


Gözünaydın Türkiye 

DEMOKRATİK SOL PARTİ'nin 
1991 Seçim Bildirgesi 

TBMM KUTUPHANESI



Programında belirtildiği gibi, 
"geçmişe dönük değil geleceğe 
yönelik" bir parti olarak doğan 
" D e m o k r a t i k S o l P a r t i " , 
ülkemizde ve dünyada yer 
alacak değişiklikleri önceden 
görerek kurulduğu için, gerek 
1 985 programı gerek 1 987 
Seçim Bildirgesi günümüz için 
de geçerlidir. 

Güncel konulara ağırlık veren 
1991 Seçim Bildirgemizde yer 
almayan konular için 
Programımız ve 1987 Seçim 
Bildirgemiz incelenebilir. 
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Ö N S Ö Z 

Demokratik Sol Parti, 20 Ekim 1991 seçimlerine "GÖ-
ZÜNAYDIN TÜRKİYE" diyerek giriyor. 

Çünkü Türk ulusunun gücüne ve Türkiye'nin olanakla
rına güveniyor. 

Bu gücü ve olanakları gereğince değerlendirebilecek 
bir iktidarla, Türkiye'nin kısa sürede, ANAP iktidarında sü
rüklendiği darboğazlardan kurtulup esenlik yoluna çıkabile
ceğine güveniyor. 

Demokratik Sol iktidarın bunu sağlayabileceğine güve
niyor. Kısacası, Demokratik Sol Parti, hem Türk ulusuna 
ve Türkiye'ye, hem de kendine, kendi sağlıklı yapısına, 
çağdaş ve tutarlı doğrultusuna güveniyor. 

Onun için, bu seçimlere girerken. DSP, ülkemize "GÖ-
ZÜNAYDIN TÜRKİYE" diye sesleniyor. 

Çok partili rejimde, ekonomik ve sosyal konularda par
tilerin değişik politikaları, seçmenlerin değişik tercihleri bu
lunması doğaldır. Fakat bunların üstünde bazı temel ulusal 
konular vardır. O temel ulusal konularda, ulusun tümü ve
ya tümüne yakını, sağcılık, solculuk ayırımını aşarak birle
şir. Öyle bir birleşme olmadan zaten ulus olunamaz. 

Günümüz Türkiye'sinde, temel ulusal konuların başın
da, ulusal birliğimizin dışardan kışkırtılan bölücü akımlara 
karşı pekiştirilmesi geliyor. 

Ulusumuzun üzerinde birleştiği bir başka konu demok
rasiye gerçeklik kazandırılmasıdır. 

Ulusal birliğin de demokrasinin de güvencesi olan lâik
liğin, inançlara tam saygıyla bağdaşarak korunması konu
sunda da ulusumuzun büyük çoğunluğu birleşmektedir. 

Güncellik kazanan bir başka ulusal konu ise hızla de-
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ğişen dünyada Türkiye'nin güçlü ve etkili bir ülke konumu
na gelmesidir. 

Bu dört temel ulusal konunun hepsinde, Demokratik 
Sol Parti her sınavdan geçmiştir; ödünsüz mücadele ver
miş ve vermektedir. 

Onun için, önümüzdeki seçimlerde DSP, bu dört temel 
ulusal konuda kendi duyarlılığını paylaşan herkesin oyunu 
ve desteğini istemektedir. 

ULUSAL BİRLİK r 

DSP'nin ulus kavramında ve milliyetçilik anlayışında, 
ırk ve soy ayrımcılığının da din ve mezhep ayrımcılığının da 
yeri yoktur. Kaldı ki Türkiye bağlamında "Türk" adı, bir ırkın 
değil, değişik ırklardan ve soylardan gelen, değişik din ve
ya mezheplere bağlı olan; ama yüzyıllar boyunca bu top
raklarda kaynaşıp bütünleşmiş olan tüm insanların bir ara
da oluşturdukları bir ulusun adıdır. 

Kökenleri ne olursa olsun, hepsi bu ülkenin toprağına 
kök salmıştır ve o köklerden Türk ulusunun sağlam çınarı 
yükselmiştir. 

Sapı dışarda baltalarla bu ağacı baltalamaya; Türki
ye'deki Türk Ulusunu oluşturan unsurları birbirinden kopar
maya kimsenin gücü yetmez. Demokratik Sol Parti ise, öyle 
heveslere kapılanlara en küçük bir ödün vermemiştir ve 
vermez. 

Ama Demokratik Sol Parti, bu ulusu oluşturan unsurlar 
arasında en küçük bir ayrım gözetilmesine de izin vermez. 
Bu unsurlardan hiçbirini başka unsurlara da Devlete de 
ezdirmez. 

1970'li yılların sonlarında, şiddet eylemleri yüzünden 
bazı illerimizde sıkıyönetim uygulamasına geçilirken, Gü
neydoğu veya Doğu Anadolu'daki Kürt kökenli yurttaşları-
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miza en küçük bir baskı, eziyet veya işkence olasılığına 
karşı, o zamanki CHP bugünkü DSP Başkanı Bülent Ece-
vit'tn ne kadar duyarlı davranmış olduğu, o yüzden bazı 
komutanlarla ters bile düştüğü, zamanın Genelkurmay 
Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evrenin 
anılarında da açıklanmıştır. 

DSP'nin gözünde Güneydoğu veya Doğu Anadolu so
runu gerçekte Türklük-Kürtlük sorunu değildir. O bölgemiz
de biribirine yan bakan, biribirini yabancı gibi gören ne 
Türk asıllı ne Kürt asıllı bir yurttaşımıza rastlanabilir. Bizi bi
rbirimizden ayrı gibi görmek ve göstermek isteyenler, Tür
kiye'yi bölmeye doyamamış Sevr özlemcisi yabancılardır. 

Bizlerin yüreğimizde Kürt'le Türk'ün ayrı yeri yoktur. 
İkisini ayrı gözle görmek, tolere, yüreğimizi ikiye ayırmak 
kadar zor gelir. İkiye ayrılmış yürekle de yaşanmaz. 

Gerçekte sorun, o bölgenin yarı feodal yapısından kay
naklanan sömürü ve baskı sorunudur; geri bırakılmışlık ve 
adaletsizlik sorunudur. Son yıllarda bölgenin okumuş 
gençleri arasında yaygınlaşan işsizlik ve çaresizlik de so
runa başka bir boyut eklemektedir. 

Bu bölgede sömürenler ve sömürülenler arasında Türk 
asıllısı da Kürt asıllısı da Arap asıllısı da vardır. Zaman za
man sorun, devlet baskısı ile ve kimi yöneticilerin bölge 
halkına kuşkulu yaklaşımı ile büsbütün ağırlaşmaktadır. 

Demokratik Sol Parti, Güneydoğu Anadolu'nun ve bazı 
Doğu Anadolu yörelerinin çağdışı yapısını temelinden de
ğiştirecektir. Devlet baskısına da ağa baskısına da toprak 
ve gelir dağılımı adaletsizliğine de son verecektir; bölgede
ki yoksulluğa ve işsizlğe karşı etkili çözümler getirecektir. 

Demokratik Sol Parti, iktidara geldiğinde bunları nasıl 
gerçekleştireceğini, bundan dört yılı aşkın bir süre önce 
hazırlayıp yayınladığı ve 1987 Seçim Bildirgesine de ekle
diği, "Güneydoğu Anadolu'nun Güvenlik ve Gelişme 
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S o r u n u n a Kapsaml ı Ç ö z ü m P r o g r a m ı " başlıklı progra
mında ayrıntılarıyla açıklamıştır. 

Bölgenin çağdışı yarı feodal yapısını değiştirebilecek 
tek parti Demokratik Sol Parti'dir. Çünkü sağcı partilerin 
veya başka bazı solcu parti lerin, bölgedeki feodal güçlere 
diyet borcu vardır; ama Demokratik Sol Part inin kimseye 
öyle bir borcu ve bağımlılığı yoktur. 

Demokratik So! Parti iktidara gelip de programını uygu
ladığında, o bölgemizdeki soydaşlarına zalimce soykırım 
uygulayan terör örgütünün elinde istismar edebileceği hiç
bir koz kalmayacaktır. Bunu bildiği içindir ki o terör örgütü
nün önderi, DSP'yi ve DSP'nin Genel Başkanı'nı baş düş
man gibi görmektedir. 

Yurdumuzu ve Pusumuzu bölmek isteyenlerin, kadın-
erkek-çocuk demeden bölge halkının canına kıyanların, bi
zi düşman gibi görmeleri bize ancak onur verir. 

İ N A N Ç L A R A SAYGILI LÂİKLİK 
Demokratik Sol İktidar din veya mezhep ayrımcılığına 

da son verecektir. Za:en Türkiye'nin sünnisi ile alevisi ara
sında islâm'ın özü çakımından gerçek bir ayrılık yoktur. 
Demokratik Sol iktidar, Diyanet işleri örgütünü, alevî yurt
taşlarımızın da katılımıyla, yeniden örgütleyecektir. Din öğ
retiminde mezhep ayrımcılığına son verecektir. Öylelikle, 
bir yandan devletin her inançtan yurttaşları eşit tutmasını, 
her inanca geniş ve eşit özgürlük tanınmasını sağlayacak; 
bir yandan da lâikliği ödünsüz koruyacaktır. 

Bu konudaki düşüncelerini ve kararlılığını da, DSP 
bundan dört yıl önceki Seçim Bildirgesi'nde açıklamıştır. 

D E M O K R A S İ 
Demokratik Sol hareket, demokrasiye ödünsüz ve sar-
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sılmaz bağlılığını da, daha DSP'nin kuruluşundan önce, 
şimdiki DSP Genel Başkanı'nın önderliğinde, gerek 
1971 'deki gerek 1980'deki askerî müdahalelere yüreklice 
karşı çıkışıyla ve demokrasiyle bağdaşmayan her davranı
şa meydan okuyuşuyla kanıtlamıştır. 

Demokratik Sol Parti'nin mayasında o meydan okuyuş
lar vardır. 

GÜÇLÜ TÜRKİYE 
Değişim sürecine giren dünyada Türklüğün ve Türki

ye'nin kazanacağı önemi ilk farkeden de Demokratik Sol 
Parti olmuştur. Hiçbir ülkenin içişlerine karışmaksızın, şo
venlikten de ırkçılıktan da yayılmacılıktan da uzak bir yak
laşımla, başka ülkelerdeki Türkler'e el uzatan bir ulusal po
litika önerisi saptamıştır. Bu amaçla ayrı bir bakanlık 
oluşturacağını, daha bundan dört yıl önceki Seçim Bildir
gesinde açıklamıştır. 

Eğer Demokratik Sol Parti iktidarda olsa idi. dünyadaki 
ve özellikle de bölgemizdeki değişikliklerin Türkiye'ye sun
duğu olanaklar ve açtığı ufuklar çok etkin biçimde değer
lendirilmiş olacaktı ve Türkiye, şimdi olduğu gibi sözde 
dostları ve müttefikleri tarafından bile horlanan, itilip kakı
lan bir ülke değil, dünyada ağırlığı duyulan, uluslararası 
ilişkilere ve değişime yön veren bir önder ülke durumuna 
gelebilecekti. 

Ama iş işten geçmiş değildir. 20 Ekim'de ulusumuzdan 
iktidar yetkisi alırsa DSP bunu yine de başarabilir. 

Şimdiki DSP Genel Başkanı'nın önderliğinde, Demok
ratik Sol hareket, Türk ulusunun veya başka ülkelerdeki 
Türkler'in haklarını nasıl koruyabileceğini, Türkiye'yi nasıl 
dünyada güçlü ve etkili bir ülke durumuna getirebileceğini, 
daha 19701i yıllarda, Kıbrıs'da, Ege'de, haşhaşda göster-
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mistir. Amerikan silah ambargosunu hiçbir ödün vermeksi
zin kaldırtmakla göstermiştir. Türkiye'yi komşularımıza kar
şı bir üs gibi kullanmak isteyen ABD'ye direnişiyle göster
miştir. Türkiye'ye en uygun koşullu dış yardımlar 
sağlayarak göstermiştir. 

Ancak, o yardımları değerlendirecek vakti bulamamış
tır. O dönemde sağlanan dş yardımlardan yararlanmak, 
1980'lerin askerî yönetimine ve ANAP iktidarına nasib ol
muştur. 

İKİ KOŞUT P R O G R A M 
Demokratik Sol Parti, 20 Ekim 1991 milletvekili genel 

seçimlerine, biribirine koşut iki ayrı programla giriyor: Biri 
ulusal biri de ekonomik ve sosyal program... 

Ulusal programıyla, DSP, belirttiğimiz dört temel ulusal 
konuda, yani 

Ulusal birlik konusunda; 

İnançlara saygılı bir lâiklik anlayışı ve uygulaması 
konusunda; 

Demokrasiye gerçeklik kazandırmak konusunda ve 

Türkiye'yi dünyada güçlü ve saygın bir ülke durumu
na getirmek konusunda, 

kendi duyarlılığını paylaşan tüm yurttaşlarımızdan, bu 
konulardaki ortak özlemlerimizi ve amaçlarımızı gerçekleş
tirebilmek için oy ve yetki istiyor. 

Demokratik Sol iktidar, kendi ekonomik ve sosyal 
programını uygularken de, ulusal uzlaşma sağlamaya çalı
şacaktır. Değişik toplum kesimlerinin yararlarının ve bek
lentilerinin kesiştiği noktaları saptayarak, kendi programı 
doğrultusundaki uygulamalarına o noktalarda ağırlık ve ön
celik verecektir. 
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E K O N O M İ 

ANAP iktidarı ekonomiyi darboğaza ve istikrarsızlığa 
sürüklemiştir. 

Yüzde 70'lere varan enflasyon yüksek düzeyde müz-
minleşmiştir. 

Üretken yatırımlarda duralama dönemine girilmiştir. 
Kapanan veya üretimini büyük ölçüde kısan fabrikalar, ye
ni kurulan fabrikalardan daha çoktur. Çalışan fabrikalar da 
çok sayıda işçi çıkarma zorunluluğunu duymaktadırlar. 

Rant ve kâr gelirleri aşırı ölçüde yükselirken, çalışan 
halk kesimlerinin ulusal gelirden payları büyük ölçüde geri
lemiştir. Gelir dağılımındaki dengesizlik sosyal huzursuzlu
ğu patlama noktasına getirmiştir. 

Bütçe açıkları görülmemiş ölçülere varmıştır. Devlet 
bütçesi, ücret ve aylıkları ve borç taksit ve faizlerini bile 
karşılayamayacak duruma gelmiştir. 

Dış borçlar 12 yılda 14 milyar dolardan 50 milyar dola
ra yükselmiştir. Askerî krediler ve döviz hesapları da gözö-
nünde tutulduğunda bu rakam 60 milyar doları bulmakta
dır. Yeni alınan dış borçların yarıdan çoğu kısa vadelidir. 

Vergilerin kamu geliri gereksinmelerini karşılayabilme 
olanağı hızla düşerken, bu gereksinmeler, giderek artan 
ölçüde, iç borçlanma, karşılıksız para basma, ve KİT zam
larıyla karşılanmaktadır. 

ANAP iktidarı pazar ekonomisi uygulama iddiasında
dır; oysa pazara devlet karışmadığı aşırı ölçülere varmış
tır; ve ekonomik kararlarda merkeziyetçilik artmıştır. 

Büyük ölçüde kamu kesimine aktarılan tasarruflar, 
üretken yatırımlar yerine cari harcamalarda ve savurganca 
kullanılmaktadır. 
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istikrarsızlığın en belirgin örneği ise büyüme hızında 
görülebilir. 

Büyüme hızı, 1988'de yüzde 3.4; 1989'da yüzde 1.6; 
1990'da yüzde 9.2; 1991 'in ilk üç ayında ise yüzde eksi 
1.3'dür. Geçen yılın ilk üç ayında ise bu oran yüzde 
13.4'dü. 

Dört yıl içinde büyüme hızının böylesine keskin iniş-
çıkışlar göstermesi ekonomide ciddi bir hastalık belirtisidir. 

