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S U N U Ş 

Genellikle seçim bildirgeleri birer vaatler de
metidir. Halkın tüm beklentileri sıralanır ve bildir
geyi yayınlayan parti iktidara gelirse, o beklenti
lerin tümünün en kısa surede karşılanacağı söz ve
rilir: "Hayat ucuzlayacak "tır; "ücretler gelirler ar
t a c a k t ı r ; "işsizlik sona erdirilecek"tir; "herkes 
ev sahibi olacak"tır; "herkese yüksek öğrenim ola
nağı, herkese parasız sağlık hizmetleri sağlanacak" 
tır, v.b.!.. 

Ama, genellikle, bunların nasıl gerçekleştiri
leceğine, bunları gerçekleştirebilmek için gerekli 
kaynakların nereden nasıl bulunacağına değinil
mez. 

Demokratik Sol Parti o tür bir seçim bildirge
siyle seçmenlerin karşısına çıkmayı kendi sorum
luluk anlayışıyla bağdaştıramamaktadır. Yalnız 
neler yapacağını değil, neleri nasıl yapacağını da 
açıklamayı görev bilmektedir. 

Zaten, kuruluşundan beri, DSP, eleştirdiği 
her iktidar uygulamasıyla ilgili olarak da somut çö
zümler önermiştir. 



Partimi/in Programı da, 1987 Seçim Bildirge
si de böyle bir sorumluluk anlayışıyla hazırlanmış
tır. 

Sorunları derinliğine tanımlayan ve olabildi
ğince ayrıntılı ço/.umler içeren bir Parti Programı
mı/ vardır. Onun için herşeyi Seçim Bildirgesinde 
yeniden anlatmayı gereksiz bulduk. 

Bu Seçim Bildirgesinde, kamuoyunu öncelik
le ilgilendiren ba/ı temel sorunlara kısa surede ge
tirebileceğimiz çözümleri özetlemekle yetiniyoruz. 

Seçim Bildirgemiz. Parti Programımızı, karşı 
karşıya bulunduğumuz ivedi sorunlara yansıtan 
ve Türkiye için öngördüğümüz düzenin ana çizgile
rini veren üir l>eJgedir. 



SEKİZ YILLIK ÇİLENİN 
SONUÇLARI 

1980 başlarında uygulamaya konan ekonomik 
modelin beş yılda ekonomiyi feraha çıkaracağı öne 
sürülüyordu. Bunun bedeli de sosyal adaletin ve de
mokrasinin bir süre için askıya alınması, çalışanla
rın yoksullaşması ve işsizliğin artması olacaktı. 

Fakat, başlangıçta yalnızca bir "geçiş döne
mi" için uygulanacağı öne sürülen model, Anava
tan Partisi iktidarı döneminde, kalıcı bir düzene dö
nüştürüldü. O kadar ki, Başbakan sayın Turgut 
Özal, bu düzenden bir daha dönüş veya sapma ola-
mıyacağı konusunda bazı uluslararası kuruluşlara 
ve dışarıdaki büyük sermaye çevrelerine güvence 
vermeye başladı. 

Kendi uyguladığı ekonomik mooelin "alter
n a t i f i , başka seçeneği, olmadığını iddia eder oldu. 

Oysa demokrasi bir seçenekler rejimidir. O-
nun için, bu tür iddialarla, sayın özal , demokrasiyi 
benimsemediğini, gözden çıkardığını da dünyaya 
ilân etmiş oluyordu. 

Üstelik 24 Ocak 1980 modeli, Özal'ın ve 



ANAP iktidarının ellerinde, başlangıçtaki ilkele
riyle de birçok bakımlardan çelişir duruma geti
rildi. 

Şimdi, yaklaşık sekiz yıl sonra, sözde feraha 
çıkışın sosyal ve siyasal bedelleri fazlasiyle öden
miştir. O arada, halk çoğunluğu büyük ölçüde yok-
sullaşmıştır. İşçi hakları büyük ölçüde kısılmış ve 
işçilerin satmalına gücü yarı yarıya azalmıştır. Bir
çok köylüler yeryer traktörlerini hatta topraklarını 
satacak duruma düşürülmüştür. İşsizlik ve gelir da
ğılımındaki adaletsizlik çok büyük ölçülere varmış
tır. Bunların yanı sıra ahlâki değerlerde ciddi çö
küntü belirtileri başlamıştır. Ruhsal bunalımlar, 
salgın hastalıklar, intiharlar yaygınlaşmıştır. De
mokrasi yolu ise büsbütün tıkanmıştır. Fakat, sos
yal ve siyasal alanda bütün bu ağır bedellerin öden
mesine karşın, ekonomide söz verilen sonuçlar el
de edilememiştir; ve ekonomi feraha çıkarılama
mıştır. 

Sekiz yıllık uygulamanın, özellikle de ANAP 
iktidarındaki dört yıllık uygulamanın, gözler önün
deki ekonomik sonuçları, gitgide yükselen enflas
yondur; duralayan sanayi yatırımlarıdır; ve iki kat 
artan bir dış borç yüküdür. 

O arada bir bankerler faciası yaşanmış, pek 
çok şirket ve banka batmıştır. 



1978'de, bütün dünya ağır bunalım içindey
ken ve sağlam ekonomin" gelişmiş ülkelerde de çok 
yüksek enflasyon varken;Türkiye'de enflasyon yüz
de 40 dolaylarında idi. Şimdi, 1987 yılında ise, 
dünya ekonomik bunalımı çoktan sona erdiği ve 
genellikle dünyada enflasyon hızı çok düştüğü, 
hatta bazı ülkelerde sıfıra indiği halde, Türkiye'de 
enflasyon, toptan eşya fiyatlarında yine yüzde 40'ı 
aşmaktadır; tüketici fiyatlarında ise, enflasyon hı
zı yüzde SO'nin üstüne çıkmıştır. Oysa, ANAP ikti
darından önce, Türkiye'nin enflasyon hızında düşüş 
başlamıştı. 

Dış borç yükü, on yıl önceye göre üç kat; 
1983'e, yani ANAP iktidarının hemen öncesine gö
re ise iki kat artmıştır. 1977'de 11.4 milyar, 1983'-
de 18.4 milyar dolar olan dış borçlar, 1987'de 
yaklaşık 36 milyar doları bulmuştur. 

İç borçlar, 1980'de 246 milyar Türk Lirasıy-
ken, 1986'da altıbuçuk trilyon liraya yükselmiştir. 

Toplam yatırımlar içinde, imalât sanayiinin 
yatırım oranı, 1977-78 yıllarında yüzde 27 dolayla
rında iken, 1986'da yüzde 18.2'ye düşmüştür. İç ve 
dış tasarruflar, son yıllardan, giderek artan ölçüde 
kamu kesimine çekildiği halde, 1986'da, özel sek
törün imalât sanayiine yatırımları yüzde 6.7 gibi 



çok küçük bir artış gösterirken, kamu kesiminin 
imalât sanayiine yatırımları ise yüzde 26.7 gibi çok 
büyük bir gerileme göstermiştir. Bu alandaki gerile
me, 1981'den bu yana, sürekli duruma gelmiştir. 

Bu acı gerçekler, 24 Ocak 1980 modelinin, 
özellikle de ANAP iktidarının, Türkiye'de sınaileş-
me atılımlarına ağır bir darbe indirdiğini açıkça 
göstermektedir. 

Öte yandan, ortalama gerçek ücretler, 1977 
yılı 100 kabul edilirse, 1986'da 52'ye, yani on yıl 
öncenin yarısına gerilemiştir. 

İstanbul Sanayi Odası'nın büyük sanayi kuru
luşlarındaki araştırmasına göre de, yaratılan katma 
değerden ücretlilerin aldığı pay, 1983'de, yani 
ANAP iktidarından önce, yüzde 56.5 iken, 1986'da 
yüzde 37.9 r a düşmüştür. Buna karşılık, faiz ve kira 
payı yüzde 29.3'den yüzde 38.4'e yükselmiştir, ' 

Demek ki dünya koşullarındaki iyileşmeye 
karşın, enflasyon çok yüksek düzeylerde kalmakta
dır, ha t tâ yıldan yıla yükselmektedir... İç ve dış 
borçlar katlanarak artmaktadır.. Sanayi alanındaki 
yatırımlar gerilemektedir. Çalışanların gerçek üc
retleri ise sürekli düşmektedir. 



Yalnızca dışsatımda olumlu bir gelişme vardır; 
fakat bu alandaki gelişme de, ancak Türk parasının 
değerinde korkunç ve sürekli düşüş pahasına sağla
nabilmiştir. Kaldı ki, dışsatım seferberliği ve atılımı 
da, ANAP iktidarınca iddia edildiği gibi, bu iktidar 
döneminde veya 24 Ocak 1980 kararlarıyla değil, 
1978'de başlamıştır. 1977'de gerileme surecine gi
ren dışsatım gelirlerimiz, 1978'de çok olumsuz 
dünya koşullarına karşın, dolar olarak yüzde 30 
artış göstermiştir. Dışsatımımızda sanayi ürünleri
nin payı da yine 1978'de yükselmeye başlamıştı. 

Tüm bu gerçekler gözönunde tutulursa görü
lür ki, sekiz yıldır halka boşuna çile çektirilmiştir.. 
Demokrasimiz boşuna kesilip kırpılmıştır. 

Özetle, sekiz yıldır uygulanan ekonomik po
litikalar, halka ağır sıkıntılar çektirdiği, gelir dağı
lımındaki adaletsizliği çok ileri ölçülere vardırdığı, 
işsizliği çok yaygınlaştırdığı ve demokrasimizi ak
satıp engellediği gibi; ekonomide de, döviz darbo
ğazının aşılması dışında beklenen sonuçlan verme
miş, hatta çok kötü sonuçlar vermiştir. Döviz dar
boğazının aşılmasında ise en önemli etkenler, 
sayın Özal'm kendinden menkul "mucizesi" değil, 
dünyada petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşle dış 
borçlardaki büyük artıştır. 



Döviz darboğazının aşılmasına dışsatım artı
şının da katkısını elbette küçümsememek gerekir; 
ne var ki, yukarıda belirttiğimiz gibi, o alandaki ar
tış 1980 öncesinde başlamıştı. 



HALK ÖNCÜLÜĞÜNDE 
HAKÇA VE HIZLI GELİŞME 

Demokratik Sol iktidar, son yılların ekonomik 
politikalarını ve uygulamalarını toplum yararına de
ğiştirirken, dünyaya kapanmayacak, daha çok ve 
daha sağlıklı biçimde açılacaktır. 

Teknolojik atılımlarla, yapısal değişikliklerle, 
üretken yatırımlarda ve yeni kapasiteler yaratılma
sında sağlayacağı artışlarla, dışsatımı kolaylaştırıcı 
bürokratik ve kurumsal önlemlerle, dışsatımımıza 
yeni boyutlar kazandırırken; yabancı sermaye yatı
rımlarını da özendirecektir. 

Başbakan sayın Özal, işçi emeğini ucuzlat
makla Türkiye'ye yabancı sermaye akımını hızlan
dıracağını sanmıştır; ve Batıya dönük konuşmala
rında, sürekli olarak, 

"Türkiye'de emek çok ucuzladı; çağdışı kalmış 
fabrikalarınızı bile Türkiye'ye aktarsanız kârlı 
çalıştırabilirsiniz! 

diye çağrılarda bulunmuştur. 

Fakat, ona rağmen, yabancı sermaye akımın
da ciddi bir kıpırdanma olmamıştır. 



İktidar liderinin yabancı sermaye konusunda
ki bu yaklaşımı, sosyal açıdan çok yakışıksız ve 
gayrı insani olduğu gibi, hem siyasal hem de eko
nomik yönden çok yanlıştır. 

Bir Başbakanın, işçi emeğini ucuzlatmakla 
öğünmesi, ülkesinde demokratik işçi haklarının, 
dolayısiyle de demokrasinin, bulunmadığını bütün 
dünyaya ilân ve itiraf etmek anlamına gelir. Bu da 
Türkiye'nin Batıda saygınlık kazanmasını ve Avru
pa Topluluğu üyeliğine kabul edilmesini önler. O 
nedenle siyasal bakımdan yanlış ve sakıncalıdır. 

Öte yandan, ucuz işçilikle ileri teknoloji bağ
daşmaz, ileri teknoloji getirmeyecek olan yabancı 
sermaye de ülkenin gelişmesine katkı sağlamaz. Bir 
ülkeyi çağdışı kalmış sanayiler mezarlığı haline ge
tirmenin hiçbir anlamı yoktur. Sayın Özal'ın yak
laşımı, o nedenle, ekonomik bakımdan da yanlış
tır. 

Başbakanın, bir yandan teknolojik atılımlarla 
"çağ atlamak"tan söz ederken, öbür yandan çağdı
şı sanayileri Türkiye'ye çekmeye uğraşması, ayni 
zamanda, büyük bir çelişkidir. 

Demokratik Sol iktidar, Türkiye'yi ve Türk iş
çisinin emeğini sömürtmemek ve Türkiye'ye ileri 



teknolojiler gelmesini sağlamak koşuluyla, yabancı 
sermaye akımım hızlandırıcı önlemler alacaktır. 

Yine Demokratik Sol iktidar, son yıll. rın eko
nomik politikalarını ve uygulamalarını deriştirir
ken, pazar ekonomisi kurallarını gö/ardı etmeye
cek, fakat bu kuralları hem daha gerçek biçimde 
hem de toplum yararına işletecektir. 

Demokratik Sol iktidar; 

"halk ezmeden yönetir sömürmeden üretir" 

gerçeğinden kalkarak, halkı yönetimde ve ekono
mide en etkili guç durumuna getiren sömürüsü/ bir 
du/en kuracaktır. 

Böyle bir düzen yolunda atılacak adımlarla, 
ulkemi/de hızlı, sağlıklı ve hakça bir gelişme çağı 
açılacağı gibi, demokrasimi/ dc gerçeklik ka/aıuı-
caktır ve sağlam temellere, güçlü bir yapıya kavuşa
caktır. 

Demokratik Sol iktidar, gelirin de o/verinin 
de dağılımını öncelikle halkın belirleyeceği, siyaseti 
de ekonomiyi de yönlendirme yetkisinin halkla yo
ğunlaşacağı bir demokrasiyi gerçekleştirecektir. 



BoyJece, sosyal demokrasinin ileri aşaması o-
lan ekonomik demokrasiye geçişi sağlayacaktır. 

Bunun için gerekli toplumsal örgütlenmenin 
çekirdeği Demokratik Sol Parti'nin kendisidir. 
Çıınku, Demokratik Sol Parti, çalışan halk kesimle
rinin öncülüğünde ve önderliğinde yapılanan bir 
partidir. 

Politikaların oluşumuna ve uygulamanın de
netimine etkili halk katılımını sağlayıcı bir demok
rasinin temelleri, öncelikle. Demokratik Sol Parti'-
nin kendi yapısında ve işleyişinde atılmıştır. DSP 
iktidara geldiğinde, bu yapı ve işleyiş. Devlet yöne
timine ve ekonomiye de yansıyacaktır. 

DSP, spekülatif ka/ancı değil, havadan kazan
cı değil, yatırımcılığı ve üretkenliği özendirecektir. 
Emek gelirini ve üretken yatırım gelirini rant geliri
nin (faiz. ve kira gelirinin) ustune çıkaracaktır. Tü
ketim savurganlığı yerine, sağlıklı tüketim alışkan
lığını ve tasarrufları üretken yatırımlara yöneltme 
eğilimini özendirip yerleştirmeye çalışacaktır. 

Gonullu tasarruflar ve üretken yatırımlar bu 
şekilde artacaktır. 

Bunun yanı sıra, kamu gelirleri verimli ve hak-



ça bir vergi düzeniyle ve sağlam kaynaklarla artırı
lacaktır. 

Demokratik ülkelerden bazılarında, sosyal de
mokrasi, liberal veya kapitalist ekonomik düzenin 
çerçevesi içinde uygulanır; ve pazar ekonomisi, yi
ne o düzenin gereklerine gore işler. Öyle ülkelerde 
sosyal demokrasinin hedeflerine ancak sınırlı ölçü
de ulaşılabilmekte; sömürü, sosyal adaletsizlik ve 
işsizlik yeterince önlenememektedir. Bazılarında 
ise, pazar ekonomisi ve özel girişimcilik sosyal de
mokrat düzenin çerçevesi ve kuralları içinde işler. 
Böyle ülkelerde, sosyal demokrasinin hedeflerine 
daha çabuk, daha sağlıklı ve kalıcı biçimde erişile
bilmektedir; ve, tutucu partiler iktidara geldiğinde 
bile, sosyal demokrat düzen, ülkenin temel düzeni 
olarak sürmektedir. 

Demokratik Sol Parti de, Türkiye'de, sosyal 
demokrasiyi bu ikinci örneğe uygun olarak ve Bil
dirgede ayrıntılarıyla anlatılan biçimde gerçekleşti
rip kökleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Demokratik Sol iktidar, dış borçların, üretim 
kapasitelerimizi ve borç ödeme gücümüzü arttıra
cak» biçimde kullanılmasına özen gösterecektir. 

Son yıllarda, dış borçlanma, büyük ölçüde, 



Merkez Bankası'nin disiplini ve denetimi dışına, 
hatta bilgisi dışına çıkmıştır. 

Demokratik Sol iktidar, hem bütçe açıklarını 
fırcnleyebilme hem de dış borçları denetleyebilme 
bakımından. Merkez Bankası'nın yetkilerini ve 
özerkliğini arttıracaktır. 

Dışsatımcıyla ara mallan dışalımcısmm çıkar
larını dengeleyici, üretimi ve üretken yatırımları 
özendirici bir döviz politikası izleyecektir. 

Demokratik Sol düzenle, ekonomide ve plan
lamada merkeziyetçilik ve bürokratik veya siyasal 
buyurucııluk değil, (um toplum kesimlerinin vc 
her yörenin olanaklarını, girişimciliğini ve yatırım
cılığını özendirip harekete geçirici bir demokratik 
katılım anlayışı egemen olacaktır. Çalışanların da, 
özel sektördeki, devlet sektöründeki ve halk sektö
ründeki yatırımcıların ve girişimcilerin de, gerek 
merkezde gerek çevreden merkeze doğru, planla
maya etkin katkısı sağlanacaktır. 

Özetle, Demokratik Sol düzende, ekonomik 
kalkınma ve üretim, sosyal adaletle, tüm yurttaşla
rı kapsayan sosyal güvenlikle ve gerçek demokra
siyle bağdaşır biçimde ve çok boyutlu bir gelişme 
anlayışı içinde hızlandırılacaktır. 



Gelişme, yalnızca ekonominin sayısal goster-
geleriyle değil, onun ötesinde, insana getirdiği sağ
lıkla, mutlulukla, özgürlükle; topluma getirdiği 
adaletle, eşitlikle, huzurla; demokrasiye kazandır
dığı gerçeklikle, ve ulusal bağımsızlığa kattığı güç
le ölçülecektir. 

ANAP İktidarında Enflasyon 

Kuşkusuz, şu sırada, halkımızın buyuk çoğun
luğunu en yakından ilgilendiren sorunların başın
da, enflasyon, yani hayat pahalılaşması geliyor. 

Halk çoğunluğu, hayat pahalılığının dayanıl
maz ölçülere varan yuku altında ezilmektedir. 

Hızlı enflasyon kredi faizlerini çok yükselttiği 
için, sanayi yatırımları da neredeyse durma nokta
sına gelmiştir. O yüzden işsizlik artmıştır. 

12 Eylül 1980 öncesi birkaç yılın yüksek enf
lasyonu, dünya koşullarından kaynaklanıyordu. 
O yıllarda enflasyon butun dünyada hızlanmıştı. 
Bir yandan petrol fiyatları, bir yandan da sanayi 
ürünlerinin, o arada ara mallarla yatırım mallarının 
fiyatları, katlanarak yükseliyordu. Türkiye gibi zen
gin petrol kaynaklarından yoksun ve yeterince sı-



naileşmemiş ülkeler de, bu iki koldan gelen fiyat 
yükselişlerinin kıskacında sıkışıp kalmışlardı. 

Fakat artık o dünya ekonomik bunalımı çok 
geride kalmıştır. 1982'den bu yana, dünyada petrol 
fiyatları da enflasyon da hızla düşmektedir. Ona 
rağmen Türkiye'de enflasyon hızının halâ yüzde 
40'larda, 50'lerde dolaşmasının mazur gösterilebile
cek yanı yoktur. 

Bu yıl tüketici fiyatlarına göre enflasyon hızı 
belki yüzde 50'yi de aşacaktır. O demektir ki va
tandaşın eline geçen paranın değeri, satın alma gü
cü, bir yılda yarı yarıya azalmış olacaktır. 

Bu durumda, sayın Özal'ın "ekonomik muci
ze" dediği şey, aslında büyük bir başarısızlıktır. 
Yalnız bizim ölçütlerimize göre değil, sayın Özal'ın 
kendi ölçütlerine göre de büyük bir başarısızlık... 

Çünkü, 1982 yazında, kendi yarattığı banker
ler faciasının siyasal faturasını ödememek için hü
kümet üyeliğinden ayrıldığı sırada, sayın Özal, ba
kın nasıl konuşuyordu: 

"Türkiye'de enflasyon yüzde 25, yüzde 30... Ya
ni milletin asıl bağırmasının sebebi bu... Enf-



lasyonu indirin yüzde ona, yüzde beşe, işte o 
zaman milletin bağırması aşağıya iner". 

diyordu. 

Oysa dört yıllık Anavatan Partisi iktidarı so
nunda, enflasyon aşağıya inmediği gibi, milletin 
artık bağıracak takati de kalmadı. Ama beslenme 
yetersizliğinden kaynaklanan hastalıklar, geçim 
zorluğunun veya işsizliğin neden olduğu bunalım 
ve intiharlar ve manevi değerlerde tehlikeli sarsın
tılar gitgide yaygınlaşıyor. 

1983 Ekim'inde, yani Partisi iktidara gelme
den hemen önce, yine sayın Özal, 

"Orta direği güçlendirmek için enflasyon mut
laka yüzde ona çekilmelidir; ama bunu kısa za
manda yapmak lâzım, iki sene gibi kısa bir za
manda çekmek lâzım". 

diye konuşuyor ve bunu ancak kendisinin başara
bileceğini söylüyordu. 

ANAP iktidarında iki yıl geçip 1985'e erişil-
diğinde ise, aynı Özal, başka türlü konuşur olmuş
tu: 



"iki sene gibi bir sürede enflasyon yüzde ona 
inmez", 

demeye başlamıştı. 

Ondan bir yıl sonra, 1986'da ise, Ö/al, 

"Enflasyonun yüzde ona inmesi seneler ala
caktır". 

diye konuşuyordu. 

Şimdi, 1987'nin sonlarına doğru, tüketici fi
yatlarına göre enflasyon hızı yüzde 50'yi bulmuş
tur. 

Özal'ın ve ANAP iktidarının kendi ölçütlerine 
gorc ne kadar başarısız olduklarına bundan daha 
açık bir kanıt olabilir mi? 

Yine sayın Özal, 1983 Eylul'unde, yani iktida
rın eşiğindeyken, 

"Enflasyonla büyümek, hastalığı uyuşturucu 
ile tedaviye benzer". 

diye konuşurken; şimdi, aradan dort yıl geçtikten 
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sonra, Türkiye'nin enflasyonsuz büyüyemiyeceğini, 
gelişemiyeceğini öne sürüyor. 

Kısacası, enflasyon, sayın Özal'ın, iktidara gel
meden önce en iddialı olduğu konuydu;dör t yıllık 
iktidar döneminin bilançosuna bakıldığında ise, gö
rülüyor ki, en başarısız olduğu konulardan biridir. 

