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ÇAĞRI 
Siyaset üç önemli eksen üzerinde yapılır. Bunlardan en 

önemlisi insandır. İkincisi, benimseyip savunduğu siyasettir. 
Üçüncüsü, maddi alt yapıdır. Demokratik Barış Hareketi, siya
sete ilişkin genel bir çerçeve ve maddi alt yapının bütününü sun
maktadır. 

Demokratik Barış Hareketi diyor ki: Bugüne kadar, parti 
ve politikacılar hakkında dile getirdiğiniz şikayetlerde haklı ise
niz, sorun yaratan, çözüm bulamayan politikacılarla onların ne
den olduğu yılgınlığa, bezginliğe, bedbinliğe son vererek, tercih 
ve takdirlerinize sunulmuş bu olanakları kullanın. Size bitmiş, ta
mamlanmış bir örgüt yapısı ve siyaset dayatmıyoruz. Sadece, ge
nel siyasi çerçeve ve kaynağı belli, vergilendirilmiş maddi alt ya
pıyı sunuyoruz. Gelin, tüm donanımı tamamlanmış ve tamamla
nacak, i l ve ilçe binalanmızda siyasi sorumluluğu olmayan yaz
manlara kendinizi kaydettirin. Gelin, tabandan örgütlenerek, seçi
lin, seçin. Gelin bu partinin 40 yaşını aşmamış ilk Genel Başkanı 
da dahil, tüm yetkili mevki ve birimlerini sizler belirleyin. 

Biz alışılmamış birşey yaptığımızı biliyoruz. Bunu yadır
gayanların olduğunu ve olacağını da biliyoruz. Ama inanın ki bu 
hepimiz için bir fırsattır. Gelin, yaratılmış bu olanağı beraberce 
kullanalım. Geleceğimizi artık başkalarına teslim etmeyelim. Bize 
bugüne kadar birşey vermemiş ve vermeyeceklerin önünde el o-
ğuşturmaktan vaz geçelim. Gelin politikayı dedikodu ve çıkar ek
seninden kurtaralım, gerçekçi, ilkeli ve yürekli yapalım. Yaldızlı 
ve parlak isimlerde umut arayarak, onların peşinden koşarak, ken
dimizi aldatmayalım. Unutmayalım ki onları da bizler yarattık. Ge
lin, ezikliğimize bir son verelim. Sosyal, siyasal ve iktisadî sorun
larımıza Türkiyelilik bilinci ile sahip çıkarak, bu sorunları birlikte 
çözelim. Gelin Türkiye Barış Projesini birlikte gerçekleştirelim. 

Bilelim ki, Demokratik Barış Hareketi, siz sahip çıkar
sanız var olacaktır. 

DEMOKRATİK BARIŞ HAREKETİ 
Geçici Y ü r ü t m e Kurulu Başkanı 

Ali Haydar VEZİROĞLU 





DEMOKRATİK BARIŞ HAREKETİ 
BARIŞ BİLDİRGESİ 

Demokratik Barış Hareketi Türkiye îç in Bir Ba
rış Projesidir 

Kurmak ve yaşatmak istediğimiz, özlemini duyduğu
muz barış, iktisadi, sosyal ve siyasal barıştır. Barış, birey
ler, sınıflar, kümeler ve toplumla devlet arasında, hak, 
adalet, hukuksal eşitlik ve ekonomik güvence temelinde 
oluşur. Böyle bir barış, öncelikle kendimizle, tarihimizle, 
coğrafyamızla barışık olmamızı ve barışmamızı şart ko
şar. Bunun için, bireyler, kümeler ve sınıflar olarak, önce 
kendimizi tüm çıplaklığı ile aynada görmemiz ve bir sor
gulama sürecini başlatmamız gerekir. 

Geleceğini barış içinde yaşayacak Türkiye'nin yaratıl
ması, bu sorgulama süreciyle başlayacaktır. Biz, ülkemizi 
ve bölgemizi, dünya uluslar ailesinin barış ve istikrar ada
sı yapmak istiyoruz. Bu biz im hayalimizdir. 

Sorunları da, çözümleri de biliyoruz. Hayallerimizi, 
gerçeklerle bağdaştırmasını da biliyoruz. Biz im yola çık
mamızın nedeni, işte bu hayal, bu umut ve bu heyecan
dır. 

Dünya büyük bir değişim içinden geçiyor. Türkiye, 
bu değişime "tabi olan" değil, "değişimin kendisine 
sunduğu fırsatları değerlendiren" bir ülke olmak zorun
dadır. Türkiye, Dünyada hakettiği yeri almalıdır. 

Artık Büyük Düşünmemiz ve Büyük Düşünme
ye Alışmamız Gerekiyor 

îliklerimize kadar sinmiş özgüvensizlikten kurtulma
mız, tarihimizden kopmaktan kaynaklanan edilgen tavrı 
terketmemiz şarttır. Dünyada ve bölgemizde, insan hak
larının, demokrasinin ve barışın egemen olması için üze-
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rimize düşen tarihi görevin bilinciyle davranmak zorun
dayız. 

Sovyetlerin çökmesiyle soğuk savaş dönemi sona er
di, i k i kutuplu dünya, yerini çok merkezli bir dünyaya bı
raktı. Avrupa'da ırkçılık, Balkanlarda etnik kıyıma yol 
açan milliyetçilikler türedi. Kafkaslar'da ve Ortadoğu'da 
bağımsız devlet arayışları ortaya çıktı. Orta Asya, paylaşı
ma açık bir pazar haline geldi. Bölgemizde yaşananlar, 
Birinci Dünya Savaşı koşullarım hatırlatmaktadır. Geliş
meler, Türkiye'nin; iç yapışım, bölgedeki konumunu ve 
hedeflerini yeniden gözden geçirmesini kaçınılmaz kıl
maktadır. 

Dünyadaki ve bölgemizdeki değişimin yarattığı im
kanlardan yararlanmamız, ülkemizde, iktisadi, siyasi ve 
sosyal alanda yeniden yapılanmayı başarmamızla müm
kündür. 

Demokratik Barış Hareketi Yeniden Yapı lanma 
İhtiyacının Alttan Gelen Dalgasıdır 

Demokratik Barış Hareketi, Türkiye'yi yeniden 
kurma, ulusal ve uluslararası düzeylerde, kendimizi ve iş
gal ettiğimiz yeri yeniden tanımlama hareketidir. Yeni
den tanımlamada barışı ve insan haklarını merkezimize 
alıyoruz, tnsan haklarını ve demokrasiyi bölgemizde de 
egemen kılmak istiyoruz. Ülkemizin bölgede ve Dünya
da yeni tarihi hedefleri ve misyonları olduğuna inanıyo
ruz. Çünkü, biz ülkemizdeki barışın bölge barışına, böl
gemizdeki barışın Dünya barışına temel oluşturacağım 
ve barışı sürekli kılacağım biliyoruz. 

Bu hedef ve görevlerin başarılması için, Türkiye'nin 
öncelikle Batı karşısındaki tarihi ezikliğinden kurtulması 
gerekiyor. Biz, küçümsenen, unutturulmaya çalışılan, 
ciddiye alınmayan tarihi-kültürel mirasımız üzerinde yük
seliyor ve yeni bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. 
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Fikri köklerimizi kendi tarihimizden alıyoruz. 
Binlerce yıldan beri çeşitli dinlerin ve medeniyetlerin be
şiği olmuş Anadolu'nun hümanist kültürü, insanlığın or 
tak değerlerine büyük katkılar yapacak güce sahiptir. 
Biz, tarihimizdeki hümanist geleneği, çok kültürlülüğü 
ve bu doğrultuda yaşanmış siyasi tecrübeleri, abartıdan 
uzak, objektif ve eleştirel bir temelde bugüne taşımanın, 
bugünkü evrensel değerlerle birleştirmenin hareketiyiz. 

Artık Dünyamız Küçülüyor 

İnsanlara, geleceklerini planlamada kendi sınırlan 
yetmiyor. Her ülke, dünyamn ufak bir köyü haline geli
yor. Bilginin sınırsız dolaşımı ve iletişimi sonucu, bilgi te
kelleri etkisini kaybediyor. Bilginin nerede olduğu, nere
de tutulduğu artık çok önemli değil. Ulusal sınırlar, 
iktisadi ve siyasi bütünleşmeler sonucunda anlamlarım 
yitiriyor. 

Bunlann yanısıra, açlık, işsizlik, savaş, etnik, dinsel 
ve kültürel farklılıklar nedeniyle, ülkeler ve bölgeler ara
sında büyük göçler yaşanıyor. Göç etmek zorunda kalan
lar, göç ettiği yerlere sorunlarım da taşıyorlar. Böylece, 
sorunlar, sadece bir ülkenin iç sorunu olmaktan çıkıyor, 
uluslararası boyut kazanıyor. Çözüm, insan haklannın, 
demokrasinin evrensel değer haline gelmesinde, açlığın, 
işsizliğin, yoksulluğun dünya ölçeğinde ortadan kaldırıl
masında yatıyor. 

Küreselleşme ve bütünleşme süreci, ülkeleri birbirle
rine bağımlı kılıyor, bağımsız karar alma olanaklarım sı
nırlıyor. Dünyada, uluslarüstü yeni karar birimleri oluşu
yor. Küreselleşme ve bütünleşme, insanlığın ortak evini 
kurma hayalini, uzak bir olasılık olmaktan çıkarıyor. Tür
kiye, istese de istemese de bu gelişmelerin dışında kala
maz, tşte bu yüzden, alışılmış düşünce kalıplarını terket-
mek ve büyük düşünmeye başlamak zorundayız. 
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Küçülen dünya, barışı zorunlu kılıyor. Ama, bu
nun için banşı bir hayal olmaktan çıkartmak, yaşanan bir 
gerçeklik yapmak için uğraş vermek gerekiyor. Mustafa 
Kemal Atatürk, altmış yıl önce; Demokratik Barış 
Hareketi, şimdi sesleniyor: Yurtta Barış, D ü n y a d a 
Barış. 

Demokratik Barış Hareketi İnsanı Temel Alır 

Biz, iyiliğin ve güzelliğin ölçüsünü, şu anda yaşayan 
insanda arayan bir anlayışı temsil ediyoruz. Vaadedil-
miş cennetler uğruna bugünkü kuşakların feda 
edilmesini savunan ve feda eden anlayışları redde
diyoruz. İnsanların yaratıcı güçlerini özgürce geliştire
bildikleri, eşit ve eşdeğer oldukları bir toplumun hayalini 
kuruyoruz. İnsanın insan tarafından sömürülmesine, bas
kı altına alınmasına son vermek istiyoruz. İnsanlann öz
güvenlerini kazanmalarını, onur ve şerefleriyle yaşamala-
nnı ve bunlann önündeki her türlü engelin, her türlü 
tutsaklığın kaldırılmasını amaçlıyoruz. 

Demokratik Bat ış Hareketi, Demokratik, Öz
gür, Paylaşmacı, Katılımcı, Üretken, Dayanışmacı 
Bir Türkiye'yi Kurmayı Amaçlamaktadır 

Bu ülkede yaşayan herkesin, eşit ve eşdeğer koşullar
da, iktisadi, siyasi, kültürel ve sosyal hayata katılımını he
defliyoruz. Hayalimiz, kurumsal alanların birbirlerinden 
özerkleştiği, özgürleştiği bir toplum kurmaktır. Ekonomi
nin tek belirleyiciliğine, tahakkümüne karşı olduğumuz 
kadar, siyasetin tek belirleyiciliğine de karşıyız. 

Bu hedeflere ulaşmak için, devlet-toplum ilişkisinin 
yeniden düzenlenmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun için 
yalnızca, devletin demokratikleşmesi yeterli değil
dir. Toplumun da demokratikleşmesi şarttır. Gün
lük yaşantımızın her noktasına sinmiş, etkilerini her an 
hissettiğimiz, otoriter, hoşgörüsüz, dayanışmacılıktan 

10 



uzak, şiddet tutkunu ve çözümlerini şiddette arayan ge
leneklerimizle hesaplaşmamız gerekiyor. 

Demokratikleşmek ve barış içinde yaşamak için, dev
let ve toplumun, artık birbirlerini suçlamaktan vazgeç
meleri, öncelikle hatayı kendilerinde arayan bir sorgula
ma sürecini başlatmaları şarttır. Savunduğumuz barış 
projesi, tarafların demokratik değerler temelinde, kendi 
sorgulamalarını yaptıkları projenin adıdır . 

Devletin halkla olan ilişkisi, tarihsel geleneğimizin 
de bir sonucu olarak, bugün yaşadığımız çoğu sorunun 
kaynağıdır. İzlerini bugün bile gördüğümüz bu gelenek, 
otoriter, keyfi, kural tanımazdır. Kuralı aba altında sopa 
göstermek amacıyla kullanır. Vatandaşını, teba sayar ve 
canı üzerinde mutlak bir hakka sahip olduğuna inanır. 
Korkutma ve sindirmeyi kendisinin varlık nedeni olarak 
görür. Halkın haklarını değil, yükümlülüklerini öne çıka
rır. Halka hizmeti bir görev değil, bir lütuf kabul 
eden bu yasakçı ve otoriter devlet anlayışı, bugün 
de egemenliğini sürdürmektedir. 

"Sınıfsız ve imtiyazsız" bir toplum yaratmak iddiasıy
la, sosyal sınıflar; laik bir devlet yaratmak iddiasıyla din 
ve kültür farklılıkları; tek bir etnik kökenden geldiğimiz 
iddiasıyla farklı soy kümeleri yok sayıldı. Toplumda tabu
lar ve yasak alanlar ilan edildi. Bunlara aykırı davrananlar 
cezai yaptırıma uğradı. Sonunda devlet, Türklüğü ve Sün
niliği vatandaş olmakla eş sayan bir anlayışın üzerine 
oturdu.Tüm laiklik iddialarına rağmen, Diyanet işleri Baş
kanlığı eliyle, Sünni-Hanefi mezhebi resmi olarak örgüt
lendi. Okullara zorunlu din dersleri konuldu. Bütün bun
lara karşın, türdeş bir toplum ve tek tip birey yaratma 
arzusu TUTMADI. Ülkenin siyasal birliğini, farklılıkları 
yok sayarak, tek bir etnik-kültürel kimliği dayatarak sağ
lamak çabası başarılı olamadı. 
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Bugün devletin, toplumu birarada tutacak bir üst-
kimlik sağlama yeteneği azalmış; devlet ve toplum, sü
rekli bir kimlik bunalımıyla boğuşur hale gelmiştir. Türk-
Kürt, Alevi-Sünni, laik-antilaik ekseninde oluşan kimlik 
bunalımı, toplumsal bağlan zayıflatmış, çözülme eğilim
lerini açığa çıkartmıştır. Sonuçta, devlet ve din, etnik ve 
kültür kümeleri arasında onanlması giderek zorlaşan bir 
güven bunalımı ortaya çıkmıştır. 

Demokratik Bat ış Hareketi, bu güven bunalımını 
aşmayı, toplumu devletle, dinsel, etnik ve kültür kümele
rini birbirleriyle, hukuksal eşitlik, demokrasi ve barış te
melinde buluşturmayı, Türkiye'yi güven, istikrar ve hu
zur içinde yaşanır bir ülke yapmayı amaçlamaktadır. 

Demokratik Barış Hareketi, yanyana değil, birlik
te yaşamayı olanaklı kılacak demokratik bir yapılanmayı 
hedeflemektedir. Bizim siyasete bakış açımız "farklılık
ların bir arada yaşatılması ve birlikte y a ş a m a n ı n 
yönetilmesi" dir. 

Biz Birlikte Y a ş a m a n ı n Hukukunu Oluşturmak 
İstiyoruz 

Siyasette çoğulculuğu, sosyal yaşamda çok kültürlü
lüğü savunuyoruz. Demokratik Barış Hareketi, yeni 
bir devlet ve yeni bir vatandaşlık anlayışını hayata 
geçirmeyi hedeflemektedir. Devlet, farklı sosyal, et
nik ve kültür kümelerine eşit uzaklıkta olacaktır. Vatan
daş olmakla bir etnik veya kültür kümesine ait olmak ara
sındaki bağ ortadan kaldırılacaktır. Vatandaşlık bilinci 
Türkiyelilik bilinciyle eş kılınacaktır. Birlik ve bü
tünlük, ancak bu temel üzerinde yükselebilir. 

Hukuksal yapımız bu anlayış ışığında yeniden düzen
lenecektir. Etnik, dinsel, kültürel farklılıklar, birinin diğe
rinin önüne geçmesinin veya onun üzerinde baskı kur
masının bir aracı olmaktan çıkartılacaktır. Bunun için 

12 



Türkün türkçüden, Kürdün kürtçüden, dinin dinciden 
kurtulması gerekmektedir. Demokratik Barış Hareke
ti, her türlü milliyetçiliğe ve dini fanatizme karşı, inanç
lara ve inananlara saygılı, yeni bir yurtseverlik anlayışım, 
Türkiyelilik duygusunu yerleştirmeyi hedeflemektedir. 

Tarihimiz, topluma tek tip elbise giydirme girişimle
rine karşı bir direnme tarihidir. Türkiye insanı, sadece 
devlet tarafından değil, çeşitli siyasal örgütlerce de daya
tılan, etnik-sosyal-kültürel zenginliğimizi tekleştirmeyi 
amaçlayan politikalara geçit vermemiştir. Çok kültürlü
lük, birlikte yaşamak, Türkiye insanının derinden gelen 
arzusudur. Demokratik Barış Hareketi bu arzunun ifa
desidir. Biz, ülkemizin birlik ve bütünlük isteminin 
aşağıdan dalga dalga gelen temsilcisiyiz. İşte bu ne
denle "Adlarımız Farkl ı Soyadımız Türkiye diyo
ruz." 

Sorumluluk Duymayan Bireylerden Oluşan Bir 
Toplum Olduk 

Yasakçı ve otoriter devlet, halkına güvenmediği, kuş
ku duyduğu, ona sorumluluk vermediği için devletine 
güvenmeyen, kuşku, hatta korkuyla bakan, bu nedenle 
ona karşı sorumluluk duymayan toplumun ve bireyin de 
yaratıcısı olmuştur. 

Şikayet etmeyi hak aramak zannediyoruz. Kayıtsız 
şartsız, sorup sorgulamadan uymanın, boyun eğmenin 
yaratıcılığımızı yok ettiğinin farkında değiliz. Gelir ve 
servetimizi arttırmanın yolunu devlete yanaşmakta bulu
yoruz. Sürekli istekte bulunuyor, fakat isteklerimizin bir 
maliyeti olduğunu düşünmüyoruz. Bunlann sağlanmasın
da, bir çaba ve katkıda bulunmayı aklımıza bile getirmi
yoruz. Ter akıtmak yerine, başkasımn sırtından geçinme
yi , köşe dönmeyi erdem sayan insanlann çoğunlukta 
olduğu bir toplum haline geldik. 
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Böyle bir toplum yapısında devlet, belli kesimleri ko
ruyan ve kollayan, belli kesimleri görmezden gelen ya da 
ufak tefek lütuflarla onları memnun etmeye çalışan keyfî 
bir yönetimin adı olmuştur. 

Demokratik Barış Hareketi, ne böyle bir devlet, 
ne böyle bir toplum ne de böyle bir birey istiyor. 
Biz, düzenleyen ve denetleyen bir devlet istiyoruz. Dü
zenlerken, denetlerken hakem olan devlet istiyoruz. 
Yaptığı düzenleme ve denetlemelerde şeffaf olan, hesap 
veren bir devlet istiyoruz. Belli bir sınıfa, kümeye, inan
ca öncelik tammayan, ona ayrıcalıklı davranmayan bir 
devlet istiyoruz. Halkın iradesinden başka bir irade kabul 
etmeyen, hizmet etmeyi görev sayan, bizim, hepimizin 
olan bir devlet istiyoruz. 

Biz, üreten, üretmeyle köşe dönmeyi birbirine kanş-
tırmayan, refahtan pay a lmanın ter akı tmaktan geç
tiğini bilen birey istiyoruz. Devletin sunacağı hizmet
lerin fiyatının vergi olduğunu bilen; vergi ödemeyenle
rin, vergi ödeyenlerin sırtından geçindiğinin bilincinde 
olan; ödediği verginin nereye, kime, nasıl harcandığının 
hesabım soran, sorumlu bireyler istiyoruz. Devletten 
beklediği şeffaflığı, dayanışmacılığı, dürüstlüğü önce 
kendi kişiliğinde gerçekleştiren, haklarının olduğu kadar 
yükümlülüklerinin de bilincinde olan bireyler istiyoruz. 

Bugün Yaşadığımız Sorunlarımızda Yitirdiği
miz Ahlakımızı Arıyoruz 

Barış içinde yaşadığımızı zannediyoruz. Oysa, tıpkı 
savaş dönemlerinde olduğu gibi, savaş zenginlerine ben
zer zenginler ortaya çıkıyor. Yolsuzlukla yoksulluk atbaşı 
gidiyor. Son yirmi yıldır, bu ülke çift rakamlı enflasyonla 
yaşıyor. Enflasyon, sadece paranın değerini düşürmedi. 
Adalet ve ahlak anlayışımızı da tahrip etti. 

Değerlerimiz öyle aşındı ki , yolsuzluk, rüşvet, kayır-
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macılık, yurt dışında açılmış banka hesaplan günlük ha
yatımızın sıradan olayları oldu. Toplumda duyarsızlık, 
umutsuzluk yaygınlaştı. Günün telaşı, yann endişesi, dü
nü unutturdu. Toplumun, bireylerin hafızasını yoketti, 
geleceğe ilişkin hayallerimizi söndürdü. Artık hayal kura
mayan insanlar olduk. Açlık, işsizlik, yoksulluk bizi öyle 
bir hale getirdi k i , baskıya, şiddete, keyfîliğe, boyun eğ
meye, cefa çekmeye alıştık. Çaresiz, yannından endişeli, 
aç ve işsiz kalan insanlar, ekmek yerine onurlannı yeme
ye başladılar. 

Sorunlar Hep Aynı Kaldı Sadece Sloganlar De
ğişti 

Umutlannı kaybeden insanlar, bugüne kadar, iktidar
lar tarafından, sadece siyasi alanda değil, iktisadi alanda 
da istismar edildiler. Sorunların yaratıcıları, sanki kendi
leri sorumlu değilmiş gibi sloganlarla bizleri yıllarca oya
ladılar. Ancak, yıllar boyu sorunlarımız hep aynı kaldı. 
Yalnızca, sloganlar değişti. 

Yoksulluk, işsizlik, enflasyon, gelir dağılımı dengesiz
liği, döviz darboğazı, iç ve dış borçlanmadaki zorlanma, 
cari işlem ve kamu açıklan, vergi adaletsizliği, istikrarsız 
büyüme, bölgelerarası dengesizlikler, kaynak tahsisinde
ki kayırmalar, altyapı yetersizlikleri, nüfus artışı, teknolo
ji yaratamama, ekonominin bugüne değin çözülemeyen 
sorunlan olarak günümüze taşındı. 

Devletin müdahaleci ve keyfi tutumu, onu sadece 
rant dağıtan bir mekanizma haline getirdi. Devlet, belli 
kesimlere fiyat mekanizması, vergi ve harcama politikala-
n aracılığıyla kaynak aktaran, gelir ve servet dağılımı 
dengesizliği yaratan bir iktisadi örgüt olma niteliğini aşa
madı ve hakem olma niteliğini yitirdi. Özel kesim, rant 
dağıtımından pay kapmak için birbirleriyle yanştı. Devle-
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te yanaşan kazandı. Sonuçta, özel kesim rekabetten uzak
laştı. Korumacı ekonomik düzende, gümrük duvarlarının 
arkasında tekelci bir yapı kazandı. îş ahlakı bozuldu, yıkı
ma uğradı, iş disiplini kalmadı. 

Demokratik Barış Hareketi iktisat Politikaları
nı Belirlerken Boş Sloganlara Sığınmayı Reddeder 

Türkiye'nin kaynaklan ve potansiyelleri konusunda 
artık gerçekçi olmak zamanı gelmiştir. Bundan böyle 
abartmalardan ve gerçek dışı beyanlardan kaçınmamız 
gerekiyor. Türkiye'nin mevcut envanterine, dünyadaki 
yeni gelişmelere göre, ayaklan yere basan stratejiler oluş
turmak ve iktisat politikalannı bunlann ışığında düzenle
mek zorundayız. 

Dünyadaki gelişmeler ve ekonominin geldiği nokta, 
tüm iktisadi karar birimlerinin yeniden yapılanmasını ve 
dönüştürülmesini zorunlu kılıyor. Devlet dahil, tüm top
lumsal kesimler, yeniden yapılanmak ve değişime ayak 
uydurmak zorundadır. Hiçbir kesim bunun dışında kala
maz. 

Ülkemizde, iktisadi alanda var olan tekelci yapılan
ma, iktisadi bansın gerçekleştirilmesinde en büyük en
geldir. Tekelci yapılanma, sadece kamu kesimi için de
ğil, özel kesim için de geçerlidir. 

îşte bu nedenle, Demoktratik Banş Hareketi, devle
tin ve özel sektörün yeniden yapılanmasını iktisat politi
kasının temel amacı kabul eder. Yaptığı her türlü harca
manın, teşvik ve sübvansiyonun, topladığı verginin 
hesabım veren; bütçesi saydam, keyfince borçlanama-
yan; kamu mallarım ona buna peşkeş çekemeyen ve ken
disinden istenen bilgileri, halkın bilgilenme hakkının ge
reği olarak kamuya ileten bir devlet istiyoruz. Devlet 
bilgiye erişimde herkese eşit davranmak zorundadır. 
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Demokratik Barış Hareketi Üretimde Fırsat 
Eşitliğini Esas Alır 

Kamu kesiminin yeniden yapılanması, özel kesimin 
de yeniden yapılanması sürecini başlatacaktır. Özlemini 
duyduğumuz toplumsal demokratikleşme, tekelci yapıla-
n n tasfiyesinden ve iktisadi süreçlerin demokratik kılın
masından geçer. Demokratik Barış Hareketi, üretim
de fırsat eşitliğini esas alır. Üretimde fırsat eşitliği 
sağlanmadan, sadece bölüşümde sosyal adaletten söz et
menin doğru olmadığına inanıyoruz. 

Demokratik Barış Hareketi rekabet koşullarının 
geçerli olduğu, devletin payının azaldığı, küçüldüğü, pi
yasaların, güven, açıklık ve istikrar içinde çalıştığı bir 
ekonomik yapılanmayı hedefler. Devletin görevi, rekabe
tin giremediği alanlara girmek, bölgeler ar ası dengesizlik
leri gidermek, insan niteliğini artırmayı esas alan altyapı 
yatırımlarına yönelmektir. Hareketimiz, bu hedeflerin ha
yata geçirilmesi için tüm engelleri aşmaya kararlıdır. 

Ekonomide bansın ön koşullanndan biri , kaynakla
rın, toplumca benimsenmiş hak ve adalet ölçüleri ışığın
da adil dağılımıdır. Demokratik Barış Hareketi, gerek 
toplumsal kaynaklatın, gerekse birlikte yaşamamn yükü
nün ve sorumluluklarının eşit ve adil bölüşümünden ya
nadır. 

Demokratik Barış Hareketi, sosyal bansın bir baş
ka önemli ön koşulunun işçi ve işveren barışından, çalış
ma banşından geçtiğini bilmektedir. Her ik i kesimin de 
hukukça güvence altına alınmış mesleki örgütleriyle, 
eşitlik temelinde pazarlık yapabildikleri bir iş düzeninin 
gerekliliğine inamr. 

Ülkemizde sosyal bansın önündeki en büyük engel
lerden birisi, işçilerin, memurlann, çalışan insanlanmızın 
en temel haklanndan yoksun bırakılmış olmalandır. Çalı-
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şanlar, grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklara tam 
olarak sahip değildirler. İş güvenliği, işsizlik ve genel sağ
lık sigortalan yoktur. Bunlar olmadan çalışma banşı sağ
lanamaz. Eğitim, adalet ve bannma gibi, insanın hayatım 
sürdürebilmesi için gerekli olan en temel ihtiyaçlar bile 
henüz sağlanamamıştır. Mevcut imkanların kullanımında 
ve dağılımında ise fırsat eşitliği söz konusu değildir. 

Demokratik Barış Hareketi İç in İnsan Ekono
minin E n Kıymetli Öğesidir 

Temel ihtiyaçlann karşılanamamış olmasının en acı 
sonuçlanndan bir i de, cehaletin ve niteliksizliğin son de
rece yaygın olmasıdır. Her düzeyde, en azından kendi 
uzmanlık alanının temel bilgilerine sahip, nitelikli, yetiş
miş insan yokluğu, ciddi bir toplumsal yaramızdır. Oysa, 
hedeflerimize ulaşmada, insan ve toplum kalitemizi yük
seltmemiz şarttır. Niteliğin ve yaratılıcıhğın artırılması in
sana yatırımla mümkündür. Bu nedenle, Demokratik 
Barış Hareketi, kaynaklan öncelikle eğitim, sağlık ve 
adalete ayıracaktır. 

Hak ve adalet duygusu her toplumun temelidir. 
Toplumda oluşmuş bulunan ahlaki mutabakat, ve bu 
mutabakat sonucu ortaya çıkan, ortak hak ve adalet duy
gusu her toplumun yazı lmamış Anayasasıdır. Dev
let, ahlaki mutabakatın, hak ve adalet duygusunun, ku
rum ve kurallanyla koruyucusu ve kollayıcısıdır. Bir 
toplumda farklı amaçlar peşinde koşan insanlar arasında 
banş, vatandaş banşı, ancak ve ancak, devletin bu işlevi
ni yerine getirmesi ve toplumda bu yönde ortak bir gü
ven duygusu yaratmasıyla mümkündür. Insanlann top
lum halinde birlikte yaşayabilmelerinin abecesi budur. 

Türkiye'de Ahlaki Mutabakat Zedelenmiş, Hak 
Adalet ve Güven Duyguları Zayıflamıştır 

Çünkü devlet, hak ve adaletin sağlanması için üzeri-
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ne düşen görevleri yerine getirememiştir. Hatta hak ve 
adalet duygusunu zedeleyenlerden hesap sormaya mec
bur olan devlet, hesap sormak bir yana, bunu ihlal eden 
en önemli kurum haline gelmiştir. Eğer bir devlet, işken
ceyle, "faili meçhul" cinayetlerle, köy yakmalarla suçla
nıyorsa; devleti yönetenler ve resmi görevliler, yolsuzluk 
ve rüşvet suçlamalanyla şaibe altında bulunuyorlarsa ve 
bu konularda hiçbir adım atılmıyorsa, o toplumda hak ve 
adaletten, güven duygusundan söz edilemez. 

"Faili meçhul"den "Faili maluma giden bir toplum
da, insan haklan ihlalleri, yolsuzluklar cezalandınlmaz, 
suç işleyenler korunur ve kollanırsa, toplumun bütünlü
ğünü sağlayan kurallar yok olur. Birlikte ve bir arada ya
şama tüm anlamını yitirir, toplum kumaşı yırtılır. 

Devletin hak ve adalet duygusunu tesis edemediğini, 
hatta ihlal ettiğini gören birey ve kümeler, devlete olan 
güvenlerini kaybederler. Kend i bildikleri hak ve adalet 
anlayışım yaşamaya ve yaşatmaya başlarlar. Güvensizlik 
ve kuşku, toplumun en ücra köşelerine sirayet eder. 
Düşmanlık tohumları yeşerir. Şiddet, haksızlık ve adalet
sizliğin çocuğu olarak doğar, hak ve adaletin yerini alır. 

Demokratik Barış Hareketinin varlık nedeni, top
lumsal banş için şart olan ahlaki mutabakatı oluşturmak, 
hak ve adalet duygusunu yeniden yerleştirmektir. Biz, 
çözülme ve dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan top
lum kumaşını yeniden dokuma iddasıyla ortaya çıkıyo
ruz. 

Bunun ön koşulu haksızlıklann, adaletsizliklerin üs
tünü örten ve onlan YENİDEN üreten devleti, hepimi
zin devleti olacak biçimde YENİDEN düzenlemektir. Bu 
düzenlemenin yapılması, devletle-toplum arasındaki geri
l imi ortadan kaldıracaktır. 
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Demokratik Barış Hareketi Halka Rağmen Dev
let, Devlete R a ğ m e n Halk Anlayışına Son Vermek 
İçin Yola Çıkmıştır. 

Biz, bugüne kadar egemen olan, "devletin toplumu" 
anlayışım değiştirmek, "toplumun devletini"'yaratmak is
tiyoruz. Devlet-toplum ilişkisinin bu temelde yeniden dü
zenlenmesi, devletle toplumun barışması, Demokratik 
Barış Hareketinin en önemli hedeflerindendir. 

Bugün ülkemizde, çarpık bir siyaset geleneği yerleş
miştir. Siyasi sorunların çözümü güvenlik birimlerinden 
beklenmekte ve onlara havale edilmektedir. Toplumsal 
sorunlar, bir asayiş sorunu olarak algılanmaktadır. Gü
venlik güçleri de kendilerini devletin asıl sahipleri olarak 
görmeye alışmışlardır. Sivil siyaset tıkandığında müdaha
le etmeyi, bir görev saymaktadırlar. Bu toplumca da bek
lenir olmuştur. 1980 sonrasında şekillenen Anayasal dü
zende, güvenlik güçlerinin siyasete müdahelesi, hukuki 
dayanağına da kavuşturulmuş, düzenli ve sürekli bir hale 
getirilmiştir. 

Üzücü olan sivil siyasetin de kendisini bu geleneğe 
uydurmuş olmasıdır. Eğer bugün ülkemizde, önemli her 
siyasi sorun güvenlik sorunu haline getiriliyorsa, bunun 
en önemli sorumlusu, sivil siyasetçilerdir. Sonuçta, dev
lette önemli mevkileri ele geçirmek ve bu mevkiler ara
cılığı ile rant elde etmek veya rant dağıtmak üstüne otu
ran bir siyaset kültürü egemen olmuştur. Siyaset, inşam, 
toplumu, anlamak, geliştirmek yerine, devletin olanakla
rım kullanmak ve bundan pay kapmak çekişmesine dö
nüşmüştür. Sağ ve sol siyaset arasında bu konuda fazla 
bir fark kalmamıştır. 

Sivil Siyaset Kültürü Değişmedikçe Sorunları
mız Çözülemez. 

Bu siyaset geleneği topluma da bulaştı. Ranttan pay 
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bekleyen çıkarcılar siyasetin ana aktörleri haline geldi. 
Rant dağıtmayan siyasetçiye artık iyi gözle bakılmıyor. Si
yasetin, yalan, yolsuzluk ve yasaklar üzerine kurulması si
yaseti kirletti, siyasetçiye olan güveni azalttı. Mevcut s i 
v i l s iyaset kültürü değişmedikçe ülkemizdeki hiçbir 
temel sorun çözülemez. 

D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , ükedeki siyasi sorun
ların, sadece bir güvenlik sorunu olarak algılanmasına ve 
şiddet temelinde çözülmesine kesinlikle karşıdır. Halkın 
iradesinin önünde başka bir iradenin ve çıkarın olmadığı 
bir sivil siyaset anlayışının yerleşmesini istiyoruz. B u n u n 
iç in ö n c e l i k l e d e v l e t i n üzer indeki sis p e r d e s i n i k a l 
d ı rmak g e r e k m e k t e d i r . 

Bugün, k imi zaman açıkça ifade edilen, k imi zaman 
da tersine beyanlarla saklanmaya çalışılan, buna karşın 
Parlamento ve Hükümet tarafından kontrol altına alına
mayan kurumlar ve odakların varlığı söz konusudur. Bu 
odaklar, denetlenecekleri yerde, devleti yönetmeye, yön
lendirmeye ve denetlemeye çalışıyorlar. Sanki, devlet 
içinde, gözle görülmeyen, ama hissedilen başka bir dev
let daha vardır. Sanki, Parlamento, Hükümet, toplum, 
hepimiz bir "büyük gözaltındayız. 

Bizleri "büyük gözaltında" tutanlar, kendilerini her 
türlü kontrolün dışında ve üzerinde görmektedirler. De
netim dışı kalan odakların varolduğu ve yönlendirdiği bir 
devlet çok başlıdır. Böyle bir devlet kendisinden bekle
nen görevleri gereğince ve layıkıyla yerine getiremez. 

Sis perdesinin sürmesinden fayda umanlar, yöneti
min demokratikleşmesi talebini bir tehdit olarak algılı
yor, şiddetle karşı çıkıyor ve demokratikleşmeyi engelle
meye çalışıyorlar. Çünkü bu odaklann varlık nedeni 
bunalım ve çatışmadır. Böyle bir ortamı yaratmak için sü
rekli devreye giriyor ve gelişmeleri belirlemeye çalışıyor
lar. Ortam, hayatım şiddetten alan örgütleri bir i biri ardı 
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sıra devreye sokuyor. Bu örgütler de bunalım ve çatışma
yı sürekli kılmak için üstlerine düşen rolleri oynuyor. 

Şiddet, karşı şiddeti doğuruyor. Ortam bulanıklaşı-
yor, sis perdesi daha da kalınlaşıyor. Şiddeti esas alan 
odaklar ve örgütler arasındaki sınırların nerde başlayıp 
nerde bittiği belirsiz hale geliyor. Örtülü güç sahipleri iş 
başındalar. Kamuoyunu yönlendirerek, bunalımı yönete
rek ve çatışmalarda karar vererek, "asli görevlerini" icra 
ediyorlar. 

Varlık gerekçesini devletin üzerindeki sis perdesine, 
devletin insan hakları ihlallerine dayandıran terör örgüt
leri de, insan haklarını ve barışı baltalıyorlar. Özgürlük 
ve demokrasiyi savunmak adına ortaya çıkanlar, demok
ratik değerleri ve özgürlüğü yokediyorlar. Şiddet toplum
da yaşam biçimine dönüşüyor. Tüm insani değerlerimiz 
yokoluyor. Korku , ahtapot kolları gibi toplumu sanyor. 
insanlar, ürkeklik, yılgınlık ve bezginliğin sonucu korku
ya teslim oluyorlar. 

Bu arada çatışma kendi tacirlerini yaratıyor. Ortalık 
silah ve uyuşturucu kaçakçıları ile dolu. Terör, tüm taraf
ların faydalandığı ve beslendiği bir sektörün adı olmuş. 
Ülkemizin zayıflamasından fayda uman devletler ortalık
ta cirit atıyor. Tümünün kazançları, gençlerimizin öldü
rülmüş bedenlerinin üstünde, analarımızın gözyaşları ile 
ıslanıyor. 

Biz barış istiyoruz. Barış, ancak çatışan odak ve ör
gütlerin dışında gelişirse hayat bulur. Savaşanların, siyasi 
manevralarının oyuncağı olmazsa yeşerir. Barış, şiddeti 
merkezine alanların cenderesinde, kurt kapanla
r ında değil onlar ın dışında, bağımsız bir barış ha
reketi tarafından, toplumun özlemi olarak dile ge
tirilirse gerçekleştirilir.. Şimdi önümüzde iki yol 
var. 
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Ya yaşanan sorunların batağında kaybolacağız; ya da 
sorunlarını çözmüş bir ülke olarak, dünya uluslar ailesi
nin saygın bir üyesi olacağız. 

Demokratik Barış Hareketi olarak diyoruz ki: 
Gelin, kavgalara bir son verelim. Gelin, bireyleri, 
kümeleri , kesimleri, biribiriyle, toplumu devletle, 
devleti toplumla barışt ıral ım. 

Gelin ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ım 
çözmüş bir Türkiye için birlikte olalım. Türkiyeli-
lik bilincini yaratal ım. 

Gelin Birleşelim; Gelin Demokratik Barış Hare
ketinde Buluşalım; Gelin Barışal ım, Barışı Birlikte 
Başaral ım. Gelin Türkiye'yi ve Bölgemizi Barış ve 
İst ikrar Adası Yapal ım. 
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HEDEF ve İLKELER 

Demokratik Barış Hareketi, Türkiye Barış Projesi
dir. Siyasi, sosyal ve iktisadi yeniden yapılanma hareketi
dir. Türkiyelilik temelinde, toplumsal uzlaşmayı sağlama
nın, toplumu barıştırmanın, çağımızla buluşturmanın ha
reketidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün modern Türkiye'yi 
kurarken, "bu böyle olmaz, vatanı baştanbaşa değiştir
mek lazım, yenileştirmek lazım", sözleri bizlerin ilham 
ve güç kaynağıdır. Biz bu sözlerin takipçisiyiz. Bu amacı, 
yeni fikirlerle, yeni yaklaşımlarla ve bunları içlerine sin
dirmiş, bunlardan heyecan duyan yürekli insanlarla ger
çekleştireceğiz. 

Artık değişim, yenilenme ve devir teslim zamanı gel
miştir. Sistemin bozukluğu üzerine, herkesin bildiği ve 
yaptığı şikayetleri tekrarlarla vakit geçirmeyeceğiz. Siya
setin tıkanması ve siyasetçinin tükenmesi sonucu varız. 
Biz, hiçbir siyasi oluşumun mirasçısı değiliz, miras yedisi 
de değiliz. Çünkü biz Türkiye hareketiyiz. Türkiye insa
nının çığlığıyız. 

