün imkanları 
seferber edecektir. 

Yatırımın gerçekleşmesi sonunda devletten 
alınmış olan borç ödenecek ve yatırımın kazancı 
ona iştirak etmiş olan bölge halkma intikal ettirile
cektir. Kendi tesislerinde hem işçi hem personel ve 
hem mühendis olarak çalışma imkanına sahip olan 
bölge sakinleri ayni zamanda kârdan hisse aldıkla
rı için her geçen gün güçlenecekler ve yeni yeni ya
tırımları devlet yardımı olmadan dahi kendileri yap
ma imkânına erişeceklerdir. 

Sanayileşmede ağırlık vereceğimiz bu model 
kalkınma neticesinde yurdun yeraltı ve yerüstü zen
ginlikleriyle, insan gücü kaynaklarının gittikçe ar
tan bir hızla seferber olacağına ve milli kalkınma 
potensiyelinin topyekûn harekete geçeceğine ve ül
kemizin kısa zamanda dünyanın dev sanayi ülkele
rinden biri olacağına inanıyoruz. 



P L Â N L A M A DAİRESİ GENİŞLETİLECEK: 

Devletin bu hizmetleri yapabilmesi için devlet 
plânlama teşkilâtının bölgesel plânlama esaslarına 
dönmesinde büyük fayda mülahaza ediyoruz. 

Yurdun bütün bölgelerinin dengeli şekilde kal
kınması bölgesel plânla daha iyi başarılacaktır. Ay
rıca devlet plânlama teşkilatının yaptığı makro 
plânları yatırımların projeleri haline dönüştürecek 
bir proje ofisi kurulması partimiz programında mev
cut bulunmaktadır. Bu proje ofisi yurdu v iktisadi 
etütlerini yapanak ve muhtelif bölgelere de )• anılacak 
olan tesislerin ve yatınmlann avan projelerini ha-
zırlıyacaktır. Bir üçüncü kuruluş daha düşünüyo
ruz, o da projelerin yatırımları başladığı zaman kar-
şüaşacak güçlükleri yenmeğe sanayileşmedeki hızı 
artırmaya matuf yürütücü bir ünite olacaktır. 

Bir dördüncü kuruluş olarak da sanayi tesisle
rinin finansmanını yürütecek mâli kuruluş olacak
tır. 

Yurdun he rtarafında kurulacak sanayi tesis
lerini proje halinden işleyen verimli fabrikalar ha
line gelmesine kadarki müşküllerin halledilmesi 
için Milli Selamet Partisi bugünkü sanayileşmeye 
mani mevzuatı toptan kaldıracak ve bunların yeri
ne Türkiye Sanayiini kurma ve teşvik Kanununu çı
kartacaktır. Kuruluşlan esnasındaki müşküllerin 
halli müteşebbisleri zaman kaybına uğratmıyacak 
bu müşküller doğrudan doğruya sanayi yürütme 
teşkilâtı tarafından halledilecektir. Fabrikalann 
kuruluşundaki sermaye noksanlıklarını kurulacak 

mali müessese karşılayacak ve fakat bu sermaye iş
tirakleri faizle verilen borçlar olmayacak, kısa bir 
zamanda o bölgenin sakinlerine fabrikanın tamamı-



nin intikal ettirilmesi esasma müstenit kâr iştirak
leri şeklinde olacaktır. 

e ) Alınacak tedbirler: 

Sanayileşmeyi engelleyen bütün idarî, iktisadî 
ve malî mevzuat ortadan kaldırılacak ve bir sanayi 
koruma ve geliştirme kanunu vasıtasiyle bütün yurd 
sathında sür'atle sanayileşmemiz için gerekli zihni
yet değişikliği, idarî teşkilâtın teşvik edici yardımı 
sağlanacaktır. 

Yurdun her yanında devlet tarafından organize 
sanayi bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin ku
rulması için yurd çapındaki bir plân ilk olarak ele 
alınıp tatbik edilecektir. 

Sanayileşmemizi engelleyen dış bağlantılar iza
le edilecek ve sanayi mamüUerimizin sürüm kabili
yeti olan ülkeler ile daha yakın ticarî ve iktisadî mü
nasebetler tesis edüecektir. 

T e ' 1 '>:.-» si. gelişmeye büyük önem verilecektir. 
Üniversitelerimizin ve araştırma müesseselerimizin 
kendi sanayimizin teknoloji gelişmesine hizmet ede
bilmesi için gereken sistem kurulacaktır. 

Ağır harp sanayiinin kurulmasına büyük ön
celik verilecektir. Ağ ı r sanayiin kurulması ile ağır 
harb sanayiinin kurulmasında gerekli koordinasyon 
sağlanacak ve kıymetli tesislerin, savunulması kolay 
yerlere kurulması sağlanacaktır. 

Sanayileşme hareketini başaracak her seviyede 
elemanların yetiştirilmesi ve yurd dışında bulunan
ların celbi için gereken teşvik tedbirleri alınacaktır. 

Taklitçi ve oyalayıcı montaj faaliyetleri yerine 
imalâtçı, inceleme ve keşif kabiliyetleri olan hakikî 
sanayiin kurulması zaruridir. 



Ülkemizin bir zirat memleketi olduğu nazara 
alınarak ziraate dönük sanayie yardımcı olunacak
tır. 

El sanatları ve evlerde çalıştırılması mümkün 
olan tezgâhlarm bütün sanayi tesisleri üe birlikte 
çalıştırılmasına imkânlar araştırılacak ve bu im
kânlardan halkımızın istifadesi sağlanacaktır. Kü
çük atelyelerin daha verimli ve tam kapasite ile ça
lışabilmeleri için gerekli irtibat büroları tesis edile
cek ve küçük sanayi tesislerine hertürlü imkânlar
la yardımcı olunacaktır. 



PARTİMİZ İN ENERJİ GÖRÜŞÜ 

Enerjiyi, kalkınmamızın temel unsurlarından 
biri olarak görmekteyiz. Bir memleketin iktisadı 
kalkınması, lüzumlu enerjinin zamanında, istenilen 
vasıfta ve maliyette temin edilmesiyle yakından ilgi
lidir. Bu sebeple partimiz enerjiyi, iktisadî faaliyetle
rimizin motoru olarak telakki etmekte ve enerji 
mes'elesine büyük önem vermektedir. 

Kalkınmış, sanayileşmiş ve halkının refah sevi
yesi yüksek olan milletlerde, kişi başına kullanılan 
enerji miktarı, geri kalmış fakir milletlere kıyasla çok 
yüksek bir seviyededir. Bunun içindir ki beher insan 
başına enerji tüketimi, bir memleketteki iktisadî kal
kınma, sanayileşme ve hayat standardı için göster
ge olarak kabul ediunektedir. 

Enerji ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere çeşitli 
tabii kaynaklar kullanılmaktadır. Ticarî enerji kay
nakları arasında taşkömür, linyit, petrol, tabii gaz, 
akarsular ve nükleer enerji, ticarî olmayan enerji 
kaynakları arasında ise odun ve tezek sayılabilir. Bu 
kaynakların aşağı yukarı hepsi az veya çok ülkemiz
de bulunmaktadır. 

Halen dünyamız, artan nüfus ve fert başına kul-
lanüan enerjideki büyük artışlar sebebiyle, bir ener-



ji krizinin eşiğinde bulunmaktadır. Milletler, bu sı
kıntıyı en asgarî seviyede atlatabilmek için, dünya
daki enerji kaynaklarını, adeta kapışmakta ve uzun 
vadeli politika ve programlarla hareket etmektedir
ler. 

Türkiye için, enerji sahasında bugüne kadar, 
maalesef millî görüşe uygun, uzun vadeli politika ve 
programlar hazırlanıp tatbik edilmemiştir. Bu yüz
den memleketimiz had safhada bir enerji sıkıntısının 
içerisindedir. Sadece gazete başlıklarına bir göz at
mak, içinde bulunduğumuz enerji sıkıntısını ortaya 
koymak için kâfidir. 

Şehir ve kasabalarımızın yakacak, sınaî tesis
lerimizin enerji, rafinelerimizin ham petrol sıkıntısı 
içerisinde olduğunu hergün duyuyor veya okuyoruz. 

