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Türk Milletine 
MHP'nin Senedi... 
Bugün Türk milleti, şanlı ve mutlu tarihiy

le tam manasıyla tezat teşkil eden bir bunalım 
döneminde bulunmaktadır. İç ve dış şartlar, 
Türk milletinin dert lerinin hallini zorlaştırmak
tadır. Dünya şart ları, Türk milletinin millî savun
mada, iktisatta, kültür ve inançta çok kuvvetl i 
olmasını gerektir irken, maalesef her sahada de
rin bunalımlar yaşıyoruz. 

Tarihin bu dönüm noktasında, TÜRK MİLLE
T İ , TÜRK DEVLETİ , TÜRK V A T A N I , idealist, feda
kâr, vefalı imanlı evlâtlarını bir varoluş mücade
lesine, bir kurtuluş hareketine çağırmaktadır. 

Bu çağrıyı bir gönül seferberl iği olarak bay-
raklaştıran, fedakâr, ülkücü ve imanlı Türk insa
nının tek ümidi olan MİLL İYETÇİ HAREKET PAR
TİSİ : 

— Şartlar ne olursa olsun, Türk devlet inin 
bağımsızlığı ve vatanın bölünmezliği ilkesi uğ
runda ve hür demokratik rejimi paydiyar kılmak 
için bütün gücüyle mücadele etmeyi, 

— Komünizm, emperyalizm ve insanlık düş
manı her türlü akıma karşı yılmadan usanmadan 
millet varl ığını savunmayı, 
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( — J t ü f k t ö k - G u r u r ve Şuuru ile İslâm Ahlâk 
ve faziletini, her türlü istismar ve tahripten kur
tararak gönüllerde yaşatmayı, 

— Vurguna, tefeci l iğe, sömürüye karşı, hak
kı, adaleti ve insan haysiyetini hakim kılmayı, 

— Hızlı bir kalkınma sağlıyarak, milletimi
zi dışarıya muhtaçlıktan ve sefaletten kurtar
mayı, 

— Bankaları ve sigortaları devlet leşt irerek 
millî sermayeyi sanayie kaydırmayı ve Türk insa
nını beşikten mezara kadar sosyal güvenl iğe ka
vuşturmayı, 

— Mil let imizin en mağdur kesimi olan köy
lümüzü refaha ulaştırmak için Tarım Kentleri 
projesiyle sanayii ve refahı köylünün ayağına gö
türmeyi, köylüyü ve mahsulünü sigortalamayı, 

— Esnafı tefeci ve banka faizinden, sıkıcı 
ve boğucu defter tutma yükünden kurtarmayı, 

— İşçiyi sömürüden, haksızlıktan, baskıdan, 
sosyal it ibarsızlıktan kurtarmayı ve onu öncelik
li hisse senetler iyle mülk sahibi yapmayı, 

— Bütün vatandaşlarımızı içine alan sağlık 
ve yaşlılık sigortasını gerçekleşt i rmeyi , 

— Devlet ve cemiyet hayatında israfı ve 
çarçuru kesinlikle önlemeyi, lükse son vermeyi , 
devlet malına, vatandaş mülküne, fert hürriyeti
ne sahip çıkmayı, 

— Lekesiz, gölgesiz bir adalet nizamı kur
mayı, 
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— Bütün imkânları seferber ederek, her aile
yi insanca yaşayacağı bir yuvaya, muhtaç olma
dan geçineceği bir gel ire sahip kılmayı, 

— Tarım iş, tarım sigorta, toplu sözleşme 
ve tek sendika kanununu çıkarmayı, sarı sendi
kacılığa son vermeyi , 

— Eğitimi yaygınlaşt ırmayı, her ailenin ço
cuğuna sanayi gel işmemize yardımcı olacak tarz
da bedava eğit im ve iş sağlamayı, 

— Stratejik yeraltı servet ler ini devletleştir
meyi , 

— Millî menfaatlerimize uygun, ihtikâr ve 
spekülasyona kapalı, verimli bir dış t icaret reji
mi get i rmeyi , 

— Din ve vicdan hürr iyet ini , fikir haysiyeti
ni, ilim şerefini temel hak ve hürriyetleri koru
mayı, 

— Hülasa, herkesin mutlu, herkesin hür, 
herkesin refahlı olduğu B Ü Y Ü K MİLL İYETÇİ T Ü R -
KİYEYİ K U R M A Y I . . . 

T A A H H Ü T EDER. . . 

Devlet , vatan ve demokrasi düşmanlarının 
döktüğü kanlarımızı, şanlı ve şerefl i mazimizi ve 
bütün Türk mil letini, bu taahhütümüze şahit tu
tuyoruz. . . 

S E V G İ , A D A L E T V E KARDEŞLİK İÇ İNDE 
B Ü Y Ü K T Ü R K İ Y E Ü L K Ü S Ü ' N Ü N 
Ö N C Ü K A D R O S U MHP. . . 
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Büyük Türk Milleti, 
Bunalım ve Tehlikeler İçinde 
Bulunuyorsun!-
5 Haziranda vereceğin reyler, sadece senin 

hükümetini deği l , aynı zamanda kaderini tayin 
edecektir. Bunalım ve tehlikelere karşı uyanık 
olmalısın. Çünkü, kendini ancak sen kurtarabilir
s in. 

İçinde bulunduğumuz bunalım ve tehlikeler, 
dış görünüşler inden çok daha ağırdır. 

Dün elbir l iğiyle cihan medeniyeti kurmuş
tuk. Elbir l iğiyle istiklâl Harbinde emperyalizmi 
yere sermiş, bağımsızlığımızı kurtarmıştık. Tarih
te karşılaştığımız bütün felaketlerden, elbirl iğiy
le kurtulmuş, bütün şan ve şeref sahifelerimizi 
elbir l iğ iy le, gönül bir l iğiyle iman bir l iğiyle ka
zanmıştık... 

Halbuki ş imdi, iç ve dış düşmanlar, bizi 
birbir imize düşürmüştür. Mil lî bir l iğimiz, kardeş
lik duygumuz tecavüzlere uğramaktadır. 

Türk milletinin güç kaynağını bi len, iç ve 
dış düşmanlar, onu köleleştirmek için bu güç 
kaynağına saldır ıyor lar . . . 

K O M Ü N İ Z M , okullarımızda, sokaklarımızda, 
meydanlarımızda kol gezmektedir. Artık mey
danlarımızda şanlı ay yı ldızl ı bayrağımızı unu-
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tup Kızıl Bayrak çekenler görülmektedir. Lenin, 
Stalin ve Mao gibi kızı l , kanlı diktatörlerin re
simleri dolaşıyor. 

Yolunu sapıtanlar, duvarlarımıza «tek yol 
devr im» diye yazıyor lar ! 

Bu kızıl diktatörlere bağlananların, « tek yol 
devr im» diyenler in, kızıl bayrak çekenlerin ama
cı nedir? Bunlar sana ne yapmak ist iyorlar. Bun
ların gizli ve açık plânları nelerdir? 

Bu soruların cevabını herkesten önce sen 
düşünmelis in. 

Çünkü hedef sensin! . . 

Kanlı kızıl diktatörlerin yolundan gidenlerin 
amacı, Türkiye'y i bir cehenneme çevirmektir . 
Türk insanını karnı aç, sırtı kırbaçtı köle yapmak
tır. Bu kızıl kanlı diktatörlerin hakim olduğu ül
kelerde insanlar, katliama tabi tutulmuşlar, ma
lından mülkünden, ırz ve namusundan mahrum 
edilmişler, her türlü hak ve hürriyetten yoksun 
köleler haline getir i lmişlerdir. 

Bu kızıl diktatörlerin ülkelerinde öyle bir zu
lüm ve dehşet vardır ki, onlar kendi vatandaşla
rına demokratik hak ve hürr iyet ler i tanımaya ce
saret edemiyorlar. 

İşte Türkiye'deki komünist ihanetin amacı. 
Türk iye 'y i de böyle yapmaktır! 

Komünizmin kanlı suratı , son olarak 1 Ma
yıs 1977'de Taksim'de ortaya çıkmıştır. Kendi 
aralarında Rusya'nın veya Çin ' in uşaklığını yap
mak için birbir ler iyle çatışanlar, birbir lerine kur
şun yağdırdı lar. 40 insan öldü, yüz lerce insan 
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yaralandı. Bir çok şahıs malı, araba ve dükkân 
tahrip edi ldi. Kızıl bayrakların dalgalandığı, Le-
nin ve Kari Marksın resimlerinin asıldığı mey
dan, bir kaç dakika içinde İnsan kanıyla kızıla 
boyandı. 

B Ü Y Ü K T Ü R K MİLLETİ! 

Bu kanlı komünistler, birbir lerine bunu ya
pınca, Al lah korusun sana hakim olurlarsa, sana 
ne yapacaklarını sen düşün ve tedbirini ali 

Komünizm, devlet imizi yıkmak, vatanımızı 
bölmek için içimize nifak ve kin tohumlan saç
maktadır. Türkiye'y i birbir ine düşman ve birbi
rinin gırtlağına sarılmış yedi parçaya bölmek is
t iyorlar. Asır lardan beri aynı vatanın çocukları 
ve aynı devlet in vatandaşları olarak aynı kaderi 
yaşamış olan mil letimizi, ayrı ayrı parçalara bö
lüp köleleştirmek için çalışıyorlar. 

Bu sebeple, Türkiye'de komünizm, bölgeci
lik, bölücülük ve mezhep kışkırtıcı l ığı ile kol ko
ladır! 

Vahşî komünizm, kendisine daha çok taraf
tar bulmak için, bölgelerimizi , insanlarımızı, 
inançlarımızı, bölerek kendine destek yapmak is
t iyor. 

Zaten Türk milleti, 15 seneden beri komünist 
ihanetin darbe ve sabotajlarından birazdır. 

Tehlike bu kadar vahim olduğu halde, siya
sî hırsları uğruna komünizme kanat geren, onu 
tahrik edenler var. 

Komünizmin baş hamisi CHP'd i r . 
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Bir komünist nümayişi olduğundan emin bu
lunduğumuz 1 Mayıs tezahürlerini C H P resmen 
desteklemiş, CHP' l i belediye otobüsler i , Kızıl 
Bayrak taşıyan militanlara hizmet etmiştir. C H P 
Genel Başkanı, 16 Haziranda Türk Ordusuna s i 
lâh çeken komünist DİSK' in tert iplediği bu mi
t ingin «görkeml i» yani muhteşem geçmesi için 
el inden geleni yapacaklarını açıkça ilân etmiştir. 
Ama ne yazık ki, bu mitingin «görkemi» 40 ölü, 
yüzlerce yaralı , bir y ığ ın kızıl bayrak, Lenin ve 
Marks resimleri olmuştur. 

Vatan haini anarşist ler i , «onlar ın yer inde ol
sam, aynı şeyler i ben de yaparım, yaptıkları az 
b i le» diye alkışlayan, C H P Genel Başkanıdır. 

Bizzat ismet inönü bile, sağlığında, bugün
kü C H P Genel Başkanı Ecevit ' in D E V - G E N Ç ' l e 
işbir l iği yaptığını açıklamış ve. CHP' l i vatandaş
larımızın dikkatini çekmeyi gerekli bulmuştu.. . 

Türk vatanının bölünmezliği, Devlet imizin 
bağımsızlığı ve demokrasimizin bekası için en 
inançlı mücadeleyi veren tek Parti, MHP olduğu 
için C H P bizi hedef seçmişt i r . Çünkü CHP 'y i y ı l 
dıran tek parti, MHP'd i r . 

CHP'n in tahrikleri sonunda 200'e yal<ın il il
çe ve yan kuruluş teşkilâtımız solcu militanların 
si lâhlı, makinalı tüfekli, bombalı saldırı larına 
uğramış bir çok ülküdaşımız şehid edi lmişt ir ! 

B Ü Y Ü K T Ü R K MİLLETİ , 

Hangi parti, davasına olan samimi bağlı l ığı
nı bu kadar zor imtihanlarda MHP kadar isbat 
edebilmişt ir? 
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Komünizm, bölgecil ik, devlet ve demokrasi 
kundakçılığı karşısında bizi yalnız bırakma!.. 

MSP, kendisinin muhtaç olduğu meşruluk 
dengesini suni olarak sağlamak için, sık sık C H P 
himayesine girmeyi gerekli bulmakta, bu himaye
yi temin etmek İçin de sık sık CHP 'ye koltuk 
deyneği olmayı kabullenmektedir. MSP'ye ver i 
lecek oylar, Türkiye'de sol iktidarın, sol mace
ranın koltuk deyneği olacaktır. 

AP'nin tek başına iktidar olduğu günlerde 
Türkiye'nin geldiği 12 Mart ortamı, bu partinin 
de senin özlediğini parti olmadığını isbat etmek
tedir. 

Devlet var l ığının, demokrasimizin ve vatan 
bütünlüğünün devlet gücüyle korunması için en 
etkili ve tek yo l , MHP'y i iktidara getirmektir. 
Zaten MHP dışında bütün partileri denedin ve 
aradığını bulamadın. 

MHP, en ağır şartlar altında bile davasına, 
devlet ine, demokrasiye ve sana olan bağlılığını 
isbat etmiş bir ülkücü • idealist partidir. 

B Ü Y Ü K T Ü R K MİLLETİ , 

Senin partin olan MHP, iktidara geldiği za
man yapacağı, şey ler i , 1977 beyannamesinin ba
şında kısaca özetlemiş ve bunu bir senet telak
ki ederek altını imzalamıştır. 

Bizim imzamız, ötekilerinki gibi değildir... 
Çünkü, gerektiğinde inandığımız ülküler uğruna 
en ağır ve kanlı saldırı lara bile göğüs germek
le, sözümüzdeki samimiyetimizi İsbat ettik... 
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Şimdi, aynı senet hükmünde olmak üzere, 
temel görüşler imizi ve icraat programımızı su
nuyoruz. 

V e senden, mukaddes davamız için bize yar
dımcı olmanı talep ediyoruz. 
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Türk Milletinin Dertleri 
Türk milletinin bir çok ızdırabı vardır. Genel 

bir görüş vermek üzere bunlara kısaca işaret 
edeceğiz. 

Bugün Türkiye'de 2 milyondan fazla işsiz 
vardır. Gizl i işsizlerimizin sayısı 5 -6 milyon ci
varındadır. Başta işsiz vatandaşlarımız olmak 
üzere, milletimizin büyük bir kesimi geçim dar
lığı ve fukaralık içinde kıvranmaktadır. Devam
lı artan hayat pahalılığı, vatandaşın belini biraz 
daha bükmekte, ekmeğini biraz daha küçültmek
tedir. 

Dış ticaret açığımız 60 milyor liraya yakın
dır. Bu böyle devam ederse, bu demektir ki, dı
şardan makina ve temel sanayi mallarını alamı-
yacağız ve mevcut sanayiimiz bile mahvolacak, 
işsizlik patlama noktasına gelecektir. 

Dış borçlarımız artmakta, yanlış sanayileş
me siyaseti sebebiyle millî iktisadımız her gün 
biraz daha dışarıya, özellikle Ortak Pazar ülke
lerine bağımlı hale gelmektedir. 

Devlet idaresi ağır, israfil ve iltimaslı iş
lemektedir. 

Bütün- bu şartlar, kalkınmamızı daha da ya
vaşlatmakta ve zorlaştırmaktadır. 
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Halbuki Türkiye'nin ve Türk milletinin bek
lemeye tahammülü yoktur. 

Köylümüz ağır şartlar altında yaşamaktadır. 
Her türlü sosyal güvenlikten ve insanca yaşama 
imkânlarından mahrumdur. Tarlalar gitt ikçe par
çalanmakta, üretim maliyetleri yükselmekte, 
toprak kıraçlaşmakta, erozyona uğramaktadır. 

Geçim sıkıntısı çeken köylülerimiz bir ek
mek kapısı bulmak ümidiyle şehir lere akmakta 
ama kafi iş sahası olmadığı için aç ve per işan, 
kimsesiz, himayesiz sokaklarda dolaşmakta, ge
cekondulara yığılmaktadır. 

Şehir nüfusumuzun yüzde 60'ı gecekondu
larda ızdırap ve sefalet içinde yaş ıyor . . . 

Esnaf ve memurun durumu da iç açıcı de
ği ldir . . . 