Biz Türkiye'yi yeniden yapılandıracağız. Amacı ne 
olursa olsun şiddet ve şiddet kültürünü red ederek, siya
sette çoğulculuğu, sosyal hayatta çok kültürlüğü, iktisadi 
hayatta tüm kesimlere eşit mesafede "hakem devlet" an
layışını hayata geçireceğiz. Biz, bireyleri, etnik-kültür-din 
kümelerini, sosyal kesimleri birbirleriyle, devleti toplum
la, toplumu devletle barıştıracağız. 

Demokratik Barış Hareketi, laik, demokratik; in
san haklarını, kuralların vazgeçilmezliğini ve yargının ba
ğımsızlığını esas alan hukuk devletini egemen kılacaktır. 
Yeni bir Anayasanın yapacağı vatandaşlık tanımıyla, et
nik kültür ve inanç kümelerinden arındırılmış Türkiyeli
lik bi l inci esas alınacak, hiçbir kimliğin, Türkiyelilik kim-
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liginin üzerine çıkmasına izin verilmeyecektir. Her kü
menin, birey hak ve özgürlükleri temelinde, dillerini, 
kültürlerini, inançlarını özgürce ifade etmeleri güvence 
altına alınacaktır. 

Toplumsal barış, siyasal katılımın yaygınlaşması, ye
rel yönetimlerin yeniden yapılandırılarak güçlendirilme
si, merkezi ve yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi, 
saydam ve hesap verir hale getirilmesiyle sağlanacaktır. 

Biz, ülkede yaşayan herkesi yarın endişesinden kur
taracak, genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlik sistemi
ni tesis edeceğiz. Çalışan tüm kesimlerin örgütlenmeleri
nin önündeki tüm engelleri kaldırarak; imzalamış bulun
duğumuz ulusal ötesi anlaşmaları doğrudan iç hukukta 
uygulanır hale sokarak sosyal barış devletini kuracağız. 
Toplumdan dışlanmış ve mağdur edilmişlerin toplumla 
bütünleşmelerini sağlayacağız. 

Piyasa ekonomisine dayalı, piyasanın yaratıcılığına 
güvenen, iktisadi kesimlere eşit uzaklıkta, H A K E M DEV
LETÎ egemen kılacağız. Rekabetçi, dışa açık, iktisadın 
kurallarının öne çıktığı, saydam, inşam merkezine alan 
bir ekonomiyi kuracağız. Üretimde fırsaı eşitliğini, bölü
şümde adaleti sağlayacağız. Tekelleşmenin önüne geçe
cek, tüketici ve tasarruf sahibinin haklarını koruyacağız. 
Bölüşümde adaletin sağlanması için, herkesin kamu gi
derlerine, mali gücü ölçüsünde katılımını sağlayan vergi 
sistemini kuracağız. Sosyal güvenlik sistemine bağlı ola
rak, herkese bir vergi numarası verecek, vergi idaresini 
yeniden yapılandıracağız. 

İşte bunlar biz im temel yaklaşımlarımızın ana hatları
dır. 
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DEMOKRATİK BARIŞ HAREKETİ 
TEMEL YAKLAŞIMLAR 

Ülkemizde siyaset, ilkeleri, uygulamaları ve kadrola-
rıyla tıkanmış durumda. Toplumsal banşa ve demokrasi
ye herzamankinden daha fazla ihtiyaç var. Demokratik 
Barış Hareketi, tıkanmış olan siyasete ve tükenmiş olan 
siyasetçiye alternatif bir hareket olarak halkın için
den doğdu. 

Demokratik Barış Hareketi'nin hedefi Türki
ye'yi iktisadi, siyasi ve sosyal açıdan yeniden yapı
landırmak, yeniden "kurmaktır". Amacımız, Dünya
nın değişen koşullarına Türkiye'nin uyumunu sağlamak, 
dünyada hakettiği yeri almasının koşullarım yaratmaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, toplumsal yaşamda 
ve çalışma hayatında bozulan dengeleri düzeltmeye, bi
reyleri, kesimleri, toplumu ve toplumla-devleti, hak, ada
let, hukuksal eşitlik ve ekonomik güvence temelinde ba
rıştırmaya kararlı olarak siyaset alanındadır. Bu nedenle, 
Demokratik Barış Hareketi, TÜRKİYE DEMOKRASİ 
VE BARIŞ PROJESİDİR. 

Toplumumuz, sosyal kesimleriyle, coğrafî bölgeleriy
le, din ve etnik kümeleriyle bir kültürler bileşimidir. Bu 
bileşimi şimdiye dek Cumhuriyet birarada tutmuştur. Bü
yüyen, gelişen, karmaşıklaşan, sorunları artan toplumu
muzun birliğini sağlayacak, yeni ilke ve kuralların gereği 
apaçık ortadadır. Bu nedenle bir demokrasi projesine ih
tiyacımız vardır. Hukuk düzenimiz otoriter bir devlet ge
leneğinin ürünüdür. Köklü bir hukuk reformuyla birlik
te, artık yerinden yönetim uygulaması başlatılmalıdır. 

Türkiye'nin bugün içine girdiği ayrışma süreci, sos 
yal kümelerin ve kesimlerin tekrar dayanışma içine gir-
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mcsiylc durdurulabilir. Bunun için her kesimin hukuksal 
eşitliği ve çalışma hakkı güvence altına alınmalıdır. Ka
dın, erkekle; soy, kültür kümeleri ve sosyal sınıflar birbi
riyle; inançların herbiri, diğeriyle; özürlüler ve kimsesiz
ler toplumun bütünüyle kendilerini eşit ve eşdeğer 
görmelidirler. 

Toplum, ekonomisi, hukuku, eğitimi, sosyal güvenli
ği ve sağlık sistemiyle yeniden "İnsan Odaklı" olarak 
düzenlenmelidir. Devlet örgütü, ülkemizi dar kalıplara 
sokan, kalkınma ve demokrasi yansında geri bıraktıran 
yapısından kurtarılmalıdır. Siyasî örgütlenmemizin, bu
günkü buyrukçu ve herşeye karışan, birleştireceğine tek-
leştiren; bütünleştireceğine ayrıştıran yukarıdan aşağıya 
yapısı, tersine çevrilmelidir. 

Halk, siyasetin nesnesi değil, öznesi olmalıdır. 
Bunun için, sosyal adalet, sadece tüketim ve bölüşümde 
değil, üretime katılmada ve çalışmak için fırsat eşitliğin
de de aranmalıdır. Aç ve işsiz insamn siyasete katılması 
çok zordur. Açlık ve işsizlik şiddeti körükler. Oysa bu
gün, herzamandan daha fazla dayamşmaya ve toplumsal 
banşa ihtiyacımız var. Ülkemizde bansın ve refahın sağ
lanabilmesi için sağlam ve gerçekçi bir ekonomik politi
kanın oluşturulup, devreye sokulması kaçınılmaz hale 
gelmiştir. 

Demokratik Barış Hareketinin, siyasal felsefesi 
net ve açıktır: Hiçbir birey ve hiçbir sosyal küme, siya
sette ve ekonomide kendisini dışlanmış, ezik ve güven
siz hissetmeyecektir. Her birey ve küme, hukuk dev
letinin kendisine sunduğu ve koruduğu haklar ve 
sorumluluklarla donatı lan bir YURTTAŞ olduğu bi
lincine kavuşturulacaktır. 

Hiçbir birey, hiçbir küme kendi kültürel kimliğini ve 
inancını, diğerinden ve ülke bütünlüğünden daha üstün 
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göremez. Hiçbir şey birlikte yaşama, birlik ve beraberlik 
duygularımızdan daha güçlü olamaz. Biz, yeni bir yurtse
verlik, yeni bir Türkiyelilik bil incini yaratmak için varız. 
Bu inançla diyoruz ki: ADLARIMIZ FARKLI, SOYA
DIMIZ TÜRKİYE. 

İDARÎ Y A P I 

Demokratik Barış Hareketi, iktisadi, siyasi ve sos
yal yeniden yapılandırmada yedi noktamn önemli oldu
ğuna inanır: Bunlar, Öz Değerlere Sahip Çıkmak; Ka
musal Ahlak; Mali ve Sosyal Sorumluluk; Bilgilen
me Hakkı; Yerel ve Yerinden Yönet im; Alanların 
Özerkleşmesi; Toplam Kalite Yönet imid ir . 

Öz Değerlere Sahip Çıkmak, toplumsal değerlere 
sahip çıkarak, iktisadi, sosyal ve siyasal sorunlann çözü
münde tarihsel bağların, kültürel değerlerin, bugünün 
yorumlanması ve yannın biçimlendirilmesinde yol göste
riciliğini kabul etmektir. Yeniden yapılandırmada öneri
lecek kurum ve kuralların bu değerler üzerinde inşa edil 
meşine ve geliştirilmesine özel bir önem vermektir. 

Kamusal Ahlak, toplum çıkarlarının, bireysel öz
gürlükleri de esas alarak, toplumun katılımıyla belirlen
mesidir. Bireysel hırs ve egoizm yerine, dayamşma ve 
paylaşma duygusu temelinde kamunun yeniden ahlak-
landınlmasıdır. 

Yerel ve Yerinden Y ö n e t i m ilkesi, kamusal alanın 
devletten ayrılması, sivil toplum örgütlerinin yönetime 
katkılarına fırsat tanınmasıdır. Yerinden yönetim ilkesi, 
yetki ve karar alma süreçlerinin yaygınlaştınlarak, sivil 
toplumun siyasi katılımının artırılmasını esas alır. Yerel 
yönetim, merkezi idarenin, mahalli idarelere görev ve 
yetki devridir. 
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Alanların Özerkleşmesi, ekonomik, sosyal, siyasal 
alanlann birbirinden işlevsel olarak özerkleşmesi ve bir
birleri üzerine tahakküm kurmamaları ilkesidir. Demok
ratik ve çoğulcu bir toplum ancak bu temeller üzerine 
kurulabilir. 

Mali Sorumluluk, iktisadi birimlerin (kişi, kurum 
ve kuruluşların) hak ve yükümlülüklerinin saydamlığıdır. 
Sosyal sorumluluk, iktisadi süreçte yer alan herkesin 
üretmek, tüketmek ve tasarruf etmek eylemlerinden kay
naklanan yararlann adaletli olarak paylaşılmasını sağla
maya dayanır. Mali ve sosyal sorumluluk ilkesinin hayata 
geçmesi, bilgilenme hakkının güvence altına alınmasın
dan geçer. 

Bilgilenme Hakkı, devlet dahil, toplumdaki tüm 
gerçek ve tüzel kişilerin, mal ve hizmet üretimindeki ma
li yönden ve hizmet kalitesi yönünden hesap verme hak
kını ve sorgulanma talebinin cevaplanmasını içerir. Bu
nun hayata geçmesi ancak, bilgiye erişimde eşitlik 
ilkesinin yerleştirilmesiyle mümkündür. 

Toplam Kalite Yönet imi , toplumdaki tüm gerçek 
ve tüzel kişilerin mal ve hizmet üretim sürecinde, üretim 
maliyetinin düşürülmesi, üretilen mal ve hizmetlerin ka
litesinin yükseltilmesi ve bunun yönetilmesidir. Bu doğ
rultuda, toplumda her düzeyde kalite kontrolünün yapıl
ması ve gerekli denetim sistemlerinin yerleştirilmesi 
esastır. 

Bu noktaların ışığında, Demokratik Barış Hareke
ti, yeniden "kurmayı", Türkiye'yi ters yüz etmek, tüm 
kurum ve kurallan silbaştan düzenlemek olarak anlamaz. 
Mevcut yapıyı sorunlu kılan, mevzuat ve uygulamalarda
ki noksanlık ve aksaklıklann öncelikle saptanmasını, Tür
kiye'nin gerçekçi bir envanterinin çıkanlmasını ve politi
kaların bu envanteri de dikkate alarak belirlenmesini 
amaçlar. 
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Türkiye'de, bugüne kadar gerçekleştirilen, düzeltme 
ve yapılanma çabalan, daha çok yasa ve memur kalaba
lıklaşması yaratmış ama sorunlar çözülmeden, aynı kal
maya devam etmiştir. Yığınlarca yasa, yığınlarca memur, 
sınırlan ayrılmamış, görevleri birbirinin içine girmiş, eş
güdüm ve işbirliğinden uzak, birbirinin benzeri yüzlerce 
kurum ve kuruluş söz konusudur. Demokratik Barış 
Hareketi, yerleşik yapının, yaz boz tahtasına dönen uy
gulama ve düzenlemelerle daha fazla tahribinin önüne 
geçmeyi amaçlamaktadır. 

Demokratik Barış Hareketi, yeniden yapılanma
yı ", öncelikle kuralların ve kurumların günlük hayatımıza 
egemen kılınması olarak anlar. Bu nedenle silbaştancı de
ğiliz. Bir sistemi tümüyle terkedip, ötekine geçmenin 
mümkün olmadığı ve uygulamadan kaynaklanan sorunla
rı çözemeyeceği inancındayız. Yıkmak ve sonra yeniden 
yapmak değil, aksaklıkların nereden kaynaklandığına ba
karak günlük hayatm herkes için sadeleştirilmesini, yaşa
nabilir kılınmasını hedefliyoruz. 

Biz, iktisadi, siyasi ve sosyal yapılanmayı, her bir ala
nın kendi kurum ve kurallanyla işlemesini sağlayacak "iş
levsel özerkliğin9 yerleşmesi olarak anlıyoruz, iktisadi, 
siyasi ve sosyal alanların, devletten ve birbirinden özerk
leştirilerek, birinin diğerini yönlendirmesine, diğeri üze
rine egemenlik kurmasına engel olmak istiyoruz. Söz ko
nusu alanların içiçeliği, ülkenin kaderinin, her türlü 
kontrolden uzak, dar bir iktisadi, siyasi ve sosyal elitin 
eline geçmesine neden olmuştur. Karşılıklı göz yumma, 
birbirini idare etme, bir yaşam biçimi haline gelmiştir. 
Bu ise, tek boyutlu, otoriter, sorunlannı çözmekten aciz, 
ahlaki yozlaşmaya açık bir toplum yapısının doğmasına 
yol açmıştır. 

Konulmuş kurallann göz ardı edilerek, birbirini kol
lama geleneği, takdiri yetkilerle donanmış keyfi bir idari 
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yapıyı doğurmuştur. Bu yapıya göre şekillenen toplumda 
ahlaki mutabakat yok olmuştur. İktisadi, sosyal, siyasal 
alanlardaki keyfilik, kuralsızlık veya kural tanımazlık, 
kaybolan ahlaki mutabakat, bugüne kadar kavgası veri
len, ekonomide devletin mi, özel sektörün mü öncelik 
sahibi olması gerektiği tartışmalarını anlamsız kılmakta
dır. Asıl sorun, toplumsal etkinlik alanlarının birbirinden 
ve devletten özerkleştirilmesi, tümünün işlevsel bütünlü
ğünün, hukuki ve ahlaki mutabakat temelinde yeniden 
düzenlenmesidir. 

Demokratik Barış Hareketi, öncelikli olarak, dev
letle onun dışında kalan kamusal alanın birbirinden fark
lılaşmasını, ayrılmasını hedefler. Kamusal ahlak anlayışı
nın, devleti, özel kesimi ve bunlar dışında kalan kesim
leri de kapsayacak biçimde, güçlendirilmesini ve yerleşti
rilmesini savunur. Özel kesimin de, devlet gibi tüm faali
yetlerinde sosyal sorumluluğu olduğunu, sosyal sorumlu
luğunu göz ardı ederek faaliyette bulunamayacağı anlayı
şını yerleştirmeyi benimser. 

Bilgilenme Hakkı, savunduğumuz yeniden yapılan
manın en temel ve vazgeçilmez ilkesidir. Başta devlet ol
mak üzere, kâr amacıyla olsun veya olmasın, tüm gerçek 
ve tüzel kişiler, faaliyetlerini açıklamak, kamunun deneti
mine sunmak zorunda olmalıdırlar. B u onların topluma 
karşı mali ve sosyal sorumluluklan gereğidir. Kamu, he
sap sorma hakkına sahiptir ve bunun hiçbir istisnası ola
maz. İstisna edilen kurum ve kuruluşlar, önceden açık
lanmış hukuksal gerekçeler çerçevesinde bunun dışında 
tutulabilirler. 

Demokratik Barış Hareketi, düzenli ve sürekli bil
gi aktanmı suretiyle, bilginin tekelleşmesini, hizmetin 
keyfileşmesini engellemek ve bilgi kaynaklanna ulaşma
da eşitliği hedefler. Bu suretle kamu oyunun saptınlması-
nı, yalan, yanlış bilgilerle yönlendirilmesini engellemeyi 
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amaçlar. D e m o k r a t i k Bar ı ş Ha reke t i , iktidarlarını ka
mudan saklanan bilgiler üzerine kurarak, otoriter bir top
lum yapısını korumaya çalışanları ve zihniyetlerini değiş
tirmeye kesinlikle kararlıdır. 

Kamu. ülkemizde kabul gördüğü biçimiyle devleti 
değil, devletin dışında kalan bireyleri, kümeleri ve tüm 
sivil örgütlenmeleri kapsar. B u neden le i d a r i y e n i d e n 
yapı lanma, önce l i k l e k a m u n u n y e n i d e n düzenlen
mes i o l a r a k anlaş ı lmal ıd ı r . Amaç. bireylerin ve küme
lerin çeşitli örgütler vasıtasıyla karar alma süreçlerine ka
tılması vc kanın hizmetlerini denetleme olanaklarına 
kavuşmalarıdır 

(darı veııidcn vapılanmaııın esası v asama yargı ve 
vuriıtme arasındaki kuvvetler ayrılığının havaca geçiril
mesi ve titizlikle korunmasıdır Yasama vc yürütme erk
lerinin şimdiye kadar olduğu gibi birleşip, yargıva nuıda-
helesi kesinlikle önlenmelidir D e m o k r a t i k Barış Ha
reket i , kuvvetler ayırımım engelleyen tıını yasaları de
ğiştirecek. Türkiye'yi b i r K A N U N DEVLETİ o l m a k t a n 
ç ıkararak , b i r H U K U K DEVLETİ yapacakt ı r . 

Ülkemizde merkeziye tç i bir idari yapı vardır. Mer
keziyetçi v o n e t i m biç imi , büyüyen ve iht iyaçlar ı 
çeş i t l enen Türkiye 'n in e n i l k e l g e r e k s i n i m l e r i n i 
d a h i karş ı layamaz olmuştur , iki durum devleti halka 
karsı duyar.sız kılmış, hatta devlet halk kaı>ıtlıumı d.»güt
müştür Bu karşıtlığın ortadan kaldırılması, özlemini duy
duğumu/, toplumsal barışın gerçekleştirilmesi, vaygın si
yasal "katılım" ile mümkündür. D e m o k r a t i k Barış 
Hareke t i , t o p l u m u n k a r a r a l m a mekan izma la r ına 
h e r k e s i n kat ı labi leceği , d e m o k r a s i y i k e n d i iç inde 
gerçekleş t i rmiş y e r e l ve y e r i n d e n yöne t imle r in et
k i n okluğu b i r t o p l u m u n kurulmasını amaç la r . 

Toplumsal barış, ancak, siyasal katılımın yaygınlaş-
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ması. idari yapının saydam ve hesap verir hale gelmesi, 
yerel yönetimlerin mali ve idari açıdan yeterli ve hızlı ça
lışmasıyla sağlanabilir. Siyasal katılımın artırılması için, 
öncelikle- merkezi ve yerel yönetimlerin, toplumun de
netimine imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmele
rini gerekli kılar D e m o k r a t i k Barış Ha reke t i , bu ne
denle, yetkilerin yerel yönetimlere devredilmesini yeterli 
bulmaz Demokratikleşme, merkezi ve yerel yönetimle
rin hem kendi iç yapılanmaları, hem de toplumca denet
lenebilir olmalarıyla sağlanabilir. 

Toplum denetimi merkezi ve yerel idarelerin topla
dıkları vergilerle yaptıkları harcamaların yerindeliğinin, 
gt rckliliğinin, etkinliğinin ve üretilen mal ve hizmetlerin 
kalitesinin denetimini kapsar. Vergi mükellefinin parası
nı harcayan hangi kurum olursa olsun, mal ve hizmet ka
litesi denetimine tabi olmak zorundadır. Hiçbir kurum 
veya kuruluş bunun dışında tutulamaz. Bu doğrultuda ilk 
yapılacak olan, merkezi ve yerel yönetimlerin görev, yet
ki ve sorumluluk alanlarının yeniden tanımlanmasıdır. 
Demokratik Barış Hareketi, yasama organının aldığı 
kararlara ve hukuka aykırı düşmemek ve kendi idari sı
nırları içerisinde geçerli olmak koşuluyla, yerel yönetim
lerin, mali ve idari konularda bağımsız karar alabilmesi, 
idari ve mali özerkliğinin sağlanması görüşündedir. 

Demokratik Barış Hareketi, iller Bankası'nın 
Özerkleştirilmesini ve halen merkezi yönet imin 
taşra birimlerince yürütülmekte olan hizmetlerle 
birlikte yerel yönet imlere devredilmesini savu
nur... 

Bugüne kadar, yerel yönetimler konusunda farklı bir
çok model önerilmiştir. Demokratik Barış Hareketi, 
bu doğrultudaki tüm girişimleri olumlu bir katkı olarak 
değerlendirir. Hareketimiz, merkezi ve yerel yönetimler 
arasında, farklı görev ve yetki bölüşümü öneren değişik 
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modellerin kamu oyunda tartışılmasından ve oluşacak 
toplumsal mutabakat çerçevesinde karara bağlanacak 
esasların temel alınmasından yanadır. 

Belirlenen esaslar çerçevesinde, yerel yönetimlere 
aktarılacak hizmetlerle bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi 
için gerekli kaynaklann tahsisi önceden saptanmalıdır. 
İşte bu nokta, sivil toplum örgütlerini, yalnızca istekte 
bulunan kurum ve kuruluşlar olmaktan çıkartacak, mer
kezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve görev bölü-
şümünde yol gösterici, arabulucu bir konuma oturtacak
tır. 

Demokratik Barış Hareketi, sivil toplum örgüt
lerini, talepte bulunan değil, sahiplenen ve denet
leyen kurumlar haline getirmeye kararlıdır. Bu, 
demokrasinin gerçekten işlerlik kazanması için 
şarttır. 

Demokratik B a n ş Hareketi, merkezi ve yerel 
yönetimlerin, hesap ve kayıt düzenini toplumun 
denetimine imkan verecek şekilde yeniden düzen
leyecektir. Bütçelerin saydamlığını sağlayan her türlü 
tedbiri alacaktır. Bütçeler, kamu harcamaları yapabilmek 
için toplanan vergilerin nereye, nasıl ve kimlere harcan
dığını gösteren açık belgeler haline getirilecektir. Bütçe
lerde borçlanmanın üst sınırları mutlaka belirlenecektir. 
Belediyelerde, büyük şehir belediyeciliği uygulamasının 
yarattığı yetki ve kurum karmaşasına son verilecek, Bele
diyelerin gelirlerini artırmalarına yönelik tedbirler alına
caktır, iller Bankası özerkleştirilerek, yerel yönetimler 
bankası haline dönüştürülecektir. 

Demokratik Barış Hareketi, mali denetimde et
kinliğin sağlanması için, Sayıştayın, idari ve hizmet dene
timi için de diğer denetleme birimlerinin yeniden yapı
landırılmasını zorunlu görür. 
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H U K U K 
Toplumumuzun önündeki en önemli sorunlardan bi

ri, adalet duygusunun yitirilmesi, belirsizlik ve güvensiz
lik ortamının egemen olmasıdır. Bu tehlikenin bilincinde 
olan Demokratik Barış Hareketi, siyasî ve ekonomik 
konularda öngördüğü değişikliklerin yanısıra, çağdaş ve 
demokratik Türkiye'ye giden yolu köklü bir hukuk refor
muyla aşmaya kararlıdır. 

Hukuk reformu, yeni bir Anayasa' n ın yapılma
sı temelinde şekillenecektir. Anayasa, birey hak ve 
özgürlüklerinin kısıtlandığı bir belge olmaktan çıkarıla
cak, devletin görev ve yetkilerinin, toplumsal mutabakat 
çerçevesinde belirlendiği bir hukuki belge olacaktır. De
mokratik Barış Hareketi, toplumsal barışın, ancak 
ortak mutabakat belgesi niteliği taş ıyan bir Anaya
sa ve Anayasal Düzenle sağlanabileceği inancında
dır. Ancak, bu yapılırken Anayasa'nın kabulünde etkili 
olamayacak küçüklükteki azınlıkların ve bireylerin bile 
haklarının korunmasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, 
evrensel değerlerin en önemli parçası olan temel özgür
lükler ve insan haklarından hiçbir fedakarlık düşünüle
mez. Uluslararası metinlerde de varlığım bulan bu değer
lerden hiçbir gerekçe ile vazgeçilmemeli ya da bunlar 
kısıtlanmamalıdır 

1982 Anayasası, özgürlükler kadar, özerkliklere de 
karşı olan bir belgedir. Hak ve özgürlük istemlerinin 
önünün tıkanması, zorlaştırılması ya da bütünüyle suç 
kategorisine sokularak yaptınma bağlanması amacıyla ka
leme alınmıştır. Sivil otoriteyi, askeri otorite ile eşdeğer 
tutmuş hatta geri plana itmiştir. Aynca, 1980-1983 evre
sinde yapılan yasalar, Anayasa'ya uygunluk denetimi dı
şında tutulmuş ve böylece mevcut Anayasa dışında, ikin
c i bir Anayasa işlevi gören metinler yumağı ortaya çık
mıştır. 1982 Anayasası ve sözü edilen metinler yumağı, 
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bir bütün olarak irdelenmek ve değiştirilmek zorunda
dır. 

Anayasa, hiçbir yasanın hiçbir nedenle anayasa yargı
sı dışında kalmamasını sağlayacak hükümlere sahip olma
lı ve bu hükümler Anayasa'nın değiştirilemeyecek hü
kümleri arasında yer almalı, anayasa yargısına başvurma 
hakkı genişletilmelidir. Kuracağımız yeni hukuk dü
zeni, insan hakları evrensel değerlerini temel ala
caktır. Türkiye'nin imzaladığı ulusalüstü insan hakları 
belgelerinin, iç hukukta "doğrudan uygulanırlık" niteli
ği sağlanacak, yargı organı başta olmak üzere, ulusal 
sistemdeki tüm yetkili ve görevli makamlar ı bağla
yacak bir düzenlemeye gidilecektir. 

Demokratik Barış Hareketi, düşünce suçları ve 
yasakları anlayışını hukuk düzenimizden bütünüy
le silecektir. Düşünceyi savunma ve ifade hakkı, bunla
ra bağlı olarak bilgilenme, öğrenme, öğretme, araştırma 
yapma hakkı güvence altına alınacaktır. Temel hak ve öz
gürlüklere ilişkin yasalar; işkence, kötü ve aşağılayıcı mu
amele; gözaltı, tutukluluk ve genellikle güvenlik güçleri
ne ilişkin yasalar; silahlı kuvvetlere tanınan yetkiler ve 
silahlı kuvvetlerin sivil kuruluşlarda temsilini sağlayan 
hükümler başta olmak üzere bu konuyla ilgili yasalar ye
niden gözden geçirilecektir. Ayrıca, "Terörle Mücade
le Kanunu"yürürlükten kaldırılacaktır. 

Gerek 12 Eylül rejiminin getirdiği olumsuzlukları sil
mek, gerek çağdaş, evrensel kişi hakları kavramını yeni
den yerleştirmek için salt Anayasa'da ve yasalarda yapıla
cak düzeltmeler yetmez. Demokrasi ve insan haklarına 
aykırı düşen yasaların uygulanmasından doğmuş olan 
olumsuzlukların sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılma
sı gerekir. Bu amaçla, Demokratik Barış Hareketi ge
nel af ç ıkarı lmasından yanadır . 
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Demokratik bir hukuk düzeninin yaratılmasında, yet
kil i ve görevli birincil organ Parlamento'dur. Bugün, ya
sama organı, hükümetlerin onay makamı haline getiril
miştir. Bunun temel nedeni, Siyasi Partiler Yasasının 
parti liderlerine sağladığı "diktatörlüğe" yakın yetkiler 
ve Seçim Kanunu'nun, seçmen iradesinin yasama organı
na yansımasına engel olan hükümleridir. Demokratik 
Barış Hareketi, yasama organın ın gücünü ve etkin
liğini azaltan tüm yasaları değiştirecektir. 

Yürütme organınca ciddi biçimde kötüye kullanılan, 
Kanun Hükmünde Kararname ( K H K ) uygulamasına ya 
son verilecek ya da makul süre içinde yasallaştırılamayan 
KHK' le r in hükümsüz olmasını sağlayan önlemlere yer ve
rilecektir. Olağanüstü rejim içinde bütünüyle denetimsiz 
ayrı bir K H K çıkarma sistemi tamamen kaldırılacaktır. 

Parlamento'nun etkin çalışabilmesinin koşullarından 
biri de, amaca uygun bir "Meclis İç Tüzüğü"dür. Oysa 
mevcut İç Tüzük, Parlamento çalışmalarını ağırlaştırmak
ta, Parlamento içindeki muhalefeti çoğunluk karşısında 
etkisizleştirmektedir. Mevcut Meclis İç Tüzüğü'nün 
ivedilikle değiştirilmesi ve sayı lan sakıncaları orta
dan kaldıran bir niteliğe kavuşturulması gerekir. 

Parlamento üyelerinin toplum iradesini dolaysız ve 
açık bir şekilde yansıtabilmeleri, siyasi dokunulmazlıkla
rının korunması ile mümkündür. Demokratik Barış 
Hareketi, milletvekillerinin "yasama sorumsuzlu
ğunu" sonuna kadar kul lanmalarından yanadır . 
Fakat siyasi faaliyetler dışında kalan ve soruştur
maya tabi olması gereken suçları , dokunulmazlık 
kapsamı dışına çıkartılmalı ve milletvekilleri hak
kında soruşturma yapı lması m ü m k ü n kılınmalı
dır. Ancak bu yöntemin, milletvekillerinin görevini kısıt
lamak açısından kullanılmasını önlemek için, hakkında 
kesinleşmiş mahkeme hükmü olmayan milletvekillerinin 
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hiçbir aşamada tutuklanmasına ve gözaltına alınmasına 
olanak verilmemelidir. 

Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan yargı 
bağımsızlığı, 1982 sonrası yapılan düzenlemeler sonucu, 
ciddi biçimde yara almıştır. Demokratik Bar ış Hareke
ti, yargının bağımsızlığını sağlayacak tüm yasal 
düzenlemeleri yapacaktır . Yargıç ve savcıların atan
masında yürütmeye tanınan tüm yetkiler kaldırılacaktır. 
"Doğal Yargıç" ilkesi geçerli kılınacak, yargının birliği ve 
tekliği sağlanacaktır. Silahlı kuvvetler de dahil olmak üze
re, yürütmenin özellikle olağanüstü haller bahane edile
rek, yargıya müdahele etme imkanları ortadan kaldırıla
caktır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatılacak
tır. Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına son 
verilecektir. Askeri mahkemeler sadece askerlik görevi 
ile i lgil i suçlara bakacaktır. Askeri İdare Mahkemeleri 
kaldırılacaktır. Sıkıyönetim halinde, yargı yetkisi ola
ğan ve mevcut sivil mahkemelere bırakılacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, otoriter bir siyasi ya
pıyı simgeleyen, "devletpolitikası" adı verilen yaklaşı
ma son verecektir. Demokratik bir devlette, "devlet 
politikası" olamaz, ulusal politikalar olur. Ulusal 
politikalarda ise, gizlilik, sır ve bilinmezlik zırhı içinde 
kalınamaz. Oysa Türkiye'de, "milligüvenlik", "devlet sır
rı", "gizlilik" vb. gerekçelere dayanılarak, birçok hizmet 
alanı dokunulmaz, denetlenmez kılınmıştır. Demokra
tik Barış Hareketi, ulusal politikaların, toplumsal uzlaş
ma çerçevesinde oluşturulmasından yanadır. Açıklanma
sı ülke güvenliği ve toplum çıkan açısından sakıncalı 
olan konuların, yasama organı tarafından bilinir kılınma
sını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, Mil l i Güvenlik Ku
rulunu danışmanlık yapan bir kurum haline dö
nüştürecektir. Kuru l , Başbakan tarafından gerekli görü-
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len hallerde toplantıya çağırılacak ve çalışma alam dış 
güvenlik konularıyla sınırlı tutularak, karar alma yetkisi 
bulunmayacak, kurulda ileri sürülen fikirler, gerekli gö
rüldüğünde, Başbakan tarafından, Bakanlar Kurulu'na ve
ya TBMM'ne aktarılacaktır. Demokratik Barış Hareke
ti, Genelkurmay Başkanlığı'nın, M i l l i Savunma Bakanlı-
ğı'na bağlanmasından yanadır. 

Siyasi ve idari yetkililerin, yaptıkları her türlü eylem 
ve işlem, yargı denetimine tabi olacaktır. İdari yargılama 
usullerine ilişkin kanunlar, yargılama açısından devlete 
üstünlük sağlayan hükümlerden arındırılacaktır. İdari 
yargılamada, dava dosyalarına girmiş evrak ve bilgilerin 
"gizlilik" gerekçesiyle taraflara verilmemesi usulüne son 
verilecektir. Kamu görevlilerinin, görevleri sırasında yap
tıkları hukuk dışı eylem ve işlemler nedeniyle doğrudan 
yargılanmalarına imkan tanınacaktır. Bu nedenle Memu
rin Muhakemat Kanunu kaldırılacaktır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda sanıklara uy
gulanan koruma hükümleri genişletilecek ve bunlar istis
nasız tüm hallerde uygulanacaktır. Tutuklama nedenleri 
azaltılacak ve yargıçlara daha az takdir yetkisi verecek bi
çimde düzenleme yapılacaktır. 

Ceza Kanunu'nun işkence, kötü ve aşağılayıcı mua
meleye ilişkin hükümlerindeki cezalar artırılacak ve daha 
önemlisi bu suçlardan hüküm giymiş olan güvenlik ele
manlarının, cezalarını affa uğrasalar dahi yeniden güven
lik elemanı olarak çalıştırılmaları engellenecektir. 

Demokratik Barış Hareketi, toplumun adalete 
olan güveninin sarsılmasını, toplumsal çözülmenin en 
önemli nedenlerinden birisi olarak görür. Demokratik 
Barış Hareketi, toplumun adalet mekanizmas ına 
olan güvenini, yargıç ve savcı ların saygınlığını sağ
layacak düzenlemeler yapacakt ır . Demokratik Ba-
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rış Hareketi, yargı mekanizmasının sağlıklı işlemesinin 
ilk koşulunu her şeyden önce, yargı ve emniyet mensup
larının eğitim düzeylerinin ve hizmet kalitelerinin yüksel
tilmesi olarak görür. Bu çerçevede, yargı mekanizmasına 
ara eleman yetiştirilmesi, yargıç ve savcıların mesleğe gi
riş ve somasında, hizmet-içi eğitimlerinin sağlanmasına 
yönelik düzenlemelere önem verir. 

Gerçek ve herkesi tatmin eden adaletin tesisi, yalnız
ca yargıçların eğitim düzeylerinin yükseltilmesiyle sağla
namaz. Hukuk disiplinler arası bir bilimdir. Bu nedenle 
hukuk eğitimi, lisans ve lisans üstü olarak düzenlenecek 
ve hukuk dışı eğitim almış olanların, lisans üstü hukuk 
eğitimi almalarına olanak tanınacaktır. Avukatlığa giriş, 
mesleki yeterlilik sınavına bağlanacaktır. Ayrıca, barolar-
ca, avukatların her yıl belli bir süre meslek-içi eğitim al
maları sağlanacak, mesleklerini sürdürmeleri, belirli ara
larla gerçekleştirilen meslek-içi eğitim almış olmak 
koşuluna bağlanacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, atama ve sicil yönün
den Adalet Bakanlığı'na bağlı ve savcıların emrinde "Adli 
Kolluk Kuvveti" nin kurulmasının gereğine inanmakta
dır. Bu birim, suçun işlenmesiyle yargılamanın başlangı
cına kadar olan süreçteki bütün görevleri yapacaktır. Bu 
bir im dışındaki kolluk kuvvetleri, suç önlemeye yönelik 
görevleri yerine getirecektir. 

Adalet dağıtımının hızlanması için yeni mahkemele
rin gerekli olduğuna inanıyoruz. Kentsel yaşama ilişkin 
uyuşmazlıkların çözümü için "Yerel Kent Mahkemeleri" 
kurulmalıdır. Bu mahkemeler kira, tahliye, imar anlaş
mazlıkları gibi sorunları yasada belirlenecek sürede çöze
cektir. Ayrıca mevcut mahkemeleri adalet dağıtamaz ha
le getiren, idari nitelikteki veraset ilamı, yaş tashihi, isim 
tashihi gibi konularda da karar alma yetkisi "Yerel Kent 
Mahkemelerime verilecektir. 
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Demokratik Barış Hareketi, "Küçük talepler 
Mahkemesi" adıyla tek yargıçlı, tarafların katılımı zorun
lu olan mahkemelerin kurulmasından yanadır. Bu mah
kemelerde deneyimli ve kıdemli yargıçlar görev almalı, 
davalar en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır. Küçük Ta
lepler Mahkemeleri'nde duruşmaların sözlü yapılması zo
runlu kılınmalı, yargıç mutlaka tarafları dinledikten son
ra karar vermelidir. Bu mahkemeler, görev alanları daha 
da genişletilerek Sulh Mahkemeleri 'nin yerini alacaktır. 

Tüm tutuklu ve hükümlüler de temel insan hakların
dan yararlanmak hakkına sahiptirler. Ceza ve tutukevleri 
birer suç okulu' haline gelmiştir. Buralara tesadüfen suç
lu girenler, bir süre sonra itiyadi suçlu konumuna düş
mektedir. Demokratik Barış Hareketi, infaz tedbir
lerinin ıslahını birincil a m a ç olarak ele alacaktır. 
İnfaz aşamasında psikolojik yardım ve hükümlüleri mes
lek sahibi yapmak, cezadan sonra iş bulmak, eğitim v.b. 
konularda yardım sağlanması için gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır. 

EKONOMİ 
Demokratik Barış Hareketi, istikrarlı gelişme

nin koşullarını yaratan sağlam bir ekonomik te
mel olmaksızın, toplumsal barış ın o lamayacağ ına 
inanır. Türkiye'nin iktisadi sorunlan esas olarak yapısal
dır. Ana sorun, problemlerin neler olduğunun bilinme
mesi değildir. Sorunun kaynağında, ekonominin yapısal 
örgütlenmesine ilişkin siyasal tercihlerin yanlışlığı ve bili
nen sorunlar üzerine yeteri siyasi kararlılıkla gidilmiyor 
olması yatmaktadır. 

Demokratik Barış Hareketi, ekonominin yeniden 
yapılanması gerektiğini savunmaktadır. Yeniden yapılan
ma fikrimizi belirleyen, savunduğumuz toplum projesine 

42 



bağlı olan, toplumdaki farklı alanların birbirlerinden 
özerkleşmesi ve özgürleşmesi gerektiğine ilişkin temel i l 
kedir. Temel hedefimiz olan, çoğulcu, demokratik, öz
gürlükçü, eşitlikçi, paylaşımcı ve dayanışmacı bir top
lum, farklı toplumsal alanların birbirlerinden özerk 
olarak var olabilmeleriyle mümkündür. 

Sadece kâr amacının belirleyici olduğu iktisadi libe
ralizmi reddettiğimiz gibi, buna cevap olarak geliştirilen 
siyasetin ekonomiyi bütünüyle tahakküm altına aldığı 
"marksist" veya totaliter diğer seçenekleri de esas olarak 
red ediyoruz. 

Biz, ekonomik alanın siyasetin keyfi müdahele alanı 
olmaktan çıkartılmasını ve özerkleşmesini savunuyoruz. 
Rejimin demokratikleştirilmesini geciktiren, sadece siya
sal alanın sosyal ve kültürel alanlar üzerinde kurduğu 
egemenlik değildir. Ekonomide terk edilemeyen devlet 
vesayeti, yaratmış olduğu karar ve işletme tekelleriyle, 
üretici güçleri güdük kılmış, verimlilik ilkesini ve reka-
betçiliği dışlamıştır. Yeterince gelişemeyen ekonomi, ne 
bireyin yaşam standardını fazlaca yükseltebilmiş, ne de 
toplumsal tabakalar, coğrafi bölgeler ve iktisadi sektörler 
arasında dengelerin kurulmasını sağlamıştır. Ayrıca, eko
nomide devlete bağımlılık ve devlet egemenliği siyasi öz
gürlüklerin gelişmesini engellemiştir. Bunun için ekono
minin yeniden yapılanması kaçınılmazdır. 

Demokratik Barış Hareketi, iktisadi yeniden yapı
lanma programının merkezine insanı koyar. Sadece bi
reyin özgürlüğünü esas almış iktisadi liberalizmin 
veya merkezi planlamayı esas almış kumanda eko
nomilerinin, inşam, ekonomik süreçlerin basit bir 
türevi olarak ele alan, insanı basit bir mal düzeyi
ne indirgeyen yaklaşımlarını doğru bulmuyoruz. 
Ekonomiye yaklaşırken ana hedefimiz, insan niteliğini 
yükseltmek ve geliştirmektir. Özgüven, yaratıcılık, katı-
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lımcılık gibi insanı insan yapan tüm değerlerin yüceltil
mesi; bu hedefi sağlayacak kalitenin yaratılması, artırıl
ması ve bunun için gerekli iktisadi düzenlemelerin yapıl
ması... İşte bizim ekonomi programımızın esası budur. 

