
Komünistler yeni mücadele
dönemine kararlı başlıyor
Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Türkiye Komünist Par-
tisi’nin (TKP) yeniden siyaset sahnesine dönmesi ile ilgili 
yapılan tartışmalara yönelik, 29 Ocak’ta “Gelenekten Gele-
ceğe TKP Konferansı” düzenleyecek. TKH, ülkenin içinden 
geçtiği karanlık dönemde komünistlerin birliğinin ve TKP’nin 
daha büyük bir enerji, umut ve güçle yeniden ayağa kalk-
masının önemine dair geçtiğimiz süreçte çeşitli açıklamalar 
yapmıştı. Ekim Devrimi’nin 100. yılı ve Mustafa Suphi ve 
yoldaşlarının ölüm yıldönümünde düzenlenecek olan kon-
ferans, TKP’nin tarihsel değerlerini, mirasını, misyonunu ve 
ilkelerini geleceğe taşımak için toplanıyor. Sayfa >> 3    

AKP hükümetinin ilk yıllarının ünlü 
mottolarından ikisi “tüccar siyaset 
yapacağız” ve “babalar gibi sa-
tarım”dı. Daha 2002 seçimlerini 
kazanmadan piyasacı, işbirlikçi ve 
dinci karakterini ortaya seren ve 
bunlar üzerinden kendisini pazar-
layan bir partinin, burjuva sınıfının 
taleplerine bu denli.… Sayfa>> 6

Önce Kütahya Belediyesi, ardın-
dan Pamukkale ve Gaziantep 
Şahinbey Belediyeleri tarafından 
dağıtılan kitaplarda “Çalışma haya-
tında kadın iş yerinde kocasından 
daha yakışıklı erkeği görürse gönlü 
ona kayabilir, kırsın dizini otursun”, 
“Çok eşlilik yararlıdır... Sayfa>> 2

Çöküş… AKP’li belediyeler kadın 
düşmanlığını körüklüyor

Başkanlık Anayasası ve 
köprüden önceki tek çıkış

18 maddelik tekliften oluşan “baş-
kanlık sistemi düzenlemesi”, iki 
turda görüşülüyor. İlk turda teklifin 
tümü ve maddeleri üzerinde meclis-
te bulunan partiler tarafından oyla-
ma yapıldı, değişiklik önergeleri ele 
alındı. İkinci turda sadece değişiklik 
önergeleri görüşülecek. Sayfa>> 4

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Ta-
sarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-
nu’nda, 25.08.2016 günü Res-
mi Gazete’de yayınlanan 6740 
sayılı yasa ile yapılan değişiklik, 
01.01.2017 itibariyle yürürlüğe gir-
miş ve çalışanların bireysel emekli-
liğe katılımı zorunlu hale getirilmiş-
tir.. Sayfa>> 7

Bireysel Emeklilik Siste-
mi’ne otomatik katılım (Zo-
runlu BES) aslında nedir?
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Türkiye bugün yaşadığımız olumsuz düzeye yeni gelmedi. AKP, iktidara geldiği günden bu yana amacına ulaşmak için 
akıllara zarar her türlü yöntemi izledi. Buradan yola çıkarsak yapılması gereken en önemli şeyin elbette örgütlü bağımsız 
bir hat kurmaktan geçtiği aşikar.

BAŞKANLIK DİKTATÖRLÜKTÜR!



2 Kadının Sesi

Gericilik ve kadın düşmanlığı propagandaları ders kitapları ve kamu kaynaklarından basılan broşürlerin dağıtılması ile devam ediyor.

AKP’li belediyeler kadın düşmanlığını körüklüyor

İlerici Kadınlar Derneği'nden bütün kadınlara çağrı:

Başkanlık Anayasası'na HAYIR diyelim

AKP ve MHP ittifakı ile Meclis’e getirilen 
“Başkanlık Anayasası” teklifinin maddelerine dair 
oylamaların devam ettiği şu günlerde toplumda 
da Başkanlık sistemi canlı bir şekilde tartışılmaya 
başlandı.

Anayasa taslağı Meclis’e dahi gelmeden önce 
geçtiğimiz yılın Nisan ayında Başkanlık Anaya-
sasına Hayır başlığı ile duyurulan çağrı metnine 
İlerici Kadınlar Derneği'de destek vermiş, dikta-
törlük dayatmalarına karşı kadınlardan da müca-
dele çağrısı gelmişti.

İlerici Kadınlar Derneği Genel Başkanı Nu-
ray Yenil “Başkanlık Anayasası” ile ilgili yaptığı 
açıklamada AKP'nin Türkiye’yi nereye taşımaya 
çalışıtığı ve bu duruma karşı nasıl bir mücadele 
izlenmesi gerektiği konusunda derneğin görüşle-

rini şu ifadelerle dile getirdi:
“AKP’nin başkanlık hevesi, kendi deyimleri ile 

kurmaya çalıştıkları 'Yeni Türkiye'nin son adımı-
dır. En azından AKP cephesinde 'Yeni Türkiye'nin 
başkanlık sistemi ile taçlandırılması gerektiği 
algısı var. Özüne bakıldığında ise atılan adımla-
rın laik cumhuriyetin tasfiye edilmesi, Osmanlı 
güzellemesi ile giden bir sürecin saltanat ile taç-
landırılması olarak tanımlanması mümkün. AKP 
Osmanlı hülyaları kuruyor, padişahlık özlemiyle 
hareket ediyor.

Biz, İlerici Kadınlar Derneği olarak kuruluş 
ilkelerimiz gereği gericiliğe karşı mücadelenin 
kadınlar açısından yaşamsal olduğu tespitiyle 
laiklik mücadelesini başa yazdık. Dolayısıyla laik-
liği ortadan kaldıran, gerici politikalarla kadınları 

bir cendereye sokan ve kadına yönelik şiddet 
ve cinayetlerin baş sorumlusu olan bu zihniyetle 
hesabımız var. Başkanlık sistemi bu zihniyetin 
uzantısı ve kurumsallaşmasıdır. Meclis Başkanı 
'laiklik yeni anayasada olmamalı' diyerek niyet-
lerini açıkça ortaya koymuştu. Biz de diyoruz ki 
laiklik yoksa kadının esareti vardır.

Hazırlanan ve Meclis'e sunulan anayasa de-
ğişiklik teklifi yasama, yürütme ve yargı erkinin 
tekleşmesidir. Meclisin fiili olarak devre dışı 
kalacağı bir model öngörüyor. Oylama sırasında 
yaşananlar ise hukuk ve yasa tanımazlığın geldiği 
son noktadır. Başkanlık rejimi saltanatın tescillen-
mesidir. Mesele ilericilik gericilik kavgasıdır. Bu 
kavga insanlık tarihi boyunca farklı mecralarda 
şekillendi. Bugün başkanlık, diktatörlük, saltanat 

sevdalıları ile eşitlik, özgürlük, laiklik diyenlerin 
kavgası olarak karşımıza çıkıyor. Burada herkes 
tarafını seçmelidir.

Geniş bir mücadele hattı kurulmalı, başta 
kadınlar, emekçiler, gençler burada yerini alma-
lıdır. Bütün mahallelerde, işyerlerinde, okullarda 
her nerede isek istenen rejim değişikliği teşhir 
edilmeli, 'Başkanlık Anayasası’na hayır' çalışması 
örgütlenmelidir. İlerici Kadınlar Derneği olarak 
geçtiğimiz günlerde yapılan 'Başkanlığa Hayır 
Komiteleri' çağrısını önemsediğimizi ifade etmek 
istiyorum. İKD bu süreçte üzerine düşen tarihi 
sorumluluğun gereği hayır çalışmasını güçlendi-
recek, bu mücadele hattının içinde yer alacaktır.”

Önce Kütahya Belediyesi, ardından Pamukkale 
ve Gaziantep Şahinbey Belediyeleri tarafından 
dağıtılan kitaplarda “Çalışma hayatında kadın iş 
yerinde kocasından daha yakışıklı erkeği görürse 
gönlü ona kayabilir, kırsın dizini otursun”, “Çok 
eşlilik yararlıdır, hatta huysuz karısı olan erkek 
kadını boşayıp başka bir erkeğe bela etmek 
yerine, ikinci eşi alıp ilk eşin rekabet duygularını 
harekete geçirip onu dize getirse daha iyi olmaz 
mı?” ,“Bir hanımın mecbur kalmadıkça taksiyi 
tercih etmemesi en güzelidir”, “Fuhuş kapısı önce 
bakışla aralanır” sözleri yer aldı.

Denizli'de Pamukkale Belediyesi'nin yeni evle-
nen çiftlere dağıttığı “İslam'da Evlilik ve Mahremi-
yetleri” isimli kitapta bale ve tiyatro şeytan ocağı 
olarak nitelendirilirken, kadının dövülmesinin 
mazoşizmle ilgili olduğu ve kadının bundan haz 
duyacağı ifade ediliyor.

İlçede nikah kıyan 3.500 çifte içinde “İslam'da 
Evlilik ve Mahremiyetleri”, Kuran-ı Kerim, iki adet 
fincan ve AKP'li Başkan Hüseyin Gürlesin'in 
yazısının bulunduğu hediye kutusunun dağıtıldığı 
ortaya çıktı. Dağıtılan kitabın içeriği hastalıklı dü-
şüncelerle dolu... Kitap, emekli bir imam tarafın-
dan hazırlanmış. Bale ve tiyatronun şeytan adeti 
olarak nitelendirildiği, kürtajın haram, doğum 
kontrolünün israf olarak görüldüğü kitapta geçen 
bazı bölümler şöyle:

“Bugün, asrımızda moda olarak halkımızın alı-
şılageldiği ve İslam ahlakına ters düşen birtakım; 
bale, bar, gazino, caz; köylerde ise içki ve çalgı 
veya kadın oynatma gibi şeytanın ocağı olan 
ahlak dışı toplantılar tertip edilmektedir. Bunlar 
İslam toplumuna zarar vermekte ve gençlerimizin 
ahlakını bozmaktadırlar.”

“Geçimsizlik gösteren kadının dövülmek sure-
tiyle itaat altına alınmasında psikolojik olarak ince 
bir nokta var. Bazı insanlar ancak zulüm şiddette 
maruz kalınca şehvetlenir ve ancak bu yoldan 
cinsi tatmin bulur. Buna Mazoşizm denir.”

“Kadının saçını kestirmesi, tıraş olması İslam 
adet ve an'anesine uygun değildir. Hele berbere 
giderek tıraş olup, başını yaptırması İslam dininde 
haramdır ve asla yeri yoktur.”

"Evlilik çağının hududu pek sabit değildir, Ge-
nellikle bu çağ 13-14 yaşlarında yumurtalıkların 
faaliyetleri ile başlarsa da asıl tabi çağ, uzviyetin 
bu yolda tam bir olgunluk gösterdiği, 18-20 yaşla-
rıdır. Bu yaş, kuzey soğuk iklimlerde 20-25 yaşla-
ra kadar yükselir. Güneye doğru sıcak iklimlerde 
10-12'ye kadar düşer.”

“Erkek ailesini; cadde kenarlarına oturtmamalı, 
umumi parklara, gayri meşru olan oyun yerlerine, 
spor sahalarına, gayri ahlaki düğün ve toplantı 
cemiyetlerine götürmemeli ve gitmesine de müsa-
ade etmemelidir.”

Kütahya Belediyesi'nin yeni evlenenlere verdi-
ği “Evlilik ve aile hayatı” adlı kitapta ise erkeğin 
kadını dövebileceği, çok eşliliğin faydaları, çocuk 
yaşta evlilik gibi korkunç öğütler var.

Çalışan kadın cinsel görevini yapamaz

Kütahya Belediyesi’nin dağıttığı kitapta, kadın-
ların çalışması “aile içi geçimsizliğin en büyük 
nedeni” olarak gösteriliyor. Kitapta kadınların 
çalışmasını kötüleyen ifadelerden bazıları şöyle:

“Çalışma hayatında kadın iş yerinde koca-
sından daha yakışıklı erkeği görürse gönlü ona 
kayabilir, kırsın dizini otursun.”