Dışsatımdaki artış, astarı yüzünden pahalı destekleme
lerle ve Türk parasının değeri çok düşürülerek sağlanmış
tır. Doların Türk parası karşılığı 12 yılda, yaklaşık 40 liradan 
4700 liraya yükselmiştir. Yakında bu rakam 5000 lirayı bu
lacaktır. Bu durumca doların Türk parası karşısındaki değe
ri 12 yılda 125 kat artmış olmaktadır. Dışsatımı, ulusal para 
böylesine değerde" düşürülerek arttırmak marifet değildir. 
Oysa 1978'de, çok kumsuz dünya koşullarında, Türkiye, 
dışsatım gelirlerini parasının değerinde ciddi bir düşüşe yol 
açmaksızın ve astarı yüzünden pahalı desteklemeler sağ-
lamaksızın. dolar olarak yüzde 30 arttırabilmişti. 

Üstelik, ANAP iktidarı döneminde, dışsatım, kaynakta 
yani üretim aşamasında desteklenecek yerde, muslukta 
yani pazarlama aşamasında desteklenmiştir. O yüzden de 
kısa sürede kaynak kurumuştur. 

ANAP, iktidarı sona ererken, her yurttaşı, yeni doğan 
çocukları bile, 1500 dolar dış borç yükü altında bırakmak
tadır. 

Ekonomideki ve toplumdaki sorunların başlıca kaynağı 
ve gelir dağılımındaki aşırı adaletsizliğin önemli bir etkeni 
olan enflasyonu olabildiğince kısa sürede taşınabilir düze
ye indirmek DSP iktidarının başta gelen bir görevi olacak
tır. DSP bunu çok yönlü bir önlemler dizisiyle gerçekleştir
meye kararlıdır. 
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E N F L A S Y O N U İ N D İ R M E K V E 
E K O N O M İ Y İ C A N L A N D I R M A K İ Ç İ N 

Kamu harcamaları kısılacak. 

Bütçe açığı daraltılacak ve bütçe disiplini sağlana
cak. 

Kamu gelirleri sağlam kaynaklara dayandırılacak. 

KİT'ler yeniden düzenlenerek ekonomiye yük olmak
tan çıkarılacak. 

Ekonomik kararlarda ve para ve maliye politikaların
da istikrar ve uyum sağlanarak girişimciler ve tüketiciler 
geleceğe güvenle bakabilir duruma getirilecek. 

Üretim ve verimlilik artışı desteklenecek. 

. Tüketim savurganlığı caydırılacak, üretken yatırımlar 
ucuz kredi, ucuz girdi ve gereğinde ucuz arsa ile özendiri
lecek, dünya ekonomisiyle bütünleşme ve dışsatım hızlan
dırılacak. 

Altyapı yatırımlarıyla üretim artışı arasında denge ku
rulacak. 

Spekülatif kazanç olanakları daraltılacak. Haksız ka
zançlara ve yolsuzluğa karşı etkili bir denetim sistemi ku
rularak mücadele edilecek. 

Pazarın işleyişinde ve denetiminde üretici ve tüketici 
halk örgütleri etkili duruma getirilecek. 

Devlet ve yerel yönetimler tüketiciyi korumakla yü
kümlü kılınacak. 

Tekelleşme ve kartelleşmeye karşı etkili önlemler 
alınacak. 
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K A M U H A R C A M A L A R I N I 
K I S M A K İÇİN 

Üretken veya zorunlu olmayan kamu yatırımları, enf
lasyon hızı taşınabilir düzeye ininceye kadar ertelenecek. 

Devlet kuruluşlarının yapılarında ve donanımında 
lüksten kaçınılacak. 

Ağırlama, kutlama, tören harcamaları enaza indirile
cek. 

BÜTÇE A Ç I Ğ I N I D A R A L T M A K VE 
BÜTÇE D İ S İ P L İ N İ N İ S A Ğ L A M A K İ Ç İ N 

Bütçede öngörülen harcamaların gerçekçi gelir bek
lentilerini aşmaması gözetilecek. 

Yıl içinde herhangi bir kalemde ek harcama zorunlu
luğu ile karşılaşılırsa, bu zorunluluk, ancak aktarma yoluy
la veya yeni gelir kaynakları oluşturarak karşılanabilecek. 

Fonlar enaza indirilerek ve Devlet Bütçesi ile bütün
leştirilerek TBMM ve Sayıştay denetimi altına alınacak. 

K A M U GELİRLERİNİ S A Ğ L A M 
K A Y N A K L A R A D A Y A N D I R M A K İ Ç İ N 

Vergi reformu yapılacak. 

Vergi gelirlerinin hem kamu gelirlerinde artış hem de 
gelir dağılımında adalet sağlaması gözetilecek. 

Bu amaçla: 

— Oranlar yükseltilmekten çok vergi tabanı genişletile
rek vergi dışı kalan faaliyet ve kazanç alanları da vergi 
kapsamına alınacak. 
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— Bazı istisnalar dışında gelirler birleştirilerek vergilen
dirilecek. Ücretlilerden alınan vergilerle geri kalmış yöreler
deki vergilerin oranları düşürülecek. 

— Savurganca harcamalar ve lüks tüketim daha yük
sek oranda vergilendirilecek. 

— Vergi kaçırma yolları kapatılacak ve vergi denetimi 
daha etkili kılınacak. Bu amaçla belge düzeni geliştirilecek. 
Çağdaş teknoloji vergi denetim ve gözetimini daha etkili kı
lacak biçimde değerlendirilecek. 

— Vergi işlemleri kolaylaştırılacak. 

İç ve dış borçlar etkili denetim altına alınacak. Kamu 
kuruluşlarının ve belediyelerin yurt içinde yeterince üretilen 
malları dış borçlanma yoluyla dışardan alarak yerli sanayii 
baltalamaları önlenecek. Borçlar, ulusa gelire kısa dönem
de önemli katkı sağlar ve ekonominin borç ödeme gücünü 
arttırır biçimde kullanılacak. 

Para hacmindeki artış gerçekçi gelir ve üretim artışı 
beklentileriyle sınırlandırılacak. Beklentilerin gerçekçi ol
masını güvence altına almak üzere, bu konuda Merkez 
Bankası'nın maliye ve hazinenin ve Devlet Plânlama Teş-
kilâtı'nın görüş birliği aranacak. 

E K O N O M İ D E İSTİKRAR V E G Ü V E N 
SAĞLAYABİLMEK İÇİN 

Karar alma süreçleri keyfilikten çıkarılarak kurumlaş
tırılacak ve belirli kurallara bağlanacak. 

Ekonomik ve sosyal politikalarda uzlaşma ve istikrar 
sağlamak üzere; işçi, işveren, çiftçi, esnaf ve sanatkâr ku
ruluşlarının etkin katılımıyla bir "Toplumsal Uzlaşma ve An
laşma Kurulu" oluşturulacak. 

Girişimlerin ileriye güvenle bakabilmelerini ve gele
ceğe yatırım yapabilmelerini sağlayacak biçim ve ölçüde 
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ve demokratik katılımla, yol gösterici planlama yapılacak. 

Ekonomik kararlarla para ve maliye politikaları ara
sında uyum ve eşgüdüm sağlanacak. 

Geniş demokratik katılımla belirlenecek ekonomik ve 
sosyal politikalarla kamuoyunda güven ortamı oluşturula
rak enflasyon beklentisini sona erdirmeye çalışacak. 

Bankalar üzerinde etkili bir denetim kurularak mev
duat sahiplerine güvence sağlanacak. Bankalar birliği da
ha demokratik ve etkili duruma getirilecek. 

Taşınır değerler borsasında saydamlık ve etkili de
netim sağlanarak yurttaşların bu borsaya güvenle girebil
meleri gözetilecek. 

Hileli iflâsları enlemek üzere etkili önlemler alınacak; 
ve iflâs durumunda işçilerin hakları öncelikle gözetilecek. 
İ c r a ve iflas Yasası çağdaşlaştırılacak. 

ÜRETİM VE VERİMLİLİK ARTISI İ Ç İ N 
Düşük üretimle ve yüksek fiyatlarla kâr oranlarını 

yükseltmek yerine, çok üretimle ve düşük fiyatlarla büyük 
kazanç sağlanması özendirilecek. 

Var olan üretim kapasitelerinin en yüksek düzeyde 
değerlendirilebilmesi için iç ve dış pazar olanakları genişle
tilecek. 

Sanayide ve tarımda ileri teknolojilere geçilmesi des
teklenecek. 

Ulusal Verimlilik (Millî Prodüktivite) Merkezi'nin et
kinliği artırılacak ve verimlilik artışları ödüllendirilecek. 

Teknik Öğretim kurumlarında ve işyerlerinde verimli
lik eğitimine ağırlık verilecek. 
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Türkiye'nin tüm doğal enerji kaynakları seferber edi
lecek. 

Madencilik alanına yatırımlar özendirilecek ve bu 
alandaki vergi kaçırma yolları kapatılacak. 

TÜKETİM SAVURGANLIĞINI 
CAYDIRMAK, ÜRETKEN 
YATIRIMLARI ÖZENDiRMEK, 
D Ü N Y A EKONOMİSİYLE 
BÜTÜNLEŞMEYİ VE DIŞSATIMI 
HIZLANDIRMAK İÇİN 

Toplumun her kesiminde sağlıklı tüketim, girişimcilik 
ve yatırımcılık eğitimi ve kültürü geliştirilecek. 

Lüks ve savurganca harcamalar daha yüksek oran
da vergilendirilecek. 

Savurganca ve sağlıksız tüketimi özendirici reklâm
lar caydırılacak. 

Dünya ekonomisiyle bütünleşme, ulusal ekonomiyi 
ve bağımsızlığımızı güçlendirici, ülkemizde tarımı ve sana
yiyi geliştirici, üretken yatırımları özendirici bir zemin üze-
rinde hızlandı rılacak. 

Özellikle çağdaş teknolojiye geçişe katkıda bulunu-
cu ve dışsatımı artırıcı yabancı sermaye girişleri özendirile
cek. 

Ekonominin fidanlığı olan küçük ve orta işletmelerin, 
o arada esnaf ve sanatkârların çağdaş üretime, çağdaş iş
letmecilik ve pazarlama yöntemlerine ve ileri teknolojilere 
geçebilmeleri ve risk sermayedarlığı desteklenip özendiri
lecek. Halk Bankası bu kesimlerin oluşturacağı kooperatif
lerin yönetimine verilecek. 

. Üretken yatırımlar, ölü yatırımlardan veya spekülatif 
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etkinliklerden daha kârlı ve çekici duruma getirilecek. 

Çalışan halk kesimlerinin gelir düzeyleri yükseltilir
ken, artan gelirlerinden bir bölümünü ortak veya bireysel 
yatırımlara yöneltmeleri özendirilecek. Bu amaçla, Devletin 
karışma alanı dışında, demokratik yapılı işçi ve üretici yatı
rım fonları kurulması sağlanacak. 

Dışsatım, kaynaktan çok muslukta, yani pazarlama 
aşamasından çok üretim ve yatırım aşamasında destekle
necek. 

Dışa açılabilecek sanayi kuruluşları, dış pazarlarda 
kendi güçlerine dayanarak yarışabilir ve tutunabilir duruma 
gelebilmek için gerekli yatırımları ve teknoloji veya yönet
sel atılımları belirgin bir programa bağlamak koşuluyla, sı
nırlı süreler için korunabilecek. 

Desteklemenin ve korumanın yerinde ve zamanında 
değerlendirilmesi, etkili denetimle güvence altına alınacak. 

Tarım kesiminde güçlü ve demokratik kooperatifçilik 
yaygınlaştırılıp güçlendirilerek, tarımsal ürünlerin doğrudan 
dışsatımı özendirilecek. 

Belirli üretim dallarında uzmanlaşan özerk dışsatım 
kurumları kurulacak. Bu kurumlar, ürünlerini dışarıya pa
zarlamak isteyenlere, gerekli bilgileri ve teknik desteği 
sağlayacaklar. Böylelikle dışsatım konusunda yeterli bilgi 
ve deneyimleri olmayan küçük ve orta işletmeciler ve üreti
ciler de ürünlerini kolaylıkla ve güvenli biçimde dışarıya pa-
zarlayabilecekler. Bu kurumlar dışsatımda yolsuzluklukla-
rın önlenmesini de kolaylaştıracak. 

Sınır ve kıyı bölgelerindeki halkımız sınır ve kıyı tica
retine özendirilecek ve bu konuda gerekli bilgilerle ve ola
naklarla donatılacak. 

Hızlı değişim sürecine giren ve eskisinden daha ge-
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niş ölçüde dışa açılabilir duruma gelen bölge ülkeleriyle 
ekonomik işbirliğimiz ve ticari ilişkilerimiz geliştirilecek. 

Karadeniz işbirliği projesinde ve gerek Sovyetler Bir-
liği'yle gerek özerkleşen veya bağımsızlaşan Sovyet Cum
huriyetleriyle ekonomik işbirliğinde Türkiye'nin etkin bir 
önder ülke durumuna gelebilmesi için tüm olanaklar de
ğerlendirilecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizin 
sınırdaş veya yakın konumda bulundukları bu ülkelerle 
ekonomik işbirliğinde ve ilişkilerde önemli birer üs duruma 
gelebilmeleri için, bu bölgelerimizin kalkındırılması ve eko
nomik etkinliklerinin çeşitlendirilmesi özel bir plana bağla
nacak. 

Gelişmeyi ve sınaileşmeyi bütün yurda dengeli bi
çimde ve hızla yaygınlaştırmak amacıyla, özel sektörün 
kârsız veya riskli bulduğu için yatırım yapmaktan kaçındığı 
geri kalmış yörelerde, Devlet, gereğinde zararı göze ala
rak, DSP programında kullanılan terimle "öncü ve doğur
gan yatırımlar" yapacak, fabrikalar kuracak. Bunların 
devreye girmesiyle birlikte, hatta daha kuruluş aşamasın
da, o yörelerde bir işçi kesimi ve esnaf kesimi oluşacak, 
yan sanayiler kurulmaya başlayacak; o yörelere teknik 
personel gelecek; kamyonlar mal getirip götürmeye başla
yacaklar. Öylelikle o geri kalmış yörelerin ekonomik, sos
yal ve kültürel yaşamında bir hızlı değişim ve canlılık süre
cine girilmiş olacak. Bunların sonucu olarak daha önceleri 
o yörelerden elde ettiği vergi geliri çok sınırlı kalan veya 
hiç olmayan Devlet, giderek artan ölçüde yüksek vergi ge
lirleri elde etmeye başlayacak. Vergi gelirlerindeki artış da, 
yörenin değişik gelişmesine öncülük eden ve yeni yatırım
lar ve etkinlikler doğuran, o nedenle "öncü ve doğurgan 
yatırımlar" adı verilen küçük fabrikaların zararını fazlasıyla 
karşılayabilecek. 

İleride; ortamın değişmesiyle birlikte bu fabrikalar kâr 
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edebilir duruma gelince de, Devlet bunları özel girişimcile
re veya yöre halkının kuracağı ortaklıklara sunacak. 

ALTYAPIYLA ÜRETİMİ 
DENGELEMEK İ Ç İ N 

Devlet, altyapı yatırımlarına ayırabildiği kaynakları 
çok sayıda projeye yaymaktan kaçınacak. Altyapı yatırım
ları sıraya bağlanarak bunların üretime katkıları çabuklaştı
r a c a k . Öylelikle bu yatırımların enflasyonist etkisi önlen
miş olacak. 

SPEKÜLATİF K A Z A N Ç 
O L A N A K L A R I N I D A R A L T M A K İ Ç İ N 

Hakça bir kredi düzeniyle tefecilik önlenecek. 

Tarımsal ürün bedelleri zamanında ödenerek, ürün
lerin ucuza kapatılıp pahalıya satılması önlenecek. 

Aracılık aşamaları azaltılacak. 

Devletin belediyelerle birlikte oluşturacağı yeni yerle
şim alanlarındaki arsa ve konut alım-satımları belirli kural
lara bağlanarak buralardan aşırı rantlar sağlanması önle
necek. 

Devlet ihaleleri etkili bir denetim sistemine bağlana
cak. 

H A K Ç A BİR P A Z A R E K O N O M İ S İ İÇİN 
Pazar ekonomisinin işleyişine ve fiyatların belirlen

mesine devlet karışmayacak. O arada belirli kamu hizmet
leri dışındaki KİT ürünlerinin ve hizmetlerinin fiyatları da 
pazar ekonomisi kuralları içinde kendil iğinden belirlene
cek. 
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. İlgili Devlet kuruluşlarıyla kooperatif birliklerinin veya 
çiftçi kuruluşlarının birlikte belirleyecekleri hakça taban fi
yatlar güvence altına alınmak koşuluyla tarım ürünleri için 
borsalar kurulacak. 

