sosyalist isci

12 Eylül anayasasý çöpe!
Batý'da Yetmez ama Evet
Kürt illerinde boykot
B

iz marksistler bu düzene toptan
karþýyýz. Anayasa ve yasalarýn,
topluma karþý devletin çýkarýlarýný
korumak, egemen sýnýfýn düzeninin
devamlýlýðýný saðlamak için yazýldýðýný ve
uygulandýðýný düþünüyoruz. Anayasayý
bir toplum sözleþmesi, yani kapitalist sýnýf
ve emekçi sýnýflar arasýndaki bir mutabakat olarak gören düþünce burjuva bir
fikirdir. Týpký emekçi sýnýflarýn karar
süreçlerine katýlmaktan alýkonduðu,
devletin toplumun üzerinde konumlandýrýldýðý ve kapitalist sýnýfýn egemenliðini güvenle sürdürdüðü "kuvvetler
ayrýlýðý" ilkesi gibi. Emekçi sýnýflarýn
çýkarlarýyla kapitalistlerin çýkarlarý uzlaþamaz, biz sosyalistler sadece ve sadece iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýný savunuyoruz.
Emekçi ve yoksul çoðunluðun kendi
iktidarýndan yanayýz. Herkesin eþit ve
özgür olduðu bir düzeni savunuyoruz.
Yeni bir düzene, özel mülkiyeti ve etrafýnda kurulan tüm iliþkileri ortadan kaldýracak toplumsal bir devrimle ulaþýlabileceðini düþünüyoruz. Ancak sosyalizmi ve
devrimi savunmamýz, mevcut yasal
deðiþikliklere, anayasa ve rejim krizlerine
kayýtsýz kalmamýza neden olamaz.
Sosyalistler anayasa ve yasa tartýþmalarýnda sessiz ve tarafsýz kalmaz. Her
zaman emekçi sýnýflar üzerindeki baskýyý
gevþeten, haksýzlýklarý ve adaletsizlikleri
sýnýrlayan, ezilenlerin durumunu bir
nebze de olsa iyileþtiren adýmlarý destekleriz. Biz marksistler demokrasiyi yeni bir
toplumun özü olarak görüyoruz.
Demokrasinin sýnýrlarý geniþledikçe, hak
ve özgürlükler arttýkça iþçi sýnýfýnýn
örgütlenme yeteneði de artar.
Demokrasi, burjuvazi için biçimsel, iþçi
sýnýfý için ise yaþamsal önem taþýr. Her
yasa deðiþikliðinde olduðu gibi 12
Eylül'de oylanacak anayasa referandumuna iþçi sýnýfýnýn ve emekçi kitlelerin çýkarlarý doðrultusunda bakýyoruz. Sýnýrsýz
düþünce, örgütlenme ve eylem özgürlüðü
istiyoruz. Bu yolda atýlan her adýmý
destekliyor, daha ileri gitmesini,
demokratik kazanýmlarý milyonlarca
emekçinin politik bilincini dönüþtüren ve
sosyalist mücadelenin önünü açan bir
okul olarak görüyoruz.

12 Eylül'de neyi oylayacaðýz?

12 Eylül'de halk oyuna sunulacak
anayasa deðiþikliði paketi Türkiye'deki
askeri vesayet rejimine son vermek, 12
Eylül cuntasýnýn yazdýðý 1982 anayasasýndan uzaklaþmak yönünde atýlmýþ önemli
bir adýmdýr. Halk oyuna sunulan 26 maddelik deðiþiklik, Türkiye'de emekçilerin ve
ezilenlerin taleplerini karþýlaþmakta yetersiz kalsa da her bir madde askeri vesayeti
yücelten ve dokunulmaz kýlan darbe
anayasasýnýnkilerden daha iyidir. Eski
anayasa ile anayasa deðiþikliðini yan yana
koyduðunuzda bunu kolayca görebilirsiniz.
Bizi, anayasa paketinin bütününden çok,