Halihazırda ülkemizde fert başına kullanılan 
enerji bir yılda 550-600 kg. taşkömüre eşdeğerdir. 
Bu miktar 1969 yılında İtalya'da 2431, Yunanistan'
da 1150, İran'da 570 iken, Türkiye'de 460 idi. Aynı 
şeküde 1969 yılı için fert başına bir yılda tüketilen 
elektrik enerjisine bakarsak, bu miktarın İtalya'da 
2077, Yunanistan'da 963 .Türkiye'de ise 219 kilovat 
saat olduğunu görmekteyiz. Bu rakamlar açıkça 
göstermektedir ki, bir sürü başarı edebiyatına rağ
men Türkiye büyük bir enerji sıkıntısının içerisinde
dir, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bu sıkıntı daha da 
artacaktır. Millî Selâmet Partisi iktidara geldiğin
de .topyekûn enerji mes'elemizi, ciddiyetle, ilmî usul
lerle ve mülî görüşe uygun bir tarzda ele alacaktır 

Enerji mevzuunda alacağımız tedbirler kısaca 
şunlar olacaktır: 



Türkiye'de mevcut enerji kaynaklan, çocukla
rımızın ve torunlarımızın da ihtiyaçları göz 
önünde tutularak ve kaynak israfına gidilme
den planlanacak, uzun vadeli politika ve prog
ramlara göre işletilecektir. 
Enerji kaynaklarının işletilmesinde ciddî bir 
mes'ele olarak karşımıza çıkan mevzuat eksik
likleri giderilecek, petrol ve maden kanunları
nın enerji teminine menfî tesirleri yapan mad
deleri, millî görüş istikametinde tadil oluna
caktır. 
Kimya ve metalürji sanayii için büyük değer 
ifade eden taşkömürünün üretiminin artırıl
ması için, lüzumlu bütün projeler ele alınacak 
Zonguldak Taşkömürü Havzasının dışındaki 
muhtemel sahalarda, Kastamonu, Toroslar ve 
Diyarbakır Hazroda etüd çalışmaları en kısa 
zamanda sonuçlandırılacaktır. 
Bilinen rezervleri toplamı 5,9 milyar ton olan 
linyit sahalarına da büyük önem atfedilecektir 
öncelikle Kütahya, Manisa, Elbistan-Afşin, 
Bolu, Çorum, Amasya, Maraş, Kayseri, Ça
nakkale, Ankara ve Bursa'daki linyit yatakla
rı ele alınacak, bunların millî iktisadımız ba
kımından en iktisadî şekilde işletilmeleri ve 
rezervlerinden azamî oranda istifade edilmesi 
temin olunacaktır. Linyitlerin rahat yakıla-
bilmesini temin etmek ve çevre kirlenmesini 
azaltmak bakımından «linyit koku» projesine 
öncelik verilecektir. 

Enerji temininde kullandığımız kaynakların 
başında, petrol ürünleri gelmektedir. 1972 yı
lında kullandığımız enerjinin 9r43 ü petrol
den sağlanmıştır, önümüzdeki yıllar içerisin-



de bu nisbet daha da artacaktır. Artan petrol 
taleplerini karşılamak üzere Türkiye'deki pet
rol çalışmaları, arama, nakliye, rafinaj ve pa
zarlama yönünden yeniden düzenlenecektir. 
Türkiye'nin petrol üretici memleketlere ya
kın komşu olması avantajı, en iyi şekilde de
ğerlendirilecek, önümüzdeki 3 yıl içerisinde 
Irak-Türkiye ham petrol ve tabii gaz boru 
hatlarının inşa edilip işletmeye açılmaları için 
büyük gayret gösterilecektir. Komşu petrol 
üretici memleketlerle daha şimdiden uzun va
deli anlaşmalara girişilecektir. 

6 — Türkiye'nin önemli enerji kaynaklarından bi
ri de akarsularıdır. Türkiye akarsuları büyük 
bir hidroelektrik potansiyele sahiptir. Yurdu
muzdaki 26 nehir havzasında, ekonomik ola
rak üretebilecek hidroelektrik enerji potan
siyeli, 69 milyar kilovat saat/yıl olarak he
saplanmıştır. Halen bu potansiyelin ancak 
%3,7 sinden istifade edilmektedir. Partimiz 
iktidara gelince, öncelikle Fırat, Dicle, Doğu 
Karadeniz, Kızılırmak, Seyhan ve Ceyhan hav-
zalarındaki büyük hidroelektrik projelerini 
ele alacak ve yukarda bildirdiğimiz %3,7 gibi 
çok düşük nisbeti önümüzdeki 10 yıl zarfında 

7 — Türkiye'de halen kullanılmakta olan enerii-
nin %17 sini odun, %15 ini ise tezek teşkil 
etmektedir. 
Odun ve tezeğin yerine, Türkiye şartlarına 
uygun ve ucuz diğer yakıt cinsleri ikame edil
mek kaydıyla, odunun yapı kerestesi veya 
yonga levha imal etmek üzere sanayie, tezeğin 
ise gübre olarak ziraata tahsis olunmalarının 

hiç olmazsa 
çaktır. 

çıkarmayı programlaya' 



lüzumuna kaniyiz. Partimiz alacağı tedbir
ler, tesbit edeceği politika ve programlarla 
çeşitli enerji kaynakları arasındaki dağıl;mı 
düzeltecek ve ticarî olmayan yakıtlardan odun 
ve tezeğin istihlakini asgarî seviyeye indire
cektir. Bu sayede Türkiye tabiatının korun
masına da yardımcı olunacaktır. 

8 — Nükleer enerjinin gerek elektrik enerjisi üre
timinde ve gerekse sanayie doğrudan doğruya 
tatbikindeki .teknolojik gelişmeler yakından 
takip edilecek ve en kısa zamanda 300-400 
megavat (MW) kapasiteli bir nükleer sant
ralın kurulması sağlanacaktır. 

9 — Ülkemizde kalkınma bakımından bölgeler ara
sında dengesizliklerin bulunduğu bir gerçek
tir. Geri kalmış bölgelerimizin kalkınmasında, 
üretim prodüktivitesini bir kaç misline çıka
ran enerjinin önemli bir yeri vardır. Geri kal
mış bölgelerimizin daha fazla enerjiye ihtiya
cı var iken, bu bölgelere kifayetsiz miktaıda 
ve pahalı enerji verilmektedir. 
Partimiz bu bölgelere bol, güvenilir ve ucuz 
enerjinin temin edilmesi görüşündedir. Bu 
bölgelerdeki enerji üretim maliyetleri pahalı 
da olsa, özel tarife uygulamasıyla, en azından 
bütün yurt sathına şamil tek bir enerji fiyatı 
tesbit ederek bu dengesizliği ortadan kaldır
mak görüş ve kararındayız. 

10 — Enerji temininde devlet ve özel sektör ayrı
mına karşıyız. Bu iki sektörün iç içe ve omuz 
omuza çalıştığı ve enerji teminine güvenirlik, 
ucuzluk ve elâstiklik getiren bir sistemi par ti 
olarak destekleyeceğiz. 

11 — Enerji kaynaklarının işletmesinde ve enenji-



nin üretilmesinde tekelciliğe, tekel devletin 
elinde de olsa karşıyız. Enerjiyi pazarlayan 
kuruluşların, tüketicilerle tek taraflı anlaş
malar yapmalarını mahzurlu bulmaktayız. 
Anlaşmalar, her iki tarafın da haklarını em
niyet altına alacak ve tüketiciye kâfi miktar
da ve güvenilir enerjinin, taahhüt edilen za
manda teminini sağlıyacak şekilde olmalıdır. 

12 — Enerjinin mes'elelerini, enerjinin temini, nak
liye ve dağıtımı, tüketimi, finansman ve fiyat 
politikası ile bir bütün olarak ele almakta ve 
ancak bu anlayış içerisinde en iyi çözümün 
bulunabileceğine inanmaktayız. 

İŞÇİ HAKLARI 

Millî Selâmet Partisi işçilerimizin pahalılığın 
ağır yükü altında haksız bir şekilde ezilmesine son 
vermek kararındadır, işçi kardeşlerimiz el emeği ve 
alınteriyle geçimini temin eden, yurd kalkınmasında 
fedakârlığın ve feragatm örneğini veren kuvveti tem
sil etmektedir. Fakat paramızın değerini devamlı 
olarak düşüren, israfçı, aşırı faizci, fahiş kâra ses 
çıkartmayan, A.P. ve benzeri partilerin enfilâsyonist 
para politikası yüzünden işçilerimiz aldıkları ücret 
de satınalma gücü bakımından devamlı olrak azal
maktadır. Para kıymetinin düşmesi, fiatların hızla 
artması haksız olarak dar gelirli işçilerimizi sıkıntı
ya sevk etmektedir. Artan fiatlara muvazi olarak üc
retlerin artışı ayarlanamadığından işçilerimizin uğ
radıkları zarar ve haksızlık da devam etmektedir. 

Buna sebep istikrarsız para politikası olduğun
dan işverenlerimiz de bu yüzden mes'ul tutulamaz. 

Millî Selâmet Partisi evvelemirde paranın kıy-



metini düşüren aşırı faizci, israfçı ve enfilasyonist 
para politikasını kaldırmak suretiyle paramızın de
ğerini istikrara kavuşturarak dar gelirli işçi kardeş
lerimizin devamlı olarak haksızlığa maruz kalmasını 
önleyecektir. 