Demokratik Barış Hareketi, Türkiye'nin imkanları 
ve potansiyeliyle, bugün bulunduğu yerin çok ötesinde 
olması gerektiğine ve bunu hak ettiğine inanır. İçinde 
bulunduğumuz koşullar, Türkiye'nin daha üst ko
numlarda yer almasını sağlayacak olanaklar sun
maktadır. 

Türkiye, dünyadaki değişime paralel olarak, enerji 
kaynaklarının aktarım hatları üzerindedir. Ortadoğu'nun 
su deposu olmaya ve tarımda büyük atılımlar yapmaya 
adaydır. Komşu ülkelerinin nüfusu kadar, yetişmiş iş gü
cüne sahiptir. Ama bunları hareket geçirebilmesi, kulla
nabilmesi için yeniden yapılanarak, iktisaden akılcı bir 
örgütlenmeye, siyaseten ise demokratikleşmeye gereksi
nimi vardır. Ayrıca mevcut kaynakları etkin bir şekilde 
kullanmak ve kaynak yaratıcı politikalar izlemek gerekir. 

Demokratik Barış Hareketi, bu hedeflere ulaşmak 
için önerdiği yeni iktisat politikalarını beş temel ilke üze
rine oturtmaktadır. 1) Üretimde Fırsat Eşitliği, 2) Bölü
şümde Adalet, 3) Mali Sorumluluk, 4) Sosyal Sorumluluk, 
5) Bilgilenme Hakkı. Hedefimiz, üretimi artırmak, ülke
mizi rekabet edebilir düzeye çıkartmak, işsizliği azalt
mak, enflasyonu düşürmek, kamu ve dış ticaret açıkları
nı kapatmak, alt yapı yatırımlarını tamamlamak, kalkın
ma hızım yükseltmek ve bölüşümde adaleti sağlamaktır. 
Bu amaçla , Demokratik Barış Hareketi, öncel ikle 
kamunun yeniden yapılandırı lmasını savunmakta
dır. Kamunun yeniden yapı lanmas ına bağlı ola
rak, özel sektör de bünyesinde zorunlu olan yapı
sal dönüşümleri gerçekleştirecektir. 
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Demokratik Barış Hareketi, bölüşüm sorununu 
çözmenin yolunun, üret im sorununu çözmekten 
geçtiğine inanır. Bu bilinçle, ülkemizin zorlayıcı 
değil, yönlendirici bir planlamaya ihtiyacı olduğu 
kanısındadır. Bugüne dek ülkemizde sosyal demokrasi, 
sosyal devletin, sadece bölüşümde eşitlik ilkesi ile ger
çekleştirilebileceği görüşünü savunmuştur. Demokra
tik Barış Hareketi ise üret imde fırsat eşitliği olma
dan, bölüşümde sosyal adaletin sağlanamayacağı
na inanır. Üretimde fırsat eşitliğinin ve bölüşümde ada
letin sağlanması öncelikle, kamu maliyesinin, özel kesi
min ve mali sistem ve piyasaların yeniden düzenlene
bilmesi ile mümkündür. Bu amaçla, kamu ve özel kesi
min, mali ve sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesin
de hareket etmesi gerekir. 

Malî sorumluluk anlayışımız, ekonomik birimle
rin (kişi, kurum ve işletmelerin) hak ve yükümlülükleri
nin saydamlığı ilkesine dayanır. Sosyal sorumluluk an
layışımız ise, ekonomik süreçte yer alan herkesin, 
üretmek, tüketmek ve tasarruf etmek eylemlerinden kay
naklanan yararlanmn adaletli paylaşımının sağlanmasını 
amaçlar. 

Bu ilke ve amaçların hayata geçebilmesi için, De
mokratik Barış Hareketi, devletin ekonomi içindeki 
yerinin köklü biçimde değiştirilmesi gereğine inanır. 
Devlet, ekonomik alanda yalmzca düzenleyici, denetleyi
c i ve hakem rolü oynamalıdır. Ekonomide verimlilik ve 
rekabetçilik ilkelerini sürdürmenin ve korumanın başka 
yolu yoktur. Demokratik Barış Hareketi, bunu sağla
yacak temel hukuki düzenlemeleri yapmaya kararlıdır. 
Devlet, piyasa ekonomisinin kurallarını bozmak yerine, 
bu kuralların gerektiği gibi işlemesi için önlemleri almalı
dır. Piyasa ekonomisinde devlet, kuralların genel ve ob
jektif olmalannı sağlayacak, piyasalann güven, açıklık ve 
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istikrar içinde çalışmasını engelleyen girişimleri önleye
cek ve konulan kuralların dışına çıkanlar ise, cezalan
dırılacaktır. Devletin bu rolü oynamasıyla , ekonomi 
ve siyasal alan birbirinden özerkleşecek, piyasa
nın yaratıcılığı ortaya çıkacaktır . Böylece, ekono
mide devlet vesayeti nedeniyle de engellenen öz
gür ve demokratik toplumun önü açılacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, devletin, düzenleyici, 
denetleyici, hakem devlet olmasının yanısıra, rekabetin 
girmediği alanlara girmek, bölgeler arası dengesizlikleri 
gidermek, eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere, in
san niteliğini ve üretimi artırmaya yönelik gerekli altyapı 
yatınmlarını yapmakla yükümlü olduğuna inanır. 

Demokratik Barış Hareketi, iktisadi sorunların, 
sürekli devlet müdaheleciliği veya devletin ekonomide 
doğrudan bulunması ile çözüleceğine inanmamaktadır. 
Devlet merkezli reformculuğu, topluluk duygusunu, da
yanışma fikrini yok ettiği, herşeyi devletten bekleyen 
edilgen, yaratıcı olmayan, bedavacı bir zihniyeti geliştir
diği için eksik buluyoruz. Toplum üyelerinin sorumlulu
ğunu geliştirici, sorun sahiplerinin sorunlarına bizzat sa
hip çıktıkları, kamusal ihtiyaçları gidermek amacıyla 
kurulmuş bağımsız örgütlenmelerin oluşumunu özendiri
c i bir ekonomik yapılanmayı esas alıyoruz. 

Demokratik Barış Hareketi, savunduğu mali ve 
sosyal sorumluluk ilkesi gereği, H A L K A AÇILMAYI sa
vunur. Halka açılma ilkesi, kamu imkanlarından yarar
lanarak gelir elde edenlerin, bu gelirlerini toplumla pay
laşmaları gerektiği anlayışının bir ürünüdür. Böylece De
mokratik Barış Hareketi, devlet ve özel mülkiyet 
kavramlannın ötesinde, üçüncü bir mülkiyet kavramım 
ortaya koymaktadır. Bu da mülkiyetin yaygınlaşması ve 
halkın doğrudan katılımını sağlayacak girişimlere kapı 
açmaktır. 
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Ekonomik sistemin bu temelde işleyebilmesi, belirle
nen ilkelerin hayata geçebilmesinin önemli bir ön koşu
lu, ekonomik karar birimlerinin (üreten, tüketen, tasar
ruf eden), faaliyetlerinin niteliği ve sonuçları hakkında 
toplumu bilgilendirmelerinin sağlanmasıdır Bilgilendir
me Hakkı kamunun en temel hakkıdır 

Demokratik toplumun temel şartlarından birisi, eko 
nomik süreçlerin demokratikleşmesi ve karar mekaniz
malarının yaygııılaştırılmasıdıı. Bunun için, tüketici ve ta
sarruf sahiplerinin haklarının güvence altına alınması ve 
korunması gerekir. D e m o k r a t i k Barış H a r e k e t i , piya
sa mekanizmasının işlemesini engelleyen tekelleşmeleri 
ortadan kaldıracaktır. İki amaçla, yürürlükte olan Reka
betin Korunması Hakkında Kanun'a islerlik kazan
dırılacak, bu kanımda öngörülen Rekabet Kurulu'nun en 
kısa zamanda faaliyete geçirilmesi sağlanacaktır. Bugün, 
ülkemizdeki fiyat artışlarının önemli ölçüde keyfi bir 
nitelik arzetmesi ve üretimde verimliliğin düşük olma
sının, dolayısıyla da enflasyonun en önemli nedenlerin
den birisi bu yasanın işlememesidir. Ülke ekonomisin
de rekabetin sağlanması için küçük ve orta ölçekli 
işletmeler desteklenecektir. 

Uygulanmakta olan teşvik politikası özel olmak
tan çıkmış, herkesin yararlandığı genel bir teşvike dönü
şerek tüm anlamını yitirmiş, amacından sapmıştır. Bu ne
denle, vergi mükelleflerinin fedakarlıklarıyla bugü
ne gelmiş ve belli büyüklüğe erişmiş olan özel sek
tör şirketleri halka açılacaktır. Saptanan, fakat halka 
açılmamakta direnen şirketler, kurumlar vergisini %50 
zam ile ödeyecekler, hiçbir teşvik politikasından yararla
namayacaklardır. Demokratik Barış Hareketi, ülke 
üretim gücünün artmasına, uluslararası piyasada rekabet 
gücü yüksek sektörlerin desteklenmesine özel bir önem 
verecektir. Teşvik ve destekleme politikaları, bu amaç 
doğrultusunda yeniden düzenlenecektir. 
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Türkiye'nin üretim gücünün artması, rekabet edebi
lir bir düzeye erişmesi, öncelikle enerji, haberleşme 
ve ulaşım yat ı r ımlar ım belli bir program dahilinde 
gerçekleştirmesine bağlıdır. Bu yüzden, yerli ve yabancı 
kaynaklar, özellikle bu alanlara tahsis edilecektir. Alt ya
pı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve ülkenin üretim ka
pasitesinin yükseltilmesi için dış borçlanma, yabancı ser
maye ve yap işlet devret imkanlarından yararlanılacaktır. 
Dış borç lanmay la sağlanan kaynaklar, net kaynak 
transferine yol açmayacak şekilde, ülkenin üretim gücü
nün artırılmasında kullanılacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi 'nin, yabancı sermaye
ye bakışına gelince: Yabancı sermaye ülkenin üretim gü
cünü artırmalı, üretilen mal ve hizmetin maliyetini 
düşürmeli ve kalitesini yükseltmelidir. Yapacağı yatırım
larla ülkenin işsizlik sorununun çözümüne katkıda bu
lunmalı, yatırımlarının yan sanayileri geliştirme etkisi 
değerlendirilmeli ve istihdamı artırmalıdır. Yabancı ser
maye yatırımlarının ülkenin vergi gelirlerini de artıracağı 
göz önünde tutularak, sayılan katkılar çerçevesinde ya
bancı sermaye özendirilmelidir. Demokratik Barış Ha
reketi, stratejik ö n e m i haiz yat ır ımlar dışında, yatı
rımın kime ait olduğuna değil, ekonomiye olan 
katkısına ö n e m verir. Ayrıca, yabancı sermaye, yerli 
işletmelere ortaklık veya doğrudan kredi, hisse senedi ve 
tahvil gibi portföy yatınmlan şeklinde, mali piyasalar va
sıtasıyla işletmelerin kaynak sağlamaları çerçevesinde de 
desteklenecektir. 

Demokratik Barış Hareketi, yap işlet devret mo
delinden, alt yapı yatırımları, enerji, iletişim ve ulaştırma 
dahil, diğer yatırımlarda da yararlanmayı amaçlamakta
dır. Yenilenme yatırımlarının yapılması, kapasite kulla
nım oranlarının yükseltilmesi ve yeni yatırımlara imkan 
vermek amacıyla. Demokratik Barış Hareketi, yap iş-
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let devret modeli yanında, yap işlet halka açıl modeli
ni de uygulayacaktır. Böylece, mülkiyetin yaygınlaş
ması sağlanacak, devletin yeniden KİT'lere sahip olması 
engellenmiş olacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, özelleştirmeye, ülke
nin ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasının 
bir aracı olarak bakar. Esas ilke. devletin üretim ve 
bankacılık alanından elini çekmesi, devletin küçültülme-
sidir. Demokratik Barış Hareketi, üret im ve rekabet 
gücünün artmasında, mülkiyetin değil, işletmeci
lik kural ve esaslarının önemine inanmaktadır . 
Önemli olan işletmenin kime ait olduğu değil, işletmeci
lik kurallarına uygun çalıştırılıp çalıştırılmadığıdır. Bu ne
denle, piyasa koşulları dışında müdahalelerle KİT'lerin 
zarar ettirilmesini önlemek, oranları rant dağıtan kuru
luşlar olmaktan çıkarmak gerekir. Oysa bugün, özelleştir
me ile belirli kesimlerin zenginleştirilmesi ve özel tekel 
haline gelmesi, mevcut özelleştirme politikalarının temel 
niteliği olmuştur. Demokratik Barış Hareketi, mevcut 
özelleştirme politikalarıyla özel tekellerin yaratılmasının, 
payların belirli ellerde toplanmasının önüne geçecektir. 
Bunun öncelikli koşullarından birisi de, özelleştirmede 
yeni bir anlayışı egemen kılmaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, özelleştirmenin her 
şeyi çözecek sihirli bir amaç haline getirilmesini doğru 
bulmaz. Özelleştirmenin bir amaç haline getirilmesinin 
asıl nedeni, konsolide bütçe açıklarını gözden kaçırmak
tır. Çünkü, konsolide bütçe açıklarını kapatmak için, 
"çok kazanandan az, az kazanandan çok" vergi 
alınmasına son vermek gerekmektedir. Ama hiçbir yöne
tim buna cesaret edememiştir. 

Öncelikle kamu bankaları ve özel kesimin faa
liyet gösterdiği alanlardaki KİT'ler özelleştirilecek
tir. Kamu bankaları özelleştirilirken Ziraat Bankası, yal-
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nızca tarım kesiminin. Halk Bankası esnaf ve zanaatka
rın; Emlak Bankası halk tipi konut sahihi olmak isteyen
lerin fon ihtiyaçlarının karşılanmasında uzmanlaşacak, 
anılan bankaların ticari bankacılık faaliyetleri özel kesi
me devredilecektir. Siyasi kayırmacılığın önlenmesi ama 
cıyla, belirtilen bankaların yönetimleri özerkleştirilecek
tir. 

Özelleştirmeden elde edilen gelirler, öncelikle işsizli
ğin önlenmesinde, altyapı yatırımlarında ve geri kalmış 
yörelerin kalkındırılmasında kullanılacaktır D e m o k r a 
tik Barış Hareketi, üretilen mal ve hizmetlerin maliyeti
nin düşürülmesini, hizmet kalitesinin artırılmasını özel
leştirme hedefleri arasında görmektedir 

Özelleştirilen KİT'lerden çıkarılan personel, işsizlik 
yardımı alacaktır. Ayrıca, sosyal güvenlik ödentileri de 
devlet tarafından karşılanacaktır. İşsizlik yardımı ve sos
yal güvenlik ödentilerinin devlet tarafından karşılanması 
makul bir süre devam edecektir. Bu süre içinde, işsiz ka
lan işçilerin yeni meslekler edinmesini sağlamak için be
ceri geliştirme kursları düzenlenecek, böylece yeni iş 
bulmaları kolaylaştırılacaktır. Meslek edindirme kursları, 
işsizlik yardımı ve yeni iş alanlarına yerleştirme seçenek
leri dışında, girişimci olmak isteyen işçiler, iş yeri açma
larına imkan vermek için teşvik ve krediler ile destekle
necektir. Demokratik Barış Hareketi, özelleştirmede, 
bu amaçları sağlayacak önlemleri alacaktır. 

Özetle, Demokratik Barış Hareketi, yap işlet hal
ka açıl, yabancı sermaye ve özelleştirme politikalarında, 
stratejik önemi haiz yatırımlar dışında, yatırımın ve işlet
menin kime ait olduğu sorununu önemli görmez. Uygu
lanan teknolojinin niteliği, çevreyle uyum. istihdam so
rununa katkı, üretilen mal ve hizmetin kalitesinin yüksel
tilmesi ve alınacak vergi; bizim politikalarımızı belirle
mede esas alacağımız kriterlerdir. Önemli olan kamusal 

50 



çıkarların yukardaki prensipler ışığında korunmuş olma
sıdır. 

Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi enflasyon
dur. Enflasyonun temel nedenlerinden biri , kamu açık
lan diğeri de verimliliğin düşük olmasıdır. Verimliliğin 
düşük olması, tekelci yapıdan, rekabet eksikliğinden ya
ni keyfî fiyat ayarlamalan ile kâr artırmanın mümkün ol
masından kaynaklanmaktadır. Enflasyon, mali piyasa
larda ist ikrarın sağlanmasını takiben, kamu açık
larıyla cari iş lemler açığının aşamalı ve belirli bir 
plan çerçeves inde kapatılması suretiyle makul 
düzeylere indirilecektir. Enflasyon sadece kısa dö
nemli para politikası tedbirleri ile indirilemez. Pa
ra politikalarının, maliye politikaları ile desteklenmesi ve 
ülkenin tekelci yapısının çözülerek, üretim kapasitesinin 
yükseltilmesi şarttır. Döviz kurunun, faiz ve fiyat ar
tışlarının bir dengede tutulması ve enflasyonun 
aşağıya çekilmesi, üretmek, tasarruf etmek ve mali 
istikrar için kaçınılmazdır. 

Mali istikrann temini, kamu açıklarının dizginlenme
sine, döviz kazandıncı işlemlerin yükseltilmesine, kamu 
açıkları ve ödemeler dengesi sorunlarının çözümüne 
bağlıdır. Elbette bunları yaparken kanıksanmış yaklaşım
ları terk etmek gerekir. Mali piyasaların, mal ve hizmet 
üreten sektörlere fon aktarmak için varolduğunu fark et
mek ve dolayısıyla sadece mali piyasalarda dengelerin 
sağlanmasıyla uğraşmanın yetersizliğini anlamak gerekir. 
Enflasyonu önlemek için Demokratik Barış Hareketi, 
önce kamu açıklannı kapatacak, bunun için bütçede, 
vergi sisteminde ve vergi idaresinde reform yapacaktır. 
Vergi gelirlerinin artırılması ve verginin yaygınlaştınlma-
sı, yaşanan sorunların çözümünün temel aracıdır. 

Yine bu amaçla, Kamu arazi ve emlakinin, kullanım 
ve tahsis esaslan, sektörel öncelikler saptanarak gerçek 
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piyasa fiyatı üzerinden satılması / kiralanması sağlanacak
tır. Kamu arazi ve binalarının tahsis ve kullanım esasları, 
kentleşme, konut, turizm, ormancılık, tarım, sanayi, tek
noloji, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandı
rılması ve geliştirilmesi çerçevesinde yeniden düzenlene
cektir. 

Bütçeler bir iktidar dönemini kapsayacak şekilde beş 
yıllık olacak, her bir yılın bütçesi de, bu beş yıllık bütçe
nin uygulama programına dönüşecektir. Böylece, bütçe, 
plan-bütçe uygulaması halini alacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, gerek teşvik politi
kalarının maliyetlerinin, gerekse vergilerin nası l 
kullanıldığının saydam bir bütçeyle kamuoyuna 
sunulmasını, tüm harcamalarm bütçede gösteril
mesini, hazinenin dolaylı veya dolaysız b o r ç l a n m a 
sınırlarının bütçede belirlenmesini savunur. 

Toplanan vergiler, yapılan harcamalar ve verilen teş
vikler nedeniyle yararlanılan istisnalar ve sübvansiyonlar 
bütçelerde gösterilecek, saydamlık sağlanacaktır. K a m u 
hesap ve kayıt sistemi, hizmet maliyetinin tesbitine im
kan verecek şekilde yeniden düzenlenecek, bir harcama 
reformu yapılacaktır. Vergi rejimi yamnda, vergi benzeri 
fon sistemi de terk edilecektir. Bu şekilde, istihdam ver
gisine dönen fon kesintileri sona erdirilecektir. Sayıştay 
yeniden yapılandınlacak, halkın ödediği vergilerin yerin
de ve verimli kullanılıp kullanılmadığını denetleyen ba
ğımsız bir yüksek mahkeme olarak; devletin mali sorum
luluk ilkesine uygunluğunu denetleyecektir. Bu denetim 
görevini bilgilenme hakkına uygun şekilde şeffaf olarak 
yapacaktır. 

Vergi , kamu hizmetlerinin bedelidir. Bu nedenle, 
vergi adaletinin sağlanması gerekir. Vergi dışı kalan ke-
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simler, vergi verenlerin sırtından geçinmektedir. De
mokratik Barış Hareketi, bu haksızlığa son vermeye 
kararlıdır. Demokratik Barış Hareketi, istisna ve mu
afiyet listesine dönüşmüş vergi kanunlarını değiş
tirecektir. Bu ülkede yaşayan her kişi, eğer bu ül
keye karşı sorumluluğu varsa ve bu ülkenin nimet
lerinden yarar lanıyorsa , külfetine de katlanarak 
vergisini ödemek zorundadır. 

Uygulanacak vergi politikası, tarafsız, vergi yükünün 
adaletli dağılımına imkan veren, basit, kolay, anlaşılır, 
idareyle vergi mükellefi arasında anlaşmazlıkları en alt 
düzeye indiren bir nitelik arzedecektir. Vergi sisteminin 
düzenlenmesinde, işletmeyle tüketici ve mükellefler ara
sında çıkar zıtlığım sağlayan düzenlemeler yapılacaktır. 

Bugün, mevcut vergi mükelleflerinin bir kısmı, iş
lemlerini defterlerine yansıtmamakta, bazılarının da hiç 
vergi mükellefiyeti bulunmamaktadır. Kurulacak yeni 
vergi idaresi vasıtasıyla, bugüne kadar vergi dışında kal
mış kesimlerin vergilendirilmesi yoluna gidilecektir. Ge
nel sağlık ve işsizlik sigortasıyla sosyal güvenlik
ten yararlanabilmek, vergi numaras ı al ınması 
şart ına bağlanacaktır . 

Vergi sistemi ne kadar iyi olursa olsun, bunu uygula
yacak olan vergi idaresidir. Önce vergi idaresiyle işe baş
lanacaktır. Çok kazananın çok vergi ödediği; vergi öde
yenlerin sırtından geçinenlerin, ısrarlı bir şekilde takip 
edileceği bir vergi idaresi kurulacaktır. Bundan sonra 
"büyük vergi dairesi modeli" uygulanacaktır. Böyle
ce, farklı vergi daireleri arasında varolan kopukluk, eşgü
düm ve işgücü planlaması noksanlığı ortadan kalkacak
tır. Büyük Vergi Dairesi modeliyle işgücü planlaması 
yapılabilecek, siyasi baskılardan kurtulmak mümkün ola
bilecek, donanım tasarrufu sağlanacak, vergi dairelerinin 
kuruluş ve işletme maliyetleri düşürülecektir. 
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Bunun için, büyük vergi daireleri "Ulusal Vergi 
İdaresi" altında toplanacaktır. Her ilçede beyanname 
kabul ve vergi tahsil büroları kurulacak ve bu bürolar, 
vergi dairelerine bağlanacaktır. Tapu, bankalar, aracı ku
rumlar ve borsa, kurulacak bilgisayar ağıyla vergi dairele
ri ile irtibata geçirilecektir. Bu suretle menkul ve gayri
menkul mal, emlak, nakit ve menkul kıymet hareketleri 
vergi dairelerinin bilgi alanına girecektir. Böylece kara 
para hareketleri de izlenebilir ve denetlenir hale getirile
rek engellenecektir. 

Vergi denetçileri, vergi dairelerine bağlanacaktır. 
Vergide gözetim ve denetim sistemi, vergi istihbaratıyla 
bağlantılı bir biçimde organize edilecektir. Bugüne kadar 
vergi uygulamalarımn yoğunluğu nedeniyle, vergi politi
kası ve stratejisi üretemeyen Gelirler Genel Müdürlüğü, 
bu işlevine yeniden kavuşturulacaktır. Ulusal Vergi İda
resiyle Gelirler Genel Müdürlüğü arasındaki eşgüdüm, 
"Vergi Uygulamalarını İzleme ve Politikalarını 
Geliştirme Kurulunca" sağlanacaktır. Vergi sisteminin 
bu düzenlemeye bağlı olarak yeniden yapılandırılması 
gerekmektedir. Bu çerçevede, belge ve kayıt sisteminin 
yerleştirilmesine önem verilecek ve bu konuda gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

Ülkemizde vergi adaletsizliği vardır. Bu nedenle mu
afiyet ve götürıılük hadleri daralt ı lacak veya za
manla kaldırılacak, istisnalar ise rekabet kabiliyeti 
yüksek olan sektörlere aktarı lacaktır. Rekabet gücü 
kazanmamış veya teşviklere rağmen kendi ayakları üze
rinde duramayan faaliyet alanlarındaki teşvik politikaları 
tekrar gözden geçirilecektir. 

Vergi mükellefleri her yıl, servet unsurlarını 
gösteren ayrı bir beyanname vereceklerdir. Bu be
yanname üzerinden herhangi bir vergi alınmayacaktır. 
Ancak beyannamede gösterilmeyen bir servet unsuru-
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nun satış, devir, veraset ve intikal suretiyle nakli halinde, 
beyanname tarihinden başlayarak, gösterilmemiş servet 
unsurunun cari değeri üzerinden vergi ve ceza alınacak
tır. 

Türkiye hızla kentleşmektedir. Kentleşme beraberin
de yeni yol , köprü, çevre yolu, park, organize sanayi böl
geleri, iş merkezleri ve benzer yapılaşmaları getirmekte
dir. Belirtilen değişim, kentte yaratılan ve bugüne kadar 
vergilenmemiş kent rantlarını ciddi boyutlara ulaştırmış
tır. Kentte yaratılan değer artışının, yine kente iadesi De
mokratik Barış Hareketi 'nin sosyal sorumluluk ilkesi
nin bir sonucudur. 

istimlak, imara açma, organize sanayi bölgesi seçimi 
ve benzeri kararlar, bu faaliyetlerin başlamasından önce 
gayrimenkul fiyatlarım artırmakta, yapılaşmanın tamam
lanmasıyla fiyatlar astronomik boyutlara çıkmaktadır. İş
te bu nedenle Demokratik Barış Hareketi, sayılan hal
lere ilişkin olarak, karar tarihinden önce ik i ve yapılaş
manın tamamlanmasını izleyen ik i yıl içindeki tüm alış, 
satış, devir, intikal, veraset, trampa ve benzer aynî hak 
aktarımlarından kaynaklanan değer artışlarının vergilen
dirilerek topluma aktarılmasını hedeflemektedir. Vergile
mede, değişiklik öncesi değerle sonrasındaki değer artışı 
esas alınacaktır. Mevcut gayrimenkullerin değer tesbitle-
ri yeniden yapılacak ve bu yeni değerler üzerinden vergi
lendirme yoluna gidilecektir. 

Demokratik Barış Hareketi, yalmzca kent rantları
nın vergilendirilmesini değil, kent dokusunun da bu çer
çevede korunmasını gerekli görmektedir. Bu nedenle, 
toplu konut ve iş alanları dışında, kent merkezinde yapı
lacak inşaatlarda, yapılan inşaatın yüzölçümünün iki katı 
kadar yeşil alan ayrılmak; toplam inşaat alanının kentin 
son nüfus sayımına olan oram üzerinden vergilendirilme
si koşuluyla kent merkezlerine inşaat izni verilmesini 
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sağlayacaktır. Böylece kent dokusu ve çevre korunacak, 
spekülasyonlar engellenecektir. Toplu konut veya iş 
merkezi olarak seçilen bölgelerdeki inşaatlarda, yeşil 
alan miktarı inşaat alanının bir buçuk katı olacak, vergi 
oranı olağan oran olarak uygulanacaktır. 

Kent rantının vergilendirilmesinden elde edile
cek fonlar, konut üretiminde destek olarak kullanıla
caktır. Ayrıca, uzun vadeli kredi sistemiyle konut sorunu 
çözümlenecektir. Demokratik Barış Hareketi, kent içi 
trafik kullanım vergisini yürürlüğe koyacaktır. 

Bugün kamu açıklarının büyüklüğü sadece ekonomi
de istikrarsızlığa neden olmamaktadır. Bu durum, ayrıca, 
paradan para kazanan bir kesimin giderek ekonomide 
ağırlık kazanmasına da neden olmaktadır. Bunun sonucu 
olarak, yatırımlar düşmüş, işsizlik artmıştır. Demokratik 
Barış Hareketi, paradan para kazananların mutluluğuna 
son verecek, devlet tahvili ve hazine bonolanndan elde 
edilen faiz gelirlerini mutlaka vergilendirecektir. Böyle
ce, üretmek, faiz geliri elde etmeye tercih edilecektir. 

Hazine bonoları ve devlet tahvillerinden elde edilen 
faiz gelirlerinin vergilendirilmesi yanında, bugün, para 
kazanmanın vurgunculuğa dönüştüğü alanlardan biri de 
Borsadır. Borsada işlem yapan küçük yatırımcılar, sürekli 
aldatılmakta, aldatan aracı kurumlar, ardı ardına kapan
maktadır. Artık borsa zenginlerinden, vurguncularından 
söz edilmektedir. Demokratik Barış Hareketi, küçük 
yatırımcıları koruyucu tedbirler alacak, hisse senetleri 
alım satımından doğan kazançları vergilendirecektir. Bor
sanın aşırı dalgalanmasının ve bunun borsa zenginleri ya
ratmasının önüne geçmek için Borsa işlemleri de ayrıca 
vergilendirilecektir. 

Bugün ülkemizin önemli sorunlarından biri işsizlik
tir. Demokratik Barış Hareketi 'nin hedefi üretmek, 
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üreten bir toplum olmak ve bunun için de ülke insanları
nın girişim yeteneklerinin artırılması yönünde tedbirler 
almaktır. Demokratik Barış Hareketi, işsizliğin önlen
mesinde, faal nüfusun niteliğinin artmasının öneminin 
bilincindedir. Amaç, kendisine ekmek verilen değil, ek
meğini kazanan bireylerden oluşan bir toplumun yaratıl
masıdır. Bunun için, girişimciliğin artması ve bunun mali 
sistem vasıtasıyla harekete geçirilmesi gerekir. Böyle bir 
hedefin gerçekleşmesinin ön koşulu, faiz gelirinin üreti
me tercih edilmesinin önüne geçilmesidir. 

Mevcut işsizlere iş bulmak, yenilerini işe yerleştir
mek, enerji, ulaşım ve haberleşme yatırımlarının artması
nı, döviz kazandırıcı faaliyetlerin özendirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Alt yapı yatırımlarının sürdürülmesi ve yeni
lerinin ilavesi, turizmin ve yurt dışı müteahhitlik hizmet
lerinin desteklenmesi, ihracatın geliştirilmesi işsizliğin 
azaltılması için şarttır. İşsizliğin önlenmesinde, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerle, mikro işletmelerin kaynak so
runlarının çözümlenmesi önem taşımaktadır. Bu neden
le, kredi kullanımında bu tür işletmelere öncelik tamyan 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Faal nüfusun niteliklerinin yükseltilmesi için beceri 
kursları düzenlenecek, çalışanların kendi işlerini kurma
ları yönünde tedbirler alınacaktır. İşsizliğin azaltılmasın
da sınır ticareti ve serbest bölgelerden yararlanılacak, bu 
nedenle sımr ticareti desteklenecektir. Kend i işyerlerini 
kuranlar, üretenler ve üretilenlerin ticaretini yapanlar, 
değiştirilecek kredi politikalarıyla mali sistemden daha 
fazla yararlanır hale getirileceklerdir. 

Vergi ödemeyene faiz ödemesinin yapıldığı ülkemiz
de, devletin faiz ödemeleri değil, gelirleri artırılacaktır. 
Artırılan kamu gelirleri, altyapı yatırımlarında ve yeni iş 
alanlarının yaratılmasında kullanılacaktır. Böylece, işsiz
lik azaltılacak, enflasyon aşağıya çekilecektir. 
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Köylüler , bugüne kadar hükümetler tarafından, des
tekleme fiyatları, borçlandırmalar ve bunların affedilmesi 
politikalarıyla, siyasi iktidarlara bağımlı hale getirilmişler; 
basit bir oy deposu olarak görülerek, mevcut partiler ta
rafından iktidarlarını sürekli kılmak amacıyla kullanılmış
lardır. Onlara hedefler gösterilmemiş, örgütlenme mo
delleri sunulmamıştır. Karasabandan traktöre, traktörden 
biçerdöğere geçtik sözlerleriyle politikalar yapılmış, köy
lünün karasabanı değişmiş ama kaderi değişmemiştir. 
D e m o k r a t i k Ba r ı ş H a r e k e t i bu zihniyete son verecek
tir. 

Çağdaş ve dünyayla bütünleşmiş bir Türkiye'nin ya
ratılması öncelikle, toplam nüfus içindeki tarımda çalı
şanların azaltılması ile sağlanabilir. Ülke ekonomik yapı
sının dönüşümü, tarımda çalışan nüfusun yavaş yavaş 
azaltılması ve bu azaltımın belli bir sanayileşme politikası 
çerçevesinde yürütülmesiyle mümkündür. D e m o k r a t i k 
Bar ış Hareke t i ' n in başlıca amacı, tarımda yapısal dönü
şümü gerçekleştirmektir. A i l e i ş le tmeci l iğ inden , o r t a 
ve büyük t a r ım i ş le tmeci l iğ ine geç i ş özendi r i lecek , 
köylü ler in y a ş a m düzeyleri k e n t düzey ine ç ıkar ı la
cakt ı r . 

Tanm alanlarının, ulusal ve uluslararası piyasa Uoşul-
lanna göre planlaması yapılacak, üretim uluslararası stan
dartlara yükseltilecektir. Bunu sağlamak amacıyla, orman 
ve Hazine arazileri, tanmsal amaçlar dışında rant yarat
mayacak şekilde, belirli ilke ve esaslar dahilinde köylüle
rin kullanımına tahsis edilecektir. Bu esaslann tesbitinde 
ülkemizin orman örtüsünün korunma ve geliştirilmesi 
gözetilecektir. Tarım borsalarının işler kılınması için ge
rekli tedbirler alınacaktır. 

Y o l , su, elektrik, köprü, telefon, okul ve sağlık hiz
metlerinin kolay ve düşük maliyetle köylere ulaştınlma-
sı, yerleşim merkezlerinin toplulaştınlmasıyla sağlanabi-
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lir. Kentleşmeyi ve sanayileşmeyi hedefleyen bir toplu
mun ücra köşelere bugünden sağlayacağı hizmetler, 
kentleşmeyi takiben, boşuna harcanmış kaynaklara dö
nüşecektir. Bu nedenle, Demokratik Barış Hareketi, 
yerleşim merkezlerinin toplulaştırılmasını, kentleşme ve 
sanayileşme hedefinin doğal bir sonucu olarak görmekte
dir. 

Türkiye'nin en ciddi sorunlarından biri bölgesel den
gesizliklerdir. Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere, 
özellikle Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu'nun bazı yöre
lerinde ciddi bir yoksulluk sözkonusudur. Demokratik 
Barış Hareketi, bölgelerin farklı kültürel, sosyal ve ikti
sadi gelişmişlik düzeylerine göre bölgesel kalkınma poli
tikalarının gündeme getirilmesinden yanadır. Öncelikle 
yapılması gereken devletin, özel kesimin bu bölgelerde, 
altyapı yatırımları da dahil, yatırım yapmasını sağlayacak, 
onlan bölgeye çekecek yönde teşvik etmesidir. Eğer özel 
kesim yatırımları geçmişte olduğu gibi istenen seviyede 
gerçekleşmezse, devlet bizzat önemli ve kalıcı yatırımları 
yapacaktır. Burada esas, devletin işletmeci bir devlet ha
line dönmemesidir. Kurulan işletmeler bölgenin geliş
mişlik düzeyi de dikkate alınarak, zamanla özel kesime 
devredilecek, yeni KİT'ler yaratılmayacaktır. 

Doğu ve Güney Doğu Bölgesi, siyasi ve sosyal sorun
ları nedeniyle iktisaden geri kalmış bulunmaktadır. Bölge 
sorunlarının çözümsüzlüğünde, siyasal, sosyal, ekono
mik problemlerin yanısıra, devletle halkın arasındaki gü
ven ilişkisinin zedelenmiş olması önemli bir yer tutmak
tadır. Bu nedenle, bölge sorunlarının çözümü, bölgesel 
kalkınma planlanndan önce, devletle bölgede yaşayan 
vatandaşların karşılıklı güveninin kurulmasını gerekli kıl
maktadır. Bu çerçevede, özellikle, sağlanacak güvene pa
ralel olarak devlet, öncelikli bölgesel programlarla yeni 
sanayi ve ticaret merkezleri tesis edecektir. Bu suretle, 
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büyük kentlerdeki yığılma da önlenecektir. Bölgede, 
hayvancılık yeniden geliştirilecek, hayvansal ürün ve tü
revleri üretimi sanayileşme politikası çerçevesinde yeni
den yapılandırılacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, üret imde fırsat eşit
liği ilkesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli işlet
melerin mali piyasalardan bugüne kadar aldıkları 
payın arttırı lmasını hedefler. Yen i teknolojileri kul
lanmaları özendirilerek, küçük ve orta ölçekli işletmele
rin desteklenmesi, işsizlik sorununun hafîfletilmesine de 
yarar sağlayacaktır. Rekabetçi piyasa koşullarının oluşma
sına katkı yapacağı beklenen küçük ve orta boy işletme
lerin kaynak sorunlarının çözümü, Demokratik Barış 
Hareketi 'nin önem verdiği iktisadî politikalardan biridir. 

KOBl ' l e r in finansman sorunları yanında, teknolojik 
değişimlere uyumu, kurulacak araştırma ve geliştirme 
merkezleri vasıtasıyla desteklenecek, bu amaçla, tekno
lojiyi geliştirme, eğitim, ihracat, dış ticaret ve tasarruf 
politikaları, yeniden gözden geçirilecektir. Demokratik 
Barış Hareketi, KOBl ' l e r in ülke üretim, istihdam, dış ti
caret ve teknoloji geliştirme ve KOBl ' l e r in kaynak sağla
malarına imkan sağlaması konulannda, bugünkü payları
nın giderek arttırılmasını amaçlamaktadır. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin biraraya gelerek 
"Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Yatırım Şirketi" 
kurmaları özendirilecektir. Bu şirket sayesinde, kendi 
sermayelerini bir anonim şirket bünyesinde birleştiren 
KOBİ'ler, bu sermayeleri üzerinden tahvil veya hisse se
nedi ihraç ederek, sermaye piyasalanndan yararlanmak 
suretiyle kaynak yaratabilecektir. 

Bankaların rekabet koşulları içinde çalışmaları sağla
nacak, bunun için bankalar kanununda gerekli değişik
likler yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu , yatırımcı, 
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menkul kıymet ihraçcısı ve tasarruf sahibinin temsil edil
diği bir yapıya kavuşturulacaktır. Banka dışı kredi kurum
ları geliştirilecek ve mevcut sorunları çözümlenecektir. 
Bu çerçevede, kooperatif bankaları da geliştirilecektir. 

Döviz kazandırıcı işlemlerden, turizm, ihracat, 
yurt dışı müteahitl ik hizmetleri özendirilecektir. 
Döviz kazandırıcı işlemlerle ilgili olarak ve özellik
le yurt dışı müteahhitl ik hizmetlerinde, dışarda ya
pılan işle ilgili olarak sigorta sistemi kurulacaktır. 
Böylece, bu tür faaliyetlerin genişletilmesi sağlana
caktır. 

Türkiye'nin caydırıcı gücünün artması , savun
ma sanayinin geliştirilmesi ve bu alanda teknoloji 
üret ir hale gelmesi ile bağlantılıdır. Bu alanda yapı
lan yatınmlann ve teknoloji geliştirmelerin, daha sonra 
sivil alanlarda da kullanıldıklarını göz önünde tutan De
mokratik Barış Hareketi, bu alana özel bir önem ver
mektedir Bu nedenle, savunma sanayinin geliştirilmesi 
için gerekli destek sağlanacaktır. 

Bu anlatılanlar, aynı anda başlayan fakat farklı 
sürelerde tamamlanacak bir bütünün parçalarıdır . 
Dolayısıyla öneri len çözümler, belli bir vadeye ya
yı larak gerçekleştirilecektir. 

EĞÎTÎM 

Eğitim, bireyin kişiliğini kazanmasında; akılcı, bilim
sel ve özgür düşünebilmesinde belirleyici role sahiptir. 
Eğitim düzeyi düşük bir toplum, geri bir toplum
dur. Bu görüşten hareket eden Demokratik Barış Ha
reketi, toplumumuzun ilerlemesi, zenginleşmesi ve de
mokratikleşmesi için, çağdaş değerlerle örülü bir eğitim 
sistemini, toplumsal dinamizmin it ici gücü olarak görür. 
Eğitime yapılmış yatırım, topluma yapılmış yatırımdır. 
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Eğitim politikamız, değişen ülke ve dünya koşulları
na uyumlu bir öğretim düzeni kurmayı, gelişen teknoloji
yi izlemeyi ve ülkemize aktarmayı hedefler. Bunun için, 
öncelikle öğretmenlerimizin ve ders programlarımızın 
nitelikleri yükseltilecektir. Amacımız, akılcı, bilimsel dü
şünen; Cumhuriyet'in çağdaş değerlerine bağlı, laik, hak 
ve sorumluluklarının bilincinde olan; üretken, modern 
becerilerle donatılmış; sanatsal duyarlılığı ve yaratıcılığı 
uyarılmış; demokrasiden taviz vermeyen; ahlaklı bireyler 
yetiştirmektir. 