Pazarın tekeller veya karteller güdümüne girmesini 
önlemek ve halk yararına işlemesini güvence altına almak 
üzere, üçlü ve güçlü bir kooperatif düzeni kurulacak: Üreti
ci , tüketici ve esnaf kesimleri, kendi içlerinde her türlü dev
let k a r ı ş m a d ı ğ ı n d a n uzak kooperatifler ve kooperatif birlik
leri kurmaya özendirilecekler. Bu üç kesimdeki demokratik 
yapılı kooperatifler ve kooperatif birlikleri, aracılık aşamala
rını kaldırarak veya enaza indirerek ve pazarda etkili bir fi
yat ve nitelik denetimi kurarak, üreticinin daha çok kazan
masını, tüketim gereksinmelerinin makûl fiyatlarla ve 
sağlıklı biçimde karşılanmasını ve küçük esnafın ezilmek
ten kurtulmasını güvence altına alabilecekler. 

N o t : Ü l k e m i z d e kimi b ü y ü k s e r m a y e ç e v r e l e r i 

koopeat i fç i l iğ i özel g i r iş imci l ik le ç e l i ş i r m ş gibi g ö r ü 

yor lar . O y s a p a z a r e k o n o m i s i n i n sağl ık l ı b i ç i m d e işle

diği tüm d e m o k r a t i k ü l k e l e r d e g ü ç l ü ve y a y g ı n k o o p e 

ratif hareket ler i vardır v e p a z a r b ü y ü k ö l ç ü d e 

kooperat i f ler in g ü d ü m ü n d e ve d e n e t i m i n d e d i r . O ü l 

k e l e r d e k o o p e r a t i f ç i l i k ö z e l s e k t ö r ü n ç o k ö n e m l i v e 

halka d a y a n a n bir ö ğ e s i d i r ve her tür lü d e v l e t kar ış-

macı l ığ ın ın d ı ş ı n d a d ı r . 

D e m o k r a t i k Sol ik t idar d a , ü l k e m i z c e k o o p e r a t i f 

çilik hareket in i d e v l e t b a s k ı s ı n d a n v e k a r ı ş m a d ı ğ ı n 

d a n k u r t a r a r a k d e m o k r a t i k bir y a p ı y a k a v u ş t u r a c a k 

ve k o o p e r a t i f l e r i n , etk in h a l k kat ı l ımı ve d e n e t i m i a l t ın

da, sağl ıkl ı ç a l ı ş m a l a r ı n ı g ü v e n c e a l t ı n a a l a c a k t ı r . 

O arada, k o o p e r a t i f ç i l i k e ğ i t i m i n i ; k o o p e r a t i f l e r l e 

ilgili b a ğ ı m s ı z d e n e t i m s i s t e m i n i v e pro je, m u h a s e b e 

ve teknik yardım desteğini geliştirecektir. 
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KİTLER VE ÖZELLEŞTİRME 

KİT'ler sorununun iki çözümü vardı: İyileştirme ve özel
leştirme. Bu iki çözüm biribiriyle çelişmez. Ülke ekonomisi 
açısından bazı KİT'ler için en uygun çözüm iyileştirme, ba
zıları için de özelleştirme olabilir. Bazıları için bu iki çözüm 
bir arada da uygulanabilir; yani bazı KİT'ler bir yandan iyi-
leştirilirken bir yandan da bir ölçüde özelleştirilebilir. 

DSP'nin bu soruna yaklaşımı dogmatik değil pragmatik 
olacaktır; toptancı değil seçmeci olacaktır. 

KİT'lerin tümüyle özelleştirilmesini savunanlar, o arada 
ANAP, devletin iyi işletmecilik yapamadığını öne sürerler. 

Fakat ANAP iktidarının bu konudaki tutumu, devletin 
iyi işletmecilik yapamadığı savıyla çelişmektedir. Çünkü 
ANAP, öncelikle, iyi işletilen, verimli ve kârlı çalışan 
KİT'leri özelleştirmek istiyor. Oysa bu yaklaşım, iyi işletilen 
KİT'lerdeki yöneticilerin, teknik personelin ve işçilerin he
vesini kırabilir; emek verdikleri kuruluşun elden çıkmasını 
önlemek için, verimi düşürme yoluna gidebilirler. 

Böyle. KİT'leri toptan özelleştirmek yerine, sermaye ar
tırımı gerektikçe, bunu sermaye piyasasına açılarak, yani 
kısmî özelleştirme ile, sağlama yoluna gidilebilir. 

KİT'leri toptan özelleştirmek isteyenlerin bir başka ge
rekçesi, devlete yeni yatırımlar için kaynak sağlamaktır. 
Fakat ANAP'ın tutumu bu açıdan da çelişkilidir. Çünkü 
KİT'lerin özelleştirilmesinden elde edilen gelir, uygulama
da, yeni yatırımlarda değil, carî harcamalar için veya bütçe 
açığını yamamak için kullanılmaktadır. 

Yine ANAP, enerji ve PTT gibi önemli kamu hizmetleri
ni de toptan veya büyük ölçüde özelleştirme eğilimindedir. 
Oysa bu gibi hizmetler devletin temel işlevleri arasındadır. 
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Bunların toptan veya büyük ölçüde özelleştirilmesi, 
ekonominin ve toplumun yönetiminde tekelci sermayenin 
aşırı ağırlık kazanmasına neden olabilir. Hele bu gibi temel 
kamu hizmetlerinde yabancı sermaye egemenliğine yol 
açılması, ulusal bağımsızlığımızı zayıflatabilir. 

Bir KİT'in iyileştirilebilmesi için temel koşul, siyasal ka-
rışmacılığın kesinlikle önlenmesidir. Bu amaçla, KİT'lere 
bir yandan özerklik tanınacak, bir yandan da yine özerk ve 
geniş katılımlı bir "KİT'ler Eşgüdüm ve Denetim Kurulu" 
oluşturulacaktır. 

KİT'lerde özerkleştirme, tüm çalışanların kârdan veya 
verimlilik artışından pay almaları ve yönetim yetkisiyle bir
likte sorumluluğu da üstlenmeleri yoluyla gerçekleştirile
cektir. 

"KİT'ler Eşgüdüm ve Denetim Kuru lu" da geniş katı
lımlı olacaktır. Bu kuruluşda, KİT yöneticileri ile çalışanları, 
Ulusal Verimlilik Merkezi (Millî Prodüktivite Merkezi) ve 
devlet adına da DPT temsil edilecektir. Kurulun yerel dü
zeydeki çalışmalarına yerel yönetimler de katılacaktır. 

Hiçbir KİT hiçbir Bakanlığa bağlı olmayacaktır. 

Hangi KİT'lerin hangi koşullarla özelleştirilmesinde ya
rar olduğunu da "KİT'ler Eşgüdüm ve Denetim Kurulu" 
belirleyecektir. Ancak bu konuda kesin kararı, Bakanlar 
Kurulu'nun önerisi üzerine, TBMM verecektir. 

Özelleştirme durumunda, paylar ağırlıklı olarak ve ön
celikle, özelleştirilecek KİT'de çalışanlara sunulacaktır. 

Stratejik önem taşıyan KİT'lerin toptan özelleştirilme
sinde sakıncalar olabilir. Bunların yabancı sermaye ege
menliğine geçmesi durumunda sakıncalar daha da artabi
lir. Bu gibi KİT'ler özelleştirilirken, Devletin; çalışanların ve 
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yerli özel girişim paylarının, dengeli biçimde, ağırlık taşıma
sına özen gösterilecektir. 

Gerekli teknolojik atılımların yapılabilmesi için yabancı 
sermayeye ağırlık verme zorunluluğu duyulabilecek KİT'ler 
özelleştirilirken, yabancı sermaye tekelciliği, blok satışlar 
sınırlandırılarak ve üretimin dışalımla dengelenmesi güven
ce altına alınarak ve Devlete belirli yetkiler tanınarak önle
necektir. 

Özelleştirilmesi istenen, fakat iyileştirilmesi ve zarar
dan kurtarılması çek zor veya yüksek maliyetli olduğu için 
alıcısı çıkmayan KİT'ler, uzun veya orta dönemler için kira
lanabilecek ya da taksitle satışa çıkarılabilecektir. 

Bu çözümün de geçerli olamaması durumunda ise 
özelleştirilecek KİT. en uygun iyileştirme projesini sunan 
ve taahhüt eden eze kuruluşa, projenin belirli bir sürede 
uygulanması koşuluyla, karşılıksız fakat geçici olarak dev
redilebilir ve mülkiye: değişikliği ancak proje hedefine ula
şıldığında kesinleşir. 

Kesin zorunluluk durumunda uygulanabilecek bu çö
zümle, Devlet karşlıksız özelleştirilen KİT iyileştirilip kârlı 
çalışır duruma geldiğinde, ondan vergi alacaktır. Devlet, 
bu yoldan özelleştirdiği KİT'in bedelini, o şekilde elde et
miş olacaktır. 

Her türlü özelleştirmeden elde edilecek kaynağın, yeni 
devlet yatırımlarında, özellikle de geri kalmış yörelerin kal
kındırılmasında kullanılması güvence altına alınmalıdır. 

KİT'ler özerkieştirilirken, taşkömürü işletmeleri gibi za
rardan tümüyle kurtulamayacak olan fakat varlığına gerek 
duyulan kuruluşlarda, zararı olabildiğince azaltmak ve ve
rimliliği yükseltmek için gerekli yatırımları ve kalan zararın 
karşılanmasını Devlet üstlenecektir. 
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K Ö Y L Ü V E T A R I M 
ANAP iktidarı döneminde tarım kesimine sağlanan ve

rim ve üretim artırıcı destekler çok yetersiz kaldığı için; kre
di maliyetleri çok yükseldiği için ve Türkiye'de yeterince 
yetiştirilebilen tarımsal ürünlerin büyük çoğunluğunun dışa
lımı özendirildiği için, tarım kesiminde ciddi sorunlar çık
mıştır. Başta hayvan ürünleri olmak üzere, iyi beslenme 
açısından büyük önem taşıyan bazı ürünlerde büyük geri
lemeler olmuştur. 

Köylü ve çiftçi büyük ölçüde yoksullaşmıştır. 

O yüzden kentlere göç hızlandığı için, kentlerin, özel
likle büyük kentlerin sorunları da çok ağırlaşmıştır. 

Tarımdan sanayie aktarılabilecek kaynaklar azaldığı 
için, sınaileşme hızı da kesilmiştir. 

GELİŞME K Ö Y L Ü D E N BAŞLAYACAK 

Nüfusumuzun yaklaşık yarısını köylüler ve geçimi top
rağa bağlı olanlar oluşturuyor. 

Demokratik Sol iktidar gelişmeyi köylüden başlatacak; 
gelişmenin kırsal alana dengeli biçimde yaygınlaşmasını 
sağlayacaktır. 

Böylece tarımdan elde edilen gelirde sağlanacak bü
yük artışla sınaileşmeye de daha çok kaynak ayrılabilecek. 

Bu amaçla; 

Tarım kesiminde güçlü ve gerçek anlamda demokra
tik bir kooperatif hareketi özendirilip desteklenecek. Koo
peratiflere ve kooperatif birliklerine her türlü Devlet karış-
macılığı önlenecek. 

Ziraat Bankası bir kooperatifler bankasına dönüştürü-
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lerek, kooperatif birliklerine devredilecek. Tarım kredi koo
peratiflerinin yönetimine de köylüler çiftçiler egemen olacak. 

Tarım için Devlet desteğiyle düşük faizli bir kredi dü
zeni uygulanacak. 

Gelirleri belirli bir düzeye erişinceye kadar, koopera-
tifleşen köylülerden, küçük ve orta çiftçilerden, vergi alın
mayacak. Bunun yerine, gelirlerinin bir bölümünü kendi 
kooperatiflerinin yatırım fonlarına aktarmaları istenecek. 
Devletin yönetimine karışmayacağı bu fonlarda biriken 
kaynaklarla, kooperatifler, tarımı modernleştirmek, ortak 
makina parkları ve tarım sanayileri kurmak üzere yatırımla
ra özendirilecekler. Bu yatırımlar devletçe de desteklene
cek. 

Köykentler kurularak, her köye tek tek ulaştırmakta 
zorluk çekilen ama köylünün kalkınması ve kırsal alan sı-
naileşmesi için zorunlu olan altyapılar ve hizmetler köyler
de yoğunlaştırılacak. 

Bazı kimseler, köykent uygulamasıyla, tüm çevre köy
lerin bir yerde toplanacağını sanıyorlar. 

Bu doğru değildir. Bizim amacımız, gerekli altyapıları 
ve hizmetleri ve uygarlık nimetlerini tüm köylülere en kısa 
sürede ve düşük maliyetle sunmaktır. Örneğin her köyde 
lise, hastane, fabrika veya banka kurulamaz. Buna Devle
tin de köylünün de gücü yetmez. Ama bunların hepsi, yeri
ne göre beş-altı köyden veya sekiz-on köyden oluşacak 
köy gruplarına kısa sürede ve düşük maliyetle sağlanabilir. 
Köykentler işte bunu gerçekleştirecek. Köylüler böylelikle, 
kısa sürede, topraktan kopmaksızın sanayi toplumu ve 
kentleşme sürecine girebilecekler. 

Köykent uygulaması Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 
kırsal alanın güvenlik sorununu çözebilmeyi ve yarı feodal 
yapıdan kurtulmayı da çok kolaylaştıracağı için, köykent uy-
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gulamasına Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan başlanacak. 

Güneydoğu Anadolu'da toprak dağılımı çok adalet
siz. Köylülerden çoğunun toprağı ya hiç yok ya da çok ye
tersiz. Oysa bu bölgede onbinlerce dönüm toprağı, 20-30 
köyü olanlar var. GAP tamamlandığında toprak verimi 15-
20 kat artacağına göre, eğer GAP tamamlanmadan bu 
bölgede hakça bir toprak dağılımı gerçekleştirilmezse, böl
genin gelir dağılımı adaletsizliğinin de 15-20 kat artması 
kaçınılmazdır. Bölgede asıl patlamalar o aşamada beklen
melidir. DSP, bu sorunun çözümü için ve bölgenin çağdışı 
yarı feodal yapısını da değiştirmek için, bölgede süratle 
hakça bir toprak reformu yapacak. Bu amaçla toprakları 
kamulaştırılanların, kamulaştırma bedelleriyle bölgede 
üretken yatırımlar yapmaları özendirilip desteklenecek. 

İhmal edilmiş kırsal alan yörelerinin ekonomilerini 
hızla canlandırabilmek ve sosyal ve kültürel yapılarını de
ğiştirip çağdaşlaştırabilmek için, gerek DSP programında 
gerek bu Bildirgenin ekonomi bölümünde ayrıntıları açıkla
nan "öncü ve doğurgan yatırımlar" yapılacak. 

Ülkemizde yeterince üretilebilen tarım ürünlerinin dı
şalımı önlenecek. 

Son yıllarda hızla gerileyen hayvancılığın gelişmesi 
Devletçe desteklenecek. O arada otlakların yeterli düzeye 
erişmesi ve hakça kullanımı sağlanacak. 

Suların kirlenmesine ve su ürünlerini azaltıcı balıkçı
lık yöntemleri kullanılmasına karşı etkili önlemler alınacak. 
Balıkçılık kooperatiflerine ucuz yakıt, kredi ve donanım 
sağlanacak. 

Orman köylülerinin güçlü demokratik kooperatifler 
kurmaları özendirilip desteklenecek ve böyle kooperatifle
rin oluştuğu yerlerdeki devlet ormanlarının da devlet sektö-
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ründeki orman ürünleri sanayilerinin de işletmeciliği bu ko
operatiflere devredilecek. 

Gerçek orman niteliği taşımayan yerler orman kapsa
mından çıkarılarak yöre köylüsünün mülkiyetine veya kul
lanımına açılacak. 

Toprak kaymasını önlemek bakımından orman kapsa
mı içinde tutulmuş olmakla birlikte orman niteliğini yitirmiş 
yerler de ağaçlandırılması koşuluyla, orman köylülerinin 
kooperatiflerine devredilecek. 

