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AKP’nin anayasa de¤ifliklik paketine evet
demek de, hay›r demek de, 12 Eylül

Anayasas›’n›n meflrulaflt›r›lmas›na hizmet eder.
‹flte bu aldatmacaya düflmemek için 12

Eylül referandumunda 

SANDI⁄A G‹TMEMEL‹Y‹Z! 

Ancak önerimiz bu kadarla s›n›rl› de¤il.
12 Eylül Anayasas›na da, AKP’nin oyalay›c› ve
aldat›c› de¤ifliklik paketine de mahkum de¤iliz. 

Gerçekten bafl›ndan sonuna kadar halk›n
ç›karlar›n› gözeterek yap›lm›fl bir anaya-

sam›z olabilir. 

Halk Cephesi, böyle bir anayasan›n tasla¤›n›
ortaya koyuyor ve halk›, böyle bir anayasa

do¤rultusunda mücadeleye ça¤›r›yor.

BA⁄IMSIZ, DEMOKRAT‹K,
ULUSLARIN VE HALKLARIN
ÖZGÜR OLDU⁄U, EME⁄‹N,

ADALET‹N, ONURUN EN YÜCE
DE⁄ER SAYILDI⁄I, HALKIN
YÖNETT‹⁄‹ B‹R ÜLKE ‹Ç‹N,

HALK ANAYASASI 



Bu anayasa, ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi esas
alan bir Halk Anayasas› Tasla¤›’d›r.

Halk›n anayasas›, ancak halk›n iktidar›nda
gerçekleflebilir. Sizleri halk anayasas› için müca-
deleye ça¤›r›rken asl›nda halk›n iktidar› için mü-

cadeleye ça¤›rm›fl oluyoruz. 

Halk›n Anayasas› için
Halk›n ‹ktidar› için

Halk Cephesi Saflar›nda Birleflelim!
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Beflinci Bask› ‹çin Sunufl

Ülkemiz, Cumhuriyetin kurulufl sürecinde yap›lan ilk
anayasa olan 1921 Anayasas›’ndan itibaren, 89 y›ld›r,
halk›n do¤rudan kat›l›m› d›fl›nda haz›rlanan 1921, 1924,
1961, 1982 Anayasalar› ile yönetildi.

Bunlar üzerinde onlarca kez de¤ifliklikler yap›ld›. Ya-
p›l›fl koflullar› ve içerdikleri maddeler, birbirinin ayn›s›
olmasa da, bu anayasalardan hiçbirini halk yapmad›.
Yap›l›fl sürecine kat›lmad›.

Bu anayasalar, ka¤›t üzerinde halka bir çok hak tan›-
yorlard›. 

Gerçek farkl› oldu. 
*
‹lk anayasadan bu yana geçen 89 y›l boyunca halk›n

pay›na demokrasi de¤il, bask›lar, yasaklar düfltü. Ana-
yasalarda yaz›l› haklar ve özgürlükler, ka¤›t üstünde kal-
d›. 

89 y›ll›k cumhuriyet tarihinde, iflkenceler, katliamlar,
hapishaneler, cuntalar var. Açl›k, yoksulluk, iflsizlik var. 

Anayasalar›n hiçbiri bu tabloyu de¤ifltirmedi. Hiçbiri
halk›n temel sorunlar›n› çözmedi.

Yürürlükteki 12 Eylül Anayasas› 7 Kas›m 1982’de ka-
bul edilmiflti. O günden bugüne kadar, 12 Eylül Anaya-
sas›’nda tam 16 kez de¤ifliklik yap›ld›. 80 maddesi de-
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¤ifltirildi; Ama ÖZÜ DE⁄‹fiMED‹. 
Halka “demokratikleflme” diye sunulan her de¤iflik-

lek, asl›nda, iktidarlar›n, emperyalistlerin ve iflbirlikçile-
rin kendi ihtiyaçlar› için yap›lm›flt›. 

fiimdi ayn› aldatmaca AKP hükümeti taraf›ndan sah-
neye konuluyor. 

AKP’nin referanduma sundu¤u topu topu 19 madde-
dir; faflist 12 Eylül Anayasas›’n›n özüne dokunmad›¤›
gibi, 19 Maddenin d›fl›ndaki tüm maddelerine de do-
kunmamaktad›r. 

Hal böyleyken, “12 Eylül ile hesaplaflt›¤›” iddias›nda-
d›r.

AKP’nin 12 Eylül ile hesaplaflt›¤›, 12 Eylül’e karfl› ol-
du¤u do¤ru de¤ildir! AKP 12 Eylül’ün sürdürücüsüdür.
Bunu gizleyerek halk› aldatmaktad›r!

*
AKP 8 y›ll›k iktidar› boyunca bu ülkeyi 12 Eylül Cun-

tas›n›n flefi Kenan Evren’in yönetiminde haz›rlanan
1982 faflist anayasas› ile yönetmifltir.

Referanduma sundu¤u 19 madde içinde 12 Eylül ile
hesaplaflan tek bir madde de yoktur.

AKP, ilerici, demokratik, halk için bir anayasa yapa-
maz! 8 y›ll›k AKP iktidar› döneminde, emperyalistler ve
iflbirlikçi tekeller bayram etmifltir; çünkü, AKP, sömürü,
ya¤ma ve talanda önlerindeki her türlü engeli kald›r-
m›flt›r. 

AKP halk›n sorunlar›n› de¤il, tekellerin sorunlar›n›
çözmüfltür. 

