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‹K‹NC‹ BASKI ‹Ç‹N SUNUﬁ
Kriz var... Sorunlar›m›z ç›¤ gibi...
Taleplerimiz var... Bize kulak veren yok.
Üstelik, s›rt›m›za yeni yükler bindirmek istiyorlar.
Krizlerin yükünü omuzlamak istemeyip direnenleri, zulümle sindirmek istiyorlar.
Kriz ekonomik de¤il siyasidir.
Kriz devletin mekanizmas›ndad›r, sistemdedir.
Kriz artarak, eksilerek sürekli vard›r. Ve bu sistemde hiçbir reçete bu krizi gideremez.
Ama, hiçbir dert, dermans›z de¤ildir.
Hiçbir gece sabahs›z de¤ildir.
Çözüm var.
Halk Anayasas› Tasla¤›, ilk olarak 1997 Nisan’›nda yay›nland›.
Bu anayasa, ülkemizdeki onlarca y›ll›k mücadelenin ürünüydü. Bu anayasa, ülkemizin ve halk›m›z›n karﬂ› karﬂ›ya
bulundu¤u tüm sorunlar› çözmeyi hedefleyen bir bak›ﬂ
aç›s›yla oluﬂmuﬂtu.
Halk›n sorunlar›n›n çözümü için ortaya konulan temel
ﬂart, halk›n iktidar›yd›.
Aradan dört y›l geçti.
Yeni seçimler yaﬂad›k. Birbiri peﬂis›ra yeni hükümetler
5
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kuruldu. IMF’den TÜS‹AD’a, düzen partilerinden reformist partilere kadar de¤iﬂik çevreler taraf›ndan programlar, paketler sunuldu.
Ve dört y›l›n sonunda yaﬂanan kriz, herkese bir kez daha
gösterdi ki;
ÜLKEM‹Z‹N, HALKIMIZIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ
BU DÜZEN ‹Ç‹NDE MÜMKÜN DE⁄‹LD‹R.
Halk Anayasas› Tasla¤›’n› yeniden güncelleﬂtiren, onun
yeniden tüm halk›n görüﬂ ve de¤erlendirmesine sunulmas›n› gerekli ve önemli hale getiren de iﬂte bu koﬂullard›r.
ÜLKEM‹Z SÖMÜRGE; Ülkemizi IMF’nin yönetti¤i konusunda kimsenin kuﬂkusu yok art›k. Sofram›zdaki ekme¤e,
alaca¤›m›z maaﬂa, ekece¤imiz ürüne, binece¤imiz otobüsün bilet fiyat›na kadar her ﬂeyi IMF belirliyor. IMF istedi
diye, özelleﬂtirmeler ad›yla ülke zenginliklerimiz tekellere
peﬂkeﬂ çekildi, yüzbinlerce emekçi iﬂinden oldu. Esnaflar
kepenklerini indirmek zorunda kald›. ‹ﬂçi, memur ald›¤›
maaﬂla evinin kiras›n› ödeyemez, köylü topraktan karn›n›
doyuramaz hale geldi.
B‹Z AÇIZ; Yoksulluk art›k bizim durumumuzu aç›klamak
için çok hafif kal›yor, aç›z. Açl›k her türlü yozlaﬂman›n, ahlaks›zl›¤›n geliﬂmesine neden oluyor. Biz açken, bu ülkeyi yönetenler, zenginler kasalar›n› doldurmaya devam
ediyorlar. Ve buna ra¤men yine bizden fedakarl›k istiyorlar. Biz fedakarl›k gösterece¤iz onlar›n kasas› dolacak.
Çünkü y›llard›r böyle oldu.
DÜZENDE ÇÖZÜM YOK; Bu düzen sürdü¤ü müddetçe,
hangi parti, hangi koalisyon iktidara gelirse gelsin farkl›
olmayacakt›r. Çünkü bu partilerin hiçbiri IMF’ye karﬂ› de6
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¤ildir. Hiçbiri emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› de¤ildir.
Hiçbiri yoksullar›n yan›nda de¤ildir. Hiçbiri ülkemizin ba¤›ms›z olmas›ndan yana de¤ildir. Hepsi zenginlerin, patronlar›n sözlerini dinler, onlar›n ç›karlar›n› korurlar.
IMF programlar›n›n biri iflas ediyor, milyonlarca insan›m›z› aç ve iﬂsiz b›rak›yor, sonra yenisini piyasaya sürüyorlar, ad›na “ulusal program” diyorlar. Ony›llard›r halk›m›z› böyle soyuyor, ülkemizi böyle ba¤›ml›laﬂt›r›yorlar.
Amerika ve IMF’nin atad›¤› bakanla “milli kurtuluﬂ savaﬂ›” ilan ediyorlar. Ulusal dedikleri program›n da her sat›r› IMF’nin onay› ile haz›rlan›yor. Amerika’dan “kurtuluﬂ
savaﬂ›” yönetiliyor. IMF’ye teslimiyetin, köleleﬂmenin
ad›, “baﬂka çaremiz yok” oluyor.
BAﬁKA ÇAREM‹Z VAR!
Kimi, “çare” diye “erken seçim” diyor.
Kimi, A partisini s›rt›m›zdan at›p, B partisini s›rt›m›za
bindirelim diyor.
Kimi, “çare”, Avrupa Birli¤i diyor.
Kimi, IMF’ye karﬂ› oldu¤unu söyleyip, “Emek Program›”
haz›rl›yor. Ama, program içinde, soygunun, talan›n kayna¤› olan bu düzenin de¤iﬂmesine iliﬂkin tek bir sat›r geçmiyor. Egemenlere ak›l veren bir program›n yoksul halk›n, emekçilerin sorunlar›n› çözmesi mümkün mü?
Bu düzenin de¤iﬂmesini öngörmeyen, IMF ile, emperyalistlerle tüm ba¤›ml›l›k anlaﬂmalar›n›n y›rt›l›p at›lmas›n›,
ba¤›ms›zl›¤› savunmayan hiçbir program emekçilerin,
halk›n ç›karlar›n› temsil edemez.
Bir ülkede, IMF varsa, Amerika varsa, NATO varsa, iﬂbirlikçi hükümetler, iﬂbirlikçi tekeller varsa, zulüm ve yoksul7
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luk da olacakt›r.
Bu düzenin kökten de¤iﬂmesinden baﬂka hiçbir çare
yoktur. Ne yap›lacak reformlar, ne hak k›r›nt›lar›, yoksullu¤umuza, iﬂsizli¤e çare olamaz, ba¤›ms›z bir ülkeyi yaratamaz. Çünkü sorun düzenin kendisindedir. Açl›¤›, yoksullu¤u, iﬂsizli¤i, ba¤›ml›l›¤›, IMF’ye teslimiyeti ve zulmü
yaratan bu düzendir.
Bu düzen de¤iﬂmedikçe, halk›n yoksullu¤u son bulmayaca¤› gibi, halk›n hiçbir hak ve hürriyeti olmayacakt›r.
Ne Avrupa Birli¤i, ne de baﬂka bir emperyalist, ülkemize
demokrasi getiremez. Onlar sadece ç›karlar›n› düﬂünürler. Halk olarak, demokrasiyi de, hürriyeti de biz kazanmak zorunday›z.
Çare var. Çözüm var.
Çare, Ba¤›ms›z ve Demokratik Türkiye’dir.
Halk Anayasas› Tasla¤›, böyle bir Türkiye’nin resmini çiziyor.
Bu tablo, kendili¤inden gerçekleﬂmez.
Bu tabloyu gerçekleﬂtirecek olan HALK’t›r.
Ba¤›ms›zl›¤›m›z›n önündeki engel emperyalizm, demokrasinin önündeki engel, faﬂizmdir.
Halk kendi anayasas›n› uygulayabilece¤i bir ülke yaratmak için bunlardan kurtulmak zorundad›r.
Açl›¤›m›za, iﬂsizli¤e, ülkemizi IMF’nin ve onun atad›¤›
bakanlar›n. IMF’nin emir kulu iktidarlar›n yönetmesine
son vermek zorunday›z.
Bu ülke, bu topraklar üzerinde yaﬂayan, eme¤iyle geçinen, Anadolu topraklar›na al›nterini, kan›n› dökenlerindir.
Ülkemize, gelece¤imize sahip ç›kmak için mücadele etmek zorunday›z.
8
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SUNUﬁ:
Demokratik Bir Halk Cumhuriyeti’nin anayasas› olarak düﬂünülüp tasarlanm›ﬂ olan HALK ANAYASASI Tasla¤›, halklar›m›z›n yüzy›llard›r sürdürdü¤ü ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinde sa¤lam bir basamak olmas›, çeﬂitli milliyetlerden,
inançlardan, mesleklerden tüm halk› birleﬂtiren bir rol üstlenmesi dile¤iyle tüm kamuoyuna sunuyoruz.
‹ﬁÇ‹LER, MEMURLAR, KÖYLÜLER, ESNAFLAR, Ö⁄RENC‹LER,
‹ﬁS‹ZLER, EMEKL‹LER, AYDINLAR, SANATÇILAR, DOKTORLAR, MÜHEND‹SLER, HUKUKÇULAR; Tüm mesleklerden bu ülkenin geliﬂimi için al›nterini, beyin gücünü ortaya koyanlar;
TÜRK, KÜRT, ARAP, LAZ, GÜRCÜ, ÇERKES, BOﬁNAK; Tüm
ulus ve milliyetlerden insanlar›m›z;
SÜNN‹, ALEV‹, GAYR‹-MÜSL‹M; Tüm inançlardan insanlar›m›z;
KADIN, ERKEK, GENÇ, YAﬁLI, ÇOCUK; Tüm yaﬂlardan insanlar›m›z;
‹ktidarlar›n›n baﬂar›s›n› öldürdükleri genç insanlar›m›z›n say›9
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s›yla ölçen; yurtd›ﬂ›nda uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›yla, yurtiçinde
kontrgerillas›yla ünlenen; iktidar güçlerinin en tepedekinden
en alttakine kadar yolsuzluklara bulaﬂt›¤›; insan haklar› ihlallerinin her konuda ve her biçimde rekor düzeyde seyretti¤i;
köylerimizin yak›ld›¤›; ulusal onurumuzun ve insanl›k onurumuzun ayaklar alt›na al›nd›¤›; kah dilimizin, kah düﬂüncemizin,
gazetelerimizin kitaplar›m›z›n yasakland›¤›; milyonlarca insan›m›z›n iﬂsiz b›rak›ld›¤›; evlerimizin baﬂlar›m›za y›k›ld›¤›; azg›nca bir somürünün sürdü¤ü; gelir da¤›l›m›ndaki uçurumun
her geçen gün biraz daha büyüdü¤ü bir ülkede yaﬂ›yoruz.
SUSURLUK’ta herkes gördü ki, y›llard›r bu ülkeyi yönetenler,
meclise, orduya, polise çöreklenmiﬂ patronlar, a¤alar, mafyac›lar, uyuﬂturucu kaçakç›lar›, faﬂist katillerdir. Herkes gördü ki,
“Huzur ve istikrar” diye bizden hep fedakarl›k isteyenler, yapt›klar› her pisli¤i, zamlar› ve katliamlar› vatan, millet için diye
aç›klayanlar, Susurluktaki çetelerdir; her ﬂey kendi ç›karlar›,
bu aﬂa¤›l›k düzenin sürmesi içindir. Ve yine herkes gördü ki,
Susurluktaki çetenin ucu MGK’ya, Meclise, her yere uzanmaktad›r. Susurluktaki devlettir. Görüldü ki, çeteler taraf›ndan yönetilen bir ülkede yaﬂ›yoruz.
MECL‹SLER‹N DE⁄‹L, KONTRGER‹LLA ÇETELER‹N‹N YÖNETT‹⁄‹ B‹R ÜLKEN‹N HALKI DURUMUNA GET‹R‹LD‹K.
Oysa bu bizim iste¤imiz, bizim tercihimiz de¤il. Böyle bir ülkenin de¤il, ba¤›ms›z, demokratik, özgür, onurlu bir ülkenin
halk› olmak istiyoruz.
E⁄ER BUNU S‹Z DE ‹ST‹YORSANIZ ÇA⁄RIMIZA KULAK
VERMEL‹S‹N‹Z.
ÇA⁄RIMIZ ba¤›ms›z bir ülke içindir.
10
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ÇA⁄RIMIZ demokratik bir ülke içindir.
ÇA⁄RIMIZ özgür bir ülke içindir.
ÇA⁄RIMIZ tüm uluslardan, az›nl›klardan, inançlardan insanlar›n haklar› içindir.
Ça¤r›m›z› bir anayasa tasla¤›yla somutlayarak önünüze koyuyoruz. Bu anayasa BA⁄IMSIZLI⁄I, DEMOKRAS‹Y‹, ULUSLARIN HAKLARINI ve TÜM HALKIN ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜ esas alan
bir anayasad›r.
Bu anayasaya sahip ç›kmak, bu anayasa için mücadele etmek, ba¤›ms›z, demokratik bir ülke için mücadele etmek demektir.

NEDEN YEN‹ VE FARKLI B‹R ANAYASA?
Her gün yaﬂad›¤›m›z ya da oturdu¤umuz sokakta, çal›ﬂt›¤›m›z iﬂyerinde, televizyon ekranlar›nda tan›k oldu¤umuz yüzlerce hatta binlerce sorunu burada tek tek s›ralamay› gereksiz
görüyoruz. Bunlar› asl›nda hepimiz biliyoruz. Çünkü bu sorunlar› yaﬂayan biziz. En belli baﬂl›lar›n› sayarsak; geçim s›k›nt›s›n›, yoksullu¤u biz yaﬂ›yoruz. iﬂsizli¤i biz yaﬂ›yoruz. Sa¤l›k,
e¤itim, baﬂ›m›z› sokacak bir ev... tekelci burjuvalar, patronlar
için de¤il, bizim için sorun. Çocu¤umuzu okutmak bizim için
sorun. Ve ne kadar çal›ﬂsak, çabalasak da bu sorunlar› çözemiyoruz. Sürgünleri biz yaﬂ›yoruz. Meydanlarda biz coplan›yoruz. Da¤larda, sokaklarda bizim evlatlar›m›z katlediliyor,
hapishanelere at›l›yor. Bizim köyümüz yak›l›yor, biz yerimizden, yurdumuzdan oluyoruz. Bizim türkülerimiz yasaklan›yor.
Bizim dilimiz yasaklan›yor. Bizim siyasi, dini inançlar›m›z hor
görülüyor, karalan›yor veya istismar ediliyor. Enflasyon, zam11
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lar bizim can›m›z› yak›yor. Holdinglerin, süpermarketlerin de¤il, esnaf›m›z›n içi kan a¤l›yor. Aldat›lan, vaadlerle oyalanan
biziz.
Bu ülkedeki düzen, gelip geçen iktidarlar 75 y›ld›r sorunlar›m›za çare olamad›. Bugün iktidar ya da muhalefet koltu¤unda
oturanlar da çare olmuyorlar, olmayacaklar. Olamazlar.
Ony›llard›r bu ülkeyi zaten onlar yönetiyorlar. Ne yapt›klar›
ortada. Bunca y›l yönettikten sonra yaratt›klar› tabloda yaln›z
kan, gözyaﬂ› ve yoksulluk vard›r. Ülkeyi yönetenler ayn› zamanda tüm sorunlar›m›z›n da müsebbibi, yarat›c›s›d›rlar. Art›k, Meclisten, meclisteki partilerden hiçbir sorunumuza, hiçbir
çözüm bekleyemeyece¤imiz, beklesek de bulamayaca¤›m›z
gün gibi aﬂikard›r. SORUNLARIMIZI BUNLAR ÇÖZEMEZ.
12 EylÜl askeri cuntas›n›n haz›rlad›¤› 1982 Anayasas›’na
göre kurulmuﬂ partilerle, bu anayasaya göre oluﬂturulmuﬂ meclisle, bu anayasan›n maddelerine göre düzenlenen yasama,
yürütme, yarg› mekanizmalar›yla, yani k›sacas› 1982 Anayasas›’n›n devletiyle hiçbir sorunumuz çözülemez.

SORUNLARIMIZI ÇÖZECEK ANAYASAYI
K‹M, NASIL YAPAB‹L‹R?
BU DEFA KEND‹ ANAYASAMIZI KEND‹M‹Z YAPALIM. Cumhuriyet tarihinden bu yana bu ülkeyi yönetmek için dört anayasa yürürlü¤e konulmuﬂtur. Onlarca kez bunlar üzerinde de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. Bu anayasalardan hiçbirini biz yapmad›k, yani halk yapmad›. Hepsini egemen olan s›n›flar, burjuvazi, yani ülkeyi yönetenler yapt›. Yapt›klar›n›n halk için, ülke
için ne kadar yararl› oldu¤unu hep beraber yaﬂayarak görüyoruz.
12
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Her yapt›klar› yeni anayasayla sorunlar›m›z› biraz daha
a¤›rlaﬂt›rd›lar, üzerimizdeki bask›lar› biraz daha yo¤unlaﬂt›rd›lar. Bol geldi dediler, s›kt›lar. Dar geldi dediler, patlatt›lar.
VELHASIL ÜZER‹M‹ZE UYAN B‹R ANAYASAMIZ OLMADI.
ÇÜNKÜ BU ANAYASALARIN TERZ‹S‹ B‹Z DE⁄‹LD‹K. Hiçbir
de¤iﬂiklik bizim taleplerimiz do¤rultusunda gerçekleﬂmedi. Bizi yönetecek anayasay› bu defa biz yapal›m.
Kuﬂku yok ki, böyle bir anayasay› ka¤›t üzerinde yap›p ortaya koymak önemli ama tek baﬂ›na yetersizdir. Ka¤›t üzerinde
kalan bir anayasa hiçbir derdimize çare olmaz. Yapt›¤›m›z
anayasan›n mücadelesini vermek durumunday›z. Uygulanmas›n›n koﬂullar›n› mücadelemizle yaratmak durumunday›z.
Tüm kamuoyuna tasla¤›n› sundu¤umuz böyle bir anayasay›
ülkenin bugünkü yöneticileri elbette kabul etmezler. Çünkü biz
bu anayasada ONLARIN DEG‹L, HALKIN YÖNETMES‹N‹ öngörüyoruz. Bu anayasada onlar›n de¤il, geniﬂ halk kitlelerinin
ç›karlar› vard›r. Buradaki tüm güvenceler halk içindir. Bu yüzdendir ki, böyle bir anayasa asla bize içinde bulundu¤umuz
sömürü düzeninin ﬂu ya da bu kurumu taraf›ndan bahﬂedilmez. KISACASI, BUNLARI B‹ZE VERMEYECEKLERD‹R. ALMASINI B‹LMEL‹Y‹Z.
Böyle bir anayasay› ne bugünkü mecliste, ne seçimle kabul
ettiremeyiz. Hiçbir parti kabul etmez. Bak›n dünyaya, bak›n
tarihimize. Halk ald›¤›n› hep mücadeleyle alm›ﬂt›r. ﬁeyh Bedreddin’lerden günümüze kadar uzanan ayaklanmalarda Anadolu insan›n›n kan› hak için, adalet için, zalimlerin zulmüne
son vermek için döküldü. Ba¤›ms›zl›¤›m›z›, emperyalist iﬂgale
karﬂ› savaﬂarak kazand›k. Ama sonra ba¤›ms›zl›¤a, özgürlü¤e yeterince sahip ç›kamad›k. Savaﬂta dökülen bizim kan›m›z
olmas›na ra¤men, ç›kard›klar› her yasayla, hayat› bizim için
13
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biraz daha zorlaﬂt›rd›lar. Ne padiﬂahlar, ne CHP’nin tek partili yönetimi, ne DP ve ne de sonrakiler, halka kendili¤inden
hiçbir ﬂey vermediler. Halk direndi, isyan etti, alanlara ç›kt› ve
örgütlenebildi¤i, cesur olabildi¤i kadar istedi¤ini elde etti.