İlgili devlet kuruluşlarıyla kooperatif birliklerinin ve 
çiftçi kuruluşlarının birlikte belirleyecekleri hakça taban fi
yatlar güvence altına alınmak koşuluyla, tarım ürünleri için 
borsalar kurulacak. 

Tarımsal üretim planlaması yapılarak, köylülerin ve 
çiftçilerin, iç ve dış pazar koşullarındaki beklentilere göre 
hangi ürün türlerine yöneleceklerini zamanında belirleye-
bilmeleri kolaylaştırılacak. Bu amaçla, her ürünün taban fi
yatı ekim mevsiminden önce açıklanacak. 

Ürün bedelleri gecikmesiz ödenecek. 

Olumsuz doğa koşulları nedeniyle zarara uğrayan 
çiftçiler için tarım sigortası kurulacak. 

Köylüler ve çiftçiler, kooperatifleri veya kooperatif 
birlikleri aracılığıyla doğrudan dışsatıma özendirilecekler. 

Yabancı tütün ve sigara alışkanlığının özendirilmesi
ne son verilecek. Tütün üreticileri kooperatifleşerek sigara 
sanayilerini kurmaya ve tütün, sigara dışsatımına özendiri
lecekler. 

Güneydoğu Anadolu'nun üstün nitelikli tütün yetişen 
yörelerinde tütün ekimi yaygınlaştırılıp desteklenecek. 

Yabancı tütün ve sigara kartelinin ülkemizde egemen 
duruma gelmesi önlenecek. 
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S O S Y A L S O R U N L A R 

Son yıllarda, enflasyondaki hızlı yükselişe koşut ola

rak, gelir dağılımı adaletsizliği çok ileri ölçülere varmıştır. 

Rant ve kâr gelirleri büyük ölçüde artarken, ücretlilerin 
ve köylülerin ulusal gelirden payları çok aşağılara düşmüş
tür. 

İşçi hakları 1963'ün gerisine gitmiştir. 

Kamu görevlilerine., sosyal güvenlik dışında hiçbir sos
yal hak tanınmamıştır. Kamu personelinin kendi arasındaki 
adaletsizlikler ağırlaşmıştı r. 

Sosyal güvenlikten yararlanan kesimler çok sınırlı kal
mıştır. Bazı küçük istisnalar dışında, nüfusumuzun yarısını 
oluşturan köylülerin hiç sosyal güvencesi yoktur. 

BAĞKUR gerçek anlamda sosyal güvence sağlaya
maz duruma gelmiştir. 

işsizliğin çok ağır bir sorun durumuna geldiği ülkemiz
de ne işsizlik sigortası ne de istihdam politikası uygulanı
yor. Tersine, Cumhurbaşkanı ve Hükümet, işverenleri sü
rekli işçi çıkarmaya teşvik ediyorlar. 

Sayıları milyonları bulan engellilere hemen hiç ilgi gös
terilmiyor. 

H E R K E S İ Y A Ş A M B O Y U N C A 

G Ü V E N C E Y E V E H U Z U R A 

K A V U Ş T U R A B İ L M E K İ Ç İ N 

Sosyal güvenlik, belirli bir programa ve sağlam kay
naklara dayandırılarak, toplumun her kesimine eşdüzeyde 
yaygınlaştırılacak. 
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Son yıllarda çok ileri ölçülere varan işsizlik sorununu 
çözmek amacıyla, üretken yatırımlar hızlandırılırken, ayrı
ca, ist ihdama ağırlık veren yatır ımlar projeleri de oluşturu
lacak. Gençler arasında işsizliğin ciddi sorunlara yol açtığı 
gözönünde tutularak, gençler için, eğil imlerine ve eğitimle
rine uygun toplum hizmetlerinde çal ışma olanağı sağlana
cak. 

Gizli işsizliğe yol açmamak koşuluyla, işsizlere iş bul
mak ve iş alanları oluşturmak, Devletin önde gelen görev
leri arasında yer alacak. 

Bir yandan bu düzenlemelere geçil irken, bir yandan da 
sağlam kaynaklara dayalı bir işsizlik sigortası kurulacak. 

Hakça bir gelir dağılımı sağlamak üzere, geçici ve 
enflasyonist etkiler yaratan yöntemler yerine, vergi y ü k ü 
nün dağılımında adalet sağlanacak. 

Emeklilik haklarındaki farklılıklar belirli bir program 
içinde giderilecek ve emekli ayl ıkları, belirli bir yaştan son
ra emekliye ayrılanlar için, rahat y a ş a m a olanağı sağlaya
cak düzeye yükseltilecek. 

Bildirgede ye' alan sağlık politikamızla, eğitim prog
ramımızla, konut projemizle ve halk yararına pazar ekono
misi düzenlememiz'e, dar gelirl i lerin temel gereksinmeleri 
karşılanmışolacak. 

H A K Ç A BİR Ç A L I Ş M A D Ü Z E N İ İÇİN 

1980'den sonra işçi haklar ına getiri len tüm kısıntılar 
kaldırılacak. 

Sendikalara ve meslek kuruluşlarına siyasal katılım 
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hakkı tanınacak ve sendika ve meslek kuruluşları yönetici
lerinin milletvekili olabilmelerini veya yerel yönetimlerde 
göreve seçilebilmelerini önleyen Anayasa veya yasa hü
kümleri kaldırılacak. 

Hak grevi yasallaştırılarak, yasalarla veya toplu söz
leşmelerle elde edilen hakların çiğnenmesi önlenecek. 

Kamu görevlilerine de sendika kurma, toplu sözleş
me ve belirli ölçüler içinde grev hakkı tanınacak. 

Keyfi işten çıkarmaları önleyici önlemler getirilecek. 

Tarım işçilerinin sosyal haklarındaki eksiklikler gide
rilecek. 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) tüm kuralları
na uyulacak. 

İşçi-kamu görevlisi tanımlarındaki belirsizlik ve çeliş
kiler giderilecek. 

KİT'lerde tüm çalışanlar yönetimi ve sorumluluğu 

üstlenecekler. Kâr veya verim artışından pay alabilecekler. 

Özel sektör işletmelerinde işçilerin yönetime katılma
ları ve kârdan pay almaları düzeni özendiri lecek. 

Ekonomik ve sosyal politikalarda ve kararlarda uz
laşma ve demokratik katılım sağlamak, değişik toplum ke
simlerinin yararlarını hakça bir düzen içinde bağdaştırmak 
üzere, işçi, işveren, çiftçi, esnaf ve sanatkâr kuruluşlarının 
etkin katılımıyla bir "Toplumsal Uzlaşma ve Anlaşma Kuru
lu" oluşturulacaktır. 

Çalışan halk kesimleri ortak yatırımcıl ığa özendirile

cek. 
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Gerek bu düzenlemelerle gerek Bildirgenin ilgili baş
ka bölümlerinde açıklanan düzenlemelerle kısa sürede 
hakça bir gelir dağılımı düzenine geçilebilecek. 

Bildirgemizde açıklanan önlemlerle, vergi düzeninde 
yapılacak iyileştirmelerle ve sosyal güvenlik fonlarının sağ
lıklı kullanımıyla, sosyal güvenlik ve çalışma düzeninde ön
gördüğümüz atılımlar için gerekli kaynaklar sağlanabile
cek. 

Türkiye'deki hızlı nüfus artışının ekonomiye maliyeti 
çok büyüktür ve bu hızlı nüfus artışının başlıca nedeni, ge
niş halk kesimlerinin, özellikle de nüfusumuzun yaklaşık 
yarısını oluşturan köylülerin sosyal güvenlikten yoksunlu
ğudur. Sosyal güvenlikten yoksun ailelerden bir çoğu, gü
venceyi çok çocuk sahibi olmakta aramaktadırlar. Sosyal 
güvenlik doyurucu düzeyde tüm yurttaşları kapsar duruma 
gelince, nüfus artış hızı makûl düzeye inecektir ve hızlı nü
fus artışının ekonomiye ağır maliyeti ortadan kalkacak, 
kentleşme harcamaları da taşınabilir düzeye inecektir. Bu 
yoldan tasarruf edilecek kaynaklarla da yaygın sosyal gü
venliğin ve ileri sosyal hakların maliyeti büyük ölçüde kar
şılanabilecek. 

ENGELLİLERE VE M U H T A Ç D U R U M D A 
O L A N L A R A MUTLU VE V E R İ M L İ BİR 
Y A S A M S A Ğ L A M A K İ Ç İ N 

Engellilere sunulacak tüm düzenlemelerden sorumlu 
bir Engelliler Bakanlığı kurulacak. Bu Bakanlık kimsesiz ve 
çaresiz durumdaki çocukların ve yetişkinlerin de sorunla
rıyla ilgilenecek. 
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Görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilerin ye

tenek ve becerilerini geliştirici eğitim kurumları bu konuda

ki tüm gereksinmeleri karşılar duruma getiri lecek. 

Belirli beceriler kazandırılan engelli lere iş ve gelir 

kaynağı sağlanması etkili güvencelere kavuşturulacak. 

Yakınlar arasında evliliğin olası sakıncaları yaygın bir 

eğitim programıyla anlatılarak, ülkemizdeki engelliler sayı

sında görülen artışın önemli bir nedeni hafifletilmeye çalışı

lacak. 

Ülkemizde protez endüstrisi geliştirilecek ve protez

ler ucuz latacakt ı r . Sosyal güvenlik kurumlarının proteze 

katkıları yükseltilecek, muhtaç durumdakilere bedelsiz pro

tez sağlanacak. 

Tüm sosyal ve kültürel etkinliklerde ve ulaşım araç

larında engellilere özel indirim sağlanacak. 

Engellilerin vergi bağışıklığındaki eksiklikler ve den

gesizlikler giderilecek. 

Sürekli bakıma muhtaç durumdaki engelliler, hasta

lar veya yaşlılar için yeterli sayıda huzur ve bakım evleri 

kurulacaktır. Bu alanda bireylerin, derneklerin ve vakıfların 

katkıları da özendirilecek. 

İzciler engellilere yardımcı olacak yönde eğitilecek

lerdir. Seçimlerde ve iş takibi yerlerinde engelli lere yardım

cı olmak için özel ekipler görevlendiri lecek. 
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S A Ğ L I K 

İ Ş Y E R İ S A Ğ L I Ğ I V E 
G Ü V E N L İ Ğ İ 

ÇEVRE S A Ğ L I Ğ I 
SAĞLIK 

Koruyucu hekimlik bütün yurda yaygınlaştırılacak. 

Özel kuruluşların sosyal güvenlik kurumları dışın
daki tüm sağlık sigortaları eşdüzeye getirilerek birleştirile
cek, ve tüm yurttaşları kapsar duruma getirilecek. 

Bu düzenlemenin gerçekleşmesiyle birlikte yurttaşların 
her türlü sağlık gereksinmesi ücretsiz karşılanacak. Ancak 
ilaç savurganlığını önlemek için hakça bir düzenleme geti
rilecek. 

Emeklilerden, emeklilik hakkı bulunmasa da 65 yaşını 
aşmış olanlardan, gelir durumu elvermeyenlerden, yeterli 
düzeyde özel geliri bulunmayan işsizlerden ve engelliler
den sigorta primi alınmayacak. 

Kamu kesimindeki değişik kuruluşlara bağlı hasta
neler birleştirilecekler veya ayırımsız herkese hizmet verir 
duruma getirilecekler. Böylece hastanelerin tam kapasitey
le çalışabilmeleri sağlanacak. 

Devlet hastanelerinin ve sağlık hizmeti veren baş
ka kuruluşların hem işletmeciliğinin hem de denetiminin 
Sağlık Bakanlığında toplanması sakıncalıdır. Yurttaşlar 
sağlık hizmetlerinden yakınmalarını Bakanlığa duyurmakta 
da güçlük çekmektedirler. Onun için tüm devlet hastanele
ri ve sağlık hizmeti veren öteki kuruluşlar yeterli kaynak 
sağlanmak koşuluyla, yerel yönetimlere devredilecek; ve 
yöre halkının tabip odalarının ve ilgili yerel kuruluşların et-
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kin katılımıyla yönetilecek. 

Sağlık Bakanlığı şu hizmet ve görevlerle yükümlü 
olacak: 

Genel sağlık politikasınını uygulanmasında eşgüdüm. 
Sağlık görevlilerinin ve sağlık konusunda halkın eğitimi. 
Koruyucu hekimlik. 
Ana ve çocuk sağlığı. 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı önlem ve genel 

aşılama. 
Hastanelerin denetimi. 
İlaç yapım ve satışlarının denetimi. 
Sağlıklı ve ucuz beslenme için gerekli halk eğitimi ve 

denetim. 

Üniversitelerle ve ilgili başka kuruluşlarla birlikte, sağ
lık araştırmalarının desteklenip geliştirilmesi ve yurdun her 
yerindeki hekimlere sağlık alanındaki yeni bilimsel araştır
ma sonuçlarının sürekli olarak ve süratle iletilmesi. 

Ilıcaların ve şifalı suların ve bunlardan yararlanma bi
çimlerinin denetlenmesi. 

Sağlık ocakları ve semt klinikleri tüm yurda dengeli 
olarak yayılacak ve doyurucu düzeye getirilecek. Bu düze
ye erişilen yörelerde sevk zinciri düzeni uygulanacak. 

Sağlık personelinin yurda dengeli dağılımı özendiri
ci düzenlemelerle sağlanacak. 

Yardımcı sağlık personeli, nicelik ve nitelik bakımın
dan, her hastanın tüm gereksinmelerini karşılar düzeye 
getirilecek. 

Pratisyen hekimlerin çok yönlü olarak ve yeterli ye
tişmeleri sağlanacak. 

ücret ve yaşam koşulları bakımından sağlık hizmet
leri çekici duruma getirilecek. Böylelikle sağlık personelinin 
maddi ve manevi huzur içinde hizmet vermeleri sağlana-
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cak. Muayenehane açmayan hekimlere özel olanaklar 
sağlanacak. 

Koşulların uygun olduğu durumlarda evde bakım 
düzeni geliştirilerek hastanelerin yükü azaltılacak. 

Sigortalılara belirli koşullarla hekim seçme özgürlü
ğü tanınacak. 

Hızlı ulaşım olanağının bulunamadığı yöreler için 
helikopterlerle veya küçük uçaklarla donatılmış "uçan 
sağlık ekipleri" oluşturulacak. 

Hastane yapım ve donanımı için vakıflar kurulması 
özendirilecek. 

Sağlık hizmetlerini yeterli düzeye eriştirmek için ge
rekli kaynak artışını karşılamak üzere özel gelir olanakları 
sağlanacak. 

Ç E V R E S A Ğ L I Ğ I V E D O Ğ A D E N G E S İ 

Çağımızda yaşamsal önem kazanan doğa dengesinin 
korunması ve çevre sağlığı için şu düzenlemeler getirile
cek: 

Doğa dengesinin ve çevre sağlığının önemi ve ko
runması konusunda bütün toplumu bilgilendirmek ve bi
linçlendirmek için yaygın bir eğitim kampanyası açılacak. 
Tüm okulların ders programlarında bu konuya özel yer ay
rılacak. 

Yeni sanayi kuruluşlarının temiz teknolojilere göre 
kurulması ve yer seçimlerinin doğa dengesini ve çevre sağ
lığını bozmaması gözetilecek. Var olan sanayi kuruluşlarının 
da belirli bir öncelik sırasına göre temiz teknolojilere geç
mesi veya çevre sağlığı ve doğal denge açısından sorun 
yaratmayacak yerlere taşınması Devletçe desteklenecek. 

Enerji üretiminde doğa dengesine ve çevre sağlığı
na özen gösterilecek. Yurtta üretilen kömürü Çevre sağlı-
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gına zarar vermeyecek duruma getirmek için gerekli tek
nolojiler ve işlemler uygulanacak. 

Toprak kaymalarına ve kayıplarına karşı etkili ön
lemler uygulanacak. 

Taşkınlara ve sellere neden olan su yatakları dene
tim altına alınacak. 

Çevre sağlığı laboratuvarları ve gezici çevre dene
tim ekipleri oluşturulacak ve çağdaş teknoloji olanaklarıyla 
donatılacak. 

İ S Ç İ S A Ğ L I Ğ I V E İ Ş Y E R İ G Ü V E N L İ Ğ İ 

Tüm işyerlerinde gerekli sağlık ve güvenlik önlemle
ri özenle ve ödünsüz uygulanacak. Bu önlemlere uymadık
ları için çalışmaları durdurulan işyerlerinde, işveren, işçi 
ücretlerini ve sigorta primlerini ücretlerini kısıntısız ve ke
sintisiz ödemekle yükümlü olacak. 