iþkence tezgahlarýný, Diyarbakýr ve
bir kaç madde ilgilendiriyor:
Mamak hapishanelerindeki zulmü unutn Kenan Evren ve 12 Eylül cuntasýnýn
madýk! Hapislerde sürünmelerini deðil,
yargýlanmasýna engel olan, darbecilere
dokunulmazlýk veren geçici 15. madde'nin bir daha darbe olmamasý, tüm darbe ve
darbe giriþimlerinin yargýlanmasý,
kaldýrýlmasý.
n Darbeci askerlerin sivil mahkemelerde ordunun yaptýðý darbelerden dolayý halktan özür dilemesi ve bir daha darbe yapyargýlanmasý.
mayacaðýný açýklamasý, tüm darbe maðn Türkiye'de askeri vesayeti ayakta
durlarýna haklarýnýn ve itibarlarýnýn iade
tutan ve aldýðý bir çok kararla Türkiye
edilmesini istiyoruz.
haklarýnýn aleyhine çalýþan yargý oligarþinin dizginlenmesi.
Bu adýmlar atýlabilirse, 12 Eylül'de
12 Eylülcülerin düzeni devam
sandýktan "evet" oylarý çoðunluk olarak
edecek mi?
çýkabilirse Türkiye'deki askeri vesayet
Darbeciler hiç durmadý. Sola yaptýðý
rejimi aðýr bir darbe yiyecek. Hem
zulmü 28 Þubat'ta dindarlara yaptý.
meþruiyetini hem de hukuki dayanaðý
Kürtler 12 Eylül'ün ardýndan büyük bir
olan 1982 anayasasýný yitirecek. 27 Mayýs
devlet terörü yaþadý ve 26 yýldýr devam
darbesi ile oluþturulan kurumlarýn eski
eden savaþ baþladý. JÝTEM, ölüm manyapýsýna son verilecek.
galarý, bombacýlar, suikast timleri iþbaþýn12 Eylül darbesinden bu yana Türkiye'de daydý. 17 bin insaný faili meçhul
17 kez anayasa deðiþikliði yapýldý.
cinayetlere kurban
Bunlarýn 14'ü temel
ettiler. Balyoz-Sarýkýzhak ve özgürlüklerle
12 Eylül'de darbeler
Ayýþýðý-Yakamozilgiliydi. Ancak
Eldiven darbe giriþimdüzeninin, yargýçlar ve genhiçbirisi hayata
leriyle iktidarlarýný
geçmedi. Yargýdaki
eraller diktasýnýn devam edip korumak istediler. Ýþçi
oligarþi, tüm
etmeyeceðine karar veresýnýfýný ve emekçileri
demokratik ilerceðiz. Marksistler, kapitalist "laik-dindar" olarak
lemelerin için boþaltböldüler. "Tehlikenin
tý. Yeri geldi yargý
sýnýfýn çýkarlarýný emekçi
farkýnda mýsýnýz" diydarbeleri yaptý.
erek milyonlarý milsýnýflara baský yaparak kolPartileri kapattý,
yonlara düþman ettillayan devlete karþýdýr. Bu
halkýn seçtiði miler. Ermenileri hedef
letvekilerini yasaklý
cumhuriyet kurulduðu güngösterdiler, Hrant'ý
hale getirdi.
öldürdüler.
den beri yöneten asker ve
Kontrgerilla ve darbe
Darbecilerin tek bir
sivil bürokratlara, onlarýn
giriþimi soruþturgerekçesi var. Egemen
malarýnýn üzeri
cinayet rejimine karþýyýz. Her sýnýf adýna on yýllardýr
Susurluk ve
grevi yasaklayan, muhalifleri kan ve zulümle süren
Þemdinli'de örtüldü.
askeri vesayet
öldüren, katliam ve proÞimdi Ergenekon'un
rejimine, yani halka
ve TSK içindeki cunvokasyon yapan onlardýr.
karþý devleti yönettanýn, bir cinayet
meye, “devam edeEðer
kemalist
bürokrasiden
þebekesi olan kontrglim” diyorlar. Onlara
kurtulabilirsek daha adil
erillanýn üzeri
rahat ve uzun bir
örtülmek isteniyor.
koþullarda mücadele edeyaþam saðlayan ayrýAskerleri arkasýna
calýklarýný korumak
bileceðiz.
alan, darbe
istiyorlar. Ülkedeki
anayasasýna dayatüm kaynaklarý kontrol etmek, her þeyden
narak kendini meclisin ve seçilmiþ
haraç almak istiyorlar. Bugün demokrasi
hükümetlerin üzerinde gören yargýçlar
isteyen halkýn çoðunluðunu sindirmek,
diktatörlüðü son bulmadýkça demokratikmilliyetçiliði ve devlete sadakati
leþme ve sivil bir anayasa hayal olarak
güçlendirmek hevesindeler.
kalacaktýr.
12 Eylül'de darbeler düzeninin, yargýçlar
12 Eylül'de geçmiþi oylamayacaðýz. 30
ve generaller diktasýnýn devam edip
yýldýr 12 Eylül çektirdikleriyle zaten vicetmeyeceðine karar vereceðiz. Marksistler,
danlarda kabul edildi. Biz sosyalistler
kapitalist sýnýfýn çýkarlarýný emekçi
intikam peþinde koþmuyoruz. Geçmiþe
sýnýflara baský yaparak kollayan devlete
deðil, geleceðe bakýyoruz. Türkiye'de dört karþýdýr. Bu cumhuriyet kurulduðu günaskeri darbe ve sayýsýz muhtýra ile devam
den beri yöneten asker ve sivil bürokrateden askeri vesayet rejiminin son bullara, onlarýn cinayet rejimine karþýyýz. Her
masýný istiyoruz.
grevi yasaklayan, muhalifleri öldüren,
Cumhuriyeti kurulduðu günden beri
katliam ve provokasyon yapan onlardýr.
Türk kapitalist sýnýfý adýna yöneten
Eðer kemalist bürokrasiden kurtulayargýçlar ve generaller, sosyalistlere ve
bilirsek daha adil koþullarda mücadele
iþçi sýnýfýna hep saldýrdý. 12 Eylül
edebileceðiz.
ordunun tüm þiddetini sol ve toplumsal
Biz marksistler, 12 Eylül'de oylanacak
muhalefet üzerinde göstermesidir. 12
anayasa deðiþikliði paketine "yetmez ama
Eylül'ü unutmadýk! Necdet Adalý'yý, idam evet" diyoruz. Yetmiyor, çünkü içinde
edilen devrimcileri unutmadýk! 12 Eylül

Kürtler yok, baþörtülü kadýnlar yok, iþçi
sýnýfý lehine daha iyi düzenlemeler yok.
Memurlara grev hakký yok, zorunlu din
derslerine son verilmesi ve Diyanet'in
kapatýlmasý gibi Alevilerin talepleri yok.
Ergenekon'a hedef olan azýnlýklarýn haklarý yok, ýrkçýlýða ve ayrýmcýlýða karþý
daha etkili yasalar da yok. Siviller tarafýndan yazýlan, demokratik ve özgürlükçü
bir anayasanýn gerekliliði ortadadýr. 12
Eylül anayasý çöpe atýlmalýdýr. 12 Eylül'de
anayasa deðiþikliði tüm yetersizliklerine
raðmen halk tarafýndan onaylanýrsa, sivildemokratik-özgürlükçü bir anayasayý
yýlardýr engelleyen güçler artýk engel olamayacaktýr.