Başarısızlığın da ötesinde, ANAP iktidarı, 
enflasyonu, bir sömürü aracı olarak, halkın gelirini 
kısma aracı olarak kullanmaktadır. 

ANAP iktidarı, her mali yıla girerken, o yıl 
enflasyon hızının yüzde 20-25'e düşürüleceği iddia
sıyla, çalışan halk kesimlerinin gelir artışlarını o dü
zeylerde tutmuştur ; ama yıl sona ererken, enflas
yon, bu vaad edilen oranların yaklaşık iki katını 
bulmuştur. 

O şekilde, ANAP iktidarı, her yıl, halka kaşık
la verdiğini halktan kepçeyle geri almıştır. 

Enflasyonda ipin ucunu çoktan kaçırdığı gibi, 
tasarrufları üretken yatırımlara yöneltnıemiştir; 
sınaileşmeyi hemen hemen durdurmuştur.. . Ranti
yeliği, yani kira ve faiz geliriyle yaşamayı, özendi
rerek toplumda yatırım hevesini kırdığı gibi; geçi-



mini rantiyeliğe bağlayan kesimi âdeta bir zam ve 
enflasyon lobisine dönüştürmüştür. 

Şöyle ki, hazine bonosuna, devlet tahviline 
değişik bir kılıf giydirerek, enerji ve PTT gibi temel 
kamu hizmetlerinin "Kârdan hisse" senetlerini 
satışa çıkarmakta ve parasını bu senetlere bağla
yanları tatmin etme bahanesiyle, o kamu hizmetle
rine zam u^tunc zam getirmektedir. Bu senetlerin 
gelirlerindeki yükselişler, faizleri de körüklemekte
dir. Böylece, enflasyonun taizi, faizin enflasyonu 
kamçıladığı bir surece girilmiştir. 

Faiz ve rant gelirlerinin çekiciliği ise üretken 
yatırım heveslerini kırmaktadır. 

Kredi faizleri, pek çok sanayiciyi yeni yatı-
rımlar yapamaz duruma getirmiştir. 

Sanayi yatırımları azaldığı için, işsizlik buyuk 
olçude artmıştır. 

Çalışan halk kesimlerinin gelirlerindeki, işçile
rin köylülerin gelirlerindeki, kamu görevlilerinin ge
lirlerindeki ve çoğu emeklilerin gelirlerindeki artış-
larsa, enflasyonun, hayat pahalılaşmasının, çok ge
rilerinde kalmıştır. 



Geçimi enflasyona ve faize bağlanan kesimle
rin ise hiç bir güvencesinin olmadığı, birkaç yıl ön
ce yaşanan bankerler faciasından bellidir. 

Gelişme sürecindeki bir ülke, ölçusu kaçırılma-
mak, sıkı denetim altında tutulmak ve belirli eko
nomik ve sosyal politikalarla dengelenmek koşu
luyla, gereğinde sınırlı bir miktar enflasyonu kaldı
rabilir. 

Sınırlı ölçüdeki ve sıkı denetim altındaki enf
lasyonun ekonomik ve sosyal açıdan dengelenmesi 
de şöyle olur: 

Herhangi bir yılın enflasyonu, bir yandan o 
yılın üretim ve kapasite artışıyla, bir yandan da dar 
ve orta gelirlilerin geçim düzeyini enflasyon hızının 
üstüne çıkarmak yoluyla dengelenebilir. Enflasyo
nun ekonomik ve sosyal tahribatı ancak böyle ön
lenebilir. Fakat enflasyon hızı son yıllardaki gibi 
aşırı düzeylere varmışsa, bu dengeleri kurmak, yani 
enflasyonun ekonomik sakıncalarını üretimde hızlı 
artışla, sosyal sakıncalarını da adaletli bir gelir poli
tikasıyla dengelemek, olanaksız olur. 

ANAP iktidarında, üretimle de gerçek gelirler 
de artışla da dengelenmeyen enflasyon, hem eko-



nomik hem de sosyal açıdan en sakıncalı biçimi al
mıştır. 

Enflasyon Nasıl Aşağıya Çekilecek ? 

Demokratik Sol iktidarı, enflasyonu aşağıya 
çekmek için, başlıca şu araç ve politikaları kullana
caktır: 

* Kamu kesiminin finansman açıkları, Mer
kez Bankası kaynaklarının zorlanması, KlT zamla
rı, Türk Lirası'nın sürekli değer yitirmesi, dış borç
lanma gibi, enflasyonu körükleyici etkenleri sıkı 
gözetim altına alacaktır. 

* Temel gereksinme maddelerinin, yani sağ
lıklı yaşam için gerekli ihtiyaç maddelerinin, üre
timini ve arzını artıracaktır. 

Bu amaçla, bir yandan köylünün, çiftçinin 
tarımdaki üretim gücünü yükseltirken, bir yandan 
da sanayi yatırımlarını özendirecektir. 

* Tarımda ve sanayide verimlilik artışını 
özendirip destekleyecektir. 

* Üretimi kısa sürede yeterince artırılama-
yan temel gereksinme maddelerini ithal edecektir. 



* Savurgan tüketim eğilimlerinin o/endirilme-
sini önleyecektir. 

* Hangi malın veya lıi/metin bedeli ne kadar 
yükselirse, rant gelirleriyle vergi dışı kazançlarla ve 
spekülatif kazançlarla, o bedeli rahatça ödeyebilen 
kesimlerin savurgan tüketim eğilimleri enflasyonu 
körüklemekte önemli bir etken durumuna gelmiş
tir. Demokratik Sol iktidar bu tur gelir ve kazanç 
olanaklarını daraltacaktır. 

* Guçlu ve yaygın kooperatifçilikle ve beledi
yelerin katkısıyla, dağıtım sistemini du/eltecek. 
aracılık aşamalarını ve kârlarını asgariye indirecek
tir; öylelikle hem üreticinin kazancı artacak hem de 
temel tüketim maddeleri tüketicilere ve esnafa daha 
ucu/ fiyatlarla ulaşacaktır. 

* Tarımda, üretimi artırmak için, gübre, i l jç , 
tohumluk ve yem gibi başlıca girdileri devlet deste
ğiyle ucuzlatacaktır. 

* Gerek tarım gerek sanayi alanındaki üret
ken yatırımların hı/lanabilmesi için. böyle yatırım
larda kullanılan kredilerin faizlerini düşürecektir; 
bu amaçla bir selektif (tercihli) kredi sistemi geliş
tirecektir. 



* Gerek o/el sektör için gerek devlet sektörü 
için rekabeti kamçılayarak, enflasyonun o yoldan 
da aşağıya çekilmesini sağlayacaktır. 

* Halk yatırımlarını o/eıulirerek, kuçuk tasar
rufların tüketimden çok yatırıma yönelmesine; ve 
guçhı bir halk sektorııyle, halkın, pazar ekonomisini 
kendi yararına denetleyip yonlendirebilmesine yar
dımcı olacaktır. 

Bu gibi önlemlerle, DSP iktidarı, ekonomiye 
durgunluk değil canlılık getirerek; yatırımları kıs
mak yerine artırarak; ve daha çok üreterek hem ge
lişmeyi hı/landırabilecek hem de enflasyon hızını 
aşağıya çekebilecektir. Bu önlemler, gelir dağılı
mındaki adaletsizliğin giderilmesine de katkıda bu
lunacaktır. 

ANAP İktidarının Ekonomideki Çelişkileri 

ANAP iktidarı, liberal ekonomi anlayışı için
de pa/ar kurallarını işletecekti; ekonomide merke
ziyetçiliği ve müdahaleciliği kaldıracaktı; rekabeti 
kamçılayacaktı. Oysa, enflasyon konusunda oldu
ğu gibi, l)iı konularda da, söylediklerinin tam ter
sini yaptı. 

Aşırı ölçüde merkeziyetçi ve müdahaleci bir 



karar mekanizması oluşturdu. Butun önemli eko
nomik kararlar, artık. Hükümetçe veya ilgili ba
kanlıklarca bile değil, doğrudan doğruya Başba
kanla yakın çevresi tarafından alınıyor. 

O kadar ki, kamu gelirlerinin ve harcamaları
nın önemli bir bolumu, yozlaştırılan "fonlar" uy
gulamasıyla, Türkiye Buyuk Millet Meclisi'nin ve 
Sayıştay'ın denetimi dışına çıkarılmıştır. 

Devlet bütçesinin enaz dörtte birini oluşturan 
kamu gelirleri "fonlar"da toplanmakta; ve Başba
kanla yakın çevresinin keyfi kararlarına gorc kulla
nılmaktadır. 

Böyle bir uygulama, demokrasi kurallarına, 
hattâ demokrasi öncesi parlamentoların doğuş ve 
varlık nedenine ters düşmektedir. 

Henüz bugünkü anlamda demokrasinin bulun
madığı geçmiş yüzyıllarda. Batı ülkeleri, kamu ge
lirlerini ve harcamalarını baştakilerin keyfi tutu
muna bırakmayı sakıncalı bularak, bu gelirleri ve 
harcamaları denetim altına alabilmek için, parla
mentolarını kurmaya başlamışlardı. 

Osmanlı döneminde, padişahların özel hazi-
ııesiııdeki, Hazine-i Hassa'daki gelirler bile, 1980' 



Icrin Türkiye'sinin fonlarında biriken kamu gelirle
ri kadar sorumsuz ve denetimsiz biçimde lıarcan-
ma/dı . 

Kamu gelirlerinin önemli bir bölümünün kulla
nımını birkaç kişinin iradesine bırakan bir sistem, 
"demokrat ik" sayılamayacağı gibi, "bürokratik" 
bile değildir. Devlet anlayışıyla bağdaşamayacak 
kadar keyfi bir sistemdir. 

Bu uygulama da, ANAP iktidarının ekonomi
de merkeziyetçiliğe son verme iddiasıyla açıkça 
çelişiyor. 

ANAP iktidarı, güya, ekonomiye rekabetin 
dinamizmini katacaktı; ve aşırı fiyat yükselişleri, 
o şekilde, kendiliğinden önlenebilecekti. 

Fakat onun da tam tersini yaptı. Kendisine 
yakın bazı buyuk şirketleri ve holdingleri kayırarak, 
bunlar arasında tekelleşme eğilimlerini körükleye
rek, ve devlet sektöründe fiyatların pazar kuralları
na gore belirlenmesini önleyerek, rekabeti görülme
miş olçııde engelledi. 

Hem buyuk sermaye çevreleri hem de devlet 
sektörü, fiyatları aşırı hızla yükselterek, enflasyonu 
körüklemektedirler. 



Devlet sektörünün ürettiği inal ve lıi/metlerin 
fiyatları, pa/ar kuralların:! göre değil, iktidarın gelir 
ihtiyacına gorc belirleniyor. Yani, devlet sektörü
nün fiyatları fiili bir vergiye dönüşmüş 'urumda. 
Hem de çok adaletsiz bir vergi... 

ANAP iktidarının tasarrufları buyıık olçtıdc 
kamuya çekmesi de Demokratik Sol açıdan doğru 
olmakla birlikte, ANAP'ın kendi özel sektorcııluk 
iddiasıyla çelişiyor. 

Devletin, üzerine düşen işlev ve hizmetleri ye
rine getirebilmesi için, kamu gelirlerini artıımak 
elbette gereklidir. Ama kamu gelirlerini artırmanın, 
devlet sektörü fiyatlarına surckli zamlarla enflasyo
nu körüklemekten ve aşırı iç borçlanmadan daha 
sağlıklı yolları vardır. 

Üstelik ANAP iktidarı, kamuya çektiği tasar
rufları da toplum yararına ve üretimi artıracak bi
çimde değerlendirmiyor. 

Devlet harcamalarında şimdiki kadar savur
ganlık hiçbir donemde görülmemiştir. 

Toplum Yararına Pazar Ekonomisi 

Demokratik Sol iktidar, ekonomide, pazar ku-



lallarını o/enle gözetecektir. 

O ;n ula, devlet sektorünıın fiyatları da, siya
sal iktid tarafından değil, pazar kurallarına göre 
I)elırleıı> çektir. 

\ncak. Denlokratik Sol iktidar, pazar kuralla
rını, ekonominin başka araçlarından da yararlana
rak ve ekonomide yeni kurumlaşmalara giderek, 
t ı n ' u ı n 'ararına ve hakça gelişmeyi hızlandıracak 
!)•' .ide i le tecektir . 

lııketim savurganlığından, sosyal adalet için-
ı l lıı/lı üretim ekonomisine geçişi sağlayacaktır. 

Kamu gelirlerini, aşırı borçlanmayla ve aşırı 
/anılarla değil, adaletli bir vergi düzeniyle artıra
caktır. 

DSP iktidarı bunları şu yollardan gerçekleşti-
ı etektir: 

* Yüksek gelirlerden, ve spekülatif kazançlar
la sosyal yararı olmayan olu yatırımlardan ve lüks 
harcamalardan alınan vergilerin oranı yükseltile
cektir. ANAP iktidarının, yüksek gelir gruplarından 
az, düşük gelir gruplarındansa çok vergi alma biçi
mindeki ters uygulaması sona erdirilecektir. 
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Ancak, yüksek gelir gruplarından alınacak 
yüksek oranlı vergilerin üretken yatırımlara yöne
len bölümlerine vergi indirimi sağlanacaktır. 

* Asgari ücretten vergi alınmayacaktır. 

* KDV ilke olarak devam ettirilecektir; an
cak, /orunlu gıda maddelerinde ve başlıca kultur ve 
eğitim araç ve gereçleriyle ilâç ve başka sağlık 
malzemelerinde, KDV kaldırılacaktır veya asgari 
düzeye indirilecektir. 

* Esnaf ve sanatkârı taciz edici nitelikteki 
vergi toplama yöntemleri yerine, özdenetim yön
temlerini geliştirilecektir. 

* Fonlardaki kamu gelirlerinin kullanımında, 
TBMM'nin ve Sayıştay'ın etkin denetimi kurula
caktır. 

Bütçe tekniğine gore doğrudan Devlet bütçe
sine girmesi gereken kaynakların fonlara aktarılma
sı yolundaki uygulamalara son verilecektir. 

* DSP iktidarı, kamu iktisadi teşebbüslerini 
ozclleştirmcyecek, fakat ozerkleştirecektir. Şöyle 
ki, işçisiyle yöneticisiyle, tum çalışanlar, verimli iş
letmecilik ve demokratik katılım düzeni içinde, bu 



teşebbüslerin sorumluluğunu üstleneceklerdir. Siya
sal iktidar, bunların yönetimine de, fiyatlarına da, 
ücret düzenlemelerine de karışmayacaktır ve zarar
larını karşılamayacaktır. Çalışanlar, kendilerine 
emanet edilecek olan bu teşebbüsleri verimli ve 
kârlı işletirlerse, kârından hakları olan payı alacak
lardır; ve, bunun doğal sonucu olarak, sorumlulu
ğuna da katılacaklardır. 

Devlet, kamu hizmeti gören bazı kamu sek
törü işletmelerinden, sosyal fiyatlar, yani sosyal 
amaçla düşük fiyatlar uygulanmasını isteyecek 
olursa, ancak bunun için gerekli desteği sağlaya
caktır. 

Böylece, kamu iktisadi teşebbüslerinin verim
liliği ve kârı artacaktır; maliyetleri düşecektir; ve 
bunlar yeni yatırımlar için gerekli kaynakları da 
kendileri yaratacaklardır. 

Devlet sektöründeki ekonomik işlevli işlet
meler, özel sektörle, eşit koşullar içinde rekabete 
gireceklerdir. 

* Üretken yatırımlarda kullanılacak krediler 
için. Demokratik Sol iktidar, enflasyonun ve enf
lasyonla birlikte faizlerin düşmesini beklemeden, 



düşük faizli selektif (tercihli) kredi uygulayacak; ve 
bunun için gerekli desteği Hazineden sağlayacaktır. 

Düşük faizli krediyle yatırım ve üretim artın
ca, yatırımcıların ve üreticilerin kazançları da yük
seleceğine ve, kazançları yükseldikçe, devlete daha 
çok vergi ödeyeceklerine göre, tercihli krediler için 
sağlanacak devlet desteği, zaten bir süre sonra, ver
gi olarak Devlete geri dönecektir. 

Ayrıca, üretken olmayan amaçlar için verilen 
kredilerin faizleri ve lüks tüketim mallarından ve 
lüks yatırımlardan alınan vergiler yükseltilerek, ter
cihli kredi sisteminin Devlete getireceği yük o yol
dan da dengelenip karşılanacaktır. 

Tercihli krediden yararlanacak üretken yatı
rımlar arasında öncelikle yer alacak olanlar şunlar
dır: 

— Dışsatımı artırıcı yatırımlar; 

— Temel gereksinme maddelerinin üretimini 
ve arzını artırıcı yatırımlar; 

— İşsizliğin azalmasına doğrudan veya dolaylı 
olarak katkıda bulunacak yatırımlar; 



- Avrupa Topluluğunda üyeliğe uyum sağlan
masını kolaylaştırıcı yatırımlar; 

- Plan hedeflerine uygun olarak ileri teknolo
jilere geçişi hızlandırıcı yatırımlar; 

- Geri kalmış yöreleri kalkındıncı yatırımlar. 

* Bir yandan yasal önlemlerle bir yandan da, 
küçük ve orta işletmelerin, halk sektörünün ve dev
let sektörünün eşit rekabet koşullar içinde büyük 
sermayeyi dengelemesi yoluyla, tekelleşme eğilim
leri kırılacaktır, 

* ANAP iktidarının, rüşvete, yolsuzluğa ve 
kayırmaya açık duruma getirdiği ihale düzeni de
ğiştirilerek yatırım ve üretim maliyetleri düşürü
lecektir. 

* Devlet sektöründe maliyetler, kaynakların 
belirli yatırımlara yoğunlaştırılması ve her yatırı
mın zamanında tamamlanması gözetilerek de dü
şürülecektir; ve üretim kapasitesindeki artış o şe
kilde hızlandırılarak enflasyonun firenlenmesîne 
katkıda bulunulacaktır. 

* DSP iktidarı, dışsatımı, pazarlama aşama
sından çok, üretim aşamasında destekleyecektir. 



Üretimin bu yoldan artırılmasıyla, hem dışsatım 
kaynaktan beslenmiş olacak; hem de dışsatımın 
içeride mal kıtlığına ve fiyat yükselişlerine neden 
olan etkileri azaltılacaktır. 

Dışsatımın, pazarlama aşamasından çok üre
tim aşamasında desteklenmesi, "hayali ihracat" 
gibi yolsuzlukların da önlenmesini sağlayacaktır. 

Gerek tarımda gerek sanayide, küçük ve orta 
üreticilerin de, büyüklerin aracılığına muhtaç ol
maksızın, kendi başlarına dış pazarlara açılabilme-
leri kolaylaştırılacaktır. O arada, 1978-1979'da 
başlatılan fakat daha sonra giderek söndürülen sınır 
ticareti yeniden canlandırılıp özendirilecektir. 

* Demokratik Sol iktidarda, dışsatım atılı*-., 
larıyla dışalım ikamesi, teknolojik ilerlemeyle iş 
sizliğin önlenmesi, sınaileşmeyle tarımsal gelişim , 
devlet girişimciliğiyle özel girişimcilik ve halk gi
rişimciliği, biribırleriyle çelişen seçenekler gibi de
ğil, biribirlerini bütünleyen ve destekleyen öğeler 
gibi değerlendirilecektir. 

* Demokratik Sol iktidar, çalışan halk kesim
lerinin ücret ve gelir artışlarının enflasyonla geri 
alınmasını kesinlikle önleyici bir gelir politikası iz-



leyecek; gelir artışlarının enflasyon hızından yük
sek olmasını gözetecektir. 

* Gerçek gelirleri bu şekilde sürekli artacak 
olan çalışan halk kesimlerini, gelirlerindeki artışın 
bir bölümüyle, ortak yatırımlara özendirecektir. 
Öylelikle, gelir artışlarının enflasyonist etkisi önle
neceği gibi, giderek ekonomide güçlü bir halk sek
törü oluşacaktır; ve halk sektörü, hem özel sektörle 
devlet sektörü arasında bir denge unsuru olacak, 
hem de pazar kurallarının halk yararına işlemesini 
güvence altına alacaktır. 

Çalışan halk kesimleri, yalnız emek gelirleriy
le değil, ortak yatırımlarından gelecek kârlarla da 
yaşam düzeylerini sürekli yükseltebileceklerdir. 

üre tken yatırımlar geniş halk katkısıyla yay
gınlaşırken, çalışan halk kesimleri, ücret sorununa, 
yatırımcılık açısından ve ekonominin genel denge
leri açısından da yaklaşır duruma geleceklerdir. 
Böylece, hem sosyal hem de ekonomik bakımdan 
sağlıklı bir ücret düzeni kendiliğinden oluşacaktır. 

Aynı zamanda, çalışan halk kesimleri, ekono
mide, yalnız emekleriyle değil yatırımlarıyla da et
kin bir güç durumuna geleceğinden, halkın siyasal 
gücü artmış olacaktır. 



DSP'nin Ekonomide Oluşturacağı 
Kurumlar ve Ekonomik Demokrasi 

DSP iktidarı, ekonominin verimli ve düzenli 
işlemesini ve ekonomik faaliyete etkin katılımın 
yaygınlaşmasını sağlayıcı bazı kurumlar da oluştu
racaktır. 

Örneğin: 

* Özel sektörün, devlet sektörünün ve halk 
sektörünün ortaklaşa yönetip yararlanabilecekle
ri, belirli üretim dallarında uzmanlaşan dış ticaret 
kurumları kurulacaktır. Bu kurumlar, bilgi birikim
lerini, uluslararası ilişkileriyle iletişim olanaklarını 
ve başka hizmetlerini, isteyen her girişimcinin ya
rarına sunacaklardır. Böylece, en küçük bir üretici 
bile dış pazarlara açılmada büyük kolaylıklara ka
vuşacaktır. 

Bu kuruluşlar, girişimcilere, yasal ve bürok
ratik işlemlerin yerine getirilmesinde ve devlet des
teği veya kredi sağlanmasında da yardımcı olacak
lardır. 

* Özel dışsatım sigortacılığı özendirilecektir. 

* Kooperatiflere proje karşılığında ipoteksiz 



kredi vermek ve proje hazırlanmasında yardımcı ol
mak üzere bir kooperatifler bankası kurulacaktır. 

* Kooperatif birliklerinin yönetimine devlet 
karışmayacak, bunların yönetimi ve işleyişi, tü
müyle, demokratik kurallar içinde, üyeleri olan 
kooperatiflere bırakılacaktır. 

* Tarımsal ürün alımıyla görevli olan veya 
gübre ve ilâç gibi tarım girdileri üreten tüm devlet 
kuruluşlarının yönetim ve denetimine üreticiler, 
kooperatifleri yoluyla, etkin biçimde katılacaklar
dır. 

* Gelirlerindeki artışın bir bölümüyle ortak 
yatırımlara özendirilecek işçiler ve kooperatifleş-
miş çiftçiler için, yurdun değişik bölgelerinde, ya
tırım fonları kurulacaktır. İşçiler için "İşçi Yatırım 
Fonları", köylüler için de "Üretici Yatırım Fonla
rı".. . Belirli- büyüklüğün üstündeki işletmelerin kâr
larından da pay ayrılacak olan bu fonların yöneti
mine ve kullanımına Devlet kesinlikle karışmaya
caktır. Tüm yetki üyelerde, yani işçilerle çiftçiler
de toplanacaktır, isterlerse kendi sanayi kuruluşla
rını kuracaklardır; isterlerse, sermaye piyasasına 
girerek, uygun buldukları kuruluşlara ortak olacak
lardır. 