“Kadının çalışması faydasızdır.”
“Kadının çalışması ailede krize neden olur.”
“Çalışan her iki kadından biri tacize uğrar, 

çalışma hayatı kadının kocasına karşı olan cinsel 
görevini olumsuz etkiler.”

“Kadın ev işinde ve kocasının hizmetini görme-
de maharetli olmalıdır.”

Çocuk yaşta evlilikler özendirilirken çok 
eşliliğin faydaları anlatılıyor

“Evlendirilmediği takdirde yoldan çıkacağı 
sezilen gençlerin izdivacında acele etmek gere-
kir” diye başlayan bölümde çocuk yaşta evlilik de 
özendiriliyor. İlgili bölümde, “Vücudunda sağlık ve 
afiyeti yerinde olduktan sonra erkeklerin 22-24, 
kadınların 16-18 yaşlarına doğru evlenmeleri 
uygun olabilir. Gençlerin hem ruhen hem de 
bedenen gelişmeleri iyi ise bu sınır daha aşağı 
çekilebilir” ifadeleri yer alıyor. 

 Kadını her cümlesinde aşağılayan ve cinsel 
obje olarak tanımlayan ifadelerle devam ediyor. 
“Çok eşlilik yararlıdır, hatta huysuz karısı olan 
erkek kadını boşayıp başka bir erkeğe bela etmek 
yerine, ikinci eşi alıp ilk eşin rekabet duygularını 
harekete geçirip onu dize getirse daha iyi olmaz 
mı?” denilen kitapta erkeklerin eşlerine şiddet uy-
gulaması da bir “terbiye yöntemi” olarak gösterili-
yor. “Kocası için süslenmeyen, erkeğin reisliğine 
itaat etmeyen kadın dövülebilir, bazen 1-2 dayak 
işe yarar, kadına evin hakimini hatırlatır, ilaç gibi-

dir” deniliyor.

Kadın ilişki sırasında konuşursa çocuk ke-
keme olur öğüdü

“Doğurgan ve sevimli kadınlarla evlenin ama 
bakire olsun.” gibi gayri ahlaki önermelerin yer 
aldığı  ve kadının cinsel ilişki sırasında uygulama-
sı gereken öğütler “Cinsel yasaklar” bölümünde 
şöyle anlatılıyor: “Kadın ölü gibi soğuk ve katı ol-
mamalı, sıcak ve hareketli olmalı, çekici davranış-
larıyla erkeğine güç ve kıvanç vermelidir. Cinsel 
ilişkide kadın da arzulu olmalıdır. Çünkü kadınlar 
arzulanmadan cinsi ilişki kurulursa çocuk ahmak 
olur... Cinsel ilişki esnasında çok konuşmak da iyi 
bir şey değildir. Peygamberimiz şöyle buyururlar: 
Kadınlarınızda cinsi münasebette bulunduğunuz-
da çok konuşmayın. Zira çok konuşmadan ötürü 
(sizlerde veya doğacak çocuklarınızda) dilsiz-
lik-kekemelik oluşabilir.”

Çocukların engelli doğması cinsel isteksiz-
likle açıklanıyor

Kitapta, akraba evliliklerine ilişkin de yine hura-
felerle dolu anlatımlar yer alıyor. 

“Bu konuda günümüz tıbbına pek güvenmemek 
gerekir... Yakın eşlerden doğan her çocuğun 
mutlaka sakat doğacağı elbette söylenemez. 
Fakat istatistiklere göre bunlardaki sakat oranı 
uzak evliliklere nazaran daha fazladır. Belki de bu 

durumun sebebi akraba olan ve birbirleriyle içli 
dışlı yaşayanlar arasında sevgi bağlarının gevşek 
olmasıdır. Birbirlerine karşı fazla cinsi meyil de 
duymazlar... bugün eğer sakat doğumlar yakın 
evliliklerde daha sık görünüyorsa bunun önemli 
sebebi budur.”

Biz bunları sapkın fetvalarından, yobaz ya-
yınlarından tanıyoruz

Kitabın yazarı Hasan Çalışkan, bir dönem 
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi 
olarak çalışmış. İttifak gazetesi, Vahdet, İmza, 
Milli Gazete gibi gazetelerde yazılar yazan Hasan 
Çalışkan’ın “Evlilik ve Aile Hayatı” kitabının yanı 
sıra aile içi ilişkileri ele alan başka pek çok kitabı 
da var. “Ailede Çocuk Terbiyesi, Örtünme ve Çıp-
laklık, Müslüman Hanımlara Cep Namaz Hocası, 
İslam’da Evlilik ve Aile Hayatı / Başarılı ve Sağlıklı 
Çocuk Yetiştirmek” isimli diğer kitaplarda da ben-
zer hurafelerle kadınlar aşağılanıyor.

Hasan Çalışkan tarafından yazılan kitap, arka 
kapağında şöyle tanıtılıyor: “Bu eserde, Kur’an 
ve Sünnet’ten yola çıkarak iyi bir ailenin tesisi ve 
sağlam temellere oturması için evlilik öncesi ve 
sonrası nelerin yapılması gerektiğine genişçe yer 
verilmiştir. Mesela eğitim, terbiye, evlilik, cinsel 
mutluluk, aile için hak ve sorumluluklar ele alınır-
ken, aile içindeki geçimsizliğe sebebiyet verecek 
hususlara ve çözüm yollarına da değinilmiştir.”



Sol Şerit 3

Türkiye Komünist Partisi’nin tarihsel üyele-
ri, yazılı bir açıklama yaparak, partimizin 29 
Ocak’ta düzenleyeceği “Gelenekten Geleceğe 
TKP Konferansı”nda buluşmak için bir çağrı 
yaptı.

‘Türkiye Komünist Partisi’ mührünün TKP’nin 
değerlerini, iradesini ve ilkelerini geleceğe 
taşıyacakların elinde olduğu ve bu mührün 
TKP’yi geleceğin güçlü işçi sınıfı partisi haline 
getirecek kuşakların eline verilmesi gerektiği 
vurgulanan açıklama şöyle:

“Değerli yoldaşlar,
Bizler yaşamlarının önemlice bir kısmını 

sosyalizm mücadelesine adamış komünistleriz. 
Türkiye Komünist Partisi’nin tarihsel birikiminin 
çeşitli kesitlerinde görev ve sorumluluklar aldık. 
Tarihsel TKP üyeleri olarak partimizin geçmiş-
ten geleceğe olan yolculuğunda bugün yaşa-
nanlar hakkındaki görüşlerimizi ifade etmek 
istiyoruz.

1920’de başlayan yolculuğumuzdan bugüne 
büyük başarılar da yaşadık, geri çekilişler de 
gördük. 2001 yılında partimizin daha da güç-
lenerek siyaset sahnesine dönmesi ile birlik-
te bizler de hayat bulduk. Türkiye Komünist 

Partisi’nin tarihi tek adamcılığı da, ihaneti de, 
likidasyonu da, yetersiz ya da yanlış önderlikleri 
de görmüştür. Ancak partiyi bugünlere getiren 
militanları ve kadroları TKP‘yi TKP yapmayı 
başarmıştır.

Şimdi bugün TKP’nin gerek adı gerekse 
siyasal varlığı üzerinden yürütülen tartışmaları 
hayret ederek izlemekteyiz.

Türkiye Komünist Partisi sadece bir isimden 
ibaret değildir. Türkiye Komünist Partisi ismi, 
geçmişte yapılan örgütsel hataları ve önderlik 
sorunlarını örtmenin adı olamaz. Türkiye Komü-
nist Partisi ismi reformizmin, liberal ve sağ sap-
maların örtülmesinin aracı olarak kullanılamaz.

TKP yeniden siyaset sahnesine ancak ve 
ancak geçmişten dersler çıkartarak, işçi sınıfı 
içinde örgütlenerek, emekçilerin öncülüğünü ve 
temsiliyetini üstlenerek, kolektif işleyişi, yoldaş-
lık hukukunu ve canlı bir politik yaşamı parti 
içinde yaşama geçirerek dönmelidir. Emekçi-
lerin siyasal partisi haline gelecek bir TKP’nin 
yeni bir düzlemle yeniden inşasına girişilmelidir.

Bugün TKP adı etrafından dönen tartışmala-
rın zeminini apolitik bir düzlemden çıkartacak 
ve ülkemizin karanlığında bir ışık haline getire-
cek olan böylesi bir perspektiftir. Bu olmadan, 

atılan her adımın TKP adına ve tarihine zarar 
verdiği gibi TKPbileşenlerinin omuz omuza 
mücadelesine, komünistlerin birliğine yarar 
sağlayamayacağı apaçık ortadır.

Çünkü biz biçime değil öze, zarfa değil maz-
rufa, sadece isme değil aynı zamanda siyasete, 
örgüte ve nasıl bir parti sorusuna bakılması 
gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu yaptığımız açıklamanın tek yanlı görülmesi 
büyük bir yanlış olacaktır. TKP’nin oldubittilerle 
ve tek yanlı girişimlerle ismini kullanma adımları 
bizim açımızdan meşru değildir. Terörün, geri-
ciliğin hat safhada olduğu ve emekçi halkımız 
ile işçi sınıfına saldırıların yoğunlaşarak devam 
ettiği bu süreçte ayak oyunları – oldubittilerle 
TKPismini alınmaya çalışılması TKP tarihine ve 
ismine zarar vermekten başka bir şey değildir.

Türkiye Komünist Partisi’nin mührü, TKP’nin 
değerlerini, iradesini ve ilkelerini geleceğe 
taşıyacakların elindedir. Bu mühür, TKP’yi işçi 
sınıfının güçlü siyasi partisi haline getirecek 
yeni bir kuşağın eline verilmelidir.

Dolayısıyla, yukarıda andığımız iddia ve 
misyonla yola çıkılması gerektiğini düşünen 
aşağıda imzası olan biz tarihsel TKP üyeleri, 
TKP’yi geleceğe taşıyacak ve 29 Ocak 2017 

tarihinde yapılacak olan “Gelenekten Geleceğe 
TKP Konferansına” katılacağımızı ilan eder, 
bu niyetteki bütün TKPlileri de bu konferansa 
çağırmayı görev biliriz.

TKP mührü onu geleceğe taşıyacakların 
elindedir!

Abbas Dumlu, Adem Yaralı, Ali Akgül, Ali 
Kaplan, Ali Kihni, Ali Tuncer, Ali Yaman, 
Avni Sevinç, Can Aydın, Celal Boz, Cem 
Aydın, Cemal Aydın, Cemal Ediz, Cevat Sö-
zen, Dilek Günseli Doğan, Ekrem Alpaslan, 
Harun Korkmaz, Hasan Egün, Hayrettin Sa-
rıbaş, Hayrettin Torun, Hıdır Çevik, Hüseyin 
Karakaya, Hüseyin Nurali, İbrahim Özmen, 
İbrahim Öztamur, İbrahim Özyürek, İlhan 
Tunca, İlkay Özalp, İrfan Tunca, Kadri Kar, 
Kamber  Söğüt, Kemal Bulut, Kemal Parlak, 
Kenan Doğan, Mehmet Keçeci, Murat Can 
Aras, Mustafa Dost, Mustafa Öcalan, Musta-
fa Sarıbaş, Muzaffer Aydın, Naciye Babalık, 
Nadir Uygun, Naim Telli, Nimet Çakılkaya, 
Nurettin Fırat, Ruhi Çanlıoğlu, Selahattin 
Özçelik, Senem Tekbaş, Seyfi Çağan, Soner 
Gürler, Suat Gençağ, Şaduman Özyürek, 
Şakir Cömert, Ünal Bayav

Tarihsel TKP üyelerinden 29 Ocak’ta partimizin düzenleyeceği TKP Konferansı’na çağrı

Emekçilere saldırının daha da arttığı, 
gericiliğin ülkemizi esir aldığı, yobaz-
ların cirit attığı, katliamların eksik ol-
madığı, emperyalizmin bölgemizi ve 

ülkemizi kan gölüne çevirdiği bu karanlık tablo, 
komünistlerin geçmişten ders çıkararak yeni bir 
başlangıç yapmasını gerekli kılmaktadır.

Ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönem-
de daha güçlü, daha etkili ve daha örgütlü bir 
komünist partisinin nasıl örgütleneceği bizle-
rin en önemli sorumluluğudur. Emekçi halkın 
örgütlü gücünün siyasete damgasını vurmadığı 
sürece bu karanlık tablonun da ortadan kalkma-
yacağını biliyoruz. Sermayenin gerici diktatörlü-
ğünün hüküm sürdüğü bugünkü siyasi tabloyu 
değiştirecek tek gücün, sosyalist hareketin, 
emekçi sınıfların gücünü ve temsiliyetini alma-
sıyla ortaya çıkacağı tartışmasız bir gerçektir.

Bu ülkenin komünistleri olarak, bu karanlık 
gidişe dur diyecek yeni bir mücadele döneminin 
açılması gerektiğinin kararlılığı ve bilinci içinde-
yiz. Çağrımız yobazın karanlığını, emperyaliz-
min sultasını ve paranın saltanatını yenecek işçi 
sınıfının partisinin örgütlenmesinedir!

Devamı ve mirasçısı olduğumuz Türkiye Ko-
münist Partisi’nin, bu iddia ve görevlerle yeni-
den siyaset sahnesine dönebileceğini, Türkiye 
Komünist Partisi isminin ise yine bu iddia ve 
görevlerin yerine getirilmesiyle hak edileceğini 
düşünüyoruz.

Bu bilinç ve kararlılıkla, Türkiye Komünist Par-
tisi’nin tarihsel değerlerini, mirasını, misyonunu 
ve ilkelerini geleceğe taşımak için buluşuyoruz!

Türkiye Komünist Partisi’nin değerlerini gele-

ceğe taşımaya çağırıyoruz!
Türkiye Komünist Partisi’nin ilkelerini gelece-

ğe taşımaya çağırıyoruz!
Türkiye Komünist Partisi’nin misyonunu gele-

ceğe taşımaya çağırıyoruz!
İşçi sınıfı içinde örgütlenmiş, işçi sınıfının 

örgütlü öncü gücünü oluşturacak Türkiye Ko-
münist Partisi’nin nasıl örgütlenmesi gerektiğini 
tartışmaya çağırıyoruz!

Emekçi halka öncülük edecek, emekçi halkın 
toplumsal örgütlenmesini yaratacak Türkiye 
Komünist Partisi’nin geleceğini birlikte kurmaya 
çağırıyoruz!

Örgütlü bir sınıf hareketinin, militan bir kadın 
hareketinin ve partizan bir gençlik hareketinin 
öncüsü olacak Türkiye Komünist Partisi’nin 
yolunu örmeye çağırıyoruz!

Sosyalist siyasetin, her türden düzen içi, libe-
ral ve reformist siyasetlerin gölgesine sokulma-
sına hayır diyen ve sosyalizmin bağımsız siyasi 
hattında ısrar ederek “yağma yok sosyalizm var” 
diyen Türkiye Komünist Partilileri buluşmaya 
çağırıyoruz!

‘Sosyalizm Programı’nı tek başına ideolojik 
bir kimlik olmaktan çıkarıp siyasal bir güç haline 
getirecek Türkiye Komünist Partisi’nin kabuk-
larını yırtacak dönüşümü için görev almaya 
çağırıyoruz!

Kollektif işleyişin, yoldaşça hukukun, politik 
bir partili yaşamın ve çelik gibi bir disiplinin 
egemen olacağı Türkiye Komünist Partisi’nin 
yapısına bir tuğla koymaya çağırıyoruz!

İktidar perspektifi, sosyalist devrim ve Leni-
nist örgütlenme ilkelerinin, içinden geçtiğimiz 

yeni aşamada ve büyük Ekim Devrimi’nin 100. 
yılında bir kez daha iradesini oluşturmaya çağı-
rıyoruz!

Türkiye Komünist Partisi’nin değerlerinin, 
misyonunun ve iradesinin geleceğini Türkiye 
Komünist Hareketi çizgisinde gören Türkiye 
Komünist Partilileri, yukarıdaki iddia ve görevle-
rimizi yerine getirmek için geleceğimizi birlikte 
tartışmaya ve kurmaya çağırıyoruz!

Çağrımız bu iddia ve misyonla yola çıkılması 
gerektiğini düşünen Türkiye Komünist Partilile-
redir.

Bunun için, 1920’de yola çıkan ve bayrağı 
bizlere devreden Mustafa Suphi ve yoldaşları-
nın, 15’lerin ölüm yıldönümünde, 29 Ocak 2017 
tarihinde, “Gelenekten Geleceğe TKP Konfe-
ransı”nda buluşuyoruz!
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

Yobazın karanlığını, emperyalizmin sultasını, paranın saltanatını yenecek işçi 
sınıfının partisini örgütlemek için,
“Gelenekten Geleceğe TKP Konferansı”na Çağrı

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Türkiye Komünist Partisi’nin 
(TKP) yeniden siyaset sahnesine dönmesi ile ilgili yapılan tartış-
malara yönelik, 29 Ocak’ta “Gelenekten Geleceğe TKP Konfe-
ransı” düzenleyecek. 

TKH, ülkenin içinden geçtiği karanlık dönemde komünistlerin 
birliğinin ve TKP’nin daha büyük bir enerji, umut ve güçle yeni-
den ayağa kalkmasının önemine dair geçtiğimiz süreçte çeşitli 
açıklamalar yapmıştı. 

Ekim Devrimi’nin 100. yılı ve Mustafa Suphi ve yoldaşlarının 
ölüm yıldönümünde düzenlenecek olan konferans, TKP’nin 
tarihsel değerlerini, mirasını, misyonunu ve ilkelerini geleceğe 
taşımak için toplanıyor.

Konferansta, TKP’nin nasıl örgütlenmesi gerektiği, emekçi 
halka öncülük edecek bir TKP’nin geleceği, örgütlü bir sınıf 
hareketinin, militan bir kadın hareketinin ve partizan bir gençlik 
hareketinin öncülüğünün gereklilikleri, sosyalist siyasetin, düzen 

içi, liberal ve reformist siyasetlerin gölgesine sokulmasına karşı 
sosyalizmin bağımsız siyasi hattının çizilmesi gerektiği tartışıla-
cak.

Ülkenin içinden geçtiği duruma yönelik komünistlerin yeni 
bir mücadele dönemini açması gerekliliği ve kararlılığı oldukça 
önemli. Bu açıdan, tüm Türkiye Komünist Partililere yapılan kon-
ferans çağrısının, TKP’nin yalnız ideolojik bir kimlik değil, siyasi 
bir güç taşıması gerekliliğine olan vurgusu da önem taşıyor.

Komünistler yeni mücadele dönemine kararlı başlıyor



Türkiye bugün yaşadığımız olumsuz düzeye yeni gelmedi. AKP, iktidara geldiği 
günden bu yana amacına ulaşmak için akıllara zarar her türlü yöntemi izledi. 
Buradan yola çıkarsak yapılması gereken en önemli şeyin elbette örgütlü 
bağımsız bir hat kurmaktan geçtiği aşikar. 

4 Manşet

18 maddelik tekliften oluşan “başkan-
lık sistemi düzenlemesi”, iki turda 
görüşülüyor. İlk turda teklifin tümü 
ve maddeleri üzerinde mecliste 

bulunan partiler tarafından oylama yapıldı, de-
ğişiklik önergeleri ele alındı. İkinci turda sadece 
değişiklik önergeleri görüşülecek.

330 oyun bulunması durumunda, “başkanlık 
sistemi düzenlemesi”, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından referanduma sunulacak. Anayasa de-
ğişikliğine ilişkin referandumun, bu şartlar altında 
Nisan ayı içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

9 Ocak günü görüşülmeye başlayan AKP ile 
MHP’nin uzlaşarak Meclis’e getirdiği başkanlık 
oylaması öncesinde TBMM’nin etrafının polis 
çemberine alındığı ve protesto gösterilerine izin 
verilmediğini de belirtmek gerekir. Hemen son-
rasında ise, Ankara Valiliği, kent genelinde 1 ay 
boyunca her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklan-
dığını duyurdu.

Ayrıca oylamaların normal koşullarda gizli ya-
pılması gerekiyordu. Ancak hem çıkan kavgalar 
hem de AKP’lilerin oylamayı şova dönüştürmesi 
ile “gizlilik” tamamen ortadan kalktı. Ülkenin gele-
ceğine yönelik alınacak kararda bile tüm ciddi-
yetsizlik, seviyesizlik ekranlara yansıdı. 

HDP mecliste oy kullanmadı

Tüm bu oylama süreci içinde HDP milletve-
killeri Filiz Kerestecioğlu ve Ayhan Bilgen, HDP 
grubunun başkanlık anayasası deği-
şiklik teklifinde oy kullanmayacağını 
açıkladı.

Kerestecioğlu; “Bugün tekçi, milita-
rist, erkek egemen, Türkiye halkının 
gündemi olmayan, bir kişiyi her türlü 
yetkiyle başkanlığa taşımayı amaçla-
yan sistemi kabul etmiyoruz. Bu suça 
ortak olmayacağız. Tutuklu vekillerimize duydu-
ğum saygı gereği bu otoriter teklifle ilgili hiçbir 
aşamada oy kullanmayacağımı ifade etmek 
isterim. Ayrıca bütün HDP vekillerinin de tutuklu 
vekillerimize saygı göstererek böyle davranacak-
larına inanıyorum” ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik 
teklifinin 1. turunda birinci madde ve 2. maddenin 
gizli oylamaları yapıldı. 1. madde 347, 2. madde 
ise 343 oyla kabul edildi.

1. maddenin oylamasından önce maddeye 
ilişkin önerge işlemleri yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik 
Yapılması Dair Kanun Teklifi’nin 1. maddesine 
göre, Anayasa’nın “Yargı yetkisi” başlığında deği-
şikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına 
bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair 
hüküm, “Bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce 
kullanılacağı şeklinde değişecek.

Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılması-
nı öngören 2. madde için yapılan gizli oylamaya 
480 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 133 
ret oyu kullanıldı.

Meclis’te kavga eşliğinde maddeler kabul 
edildi

Üçüncü madde için geçilen oylama sırasında 
AKP ve CHP’li vekiller arasında yumruklu kavga 
çıktı. Meclis’te çıkan kavga sonrasında 3. madde 
yeniden oylandı.

341 “Evet” oyu, 139 “Ret”, 3 boş, 2 geçersiz 
oy kullanıldı. 3. madde de kabul edildi. Anayasa 
değişikliği teklifinin 3. maddesi seçilme yaşını 
25’ten 18’e indirilmesini öngörüyordu. 3. madde 
ile Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 
5 yılda bir ve beraber yapılmasını düzenleyen 
maddeler kabul edildi.

4. maddenin görüşülmesine başlanması 
sırasında darp edilen CHP’li vekil Fatma Kaplan 
Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada, “Bir Grup 
Başkanvekiline bir kadına fiziki müdahalede 
bulunmak hiç yakışmıyor. Buradan bir kere daha 
sizi kınıyorum sayın Elitaş. İdari amiri sizi de kı-

nıyorum. Resmen telefonu elimden gasp ettiniz. 
Fiziki müdahalede bulundunuz. Boynumun halini 
görüyor musunuz? Yalancı da sizsiniz, insanları 
kandırıyorsunuz. Bir kadına saldırabilecek kadar 
gözü dönmüş olmanıza, bir kadına bu kadar 
müdahale edebilecek kadar başkanlık hırsına 
bürünmüş olmanızı kınıyorum. Bir kere daha 
söylüyorum. Yere batsın saraylarınız, yere batsın 
başkanlığınız, yere batsın anayasanız, yere bat-
sın hırsınız.” dedi.

CHP’nin, Meclis’in görev ve yetkilerini dü-
zenleyen beşinci maddenin ilerleyen saatlerde 
görüşülmesi önerisi kabul edilmedi. Görüşmelere 
ara verilmesini isteyen CHP’li vekiller daha sonra 
kürsüyü işgal etti.

Kürsü işgalinden sonra vekiller arasında tekrar 
kavga çıktı. Vekillerin Periscope üzerinden yaptı-
ğı yayında saksı, sandalye, su şişelerinin havada 
uçtuğu da görüldü. 4. Madde 343 oyla kabul 
edildi.