Batý'da ve Doðu'da demokrasi
ve özgürlük için birleþelim

Türkiye'de darbeciler yargýlanýyor,
bugüne dek konuþulmamýþ ve sorgulanmamýþ her þey tartýþýlýyor. Batý'da
yaþayanlar insanca bir yaþam için
demokrasi istiyor, CHP ve MHP'liler bile
darbecileri savunamýyor. Batý'da
demokrasi ve özgürlük umudu yükselirken, Doðu'da askeri vesayet olduðu
gibi duruyor. Halkýn oylarýyla seçilmiþ
politikacýlar tutuklanýrken, küçücük
çocuklar öldürülüyor. Kürt illerinde
iþkence, yargýsýz infazlar, faili meçhul
cinayetler ve her türlü anti-demokratik
uygulama hüküm sürüyor. Kürtler ve
BDP bu yüzden anayasa referandumunu
boykot ediyor.
Kürt halkýnýn isyanýný anlýyoruz. Onun
uzattýðý barýþ elini kimsenin sýkmadýðýný
görüyoruz. Hükümetin, Kürtlerin desteðini kazanmak için hiçbir þey yapmadýðýný,
BDP'yi CHP ve MHP ile yan yana göstererek yürüttüðü milliyetçi propagandayý
görüyoruz. Kürtler bu yüzden "12
Eylül'de sandýða gitmeyeceðiz" diyor. Biz
marksistler, ezilen ulusun özgürlük
mücadelesini koþulsuz olarak destekliyoruz. Batý'da "yetmez ama evet" derken
Kürt illeride "boykot"u destekliyoruz.
Kürtler nasýl yaþacaklarýna kendileri karar
verir, biz sosyalistler Türk emekçilere,
kendi devletlerinin oy verdikleri partilerin
Kürtleri nasýl ezdiðini, Kürtlerin neden
boykot ettiðini anlatýyoruz.
Marksistlerin görevi, rejim krizini derinleþtirmek, daha fazla demokrasi ve özgürlük kazanmak, iþçi sýnýfýnýn ve ezilenlerin
tarihsel düþmaný olan kemalizme son vermektir. 12 Eylül'de darbeler düzenine son
verelim. "Yetmez ama evet" diyerek
demokrasi isteyen milyonlara, anayasa
paketinin yetersiz olduðunu anlatalým.
Kazanýlmýþ haklarýmýzý korumak ve
geliþtirmek için aþaðýdan kitlesel bir
muhalefeti, gerçek solu yaratalým.
12 Eylül'de sandýktan "evet" oylarý
çýkarsa yeni bir Türkiye'ye yol alacaðýz,
Yeni Türkiye'ye sosyalizmin damgasýný
hep birlikte vuralým. 12 Eylül’den sonra
kitlesel bir muhalefetin mücadeleye
devam etmesini saðlayalým.

Darbe anayasasýnýn
deðiþtirilmesine “hayýr” diyen
solcularýn 11 iddiasýna yanýt
“Yaþanan egemen sýnýfýn iç mücadelesi,
bizi ilgilendirmez.”
Sosyalistler egemen sýnýf cephesindeki
her türlü bölünmeyi derinleþtirip, iþçilerin
ve emekçilerin mücadelesinin önünü
açmaya çalýþýr. Her politik tartýþmaya
müdahale eder, devlet baskýsýný geriletmek ve sömürü düzenini teþhir etmek için
katýlýrýz.
Kaldý ki Türkiye tarihinin en aðýr rejim
bunalýmý, bu rejimi yýkmak isteyen biz
devrimciler için önemlidir. Seyretmeyiz,
müdahale ederiz.
Cumhuriyetin kuruluþunda Müslüman
ticaret burjuvazisinin desteðini alan
kemalist askerler, on yýllardýr bu ülkeyi
yönetiyor. Bütün anayasalarý onlar yazdý.
1923-1950 yýllarý arasýnda tek parti diktatörlüðüyle halký ezip, 27 Mayýs 1960
darbesinden bugüne 50 yýl boyunca darbelerle kendi iktidarýný artýran askeri
vesayet rejimini kurdular. Kemalist
bürokrasi, askerler ve yargýçlar, TÜSÝAD
baþkaný gibi kapitalist sýnýfýn bir üyesi
deðildir. Kapitalist sýnýf ve devlet, onun
adýna iþçileri ve emekçileri baský altýnda
tutan yönetenler ayný þey deðildir.
Bugünkü saflaþmayý egemen sýnýfýn iç
bölünmesi olarak görenler yanýlýyor.
Egemen sýnýf adýna devleti bugüne kadar
yöneten asker ve bürokratlarýn rejimi
çözülüyor. Türkiye halklarý her zaman
darbecilere karþý durdu. Askeri vesayet
rejimini sona erdiren asýl dinamik
Kürtlerin, dindarlarýn, sosyalistlerin,
demokratlarýn "artýk bu düzen deðiþmelidir" diyerek daha fazla demokrasi, daha
fazla özgürlük istemesidir. Bugün
mücadele egemen sýnýfýn kendi içinde
deðil, askeri vesayet rejimini yaþatmak
isteyen güçlerle halkýn geniþ kesimleri
arasýnda sürüyor. Ýþçi sýnýfý da halkýn bir
parçasý, toplumdaki bölünme iþçi sýnýfýnýn
saflarýna da yansýyor.
12 Eylül referandumuna "bizi
ilgilendirmez" diye yaklaþanlar, iþçi
sýnýfýnýn ve emekçilerin yaþadýklarý
koþullarla, onlarýn gerçek sorunlarýyla
ilgilenmiyor. Oysa devlet baskýsýnýn geriletilmesi, demokrasinin sýnýrlarýnýn
geniþletilmesi biz sosyalistleri fazlasýyla
ilgilendiriyor. Referanduma ilgisiz
kalmak, askeri vesayet rejiminin yýkýlýþýna
katýlmamak, darbeci güçlerin önünü
açmak demektir.
“Darbeleri 3-5 general deðil, ABD
emperyalizmi yaptý. Emperyalizme karþý
olmadýkça anayasa deðiþikliði bir anlam
taþýmaz.”
Her þeyi ABD emperyalizminin üzerine
yýkmak, Türkiye'de baskýnýn ve
sömürünün kaynaðýný gizlemektir.
Milliyetçiler hep emperyalizmi suçlar,
Türkiye'de kapitalizmin dýþsal bir olgu
olduðunu ve asýl düþmanýn Türk egemen
sýnýfý deðil ABD olduðunu ileri sürer. Bu
bakýþ açýsý baþtan aþaðý yanlýþtýr.
Türkiye, dünya kapitalizminin bir
parçasý olan NATO üyesi bir ülkedir.
Dünyanýn en geliþmiþ 20 ekonomisinden
biridir. Türkiye kapitalizmini, kasalarý
dolu holdingleri ve para babalarýný ayakta
tutan askeri vesayet rejimidir. Türkiye'de
tek parti diktatörlüðünü ABD'liler
yönetmediði gibi, 27 Mayýs 1960 darbesi
en fazla Batý ve Amerikan yanlýsý Adnan
Menderes ve arkadaþlarýný hedef almýþtý.