Fonlar değişik bölgelerde kurulacağı için, 
yatırımların yurda dengeli dağılımı da sağlanacak
tır. 

Böylece, sosyal demokrasinin ileri aşaması 
olan ekonomik demokrasi yolunda ileri bir adım 
atılacaktır. 

* sermaye piyasası, devlet denetimi altında, 
geliştirilip kurumlaştırılacaktır. Yurttaşların ser
maye piyasasını ve borsa hareketlerini yakından ve 
bilgili biçimde izleyebilmeleri için, özel televizyon 
ve radyo yayınları yapılacaktır. 

* Köylünün, çiftçinin geçim durumunun ye
terli bir düzeye erişebilmesi için öngörülecek bir 
dönem sonuna kadar, kooperatifleşen köylülerden 
ve küçük çiftçilerden tarımsal gelir vergisi alınma
yacaktır. Bunun yerine, köylülerin, çiftçilerin ge
lirlerindeki artışın belirli bir bölümü, kendi koope
ratiflerine veya bu kooperatiflerinin sorumluluğu 
ve yönetimi altındaki "Üretici Yatırım Fonları"na 
yöneltilecektir. Böylece, kooperatifleşen köylüler, 
küçük ve orta çiftçiler, vergiyi, devlete değil, kendi 
kendilerine ödemiş, doğrudan doğruya kendi yatı
rımları, üretimleri ve kazançları için kullanmış ola
caklardır. 



* Kötü ürün yıllarında veya hastalıklar karşı
sında köylüyü, çiftçiyi güç duruma düşmekten kur
taracak bir Tarım ve Hayvancılık Sigortası kurula
caktır. 

* Yıllara göre tanmsal üretim planlaması ya
pılarak, iç tüketimi yeterince karşılayabilmek, dış
satım olanaklarından gereğince yararlanabilmek ve 
üreticinin gelirini yükseltirken tüketiciyi de koru
mak için, ne zaman nerelerde hangi ürünlerinin ye
tiştirilmesinin uygun olacağı saptanacaktır. Bu ko
nuda zorlayıcı değil, özendirici davranılacaktır. Ta
rımsal üretim planlamasına uygun davranan çiftçi
lerin, piyasadaki beklenmedik gelişmeler yüzünden 
zarara uğramaları durumunda da, zararları yine Ta
rım ve Hayvancılık Sigortasından karşılanacaktır. 

* Yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın Türki
ye'de yapacakları ortak yatırımları destekleyip 
özendirecek ve güvence altına alacak bir kurum 
oluşturulacaktır. 

Ekonomide Devletin Yeri ve işlevi 

Demokratik Sol düzende, altyapılar, kamu 
b'zmeti gören kuruluşlar, önemli doğal kaynaklar 
ve savunmayla doğrudan ilgili sanayiler devlet elin-



de bulunacaktır; bunların dışındaki tüm ekonomik 
faaliyet alanları ise, devlet sektörüyle birlikte, özel 
sektöre ve halk sektörüne de, eşit rekabet koşulları 
içinde açık bulundurulacaktır. 

Özel sektör üretken yatırımlara ve ileri tekno
lojilere özendirilecektir; kârını ve kazancını, ucuz 
işçilikle değil, verimli işletmecilikle yükseltmesi 
beklenecektir. 

Küçük ve orta işletmelerle ve halk sektörüne 
sağlanacak desteklerle, özel sektörde tekelleşme
nin önlenmesi kolaylaşacaktır. 

Geri kalmış veya pazarlara uzak yörelerde ya
tırım genellikle kârsız olduğu için, özel sektörün 
ilgisini çekmez. Bu gibi yörelerde, Devlet, kâr dü
şünmeksizin ve zararını üstlenerek, küçük sanayi iş
letmeleri kuracaktır. Bunlar, kârsız da olsalar, o 
yörelerin ekonomik ve sosyal yaşamına canlılık 
getireceklerdir ve değişimi hızlandıracaklardır, baş
ka iş yerleri açılmasına öncülük edeceklerdir. Bu 
öncü ve doğurgan işletmeler, yöre ekonomisinin 
kazanacağı canlılık sonucunda kârlı duruma geldi
ğinde, halk sektörüne devredilebileceklerdir. 

Böylece sınaileşmenin ve gelişmenin en uzak 
ve en geri kalmış yörelere kadar dengeli biçimde 



yayılması güvence altına alınacaktır. 

Devletin bu öncü ve doğurgan işletmelerden 
uğrayacağı zarar, yöre ekonomisi canlandıkça arta
cak olan vergi gelirleriyle karşılanacağı için, bir sü
re sonra, devlete yük olmaktan da çıkacaktır. 

Bu yoldan, aynı zamanda, geri kalmış yörele
rin işsizlik sorunu da geniş ölçüde çözülecektir;ve 
büyük kentlere göç yavaşlayacaktır. 

Planlama 

Planlamanın genel hedefleriyle ilkeleri ve mak-
ro dengeleri, başta sendikalar olmak üzere ekono
mik ve toplumsal halk örgütlerinin, özel sektör 
temsilcisi kuruluşların ve yerel yönetimlerin katılı
mıyla merkezde belirlenecek; fakat bu genel hedef
lerle ilkeler ve makro dengeler çerçevesinde, planın 
içeriği, nerelerde ne yatırımlar yapılacağı, ekono
mik ve toplumsal halk örgütlerinin, girişimcilerin ve 
yerel yönetimlerin öncelikli katılımıyla, çevreden 
merkeze doğru oluşturulup saptanacaktır. 

Plan hedeflerine, sosyal işlevli kamu kuruluş
ları dışında, buyurucu değil, özendirici önlemlerle 
ulaşılması gözetilecektir. 



Çağdaş Sosyal Demokrasi 

Demokratik Sol Parti'nin ekonomide devle
tin yerini ve işlevini sınırlaması, pazar ekonomisi 
kurallarına önem vermesi, merkeziyetçi ve buyuru
cu planlamadan yana olmaması, Türkiye'de kendi
lerini "sosyal demokrat" sanan bazı çevrelerce 
yadırganıyor. 

Oysa, Batı'daki tüm başarılı sosyal demokrat 
veya demokratik sosyalist partiler, bu konularda, 
ayni tutumu izlemektedirler ve onun için başarılı 
olmaktadırlar. 

Bu tutumu izleyen sosyal demokrat partiler, 
bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım dönemle
rinde bile, hızlı ve sağlıklı gelişmeyi sürdürebilmiş
lerdir; enflasyonu ve işsizliği düşük düzeyde tuta-
bilmişlerdir; sosyal adaleti ve demokrasiyi en ileri 
ölçülerde uygulayabilmişlerdir. Başka türlü davra-
nanlarsa bu başarıları elde edememişlerdir. 

Devletçiliği, kumanda ekonomisini, merkezi
yetçi ve buyurucu planlamayı, sosyal demokratlı
ğın zorunlu unsurları gibi görenler, çağın ne kadar 
gerisinde kaldıklarının farkında değillerdir. 

Demokratik Sol Parti ise, çağdaş sosyal de-



mokrasinin de ötesinde, halkın ekonomide egemen 
güç olmasını ve o güçle siyasal etkisini artırmasını 
öngören "ekonomik demokrasi"yi amaçlamakta
dır. 

Çağdaş sosyal demokrasiyi benimseyen ve 
ekonomik demokrasiye yönelen Demokratik Sol 
Parti'nin, gerek Programında gerek bu Seçim Bil
dirgesinde açıkladığı önlemleri ve politikaları ile: 

* Yatırımlar ve üretim artacak ve gelişme 
hızlanacaktır; 

* Yatırımlar tüm yurda yayılacak ve bölgeler 
arasında da gelir dağılımında da adalet sağlanacak
tır; 

* Demokrasi daha çok gerçeklik kazanacak
tır; ve 

* Enflasyon hızla aşağı çekilebilecektir. 

Bankacılık ve Sigortacılık 

Bankalarda mevduat bütünüyle devlet güven
cesi altına alınacaktır. Bunun yanı sıra, sürekli ve 
etkili devlet denetimiyle, bankaların sağlıklı biçim
de işlemeleri ve kendi yanlışlıkları ve savurganlık-



lan yüzünden devlete yük olacak duruma gelmeme
leri gözetilecektir. 

Bazı yabancı bankalara tanınan ve ulusal ban
kaları mağdur duruma düşüren ayrıcalıkla - kaldırı
lacaktır. 

Aile şirketlerinin, büyük sermayenin ve tekel
leşme eğilimindeki kuruluşların bankacılıktaki, et
kinliği önlenecektir. 

Sigortacılık, üstlendiği kamu hizmetinin ge
reklerine uygun olarak, büyük sermaye gruplarının 
değil, toplumun yararına işler duruma getirilecek
tir. Sigorta fonlarının üretken yatırımlara ve sağ
lıklı gelişmeye katkıda bulunur biçimde değerlen
dirilmesi gözetilecektir. 

Kalkınmada Öncelikli Yöreler 

Geri kalmış yöreelere, kalkınmada öncelik ve
rilecektir. Buralarda Devlet, "öncü ve doğurgan ya-
tırımlar"la, kalkınmaya doğrudan katkıda buluna
caktır. 

Ayrıca, bir "Kalkınmada Öncelikli Yöreler 
Bakanlığı" kurulacaktır; ve bununla görevlendirile-



cek olan Bakan, çalışmalarını daha çok yerinde yü
rütecektir. 

Köykentlerle, yurdun değişik bölgelerinde ku
rulup yatırım yapacak işçi ve üretici yatırım fonla
rıyla, ve bu Bildirgenin ekinde yer alan Güneydoğu 
Projesindeki önlemlerle de. Demokratik Sol iktidar, 
geri kalmış yörelerin kalkınmasını hızlandırmış 
olacaktır. 

Toprak Reformu 

Kadastro işlemleri yeniden örgütlenerek hız
landırılacaktır. 

Başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere top
rak dağılımı adaletsizliğinin belirgin olduğu yerler
de; ve Devletin sağladığı sulama olanaklarıyla top
rak veriminin büyük ölçüde arttığı yerler arasın
dan, yine toprak dağılımı adaletsizliğinin belirgin 
olduğu yörelerde, toprak reformu yapılacaktır. 
Toprak reformu, güçlü bir kooperatifçilik hareke
tiyle ve verim artırıcı düzenlemelerle desteklenecek
tir. 

Toprakların aşırı bölünmesine karşı da önlem
ler getirilecektir. 



Köylüye, Çiftçiye Destek 

Köylüye ve küçük çiftçiye, proje karşılığında, 
ipoteksiz, teminatsız ve düşük faizli kredi uygula
ması, 1978-79 Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
döneminde başlatılmış, fakat sonradan kaldırılmış
tı. Son zamanlarda ANAP iktidarı, görünürde bu 
uygulamayı yeniden başlatmış olmakla birlikte; 
gerçekte, bu olanaktan, köylüyü ve küçük çiftçiyi 
değil, onların ürünlerini ucuza kapatan aracıları ve
ya büyük tüccarları yararlandırmaktadır. 

DSP iktidarı, proje karşılığında, ipoteksiz, te
minatsız ve düşük faizli krediden gerçek üreticile
rin yararlanmasını sağlıyacaktır. Bu uygulamaya 
geçerken, köylülerin ve küçük çiftçilerin borçlarını 
yeniden taksitlendirecek ve faizlerini silecektir. 

Destekleme alım fiyatları gerçekçi ve adaletli 
ölçülerle saptanacaktır ve ilgili kamu kuruluşları
nın köylülerden ve küçük çiftçilerden destekleme 
alım fiyatlarının altında fiyatlarla alım yapması yo
lundaki son yıllarda yaygınlaşan uygulamaya son 
verilecektir. Sulama bedelleri ucuzlatılacaktır. 

Tarım araç ve gereçlerinin ve gübre, i lâç , to
humluk gibi temel girdilerin üretiminde ve pazar-



lamasında köylülerin, çiftçilerin, kendi kooperatif
leri ve ortak yatırımları yoluyla, etkin duruma gele
bilmeleri, öylelikle hem bunları daha ucuza alabil
meleri hem de yeni gelir kaynakları elde edebilme
leri, devletçe özendirilip desteklenecektir. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin ve tarımla ilgili 
tüm devlet kuruluşlarının, köylüye, çiftçiye verim 
ve üretim arttırıcı eğitim sağlaması, sürekli ve et
kili bir düzene bağlanacaktır. 

Toprak tahlil laboratuvarları ve bunların hiz
metleri yaygınlaştırılacaktır. 

Yeni tohumluklar, devlet üretme çiftliklerinde 
kesin sonuçlan görülünceye kadar denenecektir; 
ancak olumlu sonuçlar alınırsa çiftçiye sunulacak
tır. Böylelikle, ülkemiz koşullarına uymayan to
humluk türlerinin zararını köylülerin, çiftçilerin 
çekmesi önlenecektir. 

Hayvan alım hizmetleri köylülerin ayağına ka
dar götürülerek, hayvancılık yapanların aracılar ve
ya büyük tüccarlar tarafından sömürülmesine son 
verilecektir. 

Bir yandan veterinerlik hizmetleri köylünün 
ayağına götürülürken, bir yandan da hayvancılık 



uzmanları yetiştirilerek köylünün hizmetine sunula
caktır. 

Orman işletmelerinin yönetimine ve orman 
ürünlerinin satış veya sanayi yoluyla değerlendiril
mesine, orman köylüleri, kooperatifleri aracılığıy
la etkin biçimde katılacaklardır. Öylelikle, gelirle
rini önemli ölçüde yükseltecekleri gibi, ormanların 
korunmasına ve geliştirilmesine daha çok katkıda 
bulunma gereğini duyacaklardır. 

Köykentler 

Kalkınmayı köylüden başlatmaya kararlı olan 
Demokratik Sol Parti'nin, bu yaklaşımında, köy
kentlerin önemli işlevleri bulunacaktır. 

Kimi birkaç yüz, kimi bir-iki bin nüfuslu yak
laşık kırk bin köyümüz var. Ayrıca sayısız mezralar 
komlar var. Böyle az nüfuslu yerleşim birimlerinde, 
güçlü kooperatifler bile, kolay kolay fabrika kura
mazlar, hatta modern tarım işletmeleri kuramazlar. 
Demokratik Sol Parti'nin öngördüğü "Üretici Ya
tırım Fonlar ı" da köylerde böyle yatırımları göze 
alamayabilirler. 

Demokratik Sol iktidar, bu güçlükleri, köy
kentlerle aşacaktır. 



Köykent nedir, neden gereklidir'.' 

Devletin gücü, kırk bin köyün ve binlerce mez
ranın her birince meslek ve sanat okulları, sağlık ve
ya veterinerlik merkezleri açmaya, araç-gereç ba
kım ve onarım merkezleri kurmaya yetmez. 

Ama biribirine yakın sekizer-onar köylük top
luluklardan oluşacak birimlere, devlet, kısa sürede, 
bütün bu ve benzeri hizmetleri, tesisleri, kısa sürede 
ve ucuza ulaştırabilir. 

Bu hizmet ve tesislerden bütün köylüler eşit
likle yararlanabileceklerdir. 

ö t e yandan, birkaç yüz nüfuslu bir köyün 
kendi başına kuramayacağı fabrikalar, toplam nü
fusu sekiz-on bine varan birkaç köyün halkı bir ara
ya gelip dayanışma içine girdi mi ve gerekli altyapı
lardan ortaklaşa yararlanabildi mi, biraz yardımla 
ve yol göstermeyle, kolayca kurulabilir. 

Tek bir köyün halkı, aracılarla tefecilerle ba
şa çıkamayabilir; sömürüden kurtulamayabilir. 
Ama bir köykentle sekiz-on bin köylünün gücü bir
leşince ve bir yandan güçlü kooperatiflerle bir yan
dan da Kooperatifler Bankasıyla ve "Üretici Ya-



tırım Fonları" ile desteklenince, aracıların, tefeci
lerin gücünü aşmak çok kolaylaşır. 

Köykent, köylüyü yerinden yurdundan etme
yecektir. Herkes, dilerse, yine kendi köyünde otu
racaktır. Yani, köykentlerle, köyler değil, köylüle
rin gücü birleşecektir. 

Devletin geri kalmış yörelerde yapacağı "öncü 
ve doğurgan yatırımlar" gibi, köykentler de, büyük 
kentlere göçün hızını büyük ölçüde kesecektir. 
Çünkü köyler giderek kentleşmiş ve kentlerdeki 
tüm uygarlık nimetleri ve ekonomik faaliyet ola
nakları köylünün ayağına gitmiş olacaktır. 

İşsizlik sorunu da, büyük ölçüde, kaynağında 
çözülecektir. 

Tarım mühendislerinin, şimdiye kada. bilgile
rinden yeterince yararlanılmayan tarım teknisyen
lerinin, veterinerlerin ve değişik dallardaki uzman
ların, eğitimcilerin, hizmetlerini tüm köylülere, 
çiftçilere sunabilmeleri de köykentlerle kolaylaşa
caktır. 

Balıkçılık 

Yurdumuzun üç yanı deniz kıyışıdır; ayrıca iç 



kesimlerinde de su ürünleri için çok geniş olanak
ları vardır. Buna karşın, balıkçılık yeterince gelişe
memiştir. Su ürünleri kaynaklarının yanı başında 
yaşayan halkımızın büyük bir bölümü bu ürünleri 
gereğince değerlendiremediği, o yüzden yoksul 
kaldığı gibi; su ürünleri dar ve orta gelirli yurttaşla
rımızın satın alma gücünün çok üstünde satılmakta
dır. Bu alandaki dışsatım gelirlerimiz de çok sınırlı 
kalmaktadır. 

Demokratik Sol iktidar, su ürünleri kaynakla
rımızın daha iyi değerlendirilmesi ve halkın ileri 
balıkçılık teknolojilerinden yararlanabilmesi için, 
gerekli eğitimi ve kredi olanaklarını sağlayacak; 
yurttaşlarımızın bu amaçla örgütlenip kooperatif
leşmelerine destek olacaktır. 

Küçük ve Orta İşletmelerle 
Esnaf ve Sanatkârların Güçlendirilmesi 

Teknolojideki gelişmeler küçük ve orta işlet
melerin değerini artırmaktadır. 

Demokratik Sol iktidar, bundan yararlanarak, 
küçük ve orta işletmeciliği desteklemek ve ekono
miyle daha çok bütünleştirmek üzere, aşağıdaki ön
lemleri alacaktır: 



* Bilgisayar teknolojisinin sağladığı olanaklar 
değerlendirilerek, küçük toplulukların kendi işleri
ni yaratmaları; hatta bilgisayar eğitimi görmüş ki
şilerin kendi evlerinde çalışarak piyasaya iş yapma
ları desteklenecektir. 

* Küçük işletmelerle ve sanatkârların atölye
leriyle, büyük işletmeler arasında verimli bir ileti
şim, işbirliği ve işbölümü düzeni kurulacaktır. Kü
çük işletmeler ve atölyeler, büyük işletmelerin par
ça ve girdi gereksinmelerini düzenli olarak karşıla
yabilir duruma getirilecektir. 

* Tercihli kredi desteğiyle, proje yardımıyla 
ve eğitimle, küçük işletmelerin, atölyelerin ve sa
natkârların teknolojideki ve pazar koşullarındaki 
değişime, gecikmeksizin uyum sağlayabilmeleri ko
laylaştırılacaktır. 

* Üreticilerle esnaf arasındaki aracı aşamaları 
azaltılarak ve dağıtım sistemi yeniden düzenlene
rek, bir yandan tüketim mallarının fiyatları düşürü-
lürken, bir yandan da üreticilerin ve esnafın kazancı 
artırılacaktır. 

* Esnaf ve sanatkârlara o arada şoförlere uy
gulanan vergiler taciz edici ölçülere varmıştır. Bu 
vergiler âdilleştirilecek ve sadeleştirilecektir. 



* Şoförlerin ve sanatkârların, araç-gereç ve 
yedek parça gereksinmelerini ucuza sağlıyabilmek 
için kooperatifleşmeleri, kredi kolaylıklarıyla des
teklenip özendirilecektir. 

* Esnaf ve sanatkârların kredi kolaylıkların
dan yararlanmamalarında ve partizanca ayrıcalık
lar gözetilmesine karşı etkili önlemler getirilecek
tir. 



AVRUPA TOPLULUĞU 

Demokratik Sol Parti, Avrupa Topluluğun
da tam üyelikten yanadır. 

DSP'nin izleyeceği ekonomik politikalarla 
Türkiye, birkaç yıl içinde, tam üyeliğe ekonomik 
açıdan hazır duruma getirilebilir. 

Bu hazırlığı hızlandırmak için Demokratik 
Sol iktidar şu önlemleri alacaktır: 

* Tam üyelik durumunda Türkiye'de hangi 
sanayilerin yaşama şansı olduğu hangilerinin ol
madığını önceden saptayarak, yaşama şansı olan
ların desteklenmesine ağırlık verecektir. 

* Ekonomimizin yapısında tam üyelik için 
gerekli değişiklikleri, özellikle teknolojik atılım
ları, zamanında yapacaktır. 

* Gerek özel sektördeki gerek devlet sektö
rüyle halk sektöründeki işletmeleri, tam üyelik 
için, kendi işletmelerinde, çalışma düzenlerinde 
ve teknolojilerinde yapmaları zorunlu olan hazır
lıklara teşvik edecektir. 



* Avrupa Topluluğuna üyeliğin hukuksal 
gereklerine ülkemizi süratle hazırlayıcı çalışmalar 
yapacaktır. 

* Yunanistan, İspanya ve Portekiz'in, üye
likte karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara bulu
nan çözümleri yakından inceleyecektir. 

* Avrupa Topluluğundaki ekonomik meka
nizmaların işleyişi konusunda süratle uzmanlar 
yetiştirecektir; bu uzmanlardan oluşan bir mer
kez, "Avrupa Topluluğunda Tam Üyelik için Ha
zırlık ve Danışma Merkezi", kuracaktır; ve bu 
merkezin hizmetlerini tüm işletmelere ve girişim
cilere sunacaktır. 

* Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ekonomik 
ve ticari ilişkilerini geliştirerek, Avrupa Toplu
luğuna tam üyelikte bu ilişkilerin ülkemiz için 
bir güç kaynağı oluşturmasını gözetecektir. 

Topluluk üyesi ülkeler için de, bölgemiz ül
keleri pazarlarına Türkiye aracılığıyla açılmayı 
çekici duruma getirmeye çalışacaktır. 

* Tarım kesiminde güçlü bir kooperatifçilik 
hareketiyle, DSP Programında yer alan "Üretici 



Yatının Fonları" ile; ve köykentlerle, köylümüzü 
çiftçimizi, Avrupa Topluluğu ülkeleriyle rekabet 
edebilir duruma getirecektir. 

* Avrupa Topluluğu'na tanı üyeliğimizin 
gerçekleşebilmesi için yalnız ekonomik bakımdan 
belirli koşulları yerine getirmek yeterli değildir. 
Kültür bakımından da uyum sağlayabilecek duru
ma gelmemiz gerekir. Bunun da iki koşulu vardır: 

1. Demokrasimizi Batı ölçütlerine uygun du
ruma getirmek; o arada demokratik işçi haklarını 
tam olarak sağlamak. 

2. Lâikliği güçlendirerek, Türkiye'nin lâiklik
ten uzaklaşmakta olduğu yolundaki kuşkuları sil
mek. 

Demokratik Sol iktidar, bu koşullan eksiksiz 
yerine getirecektir. Bu koşullar yerine getirilme
dikçe Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'nda tam üye
liği bir hayalden öteye geçemez. 



ENERJİ POLİTİKASI 

Demokratik Sol iktidar, enerji politikasında 
kendi doğal kaynaklarımızın kullanımına öncelik 
verecek; bu alanda dışa bağımlılığı olabildiğince 
önleyecektir. 