Bakanlar Kurulu’nu denetleme ve Bakan-
lar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi verilmesini 
TBMM’nin elinden alan 5. madde de 343 oyla 
kabul edildi. CHP’nin katılmadığı oturumda 7 ret 
oyu çıktı. 3 boş oy kullanılırken bir oy geçersiz 
sayıldı.

AKP’li bir milletvekilinin çıkan kavga sırasında 
‘bacağının ısırıldığı’ iddiasıyla başlayan tartışma 
sonrası AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve 
İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, üze-

rinde köpek resmi de bulunan ‘Köpek Giremez’ 
yazılı pankartları basın locasına doğru kaldırdı.

“Partili Başkanlık” getiren ve yürütme 
yetkisini Erdoğan’a veren maddeler de kabul 
edildi

Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’in bilgi 
edinme ve denetim yollarıyla ilgili 6. maddesi için 
yapılan oylama 343 kabul, 137 ret oyu ile kabul 
edildi. 6’ncı madde, Meclis’in denetim yetkilerini 
düzenliyor. Düzenlemeyle yasamanın yürütme-
yi denetlemesi ile Bakanlar Kurulu’na kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi 
TBMM’nin görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor.

18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin ‘partili 
cumhurbaşkanlığı’nı mümkün kılan 7. madde 340 
kabul, 136 ret ile kabul edildi.

8. madde ise 340 oyla kabul edildi. Bu madde 
ile, cumhurbaşkanına, "devlet başkanı" sıfatı 
getiriliyor ve yürütme yetkisi veriliyor.

9. madde ve 10. maddeye 343 ‘evet’ oyu

9. madde, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç 
işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma 
açılmasını öngörüyor. Meclis, önergeyi en geç 
1 ay içinde görüşüp, üye tam sayısının beşte 
üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar 
verecek.

Soruşturma açılmasına karar verilirse, Mec-
listeki partilerin, güçleri oranında komisyona 
verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gös-
terecekleri adaylar arasından her parti için ayrı 
ayrı ad çekerek kurulacak 15 kişilik bir komisyon 
tarafından soruşturma yapılacak.

Komisyon, soruşturma sonucunu belirten rapo-
runu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. 
Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, 
komisyona 1 aylık yeni ve kesin bir süre verile-
cek.

Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 13 
gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 
gün içinde Genel Kurulda görüşülecek. TBMM 
üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce 

Divana sevk kararı alabilecek. Yüce Divan yar-
gılaması 3 ay içinde tamamlanacak, bu sürede 
tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3 aylık ek 
süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak 
tamamlanacak.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen 
Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak. Yüce 
Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum 
edilen Cumhurbaşkanının görevi de sona erecek.

Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede 
işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten 
sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

Teklifin 10. maddesiyle “cumhurbaşkanı yar-
dımcılığı” geliyor. Madde, Cumhurbaşkanı’na, 
seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaş-
kanı yardımcısı atayabilmesi imkanı tanıyor.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir ne-
denle boşalması halinde 45 gün içinde cumhur-
başkanı seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar 
cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına 
vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri 
kullanacak. Genel seçime 1 yıl ve daha az kal-
mışsa, TBMM seçimi de cumhurbaşkanı seçimiy-
le yenilenecek.

“TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yeni-
lenmesini” düzenleyen 11. madde 341 kabul oyla 
kabul edildi.

11’inci maddenin içeriği şu şekilde: “Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç 
çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar 

verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte 
yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine 
karar vermesi halinde, TBMM genel seçimi ile 
Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Mec-
lis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar 
verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha 
aday olabilir. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine 
karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki 
ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının 
göreve başlamasına kadar devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanı-
nın görev süreleri de beş yıldır.”

12 ve 13. madde ne getiriyor?

12. Madde Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye kar-
şılıklı olarak fesih yetkisi veriyor. 12. maddede 
yer alan düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı ve 
TBMM, yeni seçilen Cumhurbaşkanı ve milletve-
killeri göreve başlayana kadar görevine devam 
edecek. TBMM, üye tam sayısının beşte üç 
çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar ve-
rebilecek. Oylama sonucu 12. Madde 344 ‘Evet’ 
oyuyla kabul edildi.

Teklifin 13. maddesi, disiplin mahkemeleri 
dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını 
öngörüyor.

2709 sayılı Kanunun 142. maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. “Disiplin mahkemeleri dışında 
askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş 
halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak 
işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli 
askeri mahkemeler kurulabilir.”

13. madde için 343 “evet”, 133 “hayır” oyu 
verildi.

14.  madde, yargı organlarına ilişkin düzenle-
meleri içeriyor. 14. maddenin gizli oylaması sonu-
cu 341 “evet” oyuyla kabul edildi. Teklif maddesi 
ile Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısının, “Askerî 
Yargıtay” ve “Askerî Yüksek İdare Mahkemesi”nin 
kaldırılması ve buralardan Anayasa Mahkeme-
si’ne üye seçimine son verilmesi neticesinde, 
AYM’nin üye sayısının 17’den 15’e indirilmesi 

öngörülüyor.
Merkezi bütçeye dair değişikliğin öngörüldüğü 

15. madde de 341 “evet” oyuyla kabul edildi.
6 ayrı fıkra ile 58 ayrı hususta düzenlemeyi 

getirecek olan 16. madde de 341 “evet” oyu ile 
kabul edildi.

17. maddeye göre "TBMM'nin bir sonraki 
seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 
tarihinde yapılacak. Seçimin yapılacağı güne 
kadar milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının gö-
revi devam edecek. Meclisin seçim kararı alması 
halinde, 27. Yasama Dönemi milletvekili genel 
seçimi ve cumhurbaşkanı seçimiyle beraber 
yapılacak" düzenlemesi yer alıyor. Bu madde de 
342 “evet” oyu alarak geçti. 

CHP, 17. Madde oylanırken, oylama kutuları-
nın yanına anayasa kitapçığı bırakarak Anayasa 
değişikliğini protesto etti.

18. madde uyarınca, "Cumhurbaşkanı seçi-
lenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine" dair 
hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihin-
de; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkı-
yönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, 
Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de 
TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda 
cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürür-
lüğe girecek. 18. ve son maddede 344 “evet” oyu 
alarak geçti.

AKP’nin referandum tarihi planlaması

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin 
birinci turunun tamamlanmasının ardından 
ikinci turun 18 Ocak Çarşamba günü ger-
çekleştirileceği belirtiliyor. İkinci tur oyla-
mada referandum sınırı olan 330 “kabul” 
oyu aranacak. 330’un altında “kabul” oyu 
alan maddeler tekliften düşecek. Teklifin 

tümü üzerindeki oylamada da 330 “kabul” oyuna 
ulaşılmadığı takdirde değişiklik teklifi Meclis’ten 
geçemeyecek.

AKP, teklifin ikinci turunda günde 6 maddenin 
kabul edilmesini, teklifin tümünün de en geç 21 
Ocak Cumartesi günü kabul edilerek kanunlaş-
ması gerektiğini belirtiyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun 23-24 
Ocak günlerinde Erdoğan'ın onayına sunulması 
planlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanu-
nu onaylamak için kendisine tanınan 15 günlük 
yasal süreyi kullanmasına göre, halk oylamasının 
tarihi kesin olarak belirlenecek.

Anayasa değişikliğinin halk oylaması, anayasa 
değişikliğine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de 
yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar 
günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine tanınan 
süre içerisinde kanunu onaylaması halinde halk 
oylamasının en erken 26 Mart Pazar günü en 
geç de 16 Nisan Pazar günü yapılması planlanı-
yor.

Ne yapmalı?

Türkiye bugün yaşadığımız olumsuz düzeye 
yeni gelmedi. AKP, iktidara geldiği günden bu 
yana amacına ulaşmak için akıllara zarar her 
türlü yöntemi izledi. Buradan yola çıkarsak ya-
pılması gereken en önemli şeyin elbette örgütlü 
bağımsız bir hat kurmaktan geçtiği aşikar. 

Görmek istenmeyen ama hepimizin bildiği bir 
gerçek olan CHP ve HDP’nin bugün gelinen tab-
lonun parçası olduğudur. Dolayısıyla verilecek bir 
mücadelenin ona buna bakarak mücadele hattını 
belirlemesi değil, sırtı emekçilere dayanan, umut 
taşıyan ve harekete geçiren bir hat örmesi bugün 
için zorunluluktur. 

Bunun için kurulan “Başkanlığa Hayır Komi-
teleri”ne önümüzdeki süreçte çok fazla görev 
düşüyor. Bulunduğumuz her alanda bu alçakça 
saldırıya karşı mücadeleyi büyütmek köprüden 
önceki son çıkışımız olacaktır. Memleketimize 
sahip çıkmak zamanıdır!

Tablo çok açıktır; ya diktatörlük, ya cumhuriyet!

Başkanlık Anayasası ve köprüden önceki tek çıkış: 

ÖRGÜTLE(N)!
TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen “başkanlık sistemi düzenlemesi”, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı, 16 madde oylamada 
çoğunluğu sağlayarak kabul edildi.
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Adını doğru koyalım

Büyük bir yol ayrımındayız!
Ülkemiz başkanlık adıyla tek adam yönetimine 
doğru götürülüyor. Bunun anlamı açıktır: Yapıl-
mak istenen bir rejim değişikliği ve diktatörlüğe 
geçiştir.
Bu sürecin durdurulması TBMM’de mümkün 
değildir.
İş başa düşmüştür. Halkımız, ülkemizi diktatörlü-
ğe götüren bu sürece dur demelidir.
Diktatörlük girişimine karşı yapılacak iş bellidir: 
Ancak örgütlü olursak bu girişimi durdurabiliriz. 
Halkımız yaşamın her alanında meşru örgütlen-
me hakkını kullanmalıdır.
Diktatörlük girişimine karşı yapılacak iş basittir: 
Mahallemizde, işyerimizde, okulumuzda, sokağı-
mızda, apartmanımızda, akrabalarımız arasında, 
sosyal medyada yani yaşamın bütün alanlarında 

başkanlığa karşı yan yana gelinmeli, Başkanlığa 
Hayır Komiteleri kurulmalıdır.
Kaybedecek zaman yoktur. Ülkemizin kaderi 
bugün tek tek bütün yurttaşlarımızın elindedir. 
Mart sonu ya da Nisan başında planlanan refe-
randum, köprüden önce son çıkıştır.
Yanı başımızdaki herkese başkanlığın tek adam 
yönetimi olduğu ve ülkemizi felakete götüreceği 
anlatılmalıdır.
Yanı başımızdaki herkes başkanlığa karşı refe-
randumda “hayır” demeye örgütlenmelidir.
Halkımızı, diktatörlük girişimine karşı “Başkanlı-
ğa Hayır Komiteleri” kurmaya ve bu komitelerde 
örgütlenmeye çağırıyoruz!
Biliyoruz ki, örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yene-
mez!
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

Halkımızı “Başkanlığa Hayır Komiteleri” kurmaya ve “Başkanlığa 
Hayır Komiteleri”nde örgütlenmeye çağırıyoruz

AKP’nin Meclis gündemine getirdiği ve daha 
görüşmelere geçme oylaması bile skandala dö-
nen Anayasa değişikliği önerisinin Recep Tayyip 
Erdoğan’a uydurulmak istenen bir elbise olduğu 
tartışmasız.

Dahası görüşmelere geçilmesi için yapılan oyla-
mada AKP’lilerin kural tanımayan tavrına rağmen 
ancak 338’i bulan bir değişikliğin bir “düzen” kura-
mayacağı da sıklıkla dile getirilen bir başka olgu.

Bütün bunlar ile birlikte bugüne kadar pek çok 
kez dile getirdiğimiz bazı başka olguları da alt 
alta yazmak gerekiyor. İnsan hafızası unutmakla 
sakatlandığından gürültülü tartışmaların olduğu 
günlerde düzen partilerinin muhalefetinin veya 
ısrarların ne olduğunu hatırlamak ve anlamak 
gerekiyor.