AKP’nin referanduma sundu¤u k›smi Anayasa de¤i-
flikli¤i de, birincisi, oligarfli içi iktidar savafl›nda AKP’nin
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önündeki engelleri, ikincisi, sömürü ve ya¤mada da te-
kellerin önündeki engelleri kald›rmak için gündeme ge-
tirilmifltir. 

AKP, referandumla bir aldatmaca içindedir. 
Ne 12 Eylül’le hesaplafl›lmaktad›r, ne 12 Eylül

Anayasas›’na son verilmektedir. 
Referandum için ortaya konulan sand›¤a gitmek, ald-

atmacaya kanmak, ortak olmakt›r. 
Sand›¤a gidildi¤inde, evet demek de, hay›r demek

te, sonucu de¤ifltirmez. 
AKP, ‘evet!’ diyenlere, 19 maddesi d›fl›nda, 12 Eylül

Anayasas›’n›n di¤er maddelerini de onaylatt›rm›fl, 12
Eylül anayasas›n› meflrulaflt›rm›fl olmaktad›r. 

AKP, ‘hay›r!’ diyenleri de 12 Eylül Anayasas›n› savu-
nuyor konuma itmektedir. 

Aldatmaca buradad›r. Oyun buradad›r. 
AKP her halukarda, 12 Eylül anayasas›n›, faflizmi

meflrulaflt›rm›fl olmaktad›r. 
Bu tuza¤a düflmeyelim; sand›¤a gitmeyelim!
*
AKP halka uygulad›¤› zulümde 12 Eylül faflist cunta-

s›n› geçmifltir. Örne¤in 8 y›ll›k iktidar› döneminde hapis-
hanelerde katledilen insanlar›n say›s›, 12 Eylül’ün ha-
pishanelerde katlettiklerinden daha fazlad›r. 

Van’dan ‹stanbul’a, Ankara’dan Edirne’ye, Trab-
zon’dan ‹zmir’e kadar bütün büyük flehirlerimizin mey-
danlar›, AKP’nin polisinin estirdi¤i teröre, meydanlara
tafl›d›¤› iflkencelere tan›kt›r. 

Yoksul halk›n oturdu¤u gecekondu semtleri, gece ya-
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r›lar›, AKP’nin polisi taraf›ndan düflman topra¤›na girer
gibi, bas›lmakta, halka yönelik gözda¤› operasyonlar›
yap›lmaktad›r. 

AKP iktidar› döneminde 52 yeni hapishane aç›lm›flt›r
ve 86 yeni hapishanenin yap›m› da gündemdedir. 

‹flsizlerin say›s› büyümeye devam etmektedir. 
H›rs›zl›k ve fuhufl, AKP’den önceki tüm iktidarlarda

oldu¤undan daha büyük boyutlara ulaflm›flt›r.
Bütün bu sorunlar yoktur k›smi Anayasa de¤iflikli¤i

paketinde. 
AKP bunlar› “sorun” olarak bile görmemektedir. 
Sorunlar, halk›n sorunlar›d›r ve çözümü de yine hal-

k›n elinden olacakt›r. 
*
Çözüm Halk›n ‹ktidar›, Halk›n Anayasas› için 
mücadele etmektir!
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n ilk bask›s› Nisan 1997’de

yap›ld›. ‹lk bask›n›n yap›ld›¤› tarihten bugüne 13 y›l geç-
ti.

Susurluk’ta düzenin pisli¤inin aç›¤a ç›kt›¤›, baz›lar›-
n›n “hiçbir fley eskisi gibi olmayacak” de¤erlendirmele-
rini yapt›¤› günlerdi. Bu beklentiler boflunayd›. ‹ki fley
söyledik biz. Bir: Susurluk Devlettir. ‹ki: Pisli¤i Devrim
Temizler. 

‹flte bu dönemde sundu¤umuz Halk Anayasas› Tasla-
¤›, bu iki tesbitin ifadesiydi. 

‹ddiam›z büyüktü. Sundu¤umuz, Susurluklar›n olma-
d›¤›, halk›n kendi iktidar›n›n oldu¤u ba¤›ms›z, demokra-
tik bir ülkenin anayasa tasla¤›yd›.

Halk›n Anayasas›, Halk›n ‹ktidar›... 
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Söylediklerimizde hakl›yd›k. Aradan geçen 13 y›l bizi
defalarca do¤rulad›. Susurluk devleti sürdü; düzen hal-
ka zulüm uygulamaya, çürümeye, pisliklerini ak›tmaya
devam etti.

Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n ikinci bask›s› 2001 Hazi-
ran ay›nda, iflbirlikçi iktidarlar›n bir kez daha ‹MF’ye tes-
lim oldu¤u, emperyalizmin ve iflbirlikçi tekellerin sömü-
rü ve talan› sürsün diye devrimcilerin tecrit alt›nda kat-
ledildi¤i bir dönemde yay›nland›. ‹kinci Bask›, “IMF’ye,
Açl›¤a Ve Zulme Karfl› Çözüm” üst bafll›¤›yla yay›nlan-
m›flt›. 

Üçüncü bask›, oligarflinin, faflizmi demokrasi diye
yutturmak, Amerikanc› iktidarlar› halka onaylatt›rmak
için ortaya seçim sand›¤›n› koydu¤u koflullarda 2002
Ekiminde yap›ld›.