Tüm işyerlerinde ve TRT'de sürekli işyeri sağlığı ve 
güvenliği eğitimi verilecek. 

işyeri sağlığı ve güvenliği için kurulacak denetim 
ekiplerinde gereken düzeyde uzmanların çalıştırılabilmesi 
için özel bir ücret sistemi uygulanacak. 

Yeraltında veya tehlikeli işlerde çalışanların sağlığı 
ve güvenliği için, sendikaların ve işverenlerin de katılımıyla 
özel önlemler alınacak. Bu işyerlerinin yoğun olduğu yer
lerde meslek hastalıklarında uzmanlaşmış hastaneler ku
rulacak. 

Meslek hastalıkları ve işyeri güvenliğiyle ilgili araş
tırma çalışmaları geliştirilecek. 

Çıraklık eğitimi aşamasındaki çocukların ve gençle
rin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmalarını önlemek üzere 
özel bir denetim düzeni geliştirilecek. 
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E Ğ İ T İ M 

A R A Ş T I R M A 

K Ü L T Ü R S A N A T V E 
S P O R 

EĞİTİM 

Eğitim ve araştırma, gelişmenin başta gelen koşulları
dır. Fakat son yıllarda ülkemizde eğitime ayrılan kaynaklar 
çok yetersiz bir düzeye inmiştir. Öyleki 1989 karşılaştırmalı 
rakamlarına göre : ulusal gelirin eğitime ayrılan oranı bakı
mından Türkiye, Zimbabve'nin, Etyopya'nın, Uganda'nın 
gerisine düşmüştür. 

Eğitim dar gelirli aileler için taşınmaz bir yük oluştura
cak kadar pahalıiaşm ıştır. 

Ayrıcalıklı okullarla başka okulların eğitim düzeyleri 
arasındaki fark yer yer, "sosyal devlet" kavramıyla bağdaş
mayacak ölç 'lere varmıştır. Üniversite öğreniminden an
cak küçük bir, zınlık yararlanabilmektedir. 

Bir ülkenin gelişme sürecine girmiş sayılabilmesi için, 
araştırma- geliştirme çalışmalarına, ulusal gelirin enaz yüz
de ikisi düzeyinde kaynak ayırması gerekir. Oysa Türki
ye'de bu oran ancak binlelerle ölçülmektedir. 

EĞİTİM 

Eğitime daha çok kaynak ayrılacak ve kaynakların 
verimli kullanımı sağlanacak. 
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Her yaşta herkese parasız ve eşit eğitim ve öğre
nim olanağı sağlanacak. 

Çağdaş eğitim ve iletişim teknolojisi bu amaçla ve
rimli ve yaygın biçimde kullanılacaktır. Bu amaçla her dal
da video ve bilgisayar programları hazırlanacak. 

Yurdun her yöresindeki halk eğitim merkezlerinde ve 
ders saatlerinden sonra okul binalarında, isteyenler bu 
programlardan yararlanarak, açık yüksek öğrenim görebi
lecek veya öğrenimini ilerletebilecek. 

Kitaplıklar çağdaş teknolojiden de yararlanılarak ve 
herkese açık olarak çoğaltılacak; aynı zamanda ödünç ki
tap hizmetiyle, herkes her yerde her kitaba erişebilecek. 

Böylece yüksek öğrenim kurumları bulunmayan 
yerlerdeki gençler; ve köykentlerin kurulduğu yerlerde, 
şimdiden de büyük köylerde ve beldelerde, köylü gençler, 
evlerinden ailelerinden ayrılmaksızın, her dalda geniş ola
naklarla yüksek öğrenim görebilecekler. 

Gezici yüksek öğretim rehberleri sürekli olarak bü
tün yurdu dolaşıp, bulundukları yerlerde açık yüksek öğre
nim görenlere yardımcı olacaklar. 

Açık yüksek öğrenimden yararlananlar, yılın belirli 
dönemlerinde, seçtikleri dalın özelliklerine göre bir veya iki 
ay, güçlü üniversitelerde öğretim üyeleriyle yüzyüze öğre
nimlerini geliştirebilecekler. 

Bu olanaklar yeterince değerlendirildiğinde, açık 
yüksek öğrenimden yararlananların öğrenimi, güçlü örgün 
üniversitelerdeki yüksek öğrenimle her bakımdan eşdüze-
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ye gelmiş olacak; ve her isteyen yüksek öğrenim görebile
ceği için üniversite giriş sınavları kaldırılacak. 

Bu olanaklar yeterli düzeye varıncaya kadar da, dev
let ve belediyeler, isteyenler için, ücretsiz üniversite hazır
lık kursları düzenleyecek. 

Çok sayıda güçsüz üniversiteler yerine, her bölge
de güçlü üniversiteler kurulacak. 

Her üniversitenin tüm birimleri bir araya getirilerek, 
bütün üniversiteler avlulu (campus'lu) olacak. 

Avlulu üniversitelerde, öğrencilere, değişik dallar
dan ders seçebilme olanağı sağlanacak. 

Her Üniversitede gece ve yaz öğrenimleri düzenle
necek. Böylece var olan kapasiteler enaz iki kat artırılabi
lecek. 

Yok yasası değiştirilerek üniversiteler tam özerkliğe 
kavuşturulacak: ve öğrencilerin üniversite yönetimlerine 
etkin biçimde katılımları sağlanacak. 

Orta öğretim kurumları arasındaki eğitim düzeyi 
farklılığı, çağdaş iletişim ve teknoloji olanaklarının da gere
ğince değerlendirilmesiyle ve öğretmenliğin daha çekici bir 
meslek durumuna getirilmesiyle, kısa sürede, bir program 
içinde giderilecek. 

Yine bu teknolojiden yararlanılarak, bütün orta öğretim 
kurumlarında yabancı dil eğitimi doyurucu düzeye çıkarıla
cak. 

Aynı zamanda Türkçe'nin bilim ve felsefe dili olarak 
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geliştirilip zenginleştirilmesi sağlanacak. 

Derslerin yabancı dilde verildiği öğrenim kurumlarında 
da Türkçe terimler öğretilecek. 

Çocuklar ve gençler, orta öğrenim çağındayken, 
eğilim ve yeteneklerine göre, yüksek öğrenim dallarını ve
ya uzmanlaşacakları meslek ve sanat dallarını seçmeye 
yöneltilecekler. Zamanla eğilimlerinde değişiklik olan ço
cuklar ve gençler, istediklerinde, öğrenim dallarını değişti
rebilecekler. 

Orta öğrenim kurumları, bir program içinde, tek çatı 
altında toplanarak avlulu (campus'lu) okullara dönüştürüle
cek. Öylelikle, değişik dallarda yetişen çocuklar ve gençler 
arasında yakınlık ve diyalog kurulmuş olacağı gibi, öğret
men, bina, kitaplık, teknolojik olanaklar, laboratuvar, spor 
ve kültür tesisleri bakımından büyük tasarruf sağlanabile
cek. Avlulu orta öğrenim kurumlarında okuyan gençler, be
lirli ölçüler içinde değişik dallardan dersler de seçebilecek
ler. 

Orta öğrenim kurumlarındaki her çocuğa ve gence, 
ileride işsiz kalmalarını önleyici ve gelişmeye katkı olanak
larını genişletici belirli bilgi ve beceriler kazandırılacak. O 
arada, bilgisayar, girişimcilik, işletmecilik, kooperatifçilik, 
saymanlık gibi konularda eğitim olanağı elde edecekler. 

Bilgisayar eğitimi, ilkokul çağında, eğitici oyun prog
ramlarıyla başlatılacak. 

Gerek orta gerek yüksek öğrenim kurumlarında, ki
şiliği ve demokrasi kültürünü geliştirici, araştırmacılığı ve 
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girişimciliği özendirici değişik eğitim yöntemlerinin denen
mesine olanak verilecek. Olumlu sonuç veren yöntemler 
yaygınlaştırılacak. 

Orta ve yüksek öğrenim kurumlarındaki çocukların 
ve gençlerin, dinlence aylarında, ilgi alanlarına ve öğrenim 
dallarına göre, uygun işyerlerinde çalışarak deneyim ka
zanma olanakları genişletilecek. 

Sanayi ve turizm kuruluşlarıyla ve çeşitli sektörler
deki işyerleriyle, meslek ve sanat eğitimi veren kurumlar 
arasındaki işbirliği yaygınlaştırılacak. 

Meslek ve sanat okulları çoğaltılıp geliştirilecek. 

Ekonominin gerektirdiği dallarda teknisyen ve tekni
ker gibi ara elemanlar yetiştirilmesine ağırlık verilecek. Bu 
kimseler, ilerde, isterlerse, yüksek öğrenimi de tamamlıya-
bilecekler. 

Bütün okul yapıları, ders saatlerinden sonra, ak
şamları ve geceleri, semt çocukları ve gençleri için, oku
ma, ders hazırlama ve sosyal ve kültürel etkinlik merkezle
ri olarak kullanılacak. İsteyen öğretmenler, ek ücret 
karşılığında, çocukların ve gençlerin derslerine ve sosyal 
ve kültürel etkinliklerine yardımcı olacaklar. 

Böylelikle, evleri ders çalışmaya elverişli olmayan aile
lerin çocukları da en iyi şekilde yetişme olanağına kavuşa
caklar. 

İşyerinde eğitim kurumlaştırılarak örgün eğitimle 
bağlantılı kılınacak; ve çalışmak zorunda olan çocuklar ve 
gençler için, bu amaçla, meslek içi eğitime koşut olarak, 
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açık orta öğrenim olanağı sağlanacak. Açık orta öğrenim 
görenler her türlü çağdaş iletişim ve eğitim teknolojisinden 
yararlanabilecekler. 

Orta öğretim kurumlarında "Yaparak ve üreterek 
eğitim" düzeni geliştirilecek. 

Hizmet içi eğitimle örgün eğitim kurumları arasında 
işbirliği düzeni kurulacak. 

Eğitim alanına yüksek düzeyde uzmanları çekebil
me olanakları sağlanacak. 

Eğitime özel yatırımlar özendirilirken, bu yatırımların 
genel milli eğitim amaçlarına ve hedeflerine uygunluğunu 
sağlayıcı bir eşgüdüm düzeni kurulacak. 

A R A Ş T I R M A 

Araştırma ve geliştirme çalışmalarına ayrılan kay
naklar yetirli düzeye çıkarılacak ve bu olanaklar verimli bi
çimde değerlendirilecek. 

TÜBİTAK'ın yanı sıra, bir ekonomik ve sosyal araş
tırmalar kurumu da kurulacak; ve belirli dallarda uzmanla
şan araştırma kurumları özendirilecek. Ayrıca bölge ülkele
rini inceleyen araştırma merkezleri kurulacak. 

Bir "Araştırma ve Geliştirme Eşgüdüm Kurumu" ku
rulacak. Belirli konularda araştırma gereksinmesi duyan 
tüm kuruluşlar, örneğin devlet kuruluşları, yerel yönetimler, 
işletmeler, kooperatifler, sendikalar, meslek örgütleri ve si
yasal partiler, gereksinme duydukları araştırmaların konu
larını bu kuruma bildirebilecekler. Bu konular yüksek ve or-
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ta öğretim kurumlarına ve değişik dallardaki araştırma ku
rumlarına duyurulacak; tez hazırlama durumunda olan ve
ya araştırma kurumlarında çalışanlar, isterlerse, başvurucu 
kuruluşlarla anlaşarak, onların gereksinme duyduğu konu
ları seçebilecekler. Böylelikle araştırmacılıkta geniş katılım 
ve büyük tasarruf sağlanmış olacak. 

Bütün toplumun yararına sunulan bir bilgi ve veri 
bankası kurulacak. 

Teknoloji oluşturma ve geliştirme konusunda, eko
nomik ve sosyal sorunları Türkiye'nin sorunlarına benze
yen ülkelerle ve bu durumdaki ülkelerin sorunlarına ilgi 
gösteren k u r u l u ş l a işbirliği yapılacak. Bu işbirliği süre
cinde, özellikle işsizlik sorununu hafifletici teknolojilerin 
oluşturulup geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilecek. 

KÜLTÜR SANAT VE SPOR 

Devlet topluma bir kültür politikası dayatmayacak. 
Ancak toplumun <endi kültürünü, demokrasi ve özgürlük 
ortamında geliştirmesi ve çağdaşlaştırabilmesi için gerekli 
ortamı ve olanakları sağlayacak; ve toplumun sanat beye-
nisi düzeyini yükselmeye çalışacak. 

Kültür, sa^at ve spor kuruluşları bütün yurda yay
gınlaştırılacak. Kapalı spor binaları, aynı zamanda, sanat 
ve kültür etkinlikleri merkezleri olarak kullanılacak. 

Açık yüksek öğretim için, radyo ve televizyondan 
çok, yurdun her yerinde sağlanacak video ve bilgisayar 
merkezlerinden yararlanılacak. Devlet radyo ve televizyo-
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nu ise daha çok, halk eğitimi, kültürün ve sanat beğenisi-
nin gelişmesi için değerlendirilecek. 

Türk sinemacılığının geliştirilmesi için gerekli destek 
sağlanacak; ve bütün dünyada, o arada da özellikle Türk 
kökenlilerin yaşadığı veya T.C. yurttaşlarının yoğun olarak 
bulundukları ülkelerde tutunabilecek, sanat düzeyi yüksek 
sinema ve televizyon filmleri yapılmasına ağırlık verilecek, 
bu yoldan Türkiye'nin ve Türk kültürünün ve dilinin dünya
da yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulunulmuş olacak. 

Tiyatro ve amatör tiyatroculuk devlet desteğiyle bü
tün yurda yaygınlaştırılacak. 

Özgün Türk musikisi kültürü ile çok sesli evrensel 
musiki kültürünün birbiriyle' çelişmeksizin geliştirilmesine 
özen gösterilecek. 

Halkı, kültür, sanat ve etkinliklerin edilgen izleyicisi 
durumundan çıkararak, yapıcı ve katılımcı duruma getirme-
ye çalışılacak. 

Amatör sporculuk ve bu amaçla kurulacak tesisler 
bütün yurda yaygınlaştırılacak ve bunun için gerekli devlet 
desteği sağlanacak. Belirli bir düzeyin üstünde geliri olan 
profesyonel spor kulüplerinin de, amatör sporculuğa belirli 
oranlarda kaynak ayırmaları istenecek. 
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K O N U T 
ANAP iktidarları döneminde toplu konut yapımına ve 

konut kooperatiflerine geniş kaynak ayrıldığı halde, konut 
açığı küçülmedi, büsbütün büyüdü. Bunun başlıca üç ne
deni var: 

1- Kırsal alan ve az gelişmiş bölge ve yöreler çok ih
mal edildiği için büyük kentlere göç hızlandı, ve konut ge
reksinmesi konut yapımını çok gerilerde bıraktı. 

2 - Lüks konut yapımına ağırlık verildiğinden, kaynak
lar savurganca kullanılmış oldu. 

3- Toplu konut yapımına ve konut kooperatiflerine ayrı
lan kaynaklardan, genellikle, gerçek gereksinme sahipleri 
ve dar gelirliler değil, birkaç konutu olan varlıklı veya ayrı
calıklı kesim yararlandı. Nitekim, yeni ANAP Hükümetinin 
Başkanı ve Bakanları malvarlıklarını açıkladıklarında, he
men hepsinin birkaç konut kooperatifine üye oldukları gö
rüldü. Kooperatif vurgunundan yararlananlar arasında 
Cumhurbaşkanı da var. Meclisteki muhalefet partileri bu 
acı gerçek üzerinde durmadıklarına göre, belli ki onların 
milletvekilleri de konut kooperatifleri vurgununun paydaş
ları arasında yer alıyorlar. 

Kira sorununa ise hiç çözüm getirilmedi. 

Arsa ve konut spekülasyonu çok arttı. 

Konut ve arsa fiyatları dar gelirli veya çalışan halk ke
simlerinin ödeme gücünü çok aştı. 

O yüzden büyük kentlerde toplu gecekonduculuğu da 
kâr ve spekülasyon konusu yapan, halkı sömüren bir ke-
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sim ortaya çıktı; ve bunun sonucu olarak düzensiz kentleş
me çok belirgin bir ölçüye vardı. 