Hatırlamamız gereken bir olgu kapitalizmin 
uzun bir süredir tercihini güçlü yürütmeden yana 
kullandığıdır.

Kapitalizm, 1970’lerin sonundan beri “demokra-
si”den vazgeçti. İngiltere’de Margaret Thatcher ve 
ABD’de Ronald Reagan ile kendisini ifade eden 
bu liberal saldırı dalgasının temel kabullerinin 
başında devletin küçültülmesi, hızlı ve etkin olma-
sı, güvenlik politikaları ve uygulamaları dışında 
iktisadi faaliyetlerden çıkması ve devlet yetkilerinin 
aşağıya, yerele doğru dağıtılması vardı.

Bu süreç ülkemizde de devlet elindeki iktisadi 
varlıkların özelleştirilmeleri ve idari yapının ye-
relleşmesi yönünde atılan adımlarla uygulandı. 
İlkinin ikincisinden daha başarılı ve hızlı bir şekilde 
uygulandığını biliyoruz.

Yine bu süreçte, 12 Eylül Anayasası’nda ve 
TBMM İçtüzüğü’nde yapılan değişiklikler de zaten 
1980 öncesine göre güçlendirilmiş olan yürüt-
menin daha az denetlendiği, daha geniş yetkiler 
aldığı, yasamanın daha hızlı ve yürütmenin belir-
leniminde işlediği bir yönde oldu. Bu uygulamanın 
merkez sağ iktidarlarda da sosyal demokrat ikti-
darlarda da değişmediğini hiç unutmamak lazım. 
1999 yılından itibaren yapılan İçtüzük değişiklikleri 
ile temel kanun, torba yasa, görüşme usulünün 
basitleştirilmesi, konuşma sürelerinin kısıtlanması 
gibi pek çok kritik değişikliğin AKP’den önce Bü-
lent Ecevit başbakanlığında gerçekleştiğini bilmek 
gerekiyor.

Bu bağlamda, getirilen önerinin adında cinlik 
yapılıp “başkanlık” yerine “partili cumhurbaşkan-
lığı” denilse de, idari yapıya ilişkin düzenlemeler 
geri çekilse de, Türkiye’nin bugün içinden geçtiği 
“özel” konjonktür nedeniyle “olağanüstü” olsa da 
AKP’nin önerisi sadece kendisinin değil Türkiye’de 
sermaye sınıfınındır. Patronların açık tercihi olan 
2. Cumhuriyet’in temel yönetim esaslarıdır.

Bu bağlamda 2. Cumhuriyet’in Meclisi’nden 
geçecektir. Meclis’teki muhalefetin MHP gibi doğ-
rudan desteğinin de CHP ve HDP gibi meseleyi 
Erdoğan’a indirgeyen etkisizliğinin de temelinde 

bu genel tercihi hepsinin kabul etmesi yatmaktadır.
Biraz hukuki olabilir ama hatırlanması gereken 

bir diğer olgu parlamenter sistemin gevşek kuvvet-
ler ayrılığının ve başkanlık sisteminin sert kuv-
vetler ayrılığının yerine önerilenin kuvvetler birliği 
değil kuvvetlerin tekleşmesi olduğudur.

Ne farkı var?
Yine “güçlü yürütme” önermesinden hareketle 

Türkiye’de Meclis uzun bir süredir giderek artan 
ölçüde yürütmenin belirlenimine terk edilmiştir. Bu 
durumdan kimsenin şikayeti de bulunmamaktadır. 
Aksine her düzen partisi bu sürece katkı koymuş-
tur. Şimdi zaten zayıf olan kuvvetler ayrılığının 
ortadan kaldırıldığının öne çıkarılmasının zayıf-
lığı AKP’lilerin pişkince yaptıkları “Meclis şimdi 
yürütmenin kontrolünde” savunmalarından da 
anlaşılıyor. Dahası kuvvetler birliği iddiası AKP’nin 
“Atatürk zamanına dönüyoruz” saçmalığına da 
destek veriyor.

Emperyalist merkezlerin dinamikleri ile Türkiye 
gibi bir ülkenin dinamikleri farklı nitelikte gözükse 
de özünde aynı. ABD, 2010 yılından beri yürütme 
emirleri ya da başkanlık kararnameleri ile yönetili-
yor. Türkiye’de sermayenin yağma açlığını doyur-
mak için daha fazlası yapılıyor.

Türkiye’de giderek topallaştırılan parlamenter 
sistemin bugün rafa kaldırılması önerilmektedir an-
cak yaşanan zaten varlığı tartışmalı bir kuvvetler 
ayrılığının kuvvetler birliğine dönüşmesi değil adlı 
adınca tüm kuvvetlerin tek bir kuvvette toplanma-
sıdır. Bu açıkça kuvvetlerin tekleşmesi demektir. 
Üzerine bu yetkilerin tek bir kişinin belirlenimine 
bırakılmasının eklendiği de eklenmelidir.

Bu yüzden önerilen başkanlık sistemi bir dikta-
törlüktür, cumhuriyetin sonudur. Ekonomik altya-
pısı ve nitelikleri çok farklı olsa da Hitler’e yasa 
yapma yetkisi veren Mart 1933’teki “Yetki Yasası” 
ile Anayasa değişikliği teklifindeki cumhurbaşkan-
lığı kararnamesi ve olağanüstü hal rejimi düzenle-
meleri de bu bağlamda benzerlik taşımaktadır.

Kuvvetler birliği ise halkın egemenlik hak ve 
yetkisinin cisimleştiği Meclis’in yasama, yürütme 
ve yargı kuvvetlerini paylaştırdığı bir sistemdir. 
Kuvvetlerin halkın temsilcilerinin bütünü tarafından 
denetlendiği ve belirlendiği bir sistemin bugün 
tartıştığımız Anayasa değişikliğiyle hiçbir ilgisi 
olmadığı açıktır.

Tarihsel olarak burjuvazinin aristokrasi ile uzla-
şımın bir ürünü olan ve günümüzde de devletin 
sınıfsal dayanaklarını örten kuvvetler ayrılığı, 
kuşkusuz kuvvetlerin tekleştiği bir duruma karşı 
geri düşülmemesi gereken bir mevzi olarak görüle-
bilecekse de çözümün kendisi olarak görülmemesi 
gerektiği de açıktır.

Tekrar olsa da, bugün zaten iyice zayıflamış 
olan kuvvetler ayrılığının mutlak bir kuvvetler 
ayrılığına dönüştürülerek ABD tipi başkanlık siste-
minin muhalefetinin pek olmadığının, bugün hayır 

diyen CHP ve HDP’nin çeşitli vesilelerle buna evet 
dediğinin veya kapı araladığının da unutulmaması 
gerekir. Dahası yerelleşme gündeminin de esas 
olarak bu partiler tarafından da makbul görüldüğü 
hatırlanmalıdır.

Buraya kadarı esas olarak komünistlerin tarihsel 
değerlendirmesinin dayanaklarının bir açıklama-
sıdır. Başkanlığa hayır derken savrulmamak için 
atılan çapamızdır diyebiliriz. Bu olgular gözden ka-
çırıldığında, görmezden gelindiğinde bir daha geri 
gelmeyecek eski güzel günlere nostalji duymak 
veya yeninin parçası haline gelmek kaçınılmaz 
olacaktır.

* * *
Ötesinde ise Anayasa değişikliğinin Meclis’te 

veya referandumda da geçmemesi Türkiye’de 
komünistler başta olmak üzere tüm ilericilerin ve 
başkalarının da hedefi kuşkusuz.

Bunun sağlanması için ise gelinen noktada 
halkın işleri kendi eline alması gerekiyor. Türkiye 

Komünist Hareketi’nin kuruluş çağrısını yaptığı 
“Başkanlığa Hayır Komiteleri” bu nedenle önemli 
bir yere oturuyor. Kuşkusuz hayır diyenlerle çeşitli 
vesilelerle yan yana gelinebilecektir ama esas 
önemli olan yapılan anketlerde Anayasa değişik-
liğine ilişkin yeterli bilgisi olmadığını söyleyenlerin 
oranının yüzde 80’leri buluyor olmasıdır.

Öyleyse en çok anlatmaya ve ikna etmeye ihti-
yaç var. Ev ev, işyeri işyeri, okul okul, kişi kişi…

Meclis’te televizyon yayını yapmayı halkı bilgi-
lendirmek gören bir muhalefetin bunu karşılama-
yacağı, böyle bir niyetinin olmadığı çok açık. 2. 
Cumhuriyet’in bugüne kadar yerleşememesi bu 
kez bir “olağanüstü hal rejimi” ile denenmek iste-
necek. Bunun boşa düşmesi için 2. Cumhuriyet’e 
tümden karşı çıkanların bir araya gelmesi ve bir 
arada durması 2. Cumhuriyet’in yerine eşitlik ve 
özgürlüğü koymak yolunda bugünün görevidir.

Ama unutulmaması gereken “hayır” ile görevin 
bitmediğidir… H. Murat Yurttaş

Ülkemizin gerici AKP iktidarı ile geldiği nokta 
hepimizin malumu...

On beş yıllık iktidar boyunca emekçilerin yüzü 
gülmedi, kamuya ait ne varsa özel sektöre peş-
keş çekildi, patronların sömürü çarkları daha da 
güçlenerek döndü durdu.

AKP iktidarı boyunca ülkemizin başına örülen 
çoraplar eksik olmadı, Türkiye savaşın ve emper-
yalizm işbirlikçiliğinin esiri olurken, uluslararası 
sermayenin ve savaş baronlarının siyaseti ülkenin 
temel politikası olmaya devam etti.

Bu gerici iktidar dini siyasete alet etti, karan-
lık düşünceler ve eylemler halkımızın boğazına 
kadar çöktü, kadınların, gençliğin ve çocukların 
karşısına şiddet, taciz, istismar ve tacavüzden 
başka bir şey çıkmadı.

Doların artışının gündem olduğu ülkemiz bir 
başka artışlarla daha tanınıyor biliyorsunuz değil 
mi? İş kazaları ve cinayetlerinde artış, kadın cina-
yetlerinde artış, çalışma sürelerinde artış, fuhuş 
oranlarında artış, Türkiye'nin dış borcunda artış, 
sömürü oranlarında artış, bitmeyen zamlar...

Artmayan şeyler ise belli: Maaşlarımız, tencere-
nin içindeki et miktarı, çocuklarımızın gülen yüz-
leri, aydınlık günler için beklentilerimiz, gençlerin 
ülke için çalışma azmi, gelecek için umutlarımız...

İşte bu yüzden kökleri 12 Eylül'de, Kenan 
Evren'de, Süleyman Demirel'de, Turgut Özal'da 
olanların bugün Başkanlık sistemini neden iste-
diklerini anlamak mümkün.

Ağababalarının izinden şaşmayan ama sanki 
onlarla büyük bir derdi varmış gibi yola çıkanlar 
adım adım bu günlere geldiler, ülkeyi de peşlerin-
den sürüklediler.

Kenan Evren baskının ve 12 Eylül’ün adıydı. 
AKP iktidarında, 12 Eylül’ün davamına ve baskıya 
dair ne ararsan var...

Demirel, sömürünün, gericiliğin, işbirlikçiliğin, 
bitmeyen zamların ve zulmün adıydı. Alası bugün-
kü gerici iktidarda var...

Özal, özelleştirmelerin, "bir koyup üç alma"nın, 
takunyalı gericiliğin adıydı. Cisimleşmiş hali bu-
gün bir kere daha ülkenin başına musallat olmuş 
durumda...

Başkanlık rejiminin ise bunların hepsinin toplu 
hali olduğu açıktır.

Başkanlık daha fazla gericilik, daha fazla işbir-
likçilik, daha fazla sömürüdür.

Başkanlık sistemi, örgütlü hareket eden patron-

ların ve gericilerin karşısında örgütsüz bir halkın, 
boyun eğdirilmiş insanların olması için getirilmek 
istenmektedir.

Bu dönem ve gelecekte örgütsüz kalmak ise 
tam da düzenin ve sömürücü güçlerin istedikleri-
ne boyun eğmek anlamına gelecektir.

O yüzden bir yerden işe başlamak ve taşın 
altına elimiz koymak durumundayız.

