Karkerên jin û mêr!
Ji xeynî zencîrên we tiştekî
we yê wendakirinê tune!
Hûn dikanin cîhanekê
nu wergirin!

İKİ AYLIK
SİYASİ / TEORİK
GAZETE

Kadın ve erkek işçiler!
Zincirlerinizden başka
kaybedecek birşeyiniz yok!
Kazanacağınız
yeni bir dünya var!

12 EYLÜL ANAYASASI’NA DA, TÜRK
TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİNE DE HAYIR!
AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE!
İŞÇİLER! EMEKÇİLER!
Egemenler bizi Nisan ayında sandık başına çağırıyor. 16
Nisan’da “Cumhurbaşkanlığı sistemi” adı verilen, 18 maddeden oluşan Türk tipi Başkanlık Sistemini içeren Anayasa
değişiklik paketi halkoyuna sunulacak.

DEĞİŞİKLİKLER NELER?
Bugün Türkiye’de yürürlükte olan Anayasa 12 Eylül darbe Anayasası’dır. 12 Eylül darbe Anayasa’sı; asker sivil Kemalist devlet bürokrasisinin iktidarını sağlama almak için
hazırlanmış, ırkçı, Türk ulusunun egemenliğini öngören,
Türk olmayan milliyetlere hiçbir hayat hakkı tanımayan,
aşırı merkeziyetçi, Kemalist ideolojiyi devlet ideolojisi olarak anayasal hüküm haline getiren faşist bir Anayasa’dır.
Bu Anayasa’da şimdiye kadar onlarca değişiklik yapılmıştır. Fakat Anayasa’nın başta değiştirilemez olduğu yazılan
ilk üç maddesi olmak üzere, birçok maddesine yansıyan
faşist özü değişmemiştir.
Referanduma sunulan Anayasa değişiklikleri ile T.C’nin
yönetim sistemi değiştirilmek isteniyor. Adına parlamenter sistem denilen, parlamenter sistem olmaktan çoktan
çıkmış, fiilen uygulanan Türk tipi başkanlık sistemi Anayasa ile uyumlu hale getirilmek isteniyor.
Milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor. Milletvekili seçilme
yaşı 18’e indiriliyor. Milletvekili seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir aynı gün birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı partili olabilecek. Parti yöneticisi, parti başkanı
olabilecek. Başbakanlık, Bakanlar Kurulu kaldırılıyor. Yürütme doğrudan Cumhurbaşkanına bağlanıyor. Yürütme,
yasama Meclis dışında, seçilmiş Cumhurbaşkanının atayacağı kişilerden oluşacak bir hükümet tarafından yerine
getirilecek. Askerlerin yargılanacağı disiplin mahkemeleri

dışında askeri yargı, sıkıyönetim kaldırılıyor. Hakimler
Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısında, üye sayısında, atamalarda değişiklikler yapılıyor. Cumhurbaşkanı yargının
ve bürokrasinin önemli bölümünü atayabilecek. Seçilecek
cumhurbaşkanı bugünkünden çok daha geniş yetkilere
sahip olacak. Kuvvetler ayrılığı bütünüyle ortadan kaldırılmamasına rağmen, yürütme, yasama ve yargıya göre
çok büyük avantajlara sahip olacaktır. Aşırı yetkileri olan
güçlü bir başkan ve yürütme öngörülmektedir.

NE DEĞİŞECEK?
12 Eylül Anayasası’nda yapılan tadilat, faşist özü koruyarak, asker sivil Kemalist devlet bürokrasisi yerine, AKP’nin
egemenliğini sağlama alma hedefine hizmet eden bir tadilattır.
Yapılmak istenen değişiklikler seçilmişlerle atanmışlar;
sivil siyaset ile bürokrasi arasındaki ilişkilerde atanmışların ve bürokrasinin gücünü azaltmaya yönelik değişikliklerdir. Sıkıyönetimin Anayasa’dan çıkarılması, yargı konusunda yapılan değişiklikler bunun göstergesidir.
Egemen sınıflar, onların siyasi temsilcileri arasındaki
iktidar dalaşında, Anayasa değişiklikleri AKP’nin iktidarı
bütünü ile ele geçirme yönünde atmış olacağı önemli bir
adım olacaktır.
Anayasa’da yapılan değişiklikler faşist bir Anayasa’yı,
demokratik bir Anayasa’ya dönüştürme yönünde yapılmış
olan değişiklikler değildir.
Öngörülen değişiklikler Türkiye’de demokrasiden uzak1
laşma, faşist tek adam diktatörlüğüne yönelme değişiklikleri de değildir.
Değişiklikler faşist bir ülkede bir yönetim biçiminden,
fiilen geçilmiş olan bir başka yönetim biçimine geçişi Ana-

yasal hale getirmeye yönelik değişikliklerdir.
T.C’nin yönetimi merkezinde ordunun durduğu atanmış
bürokrasinin elinden alınıp, seçilmiş sivil siyasetin eline
verilmek isteniyor. Değiştirilmek istenen yönetim sisteminin burjuva demokrasisi ile ne kadar ilgisi varsa, getirilmek istenenin de ilgisi o kadardır. İkisi de tekçi, merkeziyetçi, şoven-milliyetçi, ikisi de faşisttir.