10 Nisan 2010-Ýstanbul, Sivil-Demokratik Anayasa mitingi.
12 Mart ve 12 Eylül darbeleriyle devrilen
Süleyman Demirel, "Morrison Süleyman"
lakabýný alacak kadar Amerikancýydý. 28
Þubat darbesi ise ABD ve Batý karþýtý
Erbakan ve Ýslamcýlara karþý yapýldý.
"Darbeleri ABD emperyalizmi yapar"
þablonu, gerçekliðe uymadýðý gibi darbelerinin asýl kaynaðýný gizliyor.
Askeri vesayet rejimini ayakta tutan “üç
beþ general” dünyanýn en büyük ordularýndan birini yönetiyor. Bu ordu bir çok
katliama imza attýðý gibi baþbakanlarý
asmasýyla, Kürtlere karþý topyekun savaþ
yapmasýyla anýlýyor. Seçilmiþ hükümetlerin üzerinde bir güç olarak toplumu
biçimlendiren askerleri, yargýçlar koruyor.
kendi yazdýklarý yasalarý, kendileri uyguluyor.
Türk ordusu, 27 Mayýs darbesi ile kurulan OYAK'la Türkiye'nin en büyük kapitalist þirketlerinden birini yönetiyor.
Askerler ve kemalist bürokrasi, ekonomik,
sosyal ve kültürel ayrýcalýklara sahip
olarak Türk kapitalistleri adýna halký
eziyor.
Her þeyi ABD emperyalizmine baðlayan
görüþ milliyetçiliktir ve her seferinde
sýnýf mücadelesinin üzerini örter. ABD
emperyalizmi, farklý gerekçelerle yapýlan
dört askeri darbeyi de destekledi. Ancak
bu darbeyi CIA ajanlarý deðil, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaþlarý yaptý.
“Sýrf AKP tarafýndan getirildiði için bu
deðiþikliðe karþýyým.”
Sosyalistler tek bir burjuva partisine
deðil, bütün burjuva partilere toptan
karþýdýr. Biz ayný anda bütün egemen sýnýf
partilerine karþý mücadele ederiz, birinin
deðil hepsinin yenilmesini isteriz.
Tek bir burjuva partisine karþý olmak,
sadece AKP'ye karþý olmak diðer düzen
partilerine örneðin CHP'ye ya da MHP'ye
destek olmak demektir. Ýþçi sýnýfýnýn AKP
karþýsýnda ýrkçý-faþist koalisyonunun
güçlenmesinden bir çýkarý olamaz.
Sýrf AKP hükümeti tarafýndan getirildiði
için toplumunun bütününü ilgilendiren,
iþçilerin ve emekçilerin çýkarýna olan

deðiþikliklere "hayýr" demek baský ve
sömürü düzenini örtmek isteyen
saðcýlarýn iþidir. Anayasa deðiþikliði paketini deðerlendirirken darbe anayasasýný ve
yeni düzenlemeleri yan yana koyuyoruz.
Hangisinin iþçiler ve emekçiler açýsýndan
daha iyi olacaðýný deðerlendiriyoruz. AKP
deðil CHP tarafýndan da getirilse sosyalistler ayný tutumu izler. Tüm burjuva partilerine karþý olduðumuz kadar bir sermaye partisi olan AKP'ye de karþýyýz,
ancak askeri vesayet rejiminin son bulmasý iþçilerin çýkarýnadýr.
Anayasa deðiþikliði AKP'nin kendi diktasýný kurmasýna yol açacak.
Cumhurbaþkaný, Meclis ve Hükümetin
yaný sýra Yargý'yý da AKP hakimiyeti altýna sokarak tek parti hakimiyetini
pekiþtirmeye yönelecek.
26 maddelik anayasa deðiþikliði paketinin hiçbir hükmünde mevcut siyasi iktidarý güçlendirmek yönünde bir deðiþiklik
yoktur. "Tayyip her yere kendi adamlarýný
sokacak" türünden iddialar uydurmadýr.
12 Eylül'de oy vereceðimiz anayasa
deðiþikliði paketindeki yargýnýn yapýsý ile
ilgili olan deðiþiklik Türkiye'de askeri
vesayeti ayakta tutan yargýçlar diktatörlüðü sýnýrlanacak.
Daha önce 7 yargýç üyeden oluþan
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu,
adaleti daðýtmasý beklenen tüm hakim ver
savcý atamalarýný yapan kurum, 22 üyeye
çýkarýlýyor.
Yeni düzenlemede de eskiden olduðu
HSYK'nýn çoðunluðunu yüksek yargý
mensuplarý oluþturuyor, yani yargý
AKP'nin eline falan geçmiyor. HSYK'nýn
üye sayýsý artýlýrak, cumhurbaþkaný ve
meclisin yani sivil siyasetçilerin ve
seçilmiþlerin denetimi artýlýyor. Aldýðý
kararlar ve yaptýðý yargý darbeleri halkýn
çoðunluðu tarafýndan öfkeyle karþýlanan
yargý oligarþisi bu düzenlemeyle bir
ölçüde dizginleniyor.
HSYK ve Anayasa Mahkemesi üylerini
AKP deðil meclis belirleyecek. AKP
seçimler aracýlýðýyla iktidara gelen bir burjuva partisi, onu getirenler geri de indire-