Dördüncü Bask›’n›n tarihi 2007 Eylül’üydü. AKP ikti-
dar› taraf›ndan yine bir anayasa de¤iflikli¤i gündeme
getirilmiflti. O zaman demifltik ki, AKP 12 Eylül anayasa-
s›n› de¤ifltiremez. De¤ifltiremedi. Bugün hala ayn› ma-
sal› anlatmaya devam etmesi bunun kan›t›d›r zaten.

Halk Anayas› Tasla¤›’n›n beflinci bask›s›, referandum
aldatmacas›na karfl› halk›n alternatifini bir kez daha so-
mutluyor. 

Bu Anayasa metni, ayn› zamanda AKP’nin yalanlar›-
na verilmifl bir cevapt›r.

Fakat Halk Anayasas›, sadece AKP’nin k›smi ve gös-
termelik anayasa de¤iflikli¤ine karfl› bir alternatif de¤il-
dir. Halk Anayasas›, sadece 12 Eylül Anayasas›’na alter-
natif de¤ildir. Halk Anayasas› yeni bir iktidar›n, Devrim-
ci Halk ‹ktidar›’n›n anayasas›d›r.

Bu anlamda, Halk Anayasas›, bir anayasan›n de¤il,

...‹çin Mücadele Edelim!
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düzenin alternatifini temsil etmektedir. 
Halk Anayasas› Tasla¤›, ayn› zamanda bir mücadele

ça¤r›s›d›r. Ba¤›ms›z, demokratik ve özgür bir ülke yarat-
maya ça¤r›d›r.

Halk Anayasas› Tasla¤›, oligarflik diktatörlü¤ü altedip
Halk›n Devrimci ‹ktidar›n› kurma ça¤r›s›d›r. 

Beflinci bask›s›n› yapt›¤›m›z Halk Anayasas› tasla¤›
13 y›l sonra bir kez daha halka kendi iktidar› için ça¤r›
yapmaktad›r.

Halk›n Anayasas› ‹çin,
Halk›n ‹ktidar› ‹çin, 
Ba¤›ms›z, Özgür ve Demokratik Bir Ülke ‹çin 
Mücadele Edelim...

Halk›n Anayasas›, Halk›n ‹ktidar›... 
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Dördüncü Bask› ‹çin Sunufl’tan

Dördüncü bask›y›, yine bir “anayasa de¤iflikli¤i” iddias›
üzerine yapm›flt›k. Y›l 2007 idi. 

‹ktidarda yine AKP vard›. 
Diyece¤imiz odur ki, AKP’nin “anayasay› de¤ifltiriyo -

ruz, demokratiklefliyoruz” ç›¤›rtkanl›¤› yeni de¤ildir. 
Dördüncü bask› için sunufl’ta söylediklerimizi, bu an -

lamda k›saca hat›rlatmam›zda yarar var; demifltik ki, de -
¤ifltiremezler, demifltik ki, demokratiklefltiremezler; iflte

bir bir kan›tlanan sözlerimiz: 

1982’den bu yana 12 Eylül cuntas›n›n haz›rlad›¤› bir
anayasayla yönetiliyor ülkemiz. 1982 Anayasas›’n›n ka-
bul edilmesinden bu yana, de¤ifltirilmesi de hep gündem-
de oldu. 

Tüm düzen partileri, çeflitli dönemlerde 12 Eylül Ana-
yasas›’n› de¤ifltirme vaadinde bulundu. 

Onlarca maddesi de¤ifltirildi de. 
Fakat ülkemizde hiçbir fley de¤iflmedi. 
Çünkü yap›lan de¤ifliklikler ya göstermelikti, ya da hal-

k›n talepleri de¤il, sömürücü s›n›flar›n talepleri do¤rultu-
sunda yap›lm›fl de¤iflikliklerdi. 

12 Eylül Anayasas›’n›n kabul ediliflinin üzerinden çey-
rek as›r geçti. Anayasa de¤iflikli¤i flimdi bir kez de AKP
hükümeti taraf›ndan gündeme getirilmifl bulunuyor. 

Neyi de¤ifltirecekler?
AKP yönetimi alt›nda yap›lacak bir anayasan›n da 12

...‹çin Mücadele Edelim!
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Eylül Anayasas›’ndan temelde bir fark› olmayacakt›r.
Çünkü sorunlar›n temelleri tart›fl›lm›yor. 

En temel sorunlar›m›z; ülkemizin ba¤›ms›z olmay›-
fl›d›r. Ülkemizde demokrasinin olmay›fl›d›r. Halk›m›z›n
açl›¤› ve yoksullu¤udur.

(...) AKP Hükümeti de emperyalistlerin ve iflbirlikçileri-
nin hizmetinde bir iktidard›r. 

Dolay›s›yla, “yeni anayasa” derken, emperyalizmin ve
tekellerin ç›karlar›n› düflünüyorlar. 

Emperyalizm ve oligarfli için yap›lan anayasalarla hiç-
bir sorunumuz çözülemez, hiçbir talebimiz karfl›lanmaz. 

***

Birinci Bask› ‹çin Sunufl’tan

Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n 1. Bask›s›ndaki sunufltan
aktaraca¤›m›z flu sözlerle, ça¤r›m›z› tekrarl›yoruz:

“ÇA⁄RIMIZ ba¤›ms›z bir ülke içindir. 
ÇA⁄RIMIZ demokratik bir ülke içindir. 
ÇA⁄RIMIZ özgür bir ülke içindir. 
ÇA⁄RIMIZ tüm uluslardan, az›nl›klardan,

inançlardan insanlar›n haklar› içindir. 
Bu anayasaya sahip ç›kmak, bu anayasa

için mücadele etmek, ba¤›ms›z, demokratik
bir ülke için mücadele etmek demektir.” 