Büyük kesimi it ibariyle geçim sıkıntısı çe
ken Türk mil leti, artık insancı, mutlu ve refahlı 
bir hayata kavuşmak için haklı bir sabırsızl ık 
duymakta ve bir çok sosyal - siyasî gerginlik doğ
maktadır. 

HIZLI K A L K I N M A 

Bütün bu dert leri halledebilmenin tek yolu 
hızlı kalkınmadır. 

Ama, kolayı, al ışı lmışı , gayretsiz l iğ i terc ih 
eden idareciler bugüne kadar hızlı kalkınma me
selesini c iddiyet le ele almamışlardır. 

Nitekim, kalkınmanın sağladığı imkân ve ni
metler, milletimizin isteklerini karşılamaktan 
çok uzaktır. 
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Devlet tarafından yapılan 5 yıl l ık planlarda 
Türkiye'nin kalkınma hızı yüzde 7 olarak tesbit 
edilmiştir. Zaten her sene gerçekleşt ir i lemeyen 
bu kalkınma hızının yüzde 3'ü, artan nüfusumuz 
tarafından emilmektedir. Böylece Türkiye, plân 
hedeflerini gerçekleşt i rse bile, yı lda ancak yüz
de 4 kadar bir kalkınma hızı (gayrisafi millî ha
sıla artış oranı) temin edebilmektedir ki, millet
çe bununla yet inemeyiz. 

Bu gidişle Türk iye, ancak 134 yı l sonra A l 
manya'nın ulaşacağı gel ir sev iyes ine yetişebile
cektir. Halbuki hiç kimsenin, bu süre zarfında ya
şayacak olan insanlarımızı bir Almanya'dan daha 
fakir ve ızdıraplı yaşatmaya hakkı yoktur. 

Biz, bazı polit ikacılarımızın şu kadar yı l son
ra şu ülkenin bugünkü durumuna ulaşmak tarzın
daki düşünce ve hedeflerini kabul etmiyoruz, 
küçük, zayı f ve gayretsiz buluyoruz. 

f Halbuki, millî dinamizmin gereği , önce he
defi tesbit etmek, sonra bütün imkânları bu isti
kamette seferber etmektir. Böyle bir strateji be-
nimsenmedikçe, imkânlarımızı tam olarak değer-

\ lendirmek, millî potansiyel imizi azamî ölçüde ha
rekete geçirmek mümkün ormaz. 

Biz, her sahada olduğu gibi , kalkınma yolu 
bakımından da taklitçil iği reddediyoruz, ileri mil
letlerin çağına ulaşmak için, onların geride bırak
tıkları mesafeleri aynen yürümemize gerek yok
tur. Mil l î dinamizm ve potansiyel i , bir harp zama
nı dlltkati vVTieylecamyla seferber ederek, Türk 
milletini çağlar üzerinden aşırarak, atom ve fü
ze çağına ulaştırmak, bizim temel hedeflerimiz
den biridir. 
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Gerçekten, yılda yüzde 13,5 oranında bir 
Gayr i Safi Millî Hasıla artışı sağlamak bile, Tür
kiye'nin istenen hızda bir kalkınma sağlayabilme
si için kâfi gelecektir. 

Bunun için, çağımızın en ileri teknoloj i^ve 

Böyle bir kalkınmayı gerçekleştirmek için, 
bütün imkân ve potansiyel lerimizi seferber ede
bilecek bir «Etki l i Millî Plânlama» temin edece-

Ancak, kâğıt üzerinde en güzel plânların ya
pılmış olması, hatta bunun en mükemmel im
kânlarla teşkilâtının kurulmuş olması yetmez. Ev
velâ insan ve bilgi unsurunun mükemmel olması 
lâzımdır. 

Bugün Türkiye'de Devlet Plânlama Teşkilâtı 
vardır. Ancak bu teşkilâtın bu kadar çalışan kilit 
personel i , memleketimizin beşerî ve fizikî kay
naklarını, Türk milletinin yapıcı , üretici dehası
nı, muktedir olduğumuz büyük kalkınma hızını 
idrak edememişlerdir. Biz, plânlama kadrosunu, 
engel tanımayan, yüksek, ilim teknoloji ve ahlâk 
meziyet ler iy le mücehhez, ülkücü, fedakâr mille
te hizmet aşkıyla dolu insan-bilgi kaynağı olarak 
görüyoruz ve bu bizim plânlamamız bu meziyet
teki kadrolarca yürütülecektir. 

Mil lî ekonominin sektörleri arasında tam 
bir koordinasyon sağlanması ve hızlı kalkınmanın 
ahenkli yürütülebi lmesi için, Plânlama çalışmala-

P L Â N L A M A 
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rında MİLLET S E K T Ö R Ü ile ÖZEL SEKTÖR temsil
ci lerinin de bulunması gereğine inanıyoruz. 

Bizim plânlamamız, böyle ilim ve ahlâk sa
hibi, memlekete hizmet aşkıyla tutuşan idealist-
ülkücü kadrolarca yürütülecektir. 

ETKİLİ MİLLÎ P L Â N L A M A 

Türkiye'nin meselelerini halledebilmek için 
evvelâ imkân ve ihtiyaçlarımızın bir dökümü ya
pılmalıdır. Bu yapılmadıkça, ne ihtiyaçlarımızın 
ne de imkânlarımızın bil inmesi mümkün olmaz. 

Türk milletinin güçlenmesi, mutluluğa ka
vuşması ı/e cihanşümul bir medeniyet görevini 
ifa edebilmesi için, bütün imkânlarını, hiç israf 
etmeden, seferber etmesi gerekiyor. 

Bu seferberl ik, evvelâ gönüllerde başlaya
caktır. Gönül ler in iman ve sevgi ateşi, bütün 
millî enerjimizi harekete geçirecektir. İlim bu 
hareketin millî hayatımızdaki piu asını yapa
cak olan rehberdir. 

Ancak güçlü, dinamik ve etkili bir devlet
tir ki, hızlı ve gerçekçi bir kalkınmayı gerçek
leştirebil ir. Bizim anlayışımızda iktisadî ve ma
nevî kalkınmanın öncüsü, motoru ve mimarı, 
Millî Devlet ' t i r . . . 

MHP iktidarında gerekli Anayasa değişiklik
leri yapılarak, milletin temel ümidi olan Devlet 
güçlendir i lecektir. 

Millî eğit im, bu devletin ve süratle kalkın-
'n milletin bütün kültür, ilim, ihtisas ve tek

noloji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenle
necektir. 

17 



Devlet in iktisadî ve sosyal hayattaki etki ve 
görevler i genişlet i lecektir . Ancak, bugünkü la
gar, yavaş, çarkları birbir iyle çatışan bir devlet 
idaresi deği l , dinamik, ilim prensipler iy le hare
ket eden, inanmış kadrolarla çalışan MİLLÎ V E 
G Ü Ç L Ü DEVLET bunları başarabil ir. . . 

Bu devlet, mutlaka demokratik olacaktır. 
Toplum menfaatlerine kesin bir öncelik tanımak
la birl ikte, ferdin mülkiyet, haberleşme, kültür, 
seyahat, serbestçe fikir ve kanaat edinme hürri
yetlerini tanıyacak ve her türlü tecavüze karşı 
koruyacaktır. 

Zaten güçlü devlet, Türk milletinin tarihî ka
rakterine de uygundur. Dünya tarihinin iktisatta, 
s iyasette ve scsyal hayatta ilk ve en başarılı 
merkezi devletini Türkler kurmuşlardır. 

Bizim devlet imiz, vatandaşın sırtında bir 
yük, kalbinde bir korku, kapısında bir soyguncu 
devlet değildir. Bizim devlet imiz, vatandaşın bü
tün ömrünce güveneceği , onun yarınlarını bile 
garanti lemiş, vatandaşı her türlü güvensizl ik en
dişesinden kurtarmış, vatandaşla, milletle bütün
leşmiş bir A D A L E T DEVLETİ 'd i r . . . 

MHP iktidarı, önce devlet İslahatından baş
layacaktır. 

DEVLETİN İKTİSADİ V E S O S Y A L G Ö R E V L E R İ 

Türk devlet i , bütün Türk vatandaşlarının hür
r iyet ler inden, geçimlerinden ve güvenliklerin
den sorumludur. 
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Devlet , kendisini bir avuç sömürücünün, 
vurguncunun, murabahacının bekçisi, öteki va
tandaşların ise tahsildarı ve polisi sayamaz. 

Devlet haklı ve meşru kazancın, alın terinin 
bekçisidir . . . Vurgunun, sömürünün, zulmün düş
manıdır. 

Ancak bu ilkeleri Anayasa yazmakla iş bit
mez. Devlet i , evvela bu ruha kavuşturmak, bu 
ruhu devlet olarak müesseseleşt irmek ve bu 
devlete görevler ini yer ine getirecek yetkileri 
vermek lâzımdır. 

DEVLET P L Â N L A M A S I 

İktisadî kalkınmada, özel sektörü inkâr et
meksizin, devlet plânlamasına ve devlet müdaha
lesine inanıyoruz. Ancak, bir çok kaynakları is
raf edilen veya atıl bekleyen, insanları ise hiz
met isteyen bir devlet, iktisadî hayatta eli kolu 
bağlı kalamaz. 

Devlet plânlamasını plân hedeflerini gerçek
leştirmekte ve Türkiye 'ye çağlar üzerinden aşı
rarak atom ve füze çağına ulaştırmakta etkili bir 
araç haline getirmek isteyişimiz bundandır. 

DEVLET S E K T Ö R Ü 

Kalkınma halindeki ülkelerde devletin iktisa
dî görevler ini yer ine getirmesinde en önemli 
aletlerden biri de devlet sektörüdür. Plân, ancak 
devlet sektöründe «emred ic i» olacağına göre, 
millî iktisadın verimli olarak yönlendir i lmesinde 
devlet in büyük rolü vardır. 
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Ancak, bugün 350 milyar liralık işletme ser
mayesine sahip olan Kamu İktisadî Teşebbüsle
r i , yüzde 1 gibi gülünç b i r kârla çalışmaktadır. 
Kamu iktisadî Teşebbüsler in in büyük bir kısmı 
zarar etmekte ve bu zarar, belki de o hizmetten 
hiç faydalanmayan vergi mükelleflerince kapatıl
maktadır. 

MİLLÎ DEVLET H O L D İ N G İ 

MHP, Kamu İktisadî Devlet Teşebbüsler inde 
esaslı bir yeniden düzenlemeye gidecektir. Bu 
düzenlemenin hedefi, israfı önlemek, verimli ve 
rasyonel çalışmayı sağlamaktır. Bu teşebbüsler 
büyük bir millî devlet holdingi yani birbir iyle 
koordineli olarak çalışan bir iktisadî birlik halin
de toplanacak ve piyasa şartlarına göre iktisa-
den verimli çalışmaları için gerekli yetki lerle 
teçhiz edilecektir. 

Böylece, Kamu iktisadının siyasî müdahale
lerden uzak, plân hedefleri doğrultusunda ve ras
yonel çalışmaları sağlanacaktır. 

Bizim inancımızda devlet, biracılık ve kibrit-
çilik yapmaz. Devlet in gör t 'i ağır sanayie öncü
lük etmek ve millî ekonomi e dengeleyic i , hız
landırıcı bir rol oynamaktır. Bu düşüncemiz, dev
lete yeni sermaye imkânları sağlıyacak bu im
kânların ağır sanayie yatırı lmasıyla devlet in yatı
rım potansiyeli artacaktır. 

Varl ığını gerekli ve iktisadi bulduğumuz özel 
sektör, teşvik tedbir lerinin yanında, böyle ve
rimli ve yönlendir ici bir Devlet Sektörünün mey
dana getireceği iktisadî mekanizma sayesinde 
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kendil iğinden gel işecek ve plân hedeflerine yö
nelecektir. Çünkü, devlet in iktisadî hayattaki 
rasyonel etkisi , plân hedeflerine uygun yatırım
ları daha kârlı kılacaktır. 

ÖZEL S E K T Ö R 

ö z e l sektörün lüzumuna inanıyoruz. Çağdaş 
ekonominin son derece karmaşık hayatını tama
men devlet in veya devlet işletmecil iğinin yönet
mesi mümkün değildir. 

ö z e l sektör, iktisadî anlayışımız içinde plân 
hedeflerinde desteklenecektir. Öze l sektörün 
modern işletmecilik, üretim ve pazarlama metod-
larıyla çalışması ve verimli bir iktisat hayatı 
içinde yerini alması sağlanacaktır. 

Özel sektörle devlet sektörü arasındaki mü
nasebetler, pazar ekonomisinin kanunları ve 
eşitl ik ilkesi içinde cereyan edecek, serbest re
kabet mekanizması işleyecektir . Özel sektörün 
sanayi yatırımlarına özendir i lmesi ve yönlendi
r i lmesi, asıl hedefimizdir. 

Modern usullerle üretim yapan, kanun ve 
ahlâk ilkelerine bağlı, işçi lerine ve topluma kar
şı görevler in i müdrik ve devlete namusluca ver
gi veren özel sektöre saygı l ıyız ve bu özel sek
törün menfi propagandada vurguncu, kapkaççı, 
spekülasyoncu çevreler le karıştırılmaması gerek
t iğine inanıyoruz. 

MİLLET S E K T Ö R Ü 

Bu sektörün temeli, sanayi mülkiyetinin, üre
tim vasıtaları sahipliğinin yaygınlaştırı lmasıdır. 
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Görü lüyor ki bizim anlayışımızda üç sektör 
vardır . Devlet , ö z e l ve Mi l let Sektörü. . . Bu üç 
sektörün ahenkli, veriml i ve rasyonel dengesi , 
kuracağımız İKTİSADÎ D E M O K R A S İ N İ N temeli 
olacaktır. 

Mi l let sektörünün esası , vatandaşın küçük 
tasarruflarının büyük sermayeler halinde ve va
tandaşın kontrolü altında yatırıma sevkedi lmesi 
ve kârının vatandaşa dağıtı lmasıdır. Ver iml i ya
tır ım sahalarında devlet , bütün imkânlarıyla bu 
tip teşebbüslere öncelik tanıyacaktır. Devlet in 
teknik uzmanlarının hazırlayacağı projelerden 
oluşan DEVLET PROJE OF İS İ , bu tip teşebbüslere 
fikrî öncülük yapacaktır. 

Bu tip sektör faaliyeti için O Y A K ' ı göste
rebil ir iz, işç i , memur esnaf gibi toplum kesimle
rine açık böyle teşebbüsler i gel işt irerek, ucuz 
tüketim malları sağlamak, kredi imkânları bulmak 
ve giderek herkesi mülk sahibi yaparak sınıf te
zatlarını kaldırmak hedefimizdir. 

S E R M A Y E P İYASASI 

Türkiye'de sermaye piyasası fi i len teşekkül 
ettiği halde, bununla ilgili kanunun çıkmamış ol
ması, üzücüdür. Sermaye Piyasası Kanunu çıka
rarak, vatandaşın küçük tasarruflarının kâr ve 
enflasyona karşı garantili bir şekilde yatırıma 
sevkedi lmesini temin edeceğiz. 

FAİZ V E TEFECİLİKLE M Ü C A D E L E 

Faizin iktisadi kaynağı, para kıtlığı ve para 
ticaretinin yatırım ve emtia t icaretinden kârlı 
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oluşudur. Paranın daha kârlı olarak yatırı lacağı 
sahalar açılmadan, bir kanunla faiz yasaklansa 
bile, kanunsuz olarak devam etmesinin önüne 
geçi lemez. 

Faiz ve tefecil ikle mücadelede sadece ka
nunlarla deği l , para ticaretini kârlı olmaktan çı
karıp yatırım ve emtia ticaretini geliştirmek su
retiyle mümkün olabilir. 

Köylüye, esnafa, üret ic iye, sanayiciye ve 
konut ihtiyacı olanlara ucuz kredi sağlamak he
defimizdir. 

B A N K A L A R I DEVLETLEŞTİRECEĞİZ 

Türkiye'de carî olan para ticaretini benim
semiş bankacılığı, millî ekonomimiz için zararlı 
buluyoruz. Bankacılığın bu düzeni, tefecil iğin 
müesseseleşt i r i lmesi demektir. 