Oysa, bugüne değin eğitim sistemimiz "talim ve ter
biye" anlayışıyla değerlendirilmiş, kışla zihniyeti eğitimin 
dar kalıplar içinde kalmasına neden olmuştur. Bu yakla
şım, yaratıcı, araştırıcı olmaktan çok, ezberci, tekrarcı, 
aktarmacı tek tip bireylerin yetişmesine yol açmıştır. De
mokratik Barış Hareketi, hedeflediği toplumsal barı
şın gerçekleştirilmesi için eğitime egemen olan bu zihni
yetin kökten değiştirilmesi gerektiği inancındadır. Biz, 
eğitim politikalarının içeriğinin gözden geçirilmesi ge
rektiğine inanıyoruz. Yapılması zorunlu pratik düzenle
melerin yanısıra, esas gerekli olan, toplumsal sorumluluk 
duygusunu artırmak ve eğitim politikalarının oluşturul
masına tüm ilgili tarafların, (velilerin, öğretmenlerin, ida
recilerin) katılımını sağlayabilmektir. 

Demokratik Barış Hareketi, eğitim sistemlerinin 
artan yetersizliklerinin üç ana kaynaktan ortaya çıktığım 
tesbit eder: Teknoloji, örgüt lenme ve finansman. 
Eğitimin teknolojisi yenilenecek ve geliştirilecek
tir. Bu amaçla eğitim alanında televizyon, video ve bilgi
sayar gibi yeni iletişim teknolojilerinin eğitsel potansiye
linden yararlanılması mutlaka sağlanacaktır. Sözkonusu 
teknolojilerin eğitim alanındaki verimliliğinin artınlması 
ve sisteme sorunsuz bütünleşmelerin sağlanması amacıy
la, üniversitelerle işbirliği içinde, kapsamlı projeler ger
çekleştirilecektir. 
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Eğitimin örgüt lenme anlayışı eskimiştir; eğitim 
sisteminin hem teknolojik atılım yapmasının, 
hem de sisteme özel finansal kaynakların girişinin 
önü tıkanmıştır. Talim Terbiye Kıırıılu'nıın. başta adı 
olmak üzere, yetki ve görevleri gözden geçirilecektir. 
Kurul , artan yükü nedeniyle altından kalkamadığı görev
lerinden arındırılacak, bu görevlerle ilişkili yetkileri dağı
tılacaktır. Eğitimde örgütsel anlayış, başlangıçta yetkile
rin yerel yönetimlerle paylaşılması yoluyla, merkezilik-
ten uzaklaştırılacaktır. Yerel yönetimler, süreç içerisin
de, ders programlarının içeriği, eleman alımı konuların
da yetkili hale getirilecektir. Eğitimin esas olarak yerel 
yönetimlere devredilmesiyle aile velilerinin okul yöneti
mine katılmaları daha kolay sağlanabilecektir. 

Özel sektörün eğitim alanına yatırım yapması , 
sağlanan bütün özendirici önlemlere rağmen, bir 
türlü gerçekleştiri lemiyor. Demokratik Barış Hare
keti, bu yetersizliğin, eğitim sektöründe rekabet koşulla
rının olmamasından kaynaklandığını tesbit eder. Eğitim 
hizmetinin bütün nitelik normları, daha baştan yatırımcı
lara dikte edildiği için, yatınmcılar daha nitelikli eğitim 
vermek, dolayısıyla da pazar paylannı yükseltmek şansı
nı elde edememektedir. Talim Terbiye Kurulu'nun yeni
den düzenlenmesi yoluyla, eğitime daha çok özel yatırım 
çekilebilecektir. 

Ancak eğitimin finansmanında tek darboğaz yatırım 
alanında değildir. Şimdiki durumda devlet, neredeyse 
okullann tümünü finanse etmektedir. Buna karşılık halk, 
özellikle Anadolu Liseleri ve Üniversiteye giriş sınavları 
için, devletin yaptığı harcamaya denk bir kaynağı, ço-
cuklanmn eğitimi için harcamaktadır. Bu kaynak, sınavın 
hemen sonrasında hiçbir fayda üretemez duruma düş
mekte ve israf olmaktadır. Demokratik Barış Hareke
ti, baraj sınavlarının içerik ve yapılarını düzenleyerek, 
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bu kaynağın kalıcı eğitim hizmetlerine akmasını sağlaya
caktır. 

Üniversiteye giriş süreci, masraflı olmasının yanısıra, 
ortaöğretim kurumlarının düzey farkından ötürü adalet
sizdir. Bu durum, üniversite giriş sınavları aşamasında 
özellikle taşra öğrencileri aleyhine büyük bir eşitsizlik 
doğurmaktadır. Demokratik Barış Hareketi, bu adalet
sizliği giderecek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak ön
lemler alacaktır. Gelişmemiş yörelerde, parasız, kaliteli 
eğitim veren, yatılı bölge okulları açılacaktır 

Demokratik Barış Hareketi, tüm yurttaşlar için se
kiz yıllık zorunlu ve parasız temel eğitimi öngörür. Dev
let mali imkanlardan voksun tüm vatandaşlarına yüksek 
öğretim de dahil eğitim imkanı sunmak mecburiyetinde
dir. Devletçe sağlanacak yüksek eğitimin paralı olması 
sosyal ve ekonomik desteklerden voksun şekilde uygula
maya konulması, sosval sınıflar arasındaki dengesizliği 
keskinleştirir ve toplumsal barışı olumsuz etkiler O ne 
denle iyi düşünülmüş bir burs ve borçlandırma sistemiv-
le herkes, istediği düzeyde teknik, mesleki veya akade
mik öğrenim görecektir . Yüksek öğret imde görev alanla
rın yaptıkları eğitim, araştırma, yayın ve benzeri çalışma
ları çerçeves inde değerlendirilmesine olanak tanıyan bir 
sistem kurulacaktır. Öğretime ayrılan kaynakların daha 
rasyonel kullanılabilmesi için çok amaçlı okul sistemi ge
liştirilecektir. 

Demokratik Barış Hareketi, orta öğret ime tek bo
yutlu bakmaz. Ara eleman ihtiyacının karşılanması ama
cıyla, meslekî-teknik eğitime öncelikle ağırlık verilecek
tir. Meslek-teknik ve fen liseleri yanında ülkemizde 
büyük eksikliği duyulan "sosyal bilim liseleri" kurulması
nı gerçekleştirecektir Bu liseler sosval bilimler alanında 
çok ihtiyaç duyulan araştırmacı ve bilim adamı yetiştiril
mesi için altyapıyı oluşturacaktır. Bu liselerde araştırma 
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yöntemleri, okullarımızda hiç verilmeyen teori, felsefe, 
bilim tarihi gibi dersler yanında klasik diller öğretilecek
tir. 

Türkiye'nin kültürel zenginliğinin daha iyi benimsen
mesi ve tanıtılması için ö n c e bilinmesi gerekir. Bu ne
denle, Demokratik Barış Hareketi, eğitim programla
rının yeniden gözden geçirilmesini savunur. Farklı etnik 
ve kültür kümelerinin birbirlerine yaklaşma ve tanımaları 
ancak, birbirleri hakkında doğru bilgiyle sahip olmalarıy
la mümkündür. Okullarda mecburi din eğitimi kaldırıla
cak, dinlerin tarihi ve yaklaşımlarının öğretileceği bir 
Din Kültüm ve Tarihi dersi, seçimlik ders olarak okutula
caktır. 

Eğitim, bireyin ilgi ve yeteneklerine kayıtsızlıktan 
kurtarılacaktır. Bu amaçla, eğitim sisteminin içindeki 
mecburi dersler azaltılacak, seçimlik dersler çoğaltılacak
tır. Uygulamanın istenen düzeyde gerçekleştirilebilmesi, 
öğretmen ve mekan sınırlamalarından etkilenmemesi 
için, iletişim teknolojilerinin olanaklarından yararlanıla
caktır. 

Şimdiki durumda okul binaları ve kaynakları, günde 
sadece 8 -9 saat işlev görmektedir. Oysa okul, modern, la
ik toplumların yüreğidir. Aksam saatlerinde okulların ka
ranlık ve ıssız kalmasının önüne geçilecek, okul binaları 
çeşitli toplumsal etkinlikler için sürekli çalışır hakle tutu
lacaktır. Okulların derslikleri, konferans salonları, spor 
salonları, bilgisayar Iaboratuvarları gibi birimleri, çeşitli 
toplumsal eğitim projeleri için çalıştırılacaktır. Bu süreç 
içinde ücretlendirilebilen faaliyetlerden elde edilecek ge
lirlerin kullanımı, okul yönetimlerinin insiyatifıne bırakı
lacak, okulun kendi olanaklarını geliştirmesi sağlanacak
tır. 

YÖK, Anayasa metninden çıkarılacak, "üniversite-
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;//';/ üzerinde" bir kurum olma niteliğine son verilecek
tir. Bu şekliyle, YÖK'ün emredici konumu sona erecek, 
akademik etkinlikler ve kurumlar arasında olması gere
ken koordinasyon işlevini yürütecektir. Demokratik 
Barış Hareketi, üniversitelerin bilimsel, yönetsel ve ma
li özerkliğe kavuşturulmasıyla yüksek öğretim konusun
daki önemli sorunların çözülebileceğine inanır. 

Yükseköğretim'dc, varolan ekonomik eğilimlerin in
celenmesiyle, işgücü planlaması yapılması zorunluluğu 
açıktır. Gereksiz alanlarda çok sayıda mezun verilirken, 
birçok alanda ihtiyaç karşılanamamaktadır. Üniversite
ler sadece diploma üreten kurumlar olmaktan çı
karılacak, kendi bölgelerindeki ve ülke genelinde
ki ekonomik ve toplumsal problemler konusunda 
çözüm üretmeleri için gerekli düzenlemeler yapı
lacaktır. Üniversitelerin sanayi odaları, ticaret odaları, 
yerel yönetimler gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içi
ne girmesi ve bu tür kurum ve kuruluşların ürettikleri ka
rarlara katılması sağlanacaktır. Sanayi ve ticaret kesimi
nin AR-GE çalışmalarında üniversitelere etkin bir rol 
verilecektir. Demokratik Barış Hareketi, yüksek öğre
timde kalitenin arttırılmasını, hayata dönük ve işlevsel 
programlarla her anlamda üretici kılınmasını sağlayacak 
önlemleri alacaktır. 

Üstün yetenekli ve üstün zekalılar için özel eğitim 
kurumları kurulacak ve bunlara gerekli psikolojik destek 
sağlanacaktır. 

Eğitimin önemli bir amacı insanların, zihin yetenek
lerini tam kapasite ile kullanmalarını sağlayabilmektir. 
Bu açıdan 0-6 yaş grubunu kapsayan okul öncesi eğitim, 
sağlıklı, bilinçli, sorumluluk duygusu taşıyan kuşakların 
yetiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Her çocuğun 
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farklı gelişim ritmi, her grubun gereksinimleri göz önü
ne alınarak geliştirilecek programlarla okul öncesi eğiti
me önem verilecektir. Bu amaca yönelik, okul öncesi 
eğitim kurumlarının sayısı hızla artırılarak yaygınlaştırıla
cak ve hedeflere ulaşılması çerçevesinde okul öncesi eği
tim de zorunlu eğitim kapsamına alınacaktır. 

Günümüz ekonomik koşullarında, kazanılan bilgi ve 
beceriler kısa süre içinde eskimekte ve geçersizleşmek-
tedir. Bu yüzden eğitim, okul sıraları ve yılları ile sınırla
namaz. Ömür boyu eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştı
rılması için gerekli tedbirler alınacak, TRT'nin ülke 
geneline yayın yapan kanallarından biri eğitim kanalı ola
rak düzenlenecektir. Eğitim kanalındaki yayınların ihtiya
ca uygunluğu ve kalitesinin artırılması için gerekli araş
tırma ve düzenlemeler yapılacaktır. 

Eğitim öğretmensiz olmaz. Öğretmenlerimizin yaşa
ma standartları mutlaka iyileştirilecektir. Ancak bu iyileş
tirmenin bütün öğretmenler için aynı düzeyde olması ye
rine, başarılı ve özverili öğretmenlerimize daha fazla 
olanak sağlamanın yollan geliştirilecektir. Okul yönetim
lerinin merkezi otoriteden, bağımsızlaştınlması, yerel yö
netimlerin eğitimin içeriği, örgütlenmesi ve finansmanı 
konusunda süreç içinde artan ölçüde yetkili kılınması, 
bu amaca ulaşmak için çok önemlidir. 

Öğretmenlerimizin sadece yaşama standartlannın iyi
leştirilmesi de yeterli değildir. Daha iyi yetiştirilmeleri 
için gerekenler de yapılacaktır. Eğitim fakülteleri, üniver
sitelerin en bakımsız ve cansız fakülteleri olmaktan kur
tarılacaktır. Eğitim fakültelerinin ihtiyaçlan kısa süre 
içinde karşılanacak ve eğitim alamnda çözüm geliştirebi
lecek bir çevikliğe sahip olacak şekilde donatılacaktır. 
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SAĞLIK 
Demokratik Barış Hareketi, özgürlük gibi sağ

lıktan da fedakarlık yapı lmayacağı inancındadır . 
Demokratik Barış Hareketi, insanlara, sadece hasta ol
dukları zaman değil, sağlıklı iken de hizmet vermeyi esas 
alan bir sağlık politikasından yanadır. 

Ülkemizde sağlık hizmetleri aşırı derecede merkezi
yetçi, yetkilerin üst seviyelerde toplandığı bir örgüt yapı
sına sahiptir. Koordinasyon eksikliğinin yol açtığı birden 
fazla aynı görevi yürüten kurumun yanısıra, yetki karga
şası da vardır. Sağlık Bakanlığı makro planlan yapan ve 
sektörü yönlendiren bir yapıdan ziyade günlük işlerle uğ
raşan bir uygulama Bakanlığı şeklinde çalışmakta, yöneti
cilerin zamanının çoğu personel tayinleri ile geçmekte
dir. Demokratik Barış Hareketi, Sağlık Bakanlığı'm, 
sektörü tek elden planlayan politikalar üreten ve denet
leyen bir kurum haline getirecektir. 

Türkiye'de sağlık göstergeleri açısından bölgeler 
arasında farklılıklar vardır. Bu farklılık içgöç ve hızlı 
kentleşmeyle daha da artmaktadır. Bu nedenle, mevcut 
sağlık sisteminin yeniden yapılanması kaçınılmazdır. Ge
ri kalmış bölgelerin altyapı açısından ülkenin diğer böl
geleriyle eşit düzeye gelmesi ve sağlık göstergeleri bakı
mından eşitsiz durumunun azaltılması gerekmektedir. 
Kaynak dağılımında Doğu ve Güneydoğu bölgelerine ön
celik verilmelidir. 

Demokratik Barış Hareketi, devlet tarafından et
kin bir "Koruyucu Sağlık Hizmetleri" sistemi kurul
masından, bu iş için yeterli ve bölgesel dengeleri gözö-
nüne alan kaynağın ayrılmasından yanadır. Köylerde ve 
kentlerde mahallelerdeki Sağlık Ocağı Hekimi veya Aile 
Hekimi (özel kurs ve hastane eğitimi görmüş pratisyen 
hekim) yerel yönetimlere bağlı olarak çalışacaktır. Bu he-

68 



kimlerin temel görevi koruyucu sağlık hizmetlerini yü
rütmek olacaktır. Hekimler eğer tedavi edici sağlık hiz
meti sunuyorlarsa hizmetlerini kendi bürolarında yapa
cak ve ücretlerini ilgili sigorta kuruluşundan alacaklar
dır. Bu, sevk zincirinin ilk aşaması olacak ve böylece has
tanelerdeki hasta birikimi de önlenebilecektir. Denetim
leri yerel yönetim sağlık birimi, yerel sigorta ve yerel ta
bip odalarınca yapılacaktır. 

Sağlık sistemine halkın, meslek kuruluşlarının ve di
ğer sektörlerin de katılımı sağlanmalıdır. Demokratik 
Barış Hareketi, bu görüşten hareketle, üniversite hasta
neleri dışındaki tüm hastanelerin, bakanlıkların yetki ve 
etkilerinden çıkarılarak, özerkleştirilmesi ve yerel yöne
timlere devredilmesini gerçekleştirecektir. Yerel yöne
timlerde de denetim ve kontrol için sağlıkla ilgili bir bi
rim oluşturulacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi'nin öngördüğü sağlık 
sisteminde, hastaneler, yönetim kurulları tarafından yö
netilecektir. Yönetim kurulu, hekim, yardımcı sağlık per
soneli, emekli kuruluşu, yerel yönetim, yerel sigorta ve 
işveren temsilcilerinden oluşacaktır. Hastane yöneticisi 
profesyonel yönetici olacak ve yönetim kurulunca istih
dam edilecektir. Bireylere hekim ve hastane seçme şansı 
tanınacaktır. Bu; hekim, hasta, hastane arasındaki güven 
ortamının yaratılması açısından önemlidir. 

Demokratik Barış Hareketi, bireylerin sağlık hak
ları ile ilgili düzenleme ve gelişmeleri takip etmek, etik 
(ahlaki) sorunlarını irdelemek; ulusal sağlık politikası 
çerçevesinde stratejiler geliştirmek; sektör içi ve sektör-
lerarası işbirliğini sağlamak; geleceğe yönelik seçenekler 
hazırlamak; politika ve strateji geliştirme ve öncelikleri 
tesbit amacıyla araştırmalar yapmak ve yapılmasını özen-
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dirmek; sağlık personeli planları yapmak; eğitim stan
dartları geliştirmek; gıda, ilaç, biyolojik ürünler, kimya
sal maddeler gibi insan sağlığıyla ilgili maddelerin kont
rol standartlarını belirlemek için Ulusal Sağlık Örgütü 
kurulmasını önermektedir. Özerk yapıda, tamamen uz
manlardan oluşan bu örgüt, ülke içinde ve dışında ku
rum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği görevlerini 
de yerine getirecektir. 

Demokratik Barış Hareketi, ayrıca Ulusal Sağlık 
Politikasının uygulanmasını, izlenmesini ve değerlendir
mesini sağlayacak bir Sağlık Enformasyon Sistemi ku
racaktır. 

Yürürlükteki sağlık mevzuatının büyük bir kısmı gü
nün ihtiyaçlarına cevap veremeyecek kadar eskimiş du
rumda ve dağınık, düzensiz bir görünümdedir. Sağlık 
Hukuku kavram ve mevzuat olarak geliştirilecektir. 

Bir diğer konu, işletilmeyen uygulama olan işyeri he
kimliğidir. Bu sistem ayağa kaldırılacaktır. Belli bir sayı
dan fazla işçi çalıştıran işyerleri işyeri hekimi bulundur
ma zorunluluğunda olacak ve bu hekimler yerel sağlık 
idaresi tarafından görevlendirilecektir. İşyeri hekimleri , 
getireceğimiz sağlık enformasyon sisteminin ilk ayakla
rından olacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, ülkemize dünya stan
dartlarına uygun sağlık teknolojisini getirmek, bu tekno
lojilerin uygun kullanımı sağlamak için Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde bir Teknoloji Danışma Kurulu oluştura
caktır. 

Hava Kirliliği kontrol altına alınacaktır. Ülkede 
herkese yeterli miktarda Temiz İçme Suyu sağlanacak ve 
içme suyu kaynakları kirlenmeye karşı korunacaktır. Ev
sel ve endüstriyel artıkların yanısıra hastane atıkları ve dı-
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ger tehlikeli atıklar ülke sağlığı için bir tehdit unsuru ol
maya devam etmektedir. Atık Yönetimi hizmetlerinin ge
liştirilmesi için, merkezi düzeyde politika üreten ve eği
tim veren örgüüenme sağlanacaktır. Demokratik Barış 
Hareketi, bu hizmetlerin finansmanı için hizmetten ya
rarlananların maliyete katılmalarım sağlayacaktır. Atıksız 
ve az atıklı teknolojiler özendirilecektir. 

Gıda Emniyeti konusunda tüketicinin bilgilendiril
mesi ve bilinçlenmesi sağlanarak toplumun bir denetim 
mekanizması kurması gerçekleştirilecektir. Gıda güvenli
ğinin sağlanmasında esas sorumluluğun yerel yönetimler
de olacağı bir yapı kurulacaktır. Demokratik Barış Ha
reketi sağlığın korunması ve geliştirilmesi için halkı 
sağlıklı davranışa yöneltecek Kamu Politikaları ve 
Halk Eğitim Sistemi geliştirecektir. Zararlı Alışkan
lıklarla mücadele için gerekli hukuki, ekonomik ve ör
gütsel önlemleri alacaktır. 

Kaliteli ve ekonomik ilaç üretimi sağlanacak ve ras
yonel ilaç tüketimine dayalı bir sistem kurulacaktır, 
îlaç fiyat politikasında gerçek maliyetler gözönünde tutu
lacak, devlet tarafından ilaç kontrol sistemleri geliştirile
cektir. Lisans altında üretilen ilaçlatın ihracatıyla ilaç tek
nolojisindeki ithalatı dengelemeye yönelik düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, hızlı nüfus artışının 
yolaçtığı işsizlik ve diğer sosyal sorunlann yaşandığı ül
kemizde, aile planlamasına öncelik verecek ve yaygın
laştıracaktır. 

Toplu kıyım boyutlarına varan trafik, ev ve iş kazala
rından kaynaklanan ölümlerin en aza indirilmesi için De
mokratik Barış Hareketi, hukuki, teknik, örgütlenme, 
ilkyardım ve acil yardım konulannda gerekli ve çağdaş 
düzenlemeleri yapacaktır. 
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ÇALIŞMA YAŞAMI ve SOSYAL GÜVENLİK 
Bugün çalışma yaşamına ilişkin sorunların önemli bir 

kısmı 1982 Anayasası ile 1980 sonrasında çıkarılan yasa
lardan kaynaklanmaktadır. Çalışma barışının kurulması 
ve devamı, Anayasa ve yasalarda gerekli değişikliklerin, 
çalışma yaşamına ilişkin imzalanmış uluslararası sözleş
melere uygun olarak düzenlenmesine bağlıdır. Demok
ratik Barış Hareketi, bu değişiklikleri öncelikle gerçek
leştirecektir. 

Demokratik Barış Hareketi, tarafı olduğumuz 
veya imzalamış bulunduğumuz çal ı şma yaşamıyla 
ilgili uluslararası sözleşmelerin doğrudan uygula
nır kurallar olacağına ilişkin gerekli Anayasa deği
şikliklerinin yapılmasını sağlayacaktır 

Demokratik Barış Hareketi, asgari ücret, çalışma 
koşullannın iyileştirilmesi, işsizlik sigortası, genel sağlık 
sigortası, iş güvencesi, kadınların sosyal güvenceye ka
vuşturulması konularının yalmzca, insan haysiyeti ve ya
şam koşullarının düzeltilmesi amaçlanyla açıklanmasını 
yeterli bulmaz. Bunların sosyal barışın sağlanması ve ül
kemiz rekabet gücünün yükseltilmesi için gerekli oldu
ğuna inanır. 

Bugüne kadar izlenen politikalar ve yapılan düzenle
melere karşın, Türkiye'de çalışanların önemli bir kesimi 
sosyal güvenlik kapsamı dışında kalmış, yeterli olmayan 
bir sosyal güvenlik şemsiyesi altmda, adeta "devletin res
mi dilencileri" haline getirilmişlerdir. Çalışma yaşamına 
ilişkin mevcut yasalar çalışan kesimler arasında, statü ve 
standart farklılıkları yaratmış, çalışma barışı bozulmuş
tur. 

Ekonomide haksız rekabetin önlenmesi için, çalışan 
kesimin özgürce örgütlenmesi ve işgüvencesinin sağlan-
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ması gerekir. Demokratik Barış Hareketi, işgüvencesi-
ni ve örgütlenme özgürlüğünü, yalnızca çalışan kesim 
için değil, işletmeler arasındaki haksız rekabetin önüne 
geçilmesi için de savunmaktadır. 

İş barışının ayaklarından biri işçi, diğeri de işveren
dir. Üreten ve rekabet gücü yükselen bir ekonominin ya
ratılmasında her iki kesime de önemli görevler düşmek
tedir. Sosyal barışın kurulması ve sürdürülmesi, yapılan 
düzenlemelerde her ik i tarafın koşullan ve durumlannın 
dikkate alınmasını ve devletin bir hakem işlevine sahip 
olmasını gerekli kılar. Bugüne kadar yapılan düzenleme
ler ve uygulamalar sonucunda, işçi ile işveren arasında iş 
barışı kurulamamıştır. Sosyal devlet, anlaşmazlık anında 
taraflann kullanabilecekleri bir araç, bir silah olmamalı
dır. Yapılan düzenleme ve konulan kurallarda amaç, iş 
banşının sağlanması ve sürdürülmesidir. Diğer bir deyim
le, bugün artık sosyal devlet kavramı sosyal barış dev
leti kavramıyla yer değiştirmelidir. 

Demokratik Barış Hareketi, sosyal barış devle
tini savunur. Sosyal barış devletinin temel ilkesi, ülke
de yaşayanlan yarın endişesinden kurtarmak, yanna gü
venle bakmalannı sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşme
sinde devletin katkısı, yalmzca mali kaynak tahsisini içer
mez. Devlet aynı zamanda düzenleyici, denetleyici ola
cak, hakem olma niteliğini kaybetmeyecektir. 

Özgür ve güçlü sendikalar, çalışma yaşamının ve de
mokratik rejimin vazgeçilmez unsurlandır. Demokrasi ol
madan işçi haklarım geliştirmek ve korumak olanağı bu
lunmadığı gibi, özgür sendikalar olmadan da gerçek 
demokrasiyi kurmak ve geliştirmek olanağı yoktur. 

Anayasa'da, sendika kurma ve üye olma özgürlüğünü 
teminat altına alan yeni bir düzenlemenin yapılması ge
rekir. Demokratik Barış Hareketi, sosyal dengeyi sağ-
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lamayı ilke edinerek, sendikaların siyasi partilerle ilişki 
kurmalarını, yöneticilerinin siyasi partilere üye olmaları
nı ve yönetim organlarında görev almalarını sağlayacak 
gerekli yasal değişikliklerin yapılmasını gerçekleştirecek
tir. 

Demokratik sosyal hukuk devleti olmanın en önemli 
göstergelerinden birisi de örgüt lenme özgürlüğüdür. 
Bu özgürlüğün sendikal hak olarak tüm çalışanlara ayrım
sız biçimde tanınması gerekir. Demokratik Barış Hare
keti, işçilere Grev ve Toplu Sözleşme hakkı verilirken, 
memurlara bu hakkın tanınmamasını bir çifte standart ve 
demokratik devlet anlayışına aykırı bulur. Bu durum ayrı
ca İnsan Hakları metinlerine ve Uluslararası Çalışma Ör-
gütü'nün sözleşmelerine aykırıdır. Demokratik Barış 
Hareketi, kamu çalışanlarına ve sendikal haklara sahip 
olmayan diğer çalışanlara sendikalaşma, grev ve toplu 
sözleşme haklarını sağlayacak tüm yasal düzenlemeleri 
gerçekleştirecektir. Demokratik Barış Hareketi, çalı-
şanlann bireysel haklarının güvence altına alınması için 
İş Yasası'nın kapsamını, tarım çalışanları dahil, tüm çalı
şanları içerecek biçimde genişletecekir. 

Demokratik Barış Hareketi, herkesin aynmsız sos
yal güvenlik şemsiyesi altında toplanmasını savunur. 
Devletin yapacağı mali katkılar, çalışan kesimi tembelli
ğe itmemeli, dayanışma, yardımlaşma ve girişim kabili
yetlerini azaltmamalıdır. Demokratik Barış Hareketi 
için esas olan toplumsal dayanışmadır. 

Toplumun tüm kesimlerinin genel sağlık ve sosyal 
güvenlik sistemine dahil edilmesinde, yararlanılan hiz
metle orantılı katkı payının tahsiline dikkat edilmesi ge
rekir. Aksi halde, kesimler arasında adil olmayan mali 
yük farklılaşması yaratılmış olur. Bu kesimlerin, katkı 
paylarının tamamlanması veya karşılanmasında, devlet 
de üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. 
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Demokratik Barış Hareketi, çal ışan kesimlerin 
tek bir iş yasası ile tek bir sosyal güvenlik kurumu 
çatısı altında toplanmasını ve toplumun tüm ke
simlerinin genel sağlık ve sosyal güvenlik sistemi
ne dahil o lmasmı savunur. 

Bağımsız çalışanların bu kapsamda ele alınması ve 
tek çatı altına onların da dahil edilmesi, doğası gereği 
mümkün değildir. Ancak, genel sosyal güvenlik ve sağlık 
sigortası kapsamında, bağımsız çalışanların istisna edile
meyeceği de açıktır. Bağımsız çalışanların kendi işyerleri
ni işlettikleri de dikkate alınırsa, devletin bu tür sosyal 
güvenlik kurumlarına mali katkıda bulunması mümkün 
olmadığından, emeklilik ve sağlık sigortalarının diğer 
sosyal güvenlik kurumlannın tabi olduğu esaslar dışında 
değerlendirilip, düzenlenmesi gerekir. 

Demokratik Barış Hareketi, tek çatı altında topla
nacak sosyal güvenlik kurumlarının fon yöneten kurum
lar halinde örgütlenmeleri, şirketlerin kendi özel emekli
lik ve yardım sandıklannı kurmaları, hayat sigorta 
şirketlerinin geliştirilmesi için gerekli önlemleri alacak
tır. Kamu sosyal güvenlik kurumlarının fon yöneten ku
rumlar haline dönüştürülmesi, onların ancak, idari ve 
mali yönden özerk olmalarıyla mümkündür. 

Ülkemiz her yıl iş kazası ve meslek hastalığı nedeniy
le Gayri Safı Mi l l i Hasılamızın % 4'ü kadar bir ekonomik 
kayba uğramaktadır. Demokratik Barış Hareketi, hiz
met içi eğitimin zorunlu olarak yapılmasını, bunun için 
sendika ve işveren bütçelerinden belli bir oranda pay ay
rılmasını ve çalışma ortamlarının asgari güvenlik standar
dına sahip olmasını gerçekleştirecek yasal düzenlemeler 
yapacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, toplam kalitenin yük
seltilmesi, ülke üretim gücü ve rekabet üstünlüğünün ya-
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ratılması için, işçi ve işverenlerin birlikte çalışması ve bu 
yönde, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarına kat
kıda bulunacak her türlü önlemin alınması için gerekli 
düzenlemeleri yapacaktır. 

İşsizlik ve iş güvencesi bugün yaşadığımız önemli so
runlardan biridir. İşsizlik sigortası kurumunun sağlıklı iş
leyebilmesi için İş ve İşçi Bulma Kurumu daha etkin hale 
getirilecek, bu konuya ilişkin düzenlemeler yapılacaktır. 

D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , kreş açma, eski mah
kum ve özürlü çalıştırma zorunluğuna ilişkin olarak orta
ya çıkan sorunları giderecek önlemleri alacaktır. Bu 
amaçla kurulacak rehabilitasyon merkezlerine, çocuk 
eğitim ve geliştirme kuruluşlarına, devletin, işçi ve işve
ren sendikalarının belirli katkılarda bulunması görüşün
dedir. 

DIŞ POLİTİKA 
Türkiye Cumhuriyetinin dış politikası, Cumhuriyetin 

başından bu yana ik i temel direk üzerine yükselmiştir. 
Bat ıc ı l ık ve Statükoculuk. Soğuk savaşın sona ermesiy
le birlikte küresel koşullar radikal biçimde değişmiştir. 
Bu ülkemiz için yeni şanslar anlamına gelmektedir. Her-
şeyden önce dış politika giderek önem kazanacak ve "iç 
ve dış politika" arasındaki sınırlar birbirinin içine gire
cektir. Nitekim bugün birçok dış politik sorunumuz doğ
rudan iç politik sorun haline gelmiş durumdadır. 

Değişen koşullar, dünya devletlerinin eski kurumlar 
ekseninde barış içinde yaşamalarını giderek zorlaştırıyor. 
Avrupa, Japonya, Çin gibi yeni büyük güçlerin de devre
ye girmesiyle "Yeni Dünya Düzeni" arayışları başlamış 
bulunuyor. Her devletin uyması zorunlu bir diz i uluslara
rası değer ve kurum bugün yeniden gözden geçiriliyor. 
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Bu bağlamda Birleşmiş Milletlerin rolü ve kapsamı yeni
den tartışılıyor. Ya bugüne kadar gelen değer ve kurum
ların bir kenara atılması, bölgesel savaşları da gündeme 
getirerek, şiddet temelinde yeni güç dengelerinin oluş
ması ya da mevcut kurumların eleştirisi üzerine yüksele
cek yeni yapıların oluşturulması gerekmektedir. 

Yeni Dünya Düzeni arayışında en önemli sorunla
rın başında Kuzey-Güney dengesizliği gelmektedir. Ku
zey ülkeleri, büyük boyutlara ulaşmış bir zenginliğe sa
hiptirler. Buna karşılık Güney ülkeleri ve Sovyetlerin 
yıkılmasıyla buna eklenen Doğu Avrupa ülkeleri "kaybe
den" konumundadırlar. Bugün 3- Dünya, ya da Güney 
olarak bilinen ülkelerde 1,4 milyar insan açlık sınırında 
yaşamaktadır. Yine bu ülkelerde süren savaşlann sayısı 
40'ın üzerindedir. Etnik-kültürel-dinsel çatışmalar, ekolo
jik felaketler ve bundan kaynaklanan afetler, salgın hasta
lıklar, önlenmesi imkansız boyutlara ulaşmıştır. Yüklü 
dış borçlar insanlığın büyük bir bölümünün yaşamımn 
aynlmaz parçasıdır. Kuzey ülkelerinin bugünkü zenginli
ği, esas olarak Güney'in sömürülmesi üzerine oturmuş
tur ve 500 yılı aşkın bir sömürgeci geçmişe sahiptir. 

Yeni Dünya Düzeni, Kuzey-Güney dengesinde ye
ni ve adaletli bir düzenlemeden çok, bunun daha da be
lirgin hale gelmesi üzerine kurulmak istenmektedir. 
Özellikle Avrupa ülkelerinde görülen Zenginlik şove
nizmi", ırkçı ve milliyetçi eğilimleri güçlendirmekte; Av
rupa, Güneye karşı büyük duvarlar örerek, arkasına sak
lanmak istemektedir. Oysa, Yeni Dünya Düzeni, Kuzey-
Güney dengesizliğinde yeni bir düzenlemenin yapılması
nın bir fırsatı olarak da değerlendirilebilirdi, değerlendi
rilmelidir. 

Demokratik Barış Hareketi, her ülkenin öz kay-
naklannın sömürülmesini engelleyerek kendi gelişme 
stratejisini belirleme özgürlüğünü savunur. Bunun için, 
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dünya ölçeğinde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi, her ül
kenin "kendi öz kaynaklarıyla gelişmesi" koşullarının 
yaratılabilmesi gerekir. Güney'in, Kuzey' in sorunlarının 
ve artıklarının transfer edildiği bir çöplük olmaktan çıka
rılması zorunludur. Bu nedenle Güney ülkeleri kendi ara
larında bölgesel birliktelikler kurmak zorundadırlar. Gü
ney dayanışması ve birliktelikleri, dünya çapında fırsat 
eşitliğinin yaratılması doğrultusunda atılacak adımların 
başında gelir. 

Türkiye'nin, iki kutuplu dünyamn ortadan kalkması
nın yarattığı boşluğu, özellikle bölgesi açısından nasıl de
ğerlendireceği oldukça önemlidir. Bu konuda ik i önemli 
eğilim görülmektedir. Birincisi, uluslararası bağlantıları
mızı, yöneltilebilecek tüm eleştirilere rağmen, esas alma 
anlayışıdır. İkincisi, Y e n i Dünya Düzeni arayışlarında, 
paylaşımdan daha fazla pay almak kaygısıyla, geleneksel 
dış politik tercihlerimizin terkedilmesi gerektiğini savu
nan anlayıştır. Özellikle Ortaasya Türk Cumhuriyetleriyle 
ilişkiler ve bunların yaratacağı imkanlar ışığında, gele
neksel dış politik tutumun terkedilmesini, dış politikamı
zın merkezine, "din veya etnik" kardeşlerimizle kurula
cak ilişkinin alınmasını savunan görüşler sıkça dile 
getirilmektedir. D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , dış politi
kada duygusallığı temel alan ve Cumhuriyetimizin dış 
politik tercihlerinde köklü değişiklik anlamına gelen bu 
görüşleri doğru bulmaz. 

Türkiye'nin komşularıyla ilişkisi boş bir tarih sayfası 
değildir. Bölge halklannın kollektif hafızalarında, Osman
lı Devleti döneminde, özellikle de "pan"c\ politikalar ne
deniyle yaşanmış acıların izleri hala sürmektedir. Bu ne
denle, D e m o k r a t i k Bar ış H a r e k e t i , dış politikamızın 
esasını, "etnik ve din kardeşliği" temeline oturtmak iste
yen anlayışı, bölge devletleriyle iyi ilişkiler kurmanın ve 
barışın önünde bir engel olarak görür. Mustafa Kemal' in 
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ve Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının, Osmanlı gele
neği ve İttihat ve Terakki'yle hesaplaşmaları sonucunda 
oluşturdukları, "pan"c\ politikaları reddeden, komşula
rıyla barışı esas alan, dış politik tercihleri savunur ve 
bundan geriye dönüşü kabul etmez. 

D e m o k r a t i k Bar ış H a r e k e t i , geçmişte yaşanmış 
tatsız deneylerin, karşılıklı düşmanlıkları ve milliyetçilik
leri güçlendirmek amacıyla kullanılmasına karşı çıkar. 
Mustafa Kemal' in "Yurtta Barış, Cihanda Barış" ilkesi 
ışığında, komşu ülkelerin halklarıyla yaşadığımız karşılık
lı acılan, nedenlerini sergileyerek ortaklaştırmayı ve tari
hin ortak bir dil ini oluşturmayı savunur. 

D e m o k r a t i k Bar ış Ha reke t i , bugüne kadar oluş
muş uluslararası normların ve kurumların eleştirisi ve ge
liştirilmesini temel alan, ekonomik ve siyasi bütünleşme
nin sağlanmasını hedefleyen politikaları esas alır. Bölge
mizde, devletlerarası bağlayıcı nitelikte kararlar alabilen 
iktisadi ve siyasi örgütlenmelerin oluşturulmasını ve 
güçlendirilmesini savunur. 

Gerek bölge tarihi ve gerekse Türkiye'nin konumu, 
bu politikalann hayata geçirilmesi için gerekli alt yapıyı 
sunmaktadır. Ortadoğu, tarihte büyük birliklere ev sahip
liği yapmıştır. Türkiye şu anda Avrupa ve Batı dünyasıyla 
bölge arasında önemli bir ara pozisyona sahiptir. Bu "Or
ta Konum", eğer Türkiye buna uygun politikalar gelişti-
rebilirse, bölge için çok önemli açılımlar sunacaktır. 

Sahip olduğu "Köprü" konumuna ek olarak, Türkiye, 
eğer doğru kullanmasını başarabilirse, önemli bir jeopoli
tik konuma ve iktisadi bir güce sahiptir. Ortaasya ve Kaf
kas enerji kaynaklarının Batıya aktarılması yolu üzerinde 
olması, elindeki su kaynaklanılın varlığı ve sulanacak ye
ni tarım alanlarının sunduğu geniş tarımsal potansiyel, 
bundan sonra uygulayacağı dış politikada, Türkiye'ye 
önemli hareket alanları sağlayacaktır. 
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Bunların yanısıra, Türkiye'nin yetişmiş işgücü, bölge 
ülkelerinin nüfusuna yaklaşan sayıdadır. Eğer Türkiye, 
elindeki bu imkanları doğru kullanır ve bölgenin barış ve 
istikrar adası olmayı başarırsa, bölge ülkelerinin sermaye 
ve yetişmiş iş gücünü de kendisine çekecektir. 

Türkiye, iktisadi ve siyasi gücüne ek olarak, tüm ek
sikliklerine rağmen, bölgede, demokratik hukuk devleti 
kurallarının egemen olduğu en eski ülkelerden biridir. 
Bölge ülkelerinin birçoğunda hâlâ, totaliter yapılar, dik
tatörlükler hüküm sürmektedir. Türkiye, bu nedenle de 
bölgede, barışı, demokrasiyi ve insan haklarını egemen 
kılmaya en fazla katkıda bulunabilecek ülkedir. Tüm bu 
nedenlerden dolayı, Türkiye, bölgemizdeki iktisadi, siya
si bütünleşmeye, bölge insanları arasında barış, kardeşlik 
ve dayanışma duygularının yerleşmesine öncülük edebi
lecek en önemli ülke konumundadır. Demokratik Ba
rış Hareketi, dış politikasını bu tarihi görev ve an
layış üzerine kuracak ve yükseltecektir. 