Bu amaçla: 

* Türkiye'de üretilen kömürle ucuz enerji 
üretimi sağlayıcı teknolojileri geliştirecektir. 

* Su kaynaklarımızın gerek sulamada gerek 
enerji üretiminde tam olarak kullanımına hız vere
cektir. 

* Güneş enerjisinden daha çok yararlanılma
sını; tuzlu göllerle havuzlardan enerji üretilmesini 
sağlayacaktır. 

* Rüzgârdan enerji üretimini geliştirecektir. 

* Entegre sistem dışında, yerel doğal kaynak
ları kendi yörelerinde değerlendirici küçük enerji 
üretim birimleri kuracaktır veya kurulmalarını özen 
direcektir; ve bunlarla entegre sistem arasında da
yanışına sağlayacaktır. 



* Küçük yerel birimler dışında enerji üreti
mi, temel kamu hizmetlerinden biri olarak, devlet 
sektöründe yer alacaktır. 

* DSP iktidarı, şimdilik, bilimsel ve teknolo
jik araştırmalara katkıda bulunmak için tek bir 
nükleer enerji santralı ile yetinecektir. Nükleer 
enerji santrallerinin yaygınlaşmasını, bu alandaki 
teknolojik gelişmelerin daha ileri bir aşamasına, 
insan ve çevre sağlığı bakımından sakıncalarının 
asgariye ineceği ve Türkiye'deki girdilerin ekono
mik biçimde değerlendirilebileceği aşamaya, erte
leyecektir. 

* Entegre sistemdeki ve genel olarak enerji
nin dağıtımındaki ve kullanımındaki savurganlığı 
önleyerek ve, yukarıda belirttiğimiz gibi, yerel 
olanakları da değerlendirerek, enerji maliyetinin 
ve fiyatının düşmesini sağlayacaktır. 

* Enerji kaynaklarının değerlendirilmesinden 
ve işletilmesinden sorumlu kamu kuruluşlarındaki 
savurganlık önlenerek de enerji maliyeti ve fiyatı 
düşürülecektir. 



ULAŞIM 

Demokratik Sol iktidar, karayolu taşımacılı
ğının yükünü hafifletecek ve toplu ve ucuz ulaşımı 
hızla geliştirecek i r . Bu amaçla: 

* Demiryolu sistemini modernleştirecek, ge
liştirecek ve genişletecektir. 

* Kıyılarda ulaşımın büyük ölçüde deniz 
yoluyla yapılmasını sağlayacaktır. 

* Her ilde küçük uçakların inip kalkabile
ceği hava alanlarını hizmete sokarak, küçük uçak
larla hava ulaşımını yaygınlaştıracaktır. Bu konu
da özel girişimciliği de özendirecektir. Türk Hava 
Kurumu'nun bu alanda daha etkin duruma gelme
sine yardımcı olacaktır. 

* Kentlerde raylı ulaşımı geliştirecektir; ve 
otobüslere ayrılan yolları çoğaltacaktır. 

* Toplu taşımacılıkta sosyal fiyatlar uygula
yarak ulaşımı ucuzlatacaktır. 

* TIR kamyonlarının güvenliğini ve deneti
mini daha etkili duruma getirecek; ve sınır kapıla-



rındaki düzensizlikleri ve gecikmeleri önleyecek
tir. 

* Köykentlere göre bir köy yollan ığı kura
rak, köylerin ulaşım gereksinmesini dalu. çabuk 
ve daha düşük maliyetle sağlıyacaktır. 



KONUT POLİTİKASI 

Bugünkü hızla vc maliyetlerle artan nüfusu
mu/un konut gereksinmesini karşılamak olanak-
sı/dır. 

Maliyetlerdeki yükseliş dar ve orta gelirlilerin 
ödeme gücünü çok aşmaktadır. 

İktidarın bu alanda başlattığı /orunlu borç
landırma sistemininse, yakın gelecekte, "bankerler 
faciasf'na benzer sonuçlar doğurması ciddi bir ola
sılıktır. 

Toplu konut yapımını, ithal malı lüks tüketim 
mallarının alımındaki artışlara dayandırmaksa çok 
sakıncalı bir tutumdur. Sosyal konut gereksinmesi
nin karşılanabilmesi umudu, o yüzden, lüks tüketim 
eğilimlerinin yaygınlaşmasına ve döviz harcamaları
mızın, dış borçlarımızın artmasına bağlanmıştır. 

Öte yandan, köylerden kentlere göç hızı düş
medikçe, Türkiye, bütün kaynaklarını konut yapı
mına ayırsa ve sanayii tümüyle kaynaksız bıraksa 
bile, hızla artan konut gereksinmesini karşılaya
maz. 



Demokratik Sol Parti'nin konut sorununa ge
tireceği çözümler şöyledir: 

* Köykentlerle, Devletin geri kalmış yöreler
de yapacağı "öncü ve doğurgan yatırımlar"la ve 
köylünün kalkınmasına sağlanacak destekle, köyler
den kentlere göçün hızı kendiliğinden düşecek ve 
kentlerdeki yeni konut gereksinimi asgariye inecek
tir. Gecekondu sorunu da, böylece, kendiliğinden 
çözülecektir. Çünkü bu düzenlemelerle, kent yaşa
mının tüm olanakları ve nimetleri köylülerin aya
ğına götürülmüş olacaktır. 

* Konut gereksinmesinin yüksek olduğu 
kentlerin yakınında, Devlet ve yerel yönetimler, 
yeni yerleşim alanlarını, bitişik alanlarıyla birlik
te, kamulaştıracaktır; ve bu yeni yerleşim alanla
rında, sağlıklı kentleşme için gerekli tüm altyapı
lar, ilgili kamu kuruluşlarının işbirliğiyle, önceden 
sağlanacaktır. 

* Bu şekilde üretilecek arsalar, kamulaştırma 
ve altyapı giderlerinin üstüne küçük kârlar eklene
rek oluşacak mâkul fiyatlarla, konut yaptırmak 
veya kendi evini yapmak isteyenlere, öncelikle de 
konut kooperatiflerine, sunulacaktır. Bu şekilde 
üretilen arsaların ileride spekülatif kazanç konusu 
olmasını önleyici kurallar getirilecektir. 



* Yeni yerleşim alanlarında kamu yatırımla
rıyla üretilen arsaların satışından elde edilen kâr
larla bir arsa ve konut fonu kurulacaktır. Böylece, 
kamunun başlangıçta yapacağı yatırımdan sonra, 
arsa üretimi ve konut yapımı için Devletin büyük 
kaynaklar ayırmasına gerek kalmayacaktır. 

* Konut yapımında kullanılan malzemenin 
dışsatımı sınırlanarak ve üretimi artırılarak, bunla
rın fiyatlarının ve konut yapım maliyetinin düşük 
düzeyde tutulması sağlanacaktır. 

* Konut kredileri, yalnız uygun koşullu evi 
olmayanlara verilecektir; ve taksit ve faizler herke
sin ödeme gücüne göre belirlenecektir. 

* Yeni yerleşim alanlarında, Devlete ve yerel 
yönetimlere de yeterli arsa ayrılacaktır; ve bu arsa
larda dar gelirliler için düşük kiralı toplu konutlar 
yapacaktır. 

* Gecekonduların tapuları, ANAP iktidarında 
olduğu gibi siyasal baskı ve istismar konusu yapıl
maksızın, süratle verilecektir. 

Gecekonduların sağlık koşullarına uygun du
ruma getirilmesi için gerekli devlet desteği sağlana
caktır. 



Hiç kimsenin evi, yerleşebileceği uygun bir 
konut gösterilmeden yıkılmayacaktır. 

* Köykentleşmeyle birlikte köy evlerinin sağ
lıklı duruma getirilmesi bir plana bağlanacaktır. 

* Deprem bölgelerindeki konutların depreme 
dayanıklı duruma getirilmesine öncelik verilecektir. 

* Gerek yeni yerleşme alanları gerek sanayi 
kuruluşları için, verimli tarım alanlarını daraltma
yacak ve çevre sağlığını bozmayacak alanlar ayrıla
caktır. 



ÇALIŞANLARIN HAKLARI 

1980'den bu yana hakları kısılan toplum ke
simlerinin başında işçiler geliyor. 

Toplu sözleşme ve grev hakları da sendika öz
gürlüğü de, hiç bir demokratik ülkede görülemeye
cek ölçüde sınırlanmıştır. Yeni Anayasanın ve ça
lışma yasalarındaki değişikliklerin üstüne, ANAP 
iktidarı, uygulamada da yeni sınırlamalar, kısıntılar 
getirmiştir. Örneğin, bireysel sözleşmeli personel 
uygulamasını yaygınlaştırarak, sendikaları büyük 
ölçüde boşaltıp zayıflatmış; işçilerin dayanışmasını 
çok zorlaştırmıştır. 

İşçilerin, sendikaları yoluyla siyasete ağırlık 
koyabilmeleri engellenmiştir. 

Sendika yöneticilerinin ve başka meslek ku
ruluşları yöneticilerinin aynı zamanda milletvekili 
olmaları yasaklanmıştır. 

Hak kısıntılarının, özellikle de ANAP iktidarı 
zamanında uygulanan politikaların sonucu olarak, 
işçilerin büyük çoğunluğunun geçim düzeyi, sekiz 
yıl öncesinin yarısına inmiştir. 



Özellikle bireysel sözleşmeli personel duruma 
geçirilen işçiler için iş güvenliği kalmamıştır. 

Demokratik Sol iktidarda: 

* Asgari ücret, vergisiz olarak ve aile geçimi 
esas alınarak, insan onuruna ve sağlıklı yaşama el
verişli ölçülerde saptanacaktır. 

* İşçilerin sendikalaşma, toplu sözleşme ve 
grev hakları demokrasiyle bağdaşmayan tüm sınır
lamalardan kurtarılacaktır. Çok yaygınlaştırman 
grev yasakları asgariye indirilecektir. Toplu sözleş
me düzeni mecburi tahkim baskısından kurtarıla
caktır. 

* Lokavtın kötüye kullanılması önlenecektir. 

* Sendika özgürlüğü ve işçilerin sendikalar 
yoluyla siyasete ve yönetime ağırlıklarını koyabil
me olanağı sağlanacaktır. 

* Sendikaların yönetimine ve denetimine iş
çilerin demokratik katılımı güvence altına alına
caktır. 

* Hak grevi tanınarak, yasalarla ve toplu söz-



JeşmeJerîe elde edilen hakların çiğnenmesi önlene
cektir. 

* Grev oylaması demokratik kurallara bağla
nacaktır. 

* işçiler arasında bireysel sözleşmeli personel 
uygulamasına; ve evrensel ölçütlere göre işçi statü
sünde bulunması gerekenlerin kamu görevlisi statü
süne geçirilmesi yolundaki yaygınlaşan uygulamala
ra son verilecektir. 

* işten çıkarma yargı denetimine bağlana
caktır. 

* işçiler, gerek belirli ölçütlere uygun işlet
meler düzeyinde gerek ekonomik ve sosyal politika
ların saptanmasında, yönetime ve sorumluluğa ka
tılacaklardır. 

işletmelerde yönetime, sorumluluğa ve kâra 
katılma devlet sektöründe başlayacak; ve burada 
elde edilecek sonuçlara göre özel sektöre de yay
gınlaşması özendirilecektir. 

* Toplu sözleşmelerin genel çerçevesi, ilkele
ri ve iç dengeleri her dönem için demokratik kural-



lara göre yapılacak bir toplumsal anlaşmayla belir
lenecektir. Toplumsal anlaşmayla ilgili herhangi bir 
zorlama olmayacaktır. 

Hükümetin ve işveren kuruluşlarının da işçi
lerle birlikte katılacakları toplumsal anlaşma çalış
malarında, gelir dağılımında adalet ve ücretlerde 
denge sağlanırken; ücret artışlarının enflasyonu 
körüklememesi gereğiyle bağlantılı olarak, işçiler, 
ekonomik, mali ve sosyal politikalar üzerindeki, 
özellikle de ulusal gelirin dağılım biçimi, üretimin 
ve verimliliğin artması, işsizliğin azaltılıp önlenme
si, işyeri güvenliğinin sağlanması, sosyal güvenlik ve 
vergi düzeni gibi konulardaki istek ve önerilerini 
öne sürebileceklerdir. Toplumsal anlaşma, yalnız 
ücretleri ve çalışma koşullarını değil, bu konuları 
da kapsayacaktır. 

Bu düzenlemeyle, ekonomik, mali ve sosyal 
politikaların belirlenmesine demokratik işçi katılı
mı yolunda önemli bir adım atılmış; ve, toplu söz
leşmeler, ücret pazarlığının ötesinde, hakça ve hızlı 
gelişmeyi güvence altına alan, işletmeleri daha ve
rimli çalışmaya yönelten, işçilerin ulusal gelirden 
payını yükseltirken ekonomiyi de güçlendiren ve 
demokrasiye daha çok gerçeklik kazandıran bir 
sürece dönüşmüş olacaktır. 



Bildirgenin "Halk Öncülüğünde Hakça ve Hız
lı Gelişme" bölümünde değinilen " işçi Yatırım 
Fonları" ile de, işçilerin ekonomideki ve siyasette
ki katılım olanakları ve güçleri büyük ölçüde arta
caktır. 

* Kamı görevlilerine toplu sözleşme, grev ve 
sendika hakları, görev gerekleriyle bağdaşacak bi
çimde tanınacaktır. 

* Postacı, bekçi, zabıt kâtibi, tarım teknisye
ni, gardiyan gibi bazı meslek gruplarının, gerek üc
ret gerek tazminat gibi konulardaki mağdurlukları
na son verilecektir. 

* Tarım işçilerinin tüm işçi haklarından ya
rarlanabilmeleri güvence altına alınacaktır. 

* Çalışanların son yıllarda ellerinden alınan 
kazanılmış hakları geri verilecektir. 

İşsizliğe Çözüm 

DSP Programında ve Seçim Bildirgesinde yer 
alan, yatırımı ve üretimi özendirici ve artırıcı ön
lemler; köykentler; ve geri kalmış yörelerde Dev
letçe kurulacak "öncü ve doğurgan yatırımlar", 
işsizliğin azalmasında önemli birer etken olacak
tır. 



işsizliği azaltmak ve önlemek için DSP ikti
darı, ayrıca şu önlemlere ağırlık verecektir: 

* Üretim artışına sağlanan destekle birlikte, 
üretken işletmelerin kapasitelerini tam kullanma
ları; vardiyaları olabildiğince artırmaları gözetile
cektir. 

* Yurtdışında çalışan yurttaşlarımızın Tür
kiye'de üretken yatırımlar yapmaları; kesin dönüş
lerinde, dışarıdaki deneyimlerine uygun iş bulabil
meleri ve kendi başlarına veya ortaklaşa işyerleri 
kurabilmeleri özendirilecektir. 

* Ekonomik planlamayla işgücü planlaması 
arasında bağlantı kurularak, eğitilmiş insan gücüne 
en çok gereksinme duyulan mesleklerle ve sanatlar
la ilgili eğitime ağırlık verilecektir. 

* Ekonomideki ve teknolojideki değişime uy
gun olarak, işsizlere veya işsiz kalma tehlikesiyle 
karşılaşanlara, gerekli meslek, sanat ve beceri kurs
ları açılması yaygınlaştırılacaktır; ve bu kursları bi
tirenlerin iş bulmalarını kolaylaştırmak için, tüm 
işyerleriyle bağlantı kurulacaktır. 

* Bir yandan meslek ve sanat okulları arttırıla-



cak; bir yandan da, her daldaki orta öğretim ku
rumlarında, çocuklara, hayata atıldıklarında iş bul
malarını kolaylaştırıcı sanatlar ve beceriler kazandı
rılacaktır. 

* Yeni teknolojilerin, o arada bilgisayar tek
nolojisinin, bazı konularda küçük işyerlerine, hat
ta evde çalışmaya olanak sağlayan özellikleri, plan
lı biçimde değerlendirilecektir. Bu amaçla, uygun 
koşulla krediler ve araç-gereç kiralama servisleri 
kurulacaktır. 

* tleri teknoloji gerektirmeyen emek-yoğun 
kalkınma projeleri uygulanarak, işsizlerin, bu pro
jelerde, yetenek ve eğitimlerine uygun geçici işler 
bulmasına olanak sağlanacaktır. 

* İşsizlik sigortası kurulacaktır. İşsizlik sigor
tasından yararlananların, iş bulmalarını kolaylaştı
rıcı meslek, sanat ve beceri kurslarına katılmaları 
gözetilecektir. 

* Bir yandan özürlülere ve hükümlülere mes
lek ve sanat edinmelerini kolaylaştırıcı eğitim veri
lirken bir yandan da, özürlülere ve eski hükümlüle
re iş verme zorunluluğu etkili yaptırımlara bağlana
cak; veya bu kimselerin kendi işlerini kurabilmeleri 
için gerekli kolaylıklar ve destek sağlanacaktır. 



DEMOKRASI VE 
INSAN HAKLARı 

Demokratik Sol Parti, halkın, siyasete ve yö
netime etkin ve etkili biçimde katılımını sağlıya-
rak demokrasiye gerçeklik kazandıracaktır. 

Demokratik Sol düzende, halk, ekonomiyi 
yönlendirmede, ekonomik kararların alınmasında 
en etkili güç durumuna gelecektir. Ve bu güç hal
kın siyasetteki ağırlığım da arttıracaktır. 

Gerçek demokrasiye geçiş yolundaki engelle
ri aşabilmek için Anayasada köklü değişiklikler ya
pılması, özellikle insan haklarına, çalışanların hak
larına, temel özgürlüklere ve toplumsal örgütlerin 
siyasal katılımlarına getirilen engellerin kaldırılma
sı zorunludur. 

Anayasada bu değişikliklerin partilerarası uz
laşma yoluyla gerçekleşmesi için Demokratik Sol 
Parti, kuruluşundan beri, birçok girişimlerde bu
lunmuştur. Ama öteki partiler bu konuda işbirliği
ne yanaşmamışlardır. 

iktidara geldiğinde, Demokratik Sol Parti, 
Anayasayı değiştirme olanağını bulamasa bile, ya-



salarda ve uygulamada yapacağı değişikliklerle de
mokrasi yolundaki engelleri azaltmaya ve aşmaya 
çalışacaktır. 

Anavatan Partisi iktidarı, demokrasi yoluna, 
Anayasanın getirdiğinden de öte engeller dikmiştir. 

Meclisin yasama ve denetim işlevini büyük öl
çüde ortadan kaldırmıştır. TBMM Başkanının res
men açıkladığı gibi, bu dönemde yasa gücünde 206 
kararname çıkmış ve bunlardan çoğu, iktidar parti
sinin engellemesi nedeniyle, Meclis onayından geç
memiştir. Bu durumda, Meclisin yasama işlevi, bü
yük ölçüde, Bakanlar Kurulu'na aktarılmış olmak
tadır. Meclise gelen yasalar da "baskın" yöntemiyle 
geçirilmektedir. 

Fonlarda biriken trilyonlarca liralık kamu ge
lirinin kullanımı Büyük Millet Meclisince denetle
nememektedir. 

Demokratik Sol iktidar, TBMM'ni yasama ve 
denetim gibi temel işlevlerine yeniden kavuştura
caktır. Onun da ötesinde, yasa hazırlıklarına halkın 
etkin katılımını sağlamaya çalışacaktır, 

ANAP iktidarının elinde, seçim sistemi de, 
ulusal iradeyi Meclise yansıtamayacak duruma gel-



mistir. Bu sistemle yapılacak seçimler ülkede büyük 
bunalımlara yol açabilir. Nitekim bunalım şimdi
den başlamıştır. 

ANAP, milletten yetki almaksızın da olsa, ra
hat çoğunlukla iktidarda kalabilmek ve Anayasayı 
istediği gibi değiştirebilir duruma erişmek için, üst-
üste yaptığı değişikliklerle, seçim sistemini, dünya
da eşi görülmedik ölçüde yozlaştırmıştır. Seçmen
lerin oyları önüne baraj üstüne baraj dikmiştir. Öyle 
ki, en son değişikliklerden sonra, birçok seçim böl
gesinde barajlar yüzde 30'u aşmaktadır. 

Uzmanların yaptığı hesaplara göre, bu seçim 
sistemiyle; 

* Bir parti, geçerli oyların yalnızca yüzde 
onuyla, 450 milletvekilliğinden 235'ini elde ederek 
Meclis'de rahat çoğunluk sağlayabilir. Üstelik, 104 
seçim bölgesinden yalnızca 48'inde seçime katılan 
veya geriye kalan 56 bölgede hiç oy alamayan bir 
parti bile bu sonucu sağlayabilir. 

* Buna karşılık oyların yüzde 65'ini alan bir 
parti iktidara gelemiyebilir. 

* Sadece yüzde 23.8 oyla, bir parti, 450 mil
letvekilliğinin tümünü kazanıp TBMM'yi dikensiz 



gül bahçesine dönüştürebilir. Oyların yüzde 23 bu
çuğunu alan bir parti ise hiç milletvekili çıkarama-
yabilir. 

* Bir parti, bir oy farkla üç milletvekilli ka
zanabilir. 

Nitekim, 1 Eylül 1987 günü Partisinin grup 
toplantısında yaptığı konuşmada, Başbakan sayın 
Özal, 

"Seçim sistemini o hale getirdik ki oylarımız 
ne kadar düşerse düşsün iktidarda kalabilece
ğiz; yüzde 23'ün altında oy alan bir parti ise 
Mecllsde belki grup bile kuramıyabilir". 

demiştir. 

Böylece, seçim sistemi bir kumara veya piyan
goya dönüşmüş olmaktadır. 

Yüzde 23-25 dolaylarında oy alan bir parti 
Meclise bile giremeyebilir veya grup kuramayabilir; 
ama yüzde on oy alan bir parti tek başına Meclis-
de salt çoğunluk sağlayabilir. 

Ulusal iradeyi böylesine çarpıtan bir sistemle, 



demokrasinin önü tıkanmış ve yeni bunalımlara ka
pı açılmış olmaktadır. 

Demokratik Sol Partinin, seçim sis emini âdil-
leştirme yolundaki girişimleri, Sosyal Demokrat 
Halkçı Parti'nin iktidarla işbirliği yapması yüzün
den, bu aşamada sonuçsuz kalmıştır. 

iktidara geldiğinde, Demokratik Sol Parti, se
çim sistemini adaletli ve demokratik duruma geti
recektir. Meclisde tüm siyasal eğilimlerin güçleri 
oranında temsiline olanak verecektir; öylelikle, 
azınlık eğilimlerinin de meşru parlamenter zeminde 
yer almasını sağlayacağı gibi, sağdaki ve soldaki uç 
kesimlerin, çaresizlikten büyük partilere sızma giri
şimlerini de, büyük ölçüde önlemiş olacaktır. 

Türk ulusu dünyanın en genç nüfuslu ülkele
rinden biridir; ama okuyan gençliğin partiler yo
luyla siyasete katılımı yasaktır. 

Siyaset yaparak öğrenilir. Okuyan gençlere 
siyasal katılımın yasaklanması ile siyasal kadrola
rın fidanlığı kurutulmuş olmaktadır. 

Demokratik Sol Parti, gençlerin siyasal katı
lımı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını iste
mektedir. 



Toplum sorunlarına çözüm ararken, partile
rin, uzmanlardan yararlanması gereklidir. Fakat 
partilerin üniversitelerdeki geniş uzman kadrola
rından yararlanmaları yasaktır. 

Bazı özel kuruluşlar ve bankalar da, çalışan
ların siyasal katılım haklarına, kendiliklerinden 
yasaklar koymaktadırlar. 