H A L K I N K O N U T G E R E K S İ N M E S İ N İ 
KARŞILAMAK VE D Ü Z E N L İ 
KENTLEŞME İÇİN 

Devlet, konut ve arsa sorununun ağırlaştığı büyük 
kentlerin yakınında, yerleşime elverişli fakat henüz spekü
lasyon konusu olmamış toprakları kamulaştıracak. ilgili 
devlet kuruluşları ve belediyeler, işbirliği yaparak, kısa sü
rede, bu topraklarda, tüm altyapıları tamamlanmış arsalar 
üretecekler. 

Bu arsalar, konut kooperatiflerine, toplu konut şirketle
rine veya kendi evini yapmak isteyenlere, spekülatif ölçü
lere varmayan makul bir kârla satılacak. 

Satın alanlar belirli bir süre içinde konutları yapmakla 
yükümlü olacaklar. 

O arada Devlet ve Belediyeler gerekli sosyal tesisleri 
de yapacaklar. 

Böylece oluşacak uydukentler, doğa dengesini ve çev
re sağlığını da gözeten bir yerleşim planına bağlanacak. 

Uydukentlerin çevresi de kamulaştırılıp ağaçlandırıla
cak veya küçük bahçeler halinde, uydukentlerde oturanla
ra kiralanacak. Böylece çevrenin (mücavir alanın) ileride 
spekülasyon konusu olması önlenebileceği gibi, çevre 
sağlığı da gözetilmiş ve doğa zenginleştirilmiş olacak. 

Bu uydukentlerdeki toplu konut kooperatif veya şirket-
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lerine sağlanan kredi kolaylıklarından, öncelikle, gerçek ih

tiyaç sahipleri yararlanacaklar. 

Uydukentlerdeki konutların makul fiyatlarla satı lması 

ve ileride el değiştirirken, spekülatif kazanç konusu yapıla

maması da kesin kurallarla, güvence altına alınacak. 

Uydukentlerde Devlet ve Belediyeler, ayrıca kiralık 

konut stokları da oluşturacaklar. Bunların kiraları kiracıla

rın gelir durumuna göre belir lenecek. 

DSP'nin bu uydukent ve konut projesi için, Devlet 

ve belediyeler ancak yöredeki ilk uydukentin toprak kamu

laştırması, altyapısı ve sosyal tesisleri için kaynak ayıra

caklar. Daha sonra ouşturulacak uydukent için gerekli kay

nak ise, bir önceki uydukentin arsa satışlarından ve bahçe 

kiralarından elde edilen makul düzeydeki kârla sağlana

cak. 

Gecekondulara, büyük mülkiyet ve tapu kargaşası 

yaratan "tapu tahsis belgesi" yerine, doğrudan tapu verile

cek. 

Gecekonduluların, arsalarını, komşularıyla birlikte, eko

nomik açıdan ve sağlıklı kentleşme açısından en iyi biçim

de değerlendirebilmeleri için dayanışma ve işbirliği kurma

larına yardımcı olunacak. 

Gecekondulular, tapuları kendilerine verilecek bu arsa

lar üzerindeki yapım işleri sürerken, isterlerse, yerel yöne

timlerin veya Devletin oluşturacağı kiralık toplu konutlarda, 

kira ödemeden oturabilecekler; düşük düzeydeki kira borç

larını, kendi yaptırdıkları binalardan gelir sağlayabilir duru

ma geldiklerinde taksitle ödeyecekler. 
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Bu olanaklar sağlanmadıkça hiçbir gecekondu yıkılma
yacak, hiçbir kimse açıkta kalmayacak. 

Kent içinde yapılan binaların çevresinde, sağlıklı 
kentleşme ve yaşam için gerekli boş alanlar bırakılması 
sağlanacak. 

Bu konut ve arsa projesinin düzenli biçimde uygu
lanmasını güvence altına almak üzere bir Konut Bakanlığı 
kurulacak. 

Bu projeyle kentlerin konut ve arsa sorunu kısa süre
de, Devlete de yerel yönetimlere de yurttaşlara da yük 
olunmaksızın, kısa sürede sağlıklı biçimde çözülebilecektir. 

Ancak, bu arada, köylünün, kırsal alanın ve geri bırakıl
mış yörelerin kalkınmasına da hız verilecektir. 

Yoksa, büyük kentlere göç akını süreceği için, buralar
daki konut gereksinmesini karşılamak, şimdiki kadar olma
sa bile bir ölçüde zor olmaya devam eder; ve genel olarak 
kentleşme harcamaları da taşınmaz ölçülere varır. Nitekim 
şimdiden varmıştır. 
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D E M O K R A S İ V E 
İ N S A N H A K L A R I 
DSP Programı, öncelikle, ülkeyi demokratikleştirme ve 

gelişmeyi geniş ve gerçek demokrasi içinde hızlandırma 
programıdır. 

Demokrasiye gerçeklik kazandırmak için, toplumsal 
uzlaşmayla yeni bir Anayasa hazırlanmalıdır; yürürlükteki 
adaletsiz ve ulusal iradeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine 
çarpıtarak yansıtan seçim sistemi adilleştirilmelidir. 

DSP, yeni bir Anayasa ve adil bir seçim sistemi gerek
liliğini ilk gündeme getirmiş partidir. 

Türk toplumunun yürürlükteki anayasaya sığmadığını, 
artık bu Anayasayı ısmarlamış ve hazırlamış olanlar bile 
doğruluyorlar. Sahibi kalmayan bu Anayasa uygulamada 
zaten delik deşik olmuştur. 

DSP, önümüzdeki seçimlerden sonra oluşacak 
TBMM'nin ilk yılında bir demokratik kurucu meclis gibi ça
lışmasını; adil bir seçim sistemiyle yenilenecek Meclisin bir 
yıl içinde yeni bir anayasa hazırlayarak halkoylamasına 
sunmasını; bunu bir yılda başaramazsa münfesih olmasını 
önermişti. Bunun yolunu yordamını da göstermişti. Ama bu 
önerimize kulak verilmedi. O yüzden, önümüzdeki Meclis 
döneminde de Türkiye, kendine ayak bağı olan bu Anaya
sa ile yaşamak zorunda kalabilir. 

Ancak, DSP, yeterli çoğunlukla Meclise girerse ulusal 
uzlaşmayı yansıtan bir Anayasa hazırlamanın en öncelikli 
bir görev olarak ele alınması için gereken çabayı göstere
cektir. 

Yeni anayasa ayrıntılara girmemelidir, özlü olmalı

48 

TBMM KUTUPHANESI



dır. Herhangi bir ideolojiyi dayatmamalıdır. Ancak, gerçek 
ve katılımcı demokrasiyi, hukuk devletini, ülke bütünlüğünü 
ve ulusal birliği; ülkemizde demokrasinin ve ulusal birliğin 
de gereği olan inançlara saygılı bir laiklik düzenini ve insan 
haklarını ve özgürlüklerini sağlam güvencelere bağlamalı-
dır. 

Toplumsal örgütlerin siyasal katılımı önüne, hiçbir 
demokrat ik ülkede eşine rastlanamayacak engeller dikil
miştir. Öyle ki bir sendika yöneticisinin hatta avukatının ay
nı zamanda milletvekili olması bile yasaktır. Bu tür engelle
rin ve yasakların tümü kaldırılarak siyasal katılım 
yaygınlaştırılmalıdır. 

Türkiye dünyanın en genç nüfuslu ülkesinden biri
dir. Çağımızda gençliği etkisi de çok artmıştır. Ama Türki
ye'de gençliğin siyasal katılımı önüne akıl almaz duvarlar 
örülmüştür. Bu duvarlar bir an önce yıkılmalı ve Türkiye 
gençliğin dinamizminden daha çok yararlanabilir duruma 
getirilmelidir. 

Bu amaçla, öğrenim çağındaki gençlerin siyasal parti
lerde görev alabilmeleri serbest bırakılmalıdır. Dernekleş
me özgürlükleri genişletilmelidir. 

Seçmen yaşı 18'e. Milletvekili seçilebilme yaşı da 25'e 
indirilmelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti, bazı bakımlardan, dünyada 
kadın haklarına öncülük etmiştir; ama halâ yasalarımızda 
kadın-erkek eşitliğine aykırı çağdışı hükümler vardır. Yasa
larımız bu hükümlerden arındırılmahdır. 

Evlilik dışı birlikteliklerde kadının miras hukuku sağlan
malıdır. 

İnsan hakları konusunda, son yıllarda, kağıt üzerin-
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de bazı olumlu adımlar atlımış olmakla beraber, uygulama
da, insan haklarına ters düşen davranışlar sürüp gitmekte
dir. Uluslararası kuruluşların raporlarında, Türkiye, halâ, in
san haklarını çiğneyen ve işkence uygulamasını sürdüren 
ülkelerin ön sıralarında yer almaktadır. Türkiye bu alanda 
bir an önce kendini aklamalıdır. 

Yargı düzenimizde köklü değişiklikler, iyileştirmeler ge
reklidir. Davaların kısa sürede sonuçlanması sağlanmalı
dır. Tutukluluk süresi sınırlandırılmalıdır; gözaltına alınanla
rın avukatlarıyla ve yakınlarıyla ilişkileri önündeki engeller 
kaldırılmalıdır; ve çapraz sorgu sistemine geçilmelidir. 
Ölüm cezası kaldırılmalıdır. 

ANAP iktidarı döneminde, TBMM'nin yasama yetki
si, yasa gücünde kararname kurumunun kötüye kullanıl
ması yüzünden; kamu harcamalarını denetleme yetkisi de 
fonların kötüye kullanılması yüzünden gaspedilmiş durum
dadır. Savaş kararı yetkisi bile TBMM'nin elinden almıştır. 
Bütün bunların sonucu olarak, 23 Nisan 1920'den beri ilk 
kez ANAP iktidarı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
temel işlevlerini yerine getiremez,duruma düşürülmüştür. 
TBMM gaspedilen bu yetkilerine yeniden sahip çıkmalıdır. 

Yürürlükteki seçim sistemi ulusal iradeyi ayaklar al
tına alan; ulusal iradeyi Meclise ve devlet yönetimine, pa
nayır aynaları gibi çarpıtarak yansıtan ve seçimleri kumara 
dönüştüren, eşi görülmedik bir acayip sistemdir. Önü
müzdeki dönemde, TBMM mutlaka ve öncelikle, seçim ya
sasını adilleştirmelidir ve Türkiye'yi bu ayıptan kurtarmalı
dır. Yurtdışındaki yurttaşlarımız, Türkiye'deki seçimler için 
bulundukları ülkelerde oy kullanılabilmelidir. 

YÖK yasası değiştirilerek, üniversite özerkliğine 
gerçeklik kazandırılmalıdır; ancak üniversite yöneticileri de 
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öğrencilerin üniversite yönetimine e t k i n biçimde katılabil
meleri yolunu açmalıdırlar. Üniversite öğretim üyeleri siya
sal partilerde görev alabilmelidir. 

Çalışanların haklarına Anayasa ile getirilen bütün 
çağdışı sınırlamalar kaldırılmalıdır. 

Çağdaş teknolojinin! özelliklerini ve zorunluluklarını 
zamanında algılayan DSP, özel radyo ve televizyon yayım
cılığını ülkemizde ilk savunan parti olmuştur. Nitekim 1987 
Seçim Bildirgemizde bu konuya ayrıntılı biçimde değinil
miştir. Bu konuda zaten, Anayasa delinerek, fiili durumlar 
oluşmaktadır. Bir yandan TRT özerkleştiril ir ve tüm siyasal 
partilere ve düşüncelere yansız habercilik kuralları içinde 
açılırken, bir yandan da. sağlıklı demokratik düzenlemeler
le, özel radyo ve televizyon yayımcılığı yasallaştırılmalıdır. 
Bu alanda tesis savurganlığını önlemek üzere, TRT'den 
özel yayımlar için kanal da kiralanabilmelidir. Toplumsal 
örgütlerin ve siyasal partilerin de özel televizyon yayımcılı
ğı yapabilmeleri sağlanmalıdır. 
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K A M U Y Ö N E T İ M İ 
İyi işleyen ve halka güven veren dürüst bir kamu yöne

timi, sağlıklı halk ve devlet ilişkilerinin temel koşuludur. 

İktidarın seçimden seçime el değiştirebildiği çok partili 
demokratik rejimde istikrar, ancak bu değişikliklerden etki
lenmeyen bir kamu yönetimiyle sağlanabilir. 

Demokratik Sol iktidar böyle bir kamu yönetimini sağ
lam temeller üzerinde gelenekleştirmeye çalışacaktır. 

Kamu yönetiminde yetkinin ve sorumluluğun çok sayı
da görevli arasında dağılmasını önleyecektir. Demokratik 
Sol iktidarın kuracağı düzende, iş takip eden yurttaşların 
ilk başvurdukları görevli işi bağlayabilecek yetkiyle donatıl
mış olacak, yurttaşla kapı kapı dolaştırılmayacaktır. 

Kamu görevlileri yalnız yaptıkları işlerdeki veya yolsuz
luklardan değil, zamanında yapmadıkları işlerden de so
rumlu olacaklardır. 

Yurttaşlara güven vermek, kolaylık göstermek ve gü-
leryüzlü davranmak, kamu görevlerinde başarının temel öl
çütü olacaktır. 

Devlet dairelerinde öğle tatili olmayacak, dönüşümlü 
çalışma düzeni kurulacaktır. Öylelikle yurttaşlar öğle saat
lerinde de işlerini takıp edebileceklerdir. 

Kamu görevlilerinnin yurttaşlara huzur ve güven vere
bilmeleri için kendileri de huzur ve güvenlik içinde çalışa-
bilmelidir. 

Bunu sağlamak üzere, kamu görevlilerine sendikalaş
ma, toplu sözleşme ve belirli ölçüler içinde grev hakkı tanı
nacaktır. 
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Kamu görevlilerinin verimli kamu yönetimine yaratıcı 

katkıları özendirilecektir. 

Üniversite mezunu olmamak, kamu görevlerinde yük

selmeye engel olmayacaktır. Kamu görevlileri, daha çok, 

görevlerinde veya sürekli görev içi eğitimde gösterecekleri 

başarıya göre yükselebilecekleridir. 

Böylelikle, üniversite kapılarındaki aşırı yığılmanın 

önemli etkenlerinden biri de, kaldırılmış olacaktır. 

DSP İktidarında 

NE BASKI NE EZİYET 

HAYIRLI EVLAT GİBİ HAYIRLI DEVLET 

olacaktır. 

YEREL Y Ö N E T İ M L E R 
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YEREL Y Ö N E T İ M L E R İ N Ö N E M İ 

Yerel yönetimler, seçilenlerle seçenlerin içice yaşadık
ları; halkın kendini ilgilendiren kararları ve uygulamaları ya
kından izleyip etkileyebildiği ve denetleyebildiği yönetim bi
rimleridir. 

Halkın birçok somut ve yaşamsal gereksinmeleri yerel 
yönetimlerin görev ve yetki alanı içine girer. Belediyeler, 
kentlerde ve beldelerde yaşayanlara, il özel idareleri ise 
köylüleri de kapsayacak biçimde, tüm halka hizmet sun
mak durumundadırlar. 

Kentleşme hızlandıkça, kentlerin nüfusu çoğaldıkça, 
belediyelerin toplum yaşamındaki ve ülke yönetimindeki 
ağırlığı artmaktadır. 

İl genel meclisleri ve il daimi encümenleri yoluyla da 
halk temsilcileri, kendi illerindeki merkezi yönetim kararla
rını ve uygulamalarını etkileyip denetleyebilmektedirler. 

Muhtarlıklar ve ihtiyar heyetleri ise köylerde ve mahal
lelerde yaşayanların devletle ilişkilerine katkıda bulunurlar. 

Bu işlevleri ve halka sağladıkları katılım olanakları ne
deniyle, yerel yönetimler, demokrasinin bir bakıma temelini 
oluştururlar. Yerel yönetimler ne kadar bağımsız, güçlü ve 
etkili olursa, demokrasi de o kadar sağlamlaşır ve iyi işler. 

YEREL Y Ö N E T İ M L E R İ N 
GÜÇLENDİRİLMESİ 

Demokratik Sol iktidar, yerel yönetimlerin yetkilerini 
genişletecektir. 

Yerel yönetimlerin gelir kaynaklarını arttıracaktır. 