bilir. Ama her türden denetimden uzak
bürokratlar halkýn çýkarlarýna yabancý
çýkarlarý savunup gayrimeþru iktidarlarýný
sürdürebilir.
"Yargý AKP'nin eline geçecek" diyenler
yargýnýn bugünkü sahiplerini aklýyor.
Yargý ne tarafsýzdýr, ne de baðýmsýzdýr.
Anayasa Mahkemesi, 27 Mayýs 1960
darbesinin ürünüdür. Her darbe ile
yargýnýn denetimsiz gücü artmýþ, 12 Eylül
darbesinin ürünü olan 1982 anayasasý ile
bugünkü halini almýþtýr. Yargýdaki oligarþi iþçi sýnýfýnýn ve yoksul halkýn düþmanýdýr. Sosyalistler, atanmýþ bürokratlar
karþýsýnda seçilmiþlerin denetimini
savunur.
“12 Eylül anayasasýna da AKP'nin
anayasasýna da hayýr!”
Bu slogan gerçeði çarpýtýyor. 12 Eylül'de
bir anayasaya oy vermeyeceðiz, 26 maddelik sýnýrlý bir deðiþiklik için sandýk baþýna gideceðiz. Yani AKP'nin eliyle hazýrlanmýþ, kimseye sorulmamýþ bir
anayasaya evet ya da hayýr demeyeceðiz.
Yeni bir anayasanýn, sivil-demokratiközgürlükçü bir anayasanýn acil bir ihtiyaç
olduðu ortadadýr. Toplum yýllardýr bunu
talep ediyor. 2007'den bu yana sivil
toplum kuruluþlarý bu yönde ciddi giriþimlerde bulunuyor. Ancak her seferinde
sivil anayasa tartýþmasý bastýrýlýyor. Ya
CHP 43 kez Anayasa Mahkemesi'ne
giderek meclisin yasa yapma yetkisini
gasp ettiriyor ya da TSK Kürt sorununu
bahane ederek operasyonlar yapýyor. Bu
yüzden ortada ne AKP'nin ne de bir baþka
sivil gücün hazýrladýðý bir anayasa yok.
Hazýrlanan taslaklar bile Ergenekon cephesinin aðýr saldýrýsýna uðrayýp, çekmeceye
konuluyor.
Eðer 12 Eylül'de "evet" oylarý kazanýrsa,
yeni ve sivil bir anayasanýn yazýlmasý
baþlanacak. O gün bu anayasada emekçilerin daha çok hakka sahip olmasý için
mücadele ederiz, ama bugün görevimiz
darbe anayasasýný çöpe göndermek ve
sivil bir anayasanýn önündeki engellleri,
yaþayan 12 Eylül'ü ortadan kaldýrmaktýr.

sosyalist isci
“AKP'nin neo-liberal politikalarýnýn
hukuki anayasal düzlemde meþrulaþmasýna katkýda bulunuyorsunuz.”
Piyasa ekonomisinin önündeki tüm
engelleri kaldýrmak, her þeyi özelleþtirmek
demek olan yeni-liberal ekonomik politika
30 yýldýr sürüyor. 12 Eylül cuntasý, 24
Ocak 1980'de alýnan yeni-liberal ekonomik
politikalarý demir yumrukla baþlattý.
Bugünse sadece AKP deðil CHP ve MHP
gibi tüm düzen partileri yeni-liberal
ekonomik politikalarý savunuyor.
26 maddelik anayasa deðiþikliði
paketinde ekonomik politikalar yok. Yeniliberal ekonomik politikalarýn sürmesine
"evet" ya da "hayýr" demeyeceðiz. Elbette
böyle bir referandum da isteriz, ama 12
Eylül'de ekonomiyi deðil ona Ýstanbul sermayesi çýkarlarý doðrultusunda yön
veren, banakalarý hortumlayan, halký
soyan askeri vesayet rejiminin, iþçileri
yoksullaþtýran darbelerin devam edip
etmeyeceðine oy vereceðiz.
“Zaten askeri vesayet bitti, o yüzden asýl
tehlike sivil vesayet ve bu anayasa
deðiþikliði ile geliyor.”
Askeri vesayet rejimi yýkýlmak üzere,
ancak bitti demek doðru deðildir.
Anayasa Mahkemesi, HSYK, Yargýtay,
Danýþtay ve TSK'nýn direniþi sürmektedir.
TBMM'de AKP ve BDP dýþýndakiler askeri
vesayeti savunmaktadýr. 12 Eylül'de
"hayýr" oylarý galip gelirse bu askeri
vesayete halk desteði olarak gösterilerek
tüm darbe davalarýna son verilecek ve
demokratikleþme talepleri ezilecektir.
Darbeciler, bunu yapmasý için CHP ve
MHP'nin hükümetini bekliyor.
Sivil vesayet kavramý bir uydurmacýdýr.
Vesayetin tek kaynaðý elinde silah bulunduran güçlerdir. Ordunun fiziki gücüne
yaslanmadan bir diktatörlük kurulamaz,
kurulan diktatörlük doðasý gereði sivil
olamaz.
Sivil vesayet kavramýnýn Çetin Doðan ve
Balyoz darbecileri tarafýndan yayýlan bir
uydurma olduðu bilinmektedir. Amacý
hedef þaþýrtmak, olmayan bir durumu
gösterip, mevcut diktanýn üzerini örtmektir.
“AKP anayasa deðiþikliði ile kendi tekel-

ci iktidarýný kurmak; piyasayý ve cemaatleri sýnýrlandýrýlamaz ve yargýlanamaz kýlmayý amaçlýyor. 12 Eylül faþist anayasasý
bu deðiþikle yenileniyor ve
kuvvetlendiriliyor. Bunlar profesyonel
ordu ve baþkanlýk sistemi istiyor.”
Anayasa deðiþikliðinin 26 maddesinin
tümü 12 Eylül anayasasýndan daha ileri
düzenlemeleri içeriyor. 12 Eylül
anayasasýnýn bu deðiþikliðe yenilenip
pekiþtirildiði, daha da faþistleþtirildiði bir
yalandýr. Bu yönde hiçbir hüküm ya da
deðiþiklik yoktur.
12 Eylül'de darbe anayasasýnýn deðiþtirilmesinin piyasayla ve cemaatlerle de bir
ilgisi yoktur. Anayasa paketi, devletin din
siyasetinin ve baskýsýnýn kaldýrýlmasýný,
inanç özgürlüðünün tanýnmasýný içermemektedir. Askeri vesayetin, devletin
din yorumunu dayatmak için yarattýðý
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kaldýrýlmamakta,
kadýn inananlara örtünme yasaðý
sürdürülmektedir. Bu pakette baþkanlýk
sistemine ya da profesyonel orduya dair
de bir hüküm yoktur.
Sosyalistler baþkanlýk sistemine de profesyonel orduya da karþýdýr. Bir meclisi
tek bir baþkana yeðleriz, o meclise girip
iþçilerin çýkarlarýný savunmaya çalýþýrýz.
Askerlik hizmetinin isteðe baðlý olmasý
gerektiðini savunuruz, daha iyi iþleyen bir
profesyonel orduya, iç güvenliðin
özelleþtirilmesine karþý çýkarýz.
Birileri herkesi zorla cemaat üyesi yapmaya kalkarsa ona karþý direnir, sonuna
kadar mücadele ederiz. Bunlarýn hiçbiri 12
Eylül'de gerçekleþecek anayasa deðiþikliðinde halk oyuna sunulmayacaðý gibi
gelecekteki durumlar, baþka mücadele
konularýdýr. AKP'ye karþý muhalefet
çizgisi onun her yaptýðýna karþý çýkmak
deðil, iþçilerin ve emekçilerin çýkarýna
olan düzenlemeleri desteklemek ve daha
fazlasýný istemek, emekçilere karþý olan
tüm politikalarýný teþhir etmek ve direnmektir.
“Anayasa deðiþikliði ile sendikal haklar
geriye gidiyor.”
Anayasa deðiþikliðinin önemli yaný
sendikalara iliþkin düzenlemeler deðildir.
Memurlara ve sözleþmeliere olduðu gibi
tüm çalýþanlara grev ve toplu sözleþme