Ayrıca, yurdun her tarafında kurulacak fabri
kalar ve emsali yatırımlara işçilerimizin, esnafımı
zın ve bölge halkımızın hissedar olmasını sağlayacak
tır. Böylece fabrikaları devlete mal eden solcu parti
ler ile fabrikaları belli şirketlere ve şahıslara veren 
liberal partilerin işçilerimize kifayetsiz ücretten ve 
geçim sıkıntısından başka birşey getirmeyen yanlış 
usullerine karşılık Millî Selâmet Partisi işçilerimize 
ve halkımıza hem yeterli ücret ve hem de kârdan his
se vererek refaha kavuşmalarına imkân ve fırsat ve
recektir. 

Hattâ işçilerimiz temin ettikleri kazançlarla Ba
tı Almanya'da veya Japonya'da olduğu gibi, yeni ye
ni fabrikaları devlet yardımı olmadan kendi kendile
rine yapmaya muvaffak olacaklar ve yurdumuz bü
tünüyle kalkınarak zengin olacaktır. 

Çalışarak, alın teri dökerek temiz para kazanan
ların, ömürlerini yurt kalkınmasına adayanların 
haklarını korumak için kurulmuş müesseseleri ge
liştireceğiz. Bunlarm işlemesinde daha âdil ölçüleri 
hakim kılacağız. 

îşçi ücretlerinin tesbit ve tanziminde insaf ve 
adaletin esas tutulmasını, fiyat ve geçinme endeks
lerine ve zamanla artan hayat pahalılığına göre ayar
lanacak bir asgarî ücret baremi uygulanmasını za
rurî görüyoruz. 

İşyerlerinde sağlık ve emniyet şartlarını sağla
mağa, eşit işe eşit ücret kaidesini gerçekleştirmeye, 



devlet sektörü ile hususî işyerleri arasındaki iş em
niyeti farkını gidermeye çalışacağız. 

Ziraat sahasındaki işçilerimizin meşru haklarına 
kavuşmasını ve yarınlarının emniyet altına alınması
nı sağlıyacağız. 

Siyasî tesirlerden uzak bir sendikacılık faaliye
tinin teessüsü için gereken tedbirleri alacağız. 

İşçilerimiz ile işverenlerimiz arasında karşılıklı 
saygı, sevgi ve vicdan ölçülerine dayanan bir işbirli
ği kuracağız. 

İşçilerin emeklilik haklarının yeterli olmasını 
temin için gereken tedbirleri alacağız. 

Kadın işçilerle ağır işlerde çalışanların emek
lilik yaş haddinin 20 yıl olmasını uygun görmekteyiz. 

Kadın ve çocuk işçileri ahlâk ve vicdan kaidele
rine uygun çalışma şartlarına kavuşturacağız. 

İşçilerin ucuz ve sıhhî meskenlere sahip olma
sını, hastalık, analık, iş kazaları, meslekî hastalık
lar, ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm gibi hallerde müş-
kilâta uğramadan içtimaî yardıma nail olmalarını 
temin edeceğiz. 

İşyerlerinde sağlığa zararlı durumları giderecek, 
iş kazalarını önleyecek emniyet tedbirlerini sağlıya
cağız. 

İş kazalarına yeterli bir tazminat ödenmesine, 
işçilerin kârdan prim almalarına taraftarız. 

Bütçeden gösteriş ve ölü yatırımlara ayrılan 
ödenekleri durduracağız. Devlet yatırımlarını yeni 
iş sahaları, iş imkânları açacak şekilde tanzime, iş
sizlere iş bulma ile vazifeli müesseselerimizi daha 
ciddî ve başarılı kılacak yeni usullerle takviyeye ka
rarlıyız. 

Yurt dışındaki işçilerimizin bütün haklarını ko 
ruyacak, bilgi ve tecrübelerinden yurtta faydalanıl-



masını ve biriktirdikleri sermaye ile devlet garanti
si altında kurulacak fabrikalara işçi ve ortak olma
larını sağlıyacak bir program uygulayacğız. Yurt 
dışındaki işçilerimizin dert ve meseleleriyle meşgul 
olacak teşkilâtı genişleterek vatan hasretiyle yaban
cı memleketlerde sahipsiz kalmalarına imkân bırak-
mıyacağız. işçilerimizin çocuklarının millî ve dinî 
eğitimlerinin aksamadan yürümesi için gereken 
tedbirleri alacağız. 

Esnaf, sanatkârlar ve şoförlerimizle ilgili 
meseleler: 

Millî Selâmet davasının temel unsurlarından bi
ri olan ve hiçbir karşüık beklemeden davamıza hiz
met eden geniş esnaf, sanatkâr kitlesinin ve fedakâr 
şoförlerimizin dert ve meseleleri tam manasiyle hâl 
edümemiştir. 

BUhassa verilen krediler kifayetsizdir. Para de
ğeri düştüğü halde kredi hadleri sabit bırakılmıştır. 
Üstelik kredinin alınabilmesi son derece müşkül for
malitelere bağlanmıştır. Esnaf ve sanatkârlarımız 
dar gelirli oldukları için alacakları kredilerin faizsiz 
olması gerekir. Halk Bankası'nm plasmanının artı
rılması ve bu bankadan büyük sermayedarlara geniş 
krediler verilmesinin önlenmesi şarttır. 

Şoförler için vasıta temini müşkül olmuştur. 15 
bin lira gibi bir para ile araba sahibi olmak kolay ol
madığı gibi, bu paranın dahi alınabilmesi için çeşitli 
fuzulî formalitelere ilâveten şoförlerden bulmaları 
çok müşkül olan gayrimenkul ipoteği istenmektedir. 

Kredi miktarının artırılması, formalitelerin ba
sitleştirilmesi gerekir. Bilhassa vasıta fiatlarında ba
şıboş bir pahalılık hüküm sürmektedir. Başka ülke-



lere nazaran 4 misli fazla fiatla vasıta satılmaktadır. 
Aşırı kârı umursamayan ve esnaf, sanatkâr ve şo
förlerimizin aldıkları makine, araba, alet ve edevatın 
ucuzlaması için tedbir almayan A.P. nin hatalı po
litikası yüzünden tedirgin olanları partimiz selâme
te kavuşturacak ve yukarıda arz edildiği gibi adil 
esaslar getirecektir. 

Esnaf ve sanatkârlarımız için tutulması büyük 
külfet teşkil eden, hattâ bazılarının sanatını dahi ter-
ketmesine sebep olan defter tutma mecburiyetini 
kaldırmak kararındayız. 

Bağ-Kur kanunun aksayan taraflarının düzel
tilmesine çalışacağız. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın daha iyi işyerlerine 
kavuşmaları için sanayi sitelerinin kurulmasında ko
laylıklar sağlanması şarttır. 

Sağlık Hizmetlerimiz: 

Halkın sağlığını korumak, tedavi imkânlarını 
hazırlamakla mükellef olan devletin, bu hizmet ve 
vazifelerini memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarma 
cevap verecek şekilde bir nizama bağlamak kararın
dayız. 

Koruyucu hekimlik faaliyetlerini ilmî ve gerçek
çi bir görüşle yeniden tanzim ederek, halkın sağlığı
nı tehdit eden fizikî, kimyevî ve biyolojik tehlikelere 
karşı ciddî tedbirler alacağız. 

tçme sularına karışarak bulaşıcı hastalıkların 
yayılmasına sebep olan şehir ve kasabaların bozuk 
kanalizasyon ve lâğım durumlarını hıfzısıhha şartla
rına göre İslah edeceğiz. 

Köyleri ve gecekondu bölgelerini, içinde bulun
dukları gayri sıhhî ve iptidaî şartlardan kurtararak. 



buralardaki vatandaşlarımızın emniyet, huzur ve 
sağlık içinde yaşama tedbirlerini en kısa zamanda 
hazırlamaya çalışacağız. 

Bütün yurtta yaygın, modern gıda kontrolü sis
temini kuracağız. Belediyeleri her türlü gıda tahlil
lerini yapabilecek yeterli analiz laboratuarlarına ka
vuşturacağız. Böylece yenilip içilen, piyasaya ve sa
tışa arzedilen her çeşit besi maddeleriyle meşruba
tın mikropsuz, temiz, emin ve karışıksız olarak sa
tılmasını sağlıyacak tedbirleri alacağız. 

Hastane ve hasta yatağı sayısını çoğaltacağız 
Köylü ve fakir vatandaşların hastane kapılarında 
müşkülata uğramadan parasız muayene ve tedavile
rini temin edeceğiz. 

Ucuz, bol ve müessir ilâç temini imkânlarını ha
zırlayacağız. Üâç ve kimya sanayiini kuracağız. İlâç 
ana maddelerini yurdumuzda yapacağız. 

Ambalaj sanayii ve Uaç müstahzarı laboratuarı 
durumundaki ilaç fabrikalarımızı, ham madde imal 
edecek fabrikalar haline gelmeleri için gereken ter-
birleri alacağız. 

Sağlık hizmetlerinin yurdun en hücra köşelerin
de teminat altına alınması için, hekimler arasıdaki 
meslekî, ilmî yarışma ve olgunlaşmayı teşvik edici, 
verim ve hizmet farkını değerlendirici bir sistem yü
rüteceğiz. 