ÇA⁄RIMIZ HALKIMIZADIR!
HALK, isçi, yoksul ve orta köylü, ﬂehir ve k›r küçük üreticileri,
memur, esnaf, sanatkar, ö¤renci, ayd›n, emekli, iﬂsiz, mevcut
düzene karﬂ› olan, emperyalizme, tekellere karﬂ› olan, ulusal
de¤erlerini kaybetmemiﬂ, ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›n› ve halk›n özgürlü¤ünü isteyen, sömürü ve zulme karﬂ› olan HERKES tir. Ba¤›ms›z, demokratik bir ülkeyi ancak bunlar yaratabilir. Çünkü
ba¤›ms›z, demokratik bir ülkede ç›karlar› olanlar da bu kesimlerdir.
Bütün taleplerimizi kabul ettirip, özlemlerimize kavuﬂabilmek;
sorunlar›m›z› ülkemizin olanaklar› ve halk›n gücü ölçüsünde
çözebilmek için KEND‹ ‹KT‹DARIMIZ zorunludur. ‹ktidarda patronlar varsa, elbette devlet de, yasalar da onlar için; Halk varsa, halk için olacakt›r. O halde tüm mücadelemiz kendi iktidar›m›z için olmal›d›r. Temel ve öncelikle gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂaca¤›m›z bu olmal›d›r. Bunu gerçekleﬂtiremedi¤imiz sürece, sorunlar›m›z köklü, kesin bir çözüme kavuﬂamayacak; ﬂu ya da
bu biçimde sömürü ve zulmün cenderesinden kurtulamayaca¤›z demektir.

B‹Z HALKIZ, ‹STERSEK YAPARIZ, ‹STERSEK BAﬁARIRIZ!
Bu ülkenin gerçek sahibi biziz. Bu ülkenin gerçek de¤erleri
bizimdir. Üreten, yaratan halkt›r. Halk›n güç olabilmesi ise,
bunlarla birlikte örgütlü olabilmesine, mücadele etmesine ba¤l›d›r. Her konuda söz ve karar sahibi olan, tart›ﬂan ve her dü14
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zeyde kararlara kat›lan, örgütlü bir halk; Bundan daha büyük
bir güç yoktur. Bu güç, isterse yapar, isterse al›r.
BU ÜLKENIN AYDINLARI, SANATÇILARI, ÜN‹VERS‹TELER‹ VE
Ö⁄RET‹M ÜYELER‹, BAROLARI, MESLEK ODALARI, ‹ﬁÇ‹-MEMUR SEND‹KALARI, DEMOKRAT‹K K‹TLE ÖRGÜTLER‹, ‹LER‹C‹,
DEMOKRAT TÜM S‹YAS‹ ÇEVRELER, ÖRGÜTLÜ, ÖRGÜTSÜZ
TÜM HALK GÜÇLER‹!
Böyle bir anayasay› tart›ﬂmak, oluﬂturmak ve geniﬂ kesimlere
maletmek öncelikle ve özellikle sizlerin sorumlulu¤unuzdad›r.
Ayd›n olma anlam›nda, mesleki anlamda, siyasi anlamda
e¤er ki, bu ülkeyi, bu halk›, temsil etti¤imiz kesimleri daha iyiye, ileriye götürme iddias›na ve sorumlulu¤una sahipsek; bu
anayasa böyle bir geliﬂmeyi mümkün k›lacak elveriﬂli araçlardan biridir.
HALK ANAYASASI olarak nitelendirdi¤imiz bu taslak, mükemmel oldu¤u iddias›nda de¤ildir. Halk›n çeﬂitli kesimlerinin
ihtiyaçlar›, önerileri do¤rultusunda yeniden ve yeniden ﬂekillendirilebilir. Aslolan, buradaki taleplere sahip ç›k›lmas›d›r.
Sahip ç›k›ld›¤›nda ilk defa bir anayasay› halk tart›ﬂm›ﬂ olacakt›r. Mahalle Meclislerinde, Sendikalarda, Odalarda, Derneklerde, Barolarda, iﬂyerlerinde, kahvelerde, tüm kurum ve
kuruluﬂlarda tart›ﬂarak, tart›ﬂt›rarak halk›n kendi gelece¤ini
kendi ellerine almas›n›n yolunu açal›m.
Bu ülke, bu topraklar üzerinde yaﬂayanlar›nd›r. Kardeﬂçe yaﬂam, herkesin, tüm uluslar›n, milliyetlerin, de¤iﬂik inançlardaki
topluluklar›n haklar›na sahip olmas›yla mümkündür. Tart›ﬂarak,
her kesimin hakl› taleplerini, özlemlerini isteyip, hepsi için hep
birlikte mücadele ederek, kardeﬂli¤i, birlikte ve özgür yaﬂama15
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y› gerçekleﬂtirebiliriz.
Bunu asla akademik bir çal›ﬂma olarak, ka¤›t üzerinde kalacak bir metin olarak düﬂünmedik, düﬂünmüyoruz. Bu anayasan›n, hak ve özgürlükler mücadelesinde, BA⁄IMSIZLIK, DEMOKRAS‹ ve KURTULUﬁ hedefiyle halk kitlelerini harekete geçiren, birleﬂtiren bir misyon yüklenmesini hedefliyoruz. Sizleri
bu tasla¤› tart›ﬂ›p sahiplenmeye, bu taslak etraf›nda en geniﬂ
demokratik güçlerin birli¤ini sa¤lamaya ve Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Halk›n ‹ktidar› talep ve hedefini geniﬂ kesimlere birlikte götürmeye davet ediyoruz.

HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER PLATFORMU

16
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DEMOKRAT‹K HALK CUMHUR‹YET‹
ANAYASASI TASLA⁄I

ÖZÜ VE ANLAMI:
Bu anayasa; çesitli ulus ve az›nl›klara mensup ancak bu
topraklar› yüzy›llard›r paylaﬂan tüm halklar›n kardeﬂçe,
insanca ve özgürce birarada yaﬂamas›n› güvence alt›na
alan;
Halk›n kat›l›m›n›, halk›n yönetimini esas alan;
Eme¤e ve emekçiye de¤er veren, halk›n ç›karlar›n›, ba¤›ms›zl›¤›n›, özgürlü¤ünü as›l varl›k nedeni olarak gören;
Kayna¤›n› halktan, halk›n talepleri ve ç›karlar›ndan, tarihsel hakl›l›¤›ndan ve halk›n Osmanl›’dan bu yana yüzy›llard›r sürdürdü¤ü mücadeleden alan, bir anayasad›r.
Bu anayasan›n temeli, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve halk
için yönetimdir.
Anayasada yap›lacak hiçbir de¤iﬂiklik, bu anayasaya dayan›larak ç›kar›lacak hiçbir yasa veya al›nacak kararlar,
ülkenin ba¤›ms›zl›¤›na, halk›n özgürce oluﬂmuﬂ iradesi17
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ne ayk›r› olamaz.
Anayasalar ve yasalar, de¤iﬂmez de¤illerdir. As›l olan yasalar de¤il, halk›n ç›karlar›d›r. Gerek anayasada, gerekse
yasalarda;
halk›n de¤iﬂen ihtiyaçlar› ve ç›karlar› do¤rultusunda, ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi geliﬂtirme do¤rultusunda, yasalar›n, ülkedeki ekonomik, siyasal, sosyal geliﬂmenin gerisinde kalmamas› do¤rultusunda, toplumdaki s›n›f farkl›l›klar›n› en aza indirip giderek de, daha eﬂit, daha özgür
bir düzene ulaﬂmak do¤rultusunda, gerekli de¤iﬂiklikleri
yapmak, bu anayasan›n özünün gere¤idir.
Bu anayasada ifadesini bulan ba¤›ms›zl›¤›m›z› ve demokrasiyi kazanmak için, tüm halk büyük bedeller ödemiﬂ ve ödemektedir. Bu anayasa bu bedellerle mümkün
olan bir anayasad›r. Ba¤›ms›zl›¤a, demokrasiye ve halk›n
ç›karlar›na, halk›n yönetimine karﬂ› her giriﬂim bu anayasan›n ihlali anlam›na gelir. Bunlar› büyük bedeller ödeyerek kazanan halk; ayn› kararl›l›kla koruma hakk›na sahiptir. Bunu, ülkeyi teslim edecekleri çocuklar›na karﬂ›; ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinin ﬂehitlerine karﬂ›,
ve tüm halk›n, insanl›¤›n gelece¤ine karﬂ› görevi sayar.
Halk›n iktidar›n›n anayasas›, burjuvazinin düzeninde oldu¤u gibi bir vaatler manzumesi de¤ildir. Halk›n iktidar›,
uygulayabileceklerini ve ulaﬂ›lmas› mümkün hedefleri
yasalaﬂt›r›r. Bu anlamdad›r ki, halk›n ve halk iktidar›n›n
görevi, bu anayasada yaz›lanlar›, ka¤›t üzerinde kalmaktan kurtar›p uygulan›r hale getirecek yasal, ekonomik, siyasal, kültürel koﬂullar› yaratmakt›r. Ancak uygulanan,
hak ve özgürlüklerin ka¤›t üzerinde kalmad›¤› anayasalar güzel ve iﬂe yarard›r. Bu anayasan›n anlam› ve hedefi
budur.
18
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BÖLÜM : 1
DEVLET VE ‹KTiDAR HALK ‹Ç‹ND‹R
- Devletin Ve ‹ktidar›n Niteli¤i Madde 1- Devlet, çok uluslu bir Demokratik Halk Cumhuriyetidir. Demokratik Halk Cumhuriyeti, Ba¤›ms›z, özgür, Demokratik ve Halktan Yana Bir Devlettir.
Demokratik Halk Cumhuriyeti, Türk, Kürt uluslar› baﬂta
olmak üzere Arap, Laz, Gürcü, Çerkes, Boﬂnak vb. çeﬂitli
az›nl›k ve milliyetlerin gönüllü birlikteli¤inden oluﬂur.

NEDEN? Çünkü, Ülkemiz, çok çeﬂitli ulus ve milliyetlerden halklar›n yaﬂad›¤› bir halklar mozayi¤idir. Bu
halklar, egemen s›n›flar›n yüzy›llard›r sürdürdü¤ü
böl-yönet politikalar›na, birbirine düﬂürme çabas›na
karﬂ›n, istisnai olaylar hariç, birbirine düﬂman olmam›ﬂ, kardeﬂçe birarada yaﬂam›ﬂt›r.
Ülkemizi ony›llard›r yönetenler ise çeﬂitli ulus ve milliyetlerden oluﬂan halka karﬂ›, bask›, zor ve asimilasyon politikalar›yla birbirine düﬂmanl›¤› körükleyen
ﬂovenist bir kimli¤i dayatm›ﬂ, halk›n kimlik, onur ve
özgürlük savaﬂ›n› kanla bo¤maya çal›ﬂm›ﬂ, haks›z bir
savaﬂ yürütmüﬂtür. Demokratik Halk Cumhuriyeti
asimilasyona ve her türlü bask›ya son verip, halklar›m›z›n tarihsel kardeﬂli¤ini ve birlikte yaﬂamas›n›, özgürce, gönüllü bir birlikteli¤e dönüﬂtürmeyi hedef19
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ler. Birlikteli¤in gönüllü olmad›¤› yerde, mutlaka
bask› vard›r, zulüm vard›r. Özgür ve gönüllü birliktelik, çok uluslu Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin gücü, zenginli¤idir.

Madde 2- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde iktidar emperyalizm ve isbirlikçi sömürücü s›n›flar d›ﬂ›nda kalan
tüm halk s›n›f ve tabakalar›n›n demokratik ‹ktidar›d›r.
Bu halk s›n›f ve tabakalar›; Türk, Kürt ulusundan ve tüm
milliyetlerden, baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak üzere, yoksul ve orta köylülük, tüm çal›ﬂanlar, ﬂehir ve k›r küçük üreticileri,
esnaflar, sanatkarlar, memurlar, ö¤renciler, ayd›nlar, ulusal de¤erlerini kaybetmemiﬂ, ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›n› ve
halk›n›n özgürlü¤ünü isteyen, sömürü ve zulme, emperyalizme ve tekellere karﬂ› olan herkestir.

NEDEN? Çünkü, emperyalizm ve ülkemizdeki tekelci
burjuvaziden, toprak a¤alar›ndan, tefeci tüccardan
oluﬂan az›nl›k yönetimi, bugüne kadar uygulanagelen bask› ve sömürünün kayna¤›d›r. Emperyalizm ve
tekeller, s›n›fsal yap›s› gere¤i sömürücüdür. Halk sömürücü bir güce iktidar olana¤› veremez. ‹ktidar emperyalizm ve oligarﬂinin d›ﬂ›nda kalan s›n›f ve tabakalardan oluﬂur.
Ony›llar boyunca, seçimlerde halk› nas›l kand›r›r›z
hesaplar› yap›p, seçimleri yalan vaatlerde bulunulan
bir karnavala çevirenlere yeniden ayn› imkan tan›namaz. Seçimlerin bir kand›rmaca ve karnavala, demokrasinin bir oyuna çevrilmesi Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nin özüne, kuruluﬂ NEDEN’ine ayk›r›d›r.
20
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BÖLÜM : 2
ULUSAL BA⁄IMSIZLIK VE DÜNYA
HALKLARININ KARDEﬁL‹⁄‹,
CUMHUR‹YET‹N VAZGEÇ‹LEMEZ ‹LKELER‹D‹R
-Uluslar, Ülkeler Aras› ‹liﬂkiler Ve Ba¤›ms›zl›kMadde 3- Emperyalizmle her türlü siyasi, ekonomik, kültürel ba¤›ml›l›k iliﬂkisine son verilecek, ülkenin ba¤›ms›zl›¤› herﬂeyin üzerinde tutulacakt›r. Ülkemizdeki yeralt› ve
yerüstü zenginlik kaynaklar›n›n tek ve gerçek sahibi ülke
halklar›d›r. Ülke topraklar› üzerinde emperyalistlere hiçbir özgürlük tan›nmaz.

Madde 4- Demokratik Halk Cumhuriyeti, uluslararas›
iliﬂkiler ve d›ﬂ politikada, halktan ve emekten yana, antiemperyalist yönetimlere sahip ülkelerle, ulusal kurtuluﬂ
hareketleriyle ve kapitalist ülkelerin ilerici halk hareketleriyle geniﬂ bir dayan›ﬂma içerisinde hareket eder, halklar›n kardeﬂli¤i ilkesinin tavizsiz savunucusu olur.

Madde 5- Uluslararas› alandaki ekonomik iliﬂkiler ülkenin kalk›nmas›na hizmet eder. Bu do¤rultuda ba¤›ms›zl›¤a zarar verecek hiçbir uluslararas› anlaﬂma yap›lamaz.
D›ﬂ politikada aç›kl›k Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin ilkesi olacakt›r. Çeﬂitli ülkelerle imzalanan tüm ekonomik,
siyasi, askeri anlaﬂmalar halka aç›k olarak yap›l›r.
21
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Madde 6- IMF, Dünya Bankas›, OECD gibi emperyalist
kuruluﬂlara üye ve ba¤›ml› olmaktan ç›k›lacak; ülkemizi
emperyalizme ba¤›ml› hale getirecek türde d›ﬂ borçlanmalara son verilecektir.

Madde 7- Baﬂta NATO olmak üzere sald›rgan amaçl›
paktlardan ç›k›lacak, sald›rgan amaçl› her türlü anlaﬂma
iptal edilecek, ülke topraklar› üzerindeki emperyalist üsler
kald›r›lacakt›r.

Madde 8- Uluslararas› iliﬂkilerde sald›rgan, halklar› birbirine düﬂman eden, iç ve d›ﬂ bar›ﬂ› tehdit eden politikalar terkedilerek, halklar›n kardeﬂli¤i, dostlu¤u ve dayan›ﬂmas›n› geliﬂtiren bir poilitika esas al›nacak;
Baﬂta komﬂu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle karﬂ›l›kl›
olarak ulusal ç›karlar, sayg› ve dostlu¤u esas alan, eﬂit temelde iliﬂkiler geliﬂtirilecektir.

Madde 9- Türk ve Yunan haklar› aras›nda yarat›lmak istenen ve körüklenen düﬂmanca yaklaﬂ›mlar terk edilecek,
kardeﬂlik ve bar›ﬂ içinde yaﬂama esas al›nacakt›r.