Bankalar, millî hayatın can damarlarından bi
ri olan sermayenin akışını düzenlemektedir. Pa
ra ticaretine dayanan bankacılık, yüksek faizli 
ve kısa vadeli ticarî kredileri tercih etmektedir. 
Bu durum, sun' i , spekülatif ve banka serma
yesine bağımlı bir t icaret hayatı doğurmaktadır. 
Ayr ıca , banka sahibi olan özel şahıs firmaları, 
banka imkânlarını kullanarak rekabette haksız 
bir güçlülük kazanmakta ve giderek tekelleştir
mektedirler. 

Bu durumu dikkate alarak, millî ekonomiyi 
ve mevduatı sanayie yönlendirmek, plânın eko
nomi üzerindeki etkinliğini arttırmak, enflasyo
na karşı daha etkili bir alet elde etmek ve tröst
leşmeyi önlemek amacıyla bankaları devletleşti-
receğiz. 
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Bizim düzenimizde bankaların esas görev i , 
üret ici , esnaf ve sanayi kesimini ucuz maliyet
le desteklemek, sermayenin üretime akmasını 
sağlamak ve tefecil iği ortadan kaldırmak ola
caktır. 

Sermaye akışını kotrol altına almış ve millî 
ekonominin emrine vermiş bir düzende banka
ların köylüyü, esnafı ve sanayiciyi destekleme
si sadece mevzuat üzerinde deği l , fi i len gerçek
leşecektir. Bankalar, kesinlikle şube açma konu
sunda millî ekonomi hacmiyle sınırlanacak, ban
ka israfı ve para spekülasyonu önlenecektir. 

MHP iktidarında köylü, esnaf sanayici ve ti
caret erbabı için ihtisas bankaları kurulacaktır. 

Böyle bir düzende, meselâ Ziraat Bankası, 
köylüyü destekleme amacıyla kurulduğu halde, 
tüccar ve tefecinin emrine giremeyecekt ir . Doğ
rudan doğruya, nakit, teçhizat, makina, gübre 
vermek suret iy le köylünün elinden tutulacaktır. 

S İ G O R T A L A R DEVLETLEŞTİRİLECEKTİR 

Sigortalar, toplum güvenl iğ iy le ilgili hizmet
ler yürütmektedir. Bürokratik bir mekanizmaya 
sahiptir. Devlet kanunları, çok defa sigortaya iş
tiraki mecburî kılmaktadır. Öy leyse , sigorta iş
lerini devlet yürütmeli ve kârı devlete, dolayı
sıyla millete ait olmalıdır. 

S O S Y A L G Ü V E N L İ K S İ G O R T A S I 

Hedefimiz, bir tek insan dışarda kalmamak 
üzere, bütün vatandaşlarımızı içine alan yaygın 
bir yaşlı l ık, malûllük ve sağlık sigortası sağla-
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maktır. Her türlü sosyal güvenlikten mahrum 
olan köylümüzü bu güvenl iğe kavuşturmak baş 
hedefimizdendir. 

Köylünün, tabiî afetlere karşı ürünü ve tarım 
alet ve makinaları devlet sigortasınca sigortala-
nacaktır. Orman köyleri aynı güvenl iğe kavuştu
rulacaktır. 

Er ler in, subaylar gibi , hayat ve malûllük si
gortaları, hiç bir prim alınmaksızın devlet tara
fından sağlanacak, muhtaç asker ailelerine yar
dım devlet tarafından ve kâfi miktarda yapıla
caktır. 

DIŞ T İCARET 

Gelişmemizin en büyük dar boğazı olan dış 
ticaret meselemizi halletmenin ilk şartı , devlet 
desteğiy le güçlü ve dinamik bir dış pazarlama 
teşkilâtının kurulmasıdır, ve üretici ile imalatçı
nın hizmetine veri lmesidir . 

Bu, dış ticarette üretici ve imalatçının ağır
lık kazanması aracılığın asgariye indiri lmesi de
mektir. 

Dış t icaret bakımından dikkat edilecek bir 
husus da, millî üretim plânlamasıdır. Böylece 
dünya pazarları ve iç pazarların talep hacminin 
üstünde üretim yapılması önlenecek, bu sahalar
da ihtiyacımız ve ihraç imkânımız olan diğer 
ürünler üreti lecektir. 

Dış t icaret teşkilâtı, bu hizmetleri gerçekleş
t i receği için dış t icaret vurgunu önlenecek, mil
lî bir dış ticaret rejimi sağlanacaktır. 
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MADENLER VE ENERJİ 

Modern şkonominin temeli, sanayi üretimi
dir. Bir çok suni gıdalar, modern, tarım, inşaat, 
sanayi, ev aletleri, taşıtlar, kimyevi maddeler 
vs . tabiatta işlenmemiş olarak bulunan ham mad
delerden elde e d . ' ' m e ' < t e d i r . Devamlı olarak ar
tan üretim, harrrlmadde kaynaklarının tükenmesi 
meselesini gündeme getirmiştir. Böylece, dünya 
ekonomi ve siyasetinde ham madde kaynakları 
büyük bir önem kazanmıştır. 

Ham madde kaynakları, dünyanın bugünkü 
jeopolit iğinde önemli bir faktör haline gelmişt ir . 

Böyle bir çağda, mil l iyetçi l iğin esas i lkesi, 
ham madde kaynaklarını emperyalizme kaptırma
mak, millî çıkarların emrinde tutmaktır. 

Bu temel prensipten hareket eden partimiz, 
önemli, stratejik madenlerin ve enerji ekonomi
sinin devlet tekelinde bulunması gerektiğine 
inanmaktadır. Bunların başında boraks kaynakla
rımız gelmektedir. 

Ham madde kaynaklarının meydana gelme
sinde insan emeğinin rolü yoktur. Bunlar, Al lanın 
insanlığa lütuflarıdır. Öy leyse , bu kaynaklar, an
cak millete ait olabil ir. 

Stratejik değeri olmayan ve işletmecil ik yö
nünden devlet müdahalesi rasyonel bulunmayan 
kaynakların özel sektörce işleti lmesinde sakınca 
görmüyoruz. 
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ENERJİ POLİTİKASI 

Bugünkü dünya ekonomisinin temel enerji
sini petrol teşkil etmektedir Nükleer enerji he
nüz dar bir sahada kullanılmaktadır. Ancak pet
rolün gitt ikçe yükselen ve yükselecek olan ma
l iyeti , bütün milletleri petrol dışında bol ve ucuz 
enerji kaynakları bulmaya zorlamaktadır. 

2000 yı l ında, bil inen önemli petrol rezervler i 
nin tamamen tükeneceği dikkate alınırsa, Türk 
ekonomisinin petrole bağımlılıktan kurtarılması, 
en önemli bir mesele haline gelmişt ir . Heri gö
rüşten mahrum politikalar bugüne kadar Türk 
ekonomisinin petrole bağımlılığını arttırmıştır. 
Son bir yılda petrole verdiğimiz para 20 milyar 
liradır ki, dış t icaret gelir imizin önemli bir kıs
mını teşkil etmektedir. 

MHP iktidarı enerjide üç kaynağı temel ka
bul edecektir : 

a) Nükleer enerji : Bu konudaki çalışma
ları dar ve akademik sahadan kurtararak millî 
hayatımıza tatbik edeceğiz. Sanayide, taşımacı
lıkta ve millî savunmada nükleer enerjiyi kullan
mak zorundayız. 

b) Elektrik enerjisi : Yakın zamanlara ka
dar Türkiye'de elektrik üretimi bile petrole da
yandır ı l ıyordu. MHP, geniş bir barajlar projesi 
• le elektriği akarsularımızda kuracağı hidro-elek-
trik santrallerinden temin edecektir. Böylece 
vatandaşın günlük kullanımında ve sanayide bol 
ve ucuz elektrik enerjisi sağlanacaktır. 

c) Bunların yanında başta l inyit olmak üze-
r e kömür rezervler imiz işleti lecek ve termik 
santraller kurulacaktır. 
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Enerji israfını önlemek için, gerekli tedbir-
1er alınacak, şehir leşmede, imar ve inşada ener
ji tasarrufuyla ilgili mecburi hükümler getiri lecek
tir. 

S A N A Y İ L E Ş M E POLİT İKAMIZ 

Millî plânlama ve iktisadî tedbir lerimizin ilk 
hedefi , Türkiye'nin sanayi leşmesini hızl ı , denge
li ve sıhhatli bir hale getirmektir. Bugünle kadar 
yürütülen sanayi leşme polit ikası, Türk sanayiin* 
ithalata, dolayısıy la dışa bağımlı hale getirmiş
tir. Sanayi komplekslerinin bütünlük halinde ge
l işt ir i lmesi, sanayi üretiminin birbirini tamamlı 
yarak dövize bağımlıl ığın asgariye indiri lmesi tt> 
mel hedefimizdir. 

Bunun mânâsı, makina yapan fabrika dernek 
tir... 

Bugünle kadar Türkiye, iktisat ilminde «1. 
Sektör» denilen makina yapan fabrikalar yer ine, 
yabancıların yaptığı makinalarla çalışan fabrika
lar kurmak tarzında bir s iyaset takip etmiştir. 
Bugün Türkiyede büyük sanayi tesis ler inin he
men hepsi, yedek parçalarını bile dışardan al
mak zorundadır. Mil let lerarası bir gerginlik veya 
bir dış t icaret tıkanması yahut döviz darlığı ha
linde, Türk sanayii büyük nisbette duracak, millî 
ekonomimiz mahvolacaktır. 

Başta motor, aktarma organları, kaliteli çe
lik ve takım tezgâhları ve bilhassa ağır döküm 
olmak üzere, Türkiye, ihtiyaç duyacağı her maki-
nayı kendi sermayesiy le, emeğiyle ve teknoloji
s iy le yapacak duruma getir i lecektir. 
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Çağdaş mil l iyetçi l iğin en önemli ş iar ı , mil
lî iktisadımızı kendi ayaklan üzerinde durdur

tmaktır . 

Ancak şu bir gerçektir ki, modern sanayi, 
gerek pazar ve gerekse yatırım yönünden millî 
hudutları aşmıştır . Bu noktada milletlerarası ik
tisadî entegrasyon akımları başlamıştır. Bizim 
temel görüşümüz şudur ki : Gel işmiş bir ülkeyle 
gel işen bir ülkenin kontrolsuz ve ekonomi ka
nunlarına terk edilmiş bir entegrasyona girme
leri halinde bundan gel işmiş ülkeler kazançlı, 
gel işen ülkeler zararlı çıkar. Bizim Ortak Pazara 
karşı çıkmamızın temel iktisadî sebebi budur. 

Bütün dünya ülkeleriyle millî çıkarlarımızın 
rehberl iğinde eşitl ik ve iç işlerine karışmama, 
millî hâkimiyete riayet şartıyla iyi i l işkiler kurul
masını, iktisadî münasebetlerimizin gel işmesini 
ist iyoruz. Fakat iktisadî entegrasyon söz konusu 
olduğunda, temel tercihimiz Orta-Doğu'nun kar
deş ülkeleridir. 

Bu görüşler imiz on yı l önce tarafımızdan 
ortaya atılmış ve bugün bazı parti ler tarafından, 
kendi icatlarıymış gibi sahip çıkı lmıştır. Görüş
lerimizin umumî bir kabule mazhâr olması bizi 
sevindir i r . Ancak, .millî plânlama, iktisadî haya-
tm yeniden düzenlenmesi, enerj i , para. kradi ve 
e §i t lm "duzenTnde savunduğumuz tedbir ler le bir
likte uygulanmadıkça, sır f «fabr ika yapan fabri
ka» sloganı tek başına mil let imize bir şey kazan
dırmaz, aksine ağır jJct isadîr iz ikolar davet eder.... 

Görü lüyor ki Mi l l iyetçi Hareket' in görüşleri 
kadar kopya edi l i rse edi ls in, Türkiye'nin te-
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mel kurtuluşu bu görüşler in bir bütün halinde 
uygulanmasına, yani partimizin iktidara gelmesi
ne bağlıdır. 

G Ü Ç L Ü DEVLET - Z E N G İ N MİLLET 

Bütün bu iktisat polit ikalarının hedefi , Türk 
devlet ini güçlü ve Türk milletini zengin yapmak, 
yani sefaleti ve sosyal adaletsizl iği ortadan kal
dırmaktır. Bütün millî enerj isi herkeste geçir i l 
miş, insanların büyük bir şevk ve çalışma disip
l iniyle çal ışt ığı , yüzler in güldüğü, kalplerin ay
dınlandığı, yarın endişesinin, sömürünün, sefa
letin ve adaletsizl iğin ortadan kalktığı, devlet in, 
vatandaşın sırtında bir yük deği l , el inden tutan 
bir «baba» haline geldiği b i r Türk iye. . . işte Mi l 
l iyetçi Türkiye budur.. . 

Bir babanın, şefkat ve i lgisini en çok, muh
taç evladın göstermesi nasıl gerekli ise, MHP ik
tidarında da Devlet Baba, bütün ilgi ve hizmetle
r ini , öncelikle, toplumumuzun ezi len kesimlerine 
götürecektir ki, bunların başında köylü, işç i , 
memur ve esnaf yani dar gelirl i vatandaşları
mız gelmektedir. 

T A R I M KENTLERİ 

Ç~~~ Tarım Kentler i , hizmeti, sanayi i , iş sahala
rına, sosyal ve kültürel gel işmeyi köylünün ayağı
na götürmek için, Türkiye'de ilk defa tarafımız
dan ortaya atılmış ve geniş bir ilgi görmüştür. 

f-Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından da uygun 
^görülerek, hükümete tavsiye edilmiştir. 
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Partimize Bağlı Devlet Bakanlığı tarafından 
Urfa i l imizde yürütülen Toprak ve Tarım Reformu 
çalışmalarında da başarıyla uygulanmaktadır. 

Tarım kentlerinin hedefi , kalkınmayı köye gö
türmektedir. Bugün gel işmiş sanayi ülkeleri bi
le, sanayiin belli bölgelerde, nüfusun büyük şe
hirlerde toplanmasından şikâyetçidir. Çev re ve 
hava kir lenmesi, beledî hizmetlerdeki aksama, 
sosyal ve manevî erozyon, sanayi leşmiş ülke in
sanlarını kırlara yöneltmektedir. 

Tarım kentleri, hizmeti, sanayi ve iş imkân
larını yakın köyler arasında kurulacak cazibe 
merkezlerine götürmekle, köylümüzü hem şehre 
göçmek mecburiyet inden kurtaracak, hem de şe
hirlerdeki bütün imkânlardan ayağına gelmiş 
olan Tarım Kentlerinde yararlanmasını sağlıya-
caktır. 

Böylece köylünün ürünü daha kolay değer
lenecek, köylü sağlık, eğit im, iş gibi refah ve 
modern imkânlara kavuşacaktır. 

Tarım kentleri, bu iktisadî, sosyal ve kültü
rel faydalarının yanında sosyal adalete de yar
dımcı olacak, köylerle şehir ler arasındaki refah 
ve kültür farklarını asgariye indirecektir. 

Ay r ı ca , gecekondu meselesine, kaynağında 
bir çare getir i lmiş olacaktır. 

Tarım kentleri Türk köylüsünü kurtaracak 
tek projedir. Partimizin temel görüşünü teşkil 
eden MİLLÎ DOKTRİN 9 IŞIK'ta, temel i lkelerden 
biri olarak K Ö Y C Ü L Ü K ilkesinin kabul edilmiş ol
ması da, partimizin kalkınmada köye ve köylüye 
v erd iğ i önemi göstermektedir. 
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O R M A N KÖYLERİ 

Orman içinde bulunan köylerimizin sayısı 13 
binden biraz fazladır. Bu köyler geçinmek için 
ormana muhtaçtır. Ancak orman varl ığımızı ko
rumak için alınan tedbirler orman köylülerini 
mağdur etmektedir. Orman varlığımızı feda ede-
miyeceğimize göre, bütün mesele, bu köylerin 
geçimiyle ormanlarımızın gel işmesini bütünleş
tirmektir. 

( Kurulacak olan Tarım Kentleri , orman köylü 
İ ler i için yeni iktisadî ve sosyal imkânlar getire-
! çektir. Böylece nüfusun önemli bir kısmı, geçi-
l mini daha rahat olarak orman tahribinden deği l , 
i Tarım Kentlerindeki iktisadî faaliyetlerden sağlı-
I yacaktır. 