Hekimlerin ve sağlık personelinin tayinlerinde 
ve nakillerinde adalet prensiplerini ikame edeceğiz. 
Mahrumiyet bölgelerindeki hekimlerin ihtisas yap
malarına öncelik tanıyacağız. 

Yurd dışındaki hekimlerin yurda dönmelerini ve 
yurd içindeki hekimlerin yurd dışına muhaceret et
melerini önleyecek teşvik tedbirleri alacağız. 

«Ai le Planlaması, Nüfus Planlaması, Gebeliği 



önleme, İstenildiği kadar çocuk yapma» adlan altın
da yürütülen ,Türk neslini azaltmak, milletimizi, mil
letler camiasında küçük bir azınlık haline sokmak 
gayesini güden, millî menfaatlarımızı ve bekamızı 
baltalayan bu hareketin şiddetle karşısındayız. 

Büyük ve kudretli Türkiye'nin kalkınması ve 
dünya siyasetinde, tarihinde olduğu gibi lâyık oldu
ğu hükümranlık mevkiini alabilmesi için sıhhatli ne
sillerin çoğalması, insan gücünün artması bir zaru
rettir. Millî Selâmet Partisi, sağlık hizmetlerini yu
karıda arz ettiğimiz inanç ve görüş açısından plan-
layacaktır. 

Üniversite araştırmaları 

Bugün Türkiye'de üniversitelerimiz faydalı 
araştırma yönünden verimli değildir Hatta üniver
sitelerimizde ya km zamanda meydana gelen nahoş 
hâdiselerin bir sebebi de üniversitelerimizin şimdiye 
kadar memleket meselelerinin içine sokulmamış 
olmasıdır. Memleket ve millet hizmetinde olmanın 
iştiyakı içinde olan birçok muhterem profesörlerimiz 
senelerdir, hükümetlerimiz, bize bir vazife verse de 
milletimize faydalı olsak diye beklemektedirler. 

Onlara bu şekilde verimli vazifeler verilmediği 
için üniversitelerimizde de tatbikattan uzak. daha 
çok nazariyatta kalınmaktadır. 

Meselâ: Köylümüz kendi üniversitelerinde ken
di ilim adamlan tarafından memleket şartlarına gö
re geliştirilmiş bir motorla değil kifayetsiz yaban
cı motorlarla sulamasını yapar. Buna sebep, üniver
siteyle millet arasında alâka kuracak olan devlet me
kanizmasının vazifesini yapmamasıdır. 

Üniversitelerimizin Avrupa üniversiteleri tara-



fmdan bedeli döviz olarak ödenip satın alınan tek ki
tap yoktur. Bunun sebebi Millî Selâmet Partimizin 
bu mevzudaki görüşü olan: ilim için ilim değil, fay
da için ilim prensibinin tatbik edilmemesidir. 

Millî Selâmet Partisi olarak üniversitelerimizi, 
hakikî, tatbikî, ilmî araştırmalara yöneltecek, üniver
site ile millet arasındaki bağı kuracağız. 

Meselâ, Teknik üniversitelerin ziraat makineleri 
kürsüsüne, memleketimiz şartlarına en uygun trak
tör tipinin araştırılması vazifesini vererek mille
timize hizmet arzusuyla dolu olan muhterem profe
sörlerimizin çalışmalarını değerlendirdiğimiz gibi 
ilim adamı ile devlet, kaynaşmasını da sağlıyacağız. 

Millî Selâmet Partisi ilim yuvalarımızı millet 
hizmetinde, çalışma yapar hale getirecektir. 

Basın: 

Cemiyet ve devlet hayatında ve bilhassa maddî 
ve manevî gelişmemizin sağlanmasında, milletler
arası kültür alışverişlerinde hür basının rolü büyük
tür. 

Millî mefahire bağlı, manevî ve ahlâkî değerlere 
hürmetkar olmak suretiyle basınımızın tam ve kâ
mil manâda hür olması Millî Selâmet Partisi'nin baş
ta gelen prensiplerindendir. 

Bu sebeple basınımızın ilmî ve içtimaî esasların 
ışığı altında, fikrî gelişmeye tahlil ve tenkide ağırlık 
verebilmesi, bölücü ve yıkıcı olmaması hertürlü pe
şin fikirden uzak olarak mes'eleleri ele alması gerekir. 

Ülkemizde maddî ve manevî kalkınma şartları
nın hazırlanmasında iç istikrar, barış ve huzurun 
sağlanmasında, temel hak ve hüriyetlerin eksiksiz 
ve adil esaslar dairesinde uygulanmasında ve de-



mokrasimizin tekâmülünde hasmımıza büyük vazife
ler düşmektedir. 

Basınımız politikada karşılıklı anlayışın hâkim 
olmasına hatalı fikirlerin tasfiye edilerek millî men
faatlere uygun prensiplerin kuvvet kazanmasına hiz
met edecek tarzda gayret göstermelidir. 

Kalemlerini bu istikamette kullanan güzide ba
sın mensuplarımız mevcuttur. 

Muhterem basınımız şahısları ve partileri yıp
ratmak için belirli çevrelerce ortaya atılan gayri cid
dî propagandalara iltifat etmemeli, kendi bünyesin
de de bu temayülde olanları tasfiye edebilmelidir. 

Farklı görüş sahiplerinin millî menfaatler bakı
mından birbirlerine karşı büyük bir toleransla hare
ket etmeleri iktiza ettiği gibi basının ve basm men
suplarının da bu esaslar içinde hareket etmeleri de
mokrasinin yaşaması ve tekâmülü için elzemdir. 

Basın kalkınmamıza hız katacak Millî bir mü
essese ve imkân olduğundan bu imkânın heder edil
meden en iyi şekilde değerlendirilmesinin temini en 
samimi arzumuzdur. 

K A D I N H A K L A R I : 

Aile Türk Toplumunun temelidir. Bu temelin 
sağlam olabilmesi için devlet; ana ve çocuğun korun
ması için gerekli bütün maddî ve manevî tedbirleri 
almak mecburiyetindedir. Millî Selâmet Partisi, geç
miş iktidarların bu tedbirleri tam manasıyla alma
dığına kanî olduğundan kadınlarımızın haysiyet ve 
şereflerini korumak, cinsiyetlerine uygun olmayan 
işlerde, iktisadî zorunluluklar dolayısıyla çalıştırıl
malarını önlemek üzere bütün Türkiye'ye şamil bir 
teşkilât kuracaktır. Bu yardımlaşma teşkilâtı çalı-
şamıyan kadınlara dul ve yetimlerine hertürlü mad-



dî ve manevî desteği sağlıyacak, hayatlarını temi
nata bağlayacaktır. Ayrıca çalışmaya mecbur olan 
kadınlara da onun analık gibi mukaddes olan en ta
biî ve şerefli vasfını da nazara alarak uygun çalışma 
şartları temin edecek, kadınlarımızı özel olarak koru
yacaktır. 

Günlük nafakası peşinde koşan kadının cemiye
te sağlam karakterli evlâtlar yetiştirme vazifesinin 
aksamaması için kadınlarımızın çalışma şartları 
hafifletilecek ve analık vazifelerini ifa edecek rahat
lığa kavuşturulacak, çalışmaya mecbur olan kadın
larımızın emeklilikleri 20 yıla indirilecektir. 

Kuvvetli cemiyetler sağlam ailelere dayanan ce
miyetlerdir. 

Partimiz kadına erkeğe, herkese ilim prensibini 
kabul etmiştir. İlim öğrenmede yer ve yaş sınırlama
sı yapmaz. Bu bakımdan kadınlarımızın hem memle
ket mes'elesine vakıf hem ev ve aile işlerinde ve ço
cuk terbiyesinde ihtisas sahibi olmasını temin ede
cek şekilde yetiştirilmesini sağlıyacaktır. 

Partimiz aile hukukunda ve karı koca ile aile 
efradının birbirleriyle olan münasebetlerinde meşru 
hukuk nizamımız dışındaki görüşlere iltifat etmez. 

MEMURLAR : 

Devlet personelinin hukukî, malî, idarî, sosyal 
durumunu en iyi şekilde halledeceği ve bir reform 
niteliğini taşıyacağı iddiasıyla tatbikatına girişil
miş bulunan 657 sayılı personel kanunu ve ekleri, me
murlar arasında şimdiye kadar görülmemiş bir hu
zursuzluk meydana getirmiştir. 

Eski statünün hasreti içinde bulunan büyük me
mur kitlesi, adaletsiz tutumun bedbinliği içinde gün 



geçtikçe, sofrasından sür'atle azalan lokmalarının 
yaptığı tesirle devamlı şikâyet halindedir. 

Personel Kanunu tatbikatı, memurlara ve emek
lilere istikbalinden endişe eden kişilerin bozgunluk 
ve huzursuzluğunu getirmiştir. 