Madde 10- Rum ve Türk halklar›n›n kardeﬂçe birarada
yaﬂad›¤› ba¤›ms›z ve demokratik K›br›s’›n yarat›lmas›na
destek verilecek, K›br›s sorunu ada halklar›n›n kendi kaderini tayin hakk› temelinde bir çözüme kavuﬂturulacakt›r.

Madde 11- Demokratik Halk Cumhuriyeti, dünya halklar›n›n bar›ﬂ›n› tehdit eden sald›rgan amaçl› politikalara tav›r alarak, ülke halk›n›n iradesini yok sayan sald›rganl›klar karﬂ›s›nda sald›r›ya u¤rayan ülke dayan›ﬂma içinde
olur.
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NEDEN? Çünkü, Türkiye’nin d›ﬂ politikas›na 50 y›ld›r
tam bir ulusal onursuzluk ve uﬂakl›k damgas›n› vurmuﬂtur. Ülkemiz, ekonomisinden askeri ihtiyaçlar›na, siyasi kararlar›na kadar her noktada emperyalizme ba¤›ml› hale getirilmiﬂtir. Öyle ki, düzen partileri
iktidar olmak için Amerikan Baﬂkan›ndan onay al›r
hale gelmiﬂlerdir. Emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n bir sonucu olarak yeralt›-yerüstü kaynaklar›m›z emperyalist tekellerin talan›na aç›lm›ﬂ; topraklar›m›z emperyalist askeri üslerle doldurulmuﬂ; genç evlatlar›m›z
Kore’de emperyalizmin ç›karlar› için k›rd›r›lm›ﬂ; Birleﬂmiﬂ Milletler’de Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri
halklar›n ba¤›ms›zl›¤› aleyhine oy kullanm›ﬂt›r. Emperyalizmle girilen eﬂitsiz ve tek yanl› iliﬂkiler sömürü ve zulmün ekonomik, sosyal ve siyasal temelidir.
Demokrasi, ba¤›ms›zl›ktan düﬂünülemez. Ülkenin
ba¤›ms›zl›¤›, demokrasinin de temelini oluﬂturur.
Demokrasiyi gerçek temellerine oturtmak, ba¤›ms›zl›¤› sa¤lamak için, ulusal onurumuzu korumak için,
yukar›da belirtilen önlemleri almak ve uygulamalar›
yapmak zorunludur.
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BÖLÜM : 3
SÖZ VE KARAR HAKKI HALKINDIR
- Demokrasi ve Halk›n Yönetime Kat›l›m› Madde 12- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde yöneten
halkt›r. Halk›n yönetime kat›l›m› 4 y›lda bir yap›lan seçimlere indirgenemez. Halk yönetime kat›lma hak ve yetkisini sürekli olarak ve yerel-merkezi her düzeyde kullan›r.
Tüm yasal, idari düzenlemeler bunu esas al›r.

Madde 13- Halk›n yönetime kat›lmas›n›n temel biçimi
ve kurumu Meclislerdir. Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde halk, Meclisleri arac›l›¤›yla söz ve karar hakk›n› do¤rudan kullan›r. Halk Meclisleri, halk›n kendi yönetim birimlerini seçmesi, denetlemesi ve görevden alabilmesi esas›
üzerinde yükselir. Halk yerel, bölgesel, mesleki her düzeyde Meclislerde örgütlenerek ülke yönetimi, ekonomisi, politikas› hakk›nda politika üretimine, kararlar›n al›nmas›, uygulanmas› ve denetlenmesi süreçlerine kat›l›r.

Madde 14- Halk›n yönetime kat›l›m› temel olarak, Genel
Halk Meclisi, Bölge, ‹l, ‹lçe, Kasaba, Köy, Mahalle Meclisleri,
‹ﬂçi Meclisi, Köylü Meclisi, Gençlik Meclisi, Esnaf Meclisi,
Memur Meclisi, Asker Meclisi, Ayd›n-Sanatç› Meclisi, Hukukçular, Mimar-Mühendisler vb. çeﬂitli halk kesimlerinin
Meclisleri,
Ve di¤er toplumsal, mesleki, sendikal örgütlenmeler ve
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siyasi partiler arac›l›¤›yla gerçekleﬂir.
Toplumdaki di¤er s›n›f ve katmanlar, küçük ve orta iﬂletme sahipleri de benzer mesleki, siyasi örgütlenmeler arac›l›¤›yla söz ve karar haklar›n› kullan›r, ayn› kanallardan
yönetime kat›l›rlar.

Madde 15- Siyasi partiler önceden izin almadan kurulur
ve programlar›n› resmi kurumlara ve kamuoyuna ilan
ederek serbestçe faaliyette bulunurlar. Yurttaﬂl›k haklar›na sahip olan herkes demokratik yoldan siyasetin belirlenmesine kat›lmak üzere, siyasi parti kurma, kurulmuﬂ
partilere üye olma ve bunlardan ç›kma hakk›na sahiptir.
Siyasi partilerin tüzük ve programlar›, faaliyetleri demokrasiye, ulusal ba¤›ms›zl›¤a, Demokratik Halk Cumhuriyeti Anayasas› ilkelerine ayk›r› olamaz.

Madde 16- Halk›n her düzeydeki örgütlenmelerde seçti¤i vekillerini, görevini yeterince yerine getirememesi,
kendisini seçen kesimlerin temsilini lay›k›yla yapamamas›, halka, halk iktidar›na karﬂ› siyasi, ahlaki suçlar iﬂlemesi durumunda, GER‹ ÇEKME hakk› vard›r.
Geri çekme, seçti¤i vekili görevinden alma, demokratik
bir yönetimin vazgeçilmez koﬂuludur. Geri çekme için gerekli ve yeterli koﬂul, yukar›daki durumlar›n do¤mas› halinde, oran› ve niteli¤i yasayla belirlenecek seçmen ço¤unlu¤unun geri çekme yönünde irade belirtmesidir.

NEDEN? Çünkü, Seçimlerin burjuva partileri aras›nda bir vaat yar›ﬂ›na dönüﬂtü¤ü ve hep onlar›n iktidar
oldu¤u ony›llar boyunca, seçim meydanlar›ndaki vaatlerin yar›s›, hatta onda biri bile yerine getirilseydi;
haklar ve özgürlükler 5 y›lda bir sand›¤a at›lan oylar25
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la kazan›lsayd›, bu ülkenin ve halk›n çözülmedik tek
bir sorunu bile kalmazd›. Yoksulluk diye bir ﬂey kalmazd›. Oysa çok partili 50 y›l, tam bir aldatmaca ve
oyalama olmuﬂ, seçimlerde yap›lan vaatlere ra¤men, halk kan ve yoksulluktan baﬂka bir sey görmemiﬂtir.
Demokrasinin göstergesi, uygulanma biçimi 4-5 y›lda bir sand›¤a at›lan oy olamaz. Demokrasi siyaset
biliminde halk›n yönetime kat›l›m› olarak tan›mlan›r.
Ama ülkemizde ony›llar boyunca uygulanan, demokrasi de¤il, bir avuç az›nl›¤›n halk üzerindeki diktatörlü¤ünü gizlemek için baﬂvurulan bir demokrasicilik
oyunu olmuﬂtur. Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu
oyuna son verip, gerçek demokrasinin uygulay›c›s›
olacakt›r. Bunun tek ve temel biçimi de halk›n yönetime do¤rudan kat›lmas›d›r. Tüm halk kesimleri bu
çerçevede her türlü söz ve örgütlenme hakk›na sahip
k›l›nmadan demokrasi olamaz, uygulanamaz. Demokratik Halk Cumhuriyeti iﬂte bu söz ve örgütlenme hakk›n› her türlü yoldan güvence alt›na alarak,
teﬂvik ederek, halk›n karar hakk›n› kullanmas›n›
mümkün hale getirmektedir.
Halk›m›z çok iyi bilir ki, seçti¤i vekiller, seçilir seçilmez kendisini seçenleri unutmuﬂ, vaatlerini unutmuﬂ, düzen partilerinin liderlerinin sözünden d›ﬂar›
ç›kmaz hale gelmiﬂtir. Halk Cumhuriyetinde demokrasinin tamamlay›c› bir parças› olarak, seçmen, Meclislerdeki vekillerini sürekli olarak denetleme ve görevden alma, geri çekme hakk›na sahip olacakt›r.
Tart›ﬂan, her düzeyde karar alan ve her düzeyde örgütlenmiﬂ bir halk, demokrasinin de, ba¤›ms›zl›¤›n
da en büyük güvencesidir.
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Madde 17- Demokratik Halk Cumhuriyeti halk›n yönetime kat›lma hakk›n› do¤rudan kullanabilmesini mümkün
k›lmak için bürokrasiyi en dar s›n›rlarda tutmay› hedefler.
Varolan tüm bürokratik kurumlar da halk örgütlenmelerinin denetimine aç›kt›r.

NEDEN? Çünkü, Bürokrasi halkla yönetim aras›ndaki
kopman›n, yabanc›laﬂman›n do¤urdu¤u bir gövdeden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bu hantal ve bask›c› gövdenin a¤›rl›¤› halk›n üzerindedir. Ondan kurtulman›n
yolu, her görevlinin ister hakim, ister belediyeci, isterse de devlet mekanizmas›n›n herhangi bir yerinde
olsun halk taraf›ndan seçilmesi, denetlenmesi ve görevden al›nabilmesidir. Yolsuzlu¤u, kaytarmay›, halka karﬂ› keyfi ve bask›c› uygulamalar› ancak bu önleyebilir.

27

Bağımsız Demokratik Bir Ülke İçin Halk Anayasası

BÖLÜM: 4
HER ULUS KEND‹ KADER‹N‹ TAY‹N ETME
HAKKINA SAH‹PT‹R, BU HAKKIN
KULLANILMASI ENGELLENEMEZ
- Uluslar›n Kaderlerini Tayin Hakk› Ve
Kürt Sorununun Çözümü Madde 18- Demokratik Halk Cumhuriyeti uluslar›n kendi kaderlerini özgürce belirleme haklar›n›n koﬂulsuz savunucusudur. Kendini bu hakk›n kullan›lmas›n›n koﬂullar›n›
yaratmakla yükümlü sayar. Ulusal bask›n›n kayna¤› emperyalistler ve yerli iﬂbirlikçi s›n›flard›r, onlar›n devletidir.
Halk›n iktidar›, emperyalistlerin ve isbirlikçilerinin iktidar›na son vererek ulusal bask›n›n kayna¤›n› ortadan kald›r›p, uygulay›c›lar›n› iktidardan uzaklaﬂt›racakt›r.

Madde 19- Demokratik Halk Cumhuriyeti, uluslar›n kendi kaderlerini özgürce belirleme hakk› ilkesine göre, Kürt
ulusunun ayr›lma hakk› da dahil kendi kaderini serbestçe
tayin etme hakk›n› güvence alt›na al›r. Demokratik Halk
Cumhuriyeti Türkiye Kürdistan’›nda uygulanan ola¤anüstü hal, koruculuk, vb. ilhak ve asimilasyon siyasetinin
ürünü olan tüm kurumlar› ve uygulamalar› derhal la¤vedip Kürt ulusunun ekonomik, sosyal, kültürel geliﬂmesi
için bütün önlemleri al›r. Eski düzenden kalan eﬂitsizli¤i
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telafi etmek için Kürdistan’›n ekonomik, sosyal, kültürel
geliﬂimine öncelik verir.

Madde 20- Demokratik Halk Cumhuriyeti uluslar›n tek
tek ba¤›ms›z devletlerini kurmalar›ndan ziyade, uluslar›n
ayr›lma hakk› sakl› kalmak üzere tek bir devlet çat›s› alt›nda birleﬂmesinden yanad›r. Halklar›n ortak mal› olan do¤al servetleri paylaﬂmak, emperyalizmin karﬂ›s›nda ekonomik, siyasal, askeri birleﬂmiﬂ bir güç olmak, her iki ulusun da ç›kar›nad›r.

Madde 21- Demokratik Halk Cumhuriyetini oluﬂturan
uluslar ve ulusal az›nl›klar, Cumhuriyet iktidar› ve yönetimini birlikte paylaﬂ›rlar. Hiçbir ulus bu aç›dan öncelikli ya
da ikincil de¤ildir. Sadece bir k›s›m haklar›n tan›nm›ﬂ olmas›yla, bir ulusun haklar›n› kullanmas›n›n baﬂka bir ulusun karar ve insiyatifine b›rak›lmas›yla, halklar›n birli¤i
güvence alt›na al›namaz. Cumhuriyeti oluﬂturan uluslar›n
ve ulusal az›nl›klar›n her düzeyde, ekonomik, politik, askeri, sosyal, kültürel her alanda yönetimi paylaﬂmalar›
esast›r.

Madde 22- Demokratik Halk Cumhuriyeti, Cumhuriyeti
oluﬂturan bütün uluslar›n ve ulusal az›nl›klar›n, her türlü,
ulusal, sosyal ve kültürel haklar›n› garanti alt›na al›r ve
kendi dil ve kültürlerini koruma ve geliﬂtirmelerinin önünü açacak koﬂul ve olanaklar› yarat›r.

NEDEN?: Çünkü, Kürt sorununu yaratan ve y›llarca da
çözmeyen, çözümünü isteyenleri katliamlara bo¤an
iktidarlar, ülkemize, halklar›m›za büyük ac›lar yaﬂatm›ﬂlard›r. Ülkemizin kaynaklar› ony›llarca, bu katliam
politikalar›n› sürdürmeye sarfedilmiﬂtir. Bu politikadan yine tekelci burjuvazi, toprak a¤alar› kazançl› ç›k29
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m›ﬂ, politikan›n halk›m›za faturas› ise katliamlar ve
yoksulluk olmuﬂtur. Demokratik Halk Cumhuriyeti bu
sorunu kesin bir biçimde çözecektir. Halklar›n özgürlü¤ü, ba¤›ms›zl›k ve demokrasinin olmazsa olmaz koﬂullar›ndan biridir. Gerçek ba¤›ms›zl›k ve demokrasi,
halklar›n özgür oldu¤u, kendi kaderini tayin edebildi¤i koﬂullarda olanakl›d›r. Ayr›lma hakk› kimsenin gözünü korkutmamal›d›r. Bu ülkeyi kana bo¤anlar, y›llarca bunun NEDEN’lerinden biri olarak bölücülü¤ü
göstermiﬂ, ancak as›l bölücülü¤ü kendileri yapm›ﬂlard›r. Uluslara kendi dillerini kullanma, kaderlerini belirleme hakk› verilmedi¤inde, baﬂkald›rmas› kaç›n›lmazd›r ve bu ezilen bir ulus için hakt›r. Bir ulus haklar›n›
istiyorsa, bu haklar tan›nacakt›r. Kardeﬂçe yaﬂaman›n
yolu budur. Ayr›lma hakk›, mutlaka ayr›l›nmas› de¤ildir. Özgür olan halklar birlikte yaﬂamay› tercih edeceklerdir. Etmedikleri durumda ise, do¤al olan bir
haklar›n› kullanm›ﬂ olacaklard›r. Tarihsel olarak do¤rulanm›ﬂ bir gerçek vard›r: “Baﬂka halklar› ezen, tutsak eden uluslar özgür olamazlar!” Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nde tüm uluslar, halklar, kendi özgürlükleri için tüm di¤er uluslar›n özgürlüklerini, haklar›n›
tan›rlar.
Sömürenlerin, zulmedenlerin yani onlar›n temsilcileri
olan DYP’lerin, ANAP’lar›n, CHP’lerin, DSP’lerin MHP,
FP ve benzerlerinin iktidarlar› döneminde halklar›m›z
binlerce evlad›n› yitirdi. Bunlar› geri getirmek mümkün de¤ildir. Bu kay›plar›m›z›n tek tesellisi Demokratik Halk Cumhuriyetini oluﬂturacak tüm uluslar›n özgürlü¤üdür. Uluslar›n haklar›n› tan›mak, tüm halklar
için siyasal oldu¤u kadar ahlaki bir borçtur.
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BÖLÜM 5 :
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
GERÇEK DEMOKRAS‹NiN
VAZGEÇ‹LMEZ ﬁARTLARIDIR
- Haklar ve Özgürlükler Madde 23- Tüm bireyler, kiﬂili¤ine ba¤l›, dokunulmaz,
devredilmez temel insan hak ve özgürlüklerine sahiptir.

Madde 24- Devlet kiﬂinin temel hak ve özgürlüklerini s›n›rlayan ve insan onuruyla ba¤daﬂmayan, siyasi, ekonomik ve sosyal bütün engelleri kald›r›r, insan›n maddi ve
manevi varl›¤›n›n geliﬂmesi için gerekli ﬂartlar› haz›rlar.
NEDEN? Çünkü, bu ülkede demokratikleﬂme iktidarlar›n elinde hep bir demagoji malzemesi olmuﬂtur.
Gerçekteyse demokratikleﬂmenin önünde engel
oluﬂturanlar kendileridir. Böyle olmas› da do¤ald›r.
Çünkü sistemin kendisi anti-demokratiktir. Bask›, terör, do¤rudan sistemin kendisinden kaynaklanmaktad›r. Böyle bir devletin ve bu devleti sürdürmeyi
amaçlayan iktidarlar›n demokratikleﬂmeyi sa¤lamas›
da beklenemezdi. Bundan dolay›d›r ki, halk kendi
anayasas›n› mücadele ederek kendisi yapacak; sömürülenler için de¤il, halk için varolan bir cumhuriyeti mücadelesiyle kuracak, hak ve özgürlüklerini bu
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yolla güvence alt›na alacakt›r.
Aç›kt›r ki; ba¤›ms›z olmayan ve halk›n do¤rudan iradesinin temsil edilmedi¤i bir ülkede temel haklar ve
özgürlükler olmaz, olamaz. Ancak demokratik, ba¤›ms›z, halk için örgütlenen bir cumhuriyet demokratikleﬂmenin gerçek kosullar›n› sa¤layabilir. Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin tarihsel görevi ve
misyonu bunu baﬂarmakt›r.

Madde 25- Yaﬂama Hakk›
Her insan›n yaﬂama hakk› vard›r. Yaﬂama hakk› ancak,
halk düﬂmanl›¤› ve insanl›k suçu kapsam›na giren a¤›r
suçlarda k›s›tlanabilir.