Türkiye'de demokrasinin varlığından söz ede
bilmek için, eşine hiçbir demokratik ülkede rast
lanmayan bu tür yasakların kaldırılması gerekir. 

Demokratik Sol Parti, gerçek ve eksiksiz de
mokrasiye geçiş için Türk Ulusundan yetki iste
mektedir. Bu yetki verilirse Anayasadaki ve yasa
lardaki demokrasiyle bağdaşmayan tüm yasakları, 
tüm özgürlük ve hak kısıntılarını kaldıracaktır. 

İşkenceyi kesin olarak sona erdirmek için, 
gözaltına alınanların avukatlarıyla her zaman görü
şebilme olanağını sağlayacaktır. 

Güvenlik açısından özelliği olan belirli görev
ler dışında iş arayanlar için güvenlik soruşturması
nı kaldıracaktır. 

Mahkeme kararı olmaksızın yurttaşlıktan çı-



kanlatılan yeniden yurttaşlık hakkına kavuştura
caktır. 

Yine mahkeme kararı olmaksızın yurt dışına 
çıkması yasaklananlar üzerinden bu yasakları kal
dıracaktır. 

İnsan haklarına aykırı bu tür uygulamaları so
na erdirmek için Demokratik Sol Parti'nin şimdi
den hazırlamış olduğu yasa önerileri zaten Meclis 
gündemindedir. 

Demokratik Sol Parti, iktidara gelir gelmez, 
geniş kapsamlı bir af yasası da çıkaracaktır. Düşün
ce suçları ve belirli siyasal suçlar için Anayasada 
yer alan af yasağını hemen kaldıramazsa, demokra
side zaten yeri olmayan bu tür "suç"lar için yasa
larda öngörülen cezaları sembolik düzeye indirerek, 
geniş kapsamlı af önündeki engeli o yoldan aşacak
tır. 

Ülkemizdeki uygulamayla tutukluluk fiili ce
zaya dönüşmektedir. Demokratik Sol iktidar, tu
tukluluk koşullarını yumuşatacak; tutuklama ne
denlerini kesin zorunluluk durumuyla sınırlayacak; 
ve yargılamanın belirli bir süreyi aşması durumunda 
tutukluluğun kendiliğinden sona ermesini sağlaya
caktır. 



Yargı işlemlerini hızlandırıcı kurallar getirerek 
adaletin gecikmesinden doğan adaletsizlikleri önle
yecektir. 

Adli polis kurumunu ve çapraz sorgu sistemini 
getirerek, sorgulama aşamasındaki insan haklarına 
aykırı davranışları önleyecektir ve gerçeklerin du
ruşmalar sırasında ortaya çıkmasını kolaylaştıra
caktır. 

infaz sistemini insan haklarıyla ve uygarlıkla 
bağdaşır duruma; ve cezaevlerini suçluların toplu
ma yeniden kazandırılmasını amaçlayan birer eğiti
ci kurum durumuna getirecektir. 

Cezaevlerindeki çocuk koğuşlarını kaldırarak, 
tüm suçlu çocukların ıslahevlerinde tutulmasını; 
ıslahevlerinde temel eğitim ve meslek ve sanat eğiti
mi görmelerini sağlayacaktır. 

Cezaevlerindeki hükümlülerin üretici çalışma
larının karşılığını tam olarak almalarını gözetecek
tir. 

Hükümlülerin sömürülmesine karşı etkili ön
lemler getirecektir. 

Cezalar arasındaki dengesizlikleri giderecek ve 



bazı konularda fazlasıyla ağır olan cezaları çağdaş 
demokratik ülkelerdeki düzeylere indirecektir. 

İdam cezasını kaldıracaktır. 

Yargıçların ve savcıların bağımsızlığını güven
ce altına alacaktır. 



DİN VE LAİKLİK 

Lâiklik, Atatürk Devriminin, ulusal birlik ve 
bilincin, çağdaşlaşmanın ve demokrasinin temel 
unsurudur. Demokratik Sol Parti, muhalefette ol
duğu gibi iktidarda da, lâikliğin, dine bağlı kesim
lerle ters düşmeksizin, korunmasına özen göstere
cektir. Dinine olduğu kadar demokrasiye de bağlı 
olan halkımıza, Türkiye'nin kendine ozgu koşulla
rı içinde lâiklikle demokrasinin biribirinden ayrıla
mayacağı; ve dinle ilgili gereksinmelerin ancak lâ
ik Cumhuriyet döneminde gereğince karşılandığı; 
halkın, kendi dinini eğitilmiş din görevlilerinden 
öğrenme, Müslüman halkın kendi kutsal kitabını 
kendi dilinde okuyup anlayabilme olanağına bu 
donemde kavuşmuş olduğu, örnekleri ve kanıtla
rıyla anlatılacaktır. 

Lâiklik korunurken, inanç, din ve ibadet öz
gürlüğü tam olarak tanınacaktır. Bu konudaki ge
reksiz sınırlamalar ve yasaklar kaldırılacaktır. 

Devlet politikasında mezhep ayrımcılığına 
yer verilmeyecektir. 

Değişik d/n ve mezheplere bağlı yurttaşların, 
çocuklarına, devlet okullarında, kendi inançları 
doğrultusunda eğitim olanağı sağlanacaktır. 



Tarikatların, inanç özgürlüğünü lâikliğe aykırı 
biçimde kullanarak siyasal yaşamı etkileyici faali
yette bulunmalarına, okul, kurs veya yurtlar aç
malarına izin verilmeyecektir. Bu kurallara uyulma
sı koşuluyla, inanç alanında, demokratik toplumun 
gerektirdiği her serbestlik güvence altına alınacak
tır. 

Dinle felsefe arasında sağlıklı bir denge ve iliş
ki kurulabilen ve nakilciliğe değil akılcılığa önem 
verilen dönemler, geçmişte, müslüman toplulukla
rın her alanda üstünlük ve dinamizm kazandıkları, 
dünyada ilerlemeye ençok hız kattıkları dönemler 
olmuştur. 

Demokratik Sol Parti de, din eğitiminin akıl
cı yaklaşımı destekler nitelikte olmasını ve felsefe 
eğitimiyle gereğince dengelenmesini gözetecektir. 



GÜVENLÎK 

Demokratik Sol Parti, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin, tüm zamanını ve dikkatini dış güvenlik ko
nusunda yoğunlaştırabilmesini, hem bağımsızlığı
mızın ve toprak bütünlüğümüzün korunması hem 
de demokrasi bakımından zorunlu görmektedir. 

Onun için, Anayasayı ve yasaları değiştirir
ken, Demokratik Sol iktidar, Silahlı Kuvvetlerimi
zi, sivil yönetimin yetki alanı içinde bulunması 
gereken konularla ilgilenmeye zorlayıcı hükümleri 
kaldıracaktır. 

Polisin eğitimini ve teknik olanaklarını geliş
tirerek, iç güvenliğin polis tarafından etkili biçim
de sağlanabilmesini ve bu alanda Silahlı Kuvvetle
re yük olunmamasını gözetecektir. 

Savunma araç ve gereçlerinin olabildiğince 
ülkemizde üretilmesine, dışarıdan almanlar için de 
tek kaynağa aşın bağımlı olmamaya özen göstere
cektir. 

Ekonomik kalkınma gereksinmeleriyle bağda
şan bir ulusal güvenlik kavramı oluşturacaktır. 

Savunma ve güvenlik stratejilerinin saptanma-



sına, ilgili sivil kurumların etkin katılımını sağlaya
caktır. 

Kuzey Atlantik İttifakı içinde ortak güvenliğe 
Türkiye'nin katkısını sürdürürken, bu katkının böl
ge ülkeleriyle ilişkilerimizi olumsuz yönde etkile
memesine özen gösterecektir. 

Bedel ödeyerek askerlik hizmetinden bağışık
lık edinme düzenine son verecektir. 

Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç fazlasını oluşturan 
askerlik çağındaki gençlere, işlerini aksatmayacak 
biçimde, süreli savunma eğitimi kursları düzenlene
rek, tüm yurttaşlarımızın yurt savunmasına hazır
lıklı olmalarını sağlayacaktır. 

İhtiyaç fazlası gençlerden, askerlik hizmetine 
denk sürelerle, belirli kamu hizmetlerinde ve top
lum kalkınması çalışmalarında yararlanmayı düze
ne bağlayacaktır. 



SAĞLıK, Ç E V R E KİRLlLlGI 
VE SOSYAL GÜVENLIK 

Sağlık 

Devletin başta gelen görevlerinden biri, insan 
sağlığını korumaktır. Oysa ANAP iktidarının en az 
kaynak ayırdığı alanlardan biri sağlıktır. Sağlık hiz
metlerindeki pahalılaşma, halkın başlıca ıstırap 
kaynaklarından biri durumuna gelmiştir. 

Devletin sağlık harcamaları, ANAP iktidarın
da, 1979 yılına göre, yüzde 40, yani yaklaşık yarı 
yarıya azalmıştır. 

1987 başlarında çıkardığı bir yasayla sağlık 
alanında "reform" yapacağını öne süren bir iktidar
dan, öncelikle bu alana ayrılan kaynağı artırması 
beklenirdi. Fakat ANAP iktidarı bundan özellikle 
kaçınmakta ve sağlık hizmetinin tüm yükünü hasta
ların üstüne yıkmaya kalkışmaktadır. 

Dünyadaki en pahalı sağlık hizmeti sistemleri
ni yurdumuza getirmeye kalkışmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinde halk yararına gerçek bir 
"reform" yapabilmek için, birinci koşul, Devlet 



Bütçesinden bu alana ayrılan kaynağın artırılması
dır. 

İkinci koşul da sağlık hizmeti veren kuruluşla
rın daha verimli bir çalışma düzenine kavuşturul
masıdır. 

Oysa. ANAP iktidarının sözde "reform" ya
sasına göre, bu alanda eski düzen, büsbütün bozu
lup yozlaşarak sürdürülecektir ve sağlık hizmetleri 
büsbütün pahalılaşacaktır. 

Sözde "reform" yasasındaki "sevk zinciri" 
sistemine göre, hastalar, o arada sigortalı hastalar 
da, ancak yörelerindeki sağlık ocağı kendilerini 
sevkederse, hastaneye gidebileceklerdir. 

Oysa şu anda 3000 dolaylarındaki sağlık 
ocaklarının, gerek sağlık personeli gerek teknik 
olanaklar bakımından, ne kadar yetersiz olduğu 
bellidir. 

O yüzden, çoğu hastalar, doğrudan doğruya 
bir hastaneye başvurmak zorunda kalmaktadırlar. 
Fakat , yeni yasaya göre, doğrudan hastaneye baş
vuranlar, büyük ücretler ödemek zorunda kalacak
lardır. Bu yükü de ancak yüksek gelirliler karşıla
yabileceği için, sağlık gibi yaşamsal önem taşıyan 



bir alanda, büyük bir adaletsizlik ortaya çıkacak
tır. 

Üstelik, bir kamu hizmeti gören hastaneler, 
yeni yasaya göre, birer ticari "işletme"ye dönüş
türülecektir. Hastaların üzerindeki mali yük o yüz
den de artacaktır. 

Ayrıca, doktorlara, çalıştıkları hastanelerde 
özel muayenehane açma izni verilecektir. Yani, 
bir dar gelirli hasta vatandaş, devlet hastanesine 
gittiğinde, özel muayenehanelerle karşılaşacaktır. 
Bunun doğuracağı sakıncalar çok açıktır. 

ö t e yandan, sağlık personeli sözleşmeli per
sonel statüsüne geçirilecek ve tüm güvencesini yiti
recektir. 

Hastalar da doktorlar da huzursuz olacaklar
dır. 

Demokratik Sol iktidar, sağlık alanında aşağı
daki düzenlemeleri getirecektir: 

* Sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe ödenekle
rini önemli ölçüde artıracaktır. 

* Devlet kuruluşlarının vakıflar kurmasını, 



belli sakıncaları nedeniyle, önleyecek; kamu kesi
minde ancak sağlık kuruluşlarına vakıf kurma iz
ni verecektir. Böylece kamuya bağışta bulunmak 
isteyenler, tüm bağışlarını sağlık alanına yapacak
lardır. Sağlık hizmetleri o yoldan da büyük bir kay
nağa kavuşacaktır. 

* Sağlık ocakları yeterli düzeye getirilecek ve 
sağlık ocakları için özel eğitimden geçmiş aile he
kimleri yetiştirilecektir. 

* Değişik kurumlara bağlı hastalık sigortala-
rıyla sağlık hizmetleri birleştirilerek, tüm yurttaş
ları kapsayan bir sağlık sigortası kurulacaktır. Öyle
likle sağlık bakımı herkes için ücretsiz olacaktır. 

* Değişik kuruluşlara bağlı hastaneler tüm 
hastalara açılarak bunların tam kapasiteyle çalış
maları sağlanacaktır. 

* Hastanelerde hastabakıcıhk hizmetleri geliş
tirilip yeterli düzeye çıkarılacaktır. Öylece, şimdiye 
kadar "refakatçi"lere ayrılan çok sayıda yatak da 
hastalara ayrılabilecektir. 

* Sağlık hizmetlerinden yararlanmada herke
se eşit hak ve olanaklar tanınacaktır. 



* Yüksek ücret ödeyenler, tedavide değil, 
ancak sağlık açısından zorunlu olmayan (evde ba
kım veya ayrı odalarda kalabilmek gibi) konularda 
özel olanaklar elde edebileceklerdir. 

* Sağlık hizmetlerinin henüz yeterli düzeye 
criştirilemediği yörelerde yaşayanlar, prim ödemek
sizin genel sağlık sigortası kapsamına alınacaklar
dır. Ancak her yörede sağlık hizmetlerinin süratle 
yeterli düzeye ulaştırılabilmesi için, köy grupları
nın merkezi yerlerinde, birkaç köye birden hizmet 
veren ve yakın kentlerdeki hastanelerle veya tıp 
fakülteleriyle sıkı işbirliği ve iletişim içinde çalı
şan sağlık birimleri kurulacaktır. Köykentlerin 
de çekirdeğini oluşturacak bu birimlerle hastane
ler ve tıp fakülteleri arasındaki iletişimde en ileri 
teknolojik olanaklardan yararlanılacaktır. 

* Tum zamanlarını hastanelere veya başka 
sağlık merkezlerine veren hekimler, özel bir ücret 
sisteminden yararlandırılarak, muayenehane açan 
hekimlere gore mağdur durumda kalmaktan kurta
rılacaklardır. Hastanelerin hizmet verimi bu yoldan 
da artırılacaktır. 

* Genel sağlık sigortasıyla bağlantılı olarak, 
koruyucu hekimlik yaygınlaştırılıp ctkinleştirile-



çektir. Bu çerçevede, yaygın bir halk eğitimi ve 
ucuz ve sağlıklı beslenme kampanyası açılacaktır. 

* Köyler ve dar gelirli ailelerin oturduğu 
semtler, koruyucu hekimliğe ağırlık veren sağlık 
ekipleriyle sürekli taranacaktır. 

* Hemşire, ebe, hastabakıcı gibi yardımcı 
sağlık personelinin eğitim olanakları yaygınlaştı
rılacaktır; çalışma koşulları iyileştirilecektir. 

* Uluslararası işbirliğiyle, Türkiye'yi, Orta-
doğunun başlıca sağlık hizmetleri merkezi haline 
getirmek için çaba gösterilecektir. 

* Özel hastaneler ve muayenehaneler, devlet 
denetimi altında, serbest olacaktır. Bunlardan elde 
edilecek vergi gelirleri, genel sağlık sigortası hesabı
na girecektir. 

* Genel sağlık sigortasıyla bağlantılı ilâç sa
nayii ve sağlık araç ve gereçleri sanayii kurulacak; 
ilaç ve araç-gereç fiyatları, bu sanayiin rekabetiyle 
düşürülmeye çalışılacaktır. 

* O arada, eczacı kooperatiflerine de müstah
zar dışalımı ve yapımı olanağı sağlanacaktır. 



* Sürekli bakıma muhtaç yaşlılar için, emekli 
aylıklarının belli bir oranını ödeyerek kalabilecekle
ri, her türlü sağlık bakımı olanaklarını içeren blok
lar kurulacaktır. Bu bloklarda kalan yaşlılar, ola
ğanüstü durumlar dışında hastanelere veya muaye
nehanelere muhtaç kalmaksızın, sağlıklı bir yaşam 
sürdürebileceklerdir. Bu bloklar, yakınlarındaki has
tanelerle ve sağlık merkezleriyle sürekli işbirliği ve 
iletişim içinde bulunacaklardır. Böylece, yaşlılar 
için, konut sorunuyla hastane sorunu bir arada çö
zülmüş olacaktır. O şekilde hastanelerin yükü de 
önemli ölçüde hafifleyecektir. 

* Özürlülerin belirli meslekler ve sanatlar için 
yetiştirilebilmelerini ve iyileştirilebilmelerini sağla
yan kuruluşlar geliştirilip yaygınlaştırılacaktır. 

* Acil vak'alar için, kırsal alanda, helikopter 
servisi kurulacaktır; ve "hızır servis" sistemi kırsal 
alana da yaygınlaştırılacaktır. 

* Anneler, çocuk sağlığı ve aile planlaması 
konusunda eğitileceklerdir. Sağlıklı yaşam ve bes
lenme konusunda, radyo ve televizyondan da ya
rarlanılarak, sürekli eğitim yapılacaktır. 



Demokratik Sol iktidarda: 

* Yaygın bir sosyal sigorta sistemiyle, tüm 
yurttaşlar sosyal güvenliğe, o arada genel s ^ l ı k si
gortasına kavuşturulacaktır. 

* Ayrı ayrı örgütlenmiş olan sosyal güvenlik 
kurumları aşamalı olarak birleştirilecektir. Öylelik
le, değişik sosyal güvenlik düzenlemeleri arasındaki 
eşitsizlik ve dengesizlikler giderilmiş, o arada Bağ-
Kur üyelerinin mağdurluğuna da son verilmiş ola
cağı gibi, hizmet maliyetleri önemli ölçüde düşürü
lebilecek lıı 

* Sosyal sigorta kaynakları en verimli biçim
de değerlendirilecektir. 

* Yukarıda belirtilen önlemlerle gelirler arta
cağından ve tasarruf sağlanacağından, primler gide
rek düşürülebilecektir. 

* işten çıkarılanlar için işsizlik sigortası ku
rulurken; hiç iş bulamamış olanlar için de gerekli 
sosyal yardımlar, âdil kurallara bağlı olarak, sağla
nacaktır. 



* "Fakir Fukara Fonu"nun kullanımındaki 
adaletsizlikleri ve partizanlıkları gidermek için, bu 
Fon, sosyal güvenlik kurumlarının ortak sorumlulu
ğuna verilecektir. 

Çevre Sağlığı 

* Demokratik Sol iktidar, gelişmeyi, kentleş
meyi ve sınaileşmeyi çevre sağlığına önem vererek 
sürdürecektir. 

* Doğa dengesini olabildiğince korumaya 
özen gösterecektir. 

* Doğa sevgisini ve doğayı koruma alışkanlı
ğını, okul öncesi eğitiminden başlayarak, toplum
da yerleştirmeye çalışacaktır. 



EĞİTİM VE GENÇLİK 

İçinden geçmekte olduğumuz dönem, eğiti
min, dar gelirli aileler için taşınmaz bir yük hâline 
getirildiği; aile bütçelerini büyük ölçüde zorladığı 
bir dönem olmuştur. Eşitsizlik ve sömürü, eğitim 
alanında da ileri ölçülere varmıştır. 

Yine bu dönem, eğitimde ezberciliğin yaygın
laştığı, ders programlarına çağdışı unsurların sokul
duğu bir dönem olmuştur. 

İlkokuldan üniversiteye kadar, eğitimin her 
aşamasında, çocuklar ve gençler, adetâ bir kışla di
siplini içine çekilmekte; yeni kuşakların demokra
tik bir ortam içinde kişiliklerini geliştirmesi engel
lenmektedir. 

Demokratik Sol iktidar, bir yandan eğitimde
ki sömürüye ve soyguna son verecektir; bir yandan 
da eğitimde kişiliğin, özgün düşünceliliğin, de
mokratik davranış ve katılımın, toplum sorunları
na ilginin, araştırmacılığın, yaratıcılığın, yapıcılı
ğın, dayanışmanın ve üretkenliğin, çocukluktan 
başlayarak gelişmesini gözetecektir. 

Bir yandan teknik eğitime, meslek ve sanat 



eğitimine ağırlık verirken; bir yandan da, eğitimin 
her aşamasında ve dalında, genel kültür derslerine 
ve faaliyetine gereken yerin ayrılmasını gözetecek
tir. 

Demokratik Sol iktidarda eğitimle gelişme 
hedefleri arasında bağlantı kurulacaktır. Her alan
daki insan gücü gereksinmesi olabildiğince hesap
lanarak ve çocuklarla gençlerin doğal yetenekleri 
ve eğilimleri de gözönünde tutularak, bu gereksin
meleri karşılayacak nitelikte ve sayıda insan yetiş
tirilmesine özen gösterilecektir. 

Böylece, eğitilmiş gençlerin işsiz kalmaları, 
eğitildikleri alanlardan başka alanda çalışmaya 
zorlanmaları ve belirli alanlarda yetişmiş insan 
gücü eksikliği veya fazlalığı ile karşılaşılması gibi 
durumlar olabildiğince önlenecektir. 

Bu amaçlarla, Demokratik Sol iktidar, eğitim 
ve gençlik sorunlarıyla ilgili olarak, aşağıdaki ön
lemleri alacaktır: 

* Eğitim alanında fırsat ve olanak eşitliği 
ilkesini zedeleyici uygulamalara ve kurumlaşma
lara son verilecektir; ve herkese her yaşta parasız 
ve eşit eğitim olanağı sağlanacaktır. Bu amaçla, 
bütçede eğitime ayrılan kaynak artırılacaktır. 



* Çağdaş eğitim ve iletişim teknolojisi en 
verimli ve yaygın biçimde değerlendirilerek, her
kes yüksek öğrenim olanağına kavuşturulacaktır. 

Bunun için, belirli dallarda eğitim veren video 
ve bilgisayar programlan hazırlanacak; dışarıdan, 
bilgisayarlı, videolu ve yazışman yüksek öğrenim 
görenlere, ayrıca, yılın belirli dönemlerinde ve de
ğişik yörelerde, öğretim üyeleriyle ve rehberlerle 
bir arada çalışma olanağı sağlanacaktır. 

Böylece, yüksek öğrenim kurumları bulunma
yan yerlerdeki gençlerin; ve köykentlerin kuruldu
ğu yerlerde, şimdiden de büyük köylerde, köy 
gençlerinin, ailelerinden ayrılmaksızın belirli dallar
da yüksek öğrenim yapabilme olanağı sağlanacak
tır. 

Bu olanaklar yeterli düzeye varınca, her iste
yen yüksek öğrenim görebileceği için, üniversite 
giriş sınavları kaldırılacaktır. Gerekli malzemenin 
hazırlanması fazla zaman almayacağı için, yüksek 
öğrenim olanağının herkese sağlanması, kısa süre
de gerçekleştirilebilecektir. 

* Bu hazırlıklar tamamlanıp da yüksek öğre
nim olanağı herkese sağlanıncaya kadar, giriş sına-



vı kursları, isteyen öğretmenlere ek ücret verilerek, 
devletçe parasız düzenlenecektir. 

* Orta öğretim ve meslek veya sanat eğitimi 
kurumlarının bulunmadığı yerlerde, bu amaçla da 
çocukların ve gençlerin eğitim ve iletişim teknolo
jisinden yararlanabileceği merkezler kurulacaktır. 