Başkanlığa Hayır diyerek bugüne kadar başı-
mıza örülen çoraplardan kurtulmamız gerektiği 
ise ertelenemez bir görev haline gelmiştir. Bunun 
için "Başkanlığa Hayır Komiteleri"ni kurmak ve 
örgütlenmek için kolları sıvamaya var mıyız?

İşçi arkadaş,

Sömürü çarklarını bu sefer tersine ve kendi 
çıkarlarımız için döndürelim. İş yerimizde, fabri-
kamızda, atölyede, şantiyelerde, sanayi bölge-
lerinde sınıf kardeşlerimiz ile "Başkanlığa Hayır 
Komiteleri"ni örgütleyelim. Kaderimizi elimize 
alalım...

Üniversite, lise öğrencisi kardeş,

Emekçi halka karşı sorumluluğumuzu yerine 
getirelim. Üniversitelerde, liselerde "Başkanlığa 
Hayır Komiteleri"nin sesini yükseltelim. Bu ülke-
nin aydınlık geleceğini sizler kuracaksınız.

Ev kadınları,

Kadının yeri evi, görevi ise çocuk doğurmaktır 
diyen gericilere inat mahallemizde, apartmanı-
mızdan başlayarak "Başkanlığa Hayır" örgütlen-
mesine başlayalım. Bugün adım atmazsak yarının 
geç olacağını unutmayalım.

Beyaz yakalı emekçiler,

Plazalarda, büyük iş kulelerinde, çağrı merkez-
lerinde "Başkanlığa Hayır" sözünün büyümesi 
gerekmiyor mu? Susarsak karanlığın daha fazla 
üzerimize geleceğinin, gerici bir düzenin fabrika 
ile plaza arasında bir ayrım gözetmediğinin farkı-
na varalım. Gün bu gündür.

Emekli yurttaşlar,

Yıllarca çalışıp, üç kuruş emekli maaşı ile yaşa-
mın dışına itilenler Başkanlık sistemi ile gelecekte 
daha fazla yok sayılacaktır. O yüzden verdiğimiz 

emeklerin karşılığını alacağımız bir düzen için 
"Başkanlığa Hayır Komiteleri"ni örgütlemeye 
başlayalım. Eski iş arkadaşlarımız, akrabalarımız, 
mahalledeki dostlarımız ile yapabileceğimiz çok 
şey var...

Başkanlığın diktatörlük olduğunu düşünenler...
Bu dayatmanın ülkenin hayrına olmadığını adı 

gibi bilenler...
Memleketini seven ve aydınlık gelecek için 

"yarından tezi yok" diyenler...
Başkanlık oylamasının "köprüden önce son 

çıkış" olduğunu unutmayalım.
İşte tam da bu yüzden ilerici, yurtsever tüm 

vatandaşlara "Başkanlığa Hayır Komiteleri"ni 
örgütlemek için bir kere daha açık çağrıda bulu-
nuyoruz:

Bugün değilse, ne zaman?

Başkanlığa Hayır Komiteleri yola çıkıyor...

Başkanlığa Hayır Komiteleri’nde ÖRGÜTLENME zamanı
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, An-
kara’daki büyükelçiler konferansında 
NATO konusunda açık olarak şunları 
söylemiştir:
“Türkiye, NATO’nun önemli bir üye-
sidir. NATO’nun ikinci büyük ordu-
suna sahiptir ve Türkiye, NATO’ya 
verdiği tüm taahhütlerine bağlıdır. 
Rusya ile ilişkilerimizin gelişiyor ol-
ması, NATO ile bağlarımızın zayıfla-
yacağı anlamına gelmez.”
Bu sözler, AKP’nin işbirlikçiliğinin 
kanıtıdır.
Kaç aydır “Türkiye’nin büyük güçler 
tarafından kuşatıldığını”, “üst aklın 
tezgahlar kurduğunu”, “Türkiye’nin 

ABD ile savaştığını” yazanlar halka 
yalan söylemektedir.
AKP, iktidarını korumak için büyük 
bir yalan ve propaganda makinesine 
dönüşmüştür.
AKP yalanlarına kanma!
AKP’nin aslında ABD ile savaştığını 
söyleyenlere inanma!
AKP ve yandaşlarının iktidarda kal-
mak için her yalanı söyleyebileceğini 
aklından çıkarma!
Bilinmelidir ki, ülkemizi NATO’dan 
çıkartacak, İncirlik’i kapatacak tek 
güç komünistlerdir!

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

Yandaşın “ABD ile savaşıyoruz” yalanı bitmiştir!

AKP hükümetinin ilk yıllarının ünlü mottolarından 
ikisi “tüccar siyaset yapacağız” ve “babalar gibi 
satarım”dı. Daha 2002 seçimlerini kazanmadan pi-
yasacı, işbirlikçi ve dinci karakterini ortaya seren ve 
bunlar üzerinden kendisini pazarlayan bir partinin, 
burjuva sınıfının taleplerine bu denli açıklıkla yanıt 
vermesi çok da şaşırtıcı olmamıştı doğrusu.

AKP yaklaşık 15 yıldır süren iktidarında kamu-
ya ait ne varsa sattı. Kendi internet sayfalarında 
verilen bilgiye göre AKP döneminde 61,8 milyar 
dolarlık özelleştirme yapıldı. AKP’nin sattıklarının 
listesi basit bir internet araştırmasıyla bulunabilir; 
biz bir kısmını hatırlatalım: Türk Telekom, Tüpraş, 
Petkim, Tekel, Erdemir, İsdemir, Sümerbank, Eti, 
Oyakbank, Seka, enerji alanındaki bir çok kuruluş, 
elektrik dağıtım şirketleri, termik santraller, liman-
lar, maden şirketleri… Bunlara, pratikteki duruma 
bakarak, sağlık ve eğitim de eklenmeli ve tabii 
listesinin yapılmasının pek de kolay olmayacağı 
taşınmazlar var ayrıca. Bu özelleştirmelerden en 
çok emperyalistlerin ve büyük sermayenin, bun-
lara ek olarak “Yeni Türkiye”nin yeni zenginlerinin 
nemalandığını hatırlatalım.

Peki AKP’nin övünerek aktardığı özelleştirme 
gelirlerinin ülke insanına bir faydası oldu mu? 
Öyle değil midir, tüccarlık sadece bir şey satmak 
anlamına gelmez, satıp kâr etmek gerekir, mevcut 
durumun daha iyiye gitmesi gerekir. Son dönemde 
doların yükselmesi bahsi üzerinden sıkça yapılan 
geçmişle kıyaslamalara bakarsak, ekonomik du-
rumun ülke insanı için hiç de iyiye gitmediğini gö-
rürüz. Açlık ve yoksulluk sınırı artmaktadır, kişisel 
borçlanmalar artmaktadır, yoksulluk artmaktadır, 
işsizlik artmaktadır… Bunlarla birlikte Türkiye’nin 
milyarderlerinin ve bu milyarderlerin servetlerinin 
miktarı ve gelir dağılımındaki uçurum da artmak-
tadır. Önümüzdeki dönemde etkisinin daha fazla 
hissedileceği krizin bu artışları hızlandıracağı da 
açıktır.

Özelleştirmelerdeki mantık tek başına ekonomik 
gerekçelere dayanmaz, politik ve ideolojik gerekçe-
leri de vardır ve hatta bu politik ve ideolojik gerek-
çeler daha belirleyicidir. Aksi takdirde, örneğin Türk 

Telekom’un iki yıllık kârına denk bir fiyata Arap 
sermayedarlara satılması ekonomik gerekçelerle 
izah edilemez. Özelleştirmeler, en yalın ifadeyle, 
kamuculuk fikrinin tasfiyesi ve kamuya ait olan her 
şeyin burjuvaziye peşkeş çekilmesi anlamına gelir. 
Yukarıda bazılarını andığımız özelleştirilen kurum-
lara ve bunların faaliyet alanlarına baktığımızda şu 
soruyu rahatlıkla sorabiliriz: Bir ülke başka nasıl 
ayakta durur? Enerjisi, ulaşımı, iletişimi kendinin ol-
mayan, sanayisi üretmeyen, tarımı çökmüş bir ülke 
nasıl ayakta durur? Nehirleri, akarsuları, toprakları 
satılan, satılsın diye ormanları yakılan bir ülke nasıl 
bağımsız kalabilir?

Ayakta da duramaz, bağımsız da kalamaz. 
Zaten bugün karşı karşıya olduğumuz tablo bunu 
tüm çıplaklığıyla göstermektedir. AKP bir misyon 

partisidir ve bu misyon doğrultusunda hareket 
etmiştir/etmektedir. Bu misyonun sermaye sınıfının 
çıkarlarıyla, yönelimleriyle çelişmesiyse mümkün 
değildir; dün de değildi, bugün de değil. Nitekim bu 
durumun ortaya çıkardığı ülke tablosu bir çöküşe 
ve bu çöküşü hazırlayan koşulları yaratanlar açı-
sından da ihanetten başka bir yere çıkmamaktadır. 
Ülkedeki her şeyi bir kenara bırakıp tüm güçleriyle 
Başkanlık meselesine yüklenen AKP’lileri bu açı-
dan da değerlendirmek gerekir.

Başkanlık, bir anlamda kendi kurtuluşlarıdır. Bu 
adamların kurtuluşuysa, tekrar altını çizelim, ülke-
nin çöküşüdür. Başkanlık referandumu bu bağlam-
da basit bir idari yapı düzenlemesini değil, ülkenin 
geleceğini ilgilendirmektedir.

Ülkenin içinde bulunduğu durum, ekonomik kriz, 

savaş hali bu süreçte AKP’ye karşı kendiliğinden 
bir tepki doğurmayacaktır. Hatta böylesi dönemle-
rin ülkedeki kararlı siyasi öznelerin daha da güç-
lenmesini sağlaması güçsüz olmayan bir olasılıktır. 
O nedenle ülkenin çöküşünün müsebbibi olanlara 
fırsat tanımamak, krizin, savaşın siyasal bir içerik 
kazanmasını sağlamak için harekete geçmek 
durumundayız.

2010 referandumu cumhuriyetin tasfiyesinin ve 
AKP’nin kazandığının tescillenmesi olmuştu; baş-
kanlık referandumu yeni bir ülkenin, eşit ve özgür 
bir ülkenin başlangıcı olsun.

Hadi, yeni bir ülke için Hayır Komiteleri’ni örgüt-
lemeye…

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Avcılar ve Bakırköy örgüt-
leri tarafından “Başkanlık Anayasası’na neden Hayır diyoruz? 
Hayır diyenler ne yapmalı?” başlıklı “Memleket Sohbetleri” 
düzenlendi.

TKH Avcılar İlçe Örgütü’nde yapılan ve TKH Merkez Komi-
te üyesi Kurtuluş Kılçer’in katıldığı toplantıda, anayasaların 
ve cumhuriyetin nasıl ortaya çıktığı tarihsel örnekleriyle ele 
alınarak konuşuldu. Bugün yaşanan Anayasa tartışmalarının 
yüzlerce yıllık sınıf mücadelelerinin ürünü olduğu, halkın pa-
dişahın veya krallığın yetkilerini kısıtlayarak gücü kendi eline 
aldığı ve bu yetkilerin anayasada yazılı hale gelerek cumhuri-
yet rejiminin ortaya çıktığını bahsedildi.

Bugün yaşanan gelişmelerin yönetim biçiminin halktan 
tamamıyla koparılıp yasama, yürütme ve yargının tek adam 
yönetimine bırakılmak istendiği, bunun bir geriye dönüş ola-
cağını tam da bu yüzden başkanlığın diktatörlük olduğunun 
altı çizildi. Ayrıca toplantıda AKP’nin ülkede milliyetçi hezeyan 

yaratarak Evet oylarını arttırmayı hedeflediği, anketlerle Evet 
sayısını fazla göstererek psikolojik üstünlük kurmak istediği, 
Başkanlık Anayasası’nın oranlarının çok farklı olmayacağı 
ve bunu değiştirmenin Hayır diyenlerin mücadelesine bağlı 
olduğu vurgulandı.

Toplantı ile birlikte “Başkanlığa Hayır Komiteleri”nin Avcılar, 
Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde kuruluş çalışmalarına 
başladığı da duyuruldu.