Partimiz, yapılan hizmeti esas alan bir görüşün 
sahibi olarak bütün devlet hizmetinde bulunan me
murların intibaklarında, yeniden değerlendirme 
yapılıp her hizmetin terfiden sayılması ile en az 
maaş alan memurunda ehliyet ve liyakat gösterdiği 
takdirde terfiinin tavan tanımadan yapılarak maaşı
nın yükseltilmesi arzusundadır. 

Sorumsuz gidişe dur denmeli, her memurun yap
tığı işin ehemmiyetine göre, selâhiyet, sorumluluk ve 
buna muvazi olarak da maddî ek imkânlar sağlan
malıdır. Ayrıca, mahrumiyetler, yıpranmalar da 
maddî yönden takviye edilmeli ve bütün milletin bek
lediği iyi ve çabuk iş güler yüz, memuru huzura ka
vuşturarak temin edilmelidir. 

Bunun için, daha tamamı yürürlüğe girmeden 
yamalı bohçaya dönen ve büyük şikâyetlere sebep 
olan personel kanunu bütün devlet personelinin ada
letli bir görüş açısından hukukî, malî, idarî ve sosyal 
durumunu, şikâyeti mucip olmayacak şekilde halle
decek tarzda değiştirilmelidir. 

Rüşvet, suistimal ve kötü muamele ile ciddî şe-
küde mücadele edilmelidir. 

Devlet çarkının sür'atli ve randımanlı çalışması; 
arzu edilen büyük yatırımlarının kısa zamanda ya
pılmasını sağlayacak ve kalkınma hızını artıracak 
kötü idareciler elinde bedbinliğe düşen asü Türk 
Milletinin yüzünü güldürecektir. 



MADENCİL İK : 

Madenciliğimiz dünya milletleriyle kıyag edildi
ğinde çok geri durumdadır. Bu gerilik, maden yatak
larımızın az veya madenlerimizin düşük tenorlu ol
masından değü, işletmeciliğin yetersiz olmasından ve 
maden işletmelerin devlet tarafından kontrol edilme
mesinden ileri gelmektedir. 

Maden Dairesi yetersizdir. Maden tetkik ve 
arama enstitüsünün bütçesinin %90 ı personel gider
lerine sarfedilmektcdir. Bunun manâsı şudur. Bir 
yatırımı o yatırımı dokuz misli giderle yürütüyorsu
nuz ve b u derece verimsiz bir işletmeyi ıslahda etmi
yorsunuz. Demektir ki, yeryüzünde böyle rantabl 
olmayan işletmeciliği devam ettiren bir iktidar daha 
yoktur. 

Bu bakımdan Millî Selâmet Partisi derhal b u 
yanlış tatbikata son verecek, bütün maden işleriyle 
uğraşacak bir «Maden işleri Genel Müdürlüğü» ku
racaktır. Bu genel müdürlük bünyesinde, maden ara
ma ve işletme projeleri tetkik ve tasdik edilecek ve 
bütün maden işletmeleri kontrol mühendisliği teşki
lâtları tarafından daimî kontrol edileceklerdir. 

Bu kontrolların sıhhatli yapılabilmesi için halen 
mevcut olmayan, maden işçisiyle maden mühendisi 
arasındaki kademenin yetiştirilmesi gayesiyle okul
lar açılacaktır. 

Zayıf olan maden teknolojisinin kuvvetlendiril
mesi için gerekli hertürlü tedbiri devlet alacaktır. 

Yüksek tenorlu kısımların biran evvel çıkarılıp 
değerlendirilmesi arzusu millî gelirimize zarar ver
mekte, yeraltı hazinelerimizin israfına sebep olmakta
dır. M.S.P. madenlerimizin ziyanına sebep olan bu 
tatbikatı derhal önleyecektir. Maden işletmeleri 



mutlaka projesine uygun olarak ve devlet kontrolün
de yapılanaktır. 

Kredi alamadığı için gerekli üretim seviyesine 
çıkamıyan, büyük döviz kaynağımız ve yeraltı hazi
nelerimiz olan madenlerimizin en iyi şekilde değer
lendirilmelerini temin için Maden Kredi Bankası ku
rulacaktır. Bu banka; ortakları o madenlerde çalı
şan isçilerimiz ve o bölgenin sakinleri olan bölgesel 
kalkınma şirketlerine faizsiz kredi verecektir. Böy
lece istihsalden elde edilen kâtlar ufak gruplara de
ğil ,3'aygm topluluklara dağılacak ve halkımız top-
yeküıi yaşama seviyesini yükseltebilecektir. Memle
ketimizin bünyesine bir hastalık şeklinde giren ko
münizme ancak buna benzer köklü tedbirlerle mani 
olunabilir kanaatindeyiz. 

B A N K A C I L I K POL İT İKAMIZ : 

Bugün tatbik edilen Bankacılık ve kredi politi
kası yüksek t a iz hadleri yoluyla kaxaııç sağlamaya 
ağırlık vermiştir. Bu yüzden- banka kredileriyle iş 
yapan tüccar, esnaf, .sanayici, ziraatçı vosair teşeb
büslerin maliyeti yükselmektedir. Maliyet yüksek
liğinden yatırım];.1 - verimsiz olmaktadıı. İç ve dış 
pİ3rasa kaışiMM'Ja ıekabct imkânından nıahtum ka
lınmış oluyor. 

Neticeden fiyatlar devamlı t larık artıyor, para 
kıymeti fak hadl'Tİ nıpbetinde düşüş kaydediyor. 
Çığ g ib i artını pahalılığın altında dar gelirli olan 
işçi, memur, « f v f , küçük çiftçilerimiz eziliyorlar. 

Millî îîelâmet 1 artisi ou politikayı ilmî ölçüler 
içerisinde işleyen bir politika haline getirecektir 

Bp.nka ve kredi politikasında gayemiz yatırıma 



ve kâr ortaklığına dönük bir politikadır. Bankalar 
diğer işlerin yanında yatırımda ağırlığı, sanayide 
büyük millî hamleyi gerçekleştirmeye verecek, ser 
maye şirketleri olarak ticarî, smaî, zirai teşekkülle
re hissedar olarak katılacaktır. 

Bankalar Devlet plânlama teşkilâtınca tespit 
edilip ön görülen sahalara faizsiz kredi verecektir. 

Bankacılık politikasının kâr ortaklığı sahasında 
inkişafı, maliyeti düşürerek, hayat pahalılığını önle
yerek memlekete ucuzluk getireceği gibi çok hare
ketli bir sermaye piyasası doğmasına sebep olacak
tır. 

Bugünkü istismara alet olan faiz politikasının 
zararlarından kurtulacak olan ticarî hayatımıza is
tikrar gelecek, paramızın kıymeti sabit kalacak ve 
bilhassa işçi, işveren münasebetlerini baltalayan fi
yat hareketleri kalkacağından memleket huzur ve se
lâmete kavuşacaktır. 

MESKEN POL İT İKAS I : 

Millî Selâmet Partisi vatandaşın gayrî sıhhî 
şartlar altında yetersiz meskenlerde birçok belediye 
hizmetlerinden mahrum olarak yaşamasını önleye
cek, her ailenin bir mesken sahibi olması için proje 
ve teknik yardımın yanında faizsiz mesken kredisi 
de vererek gecekondu probleminin halledilmesini te
min edecektir. 

Bunun için şehirlerin civarında hazineye ait 
toprakların devlet plânlama teşkilâtı tarafından, 
Makro Plân olarak değerlendirilmesi yapılıp, nere
lerin iskân sahası, nerelerin sanayi bölgesi, nerele
rin ziraat sahası olacağı tesbit edilecek bu esas plân 
çerçevesinde mesken sahaları olarak ayrılan bölge-



lere derhal su elektrik ve yol gibi alt yapı hizmet
leri götürülecek, mahalli şartlara uygun olarak ya
pılacak projeler bedelsiz olarak vatandaşa verilecek 
ayrıca arsa bedeli dahil inşaat için gerekli kredi fa
izsiz olarak uzun vadede ödenecek şekilde temin 
edilecektir. 

Millî Selâmet Partisi Devletin vatandaşa asga
rî yaşama şartlarını temin etmek üzere hertürlü 
hizmeti götürmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu 
bakımdan lüks yapılar yerine ihtiyaca cevap veren 
sıhhî şartları haiz fakat israfa kaçmayan yapılar 
devlet imkânlarıyla teşvik edilecektir. Bu hususta 
düsturumuz her aileye bir yuva prensibi olacaktır. 

Gecekonduların sıhhî şartlara kavuşturulması, 
yol, su elektrik ve diğer medenî imkânlardan mah
rum bırakılmaması gerekir. Gecekonduların ıslâh 
edilerek standart mesken şartlarına kavuşturulması 
için teşebbüs edecek vatandaşlara devletin yardım 
etmesi sağlanmalıdır. İnkişaf eden şehirlerimizin 
ve sanayi bölgelerimizin etrafında yerleşme sahaları 
ihdas edilmesi ve ucuz, sıhhî mesken yapılması için 
plânlar ve projeler hazırlanması böylece, kolaylık 
ve hizmetleri şehirleşmeden önce mahalline getiren 
bir iskân politikası takip edilmesi lüzumuna inanı
yoruz. 