hakký tanýyan yasalar gerektiði açýk.
Ancak mevcut düzenleme ile sendikal
haklarýn geriye gittiði söylenemez.
Anayasa deðiþikliði kamu emekçilerine
grev hakký tanýmýyor, ancak toplu iþ
sözleþmesi yapma hakkýný tanýyor.
Bugüne dek toplu görüþme adý verilen
hükümetin tek taraflý olarak belirlediði ve
Kamu Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu'nun (KESK) her seferinde
protesto ettiði keyfilik durumu ortadan
kalkýyor. Yapýlan düzenlemeyle grev
sýrasýnda iþyerinde oluþabilecek hasarý
sendikanýn ödemesi yükümlülüðü
ortadan kalkýyor. Darbe anayasasýnýn
yasakladýðý dayanýþma grevi, siyasi grev
ve genel grev yasak olmaktan çýkarýlýyor.
Evet, sendikal haklar hep geriye gidiyor.
Ama bunun nedeni 12 Eylül'de oy vereceðimiz anayasa paketi deðil. Grev hakký
grev yaparak kazanýlýr. Sendikal haklarý
sendikal mücadele geliþtirir.
20 yýldýr iþçi hareketi gerilerken,
sendikalar ne grev silahýný kullanýyor ne
de eksiksiz ve emekçilerin lehine düzenlemeleri içeren çalýþma yasalarý için
mücadele ediyor. 28 Þubat darbesini
destekleyen sendikalar, hem patronlarla
uzlaþmayý hakim kýlýyor, hem de darbecilerin iþçileri laik ve dindar olarak bölmesine yardýmcý oluyor. Güçsüz ve birbiriyle
rekabet halinde olan sendikalarý ne
hükümet ne de patronlar ciddiye alýyor.
“12 Eylül'ün maðduru olmayan "dinciler" nasýl olur da 12 Eylül'den hesap sorabilir.”
12 Eylül darbesi sadece sola vurmadý, en
fazla onu ezdi ve toplumun tüm kesimlerini etkiledi. 28 Þubat 1997'de darbecilerin hedefi sol deðil "irticaydý." "1000 yýl
sürecek" denilen darbe, dindarlara aðýr bir
baský uyguladý. Aþaðýlandýlar, hakarete
uðradýlar, oy verdikleri parti devrildi ve
kapatýldý. Bazýlarý iþkence gördü, cop
yedi. Binlerce baþörtülü öðrencinin eðitim
hakký ellerinden alýndý. Müslümanlar 28
Þubat darbesinden büyük dersler çýkardý.
Bu yüzden Türkiye'de dindarlar deðiþim
istiyor, tüm darbelere karþýlar. Neden
askeri vesayete karþý çýkan Kürtler gibi,
Müslümanlarla da birlikte mücadele
etmeyelim?

Darbelerden hesap sormak için, 12
Eylül'ü yaþamak gerekmez. 12 Eylül darbeci kurumlar sayesinde yaþatýlýyor.
Sosyalistler, kapitalistler ve onlarýn devleti
gibi emekçileri bölmez, demokratik kitlesel mücadelelerde birleþtirir. 28 Þubat darbecileri istemeden bugüne kadar ezdikleri
ve birbirine düþman ettikleri ezilenleri
yan yana getirdi. Askeri vesayete kim
karþý çýkýyorsa, o bizim yol
arkadaþýmýzdýr.
“Siz "yetmez ama evet" diyerek AKP'yi
güçlendiriyorsunuz.”
"Evet" oyu verenler 12 Eylül'den ve
ruhundan kurtulmaya devam edecek.
Sadece AKP seçmenleri deðil bütün partilere oy vermiþ insanlar da bu deðiþikliði
destekleyecek. AKP'yi yenmenin yolu, bir
burjuva hükümetini yenmenin yolu,
tabanýnda yer alan iþçileri ve fakirleri sola
kazanmanýn yolu, sahici bir sol muhafettir.
"Hayýr" diyen iþçilere, onlarýn AKP'ye ve
burjuva düzenine olan kuþkularýna yanýt
vererek, darbecilerden kurtulmaya davet
ediyoruz. "Evet" diyen iþçilere anayasa
deðiþikliðinin neden yetmediðini Kürtleri
kapsamadýðýndan baþlayarak anlatýyoruz.
Anayasa deðiþikliðinin sonuçlarýný
görüyor, 12 Eylül'de "evet" oylarý kazanýrsa hem iþçi sýnýfýnýn hem de sosyalistlerin
daha iyi mücadele koþullarýna sahip olacaðýný düþünüyoruz. "AKP karþýtlýðý"
AKP'yi güçlendiriyor. Ordunun her
müdahalesi AKP'yi güçlendiriyor.
Biz her türden askeri müdahaleye karþý
çýkarken, hükümetin saðcý uygulamalarýna karþý zaten mücadele ediyoruz.
Sol, AKP'nin tabanýndaki iþçileri ve yoksullarý saflarýna kazanamadýðý sürece asla
kitlesel olamayacaktýr. Sosyalistler,
AKP'nin tabanýnda yer alan dindarlarý
düþman olarak görmezler, aksine AKP'nin
hayal ettikleri adil dünyayý kurmaktan
uzak olduðunu mücadele içinde onlara
göstermeli ve milyonlarý kazanmalýyýz.
"Yetmez ama evet" sloganý halkýn çoðunluðunun ilerici taleplerini mücadeleci bir
hatta birleþtiriyor.