TKH Bakırköy İlçe Örgütü de üye ve dostlarıyla Memleket 
Sohbetleri düzenledi.

TKH Merkez Komite üyesi Hüsnü Atlıkan’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin hangi iklimde rejim de-
ğişikliğine sürüklendiği, Anayasa değişikliğinin emekçi halka 
yansımalarının neler olacağı değerlendirildi. Buluşmanın 
sonunda Bakırköylüler diktatörlüğe karşı “Hayır Komiteleri”ni 
mahallelerinde örgütlemek üzere kolları sıvayacaklarını ifade 
ettiler.

Çöküş…

Bakırköy ve Avcılar’da Memleket Sohbetleri: “Hayır” 
diyenler ne yapmalı?

Ekim İsmi
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Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik katılım 
(Zorunlu BES) aslında nedir?

Sömürüde son nokta:

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatı-
rım Sistemi Kanunu’nda, 25.08.2016 günü Resmi 
Gazete’de yayınlanan 6740 sayılı yasa ile yapılan 
değişiklik, 01.01.2017 itibariyle yürürlüğe girmiş 
ve çalışanların bireysel emekliliğe katılımı zorunlu 
hale getirilmiştir.

AKP hükümetinin “ikinci emeklilik” olarak pazarla-
dığı zorunlu BES, aslında Anayasa’nın 60. madde-
sindeki “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri 
alır ve teşkilatı kurar.” hükmüyle devletin temel 
görevlerinden biri olarak sayılan sosyal güvenlik 
sisteminin kademeli biçimde özelleştirilerek tasfiye 
edilmesi yolunda atılan önemli bir adımdır. Emek-
çilerin tarihsel mücadeleler sonucu elde ettikleri 
en temel haklardan biri olan emeklilik hakkı, kriz 
içerisindeki sermaye sınıfını rahatlatmak amacıyla 
patronlara peşkeş çekilmektedir.

Milyonlarca çalışanın iradeleri dışında, zorunlu 
olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesiyle 
oluşacak muazzam fon, başta bireysel emeklilik 
şirketlerinin arkasındaki bankalar ve sigorta şirket-
leri olmak üzere sermaye sınıfına kaynak aktarmak 
ve AKP hükümetinin ülkemizi 
kan gölüne çeviren gerici politi-
kalarının finansmanını sağlamak 
için kullanılacaktır.

Zorunlu BES iddia edildiği 
gibi bir “Emeklilik Sistemi” 
veya “İkinci Emeklilik” midir?

AKP hükümetinin iddialarının 
ve BES şirketlerinin pazarlama 
söylemlerinin aksine zorun-
lu BES’in işçiler için ikinci bir 
emeklilik hakkı anlamına geldiği 
gerçek dışıdır. Kaldı ki aldatıcı 
ismine rağmen gerçekte bir 
emeklilik sistemi dahi olmayan 
zorunlu BES tümüyle riske dayalı, gelir garantisi ol-
mayan uzun vadeli bir bireysel tasarruftan ibarettir.

Emekçilerin maaşlarından zorunlu BES için ke-
silen tutarlar, bireysel emeklilik şirketleri tarafından 
akıbeti Türkiye ve dünya kapitalist piyasalarındaki 
ekonomik gidişata, dolayısıyla dalgalanma ve 
krizlere bağlı olan fonlarda işletilecektir. Bu fonlar 
kâr garantisi taşımadığından kazanç sağlamayabi-
leceği gibi, tamamen risk üzerine kurulu bu sistem-
de emekçilerin hesaplarına yatırılan ana paranın 
bile eriyip gitmesi söz konusu olabilecektir. Devlet 
de BES şirketleri de bu risklere karşı hiçbir garanti 
vermemektedir.

Her şeyin yolunda gittiği varsayıldığında dahi 
BES’in emekçilere “ikinci bir emekli maaşı” olarak 
nitelenecek bir getirisi olmayacaktır. DİSK Araştır-
ma Enstitüsü tarafından Eylül 2016’da yayınlanan 
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Rapo-
runda yer alan bir hesaplamaya göre: “Aylık 50 TL 
ödeyerek BES’e katılan bir asgari ücretli çalışan 
sistemden ayrıldığında enflasyondan arındırılmış 
değerlerle 70 TL civarında bir geri ödeme alacaktır. 
Bu miktarın devlet katkısı ile bir miktar daha yükse-
leceği 80-90 TL aralığına ulaşabileceğini söylemek 
mümkündür. Aynı şekilde iki asgari ücret düzeyinde 
ücret alan bir çalışan sisteme yaklaşık aylık 100 

TL ödeyerek katıldığında 56 yaş ve 10 yıl koşulunu 
tamamlayarak ayrıldığında 140-160 TL aralığında 
bir geri ödeme alabilir.” Dolayısıyla zorunlu BES’in 
emekçilere ikinci bir emekli maaşı bahşedeceği 
gülünç bir iddiadan ibarettir.

Tüm emekçiler zorunlu BES’e dahil olacak 
mı?

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu’na 6740 sayılı yasa ile eklenen 
Ek Madde 2’de “Türk vatandaşı veya 29.05.2009 
tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
28 inci maddesi kapsamında olup kırk beş yaşını 
doldurmamış olanlardan 31.05.2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, 
işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği 
bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil 
edilir.” denilmektedir.

Yasal düzenleme gereği, 5 veya üstünde çalışanı 
olan kamuya ait veya özel işyerlerinde çalışan, 45 
yaşın altında olan işçiler ve memurlar, yani tüm 

bağımlı çalışanlar, kademeli olarak zorunlu bireysel 
emeklilik sistemine sokulmaktadır.

Özel sektörde:
Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene 

bağlı olarak çalışanlar 1 Ocak 2017 tarihinden 
itibaren,

Çalışan sayısı iki yüz elli ve üzerinde ancak 
binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 
1 Nisan 2017 tarihinden itibaren,

Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak iki yüz 
elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 
Temmuz 2017 tarihinden itibaren,

Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az 
olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Ocak 
2018 tarihinden itibaren,

Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az 
olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Temmuz 
2018 tarihinden itibaren,

Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az 
olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Ocak 
2019 tarihinden itibaren,

Kamuda ise:
Yerel yönetimler ve KİT’ler hariç tüm kamu kurum 

ve kuruluşları çalışanları 1 Nisan 2017 tarihinden 
itibaren,

Yerel yönetimler ve KİT’lerdeki çalışanlar ise 1 

Ocak 2018 tarihinden itibaren
sisteme dahil olacaklar.

Maaştan ne kadar kesinti olacak?

Çalışanın prime esas brüt kazancının (yani çıp-
lak ücrete ilaveten ikramiye ve sair parasal hakların 
da dahil olduğu giydirilmiş brüt ücretinin) yüzde 3’ü 
her ay işveren tarafından çalışanın bireysel emek-
lilik hesabına yatıracak. Buna göre 2017 yılı itibarı 
ile asgari ücretli bir işçinin ücretinden 53,3.- TL 
kesinti yapılacak, dolayısıyla bu sene asgari ücrete 
yapılan 104 TL’lik artışın yarısı, zorunlu bireysel 
emekliliğe kesilmiş olacak.

Patronlar kesintileri yatırmazsa ne olacak?

Zorunlu BES sözleşmelerine ilişkin temel bilgi-
ler, hesaplanan devlet katkısı tutarı ve ilgili yıl için 
kalan devlet katkısı limiti e-Devlet üzerinden takip 
edilebilecek.

Kanunda en geç çalışanın maaş gününü takip 
eden işgünü katkı payını BES şirketine aktarma yü-
kümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere her bir 

ihlal için 100.- TL idari para cezası uygulanacağı, 
ayrıca işverenin yaptığı kesintiyi zamanında BES 
şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın 
birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek 
zorunda olacağı düzenleniyor ancak bu ihtimaller-
de herhangi bir devlet garantisinden söz edilmiyor. 
Bu da zarara uğrayan işçilerin haklarını almak için 
işverenlerine karşı dava açmaktan başka çareleri 
olmayacağı anlamına geliyor.

Emekçiler devlet katkısından her koşulda 
yararlanabilecekler mi?

Çalışanlara her ay maaşlarından zorunlu BES 
için kesilen tutarın yüzde 25’i kadar devlet katkısı 
yapılacak. Ayrıca sisteme yeni dahil olanlara bir 
defaya mahsus 1.000.-TL, sistemde en az 10 yıl 
kalıp; birikimini maaş olarak almak isteyenlere de 
toplam tutarın yüzde 5’i kadar daha katkı yapıla-
cak.

Ancak bütün bu katkılardan yararlanabilmek 
sistemde en az 10 yıl kalmak ve ayrıca 56 yaşını 
doldurmak gerekiyor. Sistemden erken çıkanlara, 
yüzde 5’lik katkı hiç ödenmeyeceği gibi tek seferlik 
1.000.-TL’lik katkının ve yüzde 25’lik devlet katkı-
sının önemli bir kısmı da ödenmeyecek. 3 ila 6 yıl 

arasında sistemden çıkanlar devlet katkısının yüz-
de 15’ini, 6 ila 10 yıl arasında çıkanlar yüzde 35’ini, 
10 yılı tamamlayanlar yüzde 60’ını alabilecekler.

Öte yandan geçmişte tasarruf bonoları, Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kurumu (MEYAK), Konut 
Edindirme Yardımı (KEY), Zorunlu Tasarruf Fonu 
vb. adlar altında uygulamaya geçirilen benzeri tüm 
zorunlu tasarruf deneyimlerinde fonların sermaye 
sınıfının çıkarları için kullanıldığına ve emekçilerin 
birikimlerinin yok edildiğine veya eritildiğine tanık 
olunduğundan, söz konusu zorunlu BES’te de 
devlet katkısının vaat edilen şekilde yapılıp yapıl-
mayacağı ayrı bir risk unsuru olarak karşımızda 
durmaktadır.

Zorunlu BES’e katılmamak veya sonradan 
sistemden çıkmak mümkün mü?

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu’na 6740 sayılı yasa ile eklenen 
Ek Madde 2’nin üçüncü fıkrası uyarınca, çalışan 
emeklilik planına dâhil olduğunun işveren tara-
fından kendisine bildirildiği tarihi takip eden iki ay 
içinde sözleşmeden cayabilir. Cayma hâlinde, öde-
nen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım 
gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade 
edilir.

Cayma hakkını kullanmak isteyen çalışanlar, 
Cayma talebini içeren aşağıdaki örnek cayma 
dilekçesinin ıslak imzalı birer suretini hem işverene 
hem de ilgili BES şirketine göndermelidirler: Çalı-
şanın 2 aylık sürenin ardından da cayma hakkını 
kullanması mümkün olmakla birlikte, bu durumda 
BES şirketi ile imzalanan sözleşmedeki kesintilere 
maruz kalınması söz konusu olacağından cayma 
hakkının 2 aylık süre içerisinde kullanılması önem 
taşımaktadır.

Emekçiler zorunlu BES aldatmacasına karşı 
örgütlü bir biçimde cayma haklarını kullanma-
lıdırlar

Zorunlu BES ile bir yandan sosyal güvenlik siste-
minin kademeli biçimde özelleştirilerek tasfiye edil-
mesi, diğer yandan emekçilerin maaşlarından zorla 
yapılacak kesintilerle sermaye sınıfının finansman 
açıklarının giderilmesi olmak üzere bir taşla iki kuş 
vurulmak istenmektedir.

Sermayenin AKP hükümeti eliyle işçi sınıfının 
sosyal güvenlik haklarına karşı yönelttiği ve işçi 
sınıfının geleceksizleştirilmesi sonucunu doğura-
cak olan kapsamlı saldırının önemli bir adımı olan 
zorunlu BES’e karşı:

• Emekçilerin herhangi bir hak kaybına uğra-
madan iki aylık yasal süre içerisinde cayma 
haklarını kitlesel bir biçimde kullanmaları,

• Zorunlu olsun olmasın BES’e aktarılan kamu 
kaynaklarının kamu sosyal güvenlik progra-
mına aktarılması,

• Emekli aylıklarının iyileştirilmesi,
• Sosyal güvenlik sisteminin tüm yurttaşların 

yalnızca hayatta kalmalarını değil insanca 
yaşamalarını sağlayacak şekilde uygulan-
ması

için örgütlü mücadele yükseltilmelidir.