Köykentler kuruldukça, bu merkezler, köyler
de yaşayan çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin 
de yararına sunulabilecektir. 

* Kitaplıklar, eğitim amaçlı video, teyp ve 
bilgisayar programı arşivleri, bütün yurtta yaygın
laştırılacaktır. 

* Tüm orta öğretim kurumlarında, yine çağ
daş iletişim teknolojisinden de yararlanılarak, ye
terli düzeyde yabancı dil öğrenimine ağırlık verile
cektir. 

* Çocuklar ve gençler, orta öğretim çağın-
dayken, eğilim ve yeteneklerine göre yüksek öğre
nim dallarını seçmeye yöneltileceklerdir. 

* Orta öğretim kurumlarındaki her çocuğa ve 
gence, hayatta işsiz kalmasını önleyici belirli bece
riler kazandırılacaktır. O arada, bilgisayar, daktilo, 



saymanlık, işletmecilik ve kooperatifçilik gibi ko
nularda eğitime önem verilecektir, 

* Bilgisayar eğitimi, ilkokul çağında, eğitici 
oyun programlarıyla başlatılacaktır. Çocukların bil
gisayar oyunlarına eğilimini eğitim amacıyla değer
lendirecek olanaklar devletçe sağlanacaktır. 

* Orta öğretim kurumları (ortaokullar ve lise
ler) arasındaki eğitim düzeyi farklılıklarını olabildi
ğince kısa sürede gidermek ve hepsini enaz Anadolu 
Liseleri düzeyine çıkarmak için bir özel program 
uygulanacaktır. 

* Orta öğretim kurumlarında kişiliği geliştiri
ci ve araştırmacılığı özendirici yeni ve çağdaş eği
tim yöntemlerinin denenmesine olanak verilecek
tir; ve, olumlu sonuçlar alındıkça bu yöntemler ge-
nelleştirilecektir. 

* Öğretmenlerin yaşam düzeyleri yükseltile
cek; o arada, kendilerine kitap ödeneği verilecek
tir. Öğretmenlere, gerek kendi uzmanlık dallarında
ki gerek pedagoji ve eğitim alanlarındaki yeni geliş
meleri izleyebilmeleri için süreli kurslar düzenlene
cektir. 

* İlk, orta ve yüksek eğitim gören çocukların 



ve gençlerin kitap masraflarını asgariye indirmek 
üzere, isteyen Öğrencilere ders kitaplarının ödünç 
verilmesi ve yıl sonunda geri alınması sistemi getiri
lecektir. 

* Halk sektörü için, bütün yurt ta , kooperatif
çilik ve işletmecilik kursları açılacaktır. 

* Orta ve yüksek öğretim kurumlarındaki ço
cukların ve gençlerin, dinlence aylarından bir bölü
münde, ilgi alanlarına uygun işyerlerinde çalışarak 
deneyim kazanma olanakları geliştirilecektir. 

* Sanayi kuruluşlarıyla meslek ve sanat eğiti
mi ve teknik eğitim veren kurumlar arasında sıkı 
işbirliği kurulacaktır. Meslek ve sanat okulları artı
rılacaktır. 

* Askeri okullar dışında tüm orta öğretim ku
rumları tek çatı altında toplanarak, değişik dallar
da yetişen gençlerin biribirleriyle kaynaşmaları 
sağlanmış; toplumsal dayanışmanın temelleri okul 
çağında atılmaya başlamış; ders seçme; iş bulmala
rını kolaylaştırıcı beceriler ve sanatlar edinme ola
nakları artırılmış; ve öğretmenlerden, okul binala
rından, ders araç ve gereçlerinden ve kitaplıklardan 
daha verimli biçimde yararlanma olanağı elde edil
miş olacaktır. 



* Üniversite öğrencilerine, değişik dallarda 
ders seçme olanağı sağlanacaktır; bunun için de 
değişik yerlere dağılmış fakülte ve yüksek okulla
rın, giderek, bir arada toplanmasına çalışılacaktır. 

* Üniversitelere tam özerklik sağlanacaktır. 
Üniversitelerde yönetime, öğretim üyeleriyle birlik
te, öğrenciler de katılacaktır. 

* YÖK kaldırılacaktır. Onun yerine oluşturu
lacak yeni bir üniversiteler arası kurulun işlevi, yal
nızca, yüksek öğrenim kurumları arasında işbirliği 
ve dayanışma sağlamak; Devletin veya özel kuruluş 
ların araştırma gereksinmeleriyle yüksek öğrenim 
kurumlarının araştırma çalışmaları arasında bağlan
tı kurmak olacaktır. 

* Gençler, araştırmacılığa çocukluk yaşından 
alıştırılacaklardır; ve uygulamalı bilimsel araştırma
lar, yüksek öğrenim kurumlarının çalışmalarında 
ağırlık kazanacaktır, 

* TÜBİTAK'ın yanısıra, bir ekonomik ve sos
yal araştırma kurumu da kurulacaktır. 

* Devlet veya özel kuruluşlar için yapılacak 
araştırmalardan sağlanacak gelirler, yüksek öğre-



nim kurumlarının ve öğrencilerin gereksinmelerini 
karşılamak üzere kullanılacaktır. 

* Burslar yeterli düzeye çıkarılacak; ve dar 
gelirli aile çocukları için ucuz barınma ve yiyecek 
olanakları sağlanacaktır. 

* Yine dar gelirli öğrencilere, derslerini ak
satmayacak ölçüler içinde, yüksek öğrenim kurum
larındaki belirli işlerde çalışarak gelir elde etme 
olanağı sağlanacaktır. 

* Yaz aylarında, üniversiteli gençlerin, gerek 
toplum kalkınması projelerinde gerek turizm ala
nında çalışma ve gelir sağlama olanağı artırılacak
tır. 

* Üniversite öğrencilerinin dernekleşme öz
gürlüğüne getirilen sınırlamalar kaldırılacaktır. 

* Üniversite öğrencileri partilere üye olabile
ceklerdir. 

* Partilerin, uzman olarak üniversite öğretim 
üyelerinden yararlanabilmelerine olanak verilecek
tir. 

* Bütün devlet okulları, ders saatlerinden 



sonra, akşamları ve geceleri semt çocukları ve genç
leri için, okuma, çalışma ve sosyal faaliyet merkez
leri olarak kullanılacaktır. 

* isteyen öğretmenler, ek ücret verilerek, bu 
merkezlerde, çocukların derslerine ve sosyal ve kül
türel faaliyetine yardımcı olmak üzere görevlendiri
leceklerdir. 

* Yukarıda belirtilen düzenlemelerle orta ve 
yüksek öğrenim olanağı herkese açılıp da giriş sı
navları kaldırılıncaya kadar, bu merkezlerde, ço
cuklar ve gençler, giriş sınavlarına, ücret ödemeksi
zin, uzman öğretmenlerin rehberliğinde hazırlana
caklardır. 

* Kamu kuruluşlarına ait otobüsler, geceleri, 
merkezlerin kapanma saatlerinde, öğrenci ve öğret
menleri evlerine bırakmak için kullanılacaktır. 

* Orta öğretim kurumlarından birçoğuna, 
küçük düzenlemelerle ve gereken yerlerde bazı 
küçük ek inşaatla, yatılı öğrenci bölümleri eklene
cektir. 

Devlete büyük bir maddi yük getirmeyecek 
olan bu önlemler dizisinden şu yararlar sağlana
caktır: 



* Evlerinde çocuklarına rahat ders çalışma 
olanağı sağlayamayan aileler, karanlık amaçlı 
bazı özel yurtlara, kurslara muhtaç durumda kal
maktan kurtulacaklardır. 

* Geçim zorluğu çeken öğretmenler, mes
lekleriyle hiç ilgisi olmayan alanlarda ek işler 
yapmak yerine, bu merkezlerdeki çalışmaları kar
şılığında, hem yeterli gelir sağlayabilecek, hem de 
kendilerini mesleklerinde daha iyi yetiştirebilecek
lerdir. 

* Aileler, çocuklarını, okul sınavlanna veya 
üniversite giriş sınavlarına hazırlamak için, paralı 
ve pahalı kurslara gönderme zorunluluğundan kur
tulacaklardır. 



KADINLAR VE ÇOCUKLAR 

* Kimsesiz çocukların barındığı yetiştirme 
yurtları iyileştirilecektir. 

* İşyerlerinin çalışan anneler için çocuk yu
vası açma yükümlülüğü yaygınlaştırılacaktır; ve bu 
yuvalar, eğitim kurumlarının da işbirliğiyle, okul 
öncesi eğitime katkıda bulunur duruma getirilecek
tir. 

* Her semtte ve köykentlerde, yine okul ön
cesi eğitime ağırlık veren çocuk yuvaları kurulacak
tır. 

* Kadınlara temel eğitim, sağlık, beslenme, 
çocuk bakımı, el ve ev işleri ve aile planlaması gi
bi konularda eğitim veren ve başka alanlarda da be
ceri kazandıran kurslar bütün yurtta yaygınlaştırıla
caktır. 

* Kadınlara sosyal ve ekonomik konularda 
sendikacılık, kooperatifçilik, işletmecilik ve tüketi
ci haklarının korunması gibi konularda yaygın eği
tim olanakları sağlanarak, sosyal çalışmalara, eko
nomiye ve yönetime katılım olanakları artırılacak
tır. 



* Kadınların siyasal katılımı özendirilecektir. 

* Öğrenim görmüş fakat işsiz kalmış kadınlar 
için, iş bulabilecekleri alanlarda meslek ve sanat 
eğitimi veya evlerinde çalışarak dışarıya iş yapma 
olanakları sağlanacaktır. 

* Miras hukukundaki kadınlar aleyhine eşit
sizlikler kaldırılacaktır. 

* Nikâhsız evlilik ilişkisi içinde yaşayan ka
dınların sosyal ve ekonomik hakları güvence altına 
alınacaktır. 



KÜLTÜR VE SANAT 

Demokratik Sol Parti, devlet güdümünde bir 
toplum değil, toplum güdümünde bir devlet anlayı
şını ve en geniş anlamda özgürlükçü demokrasiyi 
benimser. 

Bu anlayışa uygun olarak, Demokratik Sol 
iktidarda. Devlet, kültür ve sanat çalışmalarını des
tekleyecektir fakat yönlendirmeye kalkışmayacak
tır. 

Kültürün doğal oluşumunu ve sanat çalışma
larını, Devletin de, başka kurumların da, belirli ke
simlerin de baskı altına almasını önleyecektir; in
san kişiliğinin ve uygarlığın gelişmesinde çok önem
li bir etken olan kültür ve sanat etkinliklerinin öz
gürce yürütülmesi, geniş toplum kesimlerine ulaş
tırabilmesi ve herkesin bu etkinliklere katılabilme
si için gerekli desteği, olanakları ve özgürlük orta
mını, yan tutmaksızm sağlayacaktır. 

Doğuyla Batının, Güneyle Kuzeyin kesiştiği 
noktada yer alan ve tarih boyunca değişik kültür
lerin ve uygarlıkların buluşup kaynaştığı veya etki-
leştiği bir ülke olan Türkiye'nin çok yönlü bir kül
tür birikimi vardır. Bu açıdan, Türkiye, çok kültürlü 
bir ülkedir. 



Bu bizim zenginliğimizdir. Fakat zamanla bu 
/enginlik, bir kultur kutuplaşmasına dönüşmüştür. 

DSP, bu /enginliği, demokratik bir geniş gö
rüşlülükle değerlendirecektir. Kültür kutuplaşması 
yerine kultur uzlaşmasını sağlamaya çalışacaktır. 

Bu, demokrasi açısından da gereklidir. Çünkü, 
kültür uzlaşması olmadan siyasal uzlaşma da ola
maz; siyasal uzlaşma olmadan da demokrasi yaşa
yamaz. 

Totaliter devlet felsefesinden etkilenen çevre
ler. Devletin belirli bir kültür anlayışını topluma 
zorla yaygınlaştırmak isterler. 

iktidarın sıksık el değiştirdiği çok partili re
j imde, bu tür eğilimler, ö/elliklc sakıncalıdır. Çün
kü iktidarlar değiştikçe, eğitim ve kültür politikala
rı da değişir, ve toplumda kültür kargaşası ve yoz
laşması ortaya çıkar; kültür kutuplaşmasıyla siya
sal kutuplaşma biribîrini körükler. 

Demokrasi çoğulcu bir rejimdir. Oysa Türki
ye'de bazı kesimler, demokrasiyi istemekle veya is
ter görünmekle birlikte, kültürel çoğulculuğu bir 
türlü içlerine sindiremezler, ille kendi kültür anla-



yışlarını, kendi sanat zevklerini, kendi değer ölçüle
rini topluma egemen kılmaya uğraşırlar. 

Hele musiki alanında bu çok belirgind *. Ev
rensel çok sesli musikinin de, Turk musikisinin de 
adetâ partizanları vardır. Oysa dünyada pekçok ııl-
ke, kendi geleneksel musikisiyle veya halk musiki
si yle çok sesli evrensel musikiyi bir arada geliştirir, 
bunlar biribirini sağlıklı biçimde etkiler. 

Dil konusunda bile, ülkemizde, kamplaşma ve 
kutuplaşma vardır. 

Demokratik Sol Parti, bu tur kutuplaşmaları 
uzlaşmaya dönüştürücü bir çoğulcu demokratik 
yaklaşım içinde, kultur ve sanat çalışmalarına aşa
ğıdaki katkılarda bulunacaktır: 

* Anlatım özgürlüğü önündeki sınırlamalar 
kaldırılacaktır. 

* Kultur ve sanat için daha çok kaynak ayrı
lacaktır. 

* Her alanda kultur. sanat ve \azııı çalışma
larının o/erk kultur ve sanat kurumlarınca destek
lenmesi sağlanacaktır. 



* Atatürk'ün vasiyeti çiğnererek kapatılan 
Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlan yeniden özerk 
ve bağımsız birer kuruluş olarak açılacaktır. 

* Yetenekli çocuklara ve gençlere özel eği
tim olanakları sağlanacaktır. 

* Sanatçıların yaşamlarını sanat çalışmaları 
ile sürdürebilme olanakları genişletilecektir. 

* Yerel yönetimlerin kültür ve sanat alanında 
daha etkin olmaları özendirilecektir. 

* Radyo ve televizyonun özerkliği ve yansız
lığı güvence altına alınacaktır. Devlet tekelindeki 
radyo ve televizyon programlarını ve bunların ya-
yayın saatlerini daha çok arttırmak yerine,özel rad-
yo-televizyon istasyon ve yayınlarına izin verilecek
tir; ancak, bunun için, önce, sendika, meslek kuru
luşu, kooperatif gibi toplumsal örgütlerin anlatım 
ve siyasal katılım özgürlükleri önündeki engeller 
kaldırılacaktır. Öylelikle, bu gibi örgütler de ; ayrı
ca siyasal partiler de, kendi radyo ve televizyon 
yayınlarını yapabileceklerdir. 

* Devlet tiyatrolarıyla yerel yönetim tiyatro
larının yanı sıra, özel tiyatroların ve amatör tiyatro-



culuğun da yaygınlaşması özendirilip desteklene
cektir. 

* Türk film sanatının olanakları genişletile
cek, dünyaya açılmasına yardım edilecektir. San
sür kaldırılacaktır. Gösterilmekte olan filmlerin ya
sal açıdan denetimi, yalnızca bağımsız yargı organ
larınca yapılabilecektir. 

* Televizyonun sinemaları kapanmaya zorla
ması karşısında, çok amaçlı kültür ve sanat .çalış
malarına da yer verilen semt sinemaları özendirile
cektir. 

* Konservatuvarların yüksek bölümleri ve gü
zel sanatlar akademileri yaygınlaştırılacaktır. Bölge 
konservatuvarları açılacak, yurdun her köşesindeki 
gençlerin sanat yeteneklerini değerlendirmelerine 
olanak sağlanacaktır. 

* Geleneksel Türk sanatlarının derlenip değer
lendirilmesi ve geliştirilmesi, özerk bir kültür ve sa
nat kurumu tarafından (veya böyle bir kuruma 
bağlı bir enstitü tarafından) yerine getirilecektir. 



* Türk halk musikisinin ve Türk sanat musiki
sinin özelliklerini koruyarak gelişmesi teşvik edi
lecektir. 

* Çok sesli evrensel musiki alanında, yorum
cu ve bestecilerimizin dünyaya daha çok açılmaları
na yardım edilecektir. Plaklarının yapılması destek
lenecektir. 

* Halkın ve özellikle gençlerin resim, heykel 
ve süsleme sanatlarıyla ilgili eğitim görebilecekleri 
ve çalışabilecekleri atölyeler bütün yurtta yaygın
laştırılacaktır. 

* Türk halk oyunlarının incelenmesi, yaygın
laştırılması ve değişik biçimlerde değerlendirilme
si için çalışmalar özendirilecektir. 

* Süreli yayınların dağıtımı önündeki engeller 
kaldırılacak; bu amaçla özerk bir dağıtım kurumu 
kurulacaktır. 

* Kütüphaneler bütün yurtta yaygınlaştırıla
cak, semt kütüphaneleri açılacaktır. Halkın bunlar
dan yararlanma olanakları, kütüphaneler geceleri de 
açık bulundurularak, genişletilecektir. Yerel yöne
timler, kitap okuma olanaklarının genişletilmesinde 
ve kütüphanecilik alanında daha etkin olmaya özen-



dirilecektir. 

* Gereğince değerlendirilemeyen devlet yapı
ları sanat ve kültür çalışmalarına ayrılacaktır. 

* Yazar ve sanatçıların sosyal güvenlik koşul
ları düzeltilecek, telif hakları sağlam kurallara bağ
lanacak, vergi bağışıklıkları ve kolaylıkları artırıla
caktır. 

* Çağdaş iletişim teknolojisindeki gelişmeler, 
bir taraftan radyo, televizyon, video, plak, kaset 
v.b. yoluyla geniş kitlelerin kültür ve sanat faaliyet
lerinden daha çok ve daha kolay yararlanmasını 
sağlarken; öte yandan da halkı pasif dinleyici ve se
yirci durumuna itelemiş, sanatçıyla halk arasındaki 
iletişimi de güçleştirmiştir. Bu sakıncaya karşı, ya
ratıcı sanat faaliyetlerinde halk katılımını özendiri
ci ve kolaylaştırıcı önlemler alınacak, yatırımlar ya
pılacaktır. 

* Kültür araç ve gereçlerinin bol üretimle 
ucuzlatılması sağlanacak ve bunlardan KDV kaldı
rılacaktır. 
Spor 



SPOR 

Geniş katılımlı kitle sporunun yaygınlaşmas', 
gerek insanların beden ve ruh sağlığı gerek toplu
mun sağlığı bakımından gereklidir. 

Bu nedenle. Demokratik Sol iktidar: 

* Kentlerin değişik semtlerinde ve, köykent-
leşmeyle birlikte, kırsal alanda, gençlerin ve halkın 
spor çalışmalarına etkin katılımı için tesisler kura
cak, alanlar ayıracaktır. 

* Profesyonel sporun da kaynağı ve fidanlığı 
olan amatör spora öncelik tanıyacaktır. Profesyo
nel spordan ve Spor-Toto ile Spor-Loto'darı sağla
nan gelirlerin önemli bir bölümünü amatör spor ku
lüplerine ve kitle sporu için yapılacak tesislere ayı
racaktır. 

* Spor kuruluşlarıyla üst kuruluşlarının yöne
timlerinin demokratik seçimlerle oluşmasını sağla
yacaktır. 

* Amatör ve profesyonel sporcuların sosyal 
güvenlik gereksinmelerini karşılayacaktır. 

* Okullarda spor çalışmalarına önemli yer ve
recektir. 



DİNLENCE, TURİZM 
VE TANITMA 

Turizmin geliştirilmesi, döviz gelirlerimizi ar
tırmak bakımından olduğu kadar, ülkemizi tanıt
mak, başka uygarlıklarla ve kültürlerle ilişkilerimizi 
genişleterek dünyaya açılmak bakımından da çok 
önemlidir. 

Onun için, Demokratik Sol iktidar, turistik 
yatırımların desteklenmesini sürdürecektir. Ancak 
bu alanda da bir sosyal demokrat yaklaşım izleye
cektir. 

Şöyle ki, son yıllarda Türkiye'de daha çok 
varlıklı kesimlerin yararlanabileceği turistik tesisle
re kaynak ve destek ayrılmaktadır. O yüzden, kül
tür ilişkilerinde önemli bir yer tutan gençlik turiz
minde Türkiye geri kaldığı gibi, kendi yurttaşları
mızın dinlence olanakları da hızla daralmaktadır. 

Demokratik Sol iktidarda: 

* Eğitim çağındaki yabancı genç turistlerin 
kalabileceği tesislerin yapımı özendirilecektir. Bu 
amaçla, yaz aylarında, okul binalarından da yarar
lanılacaktır. 



* Türk çocukları ve gençleri için dinlence 
kampları yaygınlaştırılacaktır. Yaz aylarında okul 
binalarından bu amaçla da yararlanılacaktır. 

* Dar ve orta gelirli yurttaşlarımızın ucuz 
dinlence olanakları geliştirilecektir. 

* Deniz kıyısındaki turistik merkezlerde kış
ları da kullanılabilen yüzme havuzları yaptırılacak 
ve dinlence haklarını normal turizm mevsimi dışın
da kullanmak isteyenlere özendirici kolaylıklar ve 
fiyat indirimleri uygulanacaktır. O arada, yaz ayla
rı dışında dinlenceye çıkan kamu görevlilerine ve 
işçilere daha ucuz dinlenme olanağı sağlanacaktır. 

Bu tür önlemlerle, turistik tesisler bütün yıl 
kullanılabileceği gibi, yaz aylarında devlet dairele
rinin boşalması ve işlerin aksaması da önlenebile
cektir. 

* Lise ve yüksek öğrenim gençleri için yay
gın turizm rehberliği eğitimi sağlanacaktır; ve, 
gençler, yaz aylarında rehberlik yaparak hem yur
du daha yakından tanımaya hem de kazanç sağla
maya özendirileceklerdir. 

* Doğu Anadolu'nun doğal ve tarihsel zen
ginlikleri yabancı turistlerin çok ilgisini çekmekle 



birlikte, bu bölgedeki turistik tesisler henüz çok ye
tersizdir. Bu bölgede kurulacak turistik tesislere 
özel destek sağlanacaktır. 

* Doğu Anadolu'ya daha çok yabancı turist
ler gitmektedir. Kendi halkımız da dinlencelerinin 
bir kısmını olsun bu bölgede geçirmeye özendirile
cektir. 

* 

Bölgemizdeki olaylar bütün dünyanın ilgisini 
çekmektedir. O nedenle, bölgemize her ülkeden 
çok sayıda yabancı gazeteci, radyo ve televizyon 
temsilcisi gidip gelmektedir. 

Fakat Türkiye'de kendilerine gerekli kolaylık
lar sağlanmadığı için, bu gazeteciler, radyo ve ajans 
temsilcileri, daha çok başka bölge ülkelerine git
mekte, bürolarını da o ülkelerde açmaktadırlar. 

O yüzden, ülkemizin tanıtılması ve bölge so
runlarının dünya kamuoyunca Türkiye açısından 
da değerlendirilmesi bakımından büyük bir fırsat 
kaçırılmaktadır. 



Demokratik Sol iktidar, bu durumu düzelt
mek u/ere: 

* Yabancı basın radyo ve televizyon kuruluş
ları için, Ankara'da, istanbul'da ve bir Güney veya 
Güneydoğu ilinde, her türlü uluslararası iletişim 
kolaylığı bulunan birer basın-radyo-televizyon mer
kezi kuracaktır. 