Köy evlerinin çoğu bugünkü şartlara uymayan 
ve bilhassa zelzele bölgelerindeki kardeşlerimize çok 
büyük mal ve can kaybına sebep olan yapılardır. İk
lim şartlarına, köylünün ihtiyaçlarına uygun düşen 
bir imar ve iskan politikası geliştirmek kararında
yız. Bu politikanın tatbikinde zelzele bölgelerine ön
celik verilmesi ve zelzeleye dayanıklı evler yapılması 
için gereken hizmetlerin yerine getirilmesi elzemdir. 



lşçilrimizin ucuz ve kolay mesken temin etmesi 
için kredi ve arsa temini ve ucuz malzeme tahsisi 
mevzuunda teşvik edici usuller tatbik edilmesi şartı
na inanıyoruz. 

Plân ve projelerin tasdik formalitesinin kaldırıl
ması ve gereken kolaylığın sağlanması bir mecbu
riyet halini almıştır. 

Mesken inşaatı hareketinin şehirleşme hızına 
göre ayarlanması için hareketli bir imar politikası 
ihdas edilmelidir. 

TURİZM MESELELERİMİZ : 

Yurdumuz, turistik, estetik, sanat bakımından 
çeşitli kaynaklara ve tarihî zenginliklere sahip, dün
yanın en alâka çekici bir ülkesidir. 

Mübarek ecdadımız, barındığımız bu aziz top
rakları, sayılan onbinleri aşan, şehirlerden dağ baş
larına ulaşan, muhteşem mâbedler, tarihî âbideler, 
selâtin camiler, mescidler, meşrutalar, sanat harika
sı şaheserler, saraylar kervansaraylar, hanlar, ha
mamlar, köprüler, türbeler, çeşmeler kütüphane ve 
külliyeler, yaldızlı kitabeler, el yazması taş basması, 
nadide eserler, mektepler, medreseler, aşhaneler, 
hastaneler, müzeler, yüzbinlerce içtimaî yardım mü
essesesi vakfiyelerle süslenmiştir. 

En az bin yü dünyaya önder ve örnek yüce bir 
medeniyete malik olduğumuzu, ilim, sanat, kültür 
ve ahlâk üstünlüğümüzü isbatlayan bu muazzam ve 
tarihî mirasımıza bugüne kadar gelip geçen iktidar
lar sahip ve bekçi olamamış, bu engin mefahirin kıy
metini anlayamamıştır. 

Hiç bir milletin ecdadı ahfadına, maddî ve ma
nevî değeri bu derece yüksek tarihî ve turistik eser
ler bırakmamıştır. Ne yazık ki, bunlann bir çoğu 



bugün harap, perişan ve bakımsız durumdadır. Bir 
kısmı da yıktırılıp arsaları ve enkazı satılmıştır. 

Partimiz bu tarihî âbide ve millî eserlerimizi, 
asıllarına halel getirmeden yeniden ihya ve restore 
ederek, turistlerin ve dünya bilginlerinüı ziyaret ve 
tetkiklerine sunmayı, bunları devamlı döviz getiren 
bir kaynak haline sokmayı mülî bir vazife bümek-
tedir. 

Turizm politikasında esas prensibimiz millî ve 
tarihî değerlerimizi sanatını ve kutlu günümüzü 
dünyaya tanıtmaktır. 

Adalet Partisinin altı senelik iktidarı devresin
de İsrarla uyguladığı, Anavatanımızdan Türklük dam
gasını silen, kalıntıları bile bulunmayan Bizans ve 
Hıristiyan tapınaklarının, eski Yunan adına yapılan 
eserlerin ihyası uğruna bu fakir milletin bütçesin
den yüzlerce milyon lira döken, bir kazıda köhne 
Bizansa ait bir taş çıkınca şehir plânını değiştiren, 
dağ başında Yunanlı Keferonos'un mezarına giden 
asfalt yollar döşeyen ve böylece Yunanlıların megalo 
îdca'sına uygun düşen, ahlâk ve geleneklerimizi de
jenere eden kumarhane ve buluşma evleri gibi tesis
lere krediler veren bir turizm politikasının karşısın
dayız. 

A P iktidarının 20 milyon Türk lirası harcayarak 
rastgele çiftlerin buluşma moteli yaptığı Edirne ve 
İzmir'deki tarihî kervan saravları, tekrar eski hizmet 
gayesine çevirmeye, fakir talebelere yurd haline ge
tirmeye kararlıyız. 

Milletimizin fıtratında mevcut misafirperverlik 
ahlâk ve mânâ yüceliklerini dünyaya tanıtabilmek 
için gerekli tedbirleri almak kararındayız. Turizm 
kredi ve yatırımlarının milletçe kalkınmamıza, tari
himizde olduğu gibi cihana örnek üstün bir medeni-



yet kurmamıza yardımcı olacak sahalara yatırılma
sının lüzumuna inanmaktayız. 

A.P. hükümetlerinin turist sayısına katarak 
övündüğü, parklarda bedava geceleyen esrarkeş, zü
ğürt ve bitli turistlerin, saçı sakalına karışmış uyuş
turucu madde kaçakçıları ve alıştırıcıları hippilerin 
yurdumuza sokulmaması için gereken tedbirleri ge
tireceğiz. 

Müşterek tarihî ve kültürel münasebetlerimiz 
bulunan, ilgisizlik ve hatta taciz yüzünden Atina, 
Kapri, Marsilya, Madrid, Viyana gibi Batı şehirle
rine akın eden, oralarda yüzlerce milyon dolar sarf 
eden Yakın ve Orta-Doğu Petrol kırallarını ve zen
gin ailelerini yurdumuza çekecek şartları hazırlaya
cağız. 

İç turizmin gelişmesi için, ulaştırma, dinlenme 
ve tanıtma mevzularında kolaylıklar Bağlıyacağız. 

Yabancı turistlerin tarihî ve tabiî kaynakları
mızdan faydalanmaları, Türk misafirperverliğine 
yaraşır şekilde karşılanmaları, yurdumuzu millî ve 
tarihî zenginliklerimizi tanımaları, kültür ve millî 
ahlâkımızdan faydalanmaları, soyulmadan döviz bı
rakmaları için icab eden bütün tedbirlerin hazırlan
masına çalışacağız. 

TARIM POLİTİKASI: 

Ziraatte bereketli topraklarımızın daha fazla 
verimli olması için birinci derecede ele alınması ge
reken mes'ele: 

a ) İnsan unsurunun eğitilmesi'dir. 

Köylümüzün modern ziraatin icablanna intibak 
edecek şekilde bilgi ve tecrübesinin artırılması. 



Kooperatifçiliğe ve müşterek çalışma itiyadına 
alıştırılması şarttır. Bunun için, kurslar açılmasını, 
üretme çiftliklerinde ve tohum ıslah istasyonların
da tatbiki seminerler tertibini, ve köy ilkokullarında 
köyün ziraî hususiyetlerine cevab verebilecek yar
dımcı derslerin ihdasını faideli buluyoruz. 

Köy okullarında vazife alacak öğretmenlerin 
yetiştirilmelerinde de gereken ıslahatın yapüması 
köylünün zirai bilgiler bakımından eğitilmesine me
dar olacak bilgilerle teçhiz edilmelerini sağlamak 
kararındayız. Köyde vazife alacak din görevlilerinin 
de, köyün her bakımdan kalkınması ve bilhassa zi
raî sahada yeni usullere alıştırılması için köylümü
ze yardımcı olmaları sağlanacaktır. 

Köy kalkınmasında ve modern ziraat icabları-
na intibakta öğretmenin din görevlisinin ve teknik 
elemanın fikir ve işbirliği yapabilecek ve köylümüzün 
haleti ruhiyesine hitab edebilecek ve onun maddî ve 
manevi gücünü harekete geçirebilecek zihniyette ol
malarına itina gösterilecektir. 

b ) Toprağın ıslahı ve istihsal vasıtalarının 
temini : 

Bölgenin iklim şartlarına ve toprağın hususi
yetlerine göre zirai işletmelerin vüs'ati ve işletme
lerde bulunması gereken ekipmanların tesbiti tat
bik edilecek ziraî usullerin ve ekilecek mahsul nevi 
ile yapılacak münarebenin kullanılacak gübrenin ve 
sulama metodunun tayini zirai planlamamızın ele 
alacağı mevzuların başında gelmektedir. 

Bu şekilde tesbit edilecek işletmelerin parçala
narak birim sahada verimin düşmesini önleyecek 
demokratik ve hukuki tedbirler alınacaktır. 



Zirai kredilerin eskimiş hissedarlara bölünmüş 
ve kredi teminatı olamayacak duruma düşmüş tapu
lardan ziyade zirai işletmenin istihsal ve ödeme gü
cüne göre ayarlanmasını temin edecek yeni bir sis
teme bağlamak ve formaliteleri kaldırarak çiftçiye 
kolaylık sağlamak kararındayız. 