Madde 26- ‹ﬂkence ‹nsanl›k Suçudur
Hiç kimseye iﬂkence ya da zalimce, insanl›k d›ﬂ›, onur k›r›c›, davran›ﬂ ve cezalar uygulanamaz.

Madde 27- Kiﬂi ‘San›k’ Da Olsa Dokunulmazl›klar› Vard›r
a-) Bir suç iﬂledi¤i ﬂüphesiyle yakalanan bir kimseye derhal ne ile suçland›¤› belirtilir, en geç 24 saat içerisinde
sorgulamay› yapacak, bu suçlama karﬂ›s›nda savunmas›n› alacak olan yarg› kurumlar› önüne ç›kar›l›r.
b-) Hakk›nda herhangi bir suçtan hüküm verilmiﬂ herkesin, Yüksek Halk Mahkemesi’ne itiraz hakk› vard›r.
c-) San›k, kesin mahkumiyete kadar suçlu say›lmaz.
d-) Hiç kimse iﬂlendi¤i s›rada hukuka göre suç oluﬂturmayan bir eylem ya da kusurdan ötürü suçlanamaz. Bir suçun iﬂlenmesinden sonra da olsa, ilgili yasalarda o suç
için daha hafif bir ceza verilmesini öngören de¤iﬂiklikler
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yap›lm›ﬂsa, suçlu bundan yararlan›r.
Madde 28- Hiç kimsenin özel yaﬂam›, ailesi, konutu ya
da haberleﬂmesine, keyfi ya da yasad›ﬂ› olarak dokunulamaz. Kiﬂili¤ine ve onuruna sald›r›da bulunulamaz.

Madde 29- ‹nanç özgürlü¤ü
a-) Dini inanç, kiﬂileri ilgilendiren özel bir konudur. Herkes istedi¤i dini inanca sahip olabildi¤i gibi, inanmama
özgürlu¤üne de sahiptir.
b-) ‹nanç özgürlü¤ünün güvencesi olarak ibadet yerleri
korunur. Dini inançlar› gere¤i ibadet yapmak isteyenlere
yard›mc› olmak için gerekli say›da din görevlisinin sosyal
güvencesi sa¤lan›r.
c-) Hiç kimse dini inançlar› ya da inançs›zl›¤› nedeniyle
bask› alt›na al›namaz, k›nanamaz.
d-) Dini esaslara dayal›, gerici, sömürüyü esas alan bir
devlet kurmak için halk›n dini duygular›n›n istismar edilip
araç olarak kullan›lmas›na izin verilmez.
NEDEN? Çünkü, inançlar, halk›n yüzy›Ilard›r yaﬂatt›¤› kültürün bir parças›d›r. ‹nsan›n düﬂünce ve inançlar›yla insan oldu¤u gerçe¤inden hareketle, halk›n ç›karlar›n› zedelemedi¤i, belli bir emperyalist, ya da
gerici ülkeye, sömürücü s›n›flara hizmet etmedi¤i,
maddi ve manevi bir sömürü, istismar arac›na dönüﬂtürülmedi¤i sürece herkesin inançlar›n› yaﬂamas›, kiﬂinin temel hak ve özgürlükleri kapsam›nda ele
al›nmak zorundad›r. Demokratik Halk Cumhuriyeti,
bu anlay›ﬂ temelinde, egemen s›n›flar taraf›ndan ony›llard›r suni olarak sorun haline getirilen türban gibi sorunlar›, özgürlükler temelinde çözecek, kimsenin bu anlamdaki inanç ve yaﬂam biçimine kar›ﬂ›lmayacak; öte yandan da dini inanc›n siyasi ve eko33
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nomik istismar konusu yap›lmas›na, gerici, faﬂist bir
sömürü ve zulüm düzeni için araç olarak kullan›lmas›na izin vermeyecektir.

Madde 30- Düﬂünce ve Bas›n Özgürlü¤ü
a-) Anayasaya ve halk›n ç›karlar›na ayk›r› olmamak kayd›yla, her vatandaﬂ›n düﬂüncelerini, tüm bas›n, yay›n
araçlar›n› kullanarak serbestçe aç›klay›p yaymak ve herkese aç›k olan kaynaklardan hiçbir sansüre u¤ramadan
bilgi edinmek hakk› vard›r.
b-) Herkes bilim ve sanat› serbestçe ö¤renme ve ö¤retme, aç›klama, yayma ve bu alanlarda her türlü araﬂt›rma
yapma hakk›na sahiptir. Demokratik Halk Cumhuriyeti,
bilimsel araﬂt›rmalar› destekler ve teﬂvik eder.
c-) Her vatandaﬂ anayasa ve halk›n ç›karlar›na ayk›r› olmamak kayd›yla, süreli ve süresiz yay›nlar›n bas›m, yay›n
ve da¤›t›m hakk›na sahiptir. Bas›n, radyo ve TV gibi tüm
iletiﬂim araçlar› halk›n ve onun örgütlü güçlerinin denetimi ve yönetimindedir.
d-) Halk›n örgütlü güçlerinin bas›n-yay›n faaliyeti, bas›mevleri, ka¤›t stoklar›, ulaﬂt›rma araçlar› ve bu hakk›n kullan›m› için gerekli di¤er maddi ﬂartlar›n sa¤lanmas›yla
devletçe desteklenir.
NEDEN? Çünkü, Küçük bir az›nl›¤›n geniﬂ halk kitlelerini sömürmesine ve bu sömürüyü sürdürmek için
bask› uygulamas›na dayanan rejimlerde, egemen s›n›flar halk›n gerçekleri görmesini, bilinçlenmesini
engellemek için hep düﬂünmeye, düﬂüncelerin aç›klanmas›na yasaklar getirmiﬂlerdir. Bu bask›lar; sansür uygulamalar›, kitap, gazete, dergi toplatma, ka34
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patma, para cezalar›, kendi yasalar›n› çi¤neyerek bas›n-yay›n bürolar›n› basma, muhabirlere yönelik gözalt›, iﬂkence ve hatta do¤rudan katletme boyutunda
çok çeﬂitli biçimlerde uygulanm›ﬂt›r.
Demokratik Halk Cumhuriyeti, halk›n de¤iﬂik s›n›f ve
katmanlardan oluﬂtu¤u, dolay›s›yla bu de¤iﬂik kesimlerin ç›karlar›n›n da, ideoloji ve kültürlerinin de
kendi içinde farkl›l›klar gösterece¤i ve bu anlamda
farkl› düﬂüncelere sahip olmas›n›n do¤al bir sonuç
oldu¤undan hareketle; bu kesimlerin ç›kar ve taleplerini, ideoloji ve kültürünü ifade eden her türlü düﬂünceyi ve bu düﬂüncelerin serbestçe bas›n, yay›n
yoluyla dile getirilmesini güvence alt›na al›r.
Demokratik Halk Cumhuriyeti, dünya halklar›na yüzy›ld›r say›s›z savaﬂ ve vahﬂet yaﬂatm›ﬂ, halk düﬂman›
karakteri aç›¤a ç›km›ﬂ faﬂist, sovenist propaganday›,
halk›n çeﬂitli kesimleri ya da halklar aras›nda düﬂmanl›¤› körükleyen, ahlaki yozlaﬂmay› ve dejenerasyonu teﬂvik eden propaganday› engellemeyi ise, halk›n ç›karlar›n›n, insanl›k de¤erlerinin gere¤i olarak görür. Bu tür düﬂüncelere karﬂ› yasal ve ayn› zamanda
ideolojik, kültürel yollardan mücadele etmeyi görevi
sayar.

Madde 31- Irkç›l›k ‹nsanl›k Suçudur
a-) Hiç kimse ›rk ve milliyeti dolay›s›yla d›ﬂlanamaz, horlanamaz, zulme u¤rat›lamaz ya da ayr›cal›kl› k›l›namaz.
b-) Irkç›, ﬂoven, halklar aras›nda düﬂmanl›k yayan, istilac›, ulus ve halk de¤erlerinin yozlaﬂt›r›lmas›n›, as›l özünden sapt›r›lmas›n› amaçlayan hiçbir kurumlaﬂmaya ve faaliyete izin verilmez.
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Madde 32- Örgütlenme, Toplanma ve Gösteri Özgürlü¤ü
a-) Baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak üzere, köylüler, memurlar, küçük esnaflar, kad›nlar, gençlik vb. tüm halk s›n›f ve tabakalar›n›n mesleki, kültürel, sosyal, siyasal her alanda örgütlenme özgürlü¤ü vard›r. Halk güçlerinin örgütlenme
özgürlü¤ünü kullanmalar› devletçe desteklenir ve özendirilir.
b-) Örgütlenme özgürlü¤ü ve hakk›, asker ve polis dahil
tüm memurlar›n meclisler, sendikalar ve her düzeyde örgütlenme haklar›n› da içerir. Bunu engelleyen tüm yasa
ve tüzükler yürürlükten kald›r›l›r.
c-) Herkes önceden izin almaks›z›n, bar›ﬂc›l toplanma ve
gösteri yapma hakk›na sahiptir. Halk›n yarar›na olan toplanma ve gösteriler, bina, alan, ulaﬂt›rma araçlar› ve bu
haklar›n gerçekleﬂmesi için gerekli di¤er maddi ﬂartlar
sa¤lanarak desteklenir.
NEDEN? Çünkü, örgütlenme, toplanma ve gösteri
yapma özgürlü¤ü sa¤lanmadan düﬂünce özgürlü¤ü
tek baﬂ›na bir anlam ifade etmez. Keza, örgütsüz s›n›f
ve katmanlar, söz ve karar hakk›n› kullanamazlar. Dolay›s›yla bu özgürlükler, düﬂünce özgürlü¤ünün tamamlay›c› bir parças› olarak; halk›n söz ve karar hakk›n› kullanmas›n›n gerekli koﬂulu olarak Demokratik
Halk Cumhuriyeti taraf›ndan güvence alt›na al›nm›ﬂlard›r. Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu özgürlükleri
sözde olmaktan, göstermelik olmaktan ç›kar›r.
Bu yap›lamad›¤› taktirde, aynen bugün oldu¤u gibi,
de¤il “izinsiz” gösterilere, yasal mitinglere dahi polis taraf›ndan sald›r›ld›¤›, kitlesel gösterilerde katliamlar›n yap›ld›¤›; derneklerin, sendikalar›n s›k s›k
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bas›ld›¤› ve kapat›ld›¤› ülke tablosu de¤iﬂtirilemez.
Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu tabloyu de¤iﬂtirmek için varolacakt›r.

Madde 33- Kad›nlar, Aile Ve Çocuklar
a-) Aile kurumunda, aile bireylerinin ekonomik olarak özgürleﬂmeleri sa¤lanarak, gerici, pederﬂahi ve ekonomik
ç›kara dayal› iliﬂkilerin dönüﬂtürülmesinin maddi ortam›
sa¤lanacakt›r. Halk›n ç›karlar›, dürüstlük, karﬂ›l›kl› sevgi
ve sayg› temelinde kurulan yeni toplumda, ailenin de,
toplumsal geliﬂmeyi engelleyen de¤il, h›zland›r›c› bir rol
üstlenecek tarzda yeniden ﬂekillendirilmesi as›l hedeflenendir.
b-) Kad›n ile erkek, ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel,
tüm alanlarda, tüm üretim ve yönetim kurumlar›nda hak
eﬂitli¤ine sahiptir.
c-) Kad›nlar›n bilinçlenmesi, örgütlenmesi, etkinliklerinin
artt›r›lmas› ve ülke yönetimine her alanda kat›lmalar›n›n
sa¤lanmas› için kesin ve etkin önlemler al›n›r.
d-) Kad›n›n cinsiyetinden dolay› bir reklam arac› ve meta
olarak kullan›lmas›na izin verilmez.
e-) Resmi ve gayri-resmi hiçbir fuhuﬂ yuvas›na izin verilmez. Fuhuﬂun ekonomik ve sosyal temelini yok etmek
için gerekli önlemler al›n›r.
f-) Anal›¤›n ve çocuk bak›m›n›n toplumsal bir iﬂ ve görev
oldu¤unun bilinciyle çocuk bak›m› için kreﬂler, çocuk bak›m yuvalar› vb. kurulur.
g-) Hamile kad›nlar›n çal›ﬂt›r›lmas› annenin ve çocu¤un
sa¤l›¤› gözetilerek s›n›rlan›r. Ayn› amaç gözetilerek ücretli hamilelik izni verilir.
h-) Çocuklar iﬂçi olarak çal›ﬂt›r›lamaz. Çocuk eme¤inin
kullan›m› yasakt›r. Ö¤renim gören çocuklar e¤itim programlar› d›ﬂ›nda çal›ﬂt›r›lamazlar.
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›-) Gençli¤in gelecek demek oldu¤unun bilinciyle, gelece¤in toplumunun mimar› olacak gençler için tüm imkanlar
seferber edilerek, onlar›n sa¤l›kl›, üretken, yurtsever insanlar olarak yetiﬂtirilmeleri için her türlü koﬂul sa¤lan›r.
Madde 34- Tüm Emekçiler Çal›ﬂma, Geçim ve Örgütlenme Güvencesine Sahiptirler; Çal›ﬂma Yaﬂam›na ‹liﬂkin
Tüm Yasalar ‹ﬂçi Ve Di¤er Emekçi Meclisleri Taraf›ndan
Yap›l›r
a-) Çal›ﬂmak her vatandaﬂ için bir hakt›r. Devlet bu hakk›
güvence alt›na al›r.
b-) ‹ﬂçilerin maddi ve kültürel geliﬂmesini sa¤layacak bir
ücret politikas› güvence alt›na al›n›r. Vergi d›ﬂ›nda iﬂçi ücretlerinde hiçbir kesinti yap›lmaz.
c-) Dinlenme, her çal›ﬂan için bir hakt›r. Tüm çal›ﬂanlar
için tatil olanaklar› yarat›lmas›n›n, iﬂgünü süresinin günün ﬂartlar›na ve iﬂin niteli¤ine göre en aza indirilmesinin
koﬂullar› sa¤lan›r.
d-) Grev hakt›r. Lokavt yasakt›r.
e-) K›rda, ﬂehirde emekçilerin meclis, sendika ve di¤er
sosyal, ekonomik, siyasal örgütlenmelerinin geliﬂtirilmesi sa¤lan›r. ‹ﬂçi, köylü, memur, esnaf, tüm çal›ﬂanlar kendilerini ve ülkeyi ilgilendiren konularda görüﬂ belirtme,
öneride bulunma ve karar alma hakk›na sahiptir; çal›ﬂanlara ve onlar›n sendika, meclis vb. örgütlenmelerine siyaset yasa¤› konulamaz.
f-) Emekçilerin çal›ﬂma yaﬂam›na iliﬂkin tüm yasalar iﬂçi
ve di¤er emekçi meclislerinin bizzat kat›l›mlar›yla oluﬂturulur.
g-) Kamu çal›ﬂanlar› ilgili tüm birimlerde, meclisleri arac›l›¤›yla söz ve karar hakk›na sahip olacakt›r.
h-) Özürlüler ve Emekliler, Toplumsal Yaﬂam›n D›ﬂ›na ‹ti38
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lemez, Haklar› ve Toplumsal Yaﬂama Her Düzeyde Kat›l›mlar› Güvence Alt›na Al›n›r;
Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde, iﬂ kazas›, emeklilik,
hastal›k, çal›ﬂma yetene¤ini kaybetme gibi nedenlerle çal›ﬂamayacak duruma gelen emekçilerin ve tüm özürlülerin yaﬂamlar›n› en iyi ﬂekilde sürdürmeleri sa¤lan›r.
Çünkü, Sömürü ve patronlar›n daha fazla kar h›rs› üzerine ﬂekillenmiﬂ önceki rejimde yaﬂl›l›k, sakatl›k, emeklilik,
iﬂe yaramaman›n ve toplum d›ﬂ›na itilmenin ad› olmuﬂtur. Halk Cumhuriyeti emekliler için, topluma y›llarca
emek vermiﬂ insanlar›n sayg› ve sevgi gördü¤ü, ekonomik aç›dan rahat ve huzurlu yaﬂad›¤› bir ortam yaratmay›; özürlüler için, toplumsal yaﬂama aktif olarak kat›labilecekleri koﬂullar› haz›rlamay› toplumsal bir görev ve
borç sayar.
›-) Tüm çal›ﬂanlar›n iﬂ güvenli¤inin, sosyal güvenli¤inin
sa¤lanmas› gerekli kurumlar oluﬂturularak güvence alt›na al›n›r.
j-) Çal›ﬂmak isteyen ama herﬂeye karﬂ›n iﬂsiz kalanlar›n
asgari geçinme koﬂullar›n›n sa¤lanmas› devlet güvencesi
alt›nda olacakt›r.
k-) Küçük üretici, kredi, üretim araçlar› ve emeklerinin,
ürünlerinin karﬂ›l›¤›n› veren fiyat politikalar› ile desteklenir, örgütlenme haklar› güvence alt›na alIn›r, kooperatifler içinde toplanmalar› özendirilir.
l-) Demokratik Halk Cumhuriyeti yurtd›ﬂ›ndaki iﬂçilerin
sorunlar›n›n çözülmesi için çaba sarfeder; ekonomik, siyasal, kültürel, ulusal hiçbir aç›dan ve hiçbir biçimde aﬂa¤›lanmalar›na izin vermez; ekonomik, siyasal ve sosyal
haklar›n›n takipçisi olur. Uluslararas› anlaﬂmalarla yurtd›ﬂ›ndaki yurttaﬂlar›n›n bulunduklar› ülkedeki haklar›n›n yasal güvence alt›na al›nmas›n› sa¤lar. Yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan
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genç, yaﬂl› tüm halk›n, vatanlar›ndan kopmamalar›, ulusal ve halk de¤erlerine yabanc›laﬂmamalar› için gerekli
kurumlaﬂmalar› oluﬂturup bu alanda yayg›n bir faaliyet
yürütür.
NEDEN? Çünkü, Üretim toplumsal ve Kolektif bir faaliyettir. Yarat›c›lar› kafa ve kol emekçileridir. Üretimi sa¤layan emekçilerin, üretimin yap›lmas›nda,
planlanmas›nda, da¤›l›m ve paylaﬂ›m›nda söz ve karar sahibi olmalar› en temel haklar›d›r. Çal›ﬂabilir durumdaki her Demokratik Halk Cumhuriyeti yurttaﬂ›,
çal›ﬂma hakk›na, çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde örgütlenme hakk›na ve üretim sürecinin bütününe iliﬂkin söz ve karar hakk›na sahip olmak durumundad›r. Ülke nüfusu
aç›s›ndan bu kadar büyük bir ço¤unlu¤u oluﬂturan
ve üretimde bu kadar önemli bir yer tutan bir kesimin, ülke yönetiminin d›ﬂ›nda b›rak›ld›¤› bir ülke demokratik olamaz. Eme¤e de¤er vermeyen, eme¤in
karﬂ›l›¤›n› vermeyen bir yönetim, demokrasi de¤ildir.
Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu temel gereklilikleri
her koﬂulda sa¤lamay› görevi sayar. ‹ﬂsizlik bir kader
gibi milyonlara dayat›lamaz, hiçbir emekçi iﬂ güvencesinden yoksun b›rak›lamaz. Demokratik Halk Cumhuriyeti, yar› aç, yar› tok çal›ﬂmaya mahkum edilen,
iﬂ güvenceleri patronun iki duda¤› aras›na b›rak›lan,
iﬂ kazalar›nda milyonlarcas› ölen ya da sakat b›rak›lan tüm çal›ﬂanlar›n bu kaderlerini de¤iﬂtirecektir.
Onun ana amaçlar›ndan biri budur.