Halk›n Anayasas›, Halk›n ‹ktidar›... 
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HALK CUMHUR‹YET‹ 

ANAYASASI 
TASLA⁄I

...‹çin Mücadele Edelim!
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DEMOKRAT‹K HALK CUMHUR‹YET‹ 

ANAYASASI TASLA⁄I

ÖZÜ VE ANLAMI:
Bu anayasa; çeflitli ulus ve az›nl›klara mensup ancak bu
topraklar› yüzy›llard›r paylaflan tüm halklar›n kardeflçe,
insanca ve özgürce birarada yaflamas›n› güvence alt›na
alan; 

Halk›n kat›l›m›n›, halk›n yönetimini esas alan; 

Eme¤e ve emekçiye de¤er veren, halk›n ç›karlar›n›, ba-
¤›ms›zl›¤›n›, özgürlü¤ünü as›l varl›k nedeni olarak gören; 

Kayna¤›n› halktan, halk›n talepleri ve ç›karlar›ndan, ta-
rihsel hakl›l›¤›ndan ve halk›n Osmanl›’dan bu yana yüz-
y›llard›r sürdürdü¤ü mücadeleden alan, bir anayasad›r. 

Bu anayasan›n temeli, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve halk
için yönetimdir. 

Anayasada yap›lacak hiçbir de¤ifliklik, bu anayasaya da-
yan›larak ç›kar›lacak hiçbir yasa veya al›nacak kararlar,
ülkenin ba¤›ms›zl›¤›na, halk›n özgürce oluflmufl iradesi-

...‹çin Mücadele Edelim!
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ne ayk›r› olamaz. 

Anayasalar ve yasalar, de¤iflmez de¤illerdir. As›l olan ya-
salar de¤il, halk›n ç›karlar›d›r. Gerek anayasada, gerekse
yasalarda; 

halk›n de¤iflen ihtiyaçlar› ve ç›karlar› do¤rultusunda, ba-
¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi gelifltirme do¤rultusunda, yasa-
lar›n, ülkedeki ekonomik, siyasal, sosyal geliflmenin geri-
sinde kalmamas› do¤rultusunda, toplumdaki s›n›f farkl›-
l›klar›n› en aza indirip giderek de, daha eflit, daha özgür
bir düzene ulaflmak do¤rultusunda, gerekli de¤ifliklikleri
yapmak, bu anayasan›n özünün gere¤idir. 

Bu anayasada ifadesini bulan ba¤›ms›zl›¤›m›z› ve de-
mokrasiyi kazanmak için, tüm halk büyük bedeller öde-
mifl ve ödemektedir. Bu anayasa bu bedellerle mümkün
olan bir anayasad›r. Ba¤›ms›zl›¤a, demokrasiye ve halk›n
ç›karlar›na, halk›n yönetimine karfl› her giriflim bu anaya-
san›n ihlali anlam›na gelir. Bunlar› büyük bedeller ödeye-
rek kazanan halk; ayn› kararl›l›kla koruma hakk›na sahip-
tir. Bunu, ülkeyi teslim edecekleri çocuklar›na karfl›; ba-
¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinin flehitlerine karfl›,
ve tüm halk›n, insanl›¤›n gelece¤ine karfl› görevi sayar. 

Halk›n iktidar›n›n anayasas›, burjuvazinin düzeninde ol-
du¤u gibi bir vaatler manzumesi de¤ildir. Halk›n iktidar›,
uygulayabileceklerini ve ulafl›lmas› mümkün hedefleri
yasalaflt›r›r. Bu anlamdad›r ki, halk›n ve halk iktidar›n›n
görevi, bu anayasada yaz›lanlar›, ka¤›t üzerinde kalmak-
tan kurtar›p uygulan›r hale getirecek yasal, ekonomik, si-
yasal, kültürel koflullar› yaratmakt›r. Ancak uygulanan,
hak ve özgürlüklerin ka¤›t üzerinde kalmad›¤› anayasa-
lar güzel ve ifle yarard›r. Bu anayasan›n anlam› ve hedefi
budur.

Halk›n Anayasas›, Halk›n ‹ktidar›... 
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BÖLÜM: 1

DEVLET VE ‹KT‹DAR HALK ‹Ç‹ND‹R 

- Devletin Ve ‹ktidar›n Niteli¤i -

Madde 1- (Bu madde Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi
taraf›ndan toplatma gerekçesi yap›ld›¤›ndan, Halk
Anayasas› Tasla¤›’n›n ana metninde bu maddeye yer ve-
rilmemifltir.(*))

NEDEN? Çünkü, Ülkemiz, çok çeflitli ulus ve milliyet -
lerden halklar›n yaflad›¤› bir halklar mozayi¤idir. Bu

...‹çin Mücadele Edelim!
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(*) Toplatma gerekçesi yap›lm›fl olmas› nedeniyle taslaktan
ç›kar›lan “Madde 1” flöyledir: “Devlet, çok uluslu bir Demok -
ratik Halk Cumhuriyetidir. Demokratik Halk Cumhuriyeti, Ba -
¤›ms›z, özgür, Demokratik ve Halktan Yana Bir Devlettir.