Çalışanlara her ay maaşlarından zorunlu BES için kesilen tutarın yüzde 
25’i kadar devlet katkısı yapılacak. Ayrıca sisteme yeni dahil olanlara 
bir defaya mahsus 1.000.-TL, sistemde en az 10 yıl kalıp; birikimini 
maaş olarak almak isteyenlere de toplam tutarın yüzde 5’i kadar daha 
katkı yapılacak. Ancak bütün bu katkılardan yararlanabilmek sistemde 
en az 10 yıl kalmak ve ayrıca 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Sistemden 
erken çıkanlara, yüzde 5’lik katkı hiç ödenmeyeceği gibi tek seferlik 
1.000.-TL’lik katkının ve yüzde 25’lik devlet katkısının önemli bir kısmı 
da ödenmeyecek. 
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Cumhuriyet halk yönetimidir. 1789 yılında Fran-
sa’da krallığa karşı ortaya çıkmış tarihsel bir 
ilerlemedir.
Halk egemenliği kavramı Cumhuriyet ile birlikte 
gündeme gelmiş, krallık ya da padişahlık gibi tek 
adam yönetimini sona erdirmiştir. Cumhuriyet, 
halk egemenliğini Parlamento aracılığıyla, temsil-
ciler yoluyla kullanmak demektir.
Cumhuriyet rejimi dört temel direğe sahiptir: Par-
lamento, anayasa, seçim ve siyasal özgürlükler. 
Cumhuriyet bunlarla anlam kazanır. Bunlardan 
herhangi birinin içinin boşaltıldığı her düzenleme 
geriye gidiştir.
Padişahlara ya da krallara karşı Cumhuriyet mü-
cadelesi verilmiş, tam başarılı olamadığı yerlerde 
ise anayasa ve parlamentonun kralla birlikte var 
olduğu Meşruti yönetim biçimleri devreye girmiş-
tir. Meşrutiyet, Cumhuriyet’ten geri bir yönetim 
şeklidir.
Bugün başkanlık rejimine geçiş tartışılmaktadır. 
Halkın iradesini yok sayacak kararname yetkisinin 
verildiği, parlamentonun istenildiği zaman işlevsiz 
hale getirildiği, seçim sisteminin keyfiyete göre 
değiştirilebildiği ve siyasi özgürlüklerin kısıtlanabil-
diği bir anayasa değişikliğinin Cumhuriyet yönetim 
biçimiyle ilgisi olamaz. 

Cumhuriyet nedir?

AKP tarafından getirilmek istenen başkanlık 
rejimi, Cumhuriyet rejiminden daha geri bir rejim 
anlamına gelmektedir. Aslında AKP’nin yapmak 
istediği günümüze uyarlanmış bir Meşruti yönetim 
biçimidir. Tek farkı; babadan oğula geçen padi-
şahlık yerine seçimle iş başına gelen “padişahlık” 
olmasıdır. Meşruti yönetim biçimlerinde padişah-
lara bile tanınmayan yetkiler bugün AKP eliyle 
başkana verilmektedir. 

Cumhuriyet değil, Meşruti 
yönetim biçimi istenmektedir!

Bugün AKP tarafından gündeme getirilen “cumhur-
başkanlığı sistemi”, Türk Tipi Başkanlık modelinin 
cumhurbaşkanı kılıfıyla sunulmasından başka bir 
şey değildir. Kimse kimseyi kandırmamalıdır. Amaç, 
tek adam yönetimi anlamına gelen başkanlık rejimi-
ne geçiştir.

Cumhurbaşkanlığı
kılıfı altında başkanlık!

Cumhuriyet rejimlerinin en temel kurumu olan Mec-
lis, başkanlık rejimi ile birlikte sembolik bir kuruma 
dönüşecektir. Meclis, başkanın da üye olduğu bir 
partinin çoğunluğunda tasdik kurumuna dönüşme-
sinden başka bir işleve sahip olamaz. Aslında adı 
olan ama hiçbir yetkisi ve gücü olmayan bir durum 
ortaya çıkacaktır. Temsilde adalet ortadan kalkacak, 
Meclis’te temsil, göstermelik bir hale gelecektir.

Meclis tasdik 
kurumunadönüştürülecek!

Cumhurbaşkanlığı kılıfıyla sunulan başkanlık reji-
miyle birlikte, Anayasa’daki tek değişiklik önerisi ola-
ğanüstü hal rejiminin getirilmesi olmaktadır. Deği-
şiklik teklifiyle ilgisi olmadığı halde, olağanüstü hal, 
bir rejim olarak yeniden düzenlenmekte ve Cumhur-
başkanı’na temel hak ve özgürlükler de dahil olmak 
üzere her alanda düzenleme yetkisi verecektir. 
Başkanlık ile birlikte olağanüstü halin süreklileştiği 
bir rejim gelecektir.

Başkanlık, olağanüstü
hal’in süreklileşmesidir!

Yüksek yargının atanmasında yetki Başkan’a ve 
Meclis’e bırakılmaktadır. Meclis’te çoğunluğu bulu-
nan parti ile aynı partiye mensup bir başkanın atadığı 
yargının tarafsız olması mümkün değildir. Yargı baş-
tan aşağı siyasi iktidarın ve tek adamın emir komuta-
sı altına girecektir.

Yargı tek adam
yönetimine girecek!

Meclis’i fesih yetkisi Başkan’a tanınmakta-
dır. Bu uygulama Meclis’in istenildiği zaman 
tasfiyesi anlamına gelecektir. Her ne kadar 
aynı anda Başkan ve Meclis seçimleri bir-
likte yapılır denilse de savaş, sıkıyönetim ya 
da olağanüstü hal gibi durumlarda Meclis’in 
kapatılması mümkün hale gelecektir. Böylesi 
bir rejimin diktatörlüğe doğru yol alacağı çok 
açıktır. Meclis, tek başına başkan tarafından 
feshedilebilecekken, Meclis’in fesih yetkisi 
ise Meclis’te büyük bir çoğunluk sağlanırsa 
mümkün olabilecektir.

Meclis’i fesih yetkisi
Meclis’in hükümsüz 
kılınmasıdır!

Başkanlık rejimi, kuvvetler ayrılığı üzerine değil, 
neredeyse kuvvetler tekleşmesi üzerine kurgulan-
maktadır. Meclis’i fesih ve seçim yetkisi, yargı erki 
üzerinde mutlak kontrol, bugüne kadar Meclis adına 
temsili nitelikteki Başkomutanlık görevinin verilerek 
kendisine bağlı bir ordu kurulması, bakanları ve 
bürokratları hiçbir onay ve denetim mekanizması 
olmadan kendisinin ataması, yönetmelik ve karar-
namelerle kanunları dahi dilediğince uygulayabil-
mesine kadar verilen yetkiler tek adam yönetimine 
geçişin somut örnekleridir.

Başkanlık rejimi
tek adam yönetimidir!

Padişahlarda olan kanun çıkarma yetkisi Başkan’a da tanınmaktadır. Bu durum Meclis’in yerine tek 
adamın geçmesi demektedir. Memlekette yakın dönemde kanunların bile Meclis’ten nasıl geçtiği 
düşünüldüğünde, ülkenin kaderi denetlenemeyen bir kişinin iki dudağının arasında olacaktır.

Kanun çıkarma yetkisi olacak!

AKP’nin en çok başvurduğu tez “istikrar” tezidir. Bugün 
dünyanın en istikrarsız iktidarı AKP’dir. Tek başına 15 
yıldır iktidarda olup da ülkemizin bu kadar istikrarsız-
laştığı başka bir dönem daha görülmemiştir. Bu açıdan 
başkanlık istikrarla değil, diktatörlükle ilgilidir!

İstikrar değil diktatörlük!

AKP, anayasayı değiştirip başkanlık rejimine 
geçmek istemektedir. Başkanlık daha istikrarlı bir 
ülke değil, tek adam yönetimine geçiştir. Meclis 
artık tek adamın ağzına bakacak, yargı tek ada-
mın komutlarıyla karar verecektir. Hukuk devleti 
yerine diktatörlük rejimine geçiş amaçlanmakta-
dır. Bugün AKP tarafından istenen bir diktatörlük 
rejimidir.
Ülkemiz büyük bir felakete gitmektedir. Köprüden 
önce son çıkış gelmiştir. Emekçi halkımız diktatör-
lüğe gidişe dur demelidir!

Başkanlık Diktatörlüktür!

Yargının, Meclis’in ve yürütmenin tek adama bağ-
landığı bir sistem istemektedirler. Denge-denet-
leme yerine yürütme tek adama bağlanıyor, yargı 
üyeleri tek adam tarafından atanıyor, Meclis tek 
adamın başkanlık ettiği parti tarafından oluşturu-
luyor.

Yargı, yasama ve yürütme 
ayrılığı değil tekleşmesi!

15 yıldır iktidar olan AKP, yeni bir anayasa yazmamıştır. Bugün gündeme getirilen anayasa de-
ğişikliği, mevcut 12 Eylül darbe anayasasının devamından başka bir şey değildir. 12 Eylül askeri 
darbesinin gerici politikalarının sonucu iktidara gelen AKP, 12 Eylül askeri darbesine dayanarak 
iktidarını sürdürmek istemektedir. Anayasa değiştiriyoruz lafı koca bir yalandan ibarettir.

Yeni Anayasa12 Eylül 
Anayasası’nın devamıdır!

AKP tarafından önerilen başkanlık rejiminde, 
Başkan’ın Meclis’te denetlenmesi mümkün değildir. 
Gensoru uygulaması tamamen kaldırılmakta, Yüce 
Divan’a sevk ise sayısal olarak imkansız hale getiril-
mektedir. Tek adam yönetimi hiçbir engel tanımadan 
istediğini yapabilecek, denetleme ya da sınırlandır-
ma mümkün olmayacaktır. 

Başkan’ın Meclis tarafından
denetlenmesimümkün değildir!

Bugün mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminde, 
Cumhurbaşkanı tarafsız bir konumda devleti tem-
sil etmekteydi. O yüzden yürütme, yargı ve devlet 
kurumlarını tarafsız bir şekilde denetlenmesini 
mümkün kılan Devlet Denetleme Kurulu oluşturul-
muştu.
Başkanlık rejimi ile birlikte yürütmenin başı olan 
“Cumhurbaşkanı” asla kendi icraatlarına na karşı 
Devlet Denetleme Kurulu’nu devreye sokmaya-
caktır.

Devlet Denetleme Kurulu ile
 yasama ve yargı, yürütmenin 
denetimine girecek!

Yasama, hükümet oluşturma ve yürütmeyi 
denetleme konularında en yüksek organ Meclis 
olmalıdır.
Yargı bütün kademelerinde tarafsız ve bağımsız 
olmalıdır. Yargıçların verdikleri kararlardan ötürü 
yetkisi ve görev yeri değiştirilemez.
Toplumun bütün alanlarında aşağıdan yukarıya 
doğru halk örgütlenmeleri kurulmalıdır. Bu örgüt-
lenmeler, fabrikalar, atölyeler, bürolar, çiftlikler, 
okullar ve kışlalardan başlayarak yukarıya doğru 
uzanmalıdır.
Meclis, halk örgütlenmeleriyle birlikte çalışmalıdır.

Halk örgütlenmeleri seçimle oluşmalı ve “geri 
çağırma hakkı” bütün yönetim kademelerinde 
gündeme gelmelidir.
Temel hak ve özgürlükler ile bu hak ve özgür-
lüklerden tüm yurttaşların yararlanması devletin 
yükümlülüğündedir. Yürütmenin hiçbir yöntemle 
temel hak ve özgürlüklere dokunulması mümkün 
olmamalıdır.
Devlet Denetleme Kurulu gibi kurumlar bağımsız 
olmalı ve doğrudan denetleme yetkisiyle Meclis’e 
bağlanmalıdır.

Nasıl bir yönetim istiyoruz?

BAŞKANLIK ANAYASASINA HAYIR!