* Bu merkezlerden dış ekonomik ilişkiler 
için de yararlanılacaktır; ve bölgemiz ülkeleriyle 
iş yapan yabancı şirketlerin bürolarını daha çok 
Türkiye'de kurmaları özendirilecektir. 

* Yabancı basın, radyo ve televizyon görevli
lerinin, yurdumuzda, özellikle belirli bazı bölgeleri 
ziyaretlerini güçleştirici bürokratik engeller kaldırı
lacaktır. 



KAMU YÖNETİMİ 

ANAP iktidarı, ekonominin yönetimini de ka
mu yönetimini de merkeziyetçilikten sözde kurta
racaktı ve bürokratik işlemleri azaltacaktı. Fakat, 
ekonomide de kamu yönetiminde de bu sözlerini 
tutamamış, tam tersini yapmıştır. Her iki alanda 
da merkeziyetçiliği aşırı ölçülere vardırmıştır. 

Demokratik Sol iktidarda, kamu yönetimi 
yeniden düzenlenerek: 

* Aşırı merkeziyetçiliğe son verilecektir. Ka
rarname konularının kapsamı daraltılacaktır. Yurt
taşların ve özel kuruluşların tüm sorunlarını kendi 
yörelerinde çözebilmeleri kolaylaştırılacaktır. Yet
ki ve sorumluluk dağılımı, yurttaşların ve özel ku
ruluşların işlerini hızlandıracak ve işlerin savsaklan
masını önleyecek biçimde yaygınlaştırılacaktır. 
Bunların yanı sıra, yetkilerin kötüye kullanılmasına 
karşı etkili ve demokratik kamu denetimi sağlana
caktır. 

* İş akışı verimlilik kurallarına göre düzenle
nerek ve çağdaş iletişim teknolojisinden yararlanı
larak, kamu yönetiminde maliyet düşürülecektir ve 
hizmet verimi artırılacaktır. 



* Yarı siyasal nitelikteki bazı üst düzey kamu 
görevlerinde bulunan kimselerin, belirli kurallara 
bağlı kalınarak, iktidar değişiklikleriyle birlikte 
değiştirilebilmeleri serbestleştirilecektir; ancak, 
bunlar dışındaki kamu görevlilerine daha geniş yet
ki ve daha sağlam iş güvencesi sağlanacaktır. Böyle
likle, hem iktidarların kendi politikalarını uygula
yabilmeleri kolaylaşmış, hem de kamu yönetimin
de partizanlık ve istikrarsızlık önlenmiş olacaktır. 

* Kamu yöneticileri sürekli eğitimden geçi
rilecektir. 

* Uzmanlık gerektirmeyen alanlarda, terfiler, 
diplomadan çok, görevde ve hizmet içi eğitimde 
gösterilen başarıya göre gerçekleştirilecektir. 

* Kamu görevlilerinin, haklarını savunabilme 
ve durumlarını iyileştirebilme olanakları artırılacak
tır. Bu amaçla, kamu görevlilerine sendikalaşma ve 
hizmetin özellikleriyle bağdaşır nitelik ve ölçüde 
toplu sözleşme ve grev hakkı tanınacaktır. 

* Kamu görevlilerinin, bir yandan lojman ge
reksinmesi karşılanırken; bir yandan da emeklilikle 
birlikte ev sahibi olabilme olanakları sağlanacaktır. 



* Kamu görevlilerine, belirli temel gereksin
me maddelerini devlet güvencesi altında taksitle 
alabilme olanağı ve kredi kolaylığı sağlanacaktır. 

* Benzer nitelikte oldukları halde genel idare 
hizmetlerinde çalışanlarla teknik kadrolarda çalı
şanlar arasındaki ücret dengesizliğine son verile
cektir. 

* Anavatan Partisi iktidarı, köylerin belde, 
beldelerin ilçe, ilçelerin il yapılmasını, keyfi ku
rallara bağlıyarak, bir siyasal baskı aracına dönüş
türmüştür. Bu uygulamaya son verilerek, idari tak
simat belirli kurallara bağlanacaktır. 

* Kamu yönetiminin ekonomik yetkileri, 
özellikle geri kalmış yörelerde, artırılacaktır. 

* Her il ve ilçede, yurttaşların kamu yöneti
minin şikâyetlerini dinleyecek ve giderecek, (İs
kandinav ülkelerindeki "ombudsman" kurumuna 
benzer), yansız birimler oluşturulacaktır. 



YEREL YÖNETİMLER 

Demokratik Sol iktidarda: 

* Yerel yönetimlerin yetkileri ve gelir kay
nakları genişletilecektir. 

Ancak, çevre sağlığı, tarihsel özelliklerin ko
runması ve sağlıklı kentleşme ve estetik bakımın
dan yerel yönetimlerin belirli kurallara uymaları 
gözetilecektir. 

* Yerel yönelimlerin halkla iletişim ve işbir
liği içinde görev yapmaları ve yerel yönetim çalış
malarına halkın doğrudan katılımı sağlanacaktır. 

* Yerel yönetimlerin ekonomik işlevlerine 
ağırlık verilecek; üretken yatırımlar yapmaları 
özendirilecektir. 

* Sağlık ve eğitim alanlarında yerel yönetim
lerin etkinlikleri artırılacaktır. 

* Köykentler için ekonomik işlevi ağırlık ta
şıyan bir yerel yönetim biçimi oluşturulacaktır. 

* Yerel yönetimler arasında, makina park
larının ve teknik olanakların tam kapasiteyle de-



ğerlendirilmesini sağlayıcı bir işbirliği ve dayanış
ma düzeni geliştirilecektir. 

* Düzensiz kentleşmeyi ve sağlıksız toprak 
kullanımını önlemek üzere, belediye sınırları dı
şındaki yöreler de, çevre sağlığı, fiziki planlama, 
arsa üretimi ve altyapı hizmetleri bakımından, il
gili kamu kuruluşları ile belediyelerin ortak dene
timi altına alınacaktır. 

* Belediyelerin gelir kaynakları ve harcama 
yetkileri artırılırken, denetimleri de daha etkili du
ruma getirilecektir. 

* Yargı kararı olmaksızın belediye başkan
larının işten alınması yolundaki yaygınlaşan uy
gulamaya son verilecektir. 



YURT DIŞINDAKİ İ Ş Ç İ L E R 

Yurt dışındaki işçilerin, özellikle gelişmiş de
mokratik ülkelerde yıllarca yaşayarak, çalışarak, 
eğitilerek, sosyal ve siyasal örgütlere katılarak, hat
ta, kimi ülkelerde, yerel yönetimlere seçilerek edin
dikleri bilgi ve deneyim birikimi, Türkiye'nin geliş
mesi ve demokratikleşmesi bakımından buyuk o-
nenı taşır. 

Oysa, şimdiye kadar bu olanak yeterince de
ğerlendirilememiştir. 

Daha çok yurt ııışındaki işçilerin gönderdiği 
veya gönderebileceği dövizlerle ilgilenilmiştir. Fa
kat o dövizlerin kullanımında işçilerin soz sahibi 
olmalarına da olanak verilmemiştir. 

Bu eksikliği ve haksızlığı gidermek için, Dc-
moktarik Sol iktidar, işçi dövizlerinin kullanımında 
o dövizleri gönderenlerin asıl karar sahibi olmaları
nı; bunların hangi yatırımlara yöneleceğini öncelik
le kendilerinin belirleyebilemelerini sağlayacaktır. 
Bu amaçla, yurt dışındaki işçilerimizin Tuıkiye'de 
ortak yatırımlarıyla halk sektörünü genişleti ) guç-
lendirebilmelerini, gelişmemize etkin katkına bulu
nabilmelerini özendirecektir. 



Yurt dışındaki işçilerimi/in öncülüğüyle kuru
lan ancak birçoğu guç durumda kalan veya kapa-
n;in işlemelerin kurtarılıp verimli hale gelmesine 
öncelik verilecektir. 

Yurt dışındaki işçilere Türkiye'deki seçimler
de oy hakkı tanınırken çok yanlış ve sakıncalı bi 
yöntem getirilmiştir. Ancak belirli tarihleı arasında 
gümrük kapılarına gelenler oy kullanabilmektedir
ler. 

Demokratik Sol iktidar, yurt üişındaki işçile
rimize, oylarını bulundukları ülkelerden Türkiye'ye 
göndercbilme olanağını sağlayacaktır. 

Yurt dışındaki işçilerin bulundukları ülkeler
de haklarının tanı olarak korunmasını; kesin donuş 
yapanlara, Türkiye'de yeni bir yaşam kurabilmeleri 
için gerekli olanakların sağlanmasını gözetecektir. 

Türk işçi çocuklarının, bulundukları ülkeler
deki eğitim olanaklarından en iyi biçimde yararlan
malarına ve aynı zamanda kendi ulusal kültürlerin
den de kopmamalarına özen gösterecektir. 

Yurt dışındaki işçilerin ve gençlerin, Türkiye'
yi tanıtmaya ve Türkiye'nin dünyadaki haklarım 



savunmaya katkılarını artırabilmek için, onları, sü
rekli olarak, gerekli bilgilerle ve yayınlarla donata
caktır. 

Dışarıdaki gençlerin kısa askerlik için ödedik
leri dövizi makul ve taşınabilir ölçülere indirecek
tir. 

Türkiye'ye belirli bir miktarın üzerinde dövizi 
resmi kanallardan göndermiş olan işçilerin çocuk-
larındansa, kısa askerlik hakkı için herhangi bir 
ödeme istenmeyecektir. 

Yurt dışındaki yurttaşlarımızın büyükelçilik 
ve konsolosluk işlemleri çabuklaştırılıp kolaylaş
tırılacak ve ucuzlatılacaktır. 

Gerek yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarıy
la gerek Türkiye'deki göçmen yurttaşlarımızın ve 
başka ülkelerdeki Türk azınlıkların sorunlarıyla ilgi
lenmek üzere, 'GÖÇMENLER ve BAŞKA ÜLKE
LERDEKİ TÜRKLER" bölümünde açıklanan bir 
Bakanlık ve bu Bakanlığa bağlı olarak da, yurt dı
şındaki işçilerimizin yatırımlarına yardımcı ve des
tek olmakla görevli bir kurum kurulacaktır. 



GÖÇMENLER VE BAŞKA 
ÜLKELERDEKİ TÜRKLER 

Başka ülkelerden gelerek Türkiye'ye yerleşen 
göçmen yurttaşlarımızın çok yönlü sorunlarını 
topluca ele alabilecek bir kuruluş yoktur. 

Özellikle yeni göçmenlerin yerleşmesinde, 
uyum sağlamasında, iş bulmasında, o yüzden, za
man zaman, güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Ayrıca, son yıllarda, yer yer, idarenin, bazı 
göçmenlere adetâ kuşkuyla bakması ve onları ra
hatsız edici davranışlarda bulunması eğilimi yaygın
laşmaktadır. 

Göçmen ailelerinin birleştirilmesi konusunda 
da, özellikle Bulgaristan'la ilgili olarak, ciddi sorun
lar vardır. 

Öte yandan, başka ülkelerde bulunan ve azın
lık haklarına sahip olan Türklerin bu haklarının, 
uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar çerçeve
sinde, daha iyi izlenmesi gereklidir. 

Bu konuda, Bulgaristan'daki bilinen insanlık 
dışı tutumundan başka, Yunanistan'daki Türklere 
de ağır baskılar uygulanmaktadır. 



ikili ilişkilerimizin iyi olmasına karşın, Irak 
Türkleri de zulme hatta keyfi idamlara kadar va
ran baskılar altındadır. 

Başka ülkelerden gelip Türkiye'ye yerleşmiş 
yurttaşlarımızın, daha önce yaşadıkları ülkedeki 
mal varlıkları konusunda da sorunlarla karşılaşıl
maktadır. 

Demokratik Sol iktidar, bütün bu sorunlara 
hızla ve uyumlu biçimde çözümler oluşturmakla 
görevli bir "GÖÇMENLER ve YURT DIŞINDAKİ 
TÜRKLER BAKANLIĞI" kuracaktır. 

Bu Bakanlık, yurt dışındaki işçilerimizin de 
sorunlarıyla; o arada yatırımlarıyla, çocuklarının 
eğitimiyle ve yurda döndüklerinde iş bulabilmele
rini veya kurabilmelerini ve uyum sağlıyabilmele-
rini kolaylaştırmakla da ilgili ve görevli olacaktır. 

Yine bu Bakanlık, başka ülkelerdeki Türklerin 
Türk dili ve kültürü konusundaki gereksinmelerini, 
o ülkelerle dostluk ilişkileri ve anlayış birliği için
de, karşılamaya katkıda bulunacaktır. 



ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
VE SORUNLAR 

Türkiye'nin iç politikasıyla dış politikası biri-
birinden ayrılamaz. 

ö t e yandan, jeopolitik konumu nedeniyle, 
Türkiye'nin, uluslararası ilişkilerinde çok boyutlu 
bir denge gözetmesi gerekir. Batı Avrupa unsuru da 
bu dengede çok önemli bir yer tutar. 

Türkiye'nin Batı Avrupa ile kurumsal ilişkile
ri, o arada Avrupa Konseyi üyeliği, NATO üyeliği 
ve Avrupa Topluluğu ile ilişkileri, demokrasiye ve 
demokratik değerlere bağlılık kuralına dayanır. 
Onun için, demokrasiden uzaklaşınca, Türkiye'nin, 
Batı Avrupa ile de ilişkileri zayıflar. 

Batı Avrupa ile ilişkileri zayıflayınca da, Tür
kiye, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne, 
öbür yandan Ortadoğu ülkelerine fazlasıyla yakın
laşma gereğini duyar. 

Gerçi, bu ülkelerle çok yönlü ilişkilerimizi 
olabildiğince geliştirmek gerekir; ancak, uluslarara
sı ilişkilerimizin dengesi, Batı Avrupa ilişkilerindeki 
zayıflama sonucunda bozulursa, Türkiye bir yan-



dan Amerika Birleşik Devletleri'ne daha çok ba-
ğımlılaşma zorunda kalırken, bir yandan da, bazı 
Ortadoğu ülkelerine kendi iç düzenini etkileme fır
satı vermiş olur. 

Son yıllarda, uluslararası ilişkiler dengemizde 
Avrupa unsurunun zayıflamasından ve başka etkile
rin artmasından doğan acı sonuçları yaşamaktayız. 

Dengenin bozulmasıyla, Türkiye, uluslararası 
alandaki gücünü yitirmekte, komşuları tarafından 
itilip kakılabilen bir ülke durumuna gelmektedir. 

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tutumunda bir 
süredir görülen katılık; Bulgaristan'da Türklerin 
uğradığı insanlık dışı baskılar; İran'ın ve bazı Arap 
ülkelerinin iç düzenimizi etkileme çabaları, bunun 
açık ve acı örnekleridir. 

Gerçi ANAP iktidarı, Batı Avrupa ülkelerine 
bazı ekonomik ve ticari avantajlar sağlayarak, iliş
kileri yeniden güçlendirmeye uğraşmıştır. Ama 
Türkiye'de demokrasi işlerlik kazanmadıkça; o ara
da özellikle işçi hakları Batının demokratik ölçüt
lerine uygun duruma getirilmedikçe, Türkiye, Batı 
Avrupa ile ilişkilerinde, bazı etkili güçlerin ortaya 
çıkardığı ve çıkaracağı engelleri aşamaz. Bu etkili 
güçlerin başında da sendikalar ve ister iktidarda is
ter muhalefette olsunlar, sendikalarla içice örgüt-



lenmiş olan sosyal demokrat veya demokratik sos
yalist partiler gelmektedir. 

ABD yönetimi, kendisi için stratejik önem ta
şıyan ülkelerde demokrasinin varlığına yokluğuna 
pek önem vermese bile, Amerikan kamuoyu da bu 
konuda çok duyarlıdır. ABD yönetimi, bu duyar
lılığı, Türkiye gibi dost ve müttefiklerine karşı, 
çok ustaca kullanır: 

"Biz size daha çok yardım etmek istiyoruz 
ama kamuoyu engelini aşamıyoruz; onun için 
bize bazı ödünler vermelisiniz" 

diye baskıda bulunur. 

Ortadoğu İslâm ülkeleri ise, genellikle Türki
ye'nin demokratikleşmesinden ve lâikliğinden te
dirgindirler. Çünkü, eğer Türkiye demokraside ve 
lâiklikte başarılı olursa, o ülkelerin egemen güçle
ri, kendi halklarında da demokrasi ve lâiklik özlem
leri doğabileceğini ve o yüzden çağdışı rejimlerinin 
tehlikeye düşebileceğini düşünürler. Bu olasılık on
ları ürkütür. O nedenle de, Türkiye'nin demokrasi
den ve Batıdan uzaklaşmasını fırsat bilerek, ülkemi
zi kendilerine muhtaç duruma getirmeye ve iç dü
zenimizi etkilemeye, ülkemizde demokrasinin ve 
lâikliğin gelişmesini engellemeye çalışırlar. 



Tüm bu neaenlerle, demokrasi, Türkiye'nin 
dış ilişkileri bakımından çok önemlidir. 

Demokratik Sol Parti iktidara geldiğinde, 
yalnız demokrasiye ödünsüz bağlılığı nedeniyle de
ğil, ayni zamanda Türkiye'yi dünyada güçlendirmek 
ve bazı olumsuz dış etkilerden esirgemek amacıyla 
da, bir an önce gerçek ve eksiksiz demokrasiye ge
çişi sağlamak için gerekenleri yapacaktır. 

Bu yolda inandırıcı adımlar atılmadıkça, Tür
kiye'nin Avrupa Topluluğu'nda üyelik başvurusu
nun kabulü de beklenemez. 

Türkiye'nin Batı ile ilişkileri büyük önem taşı
makla birlikte, bu, bölge ülkeleriyle ve komşuları
mızla sağlam ve çok yönlü ilişkilerin önemini azalt
maz. Sağlıklı bir denge içinde, bu ilişkileri de sürek
li geliştirmek gerekir. Bir ülke, bölge ülkeleriyle iyi 
ilişkiler içinde olmaksızın dünyadaki gücünü artıra
maz. 

Onun için. Batı ile ittifak ilişkilerimiz, Türki
ye'yi, komşuları ve başka bölge ülkeleri için bir 
kaygı unsuru durumuna getirmemelidir; ve, Türki
ye, kendi bölgesinde, Kuzey Atlantik ittifakının 
sivri uca durumuna gelmemelidir. Demokratik Sol 
iktidar, buna özen gösterecektir. 



Ortadoğu'da tırmanışa geçen bunalım ve sa
vaş, bu özeni, şimdi özellikle gerekli kılmaktadır. 

Türkiye, kendi topraklarındaki ortak güvenlik 
tesislerinin kendi iradesi dışında kullanılması olası
lığına karşı da çok dikkatli olmak zorundadır. 

Demokratik Sol iktidar, dış ekonomik ilişki
leri, uluslararası ilişkilerin çok önemli bir unsuru 
olarak değerlendirecektir. Dış temsilciliklerimizin 
başta gelen bir görevi, dış ekonomik ilişkilerimizin 
gelişmesine katkıda bulunmak olmalıdır. 

Ancak, Demokratik Sol iktidar, bu yolda gere
ken adımları atarken, bazı büyük sermaye çevreleri
nin, ANAP iktidarı sırasında olduğu gibi, Türkiye'
nin dış politikasını fiilen yürütür duruma gelmelerine 
izin vermeyecektir. 

Türk Dışişleri Bakanlığım, uluslararası ilişkile
rimizde gereken etkinliğe kavuşturacaktır. Bu Ba
kanlığın yetkilerinde ve işleyişinde ANAP iktidarı
nın neden olduğu dağınıklığa ve yıpranmaya son ve
recektir. 

Değişik bakanlıkların dış örgütleri üzerinde 
Büyükelçiliklerimizin yetkilerini artıracaktır. 



Hükümetin ve Dışişleri Bakanhğı'nın yetki
lerinde aşınmaya yol açmamak koşuluyla, De
mokratik Sol iktidar, dış kamuoyunu ve yabancı 
hükümetlerle parlamentoları etkileyebilecek tüm 
kuruluşları, o arada özellikle de sendikaları devreye 
sokacaktır. 

Iş çevrelerinin dış ilişkilerimize katkı olanakla
rı da bu anlayış çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Kıbrıs 

Demokratik Sol iktidar, 1974 Barış Harekâtıy
la elde edilen sonuçların korunmasına ve geliştiril
mesine özen gösterecektir. 

Demokratik Sol iktidar, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 'nin uluslararası alanda tanınması için 
gerekli girişimleri başlatacaktır. 

Bunun geciktirilmesinin, Kıbrıs Rum yönetimi
ni uzlaşmaya özendirmediği görülmüştür. 

Demokratik Sol iktidar, KKTC'nin içişlerine 
karışmaksızın, Kıbrıs Türk ekonomisini geliştirmek 
ve Rum ambargosunun engellemelerinden kurtar- . 
mak için, üzerine düşenleri yapacaktır. 



Rum yönetimi, eşit haklara dayalı federal çö
züme yanaşmamakta direnmeye devam ederse. De
mokratik Sol iktidar, Kıbrıs sorununu daha çok sü
rüncemede ve Kıbrıs Türk toplumunu daha çok l e -
lirsizlik içinde bırakmamak amacıyla, bazı etkili.si-
yasal önlemleri uygulamaya koyacaktır. 

Kıbrıs Rum yönetiminin, Yunanistan'la işbirli
ği halinde, adayı, Türkiye'nin, iki adım ötesinde bir 
silah ve asker deposu haline getirmesi karşısında, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti, bazı siyasal önlemleri bir an önce almak zo
rundadır. 

Daha çok geciktirilirse, bu siyasal önlemler, 
yetersiz ve geçersiz kalabilir veya başka bazı dev
letlerin aklındaki önlemlerin uygulanmaya başla
ması tehlikesiyle karşılaşılabilir. 

Ege Sorunu 

Ege'de kıt 'a sahanlığına ve hava sahasına iliş
kin ulusal haklarımızın sağlanmasında ve korun
masında, 1980'den beri verilen karşılıksız ödünler 
yüzünden, 1970'li yılların çok gerisine düşülmüştür. 

Demokratik Sol iktidar, bu ödün ve gerileme 
dönemini sona erdirerek, Ege'deki ulusal hakları-



mızı güvence altına almak için, uluslararası alanda 
etkin siyasal girişimlerde bulunacaktır. 

Ege'de kıt'a sahanlığının ve hava sahasının 
hakça bir düzenlemeye bağlanması için, iki ülke 
arasında 1978'de başlatılan müzakere sürecini ye
niden canlandırmak üzere gerekenleri yapacaktır. 
Sorunların özünde ikili müzakereler yoluyla kesin 
anlaşmaya varılmadıkça, herhangi bir hakemliği 
veya mahkeme yolunu kabul etmeyecektir. 
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DEMOKRATİK SOL PARTİ MERKEZ 
VE KARAR YÖNETİM KURULU'NUN 

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA 
GÜVENLİK VE GELİŞME SORUNUNA 

KAPSAMLI ÇÖZÜM PROGRAMI 

GİRİŞ 

Güneydoğu Anadolu'daki güvenlik önlemle
rinin yetersizliği, halkın Devlete güvenini sarsıcı 
ve içeride ve dışarıda Devlet saygınlığına gölge dü
şürücü ölçülere varmıştır. 

Güvenlik önlemleri, demokratik hukuk devle
ti kuralları içinde, sür'atle, etkili duruma getirilmez
se, yalnız bölge halkı için değil, tüm Ulusumuz için 
çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir; ve Türkiye yeni 
ve ağır bir rejim bunalımına sürüklenebilir. 