Türkiye'nin önüne çıkmış tarihi fırsatlan kullanabil
mesi, banş, demokrasi ve insan hakları ilkelerini, önce 
kendi bünyesinde geçerli kılmasına ve bunun için zorun
lu yapısal değişiklikleri gündeme getirmesine bağlıdır. 
Komşularımızla ilişkilerimizin düzeltilmesinde, Avrupa'y
la bütünleşme sürecinin tamamlanmasında, dış politika
mızın önündeki en büyük engel ülke içi zorluklarımızdır. 
Demokratik Barış Hareketi, iç politik sorunlarını, in
san hakları ve demokrasi temelinde çözmüş bir Türki
ye'nin, son derece başarılı bir dış politika izleyeceği inan
cındadır. 

Demokratik Barış Hareketi, Sovyetlerin çökme
siyle birlikte, bölgede ortaya çıkan sorunların bir sınır so
runu olarak ele alınmasına karşıdır ve dış politikasını, 
bölge devletlerinin sınırlarını tanıma esasına oturtur. Bu 
nedenle yaşanan sorunları, esas olarak insan hakları ve 

80 



demokratikleşmenin sorunları olarak algılar ve bu temel
de çözülmesi için uğraş verir. Demokratik Barış Hare
keti, mevcut sorunların, bölge insanlarının birbirleri ile 
sosyal, iktisadi, kültürel alış verişini artırmak, sınırların 
süreç içerisinde anlamını azaltacak bölgesel bütünleşme
leri geliştirmekle aşılacağına inanır. 

Demokratik Barış Hareketi, bölge sorunlarını, 
esas olarak diğer devlet(ler)in zayıflatılması eksenine 
oturtan politikaları reddeder. Bir devletin, diğer devlet 
sınırları içerisindeki toplumsal rahatsızlıkları veya etnik 
gurupları, kendi egemenlik alanını genişletmek için kul
lanmasını, bölge halklarının barışı ve kardeşliği önünde
ki en ciddi engellerden birisi olarak görür. 

Demokratik Barış Hareketi, bölgesel düzeyde si
yasi ve iktisadi bütünleşme politikalarının yanı sıra, Ba-
tı'yla bütünleşmenin gerekliliğini de savunur. Avrupa 
Gümrük Birliğine öncelikle bir ekonomik sorun olarak 
değil, siyasi bir sorun olarak yaklaşır. Türkiye'nin Batı'yla 
Doğu arasındaki "Orta Konum"unun sağlıklı kullanılma
sının Batı için de bir şans olduğunu düşünür. 

Demokratik Barış Hareketi, ulusal devlet bencilli
ğini esas alan politikaların savunulmasını doğru bulmaz. 
Ulusalüstü anlaşmaların ve örgütlenmelerin bağlayıcılığı
nı savunur. 

BÎLÎM V E TEKNOLOJİ 
Demokratik Barış Hareketi, Türkiye'nin geçmişte 

kaçırdığı fırsatları bu kez yakalamaya kararlıdır. Matbaa 
bu ülkeye geç girmiştir. Sanayi devrimini yakalayamamış
tır. Ama, bilgi devrimini çağla birlikte yaşama fırsatı var
dır. Türkiye gelişmekte olan bir ülke niteliğiyle, bilgi 
toplumuna giden treni yakalamak veya kaçırmak noktası-
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nın tam ortasında bulunmaktadır. Süratle, bilişim tekno
lojilerinden yararlanarak, bilgi toplumuna uyum stratejisi 
ve uyum programı geliştirip bunu uygulamaya aktarabi-
lirse treni yakalayabilecektir. Aksi takdirde, gelişmiş ül
kelerle sanayileşme sürecinde oluşan cağ farkı, bilgi top
lumuna geçememekle iki çağ farkına çıkacaktır. 

"Bilgi Toplumuna" geçiş ve mevcut teknolojilere ye
tişmek, öncelikle teknoloji transferiyle olanaklıdır. 
Teknoloji transferiyle sadece güncel teknolojiyi alarak, 
üretimi arttırmak amaçlanmamalıdır. Esas amaç, aktarı
lan teknolojiyi öğrenmek, öğrenilenleri ekonominin ilgili 
bütün faaliyet alanlarına yaymak ve öğrenilen teknolojiyi 
kullanarak yenisini üretmektir. Bunun için de, bize bu 
yeniden üretim" yapabilme olanaklarını kazandıracak 
alanlann, bi l im ve teknoloji politikaları doğrultusunda 
belirlenmesi, öncelikle bu alanlarda eğitim başta olmak 
üzere bilimsel araş t ı rma ve geliştirme göstergelerinin 
yükseltilmesi, teknoloji üreten beyin gücünün yaratılma
sı gerekmektedir. 

Teknoloji üreten ve mevcut teknolojiyi geliştiren bir 
ülke olmak, bu konuda kararlı olmanın ötesinde, bu yön
de politika geliştirmekle mümkündür. Demokratik Ba
rış Hareketi, günümüz teknolojisini tanıma ve anlama 
amacıyla, "tersine mühendislik merkezleri" kuracak
tır. Kurulacak bu merkezlerde, ülkemizin en son tekno
lojileri üreten bir ülke olması için ilk adımlar atılacaktır. 

Teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin art
masında, doğası gereği kâr amacına yönelik olan özel ku
ruluşların katkısının çok önemli olduğu açıktır. Gelişmiş 
ülkelerdeki, araştırma ve geliştirme harcamaları içinde 
özel kuruluşların paylan çok yüksektir. Gelişmekte olan 
ülkelerde ise gelişmiş ülkelerin aksine endüstriyel ve hiz
met üretim faaliyetleri ile bilgi üretim faaliyetleri arasın
daki ilişki yok denecek kadar azdır. Demokratik Barış 
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Hareketi, ülkemizde yabancı firma ortaklarıyla gerçek
leştirilen büyük yatırımların, dolaylı araştırma yatırımları
nın, araştırma ve geliştirme çalışmalarına ek kaynak ya
ratmak amacıyla, ülkemiz araştırma kurumları aracılığıyla 
kullanılmasını sağlayacaktır. 

Türkiye'de yatırım yapan çok uluslu şirketlerin ülke
mizde de araştırma ve geliştirme birimleri kurmaları 
özendirilecektir. Ülkemize girecek teknoloji, know-how, 
lisans seçiminde araştırma kurumlarının aktif rol alacağı 
bir yapı kurulacaktır. Lisans anlaşmalarına dayalı üretim
den, özgün tasarıma geçiş özendirilecek, patent ve fikrî 
mülkiyet mevzuatı, uluslararası norm ve standartlarda iş
letilecektir. 

Demokratik Barış Hareketi, kamu araştırma ve ge
liştirme projelerinin mümkün olduğunca ülkemiz araştır
ma kurumlan aracılığı ile yapılmasını destekleyecektir. 
Gerekirse kamu alımlan yoluyla iç piyasada rekabet ve 
talep yaratılacaktır. Özel kuruluşlarda yürütülecek araş
tırma ve geliştirme faaliyetleri için parasal kaynak, teşvik 
ve vergi kolaylıkları sağlanacaktır. Küçük ve orta ölçekli 
işletmelerde araştırma ve geliştirme faaliyetleri özendiri
lecektir. Risk sermayesi piyasası kurulacak ve teknopark 
faaliyetlerinin araştırma kurumlarıyla eşgüdümlü yürütül
mesi sağlanacaktır. Risk sermayesi şirketleri, halka açıl
ma koşuluna bağlı tutulmayacaklar vergi ayrıcalıkların
dan yararlanacaklardır. 

Bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faali
yetleri için insan gücü yetersizliği, sorunlar arasında en 
ciddi olanıdır. İnsan gücünün birincil kaynağı üniversi-
telerimizdir ve yüksek öğretimdeki okullaşma oranımız 
çok düşüktür. Demokratik Barış Hareketi, bu oranı, 
hem orta öğretim hem de yüksek öğretimde nitelik aşın
ması yaratmadan arttıracaktır. Farklı kurumlar tarafından 
yürütülen yurtdışı doktora programlan merkezi bir şem-
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siye altında toplanacaktır. Araştırma kurumları aracılığıy 
la gelişmiş ülkelerden bi l im adamı getirme programı, 
kapsamı genişletilerek sürdürülecektir. Üniversitelerimi
ze bağlı ileri araştırma merkezleri kurulacak, sanayiyle iş
birliğini sağlayacak yapılanmalar (teknoparklar v.b.) ger
çekleştirilecek, uluslararası bilgiye erişimi arttırmak için 
bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak, araş
tırma kurumları aracılığıyla, uluslararası düzeyde bilimsel 
yayın faaliyetleri özendirilecektir 

Son yıllarda ülkemizde, ileri teknolojilerin ana daya
nağı olan temel fen bilimlerinde, lisans düzeyindeki öğ
renci sayısında ve niteliğinde belirgin bir düşüş gözlen
mektedir, D e m o k r a t i k Bar ı ş Ha reke t i , üniversite 
lisans düzeyinde fen dallarından kaçışı durduracak ve bu 
dallara yönelimi teşvik edecek önlemler alacaktır. 

E K O L O J İ - Ç E V R E 
Türkiye'de ekoloji tümüyle ihmal edilmiş bir konu

dur. Bu alanda tutarlılık ve devamlılık taşıyan politikalar 
yoktur. Ekoloji sadece çevre kirliliği ile sınırlı değildir. 
Ekoloji savunulan toplum projesinin bir temelidir. İnsan-
toplum-doğa dengesinin sağlanmasını amaçlayan tüm 
alanları kapsar. 

Doğal kaynakların dikkatli kullanımı, enerji politika
ları, çevre kirlenmesi, sanayi ve tarım politikaları, tüke
tim mallarının ekolojik kriterlere göre yeniden düzenlen
mesi, insan sağlığı gibi birçok konu ekolojinin alanına 
girer. Bu nedenle, toplumsal yaşamın ekolojik ölçütler 
ışığında düzenlenmesi kaçınılmazdır. 

Endüstri toplumlarında (kapitalist veya "sosyalist1') 
çevreyi ve doğal kaynakların sınırlılığını hesaba katma
yan endüstrileşme hırsı hem doğal kaynakların tükenme
si tehlikesini ortaya çıkarmış hem de doğanın dengesini 
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bozarak büyük çevresel yıkıma yol açmıştır. Sonuçta, 
hem bugünkü hem de gelecek kuşakların varlıklarını sür
dürmeleri tehlikeye girmiştir. 

Artık gerek merkezi planlamaya dayalı gerekse birey
sel iktisadi çıkarların frenlenmediği ekonomilerin, ekolo
jik esaslara göre üretim yapamayacakları, insan doğa 
dengesini bozdukları ve her düzeyde bir yoksullaşmaya 
yolaçtıkları açığa çıkmıştır. Doğa ile insan arasındaki 
ham madde alışverişi, tüm bir üretim ve tüketim tarzı, 
doğa ve insanın varlığım sürekli kılmayı garanti altına ala
cak biçimde yeniden düzenlenmek zorundadır. 

D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , doğal kaynakları ko
ruyucu, enerji tasarruf edici, çevre kirlenmesini engelle
yici , insan sağlığını merkeze alan çevresel politikaların 
geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu açıdan, yaygın bir çevre 
bil incinin yaratılması için çalışılacaktır. Ayrıca, yasaklayı
cı ve caydırıcı önlemler alınacaktır. 

Türkiye'de, çevre olgusunun toplumsal hayatın dü
zenlenmesinde temel bir ölçüt olarak kullanüması gereği 
en çok büyük şehirlerde kendisini hissettirmektedir. 
Plansız ve kontrolsüz kentleşme birçok yerleşim birimin
de yaşamın sürdürülebilir olmasını imkansız hale getir
miştir. 

Çevre bi l incinin ve politikaların yokluğundan en çok 
etkilenen bir başka alan topraklanmızdır. Tarımsal üreti
min örgütlenme biçimi, yerleşme sistemi ve onun çevre
sinde oluşan plansız sanayileşme, ülke topraklannda cid
di bir aşınmanın ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Hava 
kirliliği, asit yağmurları, su kirlenmeleri, bilinçsiz gübre
leme ve tarımsal mücadele ilaçlarının dikkatsiz kullanı
mı, verimli toprakların sürekli kaybolması sonucunu do
ğurmaktadır. 

Kıyı alanlarının turizm ve ikinci konut kullanımının 
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baskısı altında bulunması, doğal çevrede orman alanları
nın, bitki topluluklarının ve kıyı ekolojisinin bozulması
na neden olmaktadır. Su kaynaklarımız da benzeri bir 
tehlike altındadır. Ülkemizde çevre sorunları yalnızca iç 
nedenlerden kaynaklanmamaktadır. Marmara, Karadeniz 
ve Akdenizde yaşanan kirliliklerin önemli ölçüde diğer 
ülkelerce de yaratıldıkları bir gerçektir. 

D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i ' n i n e n ö n e m l i he
d e f l e r i n d e n b i r i s i t o p l u m s a l hayat ın , çevrese l i l k e 
l e r ış ığında y e n i d e n düzenlenmesid i r . Yaygın bir bi
linçlenme politikası izlenecek ve çevre mevzuatı yeni
den düzenlenecektir. Çevreyle ilgili bakanlığın yetkileri 
arttırılacak, tüm diğer alanlarla etkili eşgüdüm sağlana
caktır. Toplumun, özellikle kamu ve özel kesimin kayıt
sız tutumu denetlemeye tabi tutulacaktır. 

Çevre özellikle Batı'yla bütünleşme sürecinde ayrı 
bir önem kazanmaktadır. D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , 
Avrupa Çevre Mevzuatına ayak uydurmayı sağlayacak ön
lemleri bir an önce alacaktır. 

K A D I N 
D e m o k r a t i k Bar ış Ha reke t i , kadın sorununun, 

odağında sadece kadının bulunduğu bir olgu olarak ele 
alınmasına karşıdır. Konu birinci elde erkekleri de ilgi
lendirmektedir. Bu nedenle sorunun çözümüne kadınlar 
kadar erkekler de katılmak zorundadırlar. 

D e m o k r a t i k Bar ış Ha reke t i , kadın-erkek arasında
ki eşitliğin, demokrasinin vazgeçilmez koşullarından biri 
olduğuna inanır. Kadının özgürleşemediği, sosyal yaşa
ma potansiyelince katkı yapamadığı bir toplumda, eşitlik 
ve demokrasiden söz edilemez. Kadının mevcut konu
munun devamı, demokratikleşmenin önündeki önemli 
engellerden biridir. Bu nedenle, toplumsal yaşamın tüm 
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alanları, erkeksi değerlerden kurtarılmalı, kadınların ken
dilerini geliştirmelerinin önündeki tüm engelller kaldırıl
malıdır. 

Gelenekler bir yandan, yasalar bir yandan kadını ku
şatmış bulunmaktadır. Demokratik Barış Hareketi, ka
dınla erkeğin eşitliğini, ailede, okulda, iş yerinde, siyaset
te, sosyal hayatta ve hukukta sağlamaya çalışmayı ana 
hedeflerinden biri olarak görür. Bu nedenle, mevcut ya
salardaki (Medeni Kanun, Ceza Kanunu, İş Kanunu, 
vb...) eşitsizliğe yol açan hükümleri ivedilikle düzeltile
cek, kadım erkek karşısında "ikincil" ve "eşitsiz" duruma 
düşüren her türlü yasal düzenleme ve uygulamalara son 
verilecektir. Bu doğrultuda atılacak adımlardan biri Tür
kiye'nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmaların uygu
lanmasını sağlamaktır. Bu anlaşmalara konulan çekince
lerin kaldırılması, ülkemizde bu anlaşmalarda yer alan 
standartların yerleşmesi şarttır. 

Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de ka
dın erkek eşitsizliğinin en somut biçimde yaşandı
ğı alan, siyasal alandır. Kadınlar siyasal karar mekaniz
malarında çok sınırlı oranda temsil edilmektedir. 
Kadınların aleyhine işleyen bu sistemin aşılması gerek
mektedir. Partilere yapılan hazine yardımının artması ve 
adaylığın paraya bağlı olmaktan çıkarılması, genelde siya
setin demokratikleşmesine, özelde de kadın katılımının 
anmasına yol açacaktır. Demokratik Barış Hareketi, 
siyasal partilere yapı lan hazine yardımlarının bel
li bir oranın ın kadınların siyasal yaşamdaki etkin
liklerini desteklemek için kullanılmasını ö n g ö r e n 
yasal değişiklikleri yapacakt ır . 

Kadınların, iş gücüne katılımı ve çalışma yaşamı da 
problemlerle doludur. Kentlerde yaşayan kadınlann orta
lama yüzde sekseni en verimli dönemlerinde çalışma ya
şamı dışında kalmaktadır. Kadınlar, evlerinde hapis yaşa-
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mı sürmekten kurtarılmalı, toplum yaşamına tüm güçle
riyle katılmaları sağlanmalıdır. Kadın işgücünün yüzde 
altmışbeşi "ücretsiz aile işçisi" olarak çalışmaktadır. Çalı
şabilen kadınlar da düşük statülü işler, düşük ücret ve 
geçici çalışma güvencesizliği sorunlarıyla karşı karşıya-
dırlar. Demokratik Barış Hareketi, kadın ve erkekle
rin eşit koşullarda iş yaşamına katılmasını ve bunun 
önündeki yasal ve pratik engellerin kaldırılmasını hedef
lemektedir. Bu açıdan kadınlar, "olumlu ayrımcılık" i l 
kesi ışığında destekleneceklerdir. Iş Kanununda, bu he
defler doğrultusunda, kadınların çalışma koşullarını ge
liştirici düzenlemeler yapılacaktır. 

Kadınların çalışma yaşamına katılımı, aile içindeki iş
bölümünün yeniden düzenlenmesini gerektirir. Çalışma 
yaşamını düzenleyen yasalarda yapılacak değişikliklerle, 
kadının aile içindeki görevlerinin erkekler tarafından da 
paylaşımının yasal dayanakları oluşturulacaktır. Örneğin 
ücretli doğum izninden her ik i tarafın da yararlanma im
kanı sağlanacaktır. 

Orta ve uzun vadede yapılması planlanan bu çalışma
lar dışında, kısa vadede çözümü gereken sorunlar da var
dır. Bu çerçevede, Demokratik Barış Hareketi, çalış
mayan kadınların, sosyal güvenceye kavuşturulması 
amacıyla gerekli her türlü önlemi alacak, evde ve tarım
da çalışan kadınlar da sigorta kapsamına al ınması 
için çal ışmalar yapacaktır . 

Kadına yönel ik şiddet, kadının "eşitsiz" ve "ikin
cil" konumunun hem sebebi hem de sonucudur. Cinsiye
te dayalı şiddet, kadınların toplum içindeki yasal, politik, 
ekonomik ve sosyal eşitliğe kavuşma fırsatlarını sınırlan
dırmaktadır. Bir barış projesi olan Demokratik Barış 
Hareketi, toplumsal ve özel yaşamda karşılaşılabilecek 
cinsiyete dayalı her türlü şiddeti ortadan kaldırmaya ka
rarlıdır. Sistematik eziyet ve şiddete maruz kalan kadınla-
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rın korunacakları "koruma evleri" veya "kadın evleri" 
çoğaltılacak, bunlar kadınların kurdukları vakıflar ve der
nekler aracılığıyla yönetileceklerdir. Devletin de bu ku
ruluşları desteklemesi gerekir. 

Kişinin kendi vücudu üzerinde mutlak hakkı vardır. 
Bu nedenle, kadım küçük düşürücü, zoraki bekaret kont
rolü yasaklanacaktır. Ceza Kanununda "genel adap ve ai
le düzenine ilişkin suçlar" bölümünde ele alınan kadına 
yönelik şiddet, "kişi hak ve özgürlüklerine karşı işle
nen suçlar" bölümünde yeniden düzenlenmelidir. Ayrı
ca yaygın biçimde yaşanan aile içi şiddet, şikayete bağlı 
suç olmaktan çıkarılmalıdır. Devlet bireye rağmen onu 
koruyan bir güçtür. Aile içi şiddet bu nedenle adli ma
kamlarca res'en (kendiliğinden) izlenmelidir. 

Kadının bugünkü konumunun sürmesine neden 
olan ana etmenlerden biri, kadınların eğitim sürecine 
eşitsiz katılımıdır. Pek çok kız, okula ya büyüklerinin 
bağnazlığı nedeniyle ya da ev işlerinde kullanılmak ama
cıyla gönderilmemektedir. Kızlar için temel eğitim kesin
likle sağlanmalı, yasalar etkin olarak uygulanmalı ve de-
netlenmelidir. Demokratik Barış Hareketi, temel eği
tim sonrası dönemde, kız çocukların okumalarım sağla
yacak gerekli düzenleyici ve özendirici önlemleri alacak
tır. Ayrıca, okula gitmek veya öğrenim düzeyini artırmak 
isteyen kadınlar için klasik kurumlar yamnda mesleki öğ
renim kursları ve kısa süreli okulları devreye sokulacak
tır. 

Kadının aile-çalışma-çocuk bakımı çizgisinde somut
laşan yükünün azaltılması ve kendisini ve kadınlığım ta
nıması için aile sağlığı ve planlaması alanında bilgilendi
rilmesi gerekir. Sorun, sadece kadına yönelik bir sorun 
olmayıp, erkekle birlikte düşünülmesi gereken toplum 
sağlığı konusudur. Bu amaca yönelik olarak, doğum 
kontrol araçları, çocuk ve ana sağlık bilgisi için mahalle 
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veya semt klinikleri ya da sadece bilgi edinilecek "sağ
lık büroları" kurulacaktır. 

Özellikle çalışan kadınların en fazla ihtiyaç duydukla
rı kurumların başında ucuz çocuk bakımevleri gelmekte
dir. Belirli sayıda işçi çalıştıran kurumların bu konuda ya
sayla çocuk bakımevi kurmaları sağlanacaktır. Diğer yan
dan, yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşların, tek tek ve
ya birlikte çocukevleri kurup çalıştırmaları özendirile
cektir. 

Kadınların, toplumdaki rolleri ve hakları konusunda 
genel bilgi sahibi olmaları şarttır. Bu nedenle, Demok
ratik Barış Hareketi, bu alanda faaliyet gösteren kadın 
örgütlerinin gelişmesini sağlayacak, bu kuruluşların oluş
turacağı, "Kadın Danışma Merkezlerini" destekleye
cektir. 

GENÇLİK 
Türkiye nüfus yapısı itibarıyla genç bir ülkedir. 15-

24 yaş grubu ülke nüfusunun %20.5'ini oluşturmaktadır. 
Bu oran gelecek yıllarda daha da artacakıir. 

Barış Projemizin gerçek kurucuları ve tışıytcilan 
gençler olacaktır. Demokratik Barış Hareketi, gençli
ği, sorunları itibariyle, üç ayn kümede ele almayı doğru 
bulur. Öğrenci gençlik, çalışan gençlik, işsiz ve okuya
mayan gençlik. Gençlik Bakanlığı olmasına rağmen, ülke
mizde bir gençlik politikası yoktur. Bakanlığın kadrolaş
ması gençliği anlamaktan çok uzaktır ve esas olarak 
ideolojik tercihlere göre oluşturulmuştur. Otoriter ve to
taliter görüşlerin egemenliğindeki mevcut kadrolaşma 
devletin gençliğe bakışım da yansıtmaktadır. 

Gençler, özellikle 1980 sonrası potansiyel suçlular 
olarak ele alındılar. Tek tip insan yaratmak arzusuna 
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bağlı olarak, üste itaat eden, hertürlü yaratıcılığını kay
betmiş, düşünmeyen, tartışmayan bir gençlik yaratılmak 
istendi. Gençleri "ıslah" etmek, gençlere "hadlerini bil
dirmek" izlenen politikalarda belirleyici oldu. Oluşturu
lan yeni eğitim sistemiyle her türlü örgütlenmeleri engel
lendi. Yurt ve okul yönetmelikleriyle gençler insan 
olarak aşağılandılar ve onurlarıyla oynandı. Onlardan 
70'li yılların bir nevi intikamı alınmak istendi. Bugünler
de yeniden gündeme gelmeye başlayan gençlik olayları
nın arkasında, gençlerin, bugüne kadar insan yerine kon-
mayışlarına tepkilerinin de önemli bir payı vardır. 

Türkiye'de gençlere, genç olarak yaklaşılmamış, on
dan değişik idealler uğruna kendisini feda etmesi isten
miş ve beklenmiştir. Gençlerin kendi sorunlarına kendi
lerinin sahip çıkmaları; bunun için örgütlenmeleri ve 
kendileriyle ilgili karar mekanizmalarına katılmaları ge
rektiği hiçbir zaman açık olarak savunulmamıştır. De
mokratik Barış Hareketi, gençlere bakışın, köklü bi
çimde değiştirilmesi gerektiğine inamr. 

Biz bu dünyayı genç kuşaklardan ödünç aldık. Bu ne
denle, gençleri bugünün sorunlarının sorumlusu göre
meyiz. Toplumun onlara karşı sorumlu olduğu düşünce
sinden hareket ediyoruz. 

Gençlik, doğası gereği, ülkemizin iktisadi, sosyal ve 
siyasal sorunlarına duyarlıdır. Siyasal olaylarda aktif rol 
oynamıştır. Çünkü gençlik idealisttir, toplumsal prob
lemlerin gelişmesi ve yönelimi konusunda güçlü bir ön
seziye sahiptir. Demokratik Barış Hareketi, bu önsezi
yi , politikalarını oluşturmamn önemli bir öğesi olarak ele 
alacaktır. Gençlikle diyalogun, gençliğe sorumluluk ve 
yetki vermenin, bizi yeni fikirlerle, yeni politikalarla bu
luşturacağına inanıyoruz. 

Gençlik doğası gereği "acelecidir", "hemen şim-
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*/f"cidir. Bu eğilim iyi değerlendirilebilirse, demokrasiyi 
güçlendirici bir etmendir. "Hemen şimdi"ci\ik, karar al-
mamn demokratik süreçlerine, kurum ve kurallar dizisi
ne bir güvensizlik eğilimini de beraberinde getirir. Bu 
nedenle gençlik, demokratik karar süreçlerinin sonucu
nu beklemek yerine, eylemde köktenciliğe daha açıktır. 
Demokratik Barış Hareketi, kendisini, gençliğin "he
men şimdici" tutumunu demokratikleşme sürecine akta
racak bir köprü olarak görmektedir. Bu amaca uygun ola
rak, gençlerin Demokratik Barış Hareketi içerisinde 
özgürce örgütlenme imkanları sağlanacaktır. Parti içinde
ki karar süreçlerine katılmaları, sorumluluk almaları ve 
yetkili olmalannın koşulları yaratılacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, gençler in kendi so
runlarına kendilerinin sahip ç ıkmalar ı ilkesini be
nimser. Sorunlarını tanımlamak, ç ö z ü m yolları 
bulmak ve ö n e r m e k esas olarak gençler in kendi 
işidir. Bu noktada gençlerin ülkemizde egemen olan, 
herşeyi yukardan bekleme" eğilimine düşmemeleri, sa

dece "eleştiren" ve "şikayet eden" konumundan kurtul
maları, sorunların dile getirilmesinde şiddete başvurma
maları, yıkıcı değil, yapıcı olmaları gerekmektedir. Çü
nkü, şiddet ve yıkıcılık hem haklı istemlerinin göz ardı 
edilmesine hem de "kullanılmalarına"zemin hazırlar. 

Gençler, sorunlarının çözümünde, pozit if öneriler 
üretmeyi başarmak zorundadırlar. Başta eğitim olmak 
üzere, kendilerini ilgilendiren her sorunda, söyledikleri
nin ciddiye alınması, ilgili yönetim organlarına katılmala
rı, kararlarda pay sahibi olmaları, gençleri salt eleştiren 
durumundan kurtaracak, yapıcı ve yaratıcı olmalarını 
sağlayacak önemli bir adımdır. 

Son yıllarda yaşanan iç göç ve hızlı şehirleşme, bü
yük kentlerin varoşlarında yeni bir genç kuşağı ortaya çı
kardı. İş ve okuma olanaklarından yoksun olan bu genç 
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kuşak, yarını konusunda büyük kuşkular taşımaktadır. 
Ezilmişlik ve horlanmışlık duygularıyla da dolu olan bu 
gençler, şiddet kullanmaya yatkın bir durumdadırlar. Bu 
nedenle de çeşitli şiddet örgütleri kadrolarım ağırlıklı 
olarak varoş gençlerinden sağlamaktadırlar. 

Demokratik Barış Hareketi, toplumdaki şiddet 
eğilimini güçlendiren bu durumun önüne geçilmesi ge
rektiği inancındadır. İş ve eğitim imkanlarından yoksun 
gençlerin geleceğe yönelik umutlannı güçlendirmek, iş 
ve eğitim imkanları yaratmak şarttır. Uzun vadeli çözüm
lerin yanısıra, aynca, gençlerin boş zamanlarını iyi değer
lendirmeleri amacıyla Gençlik Evleri kurmak yoluna gi
dilecektir. Bu merkezlerde, spor ve çeşitli kültür etkin
liklerinin yanısıra, gençlere çeşidi mesleki kurslar verile
cektir. Önemli olan gençlerin, boş zamanlannı, yaratıcı-
lıklannı geliştirecek bir biçimde organize etmelerinin im
kanını onlara sunabilmektir. 

Demokratik Barış Hareketi gençler için gerekli 
hoşgörü ortamını, olanaklan ve kurumlan oluşturmakla 
yükümlüdür. Gençliğin daha yaygın ve nitelikli öğrenim 
görmesi, spor yapması, kültür etkinliklerine katılması ve 
sanatsal yaratıcılığını geliştirmesi için gereken altyapı ve 
kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. Demokratik Barış 
Hareketi, gençliğini ihmal eden ve gençliğine yatırım 
yapmayan toplumun geleceğinin olmadığına inanır. O 
nedenle Demokratik Barış Hareketi, insanlığın ortak 
değerlerini gençliğe aktararak, Türkiye'yi kendi içine ka
patmak yerine, dünyaya açmayı asli görevi olarak görür. 

Demokratik Barış Hareketi, gençliğin, öncelik
le barışın değerini anlayan, dünyalı kimliğini be
nimseyen, düşünmesini bilen, sorgulayarak değer
ler oluşturabilen, farklılıklara demokratik tole
ransla yaklaşabilen ve gelecek tasarımları kurabi-
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l e n b i r kuşak o l a r a k ye t i şmes in i sağlayacat ı r . Türki
ye'nin, insanlık ailesi içinde, eşit ve onurlu yerini alabil
mesinin buna bağlı olduğunun bilincindeyiz. 

D e m o k r a t i k Bar ı ş Ha reke t i , bu amaçla, gençlerin 
bilgi ve beceri kaynaklarına ulaşmalarını sağlayacak; top
lumumuzu tanımaları için bölgelerarası karşılıklı ziyaret 
programları düzenleyecek; okuyan gençlerin yaz ayların
da, hafta sonlarında çalışmalannı özendirerek, geçici iş 
programları düzenleyecek; okumayan gençlerin mesleki 
becerilerle donatılmasına ve işe yerleştirilmesine özel 
önem verecek; gençlerimizin her türlü zararlı madde ba
ğımlılığına karşı uyarılması ve korunması için programlar 
düzenlenmesini sağlayacaktır. 

D e m o k r a t i k Bar ı ş Ha reke t i , değişik gençlik ke
simlerini tanımak ve tanımlamak amacıyla, merkezi ve 
yerel yönetimlerin işbirliği, üniversitelerin gözetim ve 
önderliğinde yürütülecek, "Gençlik Araştırmaları 
Merkezleri" kurulmasını sağlayacaktır. 

Amaç sorunsuz ve sorumlu gençlik yaratmaktır. De
m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , geleceği gençlerle beraber, 
gençlik için kurmayı hedefleyen bir siyasi hareket ola
rak, onları Türkiye Barış Projesinde yer almaya, sahiplen
meye, etkin olmaya ve demokrasimizi banş temelinde 
yeniden kurmaya çağırmaktadır. 

SPOR 
Günümüzde, spor hem ulusal hem de uluslararası 

barış, kardeşlik, hoşgörü ve işbirliğinin sembolüdür. 
Spor artık dar anlamı olan bireysel beden eylemi olmak
tan çıkmış ve kitlesel niteliğe bürünmüştür. 

Sporun kitlesel niteliğe bürünmesinin en önemli ne
deni, bireysel ve toplumsal tepkilerin sporla yumuşatıl-
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masının veya farklı yöne akıtılmasının mümkün olması
dır. 

Demokratik Barış Hareketi, sporu ülkemizde ve 
dünyamızda, bireysel bir eylem ve sağlıklı bir toplum 
için gerekli olmasının ötesinde, barış ve kardeşliği oluş
turmanın bir aracı olarak görür. Ülkemizde son yıllarda 
sağlanan sınırlı ilerleme, ileriye dönük görüş ve spor po
litikalarının eksikliği nedeniyle durma noktasına gelmiş
tir. Spor işleri için hala bağımsız bir bakanlık bile yoktur. 
Demokratik Barış Hareketi, öncelikle Gençlik ve 
Spor Bakanlığını oluşturacaktır. Bir planlama ve karar bi
rimi olacak bu bakanlık, aynı zamanda şu anda birbirin
den bağımsız çalışan çeşitli birimleri biraraya toplayacak, 
eşgüdümü sağlayacaktır. 

Sporda yerel yönetimlerin daha etkili olması ve yerel 
yönetimlere merkezi yönetimden spor için gerekli altya
pı yatırımlarına kaynak sağlanacaktır. Yerel yönetimler 
öncelikle bölgelerindeki okullarla eşgüdümlü çalışacak
lar, yetenekli sporcuların desteklenmesini sağlayacaklar
dır. 

Okullarda zorunlu beden eğitimi dersleri, kişilerin 
haftada bir saat topluca, amaçsız yaptığı bir eylem biçi
mine dönüşmüştür. Bunun yerine spor branşlarım, özen
dirmeyi ve yönlendirmeyi esas alan spor eğitimi verilme
si sağlanacaktır. Genç nüfusumuzun, sporu sadece basın 
ve yayın araçlarında izleyici olmaktan kurtarmak ve spor 
yapmasını sağlamak gerekmektedir. Bunun için de önce
likle gerekli altyapının sağlanması gerekmektedir. De
mokratik Barış Hareketi, sporun altyapı eksiklikleri
nin sadece devletin değil, yerel yönetimlerin,özel sektö
rün ve toplumun katkılarıyla çözülebileceği görüşünde
dir. Bu nedenle de spor için her türlü kaynak, dolaylı 
vergi, özel yatırım muafiyeti gibi araçlar kullanılacaktır. 
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D e m o k r a t i k Bar ış Hareke t i 'n in , spordaki diğer 
öncelikli politikaları şunlardır. Ülkemiz sporunun izlen
diği ve değerlendirildiği sürekli bir yapısı olan Y ü k s e k 
S p o r Örgütü kurulacaktır. Bi l im ve spor adamları ve ilgi
li kuruluşların yer alacağı bu örgüt, aynı zamanda spor 
teknolojisindeki gelişmeleri tespit edecek ve uygun poli
tikalar belirleyecektir Federasyonlar özerkleştirilecektir. 
Kulüplerin şirketleşmesi özendirilecektir. Ülkemizin va
rolan spor teknolojisi ve sanayii desteklenecektir. Üni
versitelerde sporcu sağlığı, spor hekimliği, spor teknolo
jisi bölümlerinin açılması sağlanacaktır. 

Spor tesislerinin arttırılması amacıyla toplu konut 
alanlarının yapımında, özel okul açılmada, belli sayıda 
personel çalıştıran kuruluş ve şirketlerde çokamaçlı spor 
tesisleri yapılma zorunluğuyla ilgili yasaya islerlik kazan
dırılacaktır. 

D e m o k r a t i k Bar ış H a r e k e t i , başarılı sporcuların 
korunması, desteklenmesi ve ödüllendirilmesini, gelecek 
nesillerin spora yönlendirilmesi için gerekli görür. 

Ülkemizde saldırganlıkla eşdeğer tutulan futbol seyir
ciliği, bireylerin içlerindeki şiddeti kustukları yerler hali
ne gelen stadyumlar, sporun ruhu olan barış ve kardeşli
ği zayıflatmaktadır. D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , spor 
taraftarlığının, faşizan ve saldırgan bir karakter kazanma
sını engellemek için gerekli önlemleri alacaktır. S p o r d a , 
dos t l uk ve bar ış ın egemen o lmas ı ancak a m a t ö r 
r u h u n yer leşmes i , k i t l e spo r l a r ın ın özendi r i lme-
s iy l e mümkündür . 

GÖÇMENLER 

Türkiye bugün üç ayrı tür göçmenlik sorunu ile karşı 
karşıyadır. Birincisi, Türkiye'den yurtdışına göçtür. 35 yı
lı aşkın bir süredir Türkiye'den Avrupa'ya devam eden 
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göçlerin sonucu, Avrupa'da 4 milyonu aşkın Türkiyeli 
bir topluluk ortaya çıkmıştır. Avrupa'ya göç, ilticalar ve 
evliliklerle hâlâ devam etmektedir, ikincisi, yurtdışından 
Türkiye'ye gelen göçmenlerdir. Gerek Balkan ülkelerin
den gerekse Avrupa'dan birçok vatandaşımız ülkemize 
gelmektedir. Bunlar ciddi uyum sorunlarıyla karşı karşı-
yadırlar. Üçüncüsü, gerek geri kalmış bölgelerdeki iktisa
di ve sosyal sorunlar, gerekse Doğuda sürmekte olan adı 
konmamış savaş nedeniyle birçok insan, daha rahat ya
sam imkanı aradıkları büyük şehirlere göçmektedirler. 
Ik-r üç ayrı göçmenlik olgusu birbirinden farklı sorunları 
beraberinde getirmekte ve farklı çözümleri gerekli kıl
maktadır. 

Avrupa'da, göçmen vatandaşlarımız, bulundukları ül
kelerde yasıl eşitlikten yoksun ve her alanda ayrımcılığa 
uğrayarak yaşamaktadırlar. Özellikle son yıllarda artan 
ırkçı saldırılara maruz kalan Türkiyeli topluluklar, hükü
metler tarafından da bütünleşme adı altında sistemli bir 
kendi bünyelerinde eritme politikasına tabi tutulmakta
dırlar. Türkiye, kendi vatandaşlarının haklarını korumada 
üstüne düşeni layıkıyla yerine getirmemiştir ve getirme
mektedir. İnsanlarımız, yıllarca sadece birer döviz maki
nesi olarak algılandılar. 

D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , yurtdışındaki göç
men vatandaşlarımızı sadece bir döviz makinesi olarak 
gören anlayışa bir son verecek, göçmenlerimizin bulun
dukları ülkelerdeki konumlarının düzenlenmesi için ge
rekli önlemleri alacaktır. Bunun için alınacak önlemlerin 
ikili ayağı vardır. Birincisi, bu insanlarımızın Türkiye'deki 
haklarının güvence altına alınmasıdır. D e m o k r a t i k Ba
rış Ha reke t i , göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenecek bir 
Göçmen İşleri Bakanlığının kurulmasından yanadır. Bu 
bakanlık, yurt dışındaki göçmenlerimizin olduğu kadar, 
yurdumuza geri dönüş yapanların sorunlarıyla da ilgile-
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necektir. İkincisi, Avrupa'daki göçmenlerimizin, bulun
dukları ülkelerdeki eşit haklar için verdikleri mücadelele
rine destek olmaktır. 

Göçmenlerimizin bulundukları ülkelerde vatandaşlık 
haklarından yararlanmaları bu konuda atılacak en önemli 
adımdır. Demokratik Barış Hareketi, çifte vatandaş
lık hakkını savunur. Ayrıca, çeşitli uluslararası kuru
luşlar nezdinde, göçmenlerimize yönelik ırkçı saldırılara 
karşı etkin tedbirlerin alınması onların azınlık olmaktan 
doğan haklarının tanınması ve korunması doğnıltusunda 
etkin mücadele verilecektir. Avrupa ülkelerinin de imza
lamış bulunduğu bir dizi uluslararası anlaşma, etnik ve 
kültür kümelerinin din-dil ve kültürlerini özgürce ifade 
etme hakkını güvence altına almıştır. Demokratik Ba
rış Hareketi, göçmen toplulukların kazanılmış haklarım 
kullanmaları için gerek devletler düzeyinde gerekse ulus
lararası düzeyde etkin bir çaba gösterilmesinden yanadır. 

Göçmenler sorununun önemli bir başka ayağı, gö
nüllü veya zorunlu biçimde geri dönüş yapan insanları
mızda. Özellikle gençlerimiz, ailelerine bağlı olarak, gö
nüllü olmasa da geri dönüş yapmak zorunda kalmaktadır
lar. Geri dönenler ciddi uyum sorunları ile karşı karşıya-
dırlar. Demokratik Barış Hareketi, gelinen ülkelerle 
geliştirilecek ilişkiler doğrultusunda, geri dönen gençle
rin uyumu veya bunu başaramayanların geri dönmelerini 
sağlamak için gerekli çalışmaları yapacaktır. Özellikle, 
kültürel ve psikolojik sorunlann aşılması doğrultusunda, 
danışma merkezlerinin kurulması, bu doğrultuda hizmet 
amacıyla kurulmuş sivil toplum girişimlerinin özendiril
mesi ve desteklenmesi bir zorunluluktur. 