Yerel yönetimlere demokratik halk katılımını daha etki-
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li duruma getirecek ve yerel yönetimler üzerindeki halk de
netimini etkinleştirecektir. 

YEREL YÖNETİMLERE H A L K KATILIMI 

Demokratik Sol düzen, yerel yönetimlerde, yöneten 
yönetilen ikiliğini olabildiğince gidererek, halkla yerel yöne
timler arasında yakın ve sürekli bir işbirliği, dayanışma ve 
etkileşim süreci başlatacaktır. 

Demokratik Sol düzende, yerel yönetimlere halk katılı
mı, dolaylı ve temsil yoluyla katılımın ötesinde, olabildiğin
ce doğrudan ve etkin katılıma dönüşecektir. 

Bu amaçla mahalle ve köyler halkının "komşu kurulla
rı" oluşturmaları özendirilecektir. 

Komşu kurulları, mahalle ve köyler halkının belirleye
cekleri temsilcilerden oluşacaktır; konuya göre, değişik iş 
veya meslek gruplarının temsilcileriyle uzmanlar da bu ku
rulların toplantılarına katılabileceklerdir. 

Her komşu kurulu, kendi içinden, yerel yönetim birim
leriyle ilişki için, bir yürütme komitesi ve değişik konular 
için çalışma grupları oluşturabilecektir. 

Komşu kurulları, belirli aralıklarla veya kendileri gerekli 
gördükçe toplanarak kendi yörelerinin sorunlarını veya 
kent sorunlarını ve bu sorunlara getirilebilecek çözümleri 
görüşebilecekler; ilgili yerel yönetim birimlerine önerilerde 
bulunabileceklerdir. 

Belediye Başkanları ve Meclisleri komşu kurullarıyla 
yakın iletişim ve işbirliği içinde çalışacaklardır. İl genel 
meclisleri de komşu kurullarıyla veya seçmenlik yaşına 
erişmiş köy halkından oluşacak köy genel kurullarıyla ya-
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kın ilişki içinde olacaklardır. 

Komşu kurulları, sorunlara çözüm bulunması veya çö
zümler için gerekli kaynakların sağlanması konusunda ilgili 
yerel yönetim birimleriyle ortak toplantılar ve çalışmalar ya
pabileceklerdir. Bu yoldan, iş programlarına da halk katılı
mı sağlanabilecektir. 

Komşu kurulları üyelerinin veya isteyen tüm yurttaşla

rın, Belediye Meclisi veya İl Genel Meclisi toplantılarını ya

kından izleyebilmeleri için, toplantılar buna olanak verecek 

genişlikteki salonlarda yapılacaktır. 

Bu düzenlemelerle, yerel yönetimlere halk katılımı bü
yük ölçüde etkinleşeceği gibi, demokrasinin gerçeklik ve 
genişlik kazanması yönünde de ileri bir adım atılmış ola
caktır. 

Ayrıca, t u n çalışmalar ve harcamalar halkla sıkı i leti
şim içinde yapılacağından, yolsuzlukları önlemek de çok 
kolaylaşacaktır. 

YEREL Y Ö N E T İ M L E R İ N Y E N İ D E N 
DÜZENLENMESİ 
Yerel yönetimleri daha çağdaş ve etkin duruma getir

mek üzere yeni düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

Çevre sağlığının ve sağlıklı kentleşmenin güvence altı
na alınması ve mali denetimi dışında, merkezi yönetim ye
rel yönetimlere karışmıyacaktır. 

Köykentler için ekonomi ağırlıklı yeni bir yerel yönetim 
modeli oluşturulacaktır. 

Belediyelerin bitişik alanları biribiriyle sınırdaş olacak

tır. Öylelikle, bir belediyenin yetki alanının bittiği yerde 
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komşu belediyenin yetki alanı başlıyacağından, düzensiz 
yerleşim ve kentleşme oldu bitti si önlenebilecek ve çevre 
sağlığı güvence altına alınabilecektir. 

Köy Yasası çağdaş gereksinmelere göre yenilenecek
tir. 

Muhtarların gelir kaynakları, ödenekleri ve sosyal gü
venlikleri yeterli düzeye çıkarılacak ve yetkileri arttırılacaktır. 

Her muhtarlığa belirli bir çalışma yeri sağlanacaktır. 

Trafik sorunun çözümü için yerel yönetimlere Devlet 
gözetiminde geniş yetki ve sorumluluk verilecektir. Aynı 
zamanda, trafik eğitimi, ilkokullardan başlanarak, yaygın
laştırılacaktır. 

il genel meclislerinde köylü-çiftçi kooperatiflerinin de 
temsili sağlanacaktır. 

YEREL Y Ö N E T İ M L E R İ N 
E K O N O M İ K İŞLEVLERİ 

Demokratik Sol düzende, yerel yönetimler gelişmeyi 
hızlandırıcı, üretimi arttırıcı ve hem üreticiyi hem de tüketi
ciyi koruyucu çalışmalara ve yatırımlara ağırlık verecekler
dir. 

Bu amaçla: 

Yerel yönetimler halkla ortaklaşa ekonomik işletme
ler kuracak veya halkın yapacağı yatırmlara yardımcı ola
caklardır. 

Kendi yörelerindeki özelleştirilen KİT'lere yerel yö
netimler ortak olabileceklerdir. 

KİT'ler için kurulacak özerk Eşgüdüm ve Denetim 
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Kurulunun kendi yörelerindeki birimlerinde temsil edilecek
lerdir. 

İl genel meclisleri ve il daimi encümenleri köylülerin 
kalkınmasına etkin katkıda bulunacaklardır. Köylülerin, çift
çilerin ucuz girdi sağlamalarına, ürünlerinin pazarlanması-
na, aracı sömürüsünden esirgenmelerine yardımcı olacak
lardır. Küçük ve orta çiftçilerin ortaklaşa yararlanabile
cekleri makina parkları oluşturacaklardır. Ürünleri depola
ma tesisleri kuracaklardır. Belediyelerle ve kooperatiflerle 
işbirliği yaparak, kentlerle köylerin ekonomik ilişkilerini 
halk yararına düzenlemeye çalışacaklardır. 

Yerel yönetimler, üreticilerin, tüketicilerin ve esnafın 
kooperatifleşmesine ve kooperatifler arasında dayanışma 
ve işbirliğine destek olacak ve pazarın halk tarafından de
netlenmesini kolaylaştıracaklardır. 

Kooperatiflerle işbirliği içinde belediyelerin düzenle
me satışı girişimleri özendirilecektir. 

Yerel yönetimler, öncelikle kırsal alanda ve dar ge
lirlilerin yoğun olduğu semtlerde, el sanatları, halıcılık ve 
başka beceri kursları düzenleyeceklerdir. 

YEREL Y Ö N E T İ M L E R İ N SOSYAL 
VE KÜLTÜREL İŞLEVLERİ 

Ülkemizde yerel yönetimlerin işlevleri denince, daha 
çok, kent içi ulaşım, yol, kanalizasyon veya su şebekesi gi
bi bazı altyapı yatırımları, temizlik işleri ve toplu taşımacılık 
akla gelir. 

DSP iktidarı, yerel yönetimlerin bu gibi işlevlerini daha 
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ucuza mal edebilmeleri ve daha etkin biçimde yerine geti
rebilmeleri için gereken desteği sağlayacaktır. 

Ancak, bunların ötesinde, yerel yönetimler sosyal ve 
kültürel alanlarda da topluma daha yaygın ve yeterli hiz
met vereceklerdir. 

Bu amaçla: 

Devlet hastanelerinin işletmeciliği, Sağlık Bakanlı
ğımın denetiminde ve etkili halk gözetiminde, yerel yöne
timlere devredilecektir. 

Yerel yönetimler, sağlık hizmetlerinin köylüye de 
yeterli düzeyde erişmesinden sorumlu olacaklardır. 

Bakıma muhtaç hastalar, yaşlılar veya engelliler 
için gerekli tesislerin kurulmasına katkıda bulunacaklardır. 

Çocuk yuvalarını yaygınlaştıracaklardır. 

Bildirgenin "Konut" Bölümünde açıklananan yeni 
yerleşim alanlarının ve uydukentlerin oluşumuna ve altya
pısına gereken katkıyı yapacaklardır. 

Bildirgenin "Eğitim" Bölümünde açıklanan, eğitim 
düzenlemelerine katkıda bulunacaklardır. O arada, açık 
öğrenimden yararlananlar için kurulacak merkezlere yar
dımcı olacaklardır. 

Çevre sağlığına ve doğa dengesinin korunmasına 
özen göstermeleri sağlanacaktır. 

Her semtte parklar, yeşil alanlar kurulmasına yar-
dımcı olacaklardır. 

Amatör spor çalışmalarını destekleyeceklerdir. 

Kültür, sanat ve spor çalışmaları için, ortak kullanı
ma elverişli, sahnesi, sineması, konferans ve toplantı sa-
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lonları, spor olanakları bulunan merkezler kuracaklardır. 

Turistik değeri bulunan yörelerde, halka, bu yöreler
le ilgili bilgi verecek ve yöre gençlerine turizm rehberliği 
eğitimi görmelerine katkıda bulunacaklardır. 

Gürültüye karşı etkili önlemler alacaklardır. Özel iş
yerlerinin ve belediyelerin duyurularının halkı rahatsız et
meyecek biçimde yapılmasını sağlayacaklardır. 

Modern yıkama ve kurutma makinalarıyla donatıl
mış halka açık çamaşırhaneler kuracaklardır; veya özel gi
rişimin böyle çamaşırhaneler kurmasını özendireceklerdir. 

Dar gelirliler ve yalnız yaşayan yaşlılar için aşevleri-
ni yaygınlaştıracaklarıdır. 

YEREL YÖNETİMLERDE 
S A V U R G A N L I Ğ I N Ö N L E N M E S İ 

Yerel yönetimler, altyapılarını ve başka yapım işleri
ni olabildiğince ucuza mal edebilir duruma getireceklerdir. 

Birbirine yakın yerel yönetim birimlerinin; araç ve 
gereçlerden ucuza yararlanabilmeleri için, ortak makina 
parkları kurulacaktır. 

Yerel yönetimler çok zorunlu olmadıkça dış borçlan
ma yoluna gitmeyeceklerdir. 

Yerel yönetim harcamalarının Devlet ve halk tara
fından denetimi, işleri aksatmayacak biçimde, etkili kılına
caktır. 

T Ü R K İ Y E D Ü N Y A D A 

B İ R Ö N D E R Ü L K E O L A B İ L İ R 

Hızla değişen dünyada ve bölgemizde, Türkiye'nin 
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önüne yeni olanaklar seriliyor, yeni ufuklar açılıyor. 

Eğer bu olanakları zamanında ve gereğince değerlen
direbilirse Türkiye, dünyada sözü geçen, ağırlığı duyulan 
bir önder ülke durumuna gelebilir. 

Sovyetler Birliğindeki açıklık ve demokratikleşme süre
ci, bu komşu ülkedeki Türk ağırlıklı Cumhuriyetlerin dünya
ya açılabilmelerini sağlamıştır. Dünyaya açılırken de başlı
ca esin kaynağı olarak Türkiye'yi görmektedirler. 

Dünya sınırlarımız dışında Türkiye nüfusundan daha 
büyük bir Türk varlığının ilk kez farkına ve bilincine var
maktadır. 

Türkiye'nin böyle bir gelişmeye hazırlanması gerektiği
ni, DSP, yıllar önce görmüştü ve 1987 Seçim Bildirgesinde 
bu konuya özel bir bölüm ayırarak, gerek başka ülkelerin 
yurttaşı olan Türklerle, gerek yurtdışındaki Türkiye Cumhu
riyeti yurttaşlarının ve ülkemize gelen göçmenlerin sorun
larıyla ilgilenmek üzere bir Bakanlık kurulmasını önermişti. 

O zaman birçok kimsenin yadırgadığı bu önerimizin ne 
kadar gerçekçi ve gerekli olduğu, şimdi kabul edilmektedir. 

Azerbaycan'da ilk olaylar patlak verdiğinde de, DSP, 
Azerbaycan Türklerine ve bütün Türk ve Müslüman ağırlık
lı Sovyet Cumhuriyetlerine yakın ilgi göstermemiz gerekti
ğini vurgulamıştı. Bazı çevreler bunu da yadırgamalardı. 
Sovyetler Birliğinin böyle bir yaklaşıma tepki göstereceğini 
sanmışlardı. 

Oysa, şovence, yayılmacı veya ırkçı bir tutum izleme
mek koşuluyla, Türkiye'nin bu Sovyet Cumhuriyetleriyle 
yakın ilişkiler kurması, Sovyetler Birliğinin de yararınadır. 
Nitekim, bu Cumhuriyetlerle ilişkilerimizin gelişmesini şim
di Sovyetler Birliği de desteklemektedir. Çünkü, biz Sov
yetler Birliğindeki Türk ve Müslüman topluluklara gereken 
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ilgiyi göstermezsek, bizim bırakacağımız boşluğu Ortado-
ğunun köktendinci ülkeleri doldururlar. Nitekim, Türkiye bu 
konuda gereken çabayı ve ilgiyi göstermediği için, şimdi o 
akımlar Türk ve Müslüman ağırlıklı Sovyet Cumhuriyetleri
ni etkileri altına alabilmek amacıyla her çabayı gösteriyor
lar. O Cumhuriyetlerin gençlerine onbinlerce burs dağıta
rak beyin yıkamaya kalkışıyorlar. 

Demokratik Sol iktidar, Sovyetler Birliğine her bakım
dan güven vermeye özen göstererek, bu ülkedeki Türk ve 
Müslüman ağırlıklı Cumhuriyetlerle yakın işbirliği ve daya
nışma kuracaktır. Kafkaslardaki ve Karadeniz'deki tüm 
Sovyet Cumhuriyetleriyle de böyle ilişkileri geliştirmeye ça
lışacaktır. 

Karadeniz İşbirliği Projesi bu bakımdan çok önemlidir. 
Ancak bu projenin işlerlik kazanması ve Türkiye'nin Proje
de önder ülke durumuna gelebilmesi için, ivedilikle kendi 
Karadeniz bölgemizi ve Doğu Anadolu'yu kalkındırmak ve 
tüm Karadeniz, Kafkaslar ve Balkanlar için bir kalkınma 
üssü durumuna getirmek gerekir. Oysa henüz o yönde bir 
adım atılmış değildir. 

Demokratik Sol iktidar, bu amaçla, Karadeniz ve Doğu 
Anadolu için özel bir plan hazırlayacaktır. 

Demokratik Sol Parti, Yugoslavya'daki çözülme süreci
ni de önceden gören ve böyle bir çözülmenin doğuracağı 
sorunlara ilk dikkati çeken parti olmuştur. 

Yugoslav Birliğinin korunması için Türkiye, elbette, 
elinden geleni yapmalıdır. Ancak bu sağlanamazsa, bazı 
Yugoslav Cumhuriyetleri veya özerk bölgeleri boşlukta ka
lacaklardır ve güvenebilecekleri tek ülke olarak gözlerini 
Türkiye'ye çevireceklerdir. Nitekim bunun somut belirtileri 
görülmeye başlamıştır. 
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Demokratik Sol iktidar, umutlarını Türkiye'ye bağlayan 
Makedonya, Bosna-Hersek ve Kosova ile aynı zamanda 
da Arnavutluk'ta yakın ilişki ve işbirliğini kurumlaştırmak 
üzere, somut adımlar atacaktır. 

Öte yandan Türkiye'nin Ortadoğu'daki önemi de çok 
artmıştır; fakat ANAP iktidarı döneminde Türkiye, Ortado-
ğuda bölge dışı ülkelerin güdümüne girdiği için, burada 
önüne çıkan fırsat ve olanakları değerlendirememiştir. De
mokratik Sol iktidar, Ortadoğu'da, özgün bir ulusal politika 
izleyecek ve Türkiye'yi bölge dışı ülkelerin güdümünden 
kurtararak, ağırlıklı bir konuma getirecektir. 

Demokratik Sol iktidar, Güney Akdeniz ülkeleriyle de 
yakın işbirliği kuracaktır. 

Özgürlüklerine ve gerçek bağımsızlığa yeni kavuşan 
Doğu Avrupa ülkeleri de, girdikleri düzen değişikliği süre
cinde, Türkiye ile yakın işbirliğine ve dayanışmaya gerek
sinme duymaktadırlar. 