Demokratik Halk Cumhuriyeti, Türk, Kürt uluslar› baflta ol -
mak üzere Arap, Laz, Gürcü, Çerkes, Boflnak vb. çeflitli az›n -
l›k ve milliyetlerin gönüllü birlikteli¤inden oluflur.”



halklar, egemen s›n›flar›n yüzy›llard›r sürdürdü¤ü
böl-yönet politikalar›na, birbirine düflürme çabas›na
karfl›n, istisnai olaylar hariç, birbirine düflman olma -
m›fl, kardeflçe birarada yaflam›flt›r. 

(Metnin bu bölümündeki bir paragraf, Ankara 7.
Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan toplatma gerekçesi
yap›ld›¤›ndan, Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n ana me -
tninde bu paragrafa yer verilmemifltir.(*)) Özgür ve
gönüllü birliktelik, çok uluslu Demokratik Halk Cum -
huriyeti’nin gücü, zenginli¤idir. 

Madde 2- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde iktidar em-
peryalizm ve iflbirlikçi sömürücü s›n›flar d›fl›nda kalan
tüm halk s›n›f ve tabakalar›n›n demokratik ‹ktidar›d›r. 

Bu halk s›n›f ve tabakalar›; Türk, Kürt ulusundan ve tüm
milliyetlerden, baflta iflçi s›n›f› olmak üzere, yoksul ve or-
ta köylülük, tüm çal›flanlar, flehir ve k›r küçük üreticileri,

Halk›n Anayasas›, Halk›n ‹ktidar›... 
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(*) Toplatma gerekçesi yap›lm›fl olmas› nedeniyle metinden
ç›kar›lan ilgili paragraf flöyledir: “Ülkemizi ony›llard›r yö -
netenler ise çeflitli ulus ve milliyetlerden oluflan halka
karfl›, bask›, zor ve asimilasyon politikalar›yla birbirine
düflmanl›¤› körükleyen flovenist bir kimli¤i dayatm›fl, hal -
k›n kimlik, onur ve özgürlük savafl›n› kanla bo¤maya ça -
l›flm›fl, haks›z bir savafl yürütmüfltür. Demokratik Halk
Cumhuriyeti asimilasyona ve her türlü bask›ya son verip,
halklar›m›z›n tarihsel kardeflli¤ini ve birlikte yaflamas›n›,
özgürce, gönüllü bir birlikteli¤e dönüfltürmeyi hedefler.
Birlikteli¤in gönüllü olmad›¤› yerde, mutlaka bask› vard›r,
zulüm vard›r.”



esnaflar, sanatkarlar, memurlar, ö¤renciler, ayd›nlar, ulu-
sal de¤erlerini kaybetmemifl, ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›n› ve
halk›n›n özgürlü¤ünü isteyen, sömürü ve zulme, emper-
yalizme ve tekellere karfl› olan herkestir. 

NEDEN? Çünkü, emperyalizm ve ülkemizdeki tekelci
burjuvaziden, toprak a¤alar›ndan, tefeci tüccardan
oluflan az›nl›k yönetimi, bugüne kadar uygulanage -
len bask› ve sömürünün kayna¤›d›r. Emperyalizm ve
tekeller, s›n›fsal yap›s› gere¤i sömürücüdür. Halk sö -
mürücü bir güce iktidar olana¤› veremez. ‹ktidar em -
peryalizm ve oligarflinin d›fl›nda kalan s›n›f ve taba -
kalardan oluflur. 

Ony›llar boyunca, seçimlerde halk› nas›l kand›r›r›z
hesaplar› yap›p, seçimleri yalan vaatlerde bulunulan
bir karnavala çevirenlere yeniden ayn› imkan tan›na -
maz. Seçimlerin bir kand›rmaca ve karnavala, de -
mokrasinin bir oyuna çevrilmesi Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nin özüne, kurulufl NEDEN’ine ayk›r›d›r.
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BÖLÜM: 2

ULUSAL BA⁄IMSIZLIK VE DÜNYA 

HALKLARININ KARDEfiL‹⁄‹, 

CUMHUR‹YET‹N VAZGEÇ‹LEMEZ ‹LKELER‹D‹R 

-Uluslar, Ülkeler Aras› ‹liflkiler Ve Ba¤›ms›zl›k-

Madde 3- Emperyalizmle her türlü siyasi, ekonomik, kül-
türel ba¤›ml›l›k iliflkisine son verilecek, ülkenin ba¤›ms›z-
l›¤› her fleyin üzerinde tutulacakt›r. Ülkemizdeki yeralt› ve
yerüstü zenginlik kaynaklar›n›n tek ve gerçek sahibi ülke
halklar›d›r. Ülke topraklar› üzerinde emperyalistlere hiç-
bir özgürlük tan›nmaz. 

Madde 4- Demokratik Halk Cumhuriyeti, uluslararas›
iliflkiler ve d›fl politikada, halktan ve emekten yana, anti-
emperyalist yönetimlere sahip ülkelerle, ulusal kurtulufl
hareketleriyle ve kapitalist ülkelerin ilerici halk hareketle-
riyle genifl bir dayan›flma içerisinde hareket eder, halkla-
r›n kardeflli¤i ilkesinin tavizsiz savunucusu olur. 
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Madde 5- Uluslararas› alandaki ekonomik iliflkiler ülke-
nin kalk›nmas›na hizmet eder. Bu do¤rultuda ba¤›ms›zl›-
¤a zarar verecek hiçbir uluslararas› anlaflma yap›lamaz.
D›fl politikada aç›kl›k Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin il-
kesi olacakt›r. Çeflitli ülkelerle imzalanan tüm ekonomik,
siyasi, askeri anlaflmalar halka aç›k olarak yap›l›r. 