NASIL BİR ANAYASA?
12 Eylül Anayasası çöpe atılmalı, yeni demokratik anayasa yapılmalıdır. Bu anayasada; bireyin devlete karşı hakları korunmalı, devlet özgür eşit vatandaşların bir hizmet
aracı olarak görülmeli, bütün önemli konularda halk oylamaları öngörülmeli, yerel yönetim ilkesi temel alınmalı,
çok uluslu yapı temel alınmalıdır. Böyle bir anayasa için
mücadele etmeliyiz. Böyle bir anayasa er ya da geç gelecektir!

DOĞRU TUTUM NE OLMALI?
Sandık ile önümüze ne konuluyor? Özü itibariyle iki faşist sistem arasında seçim yapmamız isteniyor.
Parlamentoya bağlı bir hükümet mi olsun, yoksa Cumhurbaşkanına bağlı bir hükümet mi?
Türk tipi başkanlık sistemi mi? Delik deşik olmuş, özü
değişmeyen 12 Eylül Anayasası mı?
Fiili durum sürsün mü? Anayasal hale getirilsin mi?
Kırk katır mı? Kırk satır mı? Kanser mi? Kolera mı? Seçenekler bunlar. Bu oyuna gelmeyelim. Bu oyunun figüranları olmayalım!

İŞÇİLER, EMEKÇİLER!
Bu seçenekler içinde birini diğerine tercih edecek iyi bir
seçenek yok. Bütün seçenekler kötü. Var olan, uygulanan
başkanlık sisteminden daha iyi değildir. İşçiler, emekçiler,
halklar için ikisi de kötüdür. İki kötü arasında seçim yapılamaz.
Evet demek; alaturka başkanlık sisteminin faşist 12 Eylül
Anayasasına monte edilmesine evet demektir.
Hayır demek; var olan faşist 12 Eylül anayasası olduğu
gibi kalsın, değiştirilmesin, andaki fiili durum sürsün anlamına gelir. Hayır 12 Eylül Anayasası’na evet demektir.
Türkiye’de bugün burjuva demokrasisi yok. Anayasa
burjuva demokrat bir Anayasa değil. Bu nedenle yürüklükte olan Anayasa bizim savunacağımız, sahipleneceğimiz Anayasa olamaz! İki faşist Anayasa arasında seçim
yapmamız dayatılıyor. Bu dayatmayı kabul etmeyelim!
Evet de Hayır da halklarımız açısından hiç bir yararı
olmayan, birbirinden kötü seçeneklerdir. Bize sorulan

faşizmde başkanlık sistemi ile mi, yoksa göstermelik parlamenter sistemle mi yönetilmek istiyorsunuz sorusudur.
Bu soruya yanıtımız: İkisini de istemiyoruz olmalıdır!

KURTULUŞ DEVRİMDE!
Türkiye’de T.C devleti kurulduktan, 1925 Takriri Sükûn
Kanunu ile Kemalist diktatörlük iktidarını sağlamlaştırdıktan bu yana faşizm hüküm sürmektedir. Faşizm üstten,
emperyalizmle işbirliği içinde olan asker, sivil bürokratik
elit tarafından uygulana gelmektedir. Parlamenter demokrasi faşizmin, gerekli görüldüğünde yer yer kaldırılıp atılan maskesi olagelmiştir.

İŞÇİLER, EMEKÇİLER!
Türkiye /Kuzey Kürdistan’da faşizmin bir kez daha geri
gelmemesi, tarihe gömülmesi, demokratik halk devrimi
ile mümkündür. Bütün çalışmamızın merkezinde devrim
mücadelesi durmalıdır. Bunu yaparken burjuva demokratik haklar için de mücadele etmeliyiz. Burjuvazinin diktatörlüğünün demokratik biçimini, faşist biçimine tercih
etmeliyiz. Çünkü burjuvazinin diktatörlüğünün demokratik biçimi, bu diktatörlüğün faşist biçimlerine kıyasla
işçi sınıfı ve emekçi yığınların yaşam ve mücadele şartları açısından daha iyi imkânlar sunar. Fakat bir gerçeği de
unutmamalıyız. Faşizm burjuva diktatörlüğünün, onun
sınıf iktidarının biçimlerinden biridir. Burjuvazinin sınıf
iktidarı varlığını sürdürdükçe, onun en demokratik görünümlü yönetimi döneminde de faşist tedbirler olacaktır.
Bu diktatörlük kendini gerçek anlamda tehdit altında gördüğünde, eğer devrimle önlenemezse, faşizme geçmekten
kaçınmayacaktır. Bu anlamda burjuvazinin diktatörlüğünün demokratik biçimiyle faşist biçimi arasında Çin Seddi
yoktur, bir biçimi diğerinin unsurlarını içinde barındırır.
Faşizmi, faşizm tehlikesini bir daha gelmemecesine tarihe
gömmenin tek yolu, işçi sınıfı önderliğinde devrimlerdir.
Bugün Türkiye’de Anayasa konusunda yürüyen tartışmada, sorun burjuva demokratik hakların faşizme karşı
savunulması ya da burjuva demokrasisinin, faşizm tehlikesine karşı savunulması vs. anlamında bir sorun değildir.
Türkiye’de faşizmin uygulanış biçimleri arasında bir tercih tartışması yürüyor ve bu kitlelere iki taraf açısından da
“demokrasi” “halk egemenliği” vb. tartışması olarak yutturulmaya çalışılıyor.
İşçileri,
emekçileri,
halklarımızı
referandum
sahtekârlığına katılmamaya, boykota çağırıyoruz!
Faşizm türleri arasında tercih yapmayı reddedelim! Devrim için örgütlenelim, mücadeleyi yükseltelim!
Şubat 2017
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