Yorgun arazinin u<lahı gübrelenmesi sulanması 
hususlarında devlet çiftçiye yardımcı olacaktır. 
Köylerimize enerji verilecek, tabu gübrenin yaka
caklarda kullanılması önlenecek. "Hu çok değerli p ib-
ıcnin toprak ıslahında kullanılması sağlanacaktır. 

Çiftçimiz ve köylümüzü korkunç derecede pa
halanmış olan traktör, biçerdöver ve emsali ziraat 
alet ve makinelerinin alım s. ılımından doğan istis
mardan kurtarmak kararındayız. İspanya veya Yu
nan uflci.'rinc Bizim paramızla 30 000 liraya satılan 
bir traktör Bizim çiftçimize 100 000 liraya satılmak
tadır. Çiftçimizi bu durumdan kurtarmak ve ucuz 
makine gübre ve aair ekinman temini için devletin 
genken bütün gücimü .sarf ederek verimli bir ziraî 
kalkınırı:? hareketinin öncüsü olmasını kaçnıılm.'z bir 
vazife telakki ediyoruz. 

Bugün traktör ithalinde çiftçimizi beynelmilel 
ticari oyunlara kurban edecek bir başıboşluk var
dır. Yurdumuza 30'u aşkın traktör çeşidi sokulmak
tadır. Firmalar 2-3 senede bir model değiştirerek 
yedek parça yokluğu husule getirmektedir. Bu yüz
den yepyeni traktörler miadı olmadan önce kulla
nılmaz hale gelmekte çiftçimiz mağdur olmakta 
milli servet heba olmaktadır. 

Milli Selamet Partisi çiftçimizi bu feci durum
dan kurtaracak. Bunun için yurdumuzun iklim ve 
toprak karakterlerine göre muayyen model ve güç
te traktörler yurdumuzda kurulacak fabrikalarda 



yapılacak. Her zaman bol miktarda yedek parça 
bulundurulacaktır. 

Çiftçinin mahsulünün değerlendirilmesi için, 
taban fiatlannın haksız ölçüler tahtında sabit tutul
masına karşıyız. Çiftçinin satın aldığı eşya günden 
güne yıldırım hızıyla pahalanırken sattığı mahsu
lün fiatmın sabit tutulması haklı bir icraat değildir. 
Bunun amili ise tatbik edilen fahiş faizci politika
dır. Millî Selâmet Partisi bu politikayı ıslah ederek 
ve enflasyonist para politikasına dur diyerek fiat 
istikrarını sağlayacak ve çiftçimizin üzerindeki bü
yük mali yükler kaldırılmış olacaktır. 

Ulaştırma hizmetlerinin zirai ihtiyaçlara göre 
tanzimine ve ziraatle ilgili sanayiin yurdun her ta
rafında zirai istihsal faaliyetlerine cevab verebile
cek şekilde geliştirilmesine ve böylece mahsulün de
ğerlendirilmesine çalışacağız. 

Mahsulün kolayca iç ve dış piyasada pazarlan-
masına, sürümünün temini için standardizasyonuna 
yarayacak müesseseleri müstahsilin de iştirakiyle 
kurulmasına çalışacağız. Müsait yerlerde fındık, 
fıstık ve zeytinlik açılması ve bağ dikilmesi için va
tandaşa kolaylık sağlayacak yeni usuller getirmek 
emelindeyiz. 

Ziraat sektöründe nüfus artışı dolayısiyle iş bu
lamayarak sanayi sektörüne aktarılması gereken 
çiftçi ve köylülerimizin bölgelerindeki sanayi tesis
lerine müsait şartlarla hissedar ve işçi olmalarını 
temin edecek bir plan uygulanacaktır. 

Toprağın hususiyetlerine göre en uygun tohu
mun tesbiti için devlet çiftçiye azami yardımı ya
pacaktır. 

Sulanan arazinin artırılması için daha verimli 
ve daha hızlı bir planın hazırlanması lüzumludur. 



Bu meyanda Topraksu çalışmaları hızlandırıla
cak nehir ve ırmak sularından azami faydalanmak 
için kanal tesisleri artırılacak gerekli bölgelerde ar
tezyenler açtırılacak, ufak barajlar, bölge gölcükle
ri tesis edilecektir. 

K O Y K A L K I N M A S I : 

Nüfusumuzun büyük kısmı köylüdür. Köyde 
oturmaktadır. Kalkınmanın köyden başlaması re
fahın köylümüze intikal etmesi temel prensibimiz
dir. Şimdiye kadar köy kalkınmasının edebiyatını 
yapan tatbikata gelince fuzuli israflarla köylüden 
alınan vergiyi heder ederek köylerimizi kendi derd-
leriyle baş başa bırakan idareler ve partiler ciddi 
bir köy kalkınması yapamamışlardır. 

Lükse, israfa zevk ve sefahate son derece mey
danı bo şbırakan başıboş zihniyetle yurd kalkınma
sı ve hele köye hizmet götürmek mümkün olamaya
cağı için bugüne kadar köylümüzün ıztırabı hakkıy-
le dindirilememiştir. 

Seçim zamanı köylüden bir kere daha rey al
mayı deneyen bir kısmı siyasi partiler, fırsat elle
rinde olduğu halde şimdiye kadar değiştirmek zah
metinde bulunamadıkları K Ö Y K A N U N U N D A N şi
kayet etmektedirler. Neticesi paraya dayanmayan 
kanun değişikliğinde bile bu derece ihmalkâr davra
nanların başarılı bir köy politikası takip edeceğine 
inanmak kolay değildir. 

Deenmiş olan partilerin yeniden denenmesinin 
nedamet getireceğini köylümüz iyi bilmektedir. Bu 
sebepten bu sefer köylü kardeşlerimiz M l L L Î SELA-
MET'e rey vermek kararındadır. 

Milli Selamet Partisi israfları kaldıracak bunun 



yerine köylerimizin, yol, su, içme suyu, okul, sağlık 
merkezi ve cami gibi ihtiyaçlarını giderenektir. 

Köylerimizin herbirinin daha zengin olması 
için neler yapılması gerektiği hususunda ilgili uz
manlar inceleme yapacak her köy için yapılan in
celemelere göre o köyün kalkınması temin edilecek
tir. 

Arıcılık, tavukçuluk, hayvancılıkta köylümüzün 
kalkınması için gereken yardım yapılacaktır. 

Halıcılık geliştirilecek, el tezgâhları köylere ya
yılarak sınai hareketlerin köye intikali sağlanacak, 
köylerin bulunduğu bölgelerde yapılacak atelye kü
çük sanayi tesisi ve fabrikalara köylünün bu şekil
de hem fiilen hem de hissedar olarah iştiraki müm
kün olacaktır. 

Kredi için barem ıslah edilecek isteyene ayni 
kredi temin edilecek faizsiz olarak verilecek kredi
ler köylünün ödeme ve istihsal gücü ile mütenasip 
olacaktır. 

Köylülerimizin mallarını ve mahsullerini değer 
pahasına satmaları için gereken teşkilatlar kurula
cak kooperatifçilik teşvik olunanak taban fiatlanna 
konulan haksız tahdidler adil ölçülere icra edilecek
tir. 

Sağlık ocakları hizmetlerinin zamanında yapıl
ması için köylerin telefonla teçhiz edilmesi ve acil 
vak'alarda acele vasıta doktor ve ebe teminine im
kân bulunması sağlanacaktır. 

İstidatlı köy çocuklarının yüksek tahsile kadar 
okumasının temini için gereken sistem kurulacak
tır. 



ORMAN KÖYLERİ VE ORMANCILIK 

Ecdadımız ağaç sevgisini ve ağaç dikmenin ve 
korumanın ehemmiyetini nesillerden nesillere, asır
lardan asırlara intikal ettirmiştir. Bu çok hayırlı 
inanışın devam ettirilmesi ve yeni nesillerimizin bu 
haleti ruhiye ile yetiştirilmeleri orman ve ağaçlan
dırma politikamızın fikri ve manevi temeli olacak
tır. 

Yaş kesen baş keser inanışı ile ağaç sevgisini 
ibadet aşkı haline getiren ecdadımızın ruhu canlan
dırılarak yurdumuzun ağaçlandırılması ormanları
mızın korunması temin edilecektir. 

Bu suretle köylümüz ormanın koruyucusu ve 
bakıcısı clacak ve alınan cezri tedbirler ve cezaî 
müeyyidelere zamanla lüzum kalmayacakta". 

Orman için ve Ormana yakın olan köylülerimi
zin ormana bizzat sahip çıkıp korumaları için gere
ken yenilikleri getirmek kararındayız. 

Aşılanarak daha verimli hale gelecek sahaların 
fındık, fıstık ve zeytin üretimi için orman köylüle
rine tahsisine ve istihsalatm artırılmasına devlet 
olarak yardım edecek bu husustaki engelleri kaldı
racağız. 

