
CHP’nin Çanakkale’de düzenlediği Adalet Kurultayı’nda, Demokrasi İçin Birlik (DİB) çağrısıyla 
gerçekleşen Örgütlü Toplum ve Adalet konulu çalıştay raporu tamamlandı. 
  

I. Çalıştay odağı; insan haklarının kitlesel bir şekilde ihlal edildiği, hukukun boşa çıkarıldığı, 
otoriter, totaliter bir rejimle yönetilen Türkiye’de demokratik kitle örgütleri ve muhalif siyasi 
partilerin birlikte demokrasi mücadelesi vereceği ortak koşulları oluşturmaktı. 

 

II. Mecliste siyaset yapma olanağının tıkandığı, muhalefet milletvekillerinin zindanda 
olduğu bir ortamda, meclis dışında halkın da katılımıyla siyaset  yapma gerekliliğinde 
ortaklaşıldı. 

 

III. İtirazı olan partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin, bugün faşizme gidişi 
durduracak, yarın bu mücadeleden yeni bir Türkiye projesi oluşturacak enerjiyi 
derlemesi, ortak görev olarak benimsendi. 

 

IV. Sürekliliği olan bir yapıyla, topluma umut ve güven verecek bir demokratik iktidar 
alternatifi yaratılması hedeftir. 

 

V. Birleşik mücadele, bileşen örgütlerin ideolojisinden bağımsız, somut duruma karşı 
birlikte hareket etmeye dayalı bir pratik olmalıdır.         
Çok yönlü çalışan, tabandan yukarı doğru bir dinamikle beslenen hareket, 
eylemliliğini kurumsal bir koordinasyonla gerçekleştirecektir. 

 

VI. Olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnameler, ülkede diktatörlük inşa etmenin 
keyfi bir aracı olarak kullanılıyor. OHAL’in bitmesi, OHAL uygulamaları ve KHK'ların 
yarattığı baskı ve haksızlığa karşı örgütlü mücadele vermek, temel eksendir.  
Ülkede özgür ve serbest seçim koşulları sağlanması için, OHAL’in kalkması  
ön koşuldur.  

  

Demokrasi Ortaklığının önemli hedefleri şöyle sıralanır; 
  

1. Eğitime bakış açısının yarattığı tehlikeyi bertaraf etmek. Muhafazakar, dindar ve 
kindar bir nesil kurgusuyla toplumun geleceğini karartacak önemli değişikliklere  
geçit vermemek; demokratik, laik, bilimsel, parasız ve anadilde eğitim talebini  
diri tutmak. 

 

2. Türkiye’nin gerçekten demokrat ve yaşanabilir bir ülke olması için, laiklik 
çerçevesinde farklı inanç kesimlerinin özgürlüğünü gözetmek, görmezden gelinen, 
dışlanan kesimlerin eşitliğini ve özgürlüğünü savunmak işimiz. Dar milliyetçiliklerin 
ötesine geçen yeni bir yurtseverlik anlayışı, yeni bir  laiklik anlayışı  
oluşturmak zorundayız. 
 

3. Birlikteliğin yakıcı sorunlarından biri de, işçi sınıfının, emekçilerin hak ve özgürlüklerini 
savunmaktır. Grev yasaklarının dayatıldığı, işsizlik korkusuyla her gün daha çok 

yoksullaştırılan emekçiler, neoliberal düzenin yarattığı sömürüye açık, 
güvencesiz  bir ortamda çalıştırılıyor. Tabandan gelen işçi birlikleriyle, yeni bir 
güç oluşturulması, emek örgütleri mücadelesinde var olan tablonun değişmesi işimiz. 



4. Kadını tamamen ikinci sınıflaştıran, kamusal alandan dışlayıp, erkek egemen aile içine 
hapsetmeye çalışan iktidara karşı, kadın hareketi öncülüğünde bir toplumsal hareket 
yaratmak, kadın üzerindeki istismar ve şiddetin kalkması için kendi pratiğimizde 

kadın-erkek eşitliğini her alanda görünür bir şekilde hayata  geçirmek ortak işimiz. 
 

5. Kamu alanında işletilen ihbar mekanizmalarıyla yaratılan korku toplumunun yanında, 
ihraçlar ve işe son vermelerle yalnızlaştırılan, sivil ölüme terk edilen kitlelerin sesi 
olmak, hak kazanımları için mücadelelerine destek vermek görevimiz. 