Anayasa deðiþikliði neden yetmiyor?
A

nayasa deðiþikliði paketini hazýrlayan AKP, deðiþikliðin
geniþlemesini hiç istemedi. BDP
ve Kürtleri dýþladý. Eðer BDP ile
görüþseydi, Kürtlerin haklarýnýn tanýnacaðýna dair düzenlemeleri yapacaðýna
söz verseydi, pakete soktuðu bir düzenlemeyle Kürt halkýnýn da desteðini
kazansaydý, iþte o zaman 12 Eylül'ü
yaþatmak isteyenlere karþý çok daha
güçlü bir ses çýkartýlabilirdi.
Halkýn ezilen ve baský altýnda tutulan
tüm kesimlerinin öyle çok talebi var ki.
12 Eylül'de oylayacaðýmýz anayasa
deðiþikliði paketi bu talepleri içermiyor.
Anayasa paketinde Türkiye'nin en
önemli sorunu olan Kürt sorununa dair
bir çözüm yok. Kürtlerin hakký tanýnmadýðý gibi askeri vesayetin ezdiði
Kürtlerin adlarý bile anýlmýyor. Oysa
barýþ çaðrýlarýnýn yükseldiði, bu anlamsýz
savaþýn son bulmasýný isteyen Türklerin
ve Kürtlerin kaybedecek zamaný yok. Biz
marksistler, anayasa deðiþikliði paketine
ezilen Kürt halkýna çözüm sunmadýðý
için yetmez diyoruz. Yüzde 10 barajý derhal kaldýrýlsýn. Kürtlerin kültürel haklarý
tanýnsýn. Kürtlerin ulusal varlýðýný
tanýyan yeni bir anayasa istiyoruz.
Baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmadýðý,
Diyanet Ýþleri Bakanlýðý'nýn kapatýlmadýðý bir anayasa deðiþikliði
Türkiye'deki inanç özgürlüðü ve devlet
baskýsý sorununu çözmeye yetmiyor. Biz
baþörtüsü yasaðýna son veren, Diyanet

Ýþleri Baþkanlýðý gibi kurumlarla resmi
bir dini dayatmayan, tüm dinlere karþý
eþit mesafede duran özgürlükçü bir
anayasa istiyoruz.
Anayasa deðiþikliðinde, zorla
Türkleþtirme politikalarýnýn kurbaný
olmuþ azýnlýklarýn haklarý yok, bu yüzden yetmiyor. Bizler Türkiye'de azýnlýk
haklarýnýn bir an önce tanýnmasýný istiyoruz. Azýnlýk haklarýný tanýyan, ýrkçýlýða
ve ayrýmcýlýða karþý olan demokratik bir
anayasa istiyoruz.
Anayasa deðiþikliði paketinde çalýþanlar için pek fazla bir þey yok. Kamu
emekçilerine grev hakký verilmiyor, bu
yüzden yetmiyor. Grevli toplu sözleþmeli
sendika hakkýný tüm çalýþanlara tanýyan,
iþverenleri sigortalý ve sendikalý iþçi
çalýþtýrmaya zorlayan emekten yana
hükümler taþýyan yeni bir anayasa istiyoruz.
Düþünce, örgütlenme ve gösteri özgürlüðünün önündeki tüm engellerin
kaldýrýldýðý yeni bir anayasadan yanayýz.
12 Eylül anayasasý çöpe atýlmalý.
Darbenin 30. yýldönümünde halk oyuna
sunulan anayasa deðiþikliðinin
yetmediðini herkese anlatýyoruz.
Demokrasinin sýnýrlarýnýn emekçilerin
kendi mücadeleleriyle geniþletilebileceðini savunuyoruz.
12 Eylül'de sandýkta, 13 Eylül'de ise
sokakta darbecileri yenmek için herkesi
mücadeleye çaðýrýyoruz.

Anayasa deðiþikliði yetmiyor. Kürtler, Müslümanlar ve sosyalistler, milyonalarca insan sivil,
demokratik ve özgürlükçü bir anayasa istiyor.

sosyalist isci

n Z Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Ltd. Þti.
n Sahibi: Ayþe Demirbilek n Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:
Volkan Tamusta n Adres: Caferaða Mahallesi, Nail Bey
Sokak, No: 9/15, Kadýköy/Ýstanbuln Baský: Yön
Matbaacýlýk, Davutpaþa Cad. Güven Sanayi Sitesi, B Blok,
Kat 1, No: 366 Topkapý, Ýstanbul-0212 544 66 34
n Yerel süreli yayýn, iki haftada bir yayýnlanýr.
Özel Sayý: Aðustos-Eylül 2010 www.sosyalistisci.org

Ýþçi sýnýfýnýn demokrasi
mücadelesi ve sosyalizm
1

2 Eylül’de yapýlacak anayasa
deðiþikliði referandumuyla ilgili
tartýþmalar, Türkiye’nin gündemini
son birkaç yýldýr iþgal eden meseleyi
tekrar gündeme getiriyor: demokrasi ve
özgürlükler için mücadele. Solun bir
kýsmý, darbe tehditlerine ve Ergenekon
çetesine karþý mücadele konusunda aldýðý
tutuma benzer bir þekilde, anayasa
reformlarýný da reddediyor; cuntacýlarý
koruyan geçici 15. maddenin kaldýrýlmasýna, parlamentonun üzerinde bir siyasi güç
olarak duran Anayasa Mahkemesi’nin ve
HSYK’nýn yapýsýnýn deðiþtirilmesine karþý
çýkýyor.
Solda buna benzer yaklaþýmlarýn iki
sebebi var: Birincisi, Türkiye’de tabandan
gelen deðiþim isteðinin, demokrasi ve
özgürlükler için mücadelenin varlýðýný
reddetmek. Ýkincisiyse, demokrasi için
savaþýmýn sosyalizmle ve sýnýf mücadelesiyle ilgisiz bir þey olduðu yanýlgýsý. Oysa
iþçi sýnýfýnýn mücadele geleneði, bu
anlayýþýn yanlýþlýðýný ispatlýyor.