Yurtiçi göç Türkiye'nin çok eski bir sorunudur. Son 
yıllarda Doğu ve Güneydoğu'da sürmekte olan çatışma
lar nedeniyle bu göç daha da hızlanmıştır. Büyük şehir-
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lerde nüfus yığılmalarına yol açan iç göç yetersiz şehirci
lik hizmetleriyle de birleşince, büyük kentleri yaşanmaz 
hale sokmuştur. Birçok büyük kentimizde, hiçbir altyapı 
hizmetinin verilemediği, yoksulluk ve açlığın hüküm sür
düğü ikinci bir kent ortaya çıkmıştır. Bu durum, "vize 
uygulaması" gibi önerilerin bile gündeme getirilmesi so
nucunu doğurmuştur. Gecekondulaşma vatandaşların 
adalet duygularını ve kentlerin ekolojik dengelerini zede
leyen boyutlara ulaşmıştır. Bu sürecin yasal çerçevesinin 
belirlenmesi ve çağdaş şehircilik normları içerisinde ko-
nutsuz vatandaşımızı haksızlığa uğratmayacak bir kural
lar bütününe kavuşturulması zorunludur. 

D e m o k r a t i k Bar ış H a r e k e t i , iç göçün ancak kay
nağına yapılacak müdahelelerle engelleneceğine inanır. 
Mevcut çatışmanın sona erdirilmesi bu konuda atılması 
gereken en önemli adımdır. Ayrıca, merkezi idari yapı
nın yerel ve yerinden yönetim ilkesine göre demokratik
leştirilmesi gerekmektedir. Karadeniz ve İç Anadolu gibi 
göçe kaynaklık eden geri kalmış bölgelerimizde, özel 
bölgesel kalkınma planlarının uygulamaya konulması, bu 
bölgelerin kendi içinde yeni sanayi merkezlerinin yaratıl
ması, sorunun çözümünde atılacak adımlar arasında gel
mektedir. 

ÖZÜRLÜLER, K O R U N M A Y A MUHTAÇ 
ÇOCUKLAR, KİMSESİZLER 

Bugün ülkemizde ihmal edilen sosyal kesimlerin ba
şında özürlüler, kimsesizler, korunmaya muhtaç çocuk
lar ve sokak çocukları gelmektedir. Sosyal hukuk devleti
nin gereği olarak, ilgisiz ve bakımsız olan bu gruplara 
göstereceğimiz ilgi, hem bizim kendimize olan saygımı
zın gereğidir, hem de toplumsal barış açısından gözardı 
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edilemeyecek bir gerçektir. Gençlerine ve yaşl ı larına 
sahip ç ıkmayan bir toplumun ne geleceğine saygı
sı, ne de geleceğine ilişkin umudu olabilir. Bunun 
için, Demokratik Barış Hareketi, mevcut sosyal ku
rum ve kuruluşların iyileştirilmesinin yanı sıra, korumacı 
aile ilkesini hayata geçirmeden yanadır. Yaşlıların, ailele
rin yanında, gerekli mali destek verilerek, özledikleri sı
caklığı ve ilgiyi bulacakları biçimde barınmaları sağlana
caktır. 

Günümüzde de özürlüler sorununun önemi devlet 
ve toplum tarafından tam olarak algılanamamaktadır. Bu
gün, toplam nüfusun %15 dolayında özürlü insan vardır. 
Demokratik Barış Hareketi, özürlü insanlan toplumu
muza kazandırmayı, tüketici durumundan kurtarıp üret
ken hale getirmeyi, haklarım belirlemeyi , fırsat eşitliğini 
sağlamayı hedefler. 

Doğuştan veya doğum esnasında hatalı müdahaleler, 
akraba evlilikleri, bazı kalıtsal hastalıklarda taşıyıcı olan
ların evlenmesi, gebelik esnasında alınan bazı ilaçlar, ge
belik süresince geçirilen bazı hastalıklar vb. nedenlerle 
bazı insanlar özürlü doğmaktadır. Özürlülük nedenleri
nin önlenmesi, özürlüye ve insanlığa yapılacak en önem
li hizmettir. 

Demokratik Barış Hareketi, bu temel ilkeden ha
reketle, özürlülüğün önlenmesi için etkin ve yaygın bir 
koruyucu sağlık hizmeti yapısının kurulmasını, öngör
düğü sağlık sisteminde de öncelikle savunmaktadır. Bu 
amaçla, sağlık birimlerince yapılacak önleme hizmetleri 
etkin hale getirilecek, koruyucu hekimlik ve aile hekimli
ği yaygınlaştırılacaktır. Böylelikle, özürlülüğün oluşması 
önemli ölçüde engellenebilecektir. Bu amaçla Demok
ratik Barış Hareketi, öncelikle sağlık birimlerinin, gö
revlerini etkin bir biçimde yerine getirecek şekilde dona-
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tılması için her türlü çabayı gösterecek ve bu amaca yö
nelik olarak gerekli personelin kullanımını sağlayacaktır. 

Demokratik Barış Hareketi, eğitim kurumları ve 
rehberlik araştırma merkezleriyle, sağlık kurumları ara
sında risk altındaki ve yetersizliği belirlenen çocukların 
ve ailelerin eğitimine başlama amacıyla gerekli eşgüdü
mü sağlayacaktır. İllerde rehberlik ve araştırma merkez
leri ve sosyal hizmetler müdürlükleri bünyesinde "Aile 
Danışma Merkezleri" kurulacak, özürlü önleme, özürlü 
çocuğa sahip aileye rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. 

Temel eğitim zorunlu olmasına karşın, engelli çocuk
ların pek çoğu bu hizmetten yararlanamamaktadır. De
mokratik Barış Hareketi, engelli çocukların okul ön
cesi ve soması eğitim gereksinimlerini ortaya çıkartacak 
değerlendirme sistemleri kuracak, okullaşma oranının 
arttırılmasına yönelik çalışmaları hızlandıracak, eğitimi 
yaygınlaştırılacak ve özel eğitim okullarından yararlana
bilecek yasal düzenlemeleri yapacaktır. Ayrıca, özürlüle
rin, normal okullara alıştırılmalan sağlanacak ve buralar
da okuma imkanları yaratılacaktır. 

Özürlü yurttaşlarımızın toplumla bütünleşmelerinin 
en etkin yolu onları eğiterek, rehabilite ederek, becerile
rine uygun bir iş sahibi yapmaktır. Demokratik Barış 
Hareketi, engellilerin işgücü piyasasının ihtiyaç duydu
ğu mesleklerde yetiştirilebilmeleri için iş ve meslek oku
lu programlarını yeniden değerlendirerek, belirlenen iş 
olanaklarına yönelik eğitim programlarını oluşturacak ve 
gerekli donanımı sağlayacaktır. İşyerlerinde özürlü işçi 
çalıştırma oranının artırılması ve işlerlilik kazandırılması 
için, işverenleri özendirici düzenlemeleri yapacaktır. 

Merkezi eğitim ve mesleki rehabilitasyondan geçmiş, 
ancak hizmetlerinden yararlanılmamış özürlülerin kendi 
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işyerlerini kurmaları desteklenecektir. Bu durum, özürlü
lerin tüketicilikten kurtulup üreticiliğe geçmelerini sağ
layarak, ülke ekonomisine de katkıda bulunmalarına yar
dımcı olacaktır. Ayrıca özürlülerin aile içinde üretici hale 
getirilmeleri için gerekli destek sağlanacaktır. 

Engellilerin evlerinden çıkabilmeleri ve toplumla 
kaynaşabilmeleri için kent ve çevre planları, ulaşım sis
temleri engelliler için yaşanabilir, erişilebilir ve kullanıla
bilir bir niteliğe kavuşturulacaktır. D e m o k r a t i k Bar ı ş 
Hareke t i , özürlülere kamu hizmetlerinden yararlanma
da kolaylık sağlayacak ve sağlık raporu yerine geçecek 
bir "özürlü kimliği" verecektir. 

D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , korunmaya muhtaç 
çocuklar sorunuyla ilgili olarak, devletin öncelikli ve 
önemli görevleri olduğunun bilincindedir. Uluslararası 
Çocuk Hakları Bildirgesi'ndeki "insanlığın çocuğa vere
bileceğinin en iyisini vermesi gerektiği" temel ilkesin
den hareketle çocuklarımız için hiçbir özveriden kaçın
mayacaktır. Çocuklarının bir bölümü sokaklarda en alt 
düzeydeki yaşam koşullarının bile uzağında, her türlü sö
mürüye açık yaşayan toplumun geleceğe güvenle bakma
sı olanaksızdır. 

Oysa, ülkemizde resmi rakamlara göre 500 bin, res
mi olmayan rakamlara göre 3 milyon korunmaya muhtaç 
çocuk bulunmaktadır. Bu çocuklara götürülecek hizmet
lerden sorumlu olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu (SHÇEK)'ndan yalnızca 20 bin çocuk yarar
lanabilmektedir. Bu demektir ki resmi rakamlara göre 
bile 480 bin muhtaç çocuk korunma hizmetinden yarar
lanamamaktadır. Kaldı ki bu kurumlarda egemen olan 
sistem kışla anlayışına yakındır ve çocukların bedensel 
ve duygusal yönden gerektiği gibi bakım ve korunmaları 
sağlanamamaktadır. 
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Korunmaya muhtaç çocuklar gurubuna, kimsesiz, 
çeşitli nedenlerle evlerini terk eden, ailede şiddet ve zor 
gören, cinsel sömürüye ve saldırıya uğrayan, kalabalık ai
lelerde ekonomik nedenlerle yeterince bakılamayan, ai
leleri tarafından istenmeyen veya terkedilen, sokakta ya
şayan, ekonomik nedenlerle veya zorla çalıştırılan ve 
zararlı madde alışkanlıkları olan çocuklar girmektedir. 

Çocukların, güvenli ve sağlıklı aile ortamlarında ye
tişmesini sağlamaya yönelik politikaların geliştirilmesi ve 
uygulanması öncelikli hedeflerimizdendir. Güvenli ve 
sağlıklı bir aile yapısının oluşturulabilmesi için ailelerin 
ekonomik düzeyi başta olmak üzere, eğitim, sosyal gü
venlik v.b. konularda iyileştirmelerin sağlanması gerek
mektedir. Ayrıca sosyal hizmet kuruluşlarında bakım ola
naklarının iyileştirilmesi, bu hizmetlerin yaygınlaştırıl
ması, gönüllü kuruluşların da katılımı ile koruyucu aile 
kurumunun geliştirilmesi, ayrışmaya yol açmayacak ço
cuk köy projelerinin oluşturulması, ekonomik zorluk 
içinde olan ailelerin sosyal yardımlarla desteklenmesi, 
bebeklerin terkedilmelerini önlemek ve sağlıklı yetişme
leri için ücretsiz kreşlerin yapılması, toplumu ve aileleri 
bilinçlendirmek, aile planlamasını öğretmek ve yaygın
laştırmak için "Aile Danışmanlığı" kurumunun geliştiril
mesi gibi hizmetler de ele alınacaktır. 

Hiçbir çocuk, sokakta yaşamayı hak etmemek
tedir. Bu, devletin ve toplumun ayıbıdır. Demokra
tik Barış Hareketi, özellikle büyük kentlerimizde gide
rek artan sokak çocukları sorunun çözümü için ivedi 
önlemler alma, bu sorunun çözümüne yönelik uygulama-
lan devlet, yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlarla bir
likte geliştirme, bu kişilerin yaşadıkları ortamlarda suça 
itilmelerini önleme ve topluma kazandırılmaları için ge
rekenleri yapmak kararldığındadır. 

Bugün, sadece İstanbul'da 15 bin uçucu madde ba-
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ğımlısı çocuk bulunmaktadır. Sokak çocuğu sayısı 3 bine 
ulaşmış ve giderek artmaktadır. İnsanı merkezine alan 
Demokratik Barış Hareketi, sokak çocukları sorunu 
daha ciddi boyutlara ulaşmadan, derhal çözüm arayışları
na başlanması gerektiğinin bilincindedir. Öncelikle çeşit
li nedenlerle sokak yaşamına giren çocukların, sokakta 
yaşamayı öğrenmeden yerleştirilebilecekleri "Çocuk Sı
ğınma Evleri" kurulacaktır. Bu evlerde çocuğun, bir 
daha sokağa dönmemesi, ailesine ve topluma kazandırıl
ması için eğitim ve izleme çalışmaları yapılacaktır. 

Uyuşturucu madde bağımlısı çocuk ve gençler için 
"Çocuk ve Gençlik Rehabilitasyon Merkezi" kurula
caktır. Gönüllü kuruluş, yerel yönetim ve sosyal hizmet 
kuruluşlarıyla işbirliği oluşturularak sokaktaki çocuklar 
izlemeye alınacak ve istenen yapılanma gerçekleşinceye 
kadar sağlık, temizlik vb. gereksinimleri karşılanacak, ya
şayacak başka yerleri olmayanlar için 8-10 kişilik "çocuk 
evleri" kurulacaktır. Bu evlerde,çocukların öğrenim ve 
çalışmaları için gerekli eğitimi almaları sağlanacak, top
lumsal etkinliklere yönlendirilerek, toplumla beraber ya
şamaları öğretilecektir. 

Toplum bu konuda basın kuruluşları ve aile damşma 
merkezleri aracılığıyla bilgilendirilecek, ailelerin, çocuk
larına sahip çıkması sağlanacaktır. Çocukları mutlu ve 
sağlıklı olmayan bir toplumun, gelecekte mutlu ve güzel 
günler beklemeye hakkı yoktur. Güzel ve mutlu bir gele
cek için toplum olarak çocuklarımıza, geleceğimize sa
hip çıkalım. 

BASIN - Y A Y I N - İLETİŞİM 
Demokratik Barış Hareketi iletişim özgürlüğünü 

ve bilgi edinme hakkını savunur. İletişim ve bilgi edinme 
özgürlüğü, bansın, temel hak ve özgürlüklerin "olmazsa 

104 



olmaz" koşulları arasındadır. 1982 Anayasası, "basın 
hürdür, sansür edilemez", maddesini içermesine rağ
men, yasalarda bu özgürlüğü kısıtlayıcı 155 hüküm bu
lunmaktadır. Ayrıca, basın yayın çalışanları, keyfi göz al
tına alınma ve şiddet uygulamalarıyla karşı karşıyadır. 
Demokratik Barış Hareketi, özgür haberciliğin geliş
mesi önündeki keyfi uygulamalara bir son verecek ve hu
kuki tüm engelleri ortadan kaldıracaktır. Basın-yayın gö
revlilerine yönelik şiddet eylemlerinin üstüne gidilecek 
ve "faili meçhul" cinayetler açığa çıkartılacaktır. 

Özellike 80'li yıllarla birlikte basın-yayın hızlı bir te
kelleşme sürecine girmiştir. Tekelleşme, basın-yayın gu
ruplarının kamuoyunu kontrol altında tutma ve amaçlan 
doğrultusunda kamuoyunu belirleme sonucunu doğur
muştur. Bu durum hem özgür habercilik ilkesinin ciddi 
olarak zedelenmesine, hem de demokrasi açısından 
önemli sakıncalara yol açmaktadır. Demokratik Barış 
Hareketi, "okuyucu hakkı" ilkesinden hareket eder. 
Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı gereği, 
iletişim alanında gerçek anlamda rekabet koşullanmn ya
ratılması gerektiğine inanır. Dağıtım şirketleri alanım da 
kapsamış bulunan tekelleşmenin engellenmesi, mevcut 
yasalara işlerlik kazandırılması bu doğrultuda atılacak ilk 
adım olacaktır. Ayrıca, "tüketiciyi koruma" ilkesi ışığın
da, reklamlan ve promosyonları izleme ve denetleme ko
misyonu kurulacaktır. 

Basın-yayının ve bu alanda çalışanlann saygınlığını 
korumak için açıklık şarttır. Demokratik Barış Hare
keti, basın-yayın yöneticilerinin, sürekli yazarlann, genel 
yayın yönetmenleriyle yazı işleri müdürlerinin mal beya
nında bulunmalan kuralına işlerlik kazandıracaktır. Ba
sın-yayın çalışanlan sosyal güvenceye kavuşturulacaktır. 
İletişim fakültelerine alınacak öğrenci sayısı düşürülecek 
ve pratik çalışma yapılmasına öncelik verilecektir. TRT, 
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özerk bir yapıya kavuşturulacaktır. Sivil toplum örgütleri
ne, mesleki kuruluşlara, Kooperatiflere, Konfedarasyon-
lara ve yerel yönetimlere radyo-televizyon kurma ve ya
yın yapma hakkı verilecektir. Kamu yararına yayıncılık 
esas alınacaktır. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu, siyasi partilerin teke
linden kurtarılacak, yapısı yeniden düzenlenecektir. 
Özel radyo ve televizyonların temsilcileri, meslek men
supları ve uzmanların kurula girmeleri sağlanacaktır. 

K Ü L T Ü R ve S A N A T 

D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , hedeflediği toplum
sal barışın gerçekleşmesinin herşeyden önce bir kültürel 
yenilenmeyi şart kıldığının bilincindedir. Kültür politika
mız, barışı sürekli kılacak, insanlığın evrensel değerleri
ne sahip çıkan, çoğulcu, demokratik bir kültürün oluştu
rulması ve geliştirilmesi esasına dayanır. Bugün, "üretici" 
değil, "tüketici", kolaycı ve herşeyi yukardan bekleyen 
bir kültür toplumumuzda oldukça yaygındır. Ayrıca, ta
rihsel kökleri de olan, otoriter, üste mutlak uyumu er
dem olarak sunan bir kültürel gelenek, savaşçılığı, fetih-
çiliği, olumlu bir kültür olarak gösteren bir anlayışın 
egemen olması sonucunu doğurmuştur. Bunun doğal so
nucu şiddetin kültürel olarak içselleştirilmesidir. 

D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , kendisini, otorite ve 
şiddet kültürüne karşı, çoğulculuğu ve hoşgörüyü öne 
çıkartan bir kültürel bir yenilenme hareketi olarak gör
mektedir. Bu nedenle Kültür Politikalarını bu temel 
prensip ışığında yeniden gözden geçirmeyi amaçlıyoruz. 

D e m o k r a t i k Bar ış H a r e k e t i , sanatı bireyin geliş
mesi, kişiliğinin zenginleşmesi, toplumda genel düzeyin 
yükselmesi için vazgeçilmez bir araç olarak görür. Genel 
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beğeni çoğu kez kaliteyi ve estetiği ifade etmez. De
mokratik Barış Hareketi, yaşamın her kesitinde, bi
çimsel, görsel ve işitsel olarak bir "estetik kaygı" gözeti
lip, genel beğeni düzeyinin yükseltilmesini sağlayacak 
bir yapılanmayı hedefler. Dahası, bunun esas olarak ba
ğımsız toplumsal örgütlerin işi olduğuna inanır ve bu 
doğrultudaki bağımsız girişimleri destekler. Demokra
tik Barış Hareketi sanatta resmi devlet politikasının 
olamayacağım savunur. Bu nedenle devlete ait sanat ku
rumlarının, bağımsız sivil toplum örgütleri haline dönüş
mesini amaçlar. Esas olan, devletin sanat kurumları yeri
ne, toplumca geliştirilen farklı etkinliklerin ve örgütlen
melerin desteklenmesidir. 

Barışı esas almış bir kültür ve sanat politikası, her 
şeyden önce bir toplumun geçmişi ile barışık olmasını, 
kültürel renklerini tanımasını ve onları bir zenginlik ola
rak değerlendirmesini şart koşar. Bu nedenle, Demok
ratik Barış Hareketi, tarihiyle barışmayı, kültür mirası
na sahip çıkmayı ve onu yarınlara taşımayı kültür 
politikasının temeli olarak kabul eder. Barış projesinin 
merkezine inşam alan Demokratik Barış Hareketi, 
kültür politikasının şekillenmesinde de insan ve 
insana ait tüm değerlere sahip çıkmayı bu politika
nın vazgeçilmez ilkesi sayar. Amacımız kendi değer
lerimizi insanlığın ortak değerleriyle birleştirmek ve on
ları dünya uluslarının ortak malı yapmaktır. Demokra
tik Barış Hareketi, kültürel mirasını abartmalara kaç
madan, nesnel bir değerlendirme temeline oturtan ve 
kültürel renkliliğini bir övünç ve ileriye doğru bir açılım 
vesilesi kabul eden anlayışa sahiptir. Olumlu ve olumsuz 
yanlarıyla, tüm tarihimizin ve kültürümüzün bize ait ol
duğunu, bu tarih ve kültürü yaratmış toplumumuzun 
onu geleceğe de taşıyacağma inanıyoruz. 

Kültür alışverişlerinin, ülke kültürlerine katkı sağla-
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dığına ve geliştirdiğine inanıyoruz. Kültür alışverişleri ol
mazsa, kültürel değerlerimiz eılızlaşacak, ya da sağlıksız 
gelişmelere yol açacaktır. Bütün bu nedenlerle, D e m o k 
ra t ik Bar ı ş H a r e k e t i , dün ve bugünle barışmamızı 
önermekte ve bu barışmanın, kendi itici gücünü yarata
cağı inancıyla kapsamlı bir kültür politikası planı sunma
yı amaçlamaktadır. 

Çağdaş Türkiye'nin kurulması sırasında yapılan re
formlar bugün artık yaşamımızın bir parçası olmuştur. 
Ancak, yaşamımızın dünden bugüne, bugünden yarına 
seyreden akışı içinde gerek tarih gerekse dil yönünden 
bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Geçmiş kuşaklardan kalan 
mektupları, yazılı belgeleri ve yapıtları okumak ve anla
mak, nedeni ne olursa olsun, bugünkü kuşaklar için ola
naksız hale gelmiştir. 

Geçmişi başkalarının anlattıklarıyla sınırlı olarak tanı-
yabilen, anlatılanların kaynağına inemeyen, açılan her 
beyaz sayfayla tarihinin yeniden başladığını zanneden, 
ortaklaşa belleği zayıflamış bir toplum durumundayız. 
Tarihimizin ve dil imizin layıkıyla öğretilmemiş olması, 
onları kimilerinin elinde çağdaşlığa karşı kullanılan bir 
araç haline getirmiştir. D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , 
hedeflediği toplumsal barışın tarihimizle ve dilimizle ba
rışmaktan geçtiğinin bilincindedir. Geçmiş tarihimizi öğ
renmemiz ve incelememiz, dünle bugün arasında sağlıklı 
bir köprünün oluşması için gereklidir. Geçmişin incelen
mesi ortak belleğimizin tazelenmesine, bugünü yorumla
maya, geleceği kurmaya imkan verecektir. 

Bugünkü kuşakların dünü tanıması, dünden hareket
le bugünü yorumlaması tarih araştırmalarına verilecek 
öneme bağlıdır. Tarihin araştırılması, yalnızca tarihin 
kronolojik sırasına göre olayların saptanmasıyla sınırlana
maz. Olayların geçtiği dönemlerin, iktisadi, sosyal ve si
yasal yapılarının da incelenmesini zorunlu kılar. Bunun 
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başlangıcı da, "dil" in bizi geçmişten koparmamış olması, 
düne ait değerleri anlamamıza yardım etmesidir. 

Demokratik Barış Hareketi, tarihimizin ve kültü
rümüzün gerektiği gibi bilinmesi için gerekli her türlü 
önlemi alacaktır. Bu çerçevede, mevcut kurumların yeni
den düzenlenmesi yanında, "Tarih Araştırma Mer
kezleri" kurulmasını özendirecek ve bu araştırmaları 
kolaylaştırmak için "Sosyal Bilimler Liseleri" açacak
tır. Demokratik Barış Hareketi, ülke birliğinin sağlan
masında, yalnızca okuma yazmanın öğretilmesini yeterli 
görmemekte, konuşulan dilin evriminin kendi doğal akı
şı içinde gelişmesine önem vermekte, temel eğitim ve 
orta öğretimde, "diksiyon" ve yazı" derslerinin konul
masını önermektedir. 

Demokratik Barış Hareketi, belirtilen amaçlar 
doğrultusunda, müzeleri sadece eski eserlerin sergilendi
ği, (bugüne kadar olduğu gibi toplumdan kopuk mekan
lar) olarak görmemektedir. Müzeler, geçmişin sergilendi
ği yerler olmak yanında, konferansların, dinletilerin 
sunulduğu, kentin kültürel değerlerinin araştırıldığı mer
kezlere dönüştürülecektir. Bu çerçevede, müzelerde, re
sim, heykel, müzik kursları düzenlenecek, folklor araştır
maları yapılacak, dün ve bugünün içice yaşaması için 
dinleti ve gösterim, öğretim ve araştırma işleri birlikte 
sürdürülecektir. Bu amaçların gerçekleşmesinde, yerel 
yönetimlere, kentte faaliyet gösteren işletmelere ve sivil 
toplum örgütlerine görevler düşmektedir. 

Demokratik Barış Hareketinin temel ilkesi, her 
semte bir kütüphane kurmaktır. Kütüphaneler, bilginin 
muhafazası ve aktarımının bir aracı olduklarından, De
mokratik Barış Hareketi, kitaplıkların kurulmasını 
özendirecek, özel kesim tarafından buralara yapılan ba
ğışları vergiden istisna edecektir. Kitaplıklar, yalnızca, 
okuma salonları olmayacak, aynı zamanda, semtin kül-
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tür, sanat, edebiyat ve bilgi edinme, tartışma merkezleri 
haline gelecektir. Bu amaçların gerçekleşmesi için, okul
lar öncelikle bu anlayış çerçevesinde yeniden düzenlene
cektir. 

Okullarımız yalnızca eğitim saatlerinde hizmet ve
ren, eğitim saatlerinin bitiminde karanlıklara gömülen 
kurumlar olmaktan çıkarılacaktır. Demokratik Barış 
Hareketi, normal eğitim ve öğretim saatleri dışında, 
okulları, beceri kursları, konferans, seminer ve belirli ko
nularda eğitim ve öğretimin yapıldığı, halkın kültürünün 
geliştirildiği kurumlar olarak yeniden düzenlemeye ka
rarlıdır. Bu nedenle Demokratik Barış Hareketi "Yir
mi dört saat eğitim" ilkesini kendisine parola edinmiştir. 
Bu amaçların gerçekleştirilmesinde, okulların bulunduğu 
yerlerdeki sivil toplum örgütlerinden, yerel yönetimler
den yararlanılacaktır. 

Tarihi cami, yol , köprü ve kervansaraylarımız gün
den güne yıpranmakta ve bakımları yapılmamaktadır. 
Kendi tarihinden kalan mirası kırık, dökük, perişan hal
de bırakmış bir toplumun çocuklarına tarihinden övgüy
le söz etmesi olanaksızdır. Bu nedenle, Demokratik Ba
rış Hareketi mevcut değerlerimizin korunması ve 
gelecek kuşaklara aktarılması için tüm önlemleri alacak, 
bu yöndeki çalışmaları destekleyecektir. 

Geleneklerin yaşatılması, gelenek ve göreneklerde 
tek tiplilik anlayışının terkiyle mümkündür. Farklı gele
nekler bir arada yaşar ve yaşatılırsa, bir i ötekine baskı 
kurmazsa, çok renkliliğin olumlu yönlerinden yararlanı
larak, uyum içinde yaşanabilir. Folklorik değerlerimize 
sahip çıkmak bizi güçlendirecektir. Demokratik Barış 
Hareketi, farklı kültürel değerlerin bir arada uyum için
de yaşatılması ve dil , din, yaşam tarzı ve benzeri kültürel 
değerlerin korunması ve geliştirilmesini sağlayacaktır. 
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Çağdaş bir toplum yaratmak ve insanlığın evrensel 
değerlerine ulaşmak, ancak, kendi kültür değerlerine sa
hip çıkan ve onun üzerinde yükselmeyi başaran bir top
lum tarafından gerçekleştirilebilir. D e m o k r a t i k Bar ı ş 
H a r e k e t i , insanlığın evrensel değerlerinin oluşturulması 
ve geliştirilmesinin, farklı kültürlerin, bu değerlere yapa
cağı çeşitli katkılarla mümkün olacağına inanır. Bu ne
denle D e m o k r a t i k Bar ış Ha reke t i , ne sadece Batıda 
oluşmuş değerlerin basitçe aktarılmasını ne de bunları 
yok sayarak, kentli değerlerinin abartılmasını doğru bu
lur. Kendi kültürümüzü abartmadan, onun içinde hap-
solmadan ama onun olumlu eleştirisi üzerinde yüksele
rek, diğer kültürlerle buluşmayı hedefliyoruz. 

ETNİK ve KÜLTÜREL KİMLİKLER 
D e m o k r a t i k Bar ı ş H a r e k e t i , Türkiye Barış Projesi

dir. Etnik-kültür-din kümelerinin barış içinde birlikte ve 
beraber yaşamasını hedefler. Türkiye'de, şu anda, etnik-
kültür-din kümelerinin birbirleri ile olan ilişkilerini anla
tırken kullandığımız, "çözülme, ayrışma, farklılıkların 
siyasallaşması" gibi kavramlarla dile getirdiğimiz, iste
mediğimiz, arzu etmediğimiz bir durumun tesbitidir. 

Eğer ortada bir sorun varsa, bu sorunu "dillendirme
nin", üzerine konuşmamn, sorunu daha da derinleştire
ceği ileri sürülür. Biz bu fikre katılmıyoruz. Aksine, ko-
nuşulmazsa, tartışılmazsa, ele alınmazsa sorunlar büyür, 
kangrenleşir ve çözümlerinde şiddet devreye girer. Biz, 
etnik-kültür-din kümeleri arasında özlediğimiz toplumsal 
barışın, ancak konuşmakla, sorumlu olarak tartışmakla 
sağlanacağına inanıyoruz. 

Konuşmaya, tartışmaya başlamak, "çözülme" ve "ay 
rtşma"nm önüne geçmede ilk adımdır. Konuşmaya baş
lamak, diğerini tanımaya, anlamaya ilk adımdır. Konuş-
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mak, diğerinin var olduğunu kabul etmektir. Birlikte ya
şamanın şartı olan hoşgörüye ilk adımdır ve bu nedenle 
toplumsal şiddetin karşıtıdır. Türkiye'de, şiddet isteme
yen, şiddeti reddeden herkes, önce konuşmasını öğren
mek zorundadır. T o p l u m o l a r a k konuşmas ın ı , so
r u m l u tar t ı şmasını ö ğ r e n m e k zorundayız. Şiddeti 
o r t adan kaldı racak, bar ı ş ı egemen k ı l acak o l a n bu
dur . 

Anadolu toprakları etnik, kültürel ve dinsel yapısı iti
barı ile bir mozaiktir. Fakat içinden geçtiğimiz süreçte, 
benzeştirmeyi, hatta tek tipleştirmeyi esas alan politika
lar nedeniyle bu zenginlik ortadan kalkma tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. 

Günümüze dek izlenen politikalar nedeniyle, Anado
lu'da var olan etnik-dinsel-kültürel toplulukları ortak bir 
üst-kimlikte bir arada tutacak siyasi örgütlenme tam anla
mıyla başarılamadı. Zamanla u lus kavramı etnik açıdan 
Türk soyuna; dinsel açıdan ise tüm laiklik iddialanna rağ
men, Sünnilik akidesine dayandınldı. Böyle olunca, Türk 
soyundan olmayanlarla, Sünni mezhebinden gelmeyen
ler, dışlandılar en azından kendilerini dışlanmış olarak 
gördüler. 

Bugün, gerek ulusal devlet kurarken, çoğulculuk ye
rine tekleştirmeyi, benzeştirmeyi temel alan yanlış politi
kaların, gerekse modernleşme sürecinin doğal bir sonu
cu olarak, Anadolu'da varolan farklı kimlikler arasında 
yeni bir ayrışma ortamı doğmaktadır. Artık Müslüman ol
mak bu toplulukları bir arada tutmaya yetmemektedir. 
Taraflar Müslüman olmanın ötesinde varolan kimlik
lerine sarılmaktadırlar. Kürtler, Müslüman ortak kimlik 
dışında, etnik ve kültürel özelliklerine yönelerek kendile
rini yeniden tanımlıyorlar. Aleviler genel olarak Müslü
man kimliği altında kalmaya özen gösterirken, Sünni 
gelenekle aralarındaki mesafeye dikkat çekiyorlar. 
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Türkler arasında laik/şeriatçı ekseninde yaşanan ay
rışma da, Türk kimliğini birinci kimlik olarak benimseyip 
benimsememe konusunda süren bir çatışmanın ifadesi 
olarak ortaya çıkıyor. Bu sürecin bir sonucu olarak, islam 
dini, artık toplumda bağlayıcı bir üst kimlik olma özel
liğini yitiriyor ve Müslümanlık dışında başka bir üst kim
liği benimsemek istemeyen bir kesimin siyasal kimliği 
haline geliyor. 

Sürecin bu biçimde devam etmesinin sonuçlarından 
biri, "etnik/eşme" diğeri ise ona bağlı olarak yaşanan 7/o-
moje>ıleşme"Ğ'\r. Türkiye için yeni bir "Toplumsal Proje" 
sunulamaz ve Türkiyelilik temelinde, gönüllü buluşma 
yaratılamazsa, etnik ve kültürel kimlikler giderek öne çı
kabilir ve ayrışma hızlanabilir. Ayrışmanın tehlikeli sonu
cu, her kimliğin, kendisini siyasal olarak örgütlemesi, zıt
laşmanın ve siyasal şiddetin artmasıdır. 

Demokratik Barış Hareketi, birlikte ve birarada 
yaşamayı esas alır. Farklı etnik-kültür kümelerinin, kendi 
özelliklerini korudukları, özgürce geliştirebildikleri siya
sal seçeneklerin mümkün olduğuna inanır. Farklılıkları
mızı sorun değil, zenginlik kaynağımız olarak değerlendi
rir. Amacımız, etnik-kültürel farklılıkları, birey hak ve 
özgürlükleri çerçevesinde hukuksal güvenceye kavuştur
maktır. Demokratik Barış Hareketi, resmi kimliği
mizin, bağlı olduğumuz devletin vatandaşlığıyla belir
lendiği ilkesini hayata geçirecektir. Bu kimlik hepimiz 
için ortak ve vazgeçilmez niteliktir, tektir, tekildir. 

Devlet, tüm etnik-kültür-din kümelerine eşit uzaklık
ta olmalıdır. Her birey, hukuk devletinin sunduğu ve ko
ruduğu haklar ve sorumluluklarla donatılan bir yurttaş ol
duğunu bilmelidir. Yurttaş olduğu için de, sayıldığının, 
konulduğunun bilincinde ve güvencesinde olmalıdır. 
Hiçbir küme, kendisini dışlanmış, ikinci sınıf ve haksızlı
ğa uğramış hissetmemelidir. 
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Demokratik Barış Hareketi, Türkiye insanının en 
büyük özleminin birlik ve beraberlik içinde yaşamak ol
duğunun bilincindedir. Bu nedenle tarihte yaşanmış ve
ya günümüzde yaşanmakta olan haksızlıkların, bir arada 
yaşama düşüncesini yok etmek amacıyla kullanılmasına 
karşıdır. Her kümenin haklı veya haksız olduğu noktalar 
vardır. Önerdiğimiz, her etnik-kültür kümenin, diğerini 
suçlamaktan vazgeçen bir anlayışla soruna yaklaşmasıdır. 
Öncelikle kendi yanlışı ve hatası üzerinde düşünen, diğe
rini anlamaya çalışan bir bakışı hayata geçirmemiz gere
kiyor. Birlikte yaşamanın ön koşulu, diğerini anlamak
tan, yaşanmış ve yaşanan acıları hepimizin ortak acısı 
haline getirmekten geçer. 

Ayrıca dünümüz ve bugünümüz yalnızca acılar ve 
haksızlıklar tarihi değildir. Asırlar sürmüş, ciddi bir mira
sımız oluşmuştur, birlikte yaşam kültürümüz vardır. De
mokratik Barış Hareketi, çok kültürlü yaşam mirasımı
zın, yarınları kuracak güçte olduğu inancındadır. 

Etnik-kültür kümelerine ilişkin sorunlar, genellikle, 
"şikayet eden" toplulukların sorunları olarak ele alınır. 
Ülkemizde bu anlayışa uygun olarak Kürt, Alevi , Gayri
müslim sorunlarından bahsedilir. Demokratik Barış 
Hareketi, bu bakışın eksik olduğuna inanır. Eğer bugün 
Kürtler, Aleviler, Gayrimüslimler, "sorunlarımız var" di
yorlarsa, Türk-Sünni çoğunluğun da bunda belli sorum
lulukları vardır. 

Bu konularda tavır almak, Türk-Sünni topluluklar 
için bir demokrasi ve insan haklan sınavıdır. Oysa bu 
topluluklara, diğer etnik-kültür kümelerinin gündeme 
getirdikleri sorunları, sadece s ınır ve toprak sorunu 
olarak kavrayan bir anlayış egemen olmuştur. Bu hoşgö
rüsüzlük demokratik bir kültürün yeretmesini engelle
miş, bir arada yaşamanın hukuksal ve duygusal temelleri
nin kurulmasını geciktirmiştir. 
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Barış temelinde, birlikte yaşamak için önce bu par
çalanma ürküntüsünden kurtulmamız gerekiyor. Parça
lanma korkusunun, diğer kümelere kuşkuyla bakmak ve 
onlara baskı yapmak için bir mazeret olarak kullanılması
na karşı çıkmalıyız. Türkiye, hepimizin ortak ülkesidir. 
Bu ülkede yaşayan her kümenin, en az Türk-Sünni toplu
luk kadar bu ülkenin birliği ve beraberliği konusunda du
yarlı olduğuna inanmalıyız. Birlik, insanlar arasında, an
cak güven ve saygı esasına dayalı olarak kurulur. Bu 
ülkeyi sevme hakkı yalnızca çoğunluk topluluğa ait değil
dir. 

Türk ve Sünni çoğunluk, diğer kümeler bazı demok
ratik istemler ileri sürdüğünde, kendi haklarının unutul
duğu, bir kenara atıldığı veya kendisine saldınldığı gibi 
bir komplekse kapılmamalıdır. Türk-Sünni topluluk tüm 
kümeleri bir arada tutacak, Türkiyelilik üst kimliğine en 
büyük katkıyı yapacak sosyal kümedir. Tarihinde, diğer 
din ve kültür guruplanyla, barış içinde yanyana yüzyıllar 
boyu yaşamayı başaran Türk ve Sünni topluluk, bu tarihi 
mirasın üzerinde yükselerek, ortak bir Türkiyelilik bilin
cinin yaratılmasının taşıyıcısı olabilir ve olmalıdır. 

A l e v i topluluklar, tarih boyunca çeşitli nedenlerden 
dolayı boy hedefi oldular. Yoğun baskılara uğradılar. 
Cumhuriyet, Aleviler açısından "hayatlarını güvence al
tında aldıkları" bir dönemin başlangıcı olarak kabul edi
lebilir. Fakat, ibadet özgürlüklerine bu dönemde de ka
vuştukları pek söylenemez. Çünkü, devletin tüm din 
gruplarına eşit uzaklıkta olması ilkesi hiçbir zaman tam 
olarak hayata geçmedi. Alevi inançlarına yönelik, yalana 
dayalı, karalayıcı, küçük düşürücü ve aşağılayıcı propa
gandalar yapıldı. Alevilerin, kendilerini topluma tanıtma
ları, maddi ve manevi alanda eşit ve eşdeğer yurttaşlar ol
maları engellendi. Ayrıca zaman zaman Aleviler saldırıla
ra uğradılar ve çeşitli dönemlerde de bazı siyasal partiler 
tarafından hedef kitle haline getirildiler. 
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Bugün, Aleviler yeniden hedef kitle haline getiril
mek isteniyor. Yaşadığımız, "etnikleşme" süreci, bireyle
ri ve toplulukları etnik kimlikler ekseninde tavır almaya 
zorluyor. Aleviler bu noktada önemli bir açmaza sokul
mak istenmektedirler. Kültürel ve inançsal kimliklerinin 
ötesinde, Türk veya Kürt kimliği etrafında kendilerini ta
nımlamaları istenmektedir. Alevi topluluklara yönelik 
baskıların arkasında, önemli ölçüde, farklı çevrelerin da
yattıkları bu "etnikleştirme" politikaları yatmaktadır. 

Demokratik Barış Hareketi, tüm din ve kültür kü
melerinin olduğu gibi, Alevilerin de inançlarım özgürce 
yaşamaları hakkını savunur ve bunun önündeki her türlü 
kültürel ve siyasi engeli ortadan kaldırmayı hedefler. Bu 
doğrultuda, Aleviler ve diğer inanç gurupları hakkında, 
bilinçli veya bilinçsiz propagandalarla yayılmış önyargıla
rın kaldırılması için gerekli önlemler alınacaktır. Öncelik
le ders kitapları bu temelde gözden geçirilecek, Alevi 
inancı ve kültürü hakkında doğru bilgilerin aktarılması 
sağlanacaktır. 