Madde 6- IMF, Dünya Bankas›, OECD gibi emperyalist
kurulufllara üye ve ba¤›ml› olmaktan ç›k›lacak; ülkemizi
emperyalizme ba¤›ml› hale getirecek türde d›fl borçlan-
malara son verilecektir. 

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

Madde 8- Uluslararas› iliflkilerde sald›rgan, halklar› bir-
birine düflman eden, iç ve d›fl bar›fl› tehdit eden politika-
lar terkedilerek, halklar›n kardeflli¤i, dostlu¤u ve dayan›fl-
mas›n› gelifltiren bir politika esas al›nacak; 

Baflta komflu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle karfl›l›kl›
olarak ulusal ç›karlar, sayg› ve dostlu¤u esas alan, eflit te-
melde iliflkiler gelifltirilecektir. 

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

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

...‹çin Mücadele Edelim!
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Madde 11- Demokratik Halk Cumhuriyeti, dünya halkla-
r›n›n bar›fl›n› tehdit eden sald›rgan amaçl› politikalara ta-
v›r alarak, ülke halk›n›n iradesini yok sayan sald›rganl›k-
lar karfl›s›nda sald›r›ya u¤rayan ülke dayan›flma içinde
olur.

NEDEN? Çünkü, Türkiye’nin d›fl politikas›na 50 y›ld›r
tam bir ulusal onursuzluk ve uflakl›k damgas›n› vur -
mufltur. Ülkemiz, ekonomisinden askeri ihtiyaçlar› -
na, siyasi kararlar›na kadar her noktada emperyaliz -
me ba¤›ml› hale getirilmifltir. Öyle ki, düzen partileri
iktidar olmak için Amerikan Baflkan›ndan onay al›r
hale gelmifllerdir. Emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n bir so -
nucu olarak yeralt›-yerüstü kaynaklar›m›z emperya -
list tekellerin talan›na aç›lm›fl; topraklar›m›z emper -
yalist askeri üslerle doldurulmufl; genç evlatlar›m›z
Kore’de emperyalizmin ç›karlar› için k›rd›r›lm›fl; Bir -
leflmifl Milletler’de Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri
halklar›n ba¤›ms›zl›¤› aleyhine oy kullanm›flt›r. Em -
peryalizmle girilen eflitsiz ve tek yanl› iliflkiler sömü -
rü ve zulmün ekonomik, sosyal ve siyasal temelidir.
Demokrasi, ba¤›ms›zl›ktan düflünülemez. Ülkenin
ba¤›ms›zl›¤›, demokrasinin de temelini oluflturur.
Demokrasiyi gerçek temellerine oturtmak, ba¤›ms›z -
l›¤› sa¤lamak için, ulusal onurumuzu korumak için,
yukar›da belirtilen önlemleri almak ve uygulamalar›
yapmak zorunludur.

Halk›n Anayasas›, Halk›n ‹ktidar›... 
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BÖLÜM: 3

SÖZ VE KARAR HAKKI HALKINDIR 

- Demokrasi ve Halk›n Yönetime Kat›l›m› -

Madde 12- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde yöneten
halkt›r. Halk›n yönetime kat›l›m› 4 y›lda bir yap›lan seçim-
lere indirgenemez. Halk yönetime kat›lma hak ve yetkisi-
ni sürekli olarak ve yerel-merkezi her düzeyde kullan›r.
Tüm yasal, idari düzenlemeler bunu esas al›r. 

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

...‹çin Mücadele Edelim!
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Madde 14- Halk›n yönetime kat›l›m› temel olarak, Genel
Halk Meclisi, Bölge, ‹l, ‹lçe, Kasaba, Köy, Mahalle Meclis-
leri, 

‹flçi Meclisi, Köylü Meclisi, Gençlik Meclisi, Esnaf Meclisi,
Memur Meclisi, Asker Meclisi, Ayd›n-Sanatç› Meclisi, Hu-
kukçular, Mimar-Mühendisler vb. çeflitli halk kesimlerinin
Meclisleri, 

Ve di¤er toplumsal, mesleki, sendikal örgütlenmeler ve
siyasi partiler arac›l›¤›yla gerçekleflir. 

Toplumdaki di¤er s›n›f ve katmanlar, küçük ve orta ifllet-
me sahipleri de benzer mesleki, siyasi örgütlenmeler ara-
c›l›¤›yla söz ve karar haklar›n› kullan›r, ayn› kanallardan
yönetime kat›l›rlar. 

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

Madde 16- Halk›n her düzeydeki örgütlenmelerde seçti-
¤i vekillerini, görevini yeterince yerine getirememesi,
kendisini seçen kesimlerin temsilini lay›k›yla yapamama-
s›, halka, halk iktidar›na karfl› siyasi, ahlaki suçlar iflleme-
si durumunda, GER‹ ÇEKME hakk› vard›r. 