MHP iktidarında devlet, orman köylerinde ku
rulan kooperatif lere ve her türlü iktisadî teşeb
büse büyük ölçüde yardımcı olacak, köylünün 
geçim imkânlarını gel işt irecektir . Orman yakı
nında kurulacak orman sanayii tesisler ine orman 
köylüleri ortak edilecektir. Böylece ormanın tah
ribi deği l , gel işmesi ve işlet i lmesi köylümüzün 
geçim kaynağı olacaktır. Bu fabrikalarda orman 
köyü halkının işçi olarak çalışmalarına da önce
lik veri lecekt ir . Orman köylüsü sigortalanacak-
tır. 

Orman köylüsünün iktisadî ve sosyal kurtu-
I luşuyla, orman sanayimizin gel işmesi , orman var-
i l ığımızın korunması böylece bütünleştir i lecektir. 
, Orman kadastrosu süratle yapılarak, bu konuda-
,' ki İhtilaf ve haksızlıklar da önlenecektir . 
I 
V 
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Çalışanlarımızın Meseleleri 
İŞÇ İ , İŞ H A Y A T I V E S E N D İ K A L A R 

Mil iyetç i Hareket, emeği, üretimin en kut
sal unsuru ve insan şahsiyet inin ayrılmaz bir 
Parçası olarak görür. Emeği böyle değerlendir
meyen, onu insan şahsiyetinden ayrı bir mai, 
bir eşya olarak gören kapitalist ve komünist 
s istemlere, bu bakımdan da karşıyız. 

Mi l l iyetçi Harel et'in iktidarı, insana ve onun 
kutsal emeğine gerçek değerini verecekt ir . 

Bir memlekette iş ve çalışma hayatı, her 
Şeyden evve l ; çalışanlar, çalıştıranlar ve Devlet 
aıasında teessüs etmiş üçlü bir münasebettir ve 
böyle bir düzenin varl ığını gerektir ir. Çalışanlar
la çalıştıranlar yanında devlet in de yer alması
nın sebebi , iş gücünün korunması, menfaatlerin 
millî menfaatler istikametinde uzlaştır ı lması, sos
yal denge ve sosyal adaletin sağlanması gibi 
meselelerde devlet in nizamiayıcı ve âdil gücüne 
ihtiyaç duyulmasıdır. İşçi ler ve işverenler, dev
let kontrolünün olmadığı başıboş bir sahada, züm
re menfaatlerini sağlamak için boğuşmaya ter-
•edilirse ve üstelik bu boğuşma sını f kavgasının 

teşekkülüne müsait yıkıcı tahrik ve cereyanla
ra açık bırakılırsa, millî birlik ve beraberlik yok 
olur, toplum dağılır, devlet çöker. . . 

l 

1 
İ 
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Millî menfaatler bütün menfaatlerin üze
r indedir . Çünkü aslolan sınıf veya zümreler de
ği l , MİLLET' t i r . Bunu cemiyet hayatında sağla
yacak olan ise, devlet in âdil elidir. 

Mi l l iyetç i Hareket' in temel fe lsefesi , millî 
bütünleşmedir. Kamplara, çatışan sınıf lara bölün
müş bir Türkiye'nin devlet ve millet olarak varl ı
ğını koruyabilmesi mümkün değildir. 

Mi l l iyetçi Hareket'te emek ve sermaye bir
bir iyle kavga eden ve birbirini ezmeye çalışan 
iki düşman değil , hak ve sosyal adalet i lkeleriyle 
bütünleşmiş bir işbir l iğidir. As lo lan, devlet in 
âdil, güçlü eli altında, emek ile sermayenin bü-
tünleşmesidir. 

Zaten, iktisadî demokrasi ve yaygın mülki
yet görüşümüzün bir gerekçesi de budur. 

Emek ve sermayenin, memleketimiz şartla
r ı , üretime katkıları ve insan haysiyet ine yaraşır 
bir nisbette, hisseler ine düşen payı adaletle al
maları esas ilkemizdir. Emek ve sermayenin teş
kilâtlanması, sınıf kavgasını tahrik edecek yön
de deği l , millî bir l iğe temel olacak bir işbirl iği 
ruhuyla gerçekleşt ir i lecekt ir . 

Temel prensibimiz, Emeğe hak ve saygı , ser
mayeye güven 'd i r . 

İşçi ler imize, haklarını tam olarak alabilme
leri , değişen toplum şartlarına göre gel işt irebi l
meleri ve haklarını tam olarak savunabilmeleri 
için TEK V E M E C B U R İ SENDİKACIL IĞ I getirece
ğiz. Her işç i , çalıştığı iş kolunda kurulmuş olan 
tek send ikaya katılacak ve sendikalar tamamen 
her demokratik i lkelerle iş leyecekt ir . Böylece, 
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sendika rekabetlerinin yıkıcı sonuçları , sarı sen
dikacılık, işçinin bölünmesi gibi menfi gelişme
ler önlenecektir. 

Sendikalar sadece hak ve menfaat savunu
cusu deği l , aynı zamanda millî kalkınma ve plân 
hedeflerinin gerçekleşt ir i lmesinde bu şuur ve 
eğitim kaynağı olacaklar, millî kalkınmamızda 
emeğin sorumluluğunu temsil edeceklerdir. 

Teşkilâtlanmamış işç i , sömürülmeye mah
kûmdur. Mi l l iyetçi Hareket, hiç bir işçinin teşki
lâtsız kalmasına, sömürülmesine müsaade etme
yecektir. 

Bugün yürürlükteki sendikacılık anlayışında 
köklü değişikl ikler yapılarak, işçi hareketinin ka
fa ve kasa b e r a b e r l i n i zedeleyen, iş kollarında 
gerekli otorite ve gücü zayıflatan federatif tip 
sendikacılık yer ine, sendikal bütünlüğün sağla
nacağı miîlî tip sendikacılık getir i lecektir. 

Mi l l iyetçi Hareket, işçi lerin tasarruflarını 
değerlendirmek ve bu tasarrufları, işçiyi çalıştı
ğı fabrikanın sahiplerinden biri haline getirecek 
şekilde, sanayi yatırımlarında kullanmak gaye
s iy le, İŞÇİ TASAMHUF VE YAT IR IM SANDIKLARI 
kurulacaktır. Buylecu, memleketimizde şiddetle 
ihtiyaç hissedi len s...,maye birikimi de sağlan
mış olacak, ayrıca işçi çalıştığı fabrikanın ortağı 
olacaktır. Böylece yönetimde de söz hakkı kaza
nacaktır. 

Böylece, Türkiye'nin sanayi leşmesi İçin yeni 
kaynaklar bulunmuş ayrıca mülkiyette sosyal 
adalet sağlanmış, sınıf tezatları önlenmiş olacak
tır. 
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Bugün yurdumuzun en önemli meselelerin
den biri de işsizlik konusudur. Güçsüz iktidarla
rın yurt dışına işçi göndererek çözebi lecekleri
ni zannettikleri bu meselenin temelinde, sanayi
leşmemizin istenilen hızla olmaması gerçeği yat
maktadır. 

Yur t dışına gönderi len işçi ler imizin büyük 
kısmının vasıf l ı isçi olmaları düşünülürse, bu iş
gücü ihracının ülkemize getireceği kültürel V Û 
ahlâkî meselelerin yanı sıra, sırf iktisadî açıdan 
ele alınsa bile, son derece zararlı olduğu açıktır. 
Zira, ülkemizde vasıf l ı eleman sıkıntısı,çekilmek
tedir.• 

İşsizl iğin yanı sıra özell ikle ziraat sektö
ründeki gizli işsizlik de önemli bir mesele ol
maktadır. Ziraat sahasındaki bu atıl güçlerin en 
kısa zamanda sanayie aktarılması, hem millî re
fah hem de iktisadi gel işme bakımından zaruri
dir. 

Hedefimiz, süratli sanayileşme ile ve sana
yii Tarım Kentleriyle köye götürerek işsizl iği ve 
gizli işsizl iği önlemektir. 

Türk işçisinin sagiık, beslenme ve mesken 
imkânlı yeterl i değildir. Mi l l iyetçi Hareket, iş
çi lerimiz için en iyi sağlık, beslenme ve mes
ken şartlarını gerçekleşt irecekt ir . 

İşçi lerimizin içinde bulundukları yaşama 
şart ları, yurt içinde ve ondan daha vahim olarak 
yurt dışında son deerce kötüdür. Yı l lar boyunca 
sadece bir döviz makınası olarak görülen ve ken
di kaderlerine terk edilen 1 milyondan fazla yur t 
dışındaki işçi lerimizin ve bunların aile ve çocuk
larının durumu yürekler acısıdır . 
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Y U R T D IŞ INDAKİ İŞÇİLERİMİZ 

Çalıştıkları ülkelerde en iptidaî yaşama 
şartlarına mahkûm edi len, iktisadî sosyal ve 
hukukî haklar bakımından imkânsızlıklar içinde 
bulunan ve yabancı kültür propagandalarına he
def teşkil eden işçi ler imize MHP iktidarı büyük 
bir ilgi gösterecekt i r . 

İşçi ler imizin iktisadî, sosya l , kültürel ve 
eğit im meseleler iy le i lgilenmek için. Devlet o 
ülkelerde geniş bir teşkilât kuracaktır. Yur t dı
şındaki işçi ler imizin çocuklarının Türk öğretmen
ler tarafından Türk Millî Eğitim müfredat ve mil
l iyetçil ik ruhuyla eğit i lmeleri ve bu konuda dev
letin bütün imkânlarının seferber edi lmesi, te
mel hedeflerimizden biridir. Yur t dışındaki işçi
lerimizin her türlü meseleler iy le yakından ilgile
nilecektir. 

Esas hedef, Türk iye 'y i sanayi leşt irerek, yur t 
dışındaki işgücümüzü, -kendi vatanımızda değer
lendirmek ve refaha kavuşturmaktır. Bu gerçek
leşt i r i l inceye kadar, halen yurt dışında çalışan 
vatandaşlarımıza, ciddî ve sürekli yardım ve mü
dahalenin yapı lması, kültür ve çalışma ateşelik-
leri başta olmak üzere, dış temsilci l iklerimizin 
içinde bulundukları sorumsuz tutumlar ve ilgisiz
lik kesinlikle gideri lecektir . 

İŞ G Ü V E N L İ Ğ İ 

İşçi ler imizin iktisadî ve sosyal meseleleri
nin yanında, iş güvensizl iğ i de önemli bir mese
le teşkil etmektedir. İşçi ler imiz, büyük çapta, iş 
güvenl iğ inden mahrumdur, iş kazalarına karşı 
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yapılan sendikal eğit im çok yeters izdi r . Nitekim 
Türkiye 'de iş kazaları oranı azalmak şöyle dur
dun artmaktadır. Mükemmel ve devletçe kontrol 
edi len bir iş eğitimi plânı uygulayarak, iş kazala
rını asgariye indireceğiz. 

Mi l l iyetç i Hareket iktidarında, hiç bir vatan
daş, aç. açıkta, himayesiz bırakılmayacaktır. Her
kese, işç iye, köylüye, esnafa, sanatkâra, bütün 
vatandaşlarımıza, insan haysiyet ine uygun ve 
güvenl i bir hayat sağlamak için MİLLÎ S O S Y A L 
S İ G O R T A kurulacak, devlet in koruyucu el i , bü
tün vatandaşlara oluşacaktır. 

İlk hedeflerimizden biri de İŞSİZLİK S İ G O R -
TASI 'n ı kurmaktır. Böylece vatandaşlarımız şu 
veya bu sebeple işlerini kaybedince, geçimler ini 
kimseye muhtaç olmadan sağlayacaktır. Bu, aynı 
zamanda devlet i yeni iş sahaları açmaya zorlayan 
bir tedbir de olacaktır. 

9 Işıkçı MHP iktidarı. K İMSEYİ H İ M A Y E S İ Z 
V E SAHİPSİZ B I R A K M A Y A C A K T I R ? 

İşsiz ler , sakatlar, yaşl ı lar , k imsesizler, aciz 
ve muhtaç olanlar, DEVLET BABA'n ın s inesinde 
emin bir sığınak bulacaklardır. 

M E M U R L A R I N R E F A H V E G Ü V E N L İ Ğ İ 

Memurlarla ilgili olarak yapacağımızın icraa
tın başında, Personel Kanununu toptan değişt i
rerek, bu kanunun getirdiği adaletsizl ikleri önle
mek gelmektedir. 

Katsayının 12'ye çıkarı lması sonucunda, bir 
odacının aylık gel ir ine 40 - 50 liralık bir i lave olur
ken, yüksek derecel i bazı memurlar, ayda 3000 
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lira fazladan gel ir kazanmışlardır. Bu uygulama, 
memurlar arasındaki gelir farklarını arttırmakta, 
güçlüyü daha güçlü, zayıfı daha da mağdur et
mektedir. Biz kademeli katsayı sistemini getire
ceğiz . 

MHP, büyük hedeflerine vası l olmak için, 
çalışkan, ehl iyet l i , adaletli ve dinamik bir devlet 
idaresini ilk şart saymaktadır. Bu sebeple me
murun her türlü refah ve güvenl iği devlet tara
fından garanti edilecek, devlet dairelerinde kı
dem, liyakat ve dürüstlük, takdirin ilk şartı ola
caktır. 

M E M U R A Y E N İ H A K L A R 

1. Ai le y a r d ı m ı : Temel felsefemiz ve Ana
yasamız, ailenin korunmasını emretmektedir. Bu 
sebeple, hayat şartları dikkate alınarak, evlenen 
memurlara yeterl i miktarda evlenme yardımı ya
pılacaktır. 

2. Çocuk p a r a s ı : Halen 50 lira olan çocuk 
parasını, makul bir miktara yüksel teceğiz. Ay r ı 
ca, çocuğun aileye getirdiği malî yük her yaşta 
aynı olmadığı için, yaş durumuna göre çocuk pa
rasını arttıran bir s istem get i receğiz. Dar gelir
li memura, çocuklarının eğit imi için ö ğ r e n i m 
Ödeneği ver i lmesini gerçekleşt i receğiz. 

4. Doğum y a r d ı m ı : En az 1000 TL. olacak
tır. 

5. Yakacak y a r d ı m ı : A i le şartlarına göre 
geçim zor luğu çeken memurun yakacak ihtiyacı 
tamamen devletçe karşılanacaktır. Devlet Me-
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murları Kanununun 213. maddesine geniş bir uy
gulama sahası temin edeceğiz. 

6. Emekli lerin durumu : Bütün ömrünü 
devlete vermiş emekli lerin, emeklil ik döneminde 
huzurlu bir hayat geçirmesini temin edeceğiz. 
İlk icraatımız, 1970 öncesi emekli lerinin uğradı
ğı eşi ts iz l iğ i , haksızlığı gidermek olacaktır. 

7. Veki l imamlar : Meslekî tekâmül kurs
larından geçir i lerek vekil imamların asaletleri 
tasdik edilecek ve hizmetleri emeklil ik süresin
den sayılacaktır. 

8. Asgar i geçim indirimi : Bugün gülünç 
olan asgari geçim indirimini, bir ailenin yaşa
yabi leceği bir sev iyeye çıkaracağız. 

9. Ev kiraları ve mesken : Memurlar gö
rev İcabı yer değişt i ren insanlardır. Ye r değiştir
menin zorluğuna, bir de tayin olduğu yerde mes
ken bulmak, yüksek kira ödemek derdi eklen
mektedir. Memur maaşlarının büyük bir kısmı ki
raya gitmektedir. 

Türk iye 'de bugünle kadar ciddî ve köklü bir 
mesken politikası takip edi lmemiş, vatandaş 
mesken spekülatörlerinin insafına terkolunmuş-
tur. Artan inşaat maliyetleri de kiraiarı dayanıl
maz hale getirmişt ir . 

Devlet in, memuruna mesken sağlama göre
vi vardır. Devlet Memurları Kanunun 193. madde
s i , bu konuda açıktır. Bu kanunî mecburiyet i ve 
insanî vazifeyi yer ine getirmek için MHP iktida
rı geniş bir sosyal masken ve lojman projesi uy
gulayacaktır. Memura mesken temin edilemedi
ği takdirde kira yardımı yapılacaktır. 
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Memur lar ın son derece yeters iz olan yolluk 
veya harcırahları, vazifenin niteliğine ve insanca 
yaşama şartlarına göre yükselt i lecektir ve ge
cikmelere kesinlikle son ver i lecekt i r . 