Madde 35- E¤itim ve Bilim Halk ‹çindir
a-) E¤itim, ulusal ve halk de¤erlerine, kültürüne yabanc›40
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laﬂt›r›lm›ﬂ gençli¤i bu de¤erler ve kültürle donatacak, ülkenin kalk›nmas›na, ulusal servetin büyütülmesine hizmet edecek bir muhtevaya sahip k›l›nacakt›r. Demokratik
Halk Cumhuriyeti, e¤itim sistemini üretici güçleri geliﬂtiren, toplumcu, yurtsever, ilerici, bilimsel yanlar›yla ve zihinsel, bedensel, ruhsal, teknik tüm boyutlar›yla bir bütün olarak ele al›r.
b-) Devlet, e¤itim hakk›ndan bütün vatandaﬂlar›n yararlanmas›n› güvence alt›na al›r. Her vatandaﬂ için ilk ve ortaö¤retim zorunludur.
c-) E¤itim, devletin görevidir. Özel statülü üniversiteler,
vak›f üniversiteleri, holding üniversiteleri ve benzeri kurumlar derhal la¤vedilecek; E¤itim sisteminde ayr›cal›kl›
ve özel e¤itime izin verilmeyecektir.
d-) E¤itim her düzeyde ücretsizdir. Ögrencilerden hiçbir
biçimde kay›t paras›, harç al›namaz. Bar›nma (yurt), beslenme, e¤itim araç-gereçleri ve benzeri ihtiyaçlar› devlet
taraf›ndan karﬂ›lan›r.
e-) Demokratik Halk Cumhuriyeti, herkesin okur-yazar olmas›n› sa¤lar, e¤itimi sadece bununla s›n›rland›rmaz,
halk›n çok yönlü e¤itilmesini gerçekleﬂtirir.
f-) Her gencin yüksek ögrenim yapabilme hakk› sa¤lan›r,
koﬂullar› yerine getirilir.
g-) Her düzeydeki okullarda faﬂist, gerici, ﬂovenist e¤itim
programlar› kald›r›larak, e¤itim, halk›n ç›karlar›n› esas
alan, demokratik, ba¤›ms›zl›kç›, üretkenlik ve yarat›c›l›¤›
geliﬂtiren bir temelde yeniden düzenlenir. Herkesin ana
dilinde e¤itim görmesi do¤al bir hakt›r. Bu hakk›n kullan›lmas› engellenemez, s›n›rland›r›lamaz.
h-) Üniversiteler halk›n hizmetinde, halk yarar›na olacak
ﬂekilde demokratik olarak örgütlenir.
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›-) Halk üniversiteleri oluﬂturularak iﬂçi ve yoksul köylü
kökenli gençlerin üniversite e¤itimi almalar›na öncelik tan›n›r.
j-) YÖK ve benzeri kuruluﬂlar la¤vedilerek üniversiteler
demokratik tarzda yeniden örgütlendirilecek; ö¤retim eleman› ve araç gereç istihdam› aç›s›ndan e¤itimin hakk›n›
verebilecek ﬂekilde düzenlenecektir. YÖK taraf›ndan verilmiﬂ tüm akademik kariyerler, soruﬂturularak yeniden de¤erlendirilecektir.
k-) Üniversiteler, içinde ögrencilerin, ö¤retim üye ve elemanlar›n›n, üniversite çal›ﬂanlar›n›n ve Halk Meclisi temsilcilerinin yer ald›¤› ÜN‹VERS‹TE KONSEYLER‹ taraf›ndan yönetilir. Üniversitelerin demokratikleﬂmesinde ö¤retim üyeleri ve çal›ﬂanlarla birlikte ö¤rencilerin en geniﬂ
ölçüde söz ve karar sahibi olmalar› esast›r. Üniversitelerin güvenli¤i bizzat Ö¤renci Meclisleri taraf›ndan organize edilecektir.
NEDEN? Çünkü, gerici, yoz, ﬂovenist e¤itimin beyinlere yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› liselerde, k›ﬂlaya dönüﬂtürülen üniversitelerde yetiﬂtirilen bir kuﬂak, elbette ülkeyi ileriye taﬂ›yamaz. Egemenlerin istedi¤i
de bir yerde buydu. Özellikle 12 Eylül’den itibaren bu
politikalara h›z verdiler, gençli¤imizi “güvenilmez”
ve suçlu ilan ettiler.
E¤itimin muhtevas›, bilimsel geliﬂmeyi sa¤layacak,
halk›n›n sorunlar›n› çözecek, eﬂitsizlikleri ortadan
kald›racak beyinler yetiﬂtirmeye göre de¤il, tekellerin ihtiyaçlar›na cevap veren nitelikte elemanlar ve
düzene boyun e¤en kuﬂaklar yetiﬂtirmeye göre ayarland›. Sistem bilimsellikten uzaklaﬂt›r›ld›; üniversitelerin tüm bilimsel, idari insiyatifi yokedildi, iktidarla42
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r›n bask› ve yönlendirmesi alt›na al›nd›.
E¤itimin bu yap›s›, ilk, orta, yüksekokullarda, her düzeyde baﬂtan aﬂa¤›ya de¤iﬂtirilmek durumundad›r.
Köklü bir de¤iﬂiklik yap›lmad›¤› sürece, e¤itimdeki
bozulma ve çürüme iyileﬂtirilemez. Sa¤l›kl› beyinler
yetiﬂtirilemez. Demokratik Halk Cumhuriyeti, bilim
ve e¤itimi, halk›n s›n›rs›z olarak yararlanabilece¤i,
halk›n ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlar›na cevap
verecek tarzda yeni baﬂtan örgütlemek zorundad›r.

Madde 36- Sa¤l›k, Konut, Ulaﬂ›m
a-) Herkes do¤uﬂtan baﬂlayarak sa¤l›kl› ve güvenlikli bir
yaﬂam hakk›na sahiptir. Devlet bu amaçla insan sa¤l›¤›n›
her ﬂeyin üzerinde tutarak her türden sa¤l›k hizmetlerini
ücretsiz karﬂ›lar.
b-) Tüm hastane ve sa¤l›k kurumlar› merkezi olarak organize edilip yerel yönetimlerin denetiminde toplanacak;
hastaneler personel ve cihaz bak›m›ndan ülkenin her yerinde asgari standartlara sahip olacaklard›r.
c-) Tüm sa¤l›k hizmetleri ticaret arac› olmaktan ç›kart›l›r.
Koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin yayg›nlaﬂt›r›Imas›, ilaç sanayiinin emperyalist tekellerin denetiminden kurtar›lmas›, t›p e¤itiminin halk›m›z›n ve ülkemizin koﬂullar›na göre
yeniden biçimlendirilmesi, iﬂyeri hekimli¤inin kurumlaﬂt›r›lmas›, tüm emekçi semtlerine sa¤l›k kurumlar› götürülmesi sa¤l›k politikas›n›n öncelikli hedefleridir.
d-) Tüm halk›n sa¤l›kl› konut sahibi olma hakk› vard›r.
Devlet bu hakk› karﬂ›lamak için tüm gücünü seferber
eder. Gecekondu bölgelerindeki evlerin sa¤l›kl› ve güvenli hale getirilmesi; gecekondu semtlerinin yol, su, elektrik,
sa¤l›k kurumu gibi alt yap› eksikliklerinin tamamlanmas›;
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Islah edilemez durumdaki gecekondular yerine toplu konutlar inﬂa edilmesi halk iktidar›n›n öncelikleri aras›ndad›r.
e-) Yerine yenisi yap›lmad›kça halk›n oturdu¤u hiçbir ev
y›k›lamaz.
f-) Hiç kimse ihtiyaç fazlas› evi boﬂ tutamaz; bir y›l oturulmayan evlerin halk taraf›ndan kullan›lmas› hakk› do¤ar.
g-) Ulaﬂ›m, halk›n ihtiyaçlar›n› giderecek bir biçimde, halk
yarar›na düzenlenir.
Ulaﬂ›m›n organizasyonu ve geliﬂtirilmesinde temel ve
öncelikli olan toplu taﬂ›mac›l›kt›r. ﬁehir içi ve ﬂehirleraras› ulaﬂ›mda toplu taﬂ›mac›l›k, öncelikle de demiryolu taﬂ›mac›l›¤› geliﬂtirilecek; ulaﬂ›ma yönelik yat›r›mlar›n ana
gövdesi bu alana kayd›r›lacakt›r. Çeﬂitli otoban, köprü
benzeri yerlerde paral› geçiﬂ uygulamas›na, bu alandaki
özel ﬂirketlerin varl›¤›na son verilecek; bu alanlardaki bak›m, onar›m ve hizmet devlet taraf›ndan üstlenilecektir.
NEDEN? Çünkü, sa¤l›k, konut, ulaﬂ›m gibi temel altyap› sorunlar› halk›n karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u baﬂl›ca
problemlerdir. Egemen s›n›flar›n izledikleri her politika
bu problemleri büyütmekten baﬂka iﬂe yaramam›ﬂt›r.
Sa¤l›k sorunu, bu alandaki özelleﬂtirmeler ve devlet
denetemindeki sa¤l›k kurumlar›n›n arpal›k olarak kullan›lmas›, sigorta ve devlet hastanelerinin adeta iﬂlemez hale getirilmesi sonucunda çözülemez hale getirilmiﬂ, ancak paras› olan›n yararlanabildi¤i bir sektöre
dönüﬂmüﬂtür.
Konut sorunu, k›rsal alandaki talanc› politika ve yanl›ﬂ
taban fiyatlar› politikas›yla, köy yakma ve göç ettirme
politikas›yla, bunlar›n sonucunda büyük kentlerde olu44

Bağımsız Demokratik Bir Ülke İçin Halk Anayasası

ﬂan gecekondulaﬂmayla içinden ç›k›lamaz hale getirilmiﬂ, gecekondu y›k›mlar› dramatik boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r.
Ulaﬂ›m sorunu, tekellere hizmet eden ve sadece özel
taﬂ›mac›l›¤a ve karayollar›na yat›r›m yapan politikalarla, her y›l trafik kazalar›nda binlerce insan›m›z›n öldü¤ü bir do¤al afete, halk için bir çile arac› haline dönüﬂmüﬂtür.
Tekellerin sorunlar›n› de¤il, halk›n sorunlar›n› çözmek
için varolan Demokratik Halk Cumhuriyeti, halk›n bu
sorunlar›n› öncelikli olarak halletmek, ekonomik kaynaklar›n› öncelikli olarak bu alanlara yöneltmek zorundad›r. Sa¤l›k, konut ve ulaﬂ›m sorunu çözülmeksizin, insanca bir yaﬂamdan sözedilemez.

Madde 37- Kültür, Sanat
a-) Kültür yap›m›zdaki yozlaﬂmay› durdurup, halk›n tarih
içinde oluﬂmuﬂ gelenek ve kültürünü geliﬂtirmek, halk
kültür ve de¤erlerinin önünü açmak, halk›n iktidar›n›n öncelikli görevlerindendir. Bu çerçevede; emperyalizmin
kozmopolit, yoz, bireyci ve tüketici kültürünün ortadan
kald›r›lmas› için halk›, kendi de¤er ve gelenekleri temelinde devrimci ve yurtsever bir kültürle donatmaya yönelik
tedbirler al›n›r, programlar oluﬂturulur.
b-) Demokratik Halk Cumhuriyeti, ahlaki yozlaﬂmaya, ideolojik ve kültürel dejenerasyona karﬂ› mücadele ederek,
kültürel yenilenme ve geliﬂme politikalar›n› yürürlü¤e koyar. Ahlaki yozlaﬂman›n, bireyci ideoloji ve kültürün, çeﬂitli kesimlerin h›rs›zl›k gibi suçlara, fuhuﬂ batakl›¤›na sürüklenmesinin ekonomik, sosyal temeli ortadan kald›r›lmadan kültürel yenilenmenin baﬂar›ya ulaﬂamayaca¤›n45
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dan hareketle, bu mücadele ekonomik ve sosyal düzenlemeler eﬂli¤inde yürütülür.
c-) Düﬂünce, sanat, bilim üretiminin, bu üretime halk›n
kat›l›m›n›n önündeki ekonomik, siyasal engeller ortadan
kald›r›l›r; öte yandan, sanat ad› alt›nda yozlaﬂma ve ahlaks›zl›¤›n teﬂvik edilmesine, halk›n paylaﬂ›mc› tarihsel
de¤erlerinin yok edilmesine izin verilmez.
d-) Çeﬂitli dallarda faaliyet yürüten, ürün veren ayd›n ve
sanatç›lar›n Ayd›n-Sanatç› Meclisleri’nde örgütlenmesi;
il, ilçe, köy düzeyinde Halk Meclisleri’nin deste¤iyle kültür merkezlerinin kurulmas› teﬂvik edilir. Sanatç›lar›n
oluﬂturdu¤u dernekler, meclisler, kooperatifler Kültür Bakanl›¤›nca desteklenir.
e-) Anadolu topraklar›n›n binlerce y›ll›k kültürel miras›,
folklorik de¤erleri, sanat yap›tlar›, mimari eserleri titiz bir
koruma alt›na al›narak halk›n hizmetine sunulur. Emperyalistler taraf›ndan ya¤ma edilen tarihi eserlerin geri getirilmesi için özel çaba sarfedilir.
NEDEN? Çünkü, yaﬂam›m›z›n 24 saatine çarp›k kapitalizmin kültürü hakim k›l›nmaya çal›ﬂ›ld›. Yaﬂam›m›z,
tüketim ç›lg›nl›¤›yla, yozluklarla, ahlaki dejenerasyonla, fuhuﬂla, uyuﬂturucuyla, kumarla, futbol fanatikli¤iyle, tüm bunlar› ö¤ütleyen ve müzikten edebiyata
her alana yay›lan sözde sanat ve sanatç›larla kuﬂat›ld›. Halk›m›z›n en güzel de¤erleri bireycilikle, köﬂe
dönmecilikle yok edilmeye çal›ﬂ›ld›. Halk›n de¤erleri
a¤›r biçimde tahribata u¤rad›. Demokratik Halk Cumhuriyeti iﬂte bu nedenle, uygulayaca¤› kültür politikas›yla, bu tahribat› onarmay›, halklar ve toplumu oluﬂturan bireyler aras›nda paylaﬂ›m›, sevgiyi, sayg›y›,
yard›mlaﬂmay›, fedakarl›¤›, halk›n olumlu gelenek ve
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de¤erlerini esas alan bir kültürün oluﬂturulmas›n› hedefler; iradi politika ve kurumlaﬂmalarla, bizzat Meclislerin yönetimi ve kitlesel kat›l›m›yla halk›n yaﬂam›n› emperyalizmin, kapitalizmin yoz kültürünün etkilerinden ar›nd›rma faaliyetini yürütür.

Madde 38- Çevre
a-) Çevre sorunu ve korunmas›, merkezi planlamalar çerçevesinde ele al›n›r. Do¤al çevreyi kirletecek, halk›n sa¤l›¤›n› tehdit edecek sanayi yat›r›mlar›na izin verilmez.
Tüm fabrika, atölye benzeri tesislerin do¤ay› ve çevreyi
kirletmeye karﬂ› filtre, ar›nd›rma, at›k toplama ve benzeri
önlemler almalar› zorunludur.
b-) Sanayide, ›s›nmada do¤al enerjinin daha yayg›n kullan›lmas›na öncelik verilir. Nükleer enerji, gen teknolojisi
vb. kullan›m›n›n beraberinde getirdigi çevre ve toplum
sa¤l›¤›n› tehdit eden etkenlere karﬂ› önlemler almak devletin görevleri aras›ndad›r. Tüketim maddelerinin imalat›nda, ve ürünlerde çevre kirlenmesine yol açacak hammaddeler ve ambalajlar›n kullan›lmamas› özendirilir.
c-) Kentlerin kanalizasyon ve çöp toplama gibi altyap› sorunlar› yerel yönetimlerin öncelikli görevleri aras›ndad›r.
Hiçbir yerel yönetimin halk› çöp ve pislik içinde yaﬂatmaya hakk› yoktur. ‹l, ‹lçe ve Mahalle Meclisleri bu konunun
do¤rudan denetleyicisidirler.
d-) Okullarda ve her düzeyde çevre bilincini geliﬂtirecek
bir e¤itim verilecek; devletin halk iktidar› öncesi yak›p y›kt›¤› ormanlar›n canland›r›lmas› için toplumsal bir seferberlik ilan edilecektir.
NEDEN? Çünkü, Sa¤l›kl› bir yaﬂam, Sa¤l›kl› çevre ko47
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ﬂullar›n›n varl›¤›yla mümkündür. Her ﬂeyin tekellerin
ç›karlar›na göre düzenlendi¤i, ya¤mac›l›¤›n, talanc›l›¤›n iﬂbaﬂ›nda oldu¤u bir ülkede do¤al çevrenin korunamayaca¤›n› yaﬂayarak gördük. K›y› ya¤mac›l›¤›na, ormanlar›n katledilmesine, deniz, göl ve nehirlerimizin kirletilmesine, zehirli fabrika at›klar›yla halk
sa¤l›¤›n›n tehdit edilmesine bu küçük az›nl›¤›n ç›karlar› için göz yumulmuﬂ, bu çevre katliam› bizzat iktidarlar›n onay›yla yürütülmüﬂtür. Demokratik Halk
Cumhuriyeti, bu do¤al çevrenin ve güzelliklerin halka ait oldu¤u, hiçbir üretim ve yat›r›m›n halk sa¤l›¤›na karﬂ› olamayaca¤› bilinciyle, bu konuda kesin hükümler yürürlü¤e koymakla, çevre suçlar›na karﬂ›
sert önlemler almakla yükümlüdür.