Orman mahsullerini değerlendiren sanayie ön
celik vererek Orman köylülerinin bu müesseselerde 
öncelikle çalışmasına imkan hazırlamak emelinde
yiz. Orman yollarının yapunmda teraslamada ve 
sair orman hizmetlerinde Orman köylülerinin çalış
tırılması suretiyle geçimlerinin sağlanmasını göze
teceğiz. 

Yurt içi ve yurt dışıda iş bulma mevzuunda or
man köylerine kolaylık sağlanması gerektiğine ka-
niyiz. 



ORMAN SUÇLARININ AFFI : 

Orman suçlarının affına partimiz taraftardır. 
Ormana zarar verenlerin hapishanede yatması or
mana veya yurd ekonomisine hiçbir fayda sağlamaz. 
Orman ve ağaç sevgisinin ehemmiyetini telkin eden 
metotlar uygulanması şarttır. Eğer tecziye gereki
yorsa bu tecziyenin ormana verilen zarar nisbetin
de ağaçlandırma faaliyetlerine malen veya fiilen 
katkıda bulunmak yoluyla daha yapıcı ve daha İs
lah edici bir metotla yapılmasında faide mülahaza 
ediyoruz. 

HAYVANCILIK : 

Hayvancılık halkımızın dengeli olarak beslen
mesine, 

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın kal
kınmasına, yarayan çok mühim bir mevzudur. Şim
diye kadar hayvancılık alanında başarılı hamleler 
yapılamamıştır. 

Türkiye'de bilhassa fert başına düşen et ve süt 
üretimi diğer ülkelere nazaran azdır. Bu ise halkı
mızın protein ihtiyacı bakımından yeterli bir gıda 
alamadığını göstermektedir. 

Hayvan yemi sanayiin ihtiyana cevab verecek 
şekilde geliştirilmesi, 

Hayvan ırklarının ıslahı için yurt çapında plan
lı ve programlı bir şekilde faaliyetlere girişilmesi. 

Hayvan hastalıkları ile mücadelede daha ve
rimli çalışmalar yapılması ve bu hizmetlerle uğra
şan personelin kolaylıkla faaliyet gösterecek şekil
de vasıta ve imkanlarla teçhizi, 



Hayvan yetiştiricilerine kolay ve ucuz kredi 
temini, 

Mer'alarm ıslahı ve muhafazası için gereken 
tedbirlerin alınması, 

Iç ve dış pazarlarda hayvan ürünlerinin değer
lendirilmesi için modern sanayi ve muhafaza tesis
leri kurulması, 

Muayyen yaş ve ağırlığa gelmemiş hayvanların 
kesümesine son verilmesi gibi tedbirler alarak hay
vancılığımızı geliştirmek ve bu mevzuu ile uğraşan 
vatandaşlarımıza yardımcı olmak kararındayız. 

BALIKÇILIK V E SU ÜRÜNLERİ : 

Ülkemizin üç yanı denizle kaplıdır. Balıkçüık v e 
su ürünleri bakımından Allah vergisi olarak çok 
geniş imkanlara sahibiz. Ancak bu zengin kaynak
lara nisbetle balıkçılığımız o derecede inkişaf etti
rilememiştir. 

Milli Selamet Partisi evvelemirde balıkçılığımı
zın inkişafı için 

a) Kıyı balıkçılığının takviyesi, 

b ) Açık deniz balıkçılığının gelişmesi için ge
rekli kredi ve vasıtaların temininde akaryakıt sağ
lanmasında teşvik edici tedbirlerin alınması. 

c ) Balık nesillerini tüketen iptidai zararlı av
lanma usullerinin tasfiyesi, Yeni elektronik cihazlar
la balıkçılarımızın teçhizi gibi emsali yardımları or
ganize etmek kararındadır. 

Ayrıca Su ürünlerinin değerlendirilmesi ve bo
zulmadan muhafazası ve iç ve dış pazarlara bozul
madan naklinin sağlanması için modern soğuk ha
va depolarının ve nakil vasıta ve imkânlarının müs-



tahsilin hizmetine tahsisini zaruri bir vazife sayı
yoruz. 

DIŞ POLİTİKADA TEMEL GÖRÜŞLER : 

Tarihi karakterimize ve milletimizin topyekün 
maksat ve iradesine uygun uzun vadeli, Milli, müs-
takü, şahsiyetli ve müstakar bir dış politika tatbi
kine kararlıyız. Bu politikada temel prensibimiz hak 
ve adaletin müdafaası olacaktır. 

Beynelmilel alanda haksızlıkları önlemek için 
mücadele ederek bu mevzuda tarihe parlak misaller 
vermiş olan milletimizin, Birleşmiş Milletler Anaya
sasının prensipleri vaz edilmeden önce, bu prensip
leri daha mükemmel şekilde yaşadığı ve yaşattığı 
bir gerçektir. Dış politikamızın mânâ ve istikameti 
bu gerçekten mülhem olacaktır. 

Beynelmilel anlaşmalara riayette samimiyetiy-
le temayüz etmiş olan milletimizin bu seviyeli tutu
munu devam ettirmek kararındayız. 

Bir yandan barışçı görünerek diğer yandan 
emperyalist emellerle barışı istismar eden gayri sa
mimi politikalara müsamaha ve iltifat etmeyeceğiz 

Jeopolitik durumumuz itibariyle, tarihi ve kül
türel yakınlığımız olan devletlerle daha yakın mü' 
nasebetler kuracağız. 

Dış Türklerin beynelmilel mukavelelerle ve in
san hak ve hürriyetlerini teminata bağlayan pren
siplerle garanti altına alınmış olan haklarının mü
dafaa ve muhafazası için gereken hertürlü teşebbüs
lerde bulunmayı tarihî bir borç biliyoruz. 

Dış İşleri Bakanlığına memleketimizi ve mille
timizi dünyaya daha iyi tanıtabilmesi için daha ge
niş imkânlar verilmesi gerektiğine kaniyiz. 



AZÎZ VATANDAŞLARIMIZ... 

# Milletçe selâmete erişmek istiyorsak, ahlâk ve 
fazilette şanh ecdadımıza lâyık, dünyaya örnek 
olmak istiyorsak; 

0 Maarife millî şuuru hakim kılarak millî ahlâkı 
temel yaparak, evlâdın ana babaya asî olmasını 
önlemek gerektiğine inanıyorsak; 

# Gençlerimizin Mao'cu, anarşist, hippi olmasını, 
yabancı ideolojilere sapmasını arzu etmiyorsak; 

# Üniversitelerimizi yurt kalkınmasına hız kata
cak ilmî çalışmalarla başlatmak kararında isek; 

# Sanayileşmede büyük millî hamleyi başarmak 
ve ağır harp sanayiimizi kurmak kararında 
isek; 

# Maddeten ve manen kalkınarak medeniyet yarı
şında en öne geçerek büyük ve güçlü Türkiye'yi 
kurmaya arzulu isek; 

# Ortak Pazar'a girerek mülî ahlâk, kültür ve hu-
susiyetlerimizin dejenere olmasma razı değü-
sek; 

# Ortak Pazar sanayiinin, filizlenmeye başlayan 
Türk sanayiini ezmesini önlemek düşüncesinde 
isek; 

# Ortak Pazar'a girerek, Türkiye'nin, Batı ale
minden gelip yerleşecek tüccarla, muhacir-



lerle karmakarışık bir birleşme ve yerleşme sa
hası haline gelmesini arzu etmiyorsak; 

# Ortak Pazar'a girerek ülkemizin Avrupa siyasi 
işbMiğinin bir eyaleti durumuna düşmesini iste
miyorsak; 

# İsraf m kalkmasını, kalkınmam izm hızlanması
nı istiyorsak; 

# Vergilerin, sömürücü faizin fakiri ezmesini ar
zu etmiyorsak; 

9 Çiftçimize ucuz traktör, nakil hizmetlerine ucuz 
vasıta temin etmek emelinde isek; 

0 Deniz ürünlerimizi, bakkçılarımızı yeterli kre
diye kavuşturmak niyetinde isek; 

0 Çiftçimizin mahsulünü değer pahasına satma
sını engelleyen şartlan kaldırmak istiyorsak; 

# Yatırımları iş sahalan açacak alanlara tevcih 
«ederek Avrupa'ya işçi olan evlâtlanmızı kendi 
memleketlerinde huzur içersinde çalışmak fır
satına kavuşturmak istiyorsak; 

# Netice olarak, milletimizin, maddî ve manevî kal
kınma hareketlerimizin isabetli ve basiretli bir 
sentezini yaparak dünyaya örnek olarak ışık 
tutacak yeni bir medeniyet kurmasına hizmet 
etmek kararında isek; 
Millî Selâmeti desteklemek tarihî ve millî bir 
vecibe haline gelmiştir. 
14 Ekim seçimlerinin millet ve memleketimize 
ve bütün insanlığa hayırlı, uğurlu olmasını Ce-
nab-ı Hak'dan niyaz ederiz. 
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