E S N A F VE S A N A T K A R L A R L A İLGİLİ 

G Ö R Ü Ş L E R İ M İ Z 
Türk cemiyet inin temellerinden birini esnaf 

ve sanatkârlarımız teşkil etmektedir. Bütün dün
yada cemiyet istikrarının temelinde, bu kesim
ler vardır . Bu sebeple, 9 Işıkçı polit ikanın hedefi , 
sıhhatli bir cemiyet hayatı sağlamak için, esnaf 
ve sanatkârı gerekli iktisadî, sosyal ve kültürel 
sev iyeye ulaştırmaktadır. 

Bugün Türk esnafı , büyük ticaret şirketleri 
karşısında rekabet edemiyor. Elinde zaten mah
dut olan sermayeyi , bankadan yüksek faizlerle 
temin edebi l iyor. 

Bankacılık görüşümüzü anlatırken belirtt iği
miz gibi , MHP iktidarında bankalar ihtisaslaştı-
rılacaktır. Bu ihtisas bankalarından biri de TÜR
K İYE E S N A F V E S A N A T K Â R B A N K A S I olacaktır. 
Bu banka, bütün muamelelerini esnaf ve sanat
kârla yapacak, bütün imkânlarını ona seferber 
edecektir. 

Esnafın sırtında bir yük, zihninde bir dert 
olan defter tutma mecburiyeti kaldırılacaktır. 

Hedefimiz, Mi l let Sektörü çerçevesinde, es
naf birl iklerini sanayi kuruluşları haline getirmek 
ve esnafı sanayi mülkiyetine kavuşturmaktır. 

Ay r ı ca , esnaf, Türkiye çapında kuracağımız 
MİLLÎ S O S Y A L S İ G O R T A ' m n bütün imkânlarından 
yararlanacaktır. 
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Oigtr Meseleler 
V E R G İ A D A L E T İ 

Devlet in en büyük gelir kaynağı olan vergi 
ler, adaletli ve verimli bir şekilde yeniden düzen
lenecektir. Mecburi fatura sistemi geliştir i lerek, 
vatandaşın tabiî ve medenî ihtiyaçlarını gelir in
den masraf olarak düşmesine imkân verilecek
tir . . -

— Hem tüketici için geçim kolaylığı sağla
nacak, 

— Hem de vergi kaçakçılığı önlenerek dev
let gelir leri artırılacaktır, 

. Paranın satın alma gücünün düşmesi sonucu 
olarak, namuslu vatandaş vergisini rızkından ke
serek ödemektedir. Bunu önlemek için, adaletli 
bir vergi ssitemlnin İlk adımı olmak üzere, ge
lir verg is i dil imleri hayat şartlarındaki gel işmeye 
göre ayarlanacaktır. 

Asgar i geçim indirimi günün şartlarına uy
gun hale getir i lecektir . 

Vergi ihtilaflarının süratle halledilmesi için 
Verg i yargısı usullerinde değişiklikler yapılacak
tır . Verg i dairesinde vatandaşın mağdur olmama
sı ve devlet gel ir inin ziyamın önlenmesi için, za
manı gelmiş de geçmekte olan Verg i Reformu 
gerçekleştir i lecektir . 
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ADİL V E İNSANCA BİR D E V L E T İDARESİ 

Mi l l iyetçi Hareket, insan sevgis in i , millete 
hizmet aşkını esas alan bir partidir. Türk insanı
nın refahlı ve mutlu olmasını, öncelikli adil bir 
devlet mekanizmasının kurulmasına bağlı görüyo
ruz. Türk milletini çağlar üzerinden aşarak atom 
ve füze çağına, sanayi ötesi toplum hayatına ka
vuşturmanın ilk şartı budur. 

Akti f , âdil ve hizmet şekliyle çalışan bir ida
re mekanizması kuracağız. Devlet in, personelini 
sadece meslek? yönden deği l , bu espiri içinde 
psikolojik olarak da eğitmesi gereğine inanıyo
ruz. 

Böyle bir devlet mekanizmasında vatandaş 
devletten hak ve hizmet istediği için horlanma
yacak, «bugün git, yarın g e l » uygulaması kaldı
rılacak, vatandaşın işleri şevk ve saygıyla yürü
tülecektir. 

Yapacağımız idarî reformla, işleri yavaşla
tan, içinden çıkılmaz hale geleen ve vatandaşı 
canından bezdiren bürokrasi asgariye indirile
cek, devlet dairelerinin iş takibedenleri müşkila
ta uğratmayacak şekilde bir arada bulunmasına 
dikkat edilecektir. 

Yapacağımız idarî reformun amacı, devlet 
idaresini , hız l ı , ehl iyet l i , bürokrasi çıkmazından 
kurtulmuş, adil bir modern çalışma hayatına ka
vuşturmaktadır. 

Kuracağımız, Y ILDIRIM TEFTİŞ sistemi ile. 
suistimal, vatandaşa kötü muamele, yolsuzluk 
gibi hukuka ve ahlâka aykırı davranışlar giderlle-
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cek, rüşvet ve iltimas, devlet kapısından içeri 
giremeyecekt i r . 

Bu uygulama, devlet idaresinde israfı da 
önleyecekt ir . Bugünkü Türkiye'de en büyük is-
rafçı, devlett ir . Devlet hizmetlerinin israf olmak
sız ın , süçatle ve kontrollü bir şekilde yürütülme
si hedefimizdir. 

G E C E K O N D U MESELESİ 

Tarım Kentleri uygulamamız, gecekondu me
selesini kaynağında halledecektir. Ay r ıca , gece 
kondu meselesini halletmek için Ç E V R E KENTLE-

" Ri projemizi gerçekleşt i receğiz. Böylece, şehirle
re kayan işgücü, hür, mutlu ve asgarî insan
ca geçim şartlarına haiz; belediye hizmetleri ta
mamlanmış Ç E V R E KENTLERİNDE mesken sahibi 
olacaklardır. 

Mevcut gecekonduların, devlet tarafından 
masrafları karşılanarak tapularının ver i lmesi he
defimizdir. Partimize bağlı Bakanlık uygulama
sıyla bu konuda önemli adımlar atı lmıştır. 

Arsa ofisi uygulamasıyla arsa spekülasyonu 
önlenecektir. 

K A R A B O R S A VE İHTİKÂRLA M Ü C A D E L E 

Ülkemizdeki üretim yeters iz l iğ i , sık sık 
önemli maddelerin karaborsaya düşmesine ve 
bu şekilde ihtarlarla vatandaşın sırtından milyon
ların vurulmasına sebep olmaktadır. 

Bunu önlemenin en etkili ve emin yo lu , üre
timi arttırmaktır. Yukarda belirtt iğimiz tedbir ler, 
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ikt isadi olarak, karaborsa ve ihtikâra son vere
cek, bol üreti mgerçekleşt irecekt lr . 

Bunun gibi uzun vadeli tedbir ler in yanında, 
bahsett iğimiz Y ILD IR IM TEFTİŞ V E M U R A K A B E 
s istemi, bu konuda da etkili çalışmalar yapacak, 
karaborsacılığa karşı olan mevzuatımız etkili ha
le get ir i lecekt ir . 

MİLLİ S A V U N M A 

Türk mil l iyetçi l iğinin güçlü devlet ülküsü, 
güçlü ve millî potansiyel lere dayanan bir Mil l î 
Savunma polit ikasını gerektirmektedir. Türk mil
letinin asırlardan beri maruz kaldığı siyasî ve as
kerî olaylar, bu ülkümüzün hayatiyetini ortaya 
koymaktadır. 

Mi l l iyetç i Hareketin iktidarında millî savun
mamız, Mil lî Harp Sanayiine dayanacaktır. 

Çağımızın en ileri teknoloj isine dayanma
yan, en modern silâhları kullanmayan orduların, 
vazifelerini yer ine getirmeleri mümkün olmaz. 

Biz, vurucu gücü yüksek, insan sayısından 
ziyade hareket ve ateş kabil iyetine dayanan güç
lü bir savunma sistemini gerçekleşt i receğiz. 

Bunun temeli, millî harp sanayi inin, bütün 
yan sanayii ile birl ikte kurulması olacaktır. Bu 
sanayi , millî üretim ve ekonomimize de katkıda 
bulunacak bir şekilde koordine edi lecektir. 

Çağdaş dünya şartları bakımından DENİZ 
F İ L O M U Z U N güçlendir i lmesi ve modernleştir i l 
mesi gereğine inanıyoruz. Bugünkü dünya müca-
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delesl , deniz yol larının ve denizaşırı t icaretin 
kontrolüne büyük önem vermektedir . Mi l l iyetç i 
Hareket, üç tarafı denizle çevr i l i , üç kıtayı ve 
okyanusları bir leşt i ren bir jeopolit ik üzerinde 
yer almış bulunan Türkiye'nin güçlü bir DENİZ 
HARP V E T İ C A R E T F İLOSU'nun kurulması için 
bütün imkânları seferber edecektir. 

Askerî eğit imde, moral ve meslekî bi lgiye 
büyük bir önem vereceğ iz . Genç subaylarımızın, 
askerî geleneğimize ve mevzuatımıza uygun ola
rak, yüksek ahlâk ve disipl in ruhuyla ve en ileri 
meslekî bi lgiyle yet işt i r i lmesi için gayret sarfe-
deceğiz. 

Kahraman ordumuzun, toplumda lâyık oldu
ğu ve sahip bulunduğu itibar ve hürmet konusun
da azami t i t izl iğin göster i lmesi , asker sevgis in in 
kalplere yer leşt i r i lmesi için azami t it izl iği gös
tereceğiz. 

Türk iye 'n in, jeopol i t ik mevkiine uygun mev
cut ittifak sistemleri içinde kalmasına, ancak 
millî itibar ve bağımsızlık konusunda azami dik
katin göster i lmesine inanıyoruz. 

47 





Dış Politika 
Dış politika anlayışımız, millî şahsiyet l i , 

millî menfaatlerden ve bağımsızlığımızdan taviz 
vermeden, mil letler caimasındaki şerefl i yerimi
zi muhafaza etmektir. 

Bu çerçeve içinde, mevcut ittifaklarımızın 
gereğine inanıyoruz. Ancak, iltifak yükümlülük
lerinin Türk iye 'ye karşı bir baskı aracı olarak kul-
'anılmasını, ittifak ruhunu zedeleyen müdahale
ci davranışlar olarak değerlendirmekteyiz. 

Asker i silâh ambargosu, ittifak ilkelerine 
! aykırı hasmane bir davranıştır . Ambargo sebe

biyle. Türkiye'nin dış polit ikasında ve iç hayatın
da hiç bir taviz ver i lmemesi gerektiğini savunu
yoruz. 

Dünya'da İstiklâl Savaş ımız la mil l iyetçil ik 
çağını açan Türkiye'nin emperyal izme karşı ba
ğımsızlık mücadelelerinin ve genç milletlerin ya
nında yeralması gerekir. Belgemizde barış ve iş
bir l iğinin sağlanması ve Orta Doğu milletlerinin 
karşılıklı saygı , iç işlerine karışmama ve müşte
rek çıkarlar etrafında tam bir işbirl iği yaparak, 
bölgedeki emperyal ist çekişmeleri önlemesini 
ve bu bölgeyi bir BARIŞ KALESİ haline getirme
yi amaçlıyoruz. 

Türkiye ile Batı Avrupa ülkeleri arasında iyi 
1 munosebetler in, iktisadî, sosya l , kültürel ve sa-
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vunma meseleler inde taraflar için faydalı ola
cağı inancındayız. Ancak, Ortak Pazar köleliğine 
kesinlikle karşıyız. 

KIBRIS V E Y U N A N İ S T A N 

Kıbrıs, Türkiye için hem oradaki soydaşları
mız, hem de Türkiye'nin itibar ve güvenl iği bakı
mından son derece önemli bir millî davadır. 

Kıbrıs' ta taviz ver i lmesine karşıyız. Çünkü 
Kıbrıs ' ı bugünkü durumuna get irenler, Yunan Me-
galo İdeacılarının Enosis emperyal izmleridir. 

Türkiye'nin millî güvenlik ve çıkarları, coğ
rafyanın gereği Kıbrıs ' ın tamamen Türk iye 'ye ait 
olmasını gerektir i rken, bir de bu durumda taviz 
ver i lmesi ve A d a d a Yunanistan'ın mantısı olan 
Rum üstünlüğüne imkân tanınması tasavvur bi
le edi lemez. 

Ege Adaları ve Ege kıta sahanlığı konusunda 
da, Türk iye 'n in hiç bir taviz ve rmeme»! gerekti 
ğine inanıyoruz. Evvelâ, Türkiye coğrafyasının 
bir uzantısı olan bu adalar, anlaşmalara uyguı 
bir statüye en kısa zamanda kavuşturulacaktır 

Ege denizi , bir Yunan denizi degMüir. Mil let 
lerarası bir geçit yolu ve Türkiye'nin kıta sahan 
lığı hakları bakımından Ege denizinde Yunan 
emellerini saldırgan bulmaktayız. 

Dünya dengesi bakımından Türkiye ile Yun. , 
nistan arasında iyi komşuluk ve ittifak münase 
betlerinin gereğine inanıyoruz. Ancak böyle bir 
zeminin teşekkül etmesi , Yunanistan'ın haksız 
davranış ve taleplerinden vazgeçmesine bağlıdır. 
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DIŞ TÜRKLER 

Türkiye'nin başka devlet ler in hâkimiyeti al
tında yaşayan soydaşlarımızın insan haklarına 
kavuşması için gayret göstermesi gerektiğine 
kaniyiz. Batı Trakya, Bulgaristan ve Kerkük'teki 
Türklere, insanlık hukukuna aykırı millî baskı
ları kınıyoruz. 

Biz, Dış Türkler ' in millî haklarını, insanlık 
hukukunun bir parçası sayıyoruz. 

Dünya Türklüğünün, insan haysiyet ine yara
şır temel haklara kavuşması ve bulunduğu ülke
lerde insanca yaşaması, hem millî hem de in
sanî bir ülküdür. 

İ S L A M MİLLETLERİ 

Türkiye 'n in, aramızda din, tarih, kültür ve 
menfaat bağı olan kardeş islâm ülkeleriyle ikti
sadî, sosyal ve kültürel ve ittifak bağlarıyla iş
birl iği yapması gereğine inanıyoruz. 

Dünyanın kutuplara ayrı ldığı ve kuvvet den
gesinin gitt ikçe hassaslaştığı bir sırada, islâm 
ülkelerinin müşterek kültür, coğrafi bütünlük, 
iktisadî menfaat ve ortak politikalar etrafında, 
millî bağımsızlık ve hükümranlık i lkesine uygun 
dostluk ve işbirl iği ittifakları kurmasını istiyo
ruz. 

R C D ile i lgi l i , belli şartlar gel işmemiş ise de 
Türkiye ile İslâm ülkeleri arasında gerçekçi te
mellere dayalı iktisadî bütünleşme hareketleri
nin olması gereğine inanıyoruz. 
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Millî Eğitim Meseleleri 
Mil l iyetçi Hareket Partisi, eğitim alanın

da yapı'acak olan yatırımları ve gösteri lecek 
gayretleri kalkınma mücadelemizin en hayati ve 
zaruri unsuru saymaktadır. Zira medeniyeti ve 
tekniği kuracak olan insanı, fikri ve zihni muh
tevasıyla büyük ülkülerin, heves ve heyecanla
rın peşinde olmaya sevk edecek olan temel va
sıta eğitimdir. Mi l l iyetçi iktidarın ilk ve en önem
li yat ı r ımı; vası f l ı , faziletelı insanlar yetiştirmek 
olacaktır. 

Eğitim sisteminin iki temel amacı olduğuna 
inanıyoruz. Bunlardan ilki milli değerler imizin 
korunmasını, gel işt ir i lmesini ve nesilden nesile 
intikalini sağlamaktır. Turk Mil let inin bekası, mil
li birlik ve beraberl iğin, sevgi ve kardeşliğin ko
runması böylece temin edilmiş olur. Eğitimin 
ikinci görevi modern ilim ve tekniğin memle
ketimizde yer leşmesin i , benimsenmesini sağla
mak suret iy le çağdaş dünya şartlarına uygun bir 
yaşama düzenini kurmaktır. 