Madde 39- Spor
Demokratik Halk Cumhuriyeti, spor ve dinlenmenin do¤al
hak oldu¤u anlay›ﬂ›yla, halk›n spor, dinlenme, tatil ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak tesisler kurar; bunun için gerekli
yasal, idari düzenlemeleri yapar.
Sporun, meta olmaktan ç›kar›larak beden ve ruh sa¤l›¤›na, insanlar›n kardeﬂlik ve kollektif dayan›ﬂma ruhuyla
yetiﬂtirilmesine hizmet etmesi sa¤lan›r. Bu amaçla spor
halk›n do¤rudan kat›labilece¤i bir toplumsal faaliyet haline getirilerek, yayg›n spor üniteleri kurulur, kitlesel ve
amatör spor desteklenir. Küçük bir az›nl›¤›n de¤il, geniﬂ
halk kitlelerinin spor yapmas›n›n koﬂullar› oluﬂturulur.

NEDEN? Çünkü, spor ülkemizde kitlelere dinamizm
kazand›ran bir araç olmaktan ç›k›p, adeta ülkenin kanayan yaras› haline gelmiﬂtir. Belli bir az›nl›¤›n para
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kazanmak için kurdu¤u klüpler çevresinde odaklaﬂan
spor, geniﬂ kitlelerin apolitikleﬂtirilmesinin, ülke sorunlar›ndan uzaklaﬂt›r›lmas›n›n ve birbirine düﬂürülmesinin arac› haline gelmiﬂtir. Futbol fanatikli¤inin
k›yd›¤› can say›s› bile durumun vahametini ortaya
koymaktad›r. Demokratik Halk Cumhuriyeti, sporu kitlelere yayarak, onun özünde varolan, bedenin e¤itimi
ve insanlar›n kardeﬂli¤i düﬂüncesini öne ç›kararak bu
tabloyu de¤iﬂtirmeyi hedeflemek durumundad›r.

Madde 40- ‹ltica Hakk›
Demokratik Halk Cumhuriyeti, hakl› bir davay› savundu¤u, ulusal kurtuluﬂ mücadelesi verdi¤i ve devrimci hareketlere kat›ld›¤› için veya ayn› muhtevadaki bilimsel ve
sanatsal faaliyetlerinden dolay› gerici yönetimler taraf›ndan bask›ya maruz b›rak›lan yabanc› uyruklu herkese s›¤›nma ve yerleﬂme hakk› tan›r.

Madde 41- ﬁehitler ve ﬁehit Aileleri
Demokratik Halk Cumhuriyeti, emekçi halk›n kurtuluﬂ
mücadelesinde ölümsüzleﬂenlerin an›s›n› yaﬂat›r, miras
b›rakt›klar› kararl›l›k, özveri, davaya ba¤l›l›k ve cesaretlerini, halk›n bilincinde ölümsüzleﬂen de¤erler olarak korur.
ﬁehit aileleri ve çocuklar› ve gaziler, devletin güvencesinde olacak, yaﬂamlar› ve e¤itimleri için gerekli her ﬂey öncelikle sa¤lanacakt›r.

Madde 42- Demokratik Halk Cumhuriyeti Vatandaﬂlar›n›n Asli Görevi
Halk›n ç›karlar›n›, anayasay› ve vatan› savunmak, her Demokratik Halk Cumhuriyeti vatandaﬂ› için kutsal ve onur-
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lu bir görevdir.
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BÖLÜM : 6
ÜRETIM, BÖLÜﬁÜM VE TÜKET‹M,
ÜCRET VE F‹YATLAR,
EMPERYAL‹ZM VE TEKELLERE GÖRE DE⁄‹L,
HALKIN ‹HT‹YAÇLARINA GÖRE BEL‹RLEN‹R
- Ekonomi Madde 43- Emperyalizmin Ve Tekellerin Ekonomik Egemenli¤ine ‹zin Verilmez.
Demokratik Halk Cumhuriyeti, üretici güçlerin geliﬂmesinin ve ülke kalk›nmas›n›n önünde engel olan emperyalizmin ve tekellerin ekonomik ve siyasi tahakkümünü kald›racak politikalar› yürürlü¤e koyar.

Madde 44 - Ekonomi politikalar›n›n temeli, halk›n ihtiyaçlar› ve ç›karlar›d›r. Ekonomiyi bu temelde düzenleyebilmek için, oligarﬂik güçlere ait tekeller, onlar›n denetimindeki tüm üretim üniteleri kamulaﬂt›r›lacakt›r.

Madde 45- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde sanayi ve
ticaret, tar›m ve hayvanc›l›k alanlar›ndaki temel üretim
üniteleri, yeralt› ve yerüstü zenginlikleri, topraklar halk›n
ortak mal›d›r.

Madde 46- Bankalar, deniz ve hava limanlar›, enerji
santralleri, barajlar, ulaﬂ›m ve haberleﬂme, d›ﬂ ticaret alan›ndaki iﬂletmelerin mülkiyet ve denetimi devlete aittir.
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Madde 47- Üretim, ekonomik ve sosyal dönüﬂümü sa¤layacak, ulusal geliri büyütüp, halk›n refah›n› geliﬂtirecek
tarzda planl› bir ekonomiye göre düzenlenir. Tekelleﬂmeye, kartelleﬂmeye izin verilmez.
Ülke ekonomisini kendi kendisine yetecek bir iç bütünlü¤e kavuﬂturmak için ekonomi a¤›r sanayi temelinde geliﬂtirilir, tar›m modernleﬂtirilerek sanayiye girdi olacak ﬂekilde örgütlenir.
Ekonominin planlanmas›n›n ve halk›n geçim düzeyinin
enflasyon, zam gibi geliﬂmelerle bozulmamas›n›n gerektirdi¤i önlemler al›n›r. Kapitalizmin plans›z ekonomiye
dayanan özelli¤i enflasyonun esas kayna¤›d›r. Üretim ve
tüketim aras›ndaki dengesizlik ortadan kald›r›l›p, ülke
kaynaklar› rasyonel olarak kullan›ld›¤›nda, bölüﬂüm adaletli olarak yap›ld›¤›nda enflasyonun koﬂullar› ve zam
yapma gere¤i de ortadan kalkacakt›r.

NEDEN? Çünkü, ülkemiz ekonomisi, tarihinin hemen
hiçbir döneminde emperyalizmin talan ve yönlendirmesinden kurtulamam›ﬂt›r. 1950’lerden sonra ise uygulanan ekonomi politikalar›n tamam› emperyalist
merkezlerde üretilip, ülkemizde iﬂbaﬂ›na gelmiﬂ olan
hükümetlere dikte ettirilen ekonomi politikalard›r.
Ekonomimiz IMF, Dünya Bankas› gibi kurumlarca
yönetilmiﬂtir. Böyle oldu¤u içindir ki, bu ekonomi
politikalardan halk›n pay›na düﬂen her zaman “kemer s›kma”lar, “ac› ilaç”lar olmuﬂtur. Çünkü tüm
ekonomi paketleri halk›n ekonomik sorunlar›n› de¤il,
uluslararas› tekellerin ve onlar›n ülkemizdeki iﬂbirlikçileri olan TÜS‹AD’c›lar›n ekonomik sorunlar›n› çözmeyi amaçlam›ﬂt›r. Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›52
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n› sa¤lam›ﬂ bir Halk Cumhuriyeti elbette IMF, Dünya
Bankas› gibi kurumlar›n ekonomisini belirlemesine
de, kar›ﬂmas›na da izin vermemelidir. Sömürünün
dizginsizce sürdü¤ü bir toplumda haks›zl›klar›n, adaletsizliklerin, bask›n›n, her türlü pisli¤in önüne geçilemez. ‹ﬂte bu yüzdendir ki, Halk Cumhuriyeti’nin
ekonomisi sömürüyü ortadan kald›rmay› hedefleyen
plan ve programlarla yönetilecektir.

Madde 48- Gelir düzeyini gözeten tam adaletli bir vergi
sistemi oluﬂturularak elde edilen ulusal de¤er halk›n mutlulu¤u ve refah› için kullan›l›r.
NEDEN? Çünkü, vergiler sömürü, soygun düzeninin
sahiplerinin geçim kap›s› olmuﬂtur. Adaletli bir vergi
sistemi için varolan tüm vergi yasalar› ve vergi biçimleri, tüm dolayl› vergi biçimleri la¤vedilecek; vergi yükü iﬂveren durumunda olanlarla eme¤iyle geçinenler aras›ndaki ayr›m temelinde adaletli bir biçimde paylaﬂt›r›lacak; halk›n temel ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›nda dolayl› vergilere baﬂvurulmayacakt›r.
Halk›n ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlar› karﬂ›land›¤› oranda, do¤ru bir ücret-fiyat politikas›yla çal›ﬂanlardan al›nan vergilerin en aza indirilmesi ve giderek kald›r›lmas› hedeflenecektir.

Madde 49- K›rsal Alanda Toprak A¤alar›n›n Ekonomik
Ve Siyasi Egemenli¤ine Son Verilecektir

Madde 50- Oligarﬂi içindeki toprak a¤alar›n›n elindeki
topraklar kamulaﬂt›r›larak, geniﬂ bir toprak ve tar›m reformu uygulanacak, topraks›z ve az toprakl› köylülere ihti53
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yaçlar›na göre ve toprak mülkiyetinin ulusal niteli¤ini
bozmadan toprak da¤›t›lacakt›r. Da¤›t›lan bu topraklar al›n›p sat›lamaz, baﬂkalar›na devredilemez.

Madde 51- Büyük tar›msal üniteler olarak düzenlenen
tar›msal iﬂletme ve çiftlikler, tar›m iﬂçilerinin denetimi alt›nda planl› ekonominin bir parças› olarak üretime kat›l›r.
Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde planl› ekonomiye ve
halk›n ihtiyaçlar›na göre üretim yapan küçük ve orta iﬂletmelere yasal olarak izin verilir.

Madde 52- Hayvanc›l›k alan›nda yetiﬂtiricilik ve üretim
yapan küçük üreticilerin eski düzenden kalan tüm borçlar› iptal edilerek bu kesimler desteklenir, kollektif üniteler
içerisinde örgütlenmeleri teﬂvik edilir. Yoksul köylülük ve
küçük üreticiler desteklenmedi¤i taktirde, ortaya yeni
a¤alar›n, tefeci-tüccarlar›n ç›kmas› kaç›n›lmazd›r; halk iktidar› bunun önlemlerini almakla yükümlüdür.

Madde 53- Taban fiyat tespitlerinde üreticilerin eme¤inin karﬂ›l›¤›n›n verilmesi esast›r. Taban fiyat tespitlerinde
en baﬂta üreticilerin Meclisleri belirleyicidir, iﬂçi ve di¤er
halk kuruluﬂlar›n›n da söz ve karar sahibi olmalar› sa¤lan›r.

Madde 54- Köylülü¤ün ekonomik olarak kollektif üretim
üniteleri içinde; siyasal olarak Köylü Meclisleri içinde örgütlenmeleri teﬂvik edilir; emekçi köylüler, kendilerine ve
ülkeye iliﬂkin her türlü söz ve karar hakk›n› bu kurum arac›l›¤›yla kullan›rlar.

Madde 55- Ormanlar, denizler, göller, akarsular halk›nd›r. Ürünlerinden, baﬂta yöre halk› olmak üzere tüm halk›n yararlanmas› sa¤lan›r. Korunmas› ve güvence alt›na
al›nmas› örgütlü halk›n görevidir.
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BÖLÜM : 7
DEMOKRAT‹K HALK CUMHUR‹YET‹’NDE
YASALAR, HALKIN ‹HT‹YAÇLARI,
HUZURU VE GÜVENL‹⁄‹ ‹Ç‹ND‹R
- Yasama Madde 56- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin en yüksek
yasama organ› Genel Halk Meclisi’dir. Genel Halk Meclisi, bölgesel ve çesitli halk kesimlerinin içinde örgütlü oldu¤u Meclislerin, kendi içinden seçimle belirledi¤i temsilcilerden oluﬂur.

Madde 57- Demokratik Halk Cumhuriyet’inde Yasama
ve Yürütme mekanizmalar›n›n oluﬂmas›n›n esas›; halk›n
her kesiminin köylerden, mahallelerden, ilçe, il ve bölge
düzeyindeki meclislere kadar, her düzeyde söz ve karar
hakk›n› kullan›p, temsilcilerini seçmesiyle aﬂa¤›dan yukar›ya halk›n iradesinin hakim k›l›nmas›d›r. Yani halk, iﬂçisi,
memuruyla, kad›n›, erke¤i, genci yaﬂl›s›yla, Genel Halk
Meclisi’nin oluﬂturulmas›nda hem yerel iktidar organlar›nda, hem de çeﬂitli s›n›f ve tabakalar›n ç›karlar›n› savunma temelinde oluﬂturulmuﬂ meclislerinde iradesini ortaya koyacakt›r. Ülke genelinde 4-5 y›lda bir yap›lacak seçimle oluﬂacak ve 4-5 y›l boyunca da halk›n denetleyemeyece¤i bir meclis, gerçek bir demokrasinin arac› ve biçimi
olamaz. Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde, halk›n iktidar
olmas›, bizzat yasama ve yürütme mekanizmas›n›n bu
oluﬂumunda ifadesini bulur.
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Madde 58- Genel Halk Meclisi’nin üyelerinin yar›s›; Bölge Halk Meclisleri’nin, temsil ettikleri nüfusla orant›l› olarak seçip gönderdi¤i temsilcilerden; di¤er yar›s› ise, ‹ﬂçi,
Memur, Köylü, Ö¤renci, Esnaf, Asker, Hukukçu, Ayd›n ve
Sanatç› Genel Meclisleri’nin, sahip olduklar› üye say›s›yla orant›l› olarak seçip gönderdikleri temsilcilerden oluﬂur.

Madde 59- Genel Halk Meclisi’nin Görev ve Yetkileri;
Anayasay› de¤iﬂtirmek,
Kanun yapmak,
Bakanlar Kurulu’nun haz›rlad›¤› program› ve bütçeyi
onaylamak,
Devletler aras› anlaﬂmalar› onaylamak,
Halk Meclisi Divan›’n› seçmek,
Genel, k›smi, özel af yasas› düzenlemek,
Ülke savunmas›n›n ve anayasal düzenin korunmas› amac›yla bölgesel ya da genel savaﬂ hali, ola¤anüstü durum,
seferberlik ilan etmek.

Madde 60- Kanun teklif etme hakk›na aﬂa¤›daki kurum,
kuruluﬂ ve kiﬂiler sahiptir: Cumhuriyet Baﬂkanl›k Kurulu,
Hükümet, Genel Halk Meclisi Üyeleri, Bölge Meclisleri,
Yerel Halk Meclisleri, çesitli halk kesimlerinin meclis, sendika, dernek gibi ülke çap›nda merkezi demokratik kitle
örgütleri, ülke nüfusunun Genel Halk Meclisi üye say›s›na bölünmesiyle elde edilecek rakama eﬂit say›daki yurttaﬂ toplulu¤u.

Madde 61- Genel Halk Meclisi’nde kararlar üye tam say›s›n›n yar›s›ndan bir fazla ço¤unlukla al›n›r. Genel Halk
Meclisi’nin alaca¤› tüm kararlar, ç›kar›lmas› düﬂünülen
tüm kanunlar, ola¤anüstü aciliyet gerektiren haller d›ﬂ›nda, halk›n ve halk örgütlülüklerinin tart›ﬂmas›na sunula56
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cak, ilgili tüm çevrelerden görüﬂ al›nacakt›r. Halk›n tart›ﬂmas›, olumlu ya da olumsuz düﬂüncelerini ifade etmesi
için gerekli koﬂullar ve zaman sa¤lanacakt›r. Genel Halk
Meclisi, tüm ülkenin, halk›n kaderini do¤rudan etkileyecek kararlar›n al›nmas›nda, yasalar›n ç›kar›lmas›nda, bu
tart›ﬂma, görüﬂ, öneri alma sürecinin sonunda, her düzeydeki halk örgütlülüklerinin kat›l›m ve onay›n› esas al›r.

Madde 62- Genel Halk Meclisi’nin kabul etti¤i kanunu
hiçbir merci red ya da iptal edemez. Cumhuriyet Baﬂkanl›k Kurulu’nun bir defaya mahsus Mecliste ve kamuoyunda yeniden tart›ﬂ›lmas›n› sa¤lamak amac›yla veto hakk›
vard›r.

Madde 63- Hükümet, kanun hükmündeki kararlar› Cumhuriyet Baﬂkanl›k Kurulu’nun onay›yla ç›karabilir. Alm›ﬂ
oldu¤u karar› Meclisin ilk çal›ﬂma gününde kanun teklifi
olarak Meclise sunmak zorundad›r. Meclis bu karar› reddederse, ilgili karar yay›nland›¤› günden itibaren tüm sonuçlar› ile birlikte iptal olur.