 

6. Demokrasi Ortaklığının geniş kesimleri kucaklaması; gençliğin arayışlarına yanıt 
olabilecek dinamizmi, onların içinde olacağı yapılarla oluşturması önemli. 
Toplantımıza sendikalarını tanıtmak için katılmış olan emekli ve yaşlı kesimlerin 
temsilcilerini kavrayarak, farklı kesim ve gruplarla yaygınlaşması da bir o kadar önemli. 
 

7. Örgütlü yapıların yanı sıra, referandum dönemi aktif olarak çalışmış, herhangi 
bir  siyasi  görüşle belirgin bağlantısı olmayan bireylerin oluşturduğu grupların değişik 
örneklerini ön plana çıkarmak, yaygınlaşmaya yarayacak, örgütlü yapılara da destek 
ve moral verecek. Türkiye bütününde  farklı gruplarla temas kuracak heyetlerin, bu 
tür girişimlerle fikir alış verişinde bulunması, birliğe derinlik katacak. 
 

8. Toplumun büyük bir kısmının “Rahatsız Mütedeyyin” olarak kendini tanımladığı bu 
ülkede, onları dinleyecek, onlara dokunacak iletişim ortamları oluşturmak görevimiz. 
Demokrasi Ortaklığı sadece Müslüman kimliğini öne çıkarmayı seçenlerin değil, aynı 
zamanda Ateistlerin, Alevi ve Bektaşilerin, Gayrimüslimlerin, toplumun tüm farklı 
kesimlerinin özgürce, barış içinde yaşamasının karşılıklı güvencesi olacak. 
Din ve Demokrasi Barışı, ancak böyle sağlanacaktır. 
 

9. Gücünü halktan alan, demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesini temel eksen 
olarak gören bir yapı, elbette derinliğini yerel yapılanmalardan alacak. İl, ilçe, mahalle 
düzeyinde yeni kurulacak ya da mevcut varlığı evrilecek olan Halk Meclisleri, bölgenin 
ihtiyaç ve sorunları, somut talepleri, çözüm önerilerini yerinde hisseden, tartışan can 
damarlarıdır. Taban hareketliliğini, karar mekanizmalarına taşıyan  
halk meclisleriyle kurulacak çok  yönlü iletişim, Demokrasi Ortaklığının  
güçlü bir ayrıştırıcı yanı olacak. 

 

10. Kurultayda adaletsizlikten en fazla etkilenmiş olan HDP’nin eksikliği, ortak olarak 
saptanan sorunumuzdu. Ülkemizde her şeyden önce barışı sağlamak gerekir ve Kürt 
sorununun çözümü ancak demokratikleşmeyle mümkündür. CHP ve HDP’yi ortak 
hedefte bir arada görmek isteğinin, her uygun zeminde takipçisi 
olacağız. Gerekliliğine olan inancımızla, samimi adımlar bekleyeceğiz. 
 

11. Yeni anayasa demokratik toplumsal hareketin, bu ülkede nasıl bir 
arada yaşayacağımızın omurgası. Geleceği kurmak için, 2019’da yürürlüğe girmesi 
planlanan anayasaya karşı, hazırlanacak bir İlkeler Birliği mutabakatıyla yeni adımlar 
atılması işimiz. Tüm ezilen kesimlerin buluşabileceği, toplumu geleceğe taşıyacak 
ivmeyi, yeni anayasa önermesi yaratacaktır. 
 

 



12. Eşit katılımı gözeten, esnek ve yatay bir örgütlenmeyle çalışacak Demokrasi Ortaklığı 
yapısını oluşturmak amacıyla, 22 Ekim'de bir toplantı gerçekleştirilecek.  

 
Bu buluşmada, ortaklaşılacak ana metin tartışmaya açılacak ve oluşan eylem programı, 
öneriler netleşecek. Demokrasi Ortakları birlikte somut işler yapma, seçim dönemine dek 
örgülenecek zamanı, toplumsal muhalefet ve demokrasi  mücadelesi için değerlendirme 

      sürecine girecek... 
 

Verimli bir Adalet Kurultayı ve Örgütlü Toplum Çalıştayı için CHP'ye, çalıştayı Levent Tüzel 
ile birlikte yöneten Gülseren Onanç'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz. 

 

Dostluk ve saygıyla, 
 

Demokrasi için Birlik 

 

 

 