Eğitimin bu iki asli görevini yer ine getire
bilmesi için millî ve ilmî temellere oturtulması
nı ist iyoruz. Bugüne kadar tatbik edilen eğitim 
metodlarını yabancı tarzlardan kopya ettiğimiz 
için cemiyet imiz büyük bir buhranın İçine sürük
lenmiş bulunuyor. Türk insanı ve cemiyet imizi 
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hak etmediği bunalımlardan kurtarmanın ilk ça
resi eğit imin her yönüyle ve vakit geçir i lmeden 
mil l i leştir i lmesidir. 

Bugünkü eğitim sistemine müdahale eder
ken, millî örf ve töremizin fert ve cemiyet hak
kındaki esaslarını , geleneklerimizi, tarih içinde
ki tatbikatlarını bilmek, modern ilmin özell ikle 
eğitim alanındaki neticelerini, pedogojik geliş
meleri daima göz önünde bulundurmak mecburi
yet indeyiz. Bunlardan biri ihmal edildiği takdirde 
kurulacak sistem topal ve sakat kalır. Mil l i ve 
manevi temellere istinat etmeyen eğitim önsüz 
ve temelsiz kalır. 

Mi l l iyetçi Hareket iktidarı, bünyemizi tahri
be yönelen iki yüz yıllık taklit hastalığını önce 
eğit im sistemimizi mil l i leştirerek eğit imden, 
sonra da bütün diğer müesseselerden kaldırıla
caktır. 

Ü L K Ü C Ü A Y D I N 

Taklit üzere bina edilen eğit im sistemimizde 
yet işen yarı aydınlardan, millî değerler imize ya
bancı ve hatta karşı kişi ve guruplardan milleti
miz çok çekmiştir . Türlü dert ler imizin sebebi 
bunlardır. Bu sebeple biz, millî eğitim sistemi
mizi mazinin azametin, Türklüğün devamını sağ
layacak ve Türk milletini yüceltecek, iman ve fi
kir gücünü verebi len nizamlı bir si tem olarak 
kuracak ve Türk Mil let ini yükseltmek ve yücelt
mek yolunda hiçbir engel tanımayacak genç ne
si l ler yet iş t i receğiz. 
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Mil let imizin, kendi değer hükümlerini bi len 
ve ona İnanan, kendine tahakküm etmeyen, dini
ni, töres in i , di l ini hor görmeyen ülkücü aydınla
ra ihtiyacı vardır . Ayn ı zamanda kalkınma müca
delesini kazanmak, yine böyle mil l iyetçi , iman
l ı , fedakâr, feragat sahibi kadrolarla mümkündür. 

Mil l î ve manevî terbiye, büyük Türkiye ülkü
sü ile yet işen genç nesi l ler in Türk iye 'y i yeniden 
kurmanın şeref l i sorumluluğunu yüklenmesini 
ve hizmet mevkiine gelmesini ist iyoruz. Parti
miz bu anlamda, gençl iğ in çok iyi şekilde yetiş
t ir i lmesini en hayati mesele telakki eder. 

EĞİT İM S İ Y A S E T İ M İ Z 

Devlet in, bütün vatandaşlarımızın istek ve 
kaabil iyetlerine göre, eğitimde ve mesleklerin
de en ileri dereceye ulaşabilmelerini sağlayacak 
tedbir ler i almakla mükellef olduğu inancındayız. 
Eğit im alanında yapılacak olan yatırımlar ver im
lilik oranı en yüksek yatırımlardır. Gençler imize 
tahsil imkânı hazırlayacak geniş bir yatılı l ık, burs 
ve kredi sisteminin gel işt i r i lmesini , eğit imin her 
kademesinin dengeli bir şekilde bütün yur t sat
hına yayı lmasını şart sayıyoruz. Paralı öğret imi, 
eğit imde fırsat ve imkân eşit l iğini zedeleyen, 
içtimai adalete aykırı en büyük amil olarak mü
tâlâa ederiz. 

Paralı eğitim yer ine, milletimizin arzu ve 
temayüller ine göre millî eğitim sistemimizi kur
mayı, vatandaşlarımızın hamiyet duygularını, mil
lî ve islâmi değerler ini uyararak, tarihi gelenek
lerimize de uygun olan eğitim vakıf larının gel iş-
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t i r i lmesini uygun buluyoruz. Vakıf lar ve özellik
le eğit im vakıfları mil letimizin en büyük mede
niyet eser ler indendir . Değerlendirmeler ini ve 
milli ve islâmi esaslara göre yeniden ihya edil
melerini, istikrarlı ve düzenli bir toplum hayatı 
sağlamak bakımından da önemli sayarız. 

Mi l l iyetç i fttidar döneminde kaabiliyetli ol
masına rağmen, maddî imkâna sahip bulunma
dığı için tahsil yapamayan, yahut tamamlayama
yan hiçbir genç insan olmayacaktır. Zira eğit im 
her yönüyle devlet in tam bir murakabe ve kont
rolü altında tutulacak, maddî ve manevî her tür
lü imkânın hazırlanması onun başta gelen mükel
lef iyet ler inden biri olacaktır. Türk inasanına ge
rekli yet işme ve öğrenim imkânını sağlayama
mış bir devlet hayatı mil l iyetçi hareketin görüş 
ve fe lsefesiy le asla uyuşmayan, hicap ver ic i bir 
durumdur. 

Ö Ğ R E T İ M K A D R O S U 

Millî Eğitim sistemimizin asli unsuru olan 
öğretmenler imizin huzur ve güven içinde vazife 
yapacakları şart ların teminini acil bir zaruret 
olarak mütalâa ediyoruz. Onlara cemiyet içinde 
şeref l i yer ler iy le mütenasip, maddi imkânlar 
sağlanmalıdır. Bu amaçla Mi l l iyetç i Hareket ik
t idarının ilk icraatlardan biri öğretmenlerimiz için 
özel bir kadro kanununun çıkarılması olacaktır. 
Bu suret le tarihte olduğu gibi , öğretmenlik ce
miyetimizin en itibarlı mesleklerinden biri kılı
nacaktır. Öğretmenl ik mesleğine girebilmek için 
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tal iplerde özel vası f ve yetenekler aranacak, öğ
retmen tam insan, kamil insan olacaktır. Mil l î 
tarihimizde olduğu gibi imam ve öğretmen aynı 
kutsal vazifelerin ifası ile mükellef müşterek bir 
meslek gurubunu teşkil ederler. İmamların da öğ
retmenlik yapacak vasıf la yetişt ir i lmelerini zaru
ri buluyoruz. 

Öğretmenler imiz, millî bekamızın en büyük 
teminatı olan gençlerimizin rehberi , zihni ve fik
ri muhtevalarının nazımıdır. Bu bakımdan öğret
menlerin yet işmesinde gösteri lecek en ufak bir 
hata yahut ihmal bağışlanmaz bir suçtur. Bir öğ
retmenin hatalı, eksik ve hatta zararlı ideolojile
re bağlı yet işmesi bizlerce gencimizin kaybedil
mesi demektir. Hiçbir gencimizin kaybedilmesi
ne asla müsaade etmıyeceğiz. Bu aziz meslek 
memurları arasına sızabi len milli varlık düşman
larının süratle tasfiyesi ve gençler imiz için teş
kil ettikleri vahim tehlikenin izalesi mutlaka sağ
lanacaktır. 

TEMEL EĞİT İM 

Eğitim sistemimizi yeniden kurarken gerek 
şekil ve gerekse muhteva yönünden büyük deği
şikl ikler yapacağız. İlk okullar sekiz sene olacak 
ve bu eğitim kademeci Tarım Kentlerinde, şehir 
ve kasabalarda hemen uygulamaya konulacaktır. 
Tanm Kentlerinde temel eğitim okulları açaca
ğız. Temel Eğit imden beklediğimiz sadece oku
ma-yazma öğret i lmesi deği ldir. Bu sekiz yı l l ık 
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« ü r e içinde çocuğun iyi bir Müslüman ve Türk 
olarak yet işt i r i lmesi amacımızdır. Mil l i tarihimiz, 
Islâmiyetin ibadet ve itikat esasları Kur'an-ı Ke
rim, millî kültür ve sanatımız bu dönemde anla
tılacak, sevdir i lecek ve benimsett ir i lecektir. Her 
Türk genci milli ülkümüzün esaslarını burada öğ
renecek, millete hizmet yolunda her türlü feda
kârlığa katlanmanın hazzını burada tadacaktır. 
Bunun için tarihimizin büyük kahramanlarını iyi
c e tanıyacaktır. Bununla birl ikte istidat ve tema
yül lerinin ortaya çıkmasını sağlayacak dersler i 
de göreceklerdir . 

Fakat bu eğitim kademesinden beklediğimiz 
en büyük görev Türk gencini gerçekten bir Türk 
Mi l l iyetç is i olarak yetişt irmektir. 

O R T A Ö Ğ R E T İ M 

Orta öğretimi mesleğe ve ünivers i teye ha
zır layan kurumlar olarak yeniden kuracağız. Hiç
bir gencin, kaabiliyeti varsa, yüksek tahsil yap
masının önüne yönetmelik hükümleri ile geçme
yeceğiz . Kalkınmanın ihtiyacı olan teknik perso
nelin bu kademede yet işt i r i lmesine ağırlık vere
ceğiz. Burada da gençler, meslekî ve teknik bil
gi lerin yanında, Türk Tarihini , edebiyatını, sana
tını iyice öğrenecektir . Türklük ve İslâmiyetle 
ilgili bi lgi ler bütün diğer bi lgi lerin üstünde tutu
lacaktır. 

Kur'an-ı Kerim dersler ini orta öğret imde, be
lirli bir okul ve tahsil sev iyes inde okutacağız. 
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İmam-Hat ip okullarını gel işt irecek, bu okul 
mezunlarının ünivers i teye girmelerine engel olan 
kanunları kaldıracağız. Esasen bütün din adam
larımızın yüksek tahsil l i ve memleketimizin en 
seçkin insanları olmaları amacımızdır. 

Biz, din adamlarımızın kalkınma savaşımız
da, bünyesi değişen içtimai yapımıza, sanayileş
menin get ireceği buhranlarda millî ve islâmi va
sıf larımızı kaybetmemek üzere faydalarına ina
nıyoruz. Bu sebeple de, Iİâhiyat Fakültelerini ve 
islâm Enstitülerini gel işt irerek, Enstitülerin Aka
demik hüviyet kazanmalarını sağlayacağız. 

Gençler imiz in fikri ve zihni yet işmeler i ka
dar bence de gel işmelerini sağlam, gürbüz ve 
sağlıklı olmaları amacımızdır. Bunu sağlamak 
için halen okullarda faydasız bir görünüşten iba-, 
ret olan Beden Eğitimi dersler ine özel bir önem 
ve yer vereceğiz . Ehliyetl i beden eğitimi öğret
menlerinin sevk ve idareleri altında gerekli her 
türlü malzeme, alet ve yer sağlamak suret iyle 
gençler imizin bedence güçlenmeleri temin edi
lecek, Türk gençl iğinin f ikirce ve bedence en iyi 
şekilde yet işmeler i için ne mümkünse yapıla
caktır. 

Okul içinde ve dışında sağlanacak olan im
kânlar gençler imizin boş zamanlarını değerlendi
rebi lecekler i , spor yapacakları, sağlıklarını koru- ' 
yacakları vasat hazırlanacak böylece bir takım 
zararlı alışkanlıklar edinmeleri önlenecektir. 
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ÜNİVERSİTELER VE T Ü R K A K A D E M İ S İ 

Ünivers i te ler i , millî kalkınmamızın icap etti
ği ülkücü kadroların yet işt i r i lmesi ile görevl i sa
yıs ız ilmi araştırma yapmayı ve ilimde bulunan 
yenil ikleri miiletin hizmetine sunmayı gaye edin
miş bir müessese haline gelmelerinin şart oldu
ğu inancındayız. Serbest araştırma ve ilmi ça
lışma yapmakla devlete kafa tutmanın farklı şey
ler olduğu kanaatındayız. Bu yüzden muhtariye
ti, Ünivers i te ler in ilmi çalışmalar sayesinde za
ten sahip olacakları bir hak sayarız. Fakat muh
tariyeti her türlü hiyanete zemin hazırlayan un
sur olarak milletimize karşı bir silâh halinde or
taya çıkmalarına asla müsaade edemeyiz. 

Üniversi te ler imiz i çağdaş ilim ve teknoloji
nin icaplarına uygun olarak yeniden kuracağız. 
Ünivers i te ve araştırma ensti tüleri yardımıyla 
teknoloji üreten ülke haline gelmek amacındayız. 
Bu yüzden üniversite ve araştırına ensti tülerini 
sanayi leşme ve kalkınmamızın gerektirdiği tek
noloji ithal etmekten bizi kurtaran müesseseler 
haline get i receğiz. İlim adamlarının hür ve ve
rimli çalışma yapmalarını sağlayacak maddi ve 
manevi şartları hazır layacağız. 

Ünivers i te öğretcilerinin^ ülkücü - imanlı ye
t işmeler ini , öğretimlerini en iyi şekilde bitirme
lerini sağlamak için ihtiyaçlara cevap verebi le
cek bir burs ve yurt sistemi teşkil edi lecekt ir . 
Yurt larda ve üniversi te lerde öğrenci ler in her tür
lü disipl ine uymaları sağlanacak, böylece genç
lerin devlet ve millet hizmetine girmeden, gerek-
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Iı nizam ve disipl in anlayışını edinmeleri ve 
millet hizmetine hazır şekilde yet işmeleri temin 
edilecektir. 

Millî tarihimizle, sanatımızla ilgili yeni araş
tırmalar yapmak ve kurulacak müesseseler in, ta
rihi müessesemizle irtibatı sağlamak üzere bir 
«Türk Akademis in i» mutlaka kuracağız. 
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S A N A T Ç I V E S A N A T SEVERLERİMİZE 
SESLENİŞ 
Y E N İ HARP VE S A N A T 

Sanatı ve sanatçıyı düşünürken bütün kesim
leriyle Türk iye 'y i , Türkiye'y i düşünürken de her 
cephesiy le dünyayı göz önüne almamız gerekir. 

20. asırda dünyamız, milletler mücadelesinin 
en şiddetl i tezahürlerini yaşadı ve halen yaşı
yor. İki büyük dünya harbi de, içinde bulunduğu
muz asırda patladı. Ancak yüzyı l ın ikinci yarısın
da yepyeni şartlar doğdu. Çekirdek silâhları ve 
bunları kısa zamanda istenilen yere taşıyabilen 
kıtalararası balistik füzeler ve stratejik bombar
dıman uçakları dünya milletlerine şu korkuyu 
aşıladı : Çekirdek harbinde galiple mağlup ara
sında pek az fark bulunacaktır. İki taraf da tari
hin yazmadığı bir felâketi yaşayacaktır. 

Bu tehlike milletler mücadelesini durdurma
dı . Sadece mücadele tarzını değiştirdi ve yeni 
bir savaş şekli icad edildi : Soğuk harp. Kültür, 
propaganda ve ekonomi harbi. Fikir sistemleri
nin ve ideoloj i lerin savaşı . 

Yeni harp dağlarda, ovalarda, siperlerde ve
ri lmiyor. Yeni harbin savaş alanları caddeler, 
meydanlar, okullar, fabrikalar, sahneler, perde
ler, galeri lerdir. Top, tüfek, tabanca ikinci dere
ceye it i lmiştir. Yeni harbin silâhları gazeteler, 
kitaplar, radyolar, televizyonlar ve hertürlü sa
nattır. 

Hedef düşmanın ülkesini fethedip bayrağı
nı oraya dikmek deği l , düşman ülkedeki beyinle-
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ri ele geçirmektir . Bu yol la süper güçler, A.B.D. , 
S.S.C.B. , Batı Avrupa ve Ç i n , çekirdek harbi fe
lâketiyle karşılaşmadan ve tek vatandaşının bur
nunu kanatmadan tesir alanlarını genişletmeğe 
çal ışıyor lar . 