Demokrasinin kökenleri

Kelime anlamý “halkýn egemenliði” olan
demokrasi kavramý, ilk olarak Antik
Yunan döneminde ortaya çýkmýþtý. Ancak
günümüzdeki anlamýyla, modern
demokrasinin doðuþu, Avrupa’da feodalizme karþý mücadeleye dayanýr. Kitlelerin
politik olarak hiçbir haklarýnýn bulunmadýðý monarþilerde, burjuvazi,
ekonomik olarak hakim sýnýf konumuna
geldikten sonra bir dizi ayaklanmayla
politik iktidarý da ele geçirdi. Ancak
toplumda bir azýnlýk olan burjuva sýnýfý,
bunu yaparken çoðunluðu yanýna alabilmek için halka bir þeyler vermek zorundaydý. Ýþte tüm bu mücadelelerin içinde,
modern demokrasinin temel kurallarý;
hukukun üstünlüðü, eþit haklar, örgütlenme ve ifade özgürlüðü, seçimlere dayalý
temsili hükümetler gibi kavramlar þekillendi.

Ýþçi sýnýfýnýn demokrasi
mücadelesi

Ancak bu, ilk baþta oldukça kýsýtlý bir
demokrasiydi. Hükümetlerin hesap verme
yükümlülüðü vardý, ancak kitlelere deðil,
burjuvaziye. Bütün insanlar eþit doðmuþtu; ancak buna kadýnlar, köleler veya fabrika iþçileri dahil deðildi. Bu dönemden
sonra, gün geçtikçe büyüyen iþçi sýnýfý
hareketi, demokrasi için egemen sýnýfla
mücadele etmeye baþladý. Tarihin ilk kitlesel iþçi hareketi olan Çartistlerin temel
talebi eþit oy hakkýydý.
Ýktidarýný yalnýzca politik demokrasinin
varlýðýyla sürdürebilen kapitalist sýnýfa
karþý, iþçiler, mücadele deneyimleri içinde
hem üretimin dahil olduðu ekonomik
alanda, hem de sosyal hayatýn diðer tüm
alanlarýnda gerçek bir demokrasiyi iþletmenin yollarýný keþfettiler. 1871’deki Paris
Komünü, proletaryanýn kendisini egemen
sýnýf olarak örgütlemesinin, yani proletarya diktatörlüðünün, yani iþçi

Türkiye solu iki geleneðe dayanýyor: Kemalizm ve stalinizm. Her ikisi de demokrasiye düþman akýmlar. Sosyalist Ýþçi ve DSÝP, marksist
geleneðe dayandýðý için demokrasinin tutarlý bir savunucusu olarak öne çýkýyor. Marks’a ve Lenin’e göre demokrasi sosyalizmin kalbidir.
Marksistler, her türden demokratik kazanýmý savunur, gerçek demokrasi olan iþçi iktidarý için mücadele ederler.
demokrasinin ilk örneðiydi. Komünün
yönetimi, genel oy hakký ile çeþitli ilçelerden seçilmiþ, herkese karþý sorumlu ve her
an görevden alýnabilir, ortalama bir iþçi
ücreti kadar maaþ alan temsilcilerden
oluþuyordu. Polis dahil, tüm kamu görevleri için, ayný þekilde sorumlu ve her an
görevden alýnabilir iþçiler seçiliyordu.

Gerçek demokrasi:
Ýþçi konseyleri

Proletaryanýn siyasi mücadelesinin
ihtiyaçlarý, bir dizi devrimde daha

(örneðin, 1905 ve 1917’de Rusya’da,
1919’da Almanya’da, 1936’da Ýspanya’da,
1956’da Macaristan’da, 1979’da Ýran’da)
iþçilerin sadece grevi ve direniþleri deðil,
toplumun iþlemesiyle ilgili bütün görevleri yönetmeleri için, doðrudan
demokrasinin uygulayýcýlarý olarak “iþçi
konseyleri”nin kurulmasýný gerektirdi. Bu
komiteler, hem halkýn çoðunluðu için burjuvazinin demokrasisinden çok daha geniþ
haklar sunuyor, hem de iþçi sýnýfýnýn –üretim sürecinin doðasýndan gelen kolektif
özellikleriyle- toplumu ne kadar
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demokratik koþullarda yönetebileceðini
ispatlýyordu. Öte yandan, burjuvazi ise,
iktidarýnýn iþçi sýnýfý ya da ulusal
hareketler tarafýndan tehdit altýna alýndýðý
koþullarda, örneðin 1933’te Almanya’da,
1936’da Ýspanya’da veya 1973’te Þili’de,
faþizm ya da askeri darbeler yoluyla,
ezilenlerin ekonomik ve politik örgütlerine saldýrmak için demokrasiyi rafa
kaldýrabiliyordu.
Rus devriminin önderlerinden Lenin,
demokrasi mücadelesinin iþçi sýnýfýnýn
iktidarý alma sürecindeki rolüne vurgu
yapmak için, "Demokrasi uðruna
savaþýmýn, proletaryanýn dikkatini, sosyalist devrimden baþka yöne çekeceðini, ya
da bu devrimi gözden gizleyeceðini, ikinci
plana iteceðini vb. sanmak büyük yanýlgý
olur. Tam tersine, nasýl ki tam
demokrasiyi uygulamayan baþarýlý sosyalizm olmazsa, ayný þekilde, proletarya,
demokrasi uðruna, bütün alanlarda tutarlý
bir devrimci savaþým yürütmeden burjuvaziyi yenilgiye uðratamaz" diyordu.
Ýþçi sýnýfý, tam da bu yüzden, hem burjuva diktatörlükleri altýnda aþaðýdan
mücadelelerle kazanýlmýþ demokratik
haklarýný korumak için, hem de siyasal,
ekonomik ve sosyal alanlarda tam bir
demokrasiyi hayata geçirmek için devrimci bir mücadele yürütür. Demokrasi
mücadelesi, sosyalizm mücadelesinden
baðýmsýz düþünülemez.