Demokratik Sol iktidar, bu gereksinmeyi de karşılayan 
bir politika izleyecektir. 

O arada, başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa ül
kelerinde, işçilikten girişimciliğe geçmiş olan çok sayıdaki 
yurttaşımızın, Doğu Avrupa ülkelerine de açılmalarını ko
laylaştırmak üzere gereken desteği sağlayacaktır. 

Çağımızdaki hızlı değişim, Orta Asya'dan Kafkasların, 
Balkanların, Doğu Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun önemini 
büyük ölçüde arttırıyor. Demokratik Sol iktidar, bütün bu 
bölgelerle, içice geçen halklar halinde bir işbirliği ve daya
nışma düzeni oluşturacaktır. 

Türkiye, bunu başarabildiği oranda, dünyada ağırlığı 
duyulan, sözü geçen bir ülke konumuna gelebilecektir. 

O zaman, bizim Avrupa Topluluğuna tam üyelik için is-
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rar etmemize gerek kalmayacak; Avrupa Topluluğu bizim 

kapımıza gelip, üyelik çağrısında bulunma zorunluluğunu 

duyacaktır. 

Kıbrıs sorununa, iki toplumlu, iki kesimli ve eşit haklara 

dayalı bir federal çözüm getirebilmenin temel koşulu, Kıb

rıs Rumlarına, eskiye dönüş hayallerinin asla gerçekleşe-

miyeceğini göstermektir. Bunun için de Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti gerçeği dünyaya kabul ettirilmelidir. Demokra

tik Sol iktidar bunun için gereken çabayı gösterecektir. Ay

nı zamanda Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlenmesine gere

ken katkıyı yapacaktır. 

1970'lı yılların sonlarında. Ege sorununa çözüm arayış

ları hızlanmış ve umut verici bir aşamaya gelmişti. Fakat 

12 Eylülü 1980'den sonra Ege'deki deniz ve hava hakları

mız gündemden çıkarılmıştır. ANAP iktidarı da "Davos Ru

hu" ile, bu yaşamsal ulusal sorunumuzu büsbütün rafa kal

d ı r m ı ş t ı r . 

Demokratik Sol iktidar, Ege'deki ulusal haklarımızı, ba

rışçı bir yaklaşımla, yeniden gündeme getirecektir; ve Batı 

Trakya Türklerine yönelen baskılara karşı, uluslararası 

alanda etkin bir mücadele açacaktır. 
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S O N S Ö Z 

DSP D E M O K R A T İ K SOLDA 
O Y B Ö L M Ü Y O R , O Y Ç O Ğ A L T I Y O R 

Sosyal Demokrat Halkçı Parti, bundan önceki seçim
lerde olduğu gibi, 20 Ekim 1991 milletvekili genel seçimle
rine giderken de, iktidardaki ANAP'dan çok Demokratik 
Sol Parti'yi hedef alıyor. 

ANAP'la suç ortaklığı yaparak uygulamaya koydurttu-
ğu, ulusal iradeyi çiğneyen adaletsiz seçim sistemini istis
mar ederek, "bu seçim sistemiyle, DSP'ye verilecek oylar 
ziyan olur" veya "ANAP'a verilmiş olur" kampanyasını ve 
DSP'nin sosyal demokrat oyları böldüğü iddiasını sürdürü
yor. 

Oysa, DSP sosyal demokrat veya demokratik sol oyla
rı, bölmek şöyle dursun, hızla çoğaltmaktadır ve SHP'ye 
küsen oyların sağa veya daha sola savrulmasını önlemek
tedir. 

Son bir yıl içinde bunun somut ve matematik kanıtları 
ortaya çıkmıştır. 

Örneğin, geçen yıl İstanbul'un büyük ilçelerinden Bay
rampaşa'da yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde 
SHP, birincilikten en alt sıralara düşmüştür. 1989 yerel se
çimlerinde yüzde 30'a yaklaşan SHP oyları, bir buçuk yıl 
içinde yüzde 8'e gerilemiştir. DSP oyları ise, aynı süre için
de, yüzde 17'den yüzde 42'ye yükselmiştir. 

65 

TBMM KUTUPHANESI



Bir ana muhalefet partisinin oyları, genel kamuoyunu 

yansıtacak önemdeki bir merkezde, bir buçuk yıl içinde, 

yüzde 30'dan yüzde 8'e geri lerse, bu o partinin seçmenler

de çok büyük hayal kırıklığı yarattığını gösterir. 

Eğer Bayrampaşa'da, SHP dışında bir DSP seçeneği 

bulunmasaydı ne olacaktı?.. SHP'den hayal kırıklığına uğ

rayanlar, sosyal demokrasiden de umut keseceklerdi ve 

oyları ya sağdaki parti lerden birine ya da soldaki bir parti

ye savrulup gidecekti. DSP'nin ayrı bir güven verici bir se

çenek olarak varlığı, Türkiye'yi uzun yıllar sağcı iktidarlara 

mahkûm edecek böyle bir tehlikeyi önlemiştir. 

Geçen yıl Bayrampaşa seçimi DSP'nin, sosyal demok

rat oylardaki erimeyi önlediğini kanıtlarken, bu yıl yaz ayla

rında iki önemli merkezde yapılan seçimlerde, DSP'nin, 

sosyal-demokrat veya demokrat ik sol oyları ne kadar ço

ğalttığını gözler önüne sermiştir. 

Hacıbektaş SHP'nin kalesi bilinirdi. Nitekim 1989 bele

diye seçimlerinde SHP, Hacıbektaş'da oyların yüzde 

67'sini almıştı. Bu yıl y inelenen belediye meclisi seçiminde 

ise, SHP oyları yüzde 67'de yüzde 35'e inerken, DSP oyla

rı, iki buçuk yılda yüzde 11'den yüzde 50'nin üstüne yük

selmiştir. 

Sayısal olarak da, 1989'a göre, SHP, Hacıbektaş'da 

327 oy yitirirken, DSP 896 yeni oy kazanmıştır. SHP'nin yi

tirdiği 327 oyun tümü DSP'ye gelmiş olsa bile, DSP, bu 

327 oyun üstüne, 569 yeni oy daha kazanmıştır. Hacıbek

taş'da sosyal demokrat/demokratik sol oy birikimine yeni 

katılan bu 569 oy, SHP'den deği l , SHP'ye hiç oy vermemiş 
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genç seçmenlerle, sağcı partilerin tabanındaki sosyal de

mokrat/demokratik sol eğilimli seçmenlerden gelmiştir. 

Nitekim, tek başına iktidara geleceğini iddia ettiği hal

de Hacıbektaş gibi önemli bir merkezde aday bile göstere

meyen ve seçimlere giremeyen DYP'nin oyları, hemen tü

müyle Demokratik Sol Parti'ye gelmiştir. Bu, 

Hacıbektaş'daki ANAP oylarında hiçbir kıpırdanma olma

masından bellidir. 

Yine bu yaz bir başka önemli merkezde, Bartın'da, ya

pılan belediye başkanlığı seçimlerinde ise, kendini büyük 

bir zafer kazanmış gibi gösteren ANAP'ın oyları gerçekte 5 

puan gerilerken, SHP'nin de DYP'nin de oranlarında bü

yük düşüş olmuştur. Buna karşılık DSP oyları on bir puan 

ilerlemiştir. 

Bartın'da SHP sayısal olarak iki buçuk yılda 696 oy yiti

rirken, DSP oylarındaki artış 1555'i bulmuştur. SHP'nin yi

tirdiği 696 oyun tümü DSP'ye gelmiş olsa bile, DSP buna 

ek olarak, Bartın'da sosyal demokrasiye/demokratik sola, 

859 yeni oy daha kazandırmıştır. Bu yeni oylar da genç 

seçmenlerden ve sağcı partilerin tabanındaki sosyal de

mokrat/demokratik sol eğilimli seçmenlerden gelmiştir. 

İki buçuk yıl gibi kısa bir süre içinde, oransal olarak 

DSP'nin Bartın'daki oyları yüzde 300'ün üstünde artmıştır; 

Hacıbektaş'daki DSP oyları ise yüzde 500 artmıştır. 

Bu matematik gerçekler, bu sayısal ve oransal gerçek

ler, gözler önündeyken, SHP'nin, halâ "DSP oy bölüyor" 

savını sürdürmesi, bir kandırmacadır. 
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Önemli merkezlerdeki oylarını kısa sürede yüzde 
300'le 400 arasında arttırabilen DSP, kamuoyu yoklamacı
larını da şaşırtacaktır. 

Belirttiğimiz örneklerden ç ıkan sosyolojik ve siyasal 
sonuçlar da şöyle özetlenebilir: 

SHP, doğuşdan, geçmişe bağımlı bir partidir. Simge
siyle, ilkeleriyle, genel tutumuyla, hattâ Genel Başkanı'nın 
kimliğiyle, SHP, geçmişe bağımlılıktan kurtulamayan bir 
partidir. Nitekim geçen gün TÜSİAD toplantısında bir soru
yu yanıtlarken, SHP Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü, 
geçmişe bağımlılıktan kaynaklanan bazı ilkelerini ve tutum
larını değiştirmenin, kendisine, soyadını değiştirmek kadar 
zor geldiğini itiraf etmiştir. 

Oysa dünya da, Türk toplumu da son yıllarda çok hızlı 
bir değişim sürecine girmiştir. Genç kuşak, bu değişim sü
recinin en dinamik kesimidir. Onun için gençlik, geçmişe 
bağımlı SHP'ye değil, daha kurulurken ve programının ilk 
paragrafında, "geçmişe dönük değil, geleceğe yönelik bir 
parti" olduğunu vurgulayarak yola çıkan Demokratik Sol 
Parti'ye eğilim göstermektedir. Çağın ancak DSP ile yaka
lanabileceğini görmektedir. 

Öte yandan, ülkemizde kendilerini "ilerici aydın" diye 
tanımlayanlardan bazıları, özel yaşamında din kurallarına 
ve gelenek veya törelere bağlı olan herkesi, "sağcı", hattâ 
"gerici" diye tanımlayarak yıllardır, sağcı partilerin tabanına 
itelemişlerdir. SHP de, bu itici tavrın siyaset alanındaki 
başlıca temsilcisidir. Oysa Demokratik Sol Parti, Türk top
lumunda büyük çoğunluğun, din kurallarına bağlı olmakla 
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birlikte lâikliği de yürekten benimsediğini; özel yaşamında 
geleneklere veya törelere bağlı olsa da çağ değişimine 
uyum sağlamakta hiç güçlük çekmediğini; ve gerçek de
mokrasi ve sosyal adalet istediğini bilmektedir ve onlara 
kollarını içtenlikle açmaktadır. 

Sağcı partilerin tabanına itelenmiş bu özbeöz sosyal 
demokrat/demokratik sol seçmenlere SHP asla erişemez
ken; Demokratik Sol Parti, onlara erişmekte, onları kendine 
çekmekte hiçbir zorluk çekmemektedir. 

Yine kendilerini "ilerici aydın" veya "solcu" diye tanım
layanlardan bazıları, milliyetçilikle solculuğun bağdaşmadı
ğını öne sürerek, ülkemizdeki milliyetçi çoğunluğu da sağcı 
partilerin tabanına itelemektedirler. Oysa şovenlikten, ırkçı
lıktan ve yayılmacılıktan uzak bir milliyetçilik, Atatürk'ün ta
nımladığı ve benimsediği anlamda barışçı milliyetçilik, çağı
mızın yadsınmaz bir gerçeğidir. SHP, bu anlamdaki 
milliyetçi kesimi küstürürken, Demokratik Sol Parti o kesi
min de güvenini ve oylarını kolaylıkla kazanabilmektedir. 
Çünkü, şovenlikten, ırkçılıktan, yayılmacılıktan uzak milli
yetçilerin gözünde, Demokratik Sol Parti, milliyetçilikle in
sancıllığı, barışçılığı ve demokratlığı uyumlu biçimde bağ
daştıran ve dünyada Türklüğün kazanmakta olduğu önemi 
yıllar öncesinden sezerek ona göre tutum oluşturan tek 
partidir. 

DSP'nin kökenindeki Demokratik Sol hareket, yakın 
geçmişde, bu anlamdaki milliyetçiliğini, Kıbrıs konusunda, 
haşhaş konusunda ve Ege'de de kanıtlamıştı. 

Bu özellikleriyle ve SHP'den bu farklılıklarıyla, Demok-
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ratik Sol Parti, sosyal demokrat/demokratik sol oyları hızla 
çoğaltmaktadır. 

Üstelik SHP, doğuştan gelen ve HP'e kucağını açmak
la büsbütün ileri ölçülere varan çelişkili ve karmaşık yapısı 
nedeniyle, tutarlı bir çizgi izleyemezken, DSP, yapısı bakı
mından, da doğrultusu bakımından da Türkiye'nin en tutarlı 
partisidir. 

DSP, yer yer mahallelere köylere kadar yayılan sürekli 
çalışma gruplarıyla, siyasete geniş ve etkin halk katılımını 
sağlarken, SHP, halktan kopuk daracık bir kadro içinde 
politika yapmaktadır. 

Bu gibi nedenlerle, SHP, kendi sorunlarını çözemeyen, 
kendi kendiyle kavgalı bir parti durumuna gelmiştir. Büyük 
seçmen çoğunluğu da, kendi sorunlarını çözemeyen bir 
partiden ülke sorunlarına çözüm beklenemeyeceğini bil
mektedir. Ayrıca, yerel yönetimler iktidarında sınıfda kalan 
bir partiye merkezî iktidarın teslim edilemeyeceğini de bil
mektedir. 

Demokratik Sol Parti ise, SHP gibi iç sorunların batağı
na saplanmaksızın, ülke sorunlarına en tutarlı ve çağdaş 
çözümler oluşturabilen partidir. 

Bütün bunların sonucu olarak da, DSP, bir yandan 
SHP'nin hızla yitirdiği oyların sağa veya daha sola kayma
sını önlerken, bir yandan da sosyal demokrat/demokratik 
sol oyları kendi bünyesinde, hızla çoğaltmaktadır. 

Bu durumda, DSP eğer SHP ile birleşseydi bile iki par

tinin oyları birleşmezdi. Çünkü DSP'ye oy veren seçmenle-
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rin, özellikle de genç seçmenlerin, ve belirttiğimiz neden

lerle sağcı partilere itelenmiş sosyal demokrat/demokratik 

sol eğilimli seçmenlerin, büyük çoğunluğu o "birleşik" ama 

kendi içinde bölük pörçük partiye oy vermezdi. SHP'de yu

valanan bölücüler veya solculuk anlayışları çağın gerisinde 

kalmış olan birçok SHP'li seçmenler de, içinde DSP kat

manı bulunan bir partiye oy vermezlerdi. 

Öteden beri belirttiğimiz gibi, siyasette iki artı iki her 

zaman dört etmez, iki artı ikiden doğan bir yapı eğer seç

mene güven vermezse, iki artı ikinin sonucu üçden ibaret 

olabilir, hattâ ikiyi de bulamayabilir. 

Türkiye'de sosyal demokrasinin/demokratik solun en 

büyük şansı, SHP dışında bir güven verici DSP seçeneği

nin bulunmasıdır. Yeter ki seçmenler "DSP'ye verilecek 

oylar ziyan olur" kandırmacasına kapılmasınlar! 

Bundan önceki milletvekili seçimlerinde, bazı seçmen

ler tutarlılığı ve çağdaşlılığı bakımından DSP'yi beğenseler 

bile, iktidar için gerekli kadrosu bulunmadığını sanarak, on

dan oylarını esirgemişlerdi. 

Fakat 20 Ekim 1991 seçimlerine, DSP en zengin ve 

en tutarlı uzman kadrosuyla giriyor. DSP'nin aday listesin

de, halka tepeden bakmayan halk aydını uzmanların bilgi 

birikimiyle, çalışan halk kesimlerinin deneyim birikimi 

uyum içinde bütünleşmiştir. 

Gerek programı bakımından gerek iç ve dış sorunlar 

için ürettiği çözümler bakımından ise, DSP zaten öteden 

beri iktidara en hazırlıklı parti idi. Şimdi "kadrosu yeterli de-
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ğil" önyargısının da geçersizliği kanıtlanmış olmaktadır. 

20 Ekim 1991 seçimlerinde, DSP, her bakımdan ken
dine güvenerek, milletten yetki istemektedir. 
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