Ülkemizde dışlanan önemli bir etnik-din kümesi de 
Gayrimüslim topluluklardır. Son yıllarda meydana ge
len bazı dış politik olaylar nedeniyle, Ermeni ve Rum 
azınlıklara karşı bilinçli veya bilinçsiz düşmanlıklar geliş
tirilmiştir. Musevi vatandaşlarımızı hedef alan Anti-Se-
mitizm (Yahudi düşmanlığı), Islami hareketin gelişme
siyle birlikte yaygınlık kazanmıştır. Süryaniler Güneydo
ğuda süren çatışmada sıkışmışlar, bölgeyi tümüyle terke 
zorlanmışlardır. 

Bugün gayrimüslim toplulukların, Türkiye Cumhuri-
yeti'nin vatandaşları oldukları, tüm birey ve etnik-kültü-
rel kümelerle aynı haklara sahip bulundukları, toplumun 
bilincine yeteri kadar yer etmemiştir. Gerek yan-resmi 
söylemde, gerekse basın-yayında, Türk ve Sünnî kökenli 
olmayan yurttaşlarımıza karşı güvensizliği yayan, hakare
ti, saldırıyı ifade eden bir di l kullanılmaktadır. 
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Demokratik Barış Hareketi, gaynmüslim toplu
lukların, yurttaşlık temelinde, eşit ve eşdeğer koşullarda 
yaşamaları için her türlü önlemi alacaktır. Kazanılmış 
hakları olan, ibadet özgürlüklerinin, eğitim olanaklarının 
önüne çıkartılan tüm engelleri ortadan kaldıracaktır. 
Ders kitaplarının, gayrimüslim topluluklar hakkında yala
na dayanan ve onları aşağılayan tüm bilgilerden, milliyet
çi ve saldırgan dilden arındırılması gerekmektedir. Bu ül
kede yaşayan herkes, bu ülkenin eşit ve eşdeğer vatanda
şıdır. 

Demokratik Barış Hareketi, etnik-din-kültür kü
melere yönelik ayırıcı, aşağılayıcı, suçlayıcı ifadelerin 
kullanılmasını yasaklayacak hukuki önlemlerin alınması
nı savunmaktadır. Demokratik Barış Hareketi, farklı 
din ve inanç kümelerinin ancak karşılıklı saygı ve anlayış 
temelinde birarada yaşabileceklerine olan inancıyla, fark
lı din ve inanç gurupları hakkında, aşağılayıcı ve hakaret 
edici ifade ve propagandaların cezalandırılması gerektiği
ni savunur. Bu doğrultuda hazırlamayı düşündüğü "ay
rımcılığa karşı" (anti-diskriminasyon) yasa teklifini tartı
şmaya açmayı ve üzerinde toplumsal mutabakat sağlama
yı amaçlar. 

Doğu ve Kürt Sorunu, Anadolu topluluklarına tek 
tip bir kimliğin dayatılmasının ve tek kimliğe dayanan 
ulusal devletin, iktisadî ve sosyal alanlarda da başarısız 
kalmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bölgeler arası 
dengesizlik, Kürtlerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde
ki iktisadî ve sosyal geriliğin doğurduğu sosyal adaletsiz
lik, aşiret ilişkilerinin egemenliği sorunun derinleşmesi
ne yolaçmıştır. 

Bölgede, Kürtlerin dışında farklı toplulukların da ya
şadığı bilinmektedir. İktisadi geri kalmışlık, işsizlik, ih
mal edilmişlik, aşiret ilişkilerinin özgür bireyi yok eden 
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otoriter baskıcı karakteri, bölgenin devlet tarafından ade
ta bir "sürgün yeri" olarak görülmesi, Doğuda yaşayan 
tüm vatandaşlarımızın haksızlığa uğraması sonucunu do
ğurmuştur. Bu nedenle Kürt sorunu yanı sıra özel olarak 
bir de Doğu sorunundan söz etmek gerekmektedir. 

Doğu ve Kürt Sorununun çözümünde ik i önemli 
eksen ortaya çıkmıştır. Birincisi, demokratikleşme ve 
devlet-toplum ilişkisinin, hukuksal alanda yeniden dü
zenlenmesi ihtiyacıdır. İkincisi, açığa çıkmış bölgesel 
dengesizlikleri ortadan kaldıracak, aşiret yapılarını çöze
cek, iktisadî, sosyal ve kültürel önlemlerin ivedikle alın
masıdır. Bu, Doğuda yaşayan tüm insanların ortak soru
nudur. 

Türkiye'de bugün, Kürt nüfusunun önemli bir bölü
mü, Batı Anadolu'da yaşamaktadır. Bu nedenle, Kürt so
rununun, coğrafî bir (aynı bölgede yaşayan topluluğun) 
sorun(u) olarak ele alınması olanaksızdır. Sunulan çö
züm önerileri, başta büyük metropoller olmak üzere, Ba
tı Anadolu'da yaşıyan Kürtleri de kapsayacak biçimde 
tüm Türkiye'ye özgü olmak zorundadır. 

Kürt gerçeğini karmaşıklaştıran bir konu da, onun 
bir Ortadoğu Sorunu olmasıdır. Kürtler, bölgede esas 
olarak dört ayn ulusal devletin sınırlan içerisinde yaşa
maktadırlar. Bu ülkelerin hiçbirisinde Kürtlerin kültürel 
ve demokratik haklan güvence altına alınmış değildir. 
Farklı ulusal devletlerin milliyetçi politikalanna alet edi
len Kürtler, bu devletlerin birbirleriyle olan sorunlanna 
bağlı olarak, her devletin diğerine karşı kullandığı bir 
"araç" durumuna sokulmuşlardır. 

Bölge ülkeleri, kendi Kültlerini ezerken ve sıkı bir 
disiplin altında tutarken, diğer devletlerin sınırları içinde 
yaşayan Kürtlere, sırf "düşman" komşunun zayıflatılması 
amacıyla gizli veya açık destek vermekten çekinmemiş-

118 



lerdir. Bu oyun, rejisörleri değişmek koşuluyla; 80 yıldır 
Ortadoğu sahnesinde sergilenmektedir. Bu nedenle ko
nuya, ülkemizin bir demokrasi ve kalkınma sorunu oldu
ğu kadar, bir bölge sorunu olarak da yaklaşmak gerekir. 
Artık, bölge devletierinin izlediği kendi Kürtlerini ezen, 
ama komşu devletlerin Kürtlerini kışkırtan anlayışları 
reddetmenin zamanı gelmiştir. 

Diğer devlet sınırlan içerisinde yaşayan Kürtleri, o 
devletleri güçsüzleştirmenin, ayrıştırmanın aracı olarak 
kullanmak anlayışı esastan reddedilmelidir. Demokratik 
Barış Hareketi, diğer ülke sınırlan içinde yaşayan Kürt
lere olduğu kadar, bölgedeki tüm kültürel, etnik ve 
inançsal kümeleri ilgilendiren konulara Birleşmiş Millet-
ler'in temel ilkeleri doğrultusunda ve tnsan Haklan çer
çevesinde yaklaşmayı esas alır. 

Bugün bölgede silahlı bir çat ı şma sürmektedir. 
Bunu durdurmak, atılması gereken ilk adımdır. Sorunun 
çözümünde bize ışık tutacak tek ilke vardır: İnsan hakla
rı ihlallerine son vermek ve insan haklanın egemen kıl
mak. Eğer toplumsal banş istiyorsak, son yıllarda çekil
miş ve çektirilmiş olan acılan, ideolojik kategorilere göre 
sınıflandırmamahyız. Onları bu toplumun ortak aklında 
ve vicdanında açılmış bir yaranın ortak acısı olarak kavra-
malıyız. Eğer bu kayıp ve acıların ortak olduğunu hisset
mezsek, bulunduğumuz tarafın aşınlıklannın başkalanna 
verdiği acılan anlamaz, hatta olumlu bulursak toplumsal 
banşı hiçbir zaman sağlayamayız. 

Sorunun çözülmesine ilişkin tüm öneriler kamu 
oyunda serbestçe tartışılabilmelidir. Tartışma üzerindeki 
tüm baskılar, yasaklar kalkmalıdır. Uygulanacak öneriler, 
insanlanmızı memnun edecek bir toplumsal uzlaşmamn 
üzerine oturmalıdır. Bu tartışma ve değerlendirmelerde 
haksızl ığa uğradığını iddia eden taraf(lar)ın, iddiaları 
m dayandırdıkları deliller ciddiyetle incelenmelidir. Acı-
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iarımız ortaklaştınlmadan, hepimizin ortak acısı yapılma
dan, çatışmaların duygusal boyutları anlaşdamaz. Anlaşıl
madıkça da düzeltmeler ve düzenlemeler yapılamaz. 

Köy boşaltma ve yakma eylemleri bir daha tekrarlan-
mamaldır. Köyleri boşaltılan ve zorla göçe zorlanan va
tandaşlara, eğer göçtükleri yerlerde kalmak istiyorlarsa, 
konut ve iş kurma desteği sağlanarak yeni bir hayata baş
lama olanağı sunulmalıdır. Geri dönmek isteyenlere, yer
leşmeleri ve yeniden üretime geçmeleri için gerekli yar
dım ve destek sağlanmalıdır. 

Olağanüstü Hal, Koruculuk ve Özel T i m uygula
malarına ve oluşumlanna son verilmelidir. Olağanüstü 
Hal uygulamaları 1982 Anayasasına dahi aykındır ve cid
di adaletsizliklere neden olmaktadır. Silahlı mücadelenin 
sürmesinden yarar sağlayan ve bu nedenle de barış giri
şimlerini resmî kadrolar dışında da engellemek isteyen 
güçlerin oluşturduğu "terör sektörü" dağıtılmadıkça, 
bölgede silahlann susması kolayca sağlanamaz. Ayrıca, 
yıllardır çatışma içinde yeralan tüm insanların, "normal 
hayat koşullarına uyum sağlamalarını" kolaylaştıra
cak bir dizi önlemler alınmalıdır. 

Sivil yönet imin üstünlüğü ilkesi, herkesçe kabul 
görmeli ve alınacak tüm önlemler, sivil idare ve idareci
ler eliyle uygulanmalıdır. Ancak, bu ilkenin bir anlam ve 
önem taşıması için, "Doğuya" veya tüm "sorunlu" yöre
lere atanacak bütün mülkî/idarî amirler gibi güvenlik gü
cü mensuplarının ve amirlerinin de özenle seçilmesi ge
rekir. Bu personel, demokratik yönetime, insan hakları
na ve hukukun üstünlüğüne gönülden inanan insanlar ol
malıdırlar. Soyut bir devlet idealine değil, halka hizmet 
etmekle yükümlü olduklan bi l incini taşımalıdırlar. 

Çok-kültürlülüğün, Türkiye için tarihsel, sosyal bir 
gerçeklik olduğunu kabul etmemizin zamanı gelmiştir. 
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Yapılması gereken, tüm farklı kimlikleri yasal ve kurum
sal güvenceye kavuşturmak ve tüm kümeleri kapsayan 
ortak bir Türkiyel i l ik duygusu yaratabilmektir. Bu da 
ancak çoğulcu demokrasi içinde, Anayasal yurtseverlik 
anlayışının yerleşmesi ile mümkündür. Etnik ve dinsel 
kimlikler, siyasal olarak bir arada yaşamanın veya yaşa
mamamın şartı olmaktan çıkartılmak zorundadır. Sadece 
vatandaş olmak buna yetmelidir. 

Bu bağlamda Kürtlerin ve başka kültürel-etnik toplu
lukların kendi dillerini günlük hayatta konuşmaları, yaz
maları, istedikleri takdirde yayımlamalarının önünde du
ran tüm engeller kaldırılmalıdır. Ayrıca, ilke olarak, 
özgün kültürlerini geliştirme ve genç kuşaklara aktarma 
işlevini, kültür kümeleri bizzat üstlenebilmelidirler. 

Demokrasilerde eğitim alanının özel bir önemi var
dır. Devlet farklı topluluklar arasında fırsat eşitsizliğini gi
dermek ve bu alandaki çabalara destek vermek zorunda
dır. Ortak di l Türkçedir. Fakat Türkçe'nin yamnda, ana 
dilde eğitim, uluslararası insan haklan metinlerinde yer 
aldığı gibi, tüm kültür kümelerine tamnan bir haktır. Eği
t im ve öğretim esas olarak sivil toplum alanına terk edil
melidir. Aynca Üniversitelerimizde veya bağımsız olarak, 
ülkemizde etnik-kültürel zenginlikleri, bu temeldeki tari
himizi araştıran kürsülerin, enstitülerin kurulması teşvik 
edilmelidir. 

Bölgede temel iktisadî, sosyal ve kültürel sorunlan 
çözmeye yönelik, GAP benzeri, özel entegre kalkınma 
projeleri devreye sokulmalıdır. Bu projeler için sorumlu 
bir bakanlık ve alt idareler yaratılmalıdır. Söz konusu 
"idareler", bürokratlardan değil, uzmanlardan ve yerel 
sorumlulardan oluşan kadrolara sahip olmalıdır. 

Merkezine bölge insanımn küskünlüğünü hedef 
alan; işsizlik, yoksulluk ve eğitimsizlikten kaynaklanan 
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sosyal adaletsizliği gidermeye yönelik, sosyal yaşamın 
tüm alanlarını kapsayan geniş bir yeniden toplumsallaş
ma" projesi uygulamaya konmadan, sorunun kalıcı çözü
mü sağlanamaz. 

Biz, ülke bütünlüğünü esas alan bir barışı istiyoruz. 
Barış, ancak çatışan tarafların dışında gelişirse hayat bu
lur. Barış arzusu, savaşanların siyasi manevra olarak kul
lanmalarına imkan verilmezse yeşerir. Biz barışı, ne dış 
güçler, ne bölge devletleri ne de çatışan taraflar istiyor 
diye savunuyoruz. 

Tüm siyasi hesapların ötesinde, Türkiye insanının öz
lemi olarak gündeme getiriyoruz. Özlenen Barışın, ancak 
bağımsız bir barış hareketi tarafından gerçekleştirilebile
ceğine inanıyoruz. B u nedenle çatışan taraflar eksenine 
sıkıştırılın?ş barış tartışmalarını anlamlı bulmuyoruz. Tür
kiye toplumunun, tüm birey ve kümelerinin birbirleriyle 
banşmasım esas alıyoruz. 

İNANÇ SORUNLARI 

înanç özgürlüğü temel ilkemizdir. Demokratik Ba
rış Hareketi, savunduğu devlet ve vatandaşlık anlayışı 
gereği, farklı inanç gurupları arasında, karşılıklı saygı te
melinde, eşit ve eşdeğer bir ilişkinin yerleşmesini esas 
alır. înanç sahiplerinin, inançlarını ve buna bağlı olarak 
kültürlerini özgürce ifade etmeleri güvence altına alına
caktır. 

Demokratik Barış Hareketi, dinin veya inancın 
çok derin bir anlamı ve sosyal işlevi olduğu görüşünden 
hareketle, din(ler)e saygılıdır. İnanma ve ibadetin ina
nanlara bırakılmasını savunur. înanç alanı esas olarak si
vil toplumun alamdır. K i m i n neye inanacağı ya da inan
mayacağı bireysel bir seçimdir. înançta zorlama olamaz. 
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Bu nedenle devlet bu alana hiçbir biçimde karışamaz. 
Devletin görevi, inanç grupları arasında, saygı, eşit ve eş-
değerlik ilkesinin koruyucusu ve kollayıcısı olmaktır. 
Devlet, ancak herhangi bir inanç gurubunun diğeri üze
rine baskı kurması, veya bir inanç gurubuna karşı aşağıla
yıcı ve dışlayıcı tutumun gelişmesi durumunda devreye 
girmelidir. 

Demokratik Barış Hareketi devletin ve dinin bir
birinden ayrılması demek olan laiklik anlayışım savu
nur. Ülkemizde, bugüne kadar gerçek anlamda laisizm 
egemen kılınmamıştır. Sünni-Hanefi inancın korunup, 
kollanması ve yaygınlaştırılması esas alınmış, bunun dı
şındaki çeşitli diğer inançlar ihmal edilmiş veya yok sayıl
mıştır. Demokratik Barış Hareketi, devletin tüm din 
gruplarından eşit uzaklıkta durması için gerekli tüm dü
zenlemeleri yapacaktır. Bu çerçevede en önemli hedef, 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir devlet kurumu olmaktan 
çıkartılmasıdır. Bu kurum inanç sahiplerine devredilmeli
dir. Kurumda, hangi inanç gurubunun, hangi temsil esa
sına göre var olacağı ve mali bütçesinin nasıl düzenlene
ceği tümüyle bu kurumda yer almak isteyen cemaat 
temsilcilerince belirlenmelidir. 

Demokratik Barış Hareketi, inançlararası eşitlik i l 
kesinden hareketle, Anayasal zorunluluk haline getiril
miş din derslerinin kaldırılmasından yanadır. Hiç kimse
ye, mensup olmadığı bir din zorla öğretilemez. 
Demokratik Barış Hareketi, zorunlu din derslerini kal-
dırır-ken, her inanç gurubuna kendi inancım, bu doğrul
tuda oluşturacakları kurumlarla yayma imkanı tanıyacak 
ve bu haklarım güvence altına alacaktır. 

Farklı inanç guruplarının bir arada yaşayabilmeleri
nin en önemli ilkesi karşılıklı saygıdır. Saygı ancak, tanı
ma, bilme ve anlama temelinde sağlanabilir. Demokra
tik Barış Hareketi, eğitim programlarım bu temel ilke 
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ışığında gözden geçirecek ve farklı inanç guruplarının, 
birbirlerinin inançlarını tanıma ve bilmelerini sağlayan 
düzenlemeler yapacaktır. Mevcut ders kitapları, farklı 
inanç guruplarına yönelik, aşağılayıcı, dışlayıcı bilgi ve 
ifadelerden ayıklanacaktır. 

Anadolu toprakları asırlardır farklı inanç guruplarım 
barındırmıştır. Bu gruplar arasındaki ilişkiler bir tek 
inanç boyutuyla sınırlı kalmamıştır. Bir arada yaşamanın 
siyasal, sosyal, kültürel tüm boyutlarım kapsayan karma
şık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştır. Olumlu ve olumsuz 
birçok yönü olan bu ortak tarih, haklı veya haksız karşı
lıklı önyargıların oluşmasına neden olmuştur. 

Bu nedenle, farklı inanç gurupları arasında karşılıklı 
saygının sağlanmasında, bugünkü kuşakların ortak hafı
zalarında hâlâ derin izleri olan yaşanmış tarihin, dürüst 
ve eleştirel bir temelde yeniden ele alınmasının büyük 
önemi vardır. Demokratik Barış Hareketi, karşılıklı 
saygı temelinde birlikte ve bir arada yaşamayı kolaylaştır
mak, karşılıklı önyargıları yoketmek amacıyla, genç ku
şakların, tarihi nesnel bir temelde öğrenmeleri için her 
türlü önlemi alacaktır. 

Bugün ülkemizde, inanç sorunları ekseninde, laik/ 
antilaik çatışması yaşanmakta ve yaşatılmak istenmekte
dir. Demokratik Barış Hareketi, esas olarak inançların 
sömürülmesine dayanan bu çatışmanın öne çıkartılması
nı doğru bulmamaktadır. Biz im laiklik tercihimiz inanç-
sal değil, siyasal bir tercihtir. Her türlü inanca eşit ve eş
değer koşullarda yaşam imkanı tanıyacak, çoğulcu, 
özgür, demokratik bir toplum ancak bu tercih üzerinde 
yükselebilir. 

Bizi , insanların inançları değil, savundukları siyasal 
tercihler ilgilendirmektedir. Oysa bugün oluşan taraflar
da siyasal tercihler ön planda değildir. Bu nedenle mev-
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cut Iaik/antilaik ayınmını, siyasal tercihimiz doğrultusun
da değerlendirmeyi doğru buluyoruz. Hedeflediğimiz 
toplumsal barışın, karşıt tarafların, çoğulcu, demokratik 
bir Türkiye ekseninde barışmasından, buluşmasından ge
çeceğine inanıyoruz. 

Tüm hayal ve hedeflerimizin gerçekleşmesin
de, biz bu toprağın insanlarının çal ışma gücü, 
inanç ve kararlıl ıklarının harekete geçiri lmesine 
inanıyoruz. Hedeflerin, hayallerin gerçek olması, 
bu toprakta yaşayan herkesin bu hayalleri beyinle
rinin her noktasında hissetmesi, hayalin ufuk çiz
gisine koşması ve buna inanmasıyla sağlanabilir. 
E n büyük kaynak, bu toprağın insanlarıdır. De
mokratik Barış Hareketi'nin hedefi insandır ve 
bunları gerçekleştirecek olan da insandır. Haydi, 
topyekun harekete geçmeye, haydi, dünyayla bu
luşmaya, haydi bu ülkeyi barış, istikrar adası yap
maya, haydi hayalleri gerçek yapmaya. 
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DEMOKRATİK BARIŞ HAREKETİ 
KURULUŞ ÖNCESİ ÖRGÜTLENME 

YÖNETMELİĞİ 

Madde 1- Bu yönetmelik parti kurulup, i l ve ilçe 
yönetimlerine atama yapılıncaya kadar uygulanmak üze
re, geçici üye yazımı, i l ve ilçe sekreteryalarının kendi 
aralarında seçimi ve geçici üye kayıt defterlerinin tanzi
mi amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 2- Geçici yazımla görevlendirilme: 

11 ve ilçelerde geçici üye yazımını yapmak üzere üç
ten az olmamak kaydıyla yazmanlar Demokratik Barış 
Hareketi Geçici Yürütme Kurulunca görevlendirilir. 

Bu yazmanlıklarda imkan dahilinde bir kadın ile otuz 
yaş altında bir genç yazman bulundurulur. 

Madde 3- Kayıt için başvuruda bulunabilecekler: 

Demokratik Barış Hareketi tüzük taslağının 3. 
maddesi burada aynen uygulanır. 

Madde 4- Başvuru yeri, biçimi ve defter kaydı: 

Başvuru, başvuranın seçmen kütüğüne kayıtlı bulun
duğu sandık bölgesinin bağlı olduğu i l veya ilçedeki De
mokratik Barış Hareketi yazmanlığına yapılır. 

Başvuran Demokratik Barış Hareketi Başvuru Bel
gesi Formunu doldurarak bizzat imzalar. 

Başvuru Belgesi Formu Demokratik Barış Hareke
ti Geçici Yürütme Kurulunca hazırlanarak geçici i l ve i l 
çe yazmanlarına verilir. îl ve ilçe yazmanlıkları bu forma 
uygun olarak başvuranın geçici kaydım geçici kayıt def
terine kaydeder. Başvuru sahibine kayıt yaptığına dair 
belge verir. 
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Madde 5- Geçici başvuru defteri sorumluluğu: 

Başvuru defteri (geçici kayıt defteri) Geçici Yürütme 
Kuru lunca geçici i l ve ilçe yazmanlığı yetkilisine verilir. 

Madde 6- îlçe yazmanlarınca kayıtlı olanların sayı
sı nüfusu 100.000'e kadar olan ilçelerde 100 kişiyi aştığı 
andan itibaren kendi aralarında gizli oyla bir başkan, 
dört kişiyi; nüfusu lOO.OOlMOO.OOO'c kadar olan yerler
de kayıtlı sayısı 200'ü aştığı a.ulan itibaren bir başkan, on 
kişiyi; nüfusu 300.000'den fazla olan ilçelerde kayıtlı ora
nı 300'ü aştığı anda bir başkan ve on dört kişiden ibaret 
sckreteryalarını seçimle oluştururlar, tice sckrctcryaları 
da kendi aralarından gizli oy ve seçimle bir başkan ve on 
dört-kişiden ibaret i l sckreteryalarını oluştururlar. Oluş
turulacak sekreteryalarda gençlik ve kadın hareketi sek-
retcryalarının oluşturulmasına öncelik ve önem verilir. 
Ancak, i l ve ilçe sekretcryalarının gecikmesi sözkonusu 
olan yerlerde sekreteı yalar Demokratik Barış Hareke
ti Geçici Yürütme Kurulunca görevlendirilerek oluşturu
lur. 

Madde 7- Metropol illerde sekreteryaların oluştu
rulması: 

Tüm ilçelerin geçici sekreteryalarının katılımı ile i l 
geçici sekreteryası, bir başkan, on dört kişiden ibaret 
olarak gizli oyla seçilir. 

Madde 8- Gençlik ve Kadın Hareketi Sorumluları: 

Her i l ve ilçe sekreteryalarınca o i l ve ilçe bazında 
Gençlik ve Kadın Hareketine geçici kayıt kabulü ve def
tere yazımından sorumlu kişi veya kişiler belirlenir. 

Madde 9- Geçici kayıt bildirimi. 

İlçe sekreteryaları, geçici kayıtlıların listelerini en 
geç 15 günlük periyodlarla ilgili il sekreteryaJanna, i l 
sekreteryalan da yine aynı süre içinde Demokratik Ba-
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ttş Hareketi Geçici Yürütme Kurulu Başkanlığı'na gön
derir. 

Madde 10- Başvuru kabulü ve sekreteryaların de
netimi: 

tl ve ilçe sekreteryalan Demokratik Barış Hareke
ti Geçici Yürütme Kurulu 'nun denetimine tabi olup geçi
c i kayıtlıların da nihai kabulü bu merciye aittir. Geçici 
Yürütme Kurulu i l ve ilçe sekreteryalan ile Gençlik ve 
Kadın Hareketi sekreteryalanm görevden alabilir. Yerine 
geçici sekreteryalar atayabilir. 

Madde 11- İl ve ilçe sekreteryalan bulunduklan i l 
ve ilçe ile ilgili görüş ve düşüncelerini her 15 günde bir 
Demokratik Barış Hareketi Geçici Yürütme Kurulu 
Başkanlığı'na bildirmek zorundadır. 

Madde 12- Demokratik Barış Hareketi partile-
şip, tüzel kişilik kazandıktan sonra, yapılacak seçimlere 
kadar, geçici i l ve ilçe sekreteryalan basan durumları 
dikkate alınarak ve Tüzük Taslağının Geçici 2. maddesi 
uyarınca o i l ve ilçeye geçici yönetim organları olarak 
atanabilirler. 

Madde 13- Bu yönetmelik, Demokratik Barış 
Hareketi partileşinceye kadar geçerlidir. 

Madde 14- İş bu yönetmelik 14 maddeden ibaret
tir. 
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DEMOKRATİK BARIŞ HAREKETİ 
TÜZÜK TASLAĞI 

1. KISIM: GENEL ESASLAR 

KURULUŞ 
Madde 1- Demokratik Barış Hareketi Evrensel 

İnsan Hakları Esaslarına dayalı, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve ilgil i 
diğer mevzuata göre faaliyette bulunmak için kurulmuş 
bir siyasi partidir. 

Partinin adı Demokratik Barış Hareketi olup, mer
kezi Ankara'dadır. 

Partimizin amblemi mavi ve beyaz renkli zemin üze
rine, defne dalı ve güneşe uzanan elden oluşmaktadır. 

AMAÇ VE İLKELER 
Madde 2- Demokratik Barış Hareketi , huku

kun üstünlüğüne dayalı çoğulcu, laik ve demokratik bir 
sistem içinde; hoşgörülü ve kendisi ile barışık; bireyin 
hukuksal eşitliğini ve özgürlüğünü esas alan; evrensel in
san haklarının tam anlamıyla kullanılabildiği ve fırsat eşit
liğinin sağlandığı bir toplumu yaratmayı amaçlar. Ülke
nin varlığına kastedilmedikçe savaşm her türlüsüne kar
şıdır. Ülkemiz topraklarında var olan etnik, inançsal ve 
kültürel farklılıkları zenginlik sayan Demokratik Barış 
Hareketi , bireyin yaşama, fiziksel korunma, inanma, 
ibadet etme, düşünce özgürlüğünü ve örgütlenme hakkı
nı savunur. 
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Demokratik Barış Hareketi , bansın silahla sağla
namayacağına inanır. Yurt sathında yaşayan bütün soy, 
inanç ve kültür kümelerinin tarihsel varlığının ve yasal 
eşitliğinin güvenceye alınması, bansın ilk şartıdır. Bire
yin yaratıcılığım ve girişimciliğini, toplumsal sorumluluk 
ve dayanışma duygusundan koparmadan harekete geçir
meyi öngörür. 

2. KISIM: ÜYELİK 
ÜYE OLMA ŞARTLARI 

Madde 3- Aşağıdaki koşullan taşıyan kişiler De
mokratik Barış Hareketi * ne üye olabilirler. 

Partinin tüzük, program ve ilkelerini okuyarak be
nimsediğini ve üyelik aidatım ödeyeceğini beyanname 
ile belirtmek, 

Başka bir partiye üye olmamak, 

Yasanın belirlediği üye olma yaşım doldurmak, 

Anayasa çerçevesinde, Siyasi Partiler Kanununca si
yasi partilere üye olamayacak kişilerden olmamak. 

Demokratik Barış Hareketi, tüm inançlara ve bun
lara dayalı örgütlenmelere saygılıdır. Ancak, siyasete ve 
parti faaliyetlerine etnik, dinsel ve mezhepsel inançlannı 
taşıyacağına inanılan dernek, vakıf vb. örgütlerde üye 
olanlan üyeliğe kabul etmez. 

ÜYELİĞE BAŞVURU, PARTİYE KAYIT VE ÜYELİĞİN 
SONA ERMESİ 

Madde 4- Üyelik için başvuru kişinin seçmen kü
tüğüne kayıtlı bulunduğu sandık bölgesinin bağlı olduğu 
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ilçe Başkanlığı'na başvuru sahibince imzalanmış üye ka
yıt formu ile yapılır. 

Parti üyeliği başvuru formununîl/llçe Başkanlığı'na 
verilmesi ile kazanılır. Başvurusu kesinleşen üye 60 gün 
süre ile aday üyedir. Bu süre içinde seçme ve seçilme 
hakkım kullanamaz, ancak parti üyeHğinin gerektirdiği 
tüm görevleri yapmakla yükümlüdür. 

İl/İlçelerde aday üyeliğin, asil üyeliğe dönüştürülece
ği görüşmelerde ilgili kurulda 2/3 oranında katılım ve oy
çokluğu aranır. 

Üyelik başvurusu reddedilen, ilgili karar için 15 gün 
içinde bir üst kurula itiraz edebilir. Üst kurulun 15 gün 
içinde vereceği karar kesindir. İlgili kurul bu süre içinde 
karar almaz ise, başvuru sahibinin üyeliği kesinleşir. Üye
liği kesinleşenlere parti tarafından p a r t i k i m l i k be lges i 
verilir. 

Üyelik başvurusu gerekçe gösterilmeksizin ilgil i ku
rulca red edilebilir. 

Üyenin disiplin suçlan dışında;başvuru belgesinde 
yanlış bilgi verdiği, üyeliğe yazdım sırasında yasaların ve 
tüzüğün öngördüğü nitelikleri taşımadığı, ya da bu nite
liklerini sonradan yitirdiği anlaşıldığında, ölüm, ehliyet 
kaybı halinde,başka bir partiye üye olması halinde, üye
lik kendiliğinden düşer. 

İlçe örgütleri kayıt ve üyelikten çıkarılma işlemlerini 
üye kayıt defterlerine düzenli olarak işlerler. Bu defterler 
isteyen üyelere ve parti görevlilerinin incelemesine açık
tır. İlçe başkanlıkları üye kayıt formlarının bir nüshasını 
bağlı bulunduktan i l başkanlıklarına, bir nüshasını da ge
nel merkeze 30 gün içinde göndermek zorundadırlar. 
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ÜYELİK H A K VE GÖREVLERİ 

Madde 5- Üyeliğin kabul tarihinden itibaren üye, 
parti çalışmalarına katılma, (aday üyeler hariç) partinin 
herhangi bir organına aday olma, seçme, seçilme hakları
na sahiptir. Üyeler partinin belirleyeceği eğitsel, sosyal 
ve kültürel çalışmalara katılırlar. Parti üyeleri, görev yer
lerine bilgili, yetenekli, nitelikli insanların seçilmelerine 
dikkat ederler. 

Parti üyeleri, parti içinde ve dışındaki çalışmaların
da, partinin tüzük ilkelerine, program hedeflerine ve se
çim bildirge ve beyannamelerine uymaya sürekli özen 
gösterirler. 

Genel Başkan'dan sade üyesine kadar bütün partililer 
parti içi demokrasi ve fırsat eşitliği ilkesine uygun davra
nırlar. 

3. KISIM: PARTİ ÖRGÜT YAPISI 
ÖRGÜT BİRİMLERİ 

Madde 6- Partinin temel örgüt bir imleri aşağıdaki 
gibidir; 

A - İLÇE ÖRGÜTÜ 
- İlçe Kongresi 
- İlçe Başkanı 
- İlçe Yönetim Kurulu 

- Belde Başkam ve Belde Yönetim Kuru lu 

B - İL ÖRGÜTÜ 
- 11 Kongresi 

134 



- tl Başkanı 

- 11 Yönetim Kurulu 

- İl Disiplin Kurulu 

C - GENEL MERKEZ ÖRGÜTÜ 
- Büyük Kongre 

- Genel Başkan 

- Genel Yönetim Kurulu 

- Merkez Yürütme Kurulu 

- Merkez Disiplin Kurulu 

D - PARTİ GRUPLARI 
- TBMM Grubu 

- 11 Genel Meclisi Grubu 

- Belediye Meclisi Grubu 

4. KISIM: İLÇE VE İL ÖRGÜTLERİ 

İLÇE ÖRGÜTLERİ 

BELDE ÖRGÜTÜ 
Madde 7- İl ve ilçe merkezleri dışında olup, bele

diye teşkilatı olan yerlerde kurulur. Belde başkam ve 2 
yönetim kurulu üyesi, toplantıya katılan belde örgütü 
üyelerinin gizli oylarıyla seçilir. Belde başkam ve yöne
tim kurulu belde düzeyinde parti çalışmalarını yürütmek
ten sorumludur. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen bel
de yöneticileri ilçe yönetim kurulunun teklifi üzerine il 
yönetim kurulunun kararıyla görevden alınır ve 30 gün 
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içinde seçim yapmak üzere geçici yönetim atanır. Belde 
yöneticilerinin seçimi için yapılacak toplantı tarihi ve 
yetkileri genel merkezin hazırlayacağı yönetmelikle be
lirlenir. 

İLÇE YÖNETİM KURULU 

Madde 8- îlçe Yönetim Kurulları nüfusu 100.000'-
den az olan ilçelerde bir başkan ve 6 üyeden ibaret olup, 
îlçe Kongresi tarafından gizli oyla seçilir. Nüfusu 
100.000 ile 300.000 arasında olan ilçelerde yönetim ku
rulu bir başkan ve 10 üyeden, 300.000'den fazla olan i l 
çelerde bir başkan ve 14 üyeden oluşur. Boşatabilecek 
üyelerin yerini doldurmak üzere aynı sayıda yedek üye 
seçilir. îlçe Yönetim Kurulu kendi içinde görev bölümü 
yapar ve bir başkan yardımcısı ile ilçe saymanım seçer, 
îlçe Yönetim Kurulu hartada en az bir kere olağan ola
rak toplanır. Toplantıları îlçe Başkam yönetir,onun yok
luğunda başkan yardımcısı vekalet eder. îlçe Yönetim 
Kurulu görev alam içinde tüm parti çalışmalarım örgütle
mek, yürütmek ve bu çalışmalarla ilgil i belge ve bilgileri 
îl Başkanlığına zamamnda aktarmakla görevli ve sorum
ludur. 

ÎLÇE BAŞKANI 

Madde 9- îlçe başkam, ilçe kongresi tarafından 
gizli oyla seçilir. îlçede partiyi temsil eder, ilçe yönetim 
kurulunun ve ilçe parti belediye meclisi grubunun top
lantılarını yönetir, kurulların uyumlu çalışmasını sağlar. 
Parti ilke ve hedeflerine aykırı davranan veya, görevleri
ni yerine getirmekte sorumsuzluk gösteren İlçe Başkam 
ve îlçe Yönetim Kurulu üyeleri, îl Başkanının teklifiyle 
veya re'sen M Y K tarafından görevden alınabilir. Yerleri-
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ne 30 gün içinde seçim yapmak üzere, geçici başkan ve/ 
veya üyeler atanır. Görevden alınanlar GYK'ya itiraz ede
bilir. İtirazı GYK 15 gün içerisinde karara bağlar. GYK 
karan kesindir. 

İLÇE KONGRESİ 
Madde 10- İlçe Kongresi ilçe ve çevresindeki köy 

ve mahallelerde partinin son genel seçimde aldığı oy sa
yışma göre kayıtlı ve aidat borcu olmayan parti üyeleri
nin seçtiği en çok 400 delegeden oluşur. Yukandaki öl
çülere göre köy ve mahallelerin kaçar delege çıkaracak
larım, gerektiğinde köy ve mahallelerin birleştirilmesini 
ve toplam delege sayışım MYK, Siyasi Partiler Kanunu 
Hükümlerine göre belirler. Bu sayı partinin o seçim böl
gesinde son genel seçimlere katılmadığı hallerde alman 
oya göre değil kayıtlı üye sayısına dayanan kontenjana 
göre belirlenir. Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri kongreye katılma hakkına sahiptir, ancak bu 
üyeler delege sıfatım taşımadıkları takdirde, oy kullana
mazlar. İlçe kongresi, îl yönetim kurulunun önerisi ve 
MYK'nun belirlediği çizelgeye uygun tarihlerde 2 yılda 
bir olağan olarak toplanır. 

İlçe kongresi ilçe başkanım ve ilçe yönetim kurulu
nu, il kongre delegelerini gizli oyla seçer. İlçe örgütünün 
gelir-gider hesabım kabul veya reddeder. 

İL ÖRGÜTLERİ 

ÖL DİSİPLİN KURULU 

Madde 11- İl disiplin kurulu, il kongresi tarafın
dan gizli oyla seçilen 7 üyeden oluşur, aym sayıda yedek 
üye belirlenir. Kurul ilk toplantısında bir başkan, rapor
tör ve yazışmalar için sekreteri seçer. 11 ve ilçe yönetim 
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kurulları tarafından kendisine iletilecek disiplin soruştur
malarını karara bağlar, karar için üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ve 2/3 katılım aranır. 

İL YÖNETİM KURULU 

Madde 12- îl yönetim kurulu, il kongresi tarafından 
gizli oyla seçilir. İl yönetim kurulu nüfusu 200.000'den 
az olan illerde bir başkan ve 8 üyeden oluşur. Nüfusu 
200 ile 500.000 arasında olan illerde bir başkan ve 12 
üye, 500.000 ile 1.000.000 arasında olan illerde bir baş
kan ve 16 üye, 1.000.000'nun üzerinde olan illerde bir 
başkan ve 20 üyeden oluşur. Boşalabilecek üyelikler 
için aynı sayıda yedek üye seçilir. 11 yönetim kurulu ilk 
toplantısında kendi içinden, 2 başkan yardımcısı ve say
man üyeyi seçimle belirler. Ancak MYK kararı ile başkan 
yardımcılıkları sayılan artırılabilir. 11 Başkam, yokluğunda 
yerine vekalet edecek başkan yardımcısını kendisi belir
ler. Yönetim kurulu haftada en az bir kez toplanır. îl yö
netim kurulu, il sınırlan içinde tüm parti çalışmalannı ör
gütlemek , yürütmek, ile bağlı ilçelerin yönetimleriyle 
eşgüdüm sağlamak, ortak politika ve kararlar oluştur
makla yükümlüdür. Gerektiğinde görev ve sorumlulukla
rım yerine getirmeyen ilçe başkanlan ve ilçe yönetim ku
rulu üyelerinin görevden alınması için MYK'na başvur
mak ve çalışmalarla ilgili belge ve bilgileri genel merkeze 
aktarmakla sorumludur. 

İL BAŞKANI 

Madde 13- İl Başkanı, il kongresi tarafından gizli 
oyla seçilir. Partiyi temsil eder, il yönetim kurulunun ve 
ildeki partili il genel meclisi ile belediye meclisi grupları
nın toplantılarına başkanlık eder, bu toplantılan yönetir. 
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İl içindeki tüm yönetim kademelerinin uyumlu ve üret
ken çalışmasını sağlar. Görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmeyen il başkam ve il yönetim kurulu üyeleri MYK 
karan ile görevden alınır. Yerlerine 45 gün içinde seçim 
yapmak üzere geçici başkan ve/veya üyeler atamr. Gö
revden alınanlar 7 gün içinde GYK'ya itiraz edebilir. İtira
zı GYK 15 gün içinde karara bağlar. GYK karan kesindir. 

İL KONGRESİ 
Madde 14- II Kongresi, ilçe kongrelerinde seçilen 

delegeler ve o ilin partili milletvekilleri, il başkam, yöne
tim ve disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla olağan ola
rak iki yılda bir toplanır. Gizli oyla il başkam, il yönetim 
kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri ve aynı sayıda 
yedek üyeler ile büyük kongre delegelerini seçer. îl ör
gütünün gelir-gider hesabım kabul veya reddeder. İlde, 
bağlı ilçe ve beldelerde uygulanacak politikaları parti il
ke ve hedefleri doğrultusunda belirler. 