Madde 64- Anayasaya ters düﬂmeyecek ﬂekilde örgütlenen siyasal partiler, kitle örgütleri, sendikalar vb. kuruluﬂlar her düzeydeki seçimlerde aday gösterebilirler.

Madde 65- Yurttaﬂl›k haklar›na sahip olan herkes seçme
ve seçilme hakk›na sahiptir. Seçme yaﬂ› 16, seçilme yaﬂ›
21’dir. Seçme ve seçilme hakk›, ülkeyi yeniden emperyalizme ba¤›ml› hale getirme ve faﬂist bir rejim kurmaya
dönük siyasi faaliyetlerde bulunma durumunda k›s›tlanabilir.

Madde 66- Genel Halk Meclisi’ne seçilen temsilciler,
kendilerini seçen Meclisler taraf›ndan ço¤unluk karar› ile
görevden al›nabilirler.
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Madde 67- Herhangi bir bölgeyi temsilen Genel Halk
Meclisi’nde yer alan temsilcilerin, seçildikleri Bölge Halk
Meclisi’ndeki üyelikleri devam eder.

Madde 68- Genel, Bölge ve Yerel Halk Meclisi üyelerinin
yarg› karﬂ›s›nda herhangi bir vatandaﬂtan farkl› olarak
özel bir ayr›cal›klar›, dokunulmazl›klar› yoktur. Cumhuriyetin her vatandaﬂ› için geçerli olan kanunlar ve ceza kanunlar› onlar için de geçerlidir.
NEDEN? Çünkü, demokrasi sadece halk›n ülkeyi yönetecek vekilleri seçmesi, söz ve karar hakk›n› vekillere devretmesi demek de¤ildir. Çünkü as›l yönetici
halkt›r ve halk bu yetkisini, görevini her aﬂamada
kullanabilmelidir. Tüm yasama mekanizmas› da buna göre ﬂekillenmelidir. Yasalar›n halk›n ç›karlar›na
uygun olmas›n›n, yasama organlar›n›n yozlaﬂmas›n›n engellenmesi, halk›n her aﬂamada tart›ﬂan, her
aﬂamada söz söyleyen ve karara kat›lan bir iﬂleyiﬂ
içine sokulmas›yla mümkündür. Yasama ancak böyle ﬂekillenirse, o ülke HALKIN YÖNETT‹⁄‹ B‹R ÜLKE
olabilir.
Seçmen yaﬂ› 16 olarak öngörülmüﬂtür; çünkü, bu
yaﬂta gençlerimizin vatanlar› ve halklar› için ölümü
göze alarak savaﬂt›klar›, Gazi gibi ayaklanmalar›n, ve
örne¤in dünya gerçe¤inde ‹ntifadalar gibi halk ayaklanmalar›n›n tarihinin adeta bu yaﬂtaki gençlerimizle
yaz›ld›¤›; ve öte yandan ça¤›n teknolojik geliﬂimi
içinde çocuklar›m›z›n, gençlerimizin pek çok gerçe¤e
erken yaﬂta vak›f oldu¤u görmezden gelinemeyecek
bir geliﬂmedir. Halk iktidar› seçmen ve seçilme yaﬂ›n›, gençli¤i burjuvazinin e¤itim sisteminden kopar›p,
halk›na karﬂ› sorumluluk duyan, bilgili bir gençlik ha58
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line dönüﬂtürdü¤ü ölçüde bu yaﬂ ölçülerini gözden
geçirecektir.

BÖLÜM : 8
DEMOKRAT‹K HALK CUMHURIYET‹’NDE
YÜRÜTME HALKIN ÜSTÜNDE DE⁄‹L,
HALKIN HIZMET‹NDED‹R.
- Yürütme Madde 69- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde yürütme
görevi Cumhuriyet Baﬂkanl›k Kurulu, Bakanlar Kurulu ve
ba¤l› kurumlar taraf›ndan yerine getirilir.

Madde 70- Cumhuriyet Baﬂkan›, Genel Halk Meclisi taraf›ndan seçilir.

Madde 71- Cumhuriyet Baﬂkanl›k Kurulu, Cumhuriyet
Baﬂkan›, ve ‹ﬂçi, Memur, Köylü, Esnaf, Ö¤renci, Hukukçu,
Asker, Ayd›n-Sanatç› Meclislerinin, üye say›s›na orant›l›
olarak kendi içlerinde seçimle belirleyip gönderecekleri
1-4 aras› üyeden oluﬂur.

Madde 72- Cumhuriyet Baﬂkanl›k Kurulu’nun hükümeti
kurmakla görevlendirdi¤i Baﬂbakan’›n oluﬂturdu¤u Bakanlar Kurulu (Halk Hükümeti), Genel Halk Meclisi’nden
ald›¤› onayla göreve baﬂlar. Halk Hükümeti, Genel Halk
Meclisi’ne karﬂ› sorumludur.

Madde 73- Cumhuriyet Baﬂkanl›k Kurulu’nun Görev ve
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Yetkileri:
a-) Devleti temsil eder. Bu görevi Cumhuriyet Baﬂkan› yerine getirir.
b-) Hükümeti kurma göreviyle Baﬂbakan› görevlendirir.
c-) Yasaman›n görevini yerine getiremedi¤i, çözüm üretemedi¤i, karar alamad›¤› durumlarda halkoyuna baﬂvurulmas›n› sa¤lar. Genel Halk Meclisi’ni gerekli gördü¤ü
durumlarda ola¤anüstü toplant›ya ça¤›r›r.
d-) Genel Halk Meclisi’nin ç›kard›¤› kanunlar› bir defaya
mahsus veto yetkisi vard›r. Bakanlar Kurulu taraf›ndan ç›kar›lan kanun hükmündeki kararlar› anayasaya ve yasalara ayk›r› buldu¤u durumlarda, yürütmeyi durdurup, Mecliste görüﬂülmesini isteme hakk›na sahiptir.

Madde 74- Halk Hükümeti’nin Görev ve Yetkileri:
a-) Hükümet, bakanl›klar› arac›l›¤›yla yetki ve sorumluluklar› alt›ndaki kurumlar› ve organlar›, yasalara uygun olarak düzenler, denetler, yönetir ve kararlar›n, politikalar›n
uygulanmas›n› sa¤lar.
b-) Bakanl›klar, yetki alanlar›nda faaliyet sürdüren yerel,
bölgesel halk meclisleri ve iﬂçi, köylü, gençlik, esnaf, asker, hukukçu, ayd›n ve sanatç› meclisleri ve di¤er halk örgütlülükleri ile koordinasyon içinde çal›ﬂ›r. Bakanl›klar›n
faaliyetleri, uygulaman›n muhatab› olan Bölge ve Yerel
Halk Meclisleri’nin ve çeﬂitli halk kesimlerinin örgütlendi¤i meclislerin denetimine aç›kt›r. Bu meclisler, Bakanl›¤›n
uygulamalar›na iliﬂkin, Genel Halk Meclisi’ne güvensizlik
belirtip, güven oylamas› isteme hakk›na sahiptirler.
c-) Bakanlar Kurulu, ekonomiyi ve üretimi planlar, bütçeyi düzenler, bütün devlet iﬂlerini ilgili iktidar organlar› ile
koordineli olarak yürütür.
d-) Halk›n ç›karlar› do¤rultusunda toplumsal düzeni sa¤60
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lamak ve anayasal haklar› güvence alt›na almak için gerekli önlemleri al›r.
e-) Demokratik Halk Cumhuriyeti Anayasas› do¤rultusunda d›ﬂ politikay› belirler, devletleraras› iliﬂkileri yürütür.
f-) Halk Ordusu’nu yönetir. Askerlikle ilgili düzenlemeleri
yapar.
g-) Say›lan yetki ve görevleri d›ﬂ›nda Genel Halk Meclisi’nin kendisine verdi¤i yetkileri kullan›r, görevleri yerine
getirir.

NEDEN? Çünkü, yürütmenin ve yasaman›n, halk›n
denetiminin d›ﬂ›nda b›rak›ld›¤› her sistemde, yönetimin keyfileﬂmesi ihtimal dahilindedir ve bu durumda tüm hak ve özgürlükler, demokrasinin kendisi
tehdit alt›ndad›r. Ülkemizde 1961 Anayasas›’ndan itibaren egemen s›n›flar›n yapt›¤› da esas olarak bu olmuﬂ; 12 Eylül’le birlikte yürütme tamamen güçlendirilip neredeyse sorumsuz say›lm›ﬂt›r. Demokratik
Halk Cumhuriyeti’nde yürütme de, tüm di¤er organlar aç›s›ndan oldu¤u gibi, halk›n, yerel ve genel meclislerin sürekli denetimine tabidir. Halk, yasalar›n yap›lmas›na kat›ld›¤› gibi, yasalar›n uygulan›ﬂ›nda da
söz sahibi ve denetleyici bir konumda olacakt›r.
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BÖLÜM : 9
DEMOKRAT‹K HALK CUMHUR‹YET‹’NDE
DEMOKRAS‹; ‹KT‹DAR YETK‹LER‹N‹N
KÖYLERE, MAHALLELERE KADAR
YEREL MECL‹SLERLE PAYLAﬁILMASI
ÜZER‹NDE ﬁEK‹LLEN‹R
- Yerel Yönetimler Madde 75- Yerel Halk Meclisleri, bölge, il, ilçe, köy ve
mahalle düzeyinde tüm yerleﬂim birimlerindeki iktidar organlar›d›r.

Madde 76- En küçük birim olan köy, mahalle, ilçe ve il
Halk Meclisleri’nin üyelerinin yar›s›, do¤rudan, genel,
eﬂit, gizli oy esas›na göre seçilir. Köy, mahalle, ilçe ve il
meclislerinin di¤er yar› say›daki üyesi ise, köy, mahalle,
ilçe ve ilde kurulu bulunan belli say›da üyeye sahip meclislerin seçti¤i temsilcilerden oluﬂur.

Madde 77- Bölge Halk Meclisleri’nin üyelerinin yar›s›,
mahalle, köy, ilçe ve il yerel Halk Meclisleri taraf›ndan nüfuslar›na oranla seçilen temsilcilerden, di¤er yar›s› ise, iﬂçi, memur, esnaf vb. çeﬂitli halk kesimlerinin meclislerinin bölge örgütlülükleri taraf›ndan üye say›s›na oranla
seçilen temsilcilerinden oluﬂur.
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Bölgelerin s›n›rlar›, ekonomik, co¤rafi, ulusal, yerel özellikler göz önünde bulundurularak Genel Halk Meclisi taraf›ndan belirlenir.

Madde 78- Bölge ve Yerel Halk Meclisleri yetkili olduklar› yerleﬂim birimleriyle ilgili sosyal, siyasal, ekonomik,
kültürel konularda kararlar al›r. Bu kararlar› uygulamak,
kamu düzenini sa¤lamak için yerel düzeyde siyasi, ekonomik, güvenlik ve di¤er alanlarda gerekli örgütlenmeleri kurar. Bu alt organlar›n tümü, Bölge ve Yerel Halk Meclisi’ne karﬂ› sorumludur.

Madde 79- Bölge ve Yerel Halk Meclisleri’nin ald›¤› kararlar ve yürüttü¤ü faaliyetler Demokratik Halk Cumhuriyeti Anayasas›’na ayk›r› olamaz. Kararlar›n al›nmas›nda
ve uygulanmas›nda, ilgili di¤er idare organlar›yla koordinasyon içinde bulunur.

Madde 80- Bölge ve Yerel Halk Meclisleri kendi bölgelerinde geçerli olacak kanunlar› yapmak, yerel ekonomik
planlar›, yerel bütçeyi ve hesaplar› inceleyip onaylamak,
bulunduklar› bölgede halk iktidar›n›n otoritesini sa¤lamak ve yurttaﬂlar›n haklar›n› korumak görev ve yetkilerine sahiptirler.

Madde 81- Bölge ve Yerel Halk Meclisleri, kendi üyeleri
aras›ndan belirli say›daki temsilciyi yürütme olarak seçer.
Yürütme, Bölge ve Yerel Halk Meclisi’ne karﬂ› sorumludur ve uygulamalar› itibar›yla Merkezi Halk Hükümeti’nin
de denetimine aç›kt›r. Yürütme üyeleri seçildikleri ço¤unluk oran›yla görevden al›nabilirler.

Madde 82- Her düzeydeki Bölge ve Yerel Halk Meclisleri’nin yürütme organlar›n›n görev ve yetkileri:
a-) Yürütme organ›, ekonomi sorumlusu, altyap› sorum63
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lusu, güvenlik sorumlusu, kültür sanat sorumlusu baﬂta
olmak üzere yetkileri bölge, il, ilçe ya da köyle s›n›rl› kurumlaﬂmalar ve komiteler oluﬂturur, bölgenin sorunlar›n›
merkezi hükümetle iliﬂki içinde çözmeye ç›l›ﬂ›r.
b-) Bölge ve Yerel Halk Meclisi’nin ald›¤› kararlar›n uygulanmas›n› sa¤lar.
c-) ‹lgili bölge halk›n› ya da meclisini gerekti¤i durumlarda temsil eder.
d-) Bölge ve Yerel Halk Meclisi’ni toplant›ya ça¤›r›r.

Madde 83- Yerel Halk Meclisi Yürütmesi, bir baﬂkan ve
çeﬂitli alanlardaki kurumlaﬂmalar gözönünde bulundurularak belirlenmiﬂ yeter say›da üyeden oluﬂur.

NEDEN? Çünkü, halk›n tüm zenginli¤ini, tüm yarat›c›l›¤›n›, üretkenli¤ini harekete geçirmenin, ülkeyi,
ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi sahiplenmesini sa¤laman›n yolu, halk› her düzeyde söz, karar sahibi yaparak yönetime katmakt›r. Bu ülke, bu topraklar üzerinde yaﬂayan herkesindir; herkesi yönetime katman›n
en temel yollar›ndan biri ise yerel yönetimleri daha
etkili ve yetkili hale getirmekten geçer. Demokratik
Halk Cumhuriyeti iktidar yetkilerini bölge, il, ilçe, mahalleler ve köylere kadar yayarak halk›n karar hakk›n›, kendi yaﬂam›na iliﬂkin herﬂeyi kendisinin belirleme hakk›n› kurumsallaﬂt›r›r. Halka, yerel yönetimlere
yetki vermekten korkan iktidarlar, halktan korkan iktidarlard›r. Demokratik Halk cumhuriyeti’nde halk iktidar›, yetkileri halka da¤›tt›kça daha güçlenecek, halk›n iktidar›, ç›karlar› ve gelece¤i daha büyük bir güvenceye kavuﬂmuﬂ olacakt›r.
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BÖLÜM : 10
DEMOKRAT‹K HALK CUMHUR‹YET‹’N‹N
ADALET‹, BURJUVAZ‹N‹N DE⁄‹L,
HALKIN ADALET‹D‹R
- Adalet Ve Yarg› Madde 84- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde yarg› organlar›, Genel Halk Meclisi karar›yla kurulan Cumhuriyet
Yüksek Halk Mahkemesi, Özel Halk Mahkemeleri ve halk›n seçimiyle oluﬂturulmuﬂ Halk Mahkemeleri’dir.

Madde 85- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde yarg›, halk›n yarg›ya kat›l›m›n› esas alan bir adalet anlay›ﬂ› üzerinde yükselir. Bu anlay›ﬂa göre, halk iktidar›na ve topluma
karﬂ› iﬂlenen suçlar, halk› oluﬂturan bireyler aras›nda ortaya ç›kacak sorunlar, halk iktidar›n›n yasalar›, de¤erleri
ve toplumsal haklar temelinde çözümlenir.

Madde 86- Cumhuriyet Yüksek Halk Mahkemesi, Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin en yüksek yarg› organ›d›r.
Cumhuriyet Yüksek Halk Mahkemesi, hükümetin ve savc›, yarg›ç ve avukatlardan oluﬂan Hukukçular Meclisi’nin
gösterece¤i adaylar aras›ndan Genel Halk Meclisi taraf›ndan seçilen üyelerden oluﬂur.

Madde 87- Cumhuriyet Yüksek Halk Mahkemesi, yasaya göre yetki alan›na giren davalara bakar, özel ve yerel
halk mahkemelerinin hüküm ve kararlar›na karﬂ› yap›lan
ﬂikayet ve temyizleri inceler.

Madde 88- Özel Halk Mahkemeleri, askeri, ekonomik, si65
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yasi alanlarda uzmanl›¤› gerektiren davalara bakar. 16
yaﬂ›n alt›ndakiler, özel olarak oluﬂturulmuﬂ Çocuk Mahkemeleri’nde yarg›lan›rlar.

Madde 89- Yerel yarg› organlar› Halk Mahkemeleri’dir.
Halk Mahkemeleri bulunduklar› yerleﬂim biriminde halk
taraf›ndan genel, dolays›z, eﬂit, gizli oyla seçilen ve yine
ayn› esasa göre görevden al›nabilen üyelerden ve Cumhuriyet Yüksek Halk Mahkemesi taraf›ndan atanan bir
yarg›ç ve Cumhuriyet Bassavc›l›¤› taraf›ndan atanan bir
savc›dan oluﬂur.

Madde 90- Yarg›lama herkese aç›k aleni mahkemelerde
gerçekleﬂtirilir. Yarg› giderleri devletçe karﬂ›lan›r. Bireylerin savunma hakk› yasalarca güvence alt›na al›nm›ﬂt›r.

Madde 91- Duruﬂmalarda san›¤›n ana dilinde yarg›lanma hakk› vard›r. Bunun için gerekli düzenleme mahkemelerce yap›l›r.

Madde 92- Genel Halk Meclisi, tüm bakanl›klar, bunlara
ba¤l› tüm organlar ve buralardaki görevliler ile tek tek vatandaﬂlar›n yasalara uyup uymad›¤›n› gözetmesi göreviyle Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› Kurulu’nu seçer.

Madde 93- Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› Kurulu özel ve yerel
mahkemelerde görev yapacak savc›lar› atar.