Geri çekme, seçti¤i vekili görevinden alma, demokratik
bir yönetimin vazgeçilmez kofluludur. Geri çekme için ge-

Halk›n Anayasas›, Halk›n ‹ktidar›... 
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rekli ve yeterli koflul, yukar›daki durumlar›n do¤mas› ha-
linde, oran› ve niteli¤i yasayla belirlenecek seçmen ço-
¤unlu¤unun geri çekme yönünde irade belirtmesidir. 

NEDEN? Çünkü, Seçimlerin burjuva partileri aras›n -
da bir vaat yar›fl›na dönüfltü¤ü ve hep onlar›n iktidar
oldu¤u ony›llar boyunca, seçim meydanlar›ndaki va -
atlerin yar›s›, hatta onda biri bile yerine getirilseydi;
haklar ve özgürlükler 5 y›lda bir sand›¤a at›lan oylar -
la kazan›lsayd›, bu ülkenin ve halk›n çözülmedik tek
bir sorunu bile kalmazd›. Yoksulluk diye bir fley kal -
mazd›. Oysa çok partili 50 y›l, tam bir aldatmaca ve
oyalama olmufl, seçimlerde yap›lan vaatlere ra¤ -
men, halk kan ve yoksulluktan baflka bir fley görme -
mifltir. 

Demokrasinin göstergesi, uygulanma biçimi 4-5 y›l -
da bir sand›¤a at›lan oy olamaz. Demokrasi siyaset
biliminde halk›n yönetime kat›l›m› olarak tan›mlan›r.
Ama ülkemizde ony›llar boyunca uygulanan, demok -
rasi de¤il, bir avuç az›nl›¤›n halk üzerindeki diktatör -
lü¤ünü gizlemek için baflvurulan bir demokrasicilik
oyunu olmufltur. Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu
oyuna son verip, gerçek demokrasinin uygulay›c›s›
olacakt›r. Bunun tek ve temel biçimi de halk›n yöne -
time do¤rudan kat›lmas›d›r. Tüm halk kesimleri bu
çerçevede her türlü söz ve örgütlenme hakk›na sahip
k›l›nmadan demokrasi olamaz, uygulanamaz. De -
mokratik Halk Cumhuriyeti iflte bu söz ve örgütlen -
me hakk›n› her türlü yoldan güvence alt›na alarak,
teflvik ederek, halk›n karar hakk›n› kullanmas›n›
mümkün hale getirmektedir. 

...‹çin Mücadele Edelim!
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Halk›m›z çok iyi bilir ki, seçti¤i vekiller, seçilir seçil -
mez kendisini seçenleri unutmufl, vaatlerini unut -
mufl, düzen partilerinin liderlerinin sözünden d›flar›
ç›kmaz hale gelmifltir. Halk Cumhuriyetinde demok -
rasinin tamamlay›c› bir parças› olarak, seçmen, Mec -
lislerdeki vekillerini sürekli olarak denetleme ve gö -
revden alma, geri çekme hakk›na sahip olacakt›r. 

Tart›flan, her düzeyde karar alan ve her düzeyde ör -
gütlenmifl bir halk, demokrasinin de, ba¤›ms›zl›¤›n
da en büyük güvencesidir.

Madde 17- Demokratik Halk Cumhuriyeti halk›n yöneti-
me kat›lma hakk›n› do¤rudan kullanabilmesini mümkün
k›lmak için bürokrasiyi en dar s›n›rlarda tutmay› hedefler.
Varolan tüm bürokratik kurumlar da halk örgütlenmeleri-
nin denetimine aç›kt›r. 

NEDEN? Çünkü, Bürokrasi halkla yönetim aras›ndaki
kopman›n, yabanc›laflman›n do¤urdu¤u bir gövde -
den baflka bir fley de¤ildir. Bu hantal ve bask›c› göv -
denin a¤›rl›¤› halk›n üzerindedir. Ondan kurtulman›n
yolu, her görevlinin ister hakim, ister belediyeci, is -
terse de devlet mekanizmas›n›n herhangi bir yerinde
olsun halk taraf›ndan seçilmesi, denetlenmesi ve gö -
revden al›nabilmesidir. Yolsuzlu¤u, kaytarmay›, hal -
ka karfl› keyfi ve bask›c› uygulamalar› ancak bu önle -
yebilir.

Halk›n Anayasas›, Halk›n ‹ktidar›... 
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BÖLÜM: 4

HER ULUS KEND‹ KADER‹N‹ TAY‹N ETME 

HAKKINA SAH‹PT‹R, BU HAKKIN 

KULLANILMASI ENGELLENEMEZ 

- Uluslar›n Kaderlerini Tayin Hakk› Ve 

Kürt Sorununun Çözümü - 

Madde 18- Demokratik Halk Cumhuriyeti uluslar›n ken-
di kaderlerini özgürce belirleme haklar›n›n koflulsuz savu-
nucusudur. Kendini bu hakk›n kullan›lmas›n›n koflullar›n›
yaratmakla yükümlü sayar. Ulusal bask›n›n kayna¤› em-
peryalistler ve yerli iflbirlikçi s›n›flard›r, onlar›n devletidir.
Halk›n iktidar›, emperyalistlerin ve iflbirlikçilerinin iktida-
r›na son vererek ulusal bask›n›n kayna¤›n› ortadan kald›-
r›p, uygulay›c›lar›n› iktidardan uzaklaflt›racakt›r.