Büyük Kongre için seçilecek kongre delegesi sayısı 
TBMM üye tam sayısının iki katının partinin ülke gene
linde aldığı toplam oy sayısına bölünerek bulunacak kat
sayının o ilde alınan oy sayısı ile çarpılması ile bulunacak 
rakamdır. Partinin o ilde son genel seçimlere katılmamış 
olması halinde, o ilin milletvekili sayısının iki katını aş
mamak kaydıyla delege sayısı MYK tarafından belirlenir. 
Bu hesaba uygun olarak hangi ilden kaç büyük kongre 
delegesi seçileceğini MYK belirleyerek îl Başkanlığına 
bildirir. 11 kongresine katılacak delege sayısı 600'ü geç
memek kaydıyla, MYK tarafından çıkarılacak yönetmelik
le belirlenir, tl kongresine katılacak delege sayısı, yönet
melikle belirlenen sayımn partinin o ilde aldığı oy sayı
sına bölünerek bulunacak katsayının, ilgili ilçede alınan 
oy sayısı ile çarpılması ile bulunur. İlgili ilde partinin bir 
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önceki genel seçimlere katılmamış olması halinde oy sa
yısı değil, kayıtlı üye sayısı esas alınır. 

5. KISIM: G E N E L M E R K E Z ÖRGÜTÜ V E PARTİ 
G R U P L A R I 

GENEL MERKEZ ÖRGÜTÜ 

MERKEZ DlSÎPLÎN KURULU 

Madde 15- Merkez disiplin kurulu 15 asil, 5 yedek 
üyeden oluşur ve büyük kongre tarafından seçilir. Kendi 
içinden bir başkan, bir sekreter ve bir raportör seçer. 
Toplantıları başkan yönetir. MYK'nun ilettiği disiplin ko
vuşturmalarım en az 9 üyenin katılımı ve üye tam sayısı
nın salt çoğunluğu ile karara bağlar. 

MERKEZ YÜRÜTME KURULU 

Madde 16- Genel başkan ve genel sayman dışında 
Ek Madde l'de belirlenen 25 birim başkamndan oluşur. 
Genel başkan, MYK üyeleri içinden 6 genel başkan yar
dımcısını atar. Bu genel başkan yardımcılannm görev ve 
yetkilerini genel başkan belirler. 

MYK, parti organlarının kararlarının icrasını parti iş
lerinin yürütülmesini sağlar. 11 ve ilçe kongrelerinin tak
vimini hazırlar ve yöntemini belirler. Görev ve sorumlu-
luklannı yerine getirmeyen il ve ilçe başkanlanyla 
yönetim kurullarını görevden alır, yerlerine 30 gün için
de atama yapar. Büyük kongreye sunulacak genel çalış
ma raporu, kesin hesap ve bütçe taslaklarını hazırlar, ka
nun ve tüzük hükümlerine göre partinin mali işlerinin 
nasıl düzenleneceğine ilişkin kararlar alır. Tüzüğün 5. 
maddesinde belirtilen eğitsel, kültürel ve sosyal çalışma
ların programlarım hazırlar ve uygulama için gerekli dü-
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zcnlemcleri yapar. Üye aidatları ile milletvekili adayları, 
il genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve bele
diye başkan adaylarından alınacak başvuru ödentisinin 
miktarını belirler. Büyük kongrenin olağan veya olağa
nüstü toplantılarını, yasalara ve tüzüğe uygun şekilde ha
zırlar, gününü, gündemini yerini belirler. GYK'nın onayı
na sunar. Tüzüğün öngördüğü yönetmelikleri hazırlayıp, 
Genel Yönetim Kurulu'na sunar. Onaylanan yönetmeli
ğin organlarda uygulanmasını deneüer. Ayrıca bu tüzü
ğün diğer maddelerinde kendisine verilen görev ve so
rumlulukları yerine getirir. MYK toplantılarını genel 
başkan yönetir. 

MYK genel başkana, GYK'ya ve büyük kongreye kar
şı sorumludur. 

GENEL YÖNETİM KURULU 

Madde 17- Genel Yönetim Kurulu, büyük kongre 
tarafından gizli oyla seçilecek Genel Başkan ve 164 üye
den oluşur. Seçimler MYK'ca çıkarılacak Kongreler Yö
netmeliğine uygun olarak yapılır. Büyük kongreden son
ra en yetkili parti orgamdır. 45 günde bir olağan olarak 
toplanır. Genel Başkanın veya kurul üyelerinin en az 1/ 
5'inin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır. İçin
den gizli oyla genel saymam ve Ek Madde l'de belirle
nen birimler için 25 birim sorumlusunu MYK'yı oluştur
mak üzere seçer. Seçimlere katılma veya katılmama 
konusunda karar alır. Aday saptama yöntemlerini belir
ler. Parti örgütü ve işleyişiyle ilgili kararlar alır. Kesin he
sap ve bütçeyi karara bağlar. Büyük kongreyi toplantıya 
çağırır. Parti program ve tüzüğünde yapılacak değişiklik 
tasarılarım hazırlayarak kongreye sunar. Hükümete katıl
maya, hükümetten çekilmeye meclis grup yönetimi ile 
birlikte karar verir. Genel Yönetim Kurulu genel başkana 
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ve büyük kongreye karşı sorumludur. Parti işlerini dü
zenleyen, çalışma kurallarım belirleyen yönetmelikler çı
karır. MYK'nın hazırladığı kesin hesap ve bütçe taslakla
rım görüşür ve karara bağlar. MYK'ca hazırlanan büyük 
kongre gündemleri ile seçim bildirgelerini karara bağlar. 
Genel başkan'ın veya MYK'nın önerisi üzerine disiplin 
cezalarının ortadan kaldırılmasını karara bağlar. GYK, 60 
üyenin önerisi ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun 
karan ile MYK'yı toplu veya tek tek görevden alabilir. 

GENEL BAŞKAN 

Madde 18- Genel Başkan, büyük kongre tarafın
dan gizli oyla seçilir. Tüzük, program, büyük kongre ve 
GYK kararlan ışığında partiyi yönetir ve temsil eder. Ad
li, idari ve benzeri merciler ve kuruluşlar nezdinde parti 
adına dava açmak ve taraf olmak yetkisine sahiptir. Bu 
konuda genel başkan yardımcılannın birini veya birkaçı
nı görevlendirebilir. Yetkili kurullarca verilen kararların 
uygulanması ve koordinasyonunu sağlar. GYK, MYK ve 
meclis gruplarını toplantıya çağırır ve yönetir. Büyük 
kongreyi toplantıya çağırır. Parti genel merkezinin çalış-
malarını ve idari işler için GYK içinden veya dışından bi
risini görevlendirebilir. Büyük kongreyi açar ve açılış ko
nuşmasını yapar. Zorunlu nedenlerle görevine geçici 
olarak ara verme durumunda bir yardımcısını vekil ola
rak tayin eder. Genel başkan büyük kongreye karşı so
rumludur. 

BÜYÜK KONGRE 

Madde 19- Partinin en yüksek orgam Büyük Kong
redir. Büyük kongre tüzüğün 14. maddesine göre seçil
miş üyeler ile doğal üyelerden oluşur. Doğal üyeler; üye-
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ligi devam eden parti kurucuları, parti genel başkam, 
GYK üyeleri, merkez disiplin kurulu üyeleri ve parti üye
si olan bakanlar ve milletvekilleridir. Taşıdıkları sıfat do
layısıyla büyük kongre üyesi olan kimseler, ayrıca il 
kongrelerince delege olarak seçilemezler. Büyük kongre 
parti genel başkanım, genel başkan adaylarının ek mad
de l'e göre uzmanlıkları gözeterek aday gösterecekleri 
25 birim sorumlusunu ve kongreler yönetmeliğine uy
gun olarak diğer GYK ve merkez disiplin kurulu üyeleri
ni gizli oyla seçer. 

Partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak, 
partinin bütçe, gelir-gider ve kesin hesabım kabul ve ge
nel merkez yönetim organlarım ibra etmek, parti progra
mı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konular
la, kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında genel 
temenni kararlan veya bağlayıcı kararlar almak büyük 
kongrenin görevlerindendir. Aynca kanunun veya parti 
tüzüğünün gösterdiği diğer hususlan karara bağlamak, 
partinin kapanmasına veya başka bir parti ile birleşmesi
ne ve böylece hukuki varlığı sona erecek partinin malla
rının tasfiye ve intikal şekline dair kararlar vermek bü
yük kongrenin yetkilerindendir. Büyük kongre 2 yılda 
bir olağan olarak toplanır. Olağanüstü toplantılar genel 
başkamn, GYK'nun veya büyük kongre üyelerinin en az 
1/5' nin yazılı istemi üzerine yapılır. Olağanüstü kongre 
talebinde bulunanlar, kongreler yönetmeliğine uygun 
olarak kongre gündemi ve tarihini kendileri belirlerler. 

Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı, büyük kongre 
üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağn üzerine ya
pılan toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, 2. 
çağnda toplantı yeter sayısı aranmaz. Büyük kongrenin 
karar yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu
dur, ancak partinin kapanmasına veya başka bir parti ile 
birleşmesine dair verilecek kararlarda 2/3 çoğunluk ara-
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nır. Parti tüzük ve programında değişiklik yapılmasına 
ilişkin olan veya parti politikasını ilgilendiren konularda 
karar alınmasına dair teklifleri görüşmek için , bunların 
genel başkan, parti meclisi veya en az 1/20 üye tarafın
dan önerilmiş olması gerekir. 

Kongrede gündeme geçilmeden önce, görüşmeleri 
yönetmek, toplantı düzenini sağlamak, tutanağı düzenle
mek, sayımı ve dökümü denetlemek ve itirazları karara 
bağlamakla görevli bir kongre divanı oluşturulur. Kong
re divam bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki katip 
üyeden oluşur. Bu görevler için adaylar gizli oyla seçilir 
ancak adayın tek olması halinde işaret oyu ile seçim yapı
labilir. 

Büyük kongre parti meclisinin belirlediği yer ve ta
rihte yapılır. Büyük kongrenin yeri, zamam ve gündemi 
en az bir ay önce ilan edilir ve il başkanlıklarına yazı ile 
duyurulur. Toplantıdan 7 gün önce kongre yapılacak ma
hallin, en büyük mülki amirine bildirim yapılır. Seçim ya
pılacak büyük kongre toplantılanndan en az 15 gün ön
ce kongreye katılacak üyeleri gösteren listeler, Yüksek 
Seçim Kurulunun tayin edeceği seçim kurulu başkanına 
2 nüsha olarak verilir. Siyasi Partiler Kanununun 21. 
maddesindeki esaslara göre seçim kurulu başkanınca tas
dik edilen listeler kongre toplantı tarihinden 7 gün önce 
parti genel merkezi binasında asılmak suretiyle ilan olu
nur. İlan süresi 3 gündür. Seçim kurulunca gönderilen 
listede adı bulunan üyeler, üye kimlik kartıyla sandık ku
rulu başkam tarafından verilen adayları gösterir ve seçim 
kurulu başkamnca mühürlenmiş listedeki isimleri işaret
leyerek oy kullanır. Seçim kurulunca mühürlenmemiş oy 
pusulaları geçersizdir. Seçim sonuçlanna ilam takip eden 
2 gün içerisinde itiraz edilebilir. Kullanılan oylar ve se
çimlere ait belge ve tutanaklann bir örneği seçim kurulu 
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başkanlığına verilir. Diğer tüm belge ve tutanaklar kong
re başkam tarafından parti genel başkanına teslim edilir. 

P A R U GRUPLARI 

TBMM GRUBU 
Madde 20- TBMM parti grubu; partili milletvekil

lerinden oluşur. Bu üyeler parti tüzüğü, yönetmelik, 
program, seçim bildirgesi ve büyük kongre kararları çer
çevesinde yasama çalışmalarını sürdürürler. 

Parti tüzük ve programma aykırı olmayan hükümleri 
taşıyan grup iç yönetmeliği hazırlanarak milletvekilleri
nin salt çoğunluğu tarafından kabul edilir. Bu iç yönet
melik TBMM Başkanlığına gönderilir. Grup genel kuru
lunda seçimlere ait oylamalar ile millevekillerini 
bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin kararların oylamaları 
gizli oyla yapılır. 

Genel başkan TBMM üyesi ise parti grubunun ve 
grup yönetim kurulunun başkam ve sözcüsüdür. TBMM 
Parti grubu içinden yönetim ve disiplin kurullarım ve 
grup başkanvekillerini seçer. Grup üyesi, grup toplantısı
na ve karara katılmamış olsa dahi, alman karara uymak 
zorundadır. 

tL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ 
GRUPLARI 

Madde 21- İl Genel Meclisi Grubu, il genel mecli
sindeki, belediye meclisi grubu, belediye meclisindeki 
partili Belediye Başkanı ve partili üyelerden oluşur. Parti
nin il başkam, o ildeki il genel meclisi grubunun, İl Bele
diye Meclisi ile büyükşehir belediyesi meclis grubunun 
da başkanıdır. Partinin ilçe başkam, ilçe belediye meclis 
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grubunun da başkanıdır. îl ve ilçe başkanları meclis grup 
toplantılarım yönetirler ve oy haklan vardır. îl ve ilçe 
meclisi gruplan görev ve çalışma yöntemleri GYK' nun 
hazırladığı yönetmeliklerle belirlenir. 

6. KISIM: PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ 
MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞI BAŞVURUSU 

Madde 22- Genel ve ara milletvekilliği seçimlerin
de, adaylık başvurusu il başkanlıklarına veya MYK'na ya
zılı olarak yapılır, iller adaylık başvurusu süresinin sonu
na kadar aday başvuru dosyalarım MYK'na gönderirler. 
MYK'nca ön inceleme yapılır ve Genel Yönetim Kurulu
nun onayına sunulur. Adaylık başvurusu yapan parti üye
leri için inceleme sadece yasal nitelikler açısından yapı
lır. Parti üyesi olmayanlann adaylık başvurulan ilgili il ve 
ilçelerin yönetim kurullarının da görüşleri alınarak oyla
nır. Parti üyesi olmayanlardan adaylığı kabul edilenler 
MYK'nca doğrudan parti üyeliğine kabul edilir. 

Aday belirleme yönteminde esas olan bütün üyelerin 
katılımı ile yargıç denetiminde ön seçim yapmaktır. İstis
nai hallerde genel yönetim kurulu parti il ve ilçe ve ku
rultay delegeleri, ön seçim delegeleri ve doğal delegele
rin katılımı ile yargıç denetiminde ön seçim yapılır. 

GYK, milletvekilliği aday sayısının %10'unu aşma
mak kaydıyla merkez yoklaması ile aday belirleyebilir. 
Geri kalan sayı ön seçimle belirlenir. Ön seçime aidatım 
ödemiş tüm üyelerin katılma hakkı vardır. Bu seçimde Si
yasi Partiler Kanunu'nun 41. maddesindeki esaslar uygu
lanır. Adaylık başvurusu, başvuru ödentisi vb. konular 
MYK'nun çıkaracağı yönetmelikle belirlenir. Genel Baş
kan, parti meclisinin hazırlayacağı seçim çevrelerine gö
re düzenlenmiş milletvekili aday listesini Yüksek Seçim 
Kurulu'na süresinde verilmesini sağlar. 
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YEREL SEÇİMLERDE ADAYLIK BAŞVURUSU 
Madde 23- Belediye başkanlığı, belediye meclis 

üyeliği ve il genel meclis üyeliği için adaylık başvurusu il 
başkanlığına yazılı olarak yapılır. Adaylar, yasal şartlan 
haiz olan aday adaylan arasından, aidatım ödemiş tüm 
üyelerin katılımına açık ön seçimle belirlenir. MYK bü-
yükşehir belediye başkan adaylıklan için dilerse merkez 
yoklaması yapabilir. 

7. KISIM: DlSÎPLÎN İŞLERİ 

DİSİPLİN KURULLARININ YETKİLERİ 

Madde 24- Disiplin kurullannın yetkileri aşağıdaki 
gibidir; 

Parti merkez organlannda görevli olanlarla, TBMM 
üyelerinin yasama çalışmalan dışındaki tutum ve eylem
leri; il başkanları, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu 
üyeleri ve partili il belediye başkanlan ile ilgili disiplin 
soruşturmalan MYK' nın isteği üzerine merkez disiplin 
kurulunca karara bağlanır. Merkez disiplin kurulu, il di
siplin kurulu kararlan için itiraz merciidir. 

Diğer üyelerle ilgili disiplin soruşturmalan il disiplin 
kurullarınca karara bağlanır. 

Partili TBMM üyelerinin, grup iç yönetmeliğine ve 
grubun bağlayıcı kararlarına aylan davranışlan, grup yö
netim kurulunun isteği üzerine grup disiplin kurulunca 
karara bağlanır. 

DİSİPLİN SUÇLARI 

Madde 25- Aşağıda yazılı tutum ve davranışlar di
siplin suçlandır. 
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Parti tüzük program ve ilkeleri ile bağdaşmayan dav
ranışlarda bulunmak, 

Parti parasını ve malım korumaya özen gösterme
mek, parti görevlerini yerine getirmemek, 

Partide tutulması gereken defter ve kayıtlan usulüne 
uygun olarak tutmamak, 

Parti evrak ve defterlerinde tahrifat yapmak, sahte 
üye yazmak, ne şekilde olursa olsun seçimlere hile kanş-
tırmak, 

Parti üyeliğinden kişisel çıkar sağlamak, 

Parti kararlan aleyhinde faaliyette bulunmak, 

Birden fazla ilçede üye olmak, 

Parti yetkilüerinin kişilikleri hakkında gereksiz yere 
incitici beyanda bulunmak. 

DİSİPLİN CEZALARI 
Madde 26- Disiplin cezalan ağırlık sırasıyla uyar

ma, kınama, parti veya gruptan geçici çıkarma ve kesin 
çıkarmadır. 

Uyarma yazılı olarak dikkat çekmedir. 

Kınama yazılı olarak kusur bildirmedir. 

Geçici çıkarma üyenin bir yıldan iki yıla kadar parti 
veya grupla ilişkisinin kesilmesidir. 

Kesin çıkarma üyenin parti ile ilişkisinin kesilmesi
dir. 

Disiplin Kurullarınca; 

Tüzüğün 25. maddesinin c ve h bencilerinde yazılı 
eylem ve davranışlarda bulunanlar hakkında, suçun ağır
lığına göre en az uyarma, en çok geçici çıkarma, 
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Tüzüğün 25. maddesinin a ve b bencilerinde yazılı 
eylem ve davranışlarda bulunanlar hakkında, suçun ağır
lığına göre en az kınama en çok geçici çıkarma, 

Tüzüğün 25. maddesinin d, e, f ve g bendlerinde ya
zılı eylem ve davranışlarda bulunanlar hakkında en az ge
çici çıkarma cezası verir. 

Tekerrür halinde verilen cezamn bir üst cezası veri
lir. 

Kınama cezası alanlar bir yıl süre ile parti organları
na seçilemezler. Geçici çıkarma cezası alan üye parti tü
zük ve ilkelerine aynen uyar, ancak bu süre içinde seç
me ve seçilme hakkını kullanamaz. Kınama ve geçici 
çıkarma cezalan partilinin üye kayıt defterine işlenir. Ke
sin çıkarma cezası alanların kayıtlan silinir, kimlikleri 
MYK tarafından bütün örgütlere bildirilir. TBMM Grup 
üyeliğinden kesin olarak çıkarılma partiden de çıkarılma
yı gerektirir. Geçici çıkarma cezası alan milletvekili ceza 
süresince grup toplantılarına katılamaz. Bu kural beledi
ye başkam, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis 
üyeleri için de geçerlidir. 

Suçun işlendiğinin tespitinden itibaren 3 ay içinde 
soruşturma açılmaz ise o suçtan ötürü üye hakkında so
ruşturma yapılamaz ve ceza verilemez. Disiplin kurulu 
kararlan kesinleştiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
Merkez disiplin kurulunun itiraz mercii olarak üstlendiği 
soruşturmalar dışındaki kararlan için itiraz mercii MYK'-
dır. İtiraz süreleri 15 gündür. 

8. KISIM: MALİ İŞLER 

GELİR KAYNAKLARI 

Madde 27- Partinin gelir kaynaklan aşağıda belir
tilmiştir, 
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Parti üyelerinden alınan giriş ve üyelik ödentileri, 
Partili milletvekili, belediye başkanı ile il genel ve be

lediye meclis üyelerinden alınacak ödentiler, 
Düzenlenecek etkinliklerden sağlanacak gelirler, 
Parti malvarlığından sağlanacak gelirler, 
Bağışlar, 
Parti yayınları, bayrak, flama, rozet ve benzerlerinin 

satışından elde edilecek gelirler, 
Adaylık başvurusu yapanlardan alınanacak özel 

ödentiler, 
Devlet yardımları, Siyasi Partiler Yasasının 110. mad

desi uyarınca partiye intikal edecek mallar, doğmuş veya 
doğacak hak ve alacaklar. 

Tahsil edilen gelirler karşılığında başkanlık divanınca 
bastırılacak olan çift nüshalı veya dip koçanlı makbuzlar 
verilir. Parti örgütlerine gönderilen makbuzların kayıtlan 
genel saymanlık tarafından tutulur. 

Parti örgütleri makbuzlar dolayısıyla genel saymana 
karşı sorumludur. 

ÜYELİK, MİLLETVEKİLLİĞİ, BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI, MECLİS ÜYELİKLERİ V E ADAYLIK 
ÖDENTİLERİ 

Madde 28- Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve 
üyelik aidat tutarlanmn genel merkez ve taşra teşkilatı 
arasında nasıl pay edileceği MYK tarafından her yıl belir
lenir. Giriş aidatı en az 50.000 TL.'dir, yıllık üyelik aidatı
nın alt sının 120.000.TL., üst sının milletvekili ödeneği
nin net bir aylık tutarıdır. Partiye aidat borcunun 
tamamım veya bir kısmını ödemeyen parti üyesi hakkın
da geçici veya kesin çıkarma cezalan uygulanamaz. 
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Milletvekilleri Siyasi Partiler Kanunu1 nun 63- madde
sinde öngörülen üst limitten aidat öderler. Belediye Baş
kanları, Belediye ve îl Genel Meclis üyelerinin ödeyeceği 
aidat MYK tarafından belirlenir. Milletvekili aday adayla
rından alınacak özel aidat üst sınırı milletvekili ödeneği
nin net bir aylık tutandır. Bu tutar başkanlık divanınca 
belirlenir. 

PARTİNİN GİDERLERİ 

Madde 29- Harcamalar, sözleşmeler ve yükümlü
lükler parti tüzel kişiliği adına yapılır. îl ve ilçe yönetim 
kurulları bütçelerinin dışında ancak genel saymanın izni 
ile yükümlülükler altına girebilir. Parti üyelerine ve diğer 
gerçek ve tüzel kişilere hiçbir şekilde borç veremez, ala
maz. Parti giderlerinin belge karşılığında yapılması zo
runludur. 

BÜTÇE VE KESİN HESAP 

Madde 30- îl Örgütü, bağlı ilçeleri de kapsamak 
üzere ayn ayn gelir tahminlerini ve gider miktarlarını 
gösteren bir yıllık bütçe hazırlar ve ilgili takvim yılından 
önceki ekim ayı sonuna kadar genel merkeze gönderir. 
Bu bütçeler parti meclisi tarafından takvim yılından ön
ceki aralık ayı sonuna kadar MYK'ndan gelen şekliyle in
celenir ve karara bağlanır. Partinin hesaplan bilanço esa
sına göre düzenlenir. Parti merkezi ve bağlı ilçeleri de 
kapsamak üzere il yönetim kurulu her bütçe yılım izle
yen nisan ayı sonuna kadar bir evvelki yıla ait uygulama 
sonuçlanm gösteren kesin hesaplanın hazırlar. İllerden 
gönderilen ve parti merkezine ait olan kesin hesaplar 
GYK'nca incelenir, karara bağlanır ve birleştirilir. Parti
nin bütçe, bilanço gelir ve gider cetvelleri ile kesin he-
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sapların nasıl düzenleneceği MYK'nın çıkaracağı iç yö
netmelikle gösterilir. Genel Başkan GYK'nca karara bağ
lanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesapların bir örne
ğini o yılın haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahke
mesine ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. 

9. KISIM: S O N H Ü K Ü M L E R 

TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
Madde 31- îşbu tüzükte hüküm bulunmaması ha

linde Siyasi Partiler Kanunu, Medeni Kanun, Dernekler 
Kanunu ve TBMM İçtüzüğünün ilgili hükümleri uygula
nır. 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 
Madde 32- Bu tüzük Kurucular Kurulu tarafından 

oybirliği ile kabul edilmiştir. Tüzük, tüzel kişiliğin kaza
nılması ile birlikte yürürlüğe girer. 

10. KISIM: E K M A D D E L E R 

Ek Madde 1- Genel Yönetim Kurulundaki birim
ler aşağıdaki gibidir: 

Esnaf ve Sanatkârlar Sorunları Birimi, 
Köylü-Çiftçi Sorunları Birimi, 
İşveren Sorunları Birimi, 
İşçi-Kamu Çalışanları Sorunları Birimi, 
Ekonomi Sorunları Birimi, 
Bilim ve Teknoloji Sorunları Birimi, 
Özürlüler Sorunları Birimi, 
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Emekli Sorunları/Muharip Gazi Sorunları Birimi, 
Sokak Çocuklan-Kimsesizler Sorunları Birimi, 
Eğitim Soruman Birimi, 
Sağlık Sorunlan Birimi, 
Kültür-Sanat Sorunlan Birimi, 
Spor Sorunlan Birimi, 
Çevre Sorunlan Birimi, 
İnanç Sorunlan Birimi, 
Etnik Sorunlar Birimi, 
Azınlıklar Sorunlan Birimi, 
Hukuk ve Adalet Sorunlan Birimi, 
Kadın Sorunları Birimi, 
Gençlik Sorunlan Birimi, 
Dış Politika Sorunlan Birimi, 
Yerel ve Yerinden Yönetim Sorunlan Birimi, 
Parti Örgütü Sorunlan Birimi, 
İç ve Dış Ticaret Sorunlan Birimi. 
Basın/Halkla İlişkiler ve İletişim Sorunlan Birimi, 

11. KISIM: GEÇİCİ M A D D E L E R 

Geçici Madde 1- Kurucular Kurulu, Partinin tü
zel kişilik kazanmasından itibaren kanunların ve tüzüğün 
tanıdığı bütün görevleri yüklenir ve yetkileri taşır. Kuru
cular Kurulu Parti'nin kuruluş bildirgesinde imzaları bu
lunan üyelerden oluşur. Parti'nin tüzel kişilik kazanma
sından itibaren 5 gün içinde toplanarak Genel Başkanı 
ve Kurucu Yürütme Kurulu'nu gizli oyla seçerek içişleri 
Bakanlığı'na bildirir. 
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Kurucu Yürütme Kurulu Parti Tüzüğü'nün 16 ve 17. 
maddelerinde belirlenen organlarının görevlerini yerine 
getirir. Kurucular Kurulu Parti Meclisi ve Büyük Kongre
nin görev ve yetkilerine sahiptir. 

Geçici Madde 2- İl ve ilçe teşkilatlarına ilişkin zo
runlu organlar, ilk kongreye kadar görev yapmak üzere, 
Kurucular Kurulu'nun belirleyeceği İller Örgütleme Ko
mitesi tarafından oluşturulur. Bu kurul her ilde kurucu 
heyederi belirler ve o il ve ilçede partinin sağlıklı bir şe
kilde oluşmasım sağlar. İller Komitesi, oluşturulan il ve 
ilçe teşkilatlarının zorunlu organlarım belirledikten son
ra Kurucular Kurulu'nun onayına sunar. Onaylanan bu 
organlar Kurucular Kurulu tarafından atanır. 

Geçici Madde 3- Parti ilk Büyük Kongresini parti
nin tüzel kişilik kazanmasından itibaren, en fazla iki yıl 
içinde yapar. İlk Büyük Kongrede Genel Başkanlığa aday 
olmak için 40 yaşım aşmamış olmak şarttır. İşbu madde 
değiştirilemez. 

Geçici Madde 4- Kurucular Kurulu, ilk Büyük 
Kongreye kadar olan süre içinde işbu tüzüğün 4. madde
sinde yer alan aday üyelik süresini kısaltabilir veya tama
men ortadan kaldırabilir. 

Geçici Madde 5- Demokratik Barış Hareke-
ti'ne yapılacak bağışlar, alan il veya ilçe görevlisi ile Ge
nel Merkez'den yetkili iki kişinin imzasıyla matbu mak
buz karşılığı kabul edilir ve bu bağışlar bankaya yatırılır. 
Ancak hiçbir koşulda harcanmaz. Bloke edilen paralar 
Genel Kurulda seçilecek Genel Başkan'ın kullanımına su
nulur. 
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DEMOKRAT BARIŞ HAREKETİ 
GEÇİCİ YÜRÜTME KURULUNCA 

UYGULANMASI ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA VE 
OLUŞUM TAKVİMİ 

Mayıs 1996 - 30 Haziran 1996 tarihleri arasında; 

İl ve belirli ilçe merkezlerinin tutulması, fiziki altya
pısının hazırlanması (teknik donanım, araç ve gereçleri
nin tamamlanması) ve örgütlenmenin sağlanması. 

Temmuz 1996 tarihinde i l ve ilçelerin açılması, siya
sal çalışmaların başlatılması.. 

Temmuz 1996 - 15 Ağustos 1996 tarihleri arasında; 

İl ve ilçelerde üye yazım dönemi. 

Ağustos 1996 - 01 Eylül 1996 tarihleri arasında; 

11 ve ilçelerde atanacak yönetim kurullarının seçimle 
belirlenmesi. 

Eylül 1996 Demokratik Barış Hareketi Kurucular 
Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesi ve ortak toplantı. 

Eylül 1996 Dünya Barış Günü'nde Ankara'da 2. Ulu
sal Toplantı'nın gerçekleştirilmesi. 

Eylül 1996 Demokratik Barış Hareketi 'nin "PAR
TİLEŞMESİ" için yasal başvurusunun yapılması. 

Eylül 1996 Demokratik Barış Hareketi Kurucular 
Kurulu Üyeleri'nin 2. Toplantısı, Yürütme Kurulu ve di
ğer geçici organların seçilerek belirlenmesi. 

Eylül 1996 Demokratik Barış Hareketi 'nin i l ve i l 
çe müteşebbis kurullarının atamalarının yapılması. 
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Eylül 1996 1. Olağan Kurultay Takviminin başlatılma
sı ve delege seçimlerinin ilam. 

28-29 Eylül 1996 delege seçimlerinin yapılacağı 
günler. 

Ekim 1996 ilçe kongreleri ilam. 

09-17 Kasım 1996 il kongreleri 

Kasım 1996 1. Olağan Büyük Kongrenin İlanı, 

07-08 Aralık 1996 1. Olağan Büyük Kongre. 
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İL M E R K E Z L E R İ M İ Z 

İLİN ADI ADRESİ TELEFONLARI 

1- ADANA Çınarlı Mah. Sun Sineması Sok. No: 2/1 0.322 454 75 94 

2 - ADIYAMAN Yeni Pınar Mah. Dumlupınar Cad. 0.416 21372 65 

3 - AFYON Dumlupınar Mah. Ordu Bulv. No: 10 0.272 2155508 

4 - AĞRI Sıtkiye Mah. Hanibaba Cad. No: 1 0.472 2158681 

215 89 12 

215 90 54 

5 - AMASYA Yavuz Selim Meydanı, Meydan Sok. No: 11 0.358 2120566 

6 - ANKARA Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 0.312 4345592 

Zafer Meydanı Büyük Apt. No: 8/14 4343081-82 

43446 49 

7 - ANTALYA Milli Egemenlik Cad. Çankaya Apt. No: 2/3 0.242 248 82 84 

8 - ARTVİN Çarşı Mah. İnönü Cad. No: 4 K İ 0.466 212 6502 

9 - AYDIN Veysi Paşa Mah. Hükümet Bulvarı 0.256 21352 35 

No: 32 K. 4/14-15-16 

10- BALIKESİR Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sok. 0.266 24107 14 

Yavaşçalar İşhanı No: 101-102-103-104 

11- BİLECİK Tevfik Bey Caddesi No: 21 0.228 212 1703 

12- BİNGÖL İnönü Mah. Genç Cad. No: 4/404 0.426 2137702 

13- BİTLİS Zeyat Özgentaş Mah. Kültür Sok. No: 21 0.434 2267897 

14- BOLU Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. No: 48/2 0.374 217 3359 

15- BURDUR Özgür Mah. Çiftçi Sok. No: 1/2 0.248 212 22 73 

16- BURSA Demiryolu Cad. Ankara Asfaltı 

Badem Sok. No: 2/3 (Esbank Üstü) 0.224 25094 94 

17- ÇANAKKALE Kemal Paşa Mah. Yalı Cad. No: 4 K.3 .0.286 2132309 

18- ÇANKIRI Cumhuriyet Mah. Paşabeyoğlu İş Mrz.No:50 0.376 21392 29 

19- ÇORUM Yeniyol Mah. Gazi 5. Sok. No: 2/3 0.364 212 5373 

20- DENİZLİ Yücebağ Mah. Kışla Cad. Çaybaşı Geçidi 

Şeker Han No: 2/18-19 0.258 2658349 
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İLİN ADI ADRESİ TELEFONLARI 

2 1 - DİYARBAKIR Yenişehir Mah. Faikali Sok. Bayramoğlu 

Apt. D.5 

22- EDİRNE Babademirtaş Mah. Eski Hastane Cad. 

Selimiye Camii Yanı 

23- ELAZIĞ Rızaiye Mah. Kazım Hoca Sok. No: 17/A 

24- ERZİNCAN İnönü Mah. Ordu Cad. No: 27/4 

25- ERZURUM Çiftlik Çıkmazı Kazım Karabekir Cad. N o 

26- ESKİŞEHİR Arifiye Mah. Hacet Sok. No: 13/4 

27- GAZİANTEP Hürriyet Bulvan Bayram İşhanı K. 7 

28- GİRESUN Alparslan Cad. No: 19 K.İ 

29 - GÜMÜŞHANE Karaer Mah. Cumhuriyet Cad. No: 12 

30 - HAKKARİ Bulsar Cad. Gazi Mah. No: 90/4 

3 1 - HATAY Kışlasaray Mah. Hürriyet Cad. Ziverpaşa 

İşhanı No: 3/6 

32- İSPARTA Mimar Sinan Cad. Belediye Bulvan 

Uslu Pasajı No: 3/6 

33 - İÇEL Kiremithane Mah. İstiklal Cad. 

Yeşil Ziyaret Yanı Çelikler Apt. No: 199 

34- İSTANBUL Tarlabaşı Bulvarı No: 60 Taksim 

35- İZMİR Şehit Fethi Bey Cad. Eski ESOT işhanı 

No: 13 K. 6 

36- KARS YusufPaşa Mah. Halit Paşa Cad. No: 117 

0.412 224 21 60 

224 20 52 

0.284 213 02 28 

0.424 238 52 20 

0.446 223 90 23 

39/3 0.442 234 12 88 

0.222 220 08 06 

0.342 232 74'42 

231 57 84 

0.454 212 70 77 

0.456 213 5921 

0.438 2114148 

0.326 215 7883 

0.246 232 47 99 

0.324 238 58 51 

0.212 254 2664 

254 27 95 

2562077 

2561151 

253 68 14 

2563665 

0.232 425 4406 

425 44 07-08 

0.474 212 34 33 

212 35 33 
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İLİN ADI ADRESİ TELEFONLARI 

37- KASTAMONU 

38- KAYSERİ 

39- KIRKLARELİ 

4 0 - KIRŞEHİR 

4 1 - KOCAELİ 

4 2 - KONYA 

4 3 - KÜTAHYA 

4 4 - MALATYA 

4 5 - MANİSA 

4 6 - K.MARAŞ 

4 7 - MARDİN 

4 8 - MUĞLA 

4 9 - MUŞ 

50- NEVŞEHİR 

5 1 - NİĞDE 

5 2 - ORDU 

5 3 - RİZE 

54- SAKARYA 

55- SAMSUN 

56- SİİRT 

57 - SİNOP 

58- SİVAS 

Plevne Cad. Simsar Sok. No: 2/A D. 3-4 0.366 

Gavremoglu Mah. Talaş Cad. 0.352 

İşçi Kredi İkramiye D. No: 11/8 

Karakaş Mh. Zincirlikuyıı Kuyumcular Sk. K.2 0.288 

0.386 

0.262 

0.332 

Ahievran Mah. Ahievran Sok. No: 6/A 

Kemalpaşa Mah. Ankara Cad. No: 154 

Kürkçü Mah. Ahaveyin Kardeşler Sok. 

Semih İşhanı No: 14/A 

Ali Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. 0.274 

Hilal İşhanı Kat. 4-5 Ziraat Bankası Karşısı 

İzzetiye Mah. Atmalı Sok. No: 70/4-5 0.422 

Anafartalar Mah. G.O.P. Cad. No: 61/7 0.236 

İsmetpaşa Mah. Dedezade Sok. (9. Sok.) 0.344 

Beyzade İşhanı No: 17 

Cumhuriyet Meydanı, Renk Sineması Üstü K.3 0.482 

Emir Beyazıt Mah. Kurşunlu Cac\ 0.252 

Yağcılar İşhanı No: 32 

İstasyon Cad. Özel İdare İşhanı No: 18 K.3 0.436 

Çarşı Mah. Belediye Cad. Kıroğlu İşh. N'o: 11 0.384 

Bankalar Cad. Uyanal İşhanı K.4 0.388 

Şarkiye Mah. Çapulcular Sok. No: 10 K.3 0.452 

Yeniköy Mah. Ortacamii Karşısı Çarşı Sok. 0.464 

Merkez İşhanı No: 6/6 

Papuççular Mah. Atatürk Bulvan No: 82/4 0.264 

19 Mayıs Mh. Hürriyet Cd. Ayazoglu İşh. K.5 0.362 

Aydınlar Cad. Ekin Apt. No: 24 0.484 

Camiikebir Mah. Bezirci Sok. No: 9 0.368 

Bankalar Cad. 2. Park Sok. Çeliker Apt. K.3 0.346 
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İLİN ADI ADRESİ TELEFONLARI 

59- TEKİRDAĞ 

60- TOKAT 

6 1 - TRABZON 

6 2 - TUNCELİ 

6 3 - Ş.URFA 
64- UŞAK 
6 5 - VAN 

66- YOZGAT 

6 7 - ZONGULDAK 

68- AKSARAY 

69- BAYBURT 

70- KARAMAN 

7 1 - KİRİKKALE 

72- BATMAN 

7 5 - Ş1RNAK 

74- R\RTIN 

7 5 - ARDAHAN 

76- İĞDIR 

77- YALOVA 

78- KARABÜK 

79- KİLİS 

Aycloğdu Malı. Hükümet Cad. No: 188 0.282 261 95 73 

Yeşilırmak Mah. Toptancılar Sitesi altı 

Trafo Karşısı No: 11/A 0.356 

Cumhuriyet Mah. Uzun Sok. İnci Sitesi 0.462 

A Blok K . 4 N o : 12 

Moğultay Mah. Cumhuriyet Cad. No: 16 0.428 

Karameydani PTT Krş. Altındağ İşh. K. 1 No: 2 0.414 

0.276 

0432 

0.354 

0.372 

ismet Paşa Cad. No: 123 K 3 

Hastane Cad. No: 84 

Medrese Mah. Çubukçu Çıkmazı 

Buket Apt. No: 2/3 

Karaelmas Mıh. Güney Sok. No: 10 

Bankalar Cad. Akbaş Kitabevi Üstü No: 54/4-5 0.382 

Cumhuriyet Cad. Şeyhülislam Mah. 

Özeller İşhanı No: 8/5 

Seki Çeşme Mah. Şamkapı Cad. 

Özel İdare İşhanı No: 56 K İ 

Yenidoğan Mah. 29. Sok. No: 23/14 

Cumhuriyet Cad. Hamidiler İşhanı No: 31 K.4 0.488 

Cumhuriyet Mah. Akasyalar Sok. No: 44/A 0.486 

Kırtepe Mah. Yemeniciler Sok. No: 18/3-4 

Karagöl Mah. Lise Cad. No: 8 K. 2/2 

Söğütlü Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 46 

Süleymanbey Mah. Arabacılar Sok. 

Faik Kaptan İşhanı No: 3/14 

Bayır Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Şato Apt. D . l 0.372 

Cumhuriyet Cad. Renk Çarşısı No: 76 0.342 
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Vatandaşlık tanımımız Türkiyelilik bilincine 
dayanır. 

Farklılıklarımız zenginliğimizdir, birinin 
diğerine üstünlüğü değildir. 

Siyasette çoğulculuk, sosyal hayatta çok 
kültürlülük, demokrasinin olmazsa olmaz 
koşuludur. 

Sorunsuz geleceğimizi, sorumlu gençliğimizle 
kuracağız. Sorunlarımızı sorumlulukla 
aşacağız. 

Geleceğimizi bilgi ile donanmış Anadolu 
insanının hümanist geleneği üzerine kuracağız. 

Bilgilenme hakkı temel vatandaşlık hakkıdır. 

Adil ve verimli devlet, topladığı vergilerin 
hesabını veren devlettir. 

Rekabet ve işbirliği, verimlilik ve büyümenin 
anahtarıdır. 

Özgür olmayan insan zenginliğini ya 
yoksul insan ise özgürlüğüne sahip 

Üretimde fırsat eşitliğini, bölüşümde 
sağlayacağız. 