Madde 94- Savc›l›k organlar› görevlerini herhangi bir
yerel yönetim organ›ndan ba¤›ms›z olarak yerine getirirler. Demokratik Halk Cumhuriyeti Baﬂsavc›l›¤›na ba¤l›d›rlar.
NEDEN? Çünkü, güçlünün güçsüzü ezdi¤i, büyü¤ün
küçü¤ü yuttu¤u, zenginin yoksulu horlad›¤›, vicdanlar›n ve adaletin parayla sat›n al›nabildi¤i bir ülkede ya66
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ﬂamak zorunda b›rak›ld›k. Sistem adaletsizlik üzerine
kurulmuﬂtur. Mahkeme denince akla y›llar› bulan davalar, parayla adalet sat›n almalar geldi. Yüzmilyarlarca
liray› doland›ranlar, çalanlar mahkemelerden beraat
kararlar› al›rken, bir ekmek, yar›m kilo et çalan insanlar
y›llarca cezaevlerinde yatt›lar. Ölüm mangalar› aç›lan
her davada beraat ettirilirken, iﬂçiden, memura, ö¤renciye kadar haklar› ve özgürlükleri için mücadele eden
çeﬂitli kesimlere, halk›n kurtuluﬂu için fedakarca ve
kahramanca mücadele edenlere, en a¤›r cezalar verildi. Hukuka ba¤l› kalmaya çal›ﬂan yarg›çlar, savc›lar
oradan oraya sürgün edilirken iﬂkenceyi onaylayan hakimler ve savc›lar terfi ettirildiler. Düzenin adaleti halk›n de¤il, çal›ﬂanlar›n ç›karlar›n›n de¤il, tekellerin özel
mülkiyetinin koruyucusuydu.
Gerçek adaletin yerini bulmas› için halk›n yarg›ya ortak
edilmesi ﬂartt›r. Adalet halk›n, hakl›n›n, insanl›¤›n, ahlak›n yan›nda olursa adalettir. ‹ﬂte bu nedenlerle Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde, her aﬂamas›nda halk›n
kat›ld›¤› bir yarg› sisteminin oluﬂturulmas› esas al›nm›ﬂt›r.

Madde 95- Cezaevleri Birer E¤itim Kurumu Olacakt›r;
a-) Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde yarg› ve adalet mekanizmas› ve onu tamamlayan bir kurum olarak cezaevleri, tutuklu ve hükümlüleri sindirme, bask› ve eza yerleri
olmaktan ç›kar›lacak; suç iﬂleyen bireyleri e¤iten, onlar›
üreten, düﬂünen insanlar olarak topluma kazand›racak
kurumlara dönüﬂtürülecektir.
b-) Cezaevlerinde iﬂkence ve kiﬂinin onuruna yönelik uygulamalar yap›lamaz. Yapan görevliler yarg›lanarak cezaland›r›l›r ve bu kurumlarda yeniden görevlendirilemezler.
67

Bağımsız Demokratik Bir Ülke İçin Halk Anayasası

c-) Cezaevlerinin yönetiminde tutuklu ve hükümlüler ve

aileleri de temsil edilirler.
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BÖLÜM : 11
HALKI EN ‹Y‹ SAVUNACAK GÜÇ KEND‹S‹D‹R
HALK ORDUSU’NUN VE HALKIN
SAVUNMASININ ESASI
HALKIN S‹LAHLANDIRILMASIDIR
- Ulusal Savunma ve ‹ç Güvenlik;
Halk Ordusu ve Polis Madde 96- Gücünü ve kayna¤›n› halktan alan Cumhuriyet Ordusu halk iktidar›n› her türlü halk düﬂman› sabotajlara, emperyalist sald›r›lara karﬂ› koruyan savunma ordusudur.

Madde 97- Ordu ve savunma, kurumsal olarak, bütün ülkeyi kapsayan bir milis örgütlenmesinden ve bunu tamamlayan mümkün oldu¤unca dar tutulmuﬂ, donan›m ve teknoloji gücü yüksek profesyonel silahl› birliklerden oluﬂur.

Madde 98- Cumhuriyet Ordusu hiçbir koﬂul ve biçim alt›nda emperyalistlerin amaçlar› için kullan›lamaz. Di¤er
halklar›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n karﬂ›s›na
ç›kar›lamaz.

Madde 99- Cumhuriyet Ordusu, tüketici de¤il üreticidir.
Ülkedeki üretim faaliyetlerine asli görevi olan askerlik
hizmetlerini engellemeyecek ﬂekilde kat›l›r ve halkla içiçe
yaﬂar.
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Madde 100- Ordu, halk demokrasisinin siyasi organlar›n›n denetimi alt›ndad›r.

Madde 101- Ordu yap›lanmas› içinde, askerlik biliminin
do¤as› gere¤i bir rütbe ve hiyerarﬂi sistemi oluﬂturulur.
Ancak bu hiyerarﬂi üstün alt›n› ezmesine hiçbir biçimde
dönüﬂemez. Askerlik hizmeti içinde dayak, angarya yasakt›r; baﬂvuranlar Asker Meclisleri taraf›ndan yarg›lan›p
cezaland›r›l›r.

Madde 102- Ordu içinde demokratik bir iﬂleyiﬂ kurulur.
Bu iﬂleyiﬂin güvencesi rütbeli, rütbesiz tüm ordu personelinin içinde yer alaca¤› Asker Meclisleri’dir. Asker Meclisleri en küçük askeri birimlere kadar örgütlenir, delegelik sistemiyle Merkezi Asker Meclisi oluﬂturulur. Ordu iç
iﬂleyiﬂine iliﬂkin tüm kararlar ve yönetmelikler, Asker
Meclisi taraf›ndan belirlenir ve denetlenir.

Madde 103- Askerlik, erkek ve kad›n her Demokratik
Halk Cumhuriyeti yurtdaﬂ› için bir yükümlülüktür. Demokratik Halk Cumhuriyeti ordusunun bir neferi olarak
askerlik hizmetini yapmak Demokratik Halk Cumhuriyeti
yurtdaﬂlar› için onurlu bir görevdir. Askerlik yaﬂ›, süresi,
tecil koﬂullar› ayr›ca yasayla düzenlenir.
NEDEN? Çünkü, egemen s›n›flar›n sisteminin ordu
politikas›-savunma anlay›ﬂ› ile halk›n ç›karlar› aras›nda hiçbir ba¤lant› kalmam›ﬂt›r. Silahl› Kuvvetler ne
Kore’de emperyalist amaçlar için kullan›l›rken, ne
Kuzey Irak’a girerken, ne K›br›s’› iﬂgal ederken, ne de
12 Eylül’de tüm toplumun özgürlüklerini elinden al›rken, halk›n fikri sorulmad›, korunan ve kollanan da
halk›n ç›karlar› de¤ildi.
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Halk kendi çocuklar›na, bankalar›n, holdinglerin, cezaevlerinin önünü beklesin diye görev vermemiﬂti.
Halk›m›z, askerli¤i ve orduyu, emperyalist iﬂgalcilere
ve onlar›n iﬂbirlikçilerine karﬂ› savaﬂ›ld›¤› günlerdeki
gibi vatan sözcü¤üyle birlikte anmak istiyor. Bu yüzden ordu halk›n, halk iktidar›n›n ordusu olmal›d›r.
Asli görevi ülkenin ve halk›n savunmas›d›r. Emperyalistlerin de¤il, mazlum halklar›n yan›nda yer almal›d›r. Baﬂka ülke halklar›na ve kendi halk›na karﬂ› asla kullan›lmamal›d›r. Halk›n ordusu, halk›n, askerlik
görevini yerine getirmekte olan halk çocuklar›n›n denetiminde olmal›d›r. Bunun sa¤land›¤› bir orduyu
kimse halka karﬂ› kullanamaz.

Madde 104- Güvenlik Örgütü
a-) Halk›n güvenli¤ini esas olarak halk milisleri sa¤layacakt›r. Karﬂ›-devrimcilerin, halk düﬂmanlar›n›n ve di¤er
suçlular›n halka karﬂ› eylemlerinin engellenmesi, faaliyetlerinin aç›¤a ç›kar›larak yakalanmalar› için uzmanlaﬂm›ﬂ
bir güvenlik örgütü de oluﬂturulur.
b-) Güvenlik örgütlerinin faaliyetleri yerel düzeyde, Yerel
Halk Meclisleri’nin denetimine tabi olacak; bu örgüte
ba¤l› tüm karakollar ve güvenlik birimleri, yasama organlar›n›n ve Halk Meclisleri’nin do¤rudan denetimine aç›k
tutulacakt›r.
c-) Güvenlik örgütü izleme, yakalama görevlerini kendi
hiyerarﬂisi içinde yerine getirir. Güvenlik örgütünün yürütece¤i tüm ifade alma, sorgu iﬂlemleri ise Cumhuriyet
Savc›l›¤›’n›n izin, denetim ve talimatlar›na tabidir.
d-) Güvenlik örgütünde çal›ﬂan güvenlik görevlileri, kendi ekonomik, mesleki haklar›n› savunmak için örgütlen71
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me, sendika kurma hakk›na sahiptirler.

BÖLÜM: 12
GEÇ‹C‹ HÜKÜMLER
Madde 1- Katliam, iﬂkence, kaybetme, sürgün, faili meçhul, köy boﬂaltma, yakma, emperyalist politikalar› uygulama, kontrgerillay› oluﬂturma, halktan toplanan vergileri
ya¤malama, halka karﬂ› zulüm ve sömürü politikalar›n›
sürdürme suçlar›n›n as›l sorumlular› olan cuntalar›n, cunta dönemleri ve di¤er dönemlerdeki hükümetlerin Cunta
ﬁefleri, Baﬂbakan ve Bakan düzeyindeki sorumlular›, derhal tutuklanarak, tüm halka ve dünya kamuoyuna aç›k
aleni mahkemelerde yarg›lanacaklard›r.

Madde 2- Bir halk iktidar› döneminde yarg›lanmalar› kaç›n›lmaz olan suçlular›n yurtd›ﬂ›na kaçmalar›na; halk›n
mal› olan para ve servetleri yurtd›ﬂ›na kaç›rmalar›na izin
verilmeyecek; gerekli önlemler al›nacakt›r.

Madde 3- Halka karﬂ› suç iﬂleyen, halk düﬂman› nitelikleri ve tüm suçlar› kan›tlanan, faﬂist ve emperyalizme ba¤›ml›l›ktan yana olan partiler kapat›lacak; bu partilerin sorumlular›, halka karﬂ› uygulanan katliam ve soygun politikalar›ndaki sorumluluklar› oran›nda, aleni mahkemelerde yarg›lanarak cezaland›r›lacaklard›r.

Madde 4- Anti-Terör Yasas› gibi yasalar, insan haklar›n›
bask› alt›na alan yasalar derhal iptal edilecek, yasal, idari
tüm sonuçlar› ortadan kald›r›lacakt›r. ‹ﬂkenceciler ve halk
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düﬂmanlar› d›ﬂ›ndaki tüm siyasi, adli tutuklu ve hükümlüler, derhal, koﬂulsuz olarak özgürlüklerine kavuﬂturulacaklard›r.

Madde 5- Tüm hücre tipi ve özel tip cezaevleri kapat›larak; gerek siyasi gerekse adli tutuklulara iﬂkence yapt›¤›
ve insan haklar›na ayk›r› davrand›¤› belirlenen cezaevi
müdürleri, savc›lar›, jandarma komutanlar› ve di¤er cezaevi personeli yarg›lanacaklard›r.

Madde 6- ‹ﬂkence yapanlar, yapt›ranlar, insan haklar›n›
çi¤neyenler, infaz ve katliamlar›n, kay›plar›n sorumlular›
derhal tutuklanacak; iﬂkenceye u¤rayan, yak›nlar› öldürülen, iktidarlar›n halka karﬂ› politikalar›ndan dolay› zarar
gören herkesin kendini ifade edebilece¤i, suçlar› kan›tlay›p suçlular› teﬂhis edebilece¤i bir platformda yarg›lanarak cezaland›r›lacaklard›r. Bu uygulamalardan zarar görenler veya yak›nlar›n›n zararlar›, maddi ve manevi olarak
tazmin edilecektir.
Kay›plar›, faili meçhulleri ve infazlar› araﬂt›rmak, kay›plar›n akibetlerini aç›¤a ç›karmak için, içinde kay›p ve ﬂehit
yak›nlar›n›n, hukukçular›n da bulundu¤u, her türlü soruﬂturmaya ve aç›¤a ç›kartmaya yetkili özel komisyonlar kurulacakt›r.

Madde 7- Siyasi ﬁubeler, M‹T Merkezleri, karakollar,
Jandarma birlikleri ve gizli kontrgerilla üslerindeki tüm
iﬂkence aletleri halk›n gözü önünde imha edilecek; bu kurumlar›n tümü la¤vedilecektir.

Madde 8- Yoksul köylü üreticilerinin çeﬂitli devlet kurumlar›na ya da tefecilere olan tüm borçlar› iptal edilecek; ürün ya da mallar› üzerindeki ipotekler kald›r›lacakt›r.

Madde 9- Tüm emperyalist kuruluﬂlardan ç›k›lacak ve
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emperyalizmle yap›lm›ﬂ tüm ikili anlaﬂmalar iptal edilecek; ülkemizdeki emperyalist üsler kapat›lacak, çeﬂitli gerekçelerle topraklar›m›zda üslenmiﬂ bulunan emperyalist
askeri güçler ülkeden ç›kar›lacakt›r.

Madde 10- M‹T ve polis taraf›ndan fiﬂlenen tüm devrimci, demokrat, ilerici ve yurtseverlerin, çeﬂitli kurumlar›n
dosyalar› kendilerine iade edilecek, bu dosyalar›n devletin çeﬂitli kurumlar›nda bulunan nüshalar›, demokratik
kuruluﬂlar›n ve halk meclislerinin oluﬂturaca¤› bir komisyon önünde imha edilecektir.

Madde 11- Köyünden kentinden sürgün edilen, sürgün
yaﬂamak zorunda kalanlardan isteyenlerin as›l yerlerine
geri dönmeleri sa¤lanacak, zararlar› tazmin edilecektir.

Madde 12- DGM’ler la¤vedilecek, bu mahkemede yarg›lananlar›n davalar› düﬂürülerek haklar›nda düzenlenmiﬂ
dosyalar imha edilecektir.

Madde 13- YÖK’e, bask› düzenine karﬂ› ç›kt›¤› için, devrimci, yurtsever faaliyetlerde bulundu¤u için ya da harçlar› ödeyemedi¤i, okuyacak paray› bulamad›¤› için her
düzeydeki okullardan at›lan, kayd› silinen ögrencilere, yeniden kay›t olma ve ö¤renimlerini sürdürme hakk› verilecektir. YÖK taraf›ndan üniversite ve yüksek okullardan
uzaklaﬂt›r›lan ö¤retim üyesi ve elemanlar›n›n yeniden ilgili kurumlarda istihdamlar› sa¤lanacakt›r.

Madde 14- Geçmiﬂ dönemin 2821 say›l› Sendikalar Kanunu, ‹ﬂ Yasas› gibi sendikal çal›ﬂmay› engelleyen, iﬂçi ç›karmay› keyfili¤e b›rakan tüm yasa ve yönetmelikler,
Yüksek Hakem Kurulu, Disiplin Kurullar› gibi kurumlar;
657 say›l› Devlet Memurlar› Yasas›, Sözleﬂmeli Personelin Çal›ﬂma Yaﬂam›n› Düzenleyen 399 Say›l› Kanun Hük74
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münde Kararnameler yürürlükten kald›r›larak, gerekli ilk
düzenlemeler ‹ﬂçi ve Memur Meclisleri taraf›ndan yap›lacakt›r.

Madde 15- Küçük esnaf›n bankalara ve tefecilere olan
borçlar› iptal edilerek, stokçuluk ve karaborsac›l›¤a yolaçan koﬂullar de¤iﬂtirilecek; küçük esnaf› iflas›n eﬂi¤ine
getiren uygulamalara son verilecektir.

Madde 16- Halka aç›yoruz demagojisiyle iﬂbirlikçi tekellere peﬂkeﬂ çekilen Kamu ‹ktisadi Teﬂekkülleri yeniden
kamulaﬂt›r›l›p iﬂçilerin denetim ve yönetimine verilecektir.

Madde 17- Uyuﬂturucu, çek-senet tahsilat›, kaçakç›l›k,
faizcilik, karaborsac›l›k benzeri iﬂleri yapmak için oluﬂturulmuﬂ mafya türü çeteler, derhal ﬂiddetle da¤›t›lacak; çete mensuplar› halka yönelik tüm cinayetlerinin, doland›r›c›l›klar›n›n hesab›n› Halk Mahkemeleri önünde verecekler; ve bu tür çetelerin yeniden oluﬂturulmamas› için ekonomik, askeri, sosyal her türlü önlem al›nacakt›r.

Madde 18- Gerici iktidarlar›n bask›lar›ndan dolay› yurtd›ﬂ›na iltica etmek zorunda kalm›ﬂ ya da yurttaﬂl›ktan ç›kar›lm›ﬂ tüm yurttaﬂlar›m›za bir defaya mahsus olmak
üzere ülkelerine dönme hakk› tan›nacak, yeniden vatandaﬂl›¤a al›n›p, tüm ekonomik, siyasi, sosyal haklar› verilecektir.
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Bu anayasaya
sahip ç›kmak,
bu anayasa için
mücadele etmek,
ba¤›ms›z, demokratik
bir ülke için
mücadele etmek demektir.
Kriz var... Sorunlar›m›z ç›¤ gibi...
Kriz ekonomik de¤il siyasidir.
Kriz devletin mekanizmas›ndad›r,
sistemdedir.
Kriz artarak, eksilerek sürekli vard›r.
Bu düzenin de¤iﬂmesini öngörmeyen,
IMF ile, emperyalistlerle tüm ba¤›ml›l›k anlaﬂmalar›n›n y›rt›l›p at›lmas›n›,
ba¤›ms›zl›¤› savunmayan hiçbir program emekçilerin, halk›n ç›karlar›n›
temsil edemez.
Ama, hiçbir dert, dermans›z de¤ildir.
Hiçbir gece sabahs›z de¤ildir.
Çare var. Çözüm var.
Çare, Ba¤›ms›z ve Demokratik Türkiye’dir.
Halk Anayasas› Tasla¤›, böyle bir Türkiye’nin resmini çiziyor.