Ancak, Güneydoğu'da halkın can güvenliği yal
nızca güvenlik önlemleriyle sağlanamaz. Uzun, orta 



ve kısa vadeli ve çok yönlü sosyal, ekonomik ve kül
türel önlemlerin ve uluslararası ilişkilerin de, güven
lik önlemleriyle bir bütün olarak ele alınması gerekir. 

O nedenle, önerimizi, "kapsamlı çözüm progra
m ı " diye adlandırıyoruz; ve, önerdiğimiz çözümleri, 
güvenlikle doğrudan ve dolaylı ilgili çözümler ve dışa 
dönük önlemler olarak, üç bölümde sunuyoruz. 



ı. GÜVENLIKLE DOĞRUDAN 
ILGILI ÖNLEMLER 

1. Alınacak güvenlik önlemleri, sıkıyönetime 
gerek bırakmayacak nitelikte olmalıdır. 

Bölge illerinde sıkıyönetim şu açılardan sakın
calıdır: 

* Sıkıyönetime karşın olayların artarak sürme
si, Güneydoğu'daki türden eylemler karşısında, alı
şılmış askeri yöntemlerin geçerli ve etkili olmadığını 
göstermiştir. Silahlı Kuvvetlerin daha etkili olmaya 
zorlanması ise bazı siyasal ve sosyal sıkıntılar doğu
rabilir. 

* Bölgede güvenlik sağlanabilmesini kolaylaş
tırmak için zorunlu olan sosyal, ekonomik ve kültü
rel önlemlerle Silahlı Kuvvetlerin ilgilenmesi doğru 
değildir. Bu tür önlemlerle de ilgilenmesi, Silahlı 
Kuvvetleri, temel işlevinden çok uzaklaştırır ve sivil 
yönetimle yetki çelişkileri içine sürükler. 

* Sıkıyönetim, iç güvenlik güçlerinin yete
rince sorumluluk üstlenmesini zorlaştırmaktadır. 

* Bölgede iç güvenliğin sağlanabilmesi, bü-



yük ölçüde, Güney sınırımızın, her türlü sızmaya 
karşı etkili biçimde korunabilmesine bağlıdır. Fa
kat, sıkıyönetim sırasında, Silahlı Kuvvetlerin, bu 
asli görevini yeterince yerine getiremeyeceği anla
şılmıştır. 

2. Şiddet eylemlerine karşı özel askeri birlik
ler oluşturma niyeti varsa, bundan da vaz geçilme
lidir. Çünkü, o takdirde, sıkıyönetimden doğan sa
kıncalar fazlasıyla ortaya çıkar ve sürekli hale ge
lir. 

Gerekiyorsa Silahlı Kuvvetlerden jandarma 
birliklerine yeterince personel kaydırması da yapı
larak, Güneydoğu Anadolu'nun her köyünde, iyi 
donatılmış jandarma karakolları kurulmalı; ve, hiç
bir yararının bulunmadığı, tersine, çok zararlı ol
duğu artık kesinlikle görülen köy koruculuğu sis
temi kaldırılmalıdır. 

Köy jandarma karakolları arasında etkili bir 
eşgüdüm, iletişim ve işbirliği sağlanmalıdır. 

3. Terörle mücadelede deneyim kazanmış bir 
demokratik ülkeden uzman eğiticiler getirtilerek, 
polisin ve jandarmanın eğitimi, sür'atle, yeterli dü
zeye eriştirilmeliuir. 



1970'li yıllann sonlarında, İngiltere'nin 
"Scotland Yard"ı, iç güvenlik kuvvetlerimiz için, 
başarılı bir eğitim programı başlatmıştı. Yine aynı 
kuruluştan ve bu kuruluşun Türkiye'yi tanıyan 
elemanlarından yararlanma yolları aranabil^. 

4 . MİT elemanlarının üzerinden her türlü ak
tif görev kaldırılmalıdır; ve, bu kuruluş, tüm ola-
naklannı istihbarata yöneltmelidir. 

İstihbarat uğruna baskı ve işkence yöntemle
rinin kullanılması da kesinlikle önlenmelidir. Böy
le yöntemler, insani sakıncalarının ve uluslararası 
saygınlığımıza düşürdüğü gölgenin yanı sıra, Dev
letle halk arasında tehlikeli bir yabancılaşmaya da 
yol açar ve bundan bölücü akımlar yararlanır. 

İşkenceyi önlemenin en kolay ve sade yolu 
da, Demokratik Sol Partili milletvekillerinin, göz
altına alınanlara her zaman avukatlarıyla görüşe
bilme olanağını sağlayacak yasa önerisini kabul 
etmektir. 

5. Bölgede, sivil veya yarı sivil giysili bazı gü
venlik görevlileri türemiştir. Bu son derecede sa
kıncalıdır. Devlet güçleri, gerçek kimlikleriyle or
tada görünmeli ve hangi devlet kuruluşlarına bağ
lı bulundukları bilinerek görevlerini yerine getir-



indidirler. Bazı silahlı güvenlik görevlilerinin gayrı 
resmi giysilerle dolaşmaları, teröristlerin de kendi
lerini resmi görevli gibi göstermelerini kolaylaştı
rabilir; ve halk kime güveneceğini bilemez olur. 

6. Bölgedeki valiler arasında, güvenlik soru
nuna ve genellikle gelişme sorununa getirilecek 
kapsamlı çözümler için eşgüdüm ve işbirliği sağ
lanmalıdır. 



II. GELİŞMEYİ HIZLANDIRICI VE 
GÜVENLİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNÜ DE 

DOLAYLI OLARAK KOLAYLAŞTIRICI 
ÖNLEMLER VE POLİTİKALAR 

1. Güneydoğu Anadolu'ya, gereğinde ek mad
di olanaklar sağlanarak, yetenekli ve bölge halkına 
karşı önyargısız kamu yöneticileri, eğitimciler ve 
emniyetçiler gönderilmelidir. 

Bölge halkı, özellikle güvenliğe ilişkin sorunla
rını Silahlı Kuvvetlere veya jandarmaya iletmekten 
çekinmektedir. Onun için, halkın, tüm sorunlarını, 
şikâyetlerini, isteklerini, rahatlıkla ulaştırabileceği 
ve halkla iyi diyalog kurabilecek sivil resmi merciler 
oluşturulmalıdır. 

2. Bölgede, özellikle orta veya yüksek öğre
nim görmüş gençler arasında işsizlik ciddi ölçülere 
varmıştır. Geçimi çiftçiliğe veya hayvancılığa bağ
lı köylüler de hızla yoksullaşmaktadır. Bölgenin ge
ri kalmışlığı ve yarı-feodal yapısı sürmektedir. Bu 
yapı içinde, halk, sömürülüp ezilmektedir. 

Oysa, Güneydoğu Anadolu, gelişmeye en el
verişli yurt bölgesidir. Su, kömür, petrol gibi ener-



ji kaynakları büyük ölçüde bu bölgede yoğunlaş
mıştır. Bölge, madenler bakımından zengindir; 
hayvancılığa ve sulama olanaklarının değerlendi
rilmesi oranında, tarıma çok elverişlidir. En verim
li dış pazarların yanıbaşındadır. Üstelik, bölge hal
kı, çalışkandır ve disiplinlidir. 

Sür'atle, bu olanakları değerlendirerek, geliş
meyi hızlandıracak ve yarı-feodal yapıdan çağdaş 
açık toplum yapısına geçişi sağlayacak bir bölge 
planlaması yapılıp uygulamaya geçirilmelidir. 

O arada, emek-yoğun kalkınma projelerinin 
yanı sıra, bölgenin en geri kalmış yörelerinde, iş
letme açısından kârlı olup olmadığına bakılmaksı
zın, sanayi yatırımları yapılmalı, özellikle tarım ve 
hayvan ürünlerini değerlendirici sanayiler kurul
malıdır. 

Demokratik Sol Parti Programında kullanılan 
deyimle, bu gibi "öncü ve doğurgan yatırımlar", 
kendi başlarına kârlı olmasalar bile, zincirleme et
kileriyle, yeni iş alanları açılmasını sağlayacaktır, 
ekonomiyi canlandıracaktır, sosyal ve kültürel de
ğişimi hızlandıracaktır. 

3 . İş bulabilme ve geçim düzeylerini yükselte
bilme bakımından, bölge halkının büyük bir bölü-



mü, umudunu GAP'a (Güneydoğu Anadolu Proje-
si'ne) bağlamıştır. Fakat GAP, eğer ANAP Hükü
metinin zihniyetiyle uygulanırsa, halk arasında de
rin hayal kırıklığı doğurur; gelir dağılımı adaletsiz
liğini dayanılmaz ölçülere çıkarır; ve, bölgenin yarı-
feodal yapısını, şimdikinden daha tehlikeli bir bi
çime dönüştürerek, kökleştirir. Bunlar da sosyal 
patlamalara ve çok olumsuz siyasal gelişmelere ne
den olur. 

Bölgede gerçek bir toprak reformuna büyük 
gereksinme vardır. GAP'la birlikte, toprak verimin
de 15-20 kat artış beklendiğine göre, istenirse, 
bölgedeki tüm topraksız köylülerin toprak gereksin
mesini karşılamak çok kolaylaşacaktır. 

Oysa Hükümet tam tersini yapıyor. Yıllar ön
ce kamulaştırılarak topraksız köylülere dağıtılma
ya başlamış toprakları bile, hem de devlet yatırım
larıyla zenginleştirilmiş olarak, eski sahipleri olan 
varlıklı ve büyük topraklı ailelere geri veriyor. 

Sınırlı bir yörede vaad edilen toprak dağıtı
mının ise bir aldatmacadan ibaret olduğu anlaşıl
maktadır. Çünkü, toprak dağıtımından yararlana
bilecek olanlarda aranan koşullan, bölge köylüsü
nün yerine getirebilmesi olanaksızdır. 6u şimdiden 
görülmektedir. 



4. Gerçek ve yaygın bir toprak reformu çer
çevesinde, eğitim programıyla desteklenecek bir 
güçlü ve demokratik kooperatifçilik hareketi baş
latılmalı; öylelikle, hayvancılık veya çiftçilik ya
pan köylüler, aracı, tefeci ve ağa baskısından ve sö
mürüsünden kurtarılmalıdır. 

5. GAP'la toprak verimi ve ekonomik potan
siyeli çok artacak olan Güneydoğu Anadolu'da 
yerli ve yabancı büyük sermayenin egemenlik ka
zanması önlenmeli; hiç değilse şimdilik, devlet-
halk işbirliğine dayalı yatırımlara ve büyük halk 
yatırımlarına öncelik verilmelidir. 

Aksi halde, geleneksel ağalık düzeni, yerli-
yabancı büyük sermaye ağalığının ve sömürüsünün 
de eklenmesiyle, büsbütün katmerli duruma gelir. 
Üstelik, bölücü akımları körükleyecek siyasal amaç
lı ve yabancı ortaklı bazı kuruluşların, o hassas böl
gede yuvalanmalarına yol açılmış olur. 

Demokratik Sol Parti 'nin, genelde, büyük yer
li veya yabancı sermaye yatırımlarına ideolojik 
açıdan karşı çıkması söz konusu değildir. Ancak 
Güneydoğu Anadolu'nun özellikleri ve stratejik 
konumu, iç ve dış güvenlik açısından, bu konuda 
da dikkatli davranılmasını gerekli kılmaktadır. 



6. Sür'atle "köykent" uygulamasına geçilmeli
dir. Genelde, gelişmeyi kırsal alana da yayarak hız
landırmayı ve uygarlık nimetlerinden tüm köylüle
ri kısa sürede yararlandırmayı amaçlayan "köy
ken t " projesi. Güneydoğuda, aynı zamanda, güven
lik açısından da yararlıdır. 

Şimdi, iktidarın da, "köykent" deyimini kul
lanmamakla beraber, o yönde bazı düşünceleri ol
duğu seziliyor. Ancak, görünüşe göre, iktidar, bun
dan, dağınık köylerin toplulaştırılmasını anlıyor. 
Oysa, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol 
Parti Programlarında öngörülen "köykent" projesi
nin, köylüyü yerinden ederek köyleri toplulaştır
makla ilgisi yoktur. Bu, hem çok masraflı olur hem 
de, uygulamada, altından kalkılamayacak sorunlar 
yaratır. 

DSP'nin "köykent" projesi, hızlı ve sağlıklı 
gelişme için gerekli hizmetleri ve altyapıları, be
lirli köy grupları arasında merkezileştirip yoğun
laştırarak, tüm köyler halkının ortak kullanımına 
sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç gerçekleşti
rilirken sağlanacak ulaşım ve iletişim kolaylıkları 
ve dayanışma, güvenlik önlemlerini de. hâli ile, 
kolaylaştırmış olacaktır. 

Mezraların köylere taşınması ise, öğütlerle 



veya zorlayıcı önlemlerle sağlanamaz. Mezra so
runu, ancak, gerekli altyapıların, o arada özellikle 
de tarlalara ve meralara ulaşım kolaylıklarının sağ
lanmasıyla; ve, köylü için, ulaşımı ucuzlatıcı kamu 
veya kooperatif taşıtlarının devreye girmesiyle 
çözülebilir. 

Köykentleşmeyle bağlantılı olarak, sulama, 
elektrik, yol ve iletişim sorunlarını uyumlu ve 
ekonomik biçimde çözecek entegre projeler ha
zırlanıp uygulamaya konulmalıdır. 

Yine, köykent hareketiyle birlikte, arsa spe
külasyonunun kırsal alana sıçramasını engelleyici 
önlemler alınmalıdır. 

7. Değişik etnik kökenlerden gelen yurttaş
larımız arasında, zaten var olan ulusal birlik bilin
ci desteklenip geliştirilirken, zorlama birtakım "ırk 
birliği" nazariyeleri oluşturmaya kalkışmaktan ka
çınılmalıdır. Bugünkü Türkiye topraklarında, deği
şik etnik kökenlerden, değişik ırklardan, değişik 
ülkelerden gelen topluluklar, yüzyıllar boyunca, bir 
arada yaşayıp kaynaşmışlardır. Bu gerçek karşısın
da, "hepimiz bir ırktanız" gibi nazariye ve iddialar, 
inandırıcı olamaz ve boşlukta kalır. Ülkemizde, 
"Türk" adı, bir ırkın değil, bir ulusun adıdır. 



8. Herhangi bir anadilin yasaklanması yoluna 
gidilmemek koşuluyla, köylerde, kasabalarda, özel
likle kadınlara yönelik hızlı bir Türkçe ve okuma-
yazma öğretimi kampanyası açılmalıdır. Erkekler, 
ana dilleri başka olsa bile, Türkçeyi, enazından, as
kerlikte öğrenmektedirler. Bu olanaktan yoksun 
olan bölge kadınlarının büyük çoğunluğuna ise, 
Devlet, şimdiye kadar, yeterli eğitim olanağı sağ
lamamıştır. Bu eksiklik sür'atle giderilmelidir. 

9. Bir yandan bölgede Türkçe öğretimi hız
landırılırken, bir yandan da, Türk televizyonunun, 
bütün bölgede ve bölgenin bütün köylerinde, sürek
li ve iyi şekilde seyredilebilmesi sağlanmalıdır. 

İktidar, üçüncü - dördüncü - beşinci - altıncı 
kanalları tasarlaya dursun, daha birinci kanal bile, 
ülkemizin bazı bölgelerinde, özellikle Güney sınırla
rımıza yakın yörelerden birçoğunda, iyi seyredile
memektedir. Hiç seyredilemediği yerler de vardır. 
Onun için, büyük kentlerde yeni kanallar açma lük
sü ertelenip, öncelik, birinci kanalın bütün yurtta 
doğru dürüst seyredilebilir duruma gelmesine veril
melidir. Yabancı televizyonların etkisi ancak öyle 
kırılabilir. 

Güneydoğu Anadolu'nun bazı yörelerinde 
Türk radyolarının bile yayınları doğru dürüst dinle-



nememektedir. O bakımdan, yalnız televizyonun 
değil, devlet radyolarının da vericileri bir an önce 
güçlendirilmelidir. 

10. Türkçe ve okuma-yazma öğretimi, bölge 
köylerine, mutlaka, meslek ve sanat eğitimiyle, 
sağlıklı yaşam eğitimiyle birlikte götürülmelidir. 

11. Tüm bölge köylerinin otomatik telefona 
kavuşturulması, öncelikle ve sür'atle sağlanmalıdır. 
Telsiz konuşmaları teröristler tarafından da dinle
nebildiği için, güvenlik açısından telsiz değil, tele
fon iletişimine ağırlık verilmelidir. 



III. DIŞA DÖNÜK ÖNLEMLER 

Türkiye'deki şiddet eylemleri, özellikle "bölü
cü" veya "ayrılıkçı" denilen ve birkaç yıldır Gü
neydoğu Anadolu'da tırmanışa geçen eylemler; 
büyük ölçüde dıştan kaynaklanıp desteklendiğine 
göre, içe dönük önlemlerin veya sınırı daha iyi ko
rumanın yeterli olmayacağı açıktır. Aynı zamanda 
dışa dönük önlemler de alınmalıdır. Uluslararası 
ilişkilerimiz bu amaçla gözden geçirilmelidir. 

Ancak, dışa dönük önlemler alınırken, sınır-
ötesi askeri harekâttan kesinlikle kaçınılması ve si
yasal önlemlere ağırlık verilmesi gerekir. Zaten, ül
kemize yönelik bölücü veya ayrılıkçı akımlar ve 
şiddet eylemleri, yalnızca bazı sınır komşularımız
dan kaynaklanmıyor. Bu akımları doğrudan veya 
dolaylı destekleyen, bazı bölge dışı ülkeler de var
dır; ve aralarında "dos t" denilen veya müttefik ül
keler de bulunmaktadır. Avrupa Parlamentosunun 
Ermeni, Kıbrıs ve azınlıklar konularına ilişkin son 
kararı bunun yeni ve somut bir kanıtıdır. Türkiye' 
de demokrasi işlerken böyle kararlar alınamazdı. 

ö t e yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nin 
1975 Nisan'ına kadar Irak'taki ayrılıkçı akımları 
açıktan desteklediği; ve bunun Türkiye'yi de etkile
diği bilinmektedir. 1975 Nisanından sonra da ABD, 



bu işlerden büsbütün sıyrılmış olmayabilir. Ayrıca 
Libya, bu gibi akımları, Türkiye'yi de hedef alarak, 
desteklediğini saklamamak tadır. 

Fakat Türkiye, son yıllarda, en yakın "dos t" 
veya müttefik" bildiği ülkelerin bile kendi aleyhin
de tutumlar izlemesine, kararlar almasına engel 
olamıyor. 

Bu durum, Türkiye'nin, uluslararası ilişkilerin
de ciddi bir zaaf içine düştüğünü göstermektedir. 

Böyle bir zaafa, demokrasiden uzaklaştığımız 
ve uzak kaldığımız için düşülmüştür. Çünkü, Türki
ye, demokrasiden uzaklaşınca, Batıdan ve özellikle 
Batı Avrupa'dan da uzaklaşmış oluyor; ve, o yüz
den, uluslararası ilişkilerinin dengesi bozuluyor; 
dünyada yalnızlaşan, uluslararası haklarını koruya
mayan, itilip kakılan bir ülke durumuna geliyor. 

Dış destekli terörist gruplar da, bunu bildikle
ri için, eylemlerini hızlandırarak, Türkiye'yi ürkü
tüp, gerçek demokrasiye dönüşten caydırmak isti
yorlar. 

Ülkemize yönelik bölücü akımların ve şiddet 
eylemlerinin dışarıdaki desteklerini etkisiz kılabil
mek için uygulanacak siyasal yöntemlerin ve ön-



temlerin başarılı olabilmesi, Türkiye'nin uluslararası 
ilişkilerinde güçlü olmasına; bu alanda güçlü olabil
mesi de, gerçek anlamıyla demokrat olmasına bağ
lıdır. 

Bütün bunlar gözönünde tutularak, Türkiye'
nin, bir an önce, gerçek demokrasiye dönüş süre
cini tamamlaması, uluslararası ilişkilerimiz açısın
dan olduğu kadar, iç güvenlik açısından da gerek
lidir. 

ö t e yandan, komşu ülke Suriye'nin, ülkemizi 
hedef alan terör örgütlerine yataklık ettiği bilin
mektedir. Buna karşı da, Türkiye, smır-ötesi askeri 
harekâta başvurmamak koşuluyla, elindeki tüm et
kili yaptırımları uygulamalıdır. Kaynağı Türkiye'
de buıunan suların kullanım biçimi, Suriye'ye kar
şı etkili yaptıkımlar arasında yer alabilir. 

Irak'a yönelik sınır-ötesi harekâttan da kesin
likle kaçınılmalıdır. Irak'ın buna müsaade etmesi, 
hatta bunu teşvik etmesi, böyle harekâtın, Türkiye 
açısından, sakıncalarını azaltmaz. 

Bazı çevreler, Irak'ın, İran'la başı dertte oldu
ğu ve o yüzden şimdi kendi Kuzey bölgesini koru
yamadığı için, Türkiye'yi böyle harekâta teşvik et
tiğini sanıyor olabilirler. Oysa bu doğru değildir. 



Irak yönetimi, daha İran'la savaşa girmeden önce 
de, Türkiye'yi, ortak güvenlik önlemlerine çekmeye 
uğraşırdı. Bundan amacı, ayrılıkçı etnik akımların 
baskısını olabildiğince, kendi üzerinden Türkiye'
nin üzerine aktarmak; ve Türkiye'yi o akımların 
başlıca hedefi durumuna getirmekti denebilir. 
Irak'ın bu yöndeki ısrarlı isteklerine, eskiden, hep 
olumsuz yanıt verilirken, son yıllarda, Türkiye'nin 
bu açıdan tutum değiştirmesi, çok yanlış olmuş
tur. Irak, büyük ölçüde amacına erişmiştir. Sınır-
ötesi askeri harekât, üstelik, iç güvenliğimiz açı
sından da hiçbir yarar sağlamamıştır. 



SONUÇ 

Güneydoğu Anadolu'nun sorunları temelde, 
etnik değildir. Bu bölgede, yalnız Kürt asıllı değil, 
çok sayıda değişik etnik gruplar vardır; ve bunlar, 
yüzyıllarca, içiçe,barış içinde yaşamışlardır. Bu 
barış, ancak, kısa bir süre, dışarıdan tahrik edilen 
Ermeni ayaklanması ve saldırılarıyla bozulmuşsa 
da, sonra yine düzelmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan 
beri de, hangi etnik gruptan olursa olsun, tüm böl
ge halkı, Türk Ulusunun eşit üyeleri olmanın bi
linci içinde bütünleşmiş durumdadır. 

Bölge halkında bölücü akımlara hiçbir yatkın
lık yoktur. Bu halk, hangi etnik kökenlerden gel
miş olursa olsun, Türk Ulusunun eşit ve ayrılmaz 
bir parçasıdır. Çektiği bütün acılara, katlandığı 
yoksunluklara ve zaman zaman uğradığı baskılara 
karşın, bölge halkı, bu Ulusa, Devlete, vatana bağlı
lığını her vesileyle kanıtlamıştır. 

Bölgede herhangi bir önlem uygulanırken, 
halka kuşkuyla bakıldığı izlenimini vermekten 
özenle kaçınılmalıdır. 

Güneydoğu Anadolu'nun sorunları, aslında, 
etnik nedenlerden değil, sosyal ve ekonomik ne-



denlerden, bölgenin feodal yapısından ve bazı 
dış tertip ve tahriklerden kaynaklanmaktadır. 

Onun için, son zamanlarda ciddi boyutlar 
edinen iç güvenlik sorunu, ancak, sosyal ve eko
nomik sorunlarla ve uluslararası ilişkilerle bir arada 
ve bütünlük içinde değerlendirilerek çözülebilir. 
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