
 Demokrasi  nedir?
 Biz demokrasiyi seçimlerden; 
demokratik siyaseti oy rekabetinden; 
demokratik katılımı da oy vermekten 
ibaret bir şey olarak görmüyoruz. 
Bize göre "siyaset yapmak" ortak 
sorunlarımıza, ortak çözümler üretmek, 
bu amaçla, aynı toplumu/coğrafyayı 
paylaştığımız eşit ve özgür insanlar 
arasında, ortak görüş ve irade oluşturmak 
için çaba göstermek, emek harcamak 
demek. 
Çünkü biliyoruz ki ortak sorunlarımızı 
birbirimize bağırarak; birbirimizi sustur-
maya ve sindirmeye çalışarak, birbirimi-
zle vuruşarak çözemeyiz, çözemedik, 
çözemiyoruz.

 Demokratikleşme ne  
 demektir?
Biz "demokratikleşmeden", açık ve özgür 
bir tartışma ortamının, her düzeyde, her 
toplumsal sorun, her ortak yaşam alanında 
tesis edilmesini anlıyoruz. 
Zira biliyoruz ki herhangi bir konudaki 
"ortak görüşümüz" ne derece baskıcı, 
güdümlü ve tehditkar bir ortamda 
oluşmuşsa, katılım adaleti de o ölçüde 
zedelenmiş demektir ve o görüşü 
paylaşanların sayısı ne kadar çok olursa 
olsun, baskıyla ve/veya ideolojik manipül-
asyonla oluşturulmuş bir çoğunluğa yasla-
nan siyasal irade, gayrimeşrudur. 
Ve yine biliyoruz ki herhangi bir konudaki 
"ortak görüşümüz" ne derece özgür, açık, 
akılcı, eşitlikçi, ekonomik baskılardan, 
şiddet tehditlerinden, bilinçli ya da bilinçsiz 
dezenformasyon çabalarından arınmış bir 

tartışma ortamında oluşmuşsa, katılım 
adaleti de o ölçüde sağlanmış demektir ve 
o görüşün yetkilendirdiği siyasal irade de, o 
ölçüde meşrudur. 

 Devlet güdümünde bir  
 toplum değil, toplum  
 güdümünde bir devlet
Biz demokrasi anlayışımızda, devletin 
toplumu (yani kamuyu) değil, toplumun 
(yani kamunun) devleti yönetmesini esas 
alıyoruz.
Dolayısıyla biz, her alandaki ve her 
düzeydeki kamu politikalarının 
oluşturulması ve yürütülmesi süreçler-
inde, aynı coğrafyayı paylaşan eşit ve 
özgür insanların, açık ve özgür bir 
tartışma ortamında oluşmuş ortak 
görüşünün ve ortak iradesinin, yani 
"kamuoyunun" yön gösterici olması 
gerektiğini düşünüyoruz.  
Bu nedenle de her düzeydeki kamu 
idarecisinin açık, adil ve özgür seçim-
lerde yürütme sorumluluğunu üstlenmek 
üzere seçilmiş siyasetçilere, seçilerek bu 
sorumluluğu üstlenmiş siyasetçilerin de, 
kamuoyuna açık ve hesap verebilir 
olmasına büyük önem veriyoruz.

 İnsan Hakları ve
 Hukukun Üstünlüğü
Biz, hesap verebilir ve şeffaf bir kamu 
yönetiminin ve katılım adaletini  yaşama 
geçirebilecek türden özgür ve açık bir 
tartışma ortamının, ancak evrensel insan 
hak ve özgürlüklerine dayanan bir hukuk 
düzeninin güvencesi altında var 

olabileceğine inanıyoruz.  
Zira bizi ezmek, sömürmek, sindirmek 
için, şiddet uygulamakla tehdit eden, 
varoluşsal kaygılarımızı, ekonomik 
zafiyetlerimizi istismar eden, bize yanlış, 
eksik ve yanlı bilgi aktararak özgür 
irademize ipotek koyan ve hatta bu 
amaçla devletin araç ve olanaklarını 
kullanmaktan çekinmeyenlerin olduğunu 
ve hep olacağını biliyoruz.
Ama biz böylesi istismar çabaları 
karşısında susmak yerine konuşuyor, 
sinmek yerine hakkımızı arıyoruz. Soruy-
oruz, eleştiriyoruz, örgütleniyoruz, 
mücadele ediyoruz ve tüm bunları yapa-
cak cesareti insanlığımızdan ve insan 
haklarından alıyoruz.  
Dolayısıyla biz güçlüyü değil zayıfı, 
devleti değil insanı koruyan bir hukuk 
düzenini savunuyoruz. Anayasanın da, 
yasaların da, mahkeme kararlarının da, 
idari ve polisiye tasarrufların da, ancak 
insan hak ve özgürlükleriyle bağdaştıkları 
ölçüde meşru görülebileceklerini 
düşünüyoruz. 

 Katılım adaleti ancak  
 katılımla     
 gerçekleşebilir
Biz böylesi bir demokratik dönüşüm için 
gerekli ortak iradeyi oluşturmak için 
çalışıyoruz. Zira biz, katılım adaletinin, 
ancak katılımla gerçekleştirilebilecek bir 
değer, demokrasinin ancak katılımla 
işlerlik kazanabilecek bir siyasal düzen, 
demokrasi kültürünün ancak katılımla 
gelişebilecek toplumsal bir erdem 
olduğuna inanıyoruz.
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