Bu yeni işgal, saldırgan için tehlikeli olma
dıktan başka eskisinden daha tesir l idir . Kuvvet 
zoruyla işgal edilmiş bir vatan, o topraklardaki 
milletin içinde her an diri kalan istiklâl ateşi sa
yesinde bir gün kurtulabil ir. Fakat beyinler i iş
gal edilmiş mil let lere, bu fırsat da tanınmamış
tır . Tutsaklıkları ebedidir. 

Sanat ve sanatçı «vuruşmanın merkezine» 
cemiyet in bütün kesimlerinden daha yakındır. 
Çünkü sanat, yeni harbin ağır si lâhlarından biri 
haline sokulmak istenmektedir. Sanatçı neo-em-
peryal izmin (neo-kolonyalizmin) paralı askeri 
sev iyes ine düşürülmeğe çalışılmaktadır. 

Bu bi ldir i , M İLL İYETÇİ HAREKET ' in sanatçı
larımıza sesleniş id i r ve biz, sanatda politik 
şöhret in mânasını gerçek sanatçılarımıza anlat
mayı lüzumsuz buluyoruz. Çünkü politika yoluy
la kazanılan şöhretden, en çok yakınan, en çok 
t iksinen kimseler, gerçek sanatçılardır. 

Yen i harp, her biri diğerinden kalitesiz « b ü 
yük yazar lar ı» , «büyük oyuncu lar ı» , «büyük sa
natçı lar ı», özetle «büyük küçük adamlar»ı her yı l 
düzineler le tezgahladıkça, gerçek sanatçı gerçek 
kaahiliyet, yalnız köşesine it i lmektedir. 

«Kö tü para iyi parayı kovar» kanunu sanat 
için de geçerl id ir . 

S A N A T NE İÇ İN? 
Sanat ne için? 

Neo-emperyal izmin tutsağı, bu soruyu du-
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yar duymaz düğmesine basılmış bir makine gibi 
cevap ver i r : «Sanat toplum iç indir» diye. Ama, 
nefretle dolu yüreklerindeki bu tek sevgi ifade
sinin hedefi olan toplum da belli değildir. 

Asl ında cevap da saçmadır! Soru da saçmadır! 
Bu sorunun sorulabi lmesi için önce yapılan 

şeyin sanat olması icap eder. Bugün Türkiye sa
natın gayesinin deği l , sanatın kendisinin sıkıntı
sını çekmektedir. 

Türü ne olursa olsun bir eser in sanat ola
bilmesi için samimî olması gerekir. Bu açıdan 
sanat, şahsîdir. Sanat, sanatçının sevgis i kadar, 
aşkı kadar, derdi , üzüntüsü kadar şahsîdir. Sa
nat eserinde —maskaralıklarda değ i l— sa
natçının özü vardır . Renkte, noktada, tirad-
da, çamurda, satırda, dansta sanatçının benliği 
vardır. Sanatçının kişil iği eserinde damla damla 
süzülüp katılmadan yaratılan şey sanat olamaz. 

Sanat şahsîdir ama sanatçı bir millete men
suptur. Kendisi yaptığının şuurunda olsa da ol
masa da sanatı millîdir. Bu hul- ^ sadece tak
litçi ler için doğru değildir. Taklitçimi, ^seri şah
sî olmadığı gibi millî de değildir. Başka bir ifade 
ile, şahsî olmadığı için millî değildir. 

Şekspir dünya çapında sanatçıdır ama her 
sayfası ile İngil iz'dir. Tolstoy dünya çapında sa
natçıdır ama her satıcıyla Rus'tur. Bizim büyük 
küçük ada.nlarımız ise bazı satırlarında Rus, bazı 
satırlarında ingil iz, bazı satırlarında Fransız'dır
lar; hiçbir satırlarında lu rk değildir ler ve ken
dileri değildir ler. Eser les ıyse, bırakın dünya ça
pında olmayı, bırakın yurt çapında olmayı, ken-

çaplarında bi ls değildir . Çünkü bu zavallı lar 
takı , . , ükten, slogan solculuğundan kurtulabilse-
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ler, belki sanata ulaşabilecek kaabilıyettedırler 
Üstel ik, Rus sanatının, ingil iz, Fransız, Amerikan 
sanatının aslı varken kimse Türkiye mamulü tak
litlere rağbet etmez 

Biz, «Sanat mn'let ıcındır» diyoruz 
Fakat bu, solun, «Sanat toplum ıcındır» slo

ganının simetriği değildir Onların iddiası sanat
çıya veri lmiş bir emir, bir direktif Bizimki bir 
sonucun tesbitıdır 

Cnlar , «S ı z propaganda yapın Kaliteyi dü
şünmeyin Merak etmeyin biz bunu sanat olarak 
kabul et t i r i r iz !» diyorlar 

Biz, «Sanat yapın 1 Yaptığınız sanat ise, sız 
isteseniz de istemeseniz de o millet için olacak
tır ' » diyoruz 

Çunku kultur mirası milletlerin şahsiyet idir , 
kişil iğidir Siz aşkınızı anlatırken, eğer taklitçi 
deği lseniz, Turk gibi seveceksiniz. Üzüntünüzü 
anlatırken taklıoe kaçmazsanız Turk gihı uzul-
mussunuzdur. Böylece, eseriniz gelecek nesi l ler 
" ın Turk milletinin tarif i, vasf ı , hafızası olacak
ın Tıpkı Tolstoy'un Rus'u, Sekspır ' ın İngil iz ' i , 
v < ıs ve Karacaoglan'ın lurk'u belir lediği gibi. 
A ı.dk şahsi, samimi olduğunuz olçude millî ve 
n llî olduğunuz olçude milletlerarası olabil irsiniz. 

NELER YAPILDI? 

Mil leti millet yapan değerler in yaratıcısı ola
rak sanatçının Turk Mı l l ıyetç ' l ıgı Fıkır .'ustemi 
içindeki yeri bell idir Bizce hu ıncı Sınıf bir sa
natçı ve meydana getir i len birinci sınıf bir eser, 
birkaç üniversi te kadar kıymetlidir Biz onu bul
duğumuz zaman baremi, katsayıyı dusunemey z. 
Sanatçının yalnız sanatını düşünmesi, tel: derdi
nin sanatı olması mutlaka er işeceğimiz bir he-
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deftir. Çünkü sanat eserinin yaratı l ışı , zaten tek 
başına, insan tahammülünün hudutlarını zorla
yan bir çabadır. 

Bu sözlerimiz artık alıştığınız hudutsuz vait-
lerden ibaret değildir. Bunlar Fikir Sistemimizin, 
doktrinimiz 9 Işık'ın kaçınılmaz sonuçlarıdır. 

Bu anlayışla 9 Işık'ın sanatta uygulanacak 
esasları şunlardır : 

1) Kaabil iyetlerin bulunmasında yurt ça
pında ve cemiyet in her kesiminde çalışan bir teş
kilât. 

2) Yurt çapında bir sanat eğitimi teşkilâtı. 
3) Yet işmiş sanatçının yaratıcı l ığını teşvik 

gayesiy le kurulacak yaygın ve güçlü bir ödüllen
dirme teşvik s istemi. 

4) Sanat doruklarının azami kalite ve sayı
da eser vermesini sağlayacak bir maddî ve ma
nevî huzur ortamı. 

Bu esasların pratik tatbikatını daha önceki 
bir bi ldir imizde 1965 yılında «Sanat ve Sanatçı» 
başlığı ile sizlere sunmuştuk. 

Kısa iktidar ortaklığımızda o zamanki plânı
mızı kısmen de olsa gerçekleştirmek imkânını 
bulduk. O zamanki teklif lerimiz sanat, üniversi
te, s iyaset, basın, aydın çevreler inde büyük tas
vip gördü. Mi l l iyetç i yazarlar, öğretim üyeler i , 
aydınlar bu fikirleri işlediler, gel işt irdi ler, yaydı
lar, toplumun malı yaptılar. Kültür Bakanlığı, M. 
E. B. gibi ilgili müesseseler imizde bu fikirler uy
gulama alanına konuldu. 

Kültür Bakanlığı kurulacaktır demiştik. Ku
ruldu. Bu Bakanlığın seri mi l l î - te l i f eser yayın
ları; mi l l î - tar ih î takvim tablo, kitapları gibi de
ğerl i hizmetleri hep Türk Mil l iyetçi ler inin tesiri 
ile olmuştur. 



Devlet Tiyatroları Anadolu'da teşkilâtlandırı-
lacaktır demiştik... Bugün on bir ili içine alan 
«Bö lge T iyat ro lar ı» çalışmalarının sonucunu al
dık. Kıbrıs ' ı bu çalışmaların içine kattık. Vatan
daşlarımızın yurt dışında toplu olarak bulunduk
ları ülkeler, —başta Almanya olmak üze re— yeni 
hedefimizdir. 

Tiyatro, opera, bale «Mi l l e t Oku lu» olarak 
devlet in yardımını görecek demiştik. Yurdun her 
yanında «Bö lge Tiyatro lar ı»nın bu hizmeti göre
cek «oku l» niteliğini hazırladığımız iç tüzükle te
minat altına aldık. 

M.E.B.'na bağlı Türk Güzel Sanatlar Akade-
misi 'nin ve Türk Musikîs i Konservatuarı 'nın ku
ruluşu teklif inin sahibi olmakla övünç duymakta
y ız . Kurulmuş bulunan bu müesseseler i bugün 
için kifayetsiz bulmaktayız. 

NE Y A P A C A Ğ I Z ? 
5 Haziran 1977'den sonraki iktidar dönemi

mizde de yukarıda ver i len dört ilke doğrultusun
daki uygulamamız devam edecektir. 

Sanatın bütün dallarında telif hakkına hür
met edi lmesi, kanunî mecburiyet olacaktır. Tel i f 
haklarının vergi muafiyeti, geçim indeksine göre. 
kendil iğinden ayarlanır hale getir i lecektir. 

ö z e l sanat teşebbüsler inde, bilhassa özel ti
yatrolarda ve «sana t» sinemasında kredi, verg i , 
muafiyeti, belediye rüsum muafiyeti sağlanacak
tır. 

Sanatçıyı her devr inde, her yaşında koruma 
ve lâyık olduğu sev iyede yaşamasını sağlama, 
sosyal güvencesini temin, bir devlet görevi ola
caktır. 

Devlet Sinema Okulu ve Stüdyosu kurulacak-
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tır. Sinema sanayi ve sanatı, gerçek sanat se
v iyes i ve Mil letimize yaptığı hizmet ve faydası 
ölçüsünde devletten yardım görecektir . Halk eği
timinde kullanılacak meslekî, teknik ve kültür 
fi lmleri Devlet Film Endüstr isince karşılanacak
t ır . -

Devlet Tiyatroları her yönüyle yeniden ele 
alınacaktır. Mili? Türk Tiyatrosu telif eser iy le , 
konservatuarıyla, sanatçısıyla, sahnesiyle Türk 
Mil let inin emrinde olacaktır. 

Sanatçıların eğiti ldiği kurumlar ile, sanat 
kuruluşları arasındaki tezatlar gideri lecektir . 

Bütün büyük merkezlerde çalışma, eğitim ve 
icra ihtiyaçlarına cevap verecek kültür merkez
leri kurulacaktır. 

Sanatımızın zirvelerini içinde toplayacak, 
ödüllendirme ve teşvik kararlarında otorite göre
vini üslenecek bir Türk Sanat Akademisi kurula
caktır. 

Klâsik Türk Musikisi ve Türk Halk Müziği 
kendi değerleri içinde geliştir i lecektir . Türk Mu
sikîsi Konservatuarı tesir alanı itibarıyla geniş 
imkânlara kavuşturulacaktır. 

Mil letlerarası sanat temasları, sanatımızın 
yurt dışında tanıtılması tesadüflere bırakılmaya
caktır. Bu bir devlet görevidir . Dün mimarîsi ş i i r i , 
müziği, seramiği, geleneksel t iyatrosu, oyması, 
işlemesiyle en büyük olan Türk Sanatını ve Türk 
Sanatçısını yeniden eski yer ine getirecek; tiyat
rosu, sineması, edebiyatı , resim ve heykeli , ope
rası, balesi ile yeniden büyük yapacağız. 

Güzel sanatlar, büyük Türkiye'nin temeli, 
harcı olacaktır. 

Sanata hizmet mil l iyetçil iğe hizmet demektir. 
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Anayasa ve Hukuk Nizamı 
Mil l iyetçi Hareket Partisi 'nin iktidarında, 

Türk devletinin bütün bu görevler i yer ine getire
bilmesi için lâzım olan yetki lerle teçhiz edilme
si amacıyla Anayasa ve kanunlarımızda gerekli 
değişiklikler yapılacaktır. Millî ve etkili plânla
ma görüşümüz ve iktisadî düzende alacağımız 
tedbirler, devlet in iktisadî yetkilerini arttıracak
tır. Ancak, icra organının da hukuken güçlü ol
ması gerekmektedir. Bu yapılmadıkça, sosyal 
zorlamalar ya devleti ve sosyal barışı yıkacak ve
ya demokrasiyi kaldıracaktır. 

MHP, bu tehlikeleri önlemek ve sıhhatli bir 
devlet yönetimi sağlamak için, gerekli hukuki 
şartlar içinde önemli Anayasa değişikl ikleri ya
pacaktır. 

A N A Y A S A DEĞİŞMELİDİR 
Halen yürürlükte olan 1961 Anayasası , adı 

Kurucu Mecl is olmasına rağmen, üyelerinin yüz
de 81'ini CHP' l i ler in teşkil ettiği b i r 'mecl is tara
fından hazırlanmıştır. Bunun tabiî sonucu olarak 
da CHP zihniyetini temsil eden bir Anayasa'dır . 
CHP'n in uzun muhalefet yı l larının ve iktidarın 
mutlaka diktatörlüğe gideceği faraziyesinin etki
s iy le, .Anayasa'da bir icra organının yetki leri ne 
kadar budanabil irse, o kadar cı l ız bir icra organı 
meydana çıkarılmıştrf. 

Bu Anayasa, bir «tepki Anayasası »dı r . 

Bu zihniyetin eseri olarak, kuvvetler arasın
daki denge kaydedilmiş, yargı organına, yasama 
ve yürütme organları aleyhine büyük bir ağırlık 
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ve imtiyaz veri lmişt ir . Neticede hükümetler, aciz, 
meclisler mefluç hale gelmiş, hukuka bağlı ka
mu hizmetlefi devleti yerine bir «hakimler devle
t i * doğmuştur. 

K U V V E T L İ İCRA 
Yasama, yürütme ve yargı organları arasın

daki bu dengesizl iği gidermek için, kuvvetler ay
rıl ığı esas alınarak, icra (yürütme) organı güçlen
diri lecektir. Devlet başkanı doğrudan doğruya 
halk tarafından seçi lecek ve istikrarlı , etkili bir 
icra için gerekli olan yetkilerle teçhiz edilecek
tir. Bu yo l , bugünün ileri demokratik ülkelerinde
ki gelişmelere uygun olduğu gibi , ülkemizin şart
larına ve tarihî geleneğimize de uygundur. Tari
himizde devletimizin cihan hâkimiyeti, güçlü dev
let idaresiyle gerçekleşmiştir . 

Çağımız, hızlı , kuvvetli ve bilgili icra çağı
dır. Bölünmüş devlet yetkileri ile, adedi çoğaltıl
mış devlet yetkileri arasında bir ahenk kurmak 
gerekmektedir. Aksi halde, zayıf ve yavaş bir ic
ra (yürütme) ile, çağımızın sosyal , teknolojik, ik
tisadî ve ilmî gelişmelerini takip etmek mümkün 
olamaz. 

Mi l l iyetçi Hareketin, Mil l i Devlet Güçlü ikti
dar ülküsü, hukukî dayanağını bu esaslardan al
maktadır. 

Buna muvazi olarak da tek meclis sistemi 
kurulacak ve milletvekili sayısı 300 u aşmaya
caktır. Senato ve bu arada anti - demokratik tabiî 
senatörlük müessesesi kaldırılacaktır. 

Y Ü K S E K M A H K E M E İSLAHI 

Mil l iyetçi Hareket Partisinin yapacağı Ana
yasa değişikl iğinde, yüksek mahkemeler, özeli i k-
72 



le Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'
da önemli reformlar yapılacaktır. Anayasa mah
kemesinin, meclisin iradesi üzerindeki baskısı, 
yani yasama görevi yerine geçecek kararlar ver
mesi, Anayasa değişikliği ile önlenecektir. Bu 
konuda, ya^gı 'nın, yasama yetkisini gaspetmesi-
ne mani olunacak, bu yolda hükümler getirile
cektir. 

Kararlar gerekçesiz açıklanmayacak ve Ana
yasa Mahkemesi kararlarının birbir iyle çelişik 
olmaması için kanuni tedbirler getir i lecektir. 

DANISTAY ' ı n mutlaka İslahı gerekmektedir. 
Yapacağımız kanun ve mevzuat tadili ile Danış
tay, Emanuelle adlı sevk filmine izin vermeye
cek, kadının iktisadî ve sosyal haklarının yarın
da bir de seks özgürlüğünü savunmayacaktır. Da
nıştay' ın, icranın elini kolunu bağlayıcı ve onu 
çalışamaz hale getir ici , bir hükümeti bir komü
nist derneği kapatmaktan bir komünist öğretme
ni nakletmekten aciz hale getiren yetkileri ile 
asla mutabık değil iz. Fransa'da Danıştay'ın bü
tün bir yıl içinde yedi adet yürütmenin durdurul
ması kararı vermesine mukabil, Türk Danıştay'ı 
her sene 1400'den fazla yürütmenin durdurulma
sı kararı vermektedir. Böyle, idareyi felce uğra
tan, icrayı güçsüzleşt i ren bir sistemin İslaha 
mu-htaç olduğu açıktır. 

Ayr ıca , işlerin süratle neticelenmesi ve Da
nıştay'daki yığılmanın önlenmesi için BÖLGE 
İDARE MAHKEMELERİ kurulacaktır. Danıştay'ın 
görevi , « t emy i z» gibi itirazları tetkik etmek ola
caktır. 

Y A R G I T A Y takviye edilecek, işlerin daha 
süratle ve daha etraflıca tekkik edilerek çıkması 
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iç in gerekli tedbir ler alınacaktır. Halen her dos
yanın tetkikine isabet eden 3 dakikalık süre, dün
yada benzeri olamayan bir birikmeyi ifade etmek
tedir. 

Yargı tay ' ın bu yükünü hafifletmek, isteri hız
landırmak ve daha geniş bir tetkik sonunda daha 
âdil kararlar çıkmasını sağlamak için B Ö L G E 
T E M Y İ Z MAHKEMELERİ kurulacaktır. 

DEVLET G Ü V E N L İ K MAHKEMELERİ kanunu 
(Çıkarılarak, Anayasa gereği olan bu mahkemeler 
tekrar işler hale getir i lecektir. C H P ile MSP'nin 
hiç bir zaman altından kalkamayacakları bir ve
bal ile mani oldukları Devlet Güvenl ik Mahke
melerini, biz, demokratik rejimin vazgeçi lmez 
bir hukuk ve adalet unsuru olarak görmekteyiz. 

Anayasanın demokratik ve lâyık cumhuriyet 
esasları muhafaza edilerek, Vakıf lar Genel Mü
dürlüğüne yeni bir şekil ve daha geniş yetki ler 
veri lecek, ecdadın vakfettiği asil düşünceler le 
ve ihlâs ile bize bıraktığı vakıf malları, gayesine 
ve asl iyetine uygun şekilde işleti l ip değerlendi
ri lecek ve buradaki vakfedenlerin ruhunu taciz 
eden tatbikata olumlu yeni l ik ler getir i lecektir. 

Ayn ı esastan hareketle D i ya ıe t işleri Baş
kanlığının yetki leri artırı lacaktır. Bu makam lâ
yık olduğu hürmete şayan sev iyeye ulaştırıla
caktır. Diyanet işleri bütçesi ve kadrosu artırıla
cak her camiye kadrolu imam tayin edilecek ve 
vekil imamların hepsi de kadroya alınacak ve ve
kil imamlık müessesesinin bütün meseleleri ke
sin şekilde halledilecektir. 

R E F E R A N D U M V E D E V A M I 
Yasama, yargı ve yürütme organları arasın

da çıkacak olan önemli ihtilaflar ile önemli eko-
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nomik, sosyal ve siyasal meseleler de halkoyuna 
başvurma imkânı Anayasada yerini alacaktır. 

Hasılı Anayasa, O'nu yapan mecl isin, terki
bi , z ihniyet i , getirdiği yeni kurumlar ve yeni or
tam, 16 senelik tatbikatından edinilen tecrübeler 
ve memleketteki mevcut ortamın mesulünün 
Anayasa olduğu görüşü ile, Mi l l iyetçi bir açıdan, 
millet ve memleket gerçeklerine uygun, milleti
mizi çağlar üzerinden aşırarak, muasır milletler 
seviyesine getirecek, bir hamleye müsait, gerçek 
hukuk devlet ini , Millî Devlet i , Güçlü iktidarı te
s ise elverişl i bir biçimde değişt ir i lecektir. 

Başka parti lerin, söylemeye dahi cesaret 
edemedikleri bu millî gerçekleri açıkça haykır
ma ve ona kesin çareler getirme azim ve cesa
retinin Yalnız Mi l l iyetçi Hareket Partisinde mev
cut olduğunu milletimiz gözden uzak tutmaya
caktır. 

TRT, Ünivers i te ler kanunu, seçim kanunla
rında gerekli ıslahat ve değişikl ikler yapılacak, 
TRT. daha tarafsız ve millî hale getir i lecek, Üni
versi te ler kanuna Anayasa mahkemesince çıka
rılan « ö r f ve âdetlerine bağlı» gençler yet işt i rme 
ibaresi yeniden konacak ve seçmen yaşı 18'e in
diri lerek milletimizin ümidi ve istikbali gençleri
miz, devlet yönetimine böylece girmiş olacaklar
dır. Ön seçim sistemi ve seçmen kütükleri mut
laka yeniden düzenlenecektir. 

K A N U N L A R E N F L Â S Y O N U 

Bugün memleketimizde hukukçuların dahi 
içinden çıkamadığı bir kanunlar enflâsyonu ve 
kaideler keşmekeşi mevcuttur. Kanunlarımızın 
bir kısmı millî bünyemize ters düşecek biçimde 
başka memleketlerden iktibas edilmiştir. Bir kıs-
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mı ise, millet ve memleket gerçeklerine dayan
maktan ve ihtiyaçlara cevap vermekten uzaktır. 
Üstel ik kanun adedi, hiçbir memlekette eşine 
raslanmayacak kadar çokdur. 

Bütün bu gerçekler, memlekette hertürlü 
tahammülün üstünde bir bürokrasiye sebebiyet 
vermekte ve devlet kapısında işleri yürümez ve 
içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Devlet me
murları bu keşmekeş içinde ne yapacağını bilmez 
bir durumdadır. Bu sebeplerle Mi l l iyetçi Hareket 
Partisi iktidar veya iktidar ortağı olduğunda, sü
ratle bir hukuk reformu kanun İslahatı yapacak, 
kanunları dörtte bire düşürecek şekilde çeşit l i 
guruplar halinde toplayıp bir leştirecek, lüzum
suz olanları yürürlükten kaldıracak, lüzumlu olan 
yeni kanunları çıkaracak, tam bir sadeleşt irme 
yoluna gidecek ve bürokrasiye son verecekt i r . 

Mi l l iyetçi Hareket Partisi İktidarında, vatan
daşlar yıl larca mahkeme kapılarında sürünmeye
cekler, davaların en kısa zamanda ve en çabuk 
ve ucuz biçimde bitmesi için gerekli bütün ted
birler alınacaktır. Zira geciken adalet en büyük 
adaletsizliktir. 

Adalet in süratle tecel l is i için, ilk anda, Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununda ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda ve harçlar kanu
nu ile Hâkimler Kanununda gerekli değişikl ikler 
yapılacak, sorgu hâkimlikleri kaldırılarak, bura
dan alınan hâkimlerle diğer mahkemeler takviye 
edilecektir. 

Medeni Kanunun aksayan hükümleri ıslah ve 
bünyemize intibak ettir i lecektir. 
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LEKESİZ VE G Ö L G E S İ Z BİR A D A L E T 

Hadiselerden mülhem bir İslâm hukuku kai-
desidir ki. —Mülkün temeli adalettir— Burada
ki mülk, Devlet anlamınadır. Demek ki, adaletle 
hükmetmeyen ve adaletin dayanmayan bir devle
tin temelleri çökmüş demektir. Ayr ıca tarih isbat 
etmiştir ki, adaletli olmayan devlet ler in payidar 
olduğu görülmemiştir. Devlet imizin bir yıl lık 
geçmişinin ve daha nice binlerce yı l geleceğinin 
şaşmaz delil i köle ile hükümdarı bir tutan ve 
mahalle bekçisinden devlet reisine kadar herke
se adaletle ve eşitl ikle muamele eden adalet 
anlayışıdır. 

Yurdun en ücra köşesindeki en fakir vatan
daş ile en büyük şehirdeki en zengin insan bize 
göre birdir. Her ikisi de Al lanın, devletimize ve 
milletimize birer lûtfu ve emanetidir. Her ikisi-
de adalet önünde eşitt ir ler. Adaletsiz kuvvet zâ
lim, kuvvetsiz adalet acizdir. Mi l l iyetçi Hareket 
Partisinin getireceği adalet nizamı, hak kuvvetli
nin değil , hak, haklınındır nizamı olacaktır. Kuv
vet ler in zayıf ları , zengilerin fakirleri ezip çığ-
neyemeyeceği , herkesin hakkını huzur ve adalet
le alabileceği lekesiz ve gölgesiz bir adalet niza
mını ancak Mil l iyetçi Hareket Partisi kurabilir. 
Zira yıl lardır iktidar olan diğer parti lerin zamanı 
iktidarındaki adaletsizlikler Aziz Türk Mil letinin 
yüce malûmudur. Başka partiler bu güne kadar 
böyle bir nizam kuramamışlardır. Kuramayacakla
rı da kesinlikle anlaşılmıştır. 
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MİLLİ DEVLET G Ü Ç L Ü İKTİDAR : 

Millî Devlet , tek ve aynı milletin kurduğu, 
millî karakterini, Mil l î ülkü ve millî özell iklerini 
hâkim kıldığı devlett i r . Mil l iyetçi l ik, millîlik ül
küsünün sosyal ve siyasi bir ifadesidir. Mil l î ol
ma vasfı ise, mil l iyetçi l iğin hukukî bir ifadesi
dir. O halde millî devlet , aynı zamanda mill iyet
çi devlett i r . Türk Mil let inin kendi bağımsız dev
letini kurması, O'nu Millî Devlet vası f ve hü
viyet ine bürümesi Türk Mil let inin en tabii hak
kıdır. Bu sebeple Mi l l iyetçi Hareket Partisinin 
tam ve gerçek hedefi Mil lî Devlett i r . 

Diğer bir manâda, Millî Devlet , devlet in, bü
tün fertlerini ve sosyal di l imlerini, adalet, eşit l ik 
ve millî bir görüşle kucaklaması ve bütün fert
lere ve sosyal di l imlere aynı zihniyet le hizmet 
ve refah götürmesidir. Anayasanın 2 nci madde
s i , Türk Devlet inin, Mil lî bir Devlet olduğunu hük
me bağlamış ise de, maalesef bu hükmün kâğıt 
üzerinde kalmaktan ileri gidemediği yı l lar yı l ı 
devam edegelen tatbikat ile sabitdir. Bugüne ka
dar iktidara gelmiş bulunan, kapitalist parti ler, 
işverenlere, zenginlere, esasen müreffeh ve ege
men sınıflara imtiyaz ve iltimasla hareket etmiş
tir. Hasbelkader iktidara gelen sol görüşlü par
ti ler ise işçi lere, memurlara ve kendi görüşüne 
uygun sınıflara imtiyaz ve iltimasla davranmıştır. 
Her iki hareket tarzı da, Millî Devlet buyruğuna 
aykırı ve milleti sınıflara ayırıcı ve bölücü bir 
zihniyet ve tatbikattır. Halbuki Türk Millî Devle
ti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. 

Millî devlet kavramı ve Anayasa hükmü, bü-
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tün fertleri ve sosyal dil imleri aynı şefkat ve hiz
met anlayışı ile kucaklamayı ve bütünleşmeyi ge
rekli kılar, işte Mi l l iyetçi Hareket Partisi, yıl lar
dır kâğıt üzerinde kalan ve kapitalist ve solcu 
partiler tarafından, kendi menfaat ve görüşleri
ne göre uygulanan, Millî Devlet vasf ını , fikir ve 
kavramını, bütün gerekleri ve incelikleri ile, kâ
ğıt üzerinden uygulama alanına çıkaracaktır. 

Güçlü iktidar, her noktada, bütün fertler ve 
sosyal dil imler üzerinde, vatanın her köşesinde, 
huzur ve asayiş i , mal ve can güvenl iğini , korku
suz yaşama hürriyet ini , herkesin maddî ve majsevî 
varlığını gel işt irme imkânını, Millî Devlet anlayışı 
ve adaletle sağlanabilen ve kendisini ve adil gü
cünü her an her yerde, saygı , sevgi ve korku ile 
birlikte hissett i ren iktidardır. Mi l l iyetçi Hareket 
Partisi, tasarladığı Anayasa değişikl iği ve kanun 
İslahatı ile kendi devlet idaresi anlayışı ile, Tür
kün Devlet Baba, geleneğine en uygun bir biçimde 
hareketle'herkese güven veren, vatanı iç ve dış 
tehlikelerden koruyan güçlü iktidarı kuracak tek 
ve yegane partidir. Bizim dışımızdaki partilerin 
güçlü iktidarı kuramayacakları, bu güne kadar as
la ve asla kuramadıkları ile hatta güçlü iktidarın 
kim ve ne olduğunu bir türlü bilip anlamadıkları 
ile sabittir. Bugün huzur ve refah, asayiş ve nizam 
içinde bulunmanın, yarınından emin bir güven 

içinde bulunmanın tek yolu, ancak ve ancak Mill i
yetçi Hareket Partisinin iktidar veya iktidar or
tağı olması ile mümkündür. Bu gerçeğin muarız
larımız tarafından bile tesl im edilmesi çok, ama 
çok calibi dikkat bir keyfiyettir. 

B Ü Y Ü K TÜRK MİLLETİ , 

İçinde bulunduğumuz bunalımları yenmek, 
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tehlikeleri uzaklaştırmak için senin vereceğin 
yetkiye talip oluyoruz. 

Türklük Gurur ve Şuuru, İslâm Ahlâk ve Fa
zi letine dayalı inancımız, ve 9 IŞIK - MİLLÎ DOKT
RİN halinde sunduğumuz icraat programımız, 
Türkiye'nin tek kurtuluş yolunu göstermektedir. 

MHP İktidarı, Türk milletinin bütün bunalım
larını yenerek, devlet ve vatan düşmanlarının 
bağımsızlığımıza, vatan bütünlüğüne ve demok
rasimize karşı gir işt ikleri bütün saldırı ları gö
ğüsleyerek, milletimizin cihan çapında bir «bek
lenen medeniyet» hareketini başarmasının ilk 
adımı olacaktır. 

Türk mil leti, Osman l ı -Tü rk medeniyetinde 
tarihî z irvesini ortaya koyduğu medeniyet tecrü
besiy le çağdaş ver i ler i bütünleştirerek, bütün 
insanlığın aradığı ruh ve sevgi medeniyetinin ön
deri olacaktır. Çünkü çağımızın insanlığı, komü
nizmin ve kapitalizmin barbarlıkları altında bula
mamış ve bir yeni yol arayışına koyulmuştur. 

Bu yo l , Ü L K Ü C Ü YOL 'du r ve öncüsü Türk 
milletidir... 

Çağımızın insanlığı, ,hür, adi l , sömürüden 
uzak, sevgi ve şefkat dolu bir hayatı aramakta
dır. Yarınki insanlığın öncüsü Marks veya Mar
kus yahut Lenin, Mao deği l ; insana Küllî Haki
kat'ten, sevgiden, ezel ve ebedden mesaj geti
ren Yunus Emre' ler olacaktır... 

Bu felsefeye dayalı 9 IŞIK'ın aydınlık ve 
emin yoluftda, Türk milletine şanlı ve mutlu ya
rınlar (Werte... 

Yaşair i ' jMjHiyetçi Türk iye. . . 

YaşasınNTürk rj4illiyetçiliği ülküsünün 5 Ha

ziran zafer i ! N , 
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