Madde 19- (Bu madde Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi
taraf›ndan toplatma gerekçesi yap›ld›¤›ndan, Halk
Anayasas› Tasla¤›’n›n ana metninde bu maddeye yer ve-

...‹çin Mücadele Edelim!
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rilmemifltir.(*))

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

Madde 21- Demokratik Halk Cumhuriyetini oluflturan
uluslar ve ulusal az›nl›klar, Cumhuriyet iktidar› ve yöneti-
mini birlikte paylafl›rlar. Hiçbir ulus bu aç›dan öncelikli ya
da ikincil de¤ildir. Sadece bir k›s›m haklar›n tan›nm›fl ol-
mas› veya bir ulusun haklar›n› kullanmas›n›n baflka bir
ulusun karar ve inisiyatifine b›rak›lmas›yla, halklar›n birli-
¤i güvence alt›na al›namaz. Cumhuriyeti oluflturan ulus-
lar›n ve ulusal az›nl›klar›n her düzeyde ve ekonomik, po-
litik, askeri, sosyal, kültürel her alanda yönetimi paylafl-
malar› esast›r. 
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(*) Toplatma gerekçesi yap›lm›fl olmas› nedeniyle taslaktan
ç›kar›lan “Madde 19” flöyledir: “Demokratik Halk Cumhuri -
yeti, uluslar›n kendi kaderlerini özgürce belirleme hakk› ilke -
sine göre, Kürt ulusunun ayr›lma hakk› da dahil kendi kade -
rini serbestçe tayin etme hakk›n› güvence alt›na al›r. 

Demokratik Halk Cumhuriyeti Kürt halk›n›n yaflad›¤› bölge -
de uygulanan ola¤anüstü hal, koruculuk, vb. ilhak ve asimi -
lasyon siyasetinin ürünü olan tüm kurumlar› ve uygulama -
lar› derhal la¤vedip Kürt halk›n›n ekonomik, sosyal, kültürel
geliflmesi için bütün önlemleri al›r. Eski düzenden kalan eflit -
sizli¤i telafi etmek için Kürt halk›n›n yaflad›¤› bölgede eko -
nomik, sosyal, kültürel geliflime öncelik verir.”



Madde 22- (Bu madde Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi
taraf›ndan toplatma gerekçesi yap›ld›¤›ndan, Halk
Anayasas› Tasla¤›’n›n ana metninde bu maddeye yer ve-
rilmemifltir.(*))

NEDEN?: Çünkü, Kürt sorununu yaratan ve y›llarca da
çözmeyen, çözümünü isteyenleri katliamlara bo¤an
iktidarlar, ülkemize, halklar›m›za büyük ac›lar yaflat -
m›fllard›r. Ülkemizin kaynaklar› ony›llarca, bu katliam
politikalar›n› sürdürmeye sarfedilmifltir. Bu politika -
dan yine tekelci burjuvazi, toprak a¤alar› kazançl› ç›k -
m›fl, politikan›n halk›m›za faturas› ise katliamlar ve
yoksulluk olmufltur. Demokratik Halk Cumhuriyeti bu
sorunu kesin bir biçimde çözecektir. Halklar›n özgür -
lü¤ü, ba¤›ms›zl›k ve demokrasinin olmazsa olmaz ko -
flullar›ndan biridir. Gerçek ba¤›ms›zl›k ve demokrasi,
halklar›n özgür oldu¤u, kendi kaderini tayin edebildi -
¤i koflullarda olanakl›d›r. Ayr›lma hakk› kimsenin gö -
zünü korkutmamal›d›r. Bu ülkeyi kana bo¤anlar, y›l -
larca bunun NEDEN’lerinden biri olarak bölücülü¤ü
göstermifl, ancak as›l bölücülü¤ü kendileri yapm›fllar -
d›r. (Metnin bu bölümündeki bir paragraf, Ankara 7.
Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan toplatma gerekçesi
yap›ld›¤›ndan, Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n ana
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(*) Toplatma gerekçesi yap›lm›fl olmas› nedeniyle taslaktan
ç›kar›lan “Madde 22” flöyledir: “Demokratik Halk Cumhuri -
yeti, Cumhuriyeti oluflturan bütün uluslar›n ve ulusal az›nl›k -
lar›n, her türlü, ulusal, sosyal ve kültürel haklar›n› garanti al -
t›na al›r ve kendi dil ve kültürlerini koruma ve gelifltirmeleri -
nin önünü açacak koflul ve olanaklar› yarat›r.”



metninde bu paragrafa yer verilmemifltir.(*)) Tarih -
sel olarak do¤rulanm›fl bir gerçek vard›r: “Baflka halk -
lar› ezen, tutsak eden uluslar özgür olamazlar!” De -
mokratik Halk Cumhuriyeti’nde tüm uluslar, kendi öz -
gürlükleri için di¤er uluslar›n özgürlüklerini, haklar›n›
tan›rlar. 

Sömürenlerin, zulmedenlerin yani onlar›n temsilcileri
olan DYP’lerin, ANAP’lar›n, CHP’lerin, DSP’lerin,
MHP, FP, AKP ve benzerlerinin iktidarlar› döneminde
halklar›m›z binlerce evlad›n› yitirdi. Bunlar› geri getir -
mek mümkün de¤ildir. Bu kay›plar›m›z›n tek tesellisi
Demokratik Halk Cumhuriyetini oluflturacak tüm halk -
lar›n özgürlü¤üdür. Her halk›n ulusal haklar›n› tan› -
mak, tüm halklar için siyasal oldu¤u kadar ahlaki bir
borçtur.
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(*) Toplatma gerekçesi yap›lm›fl olmas› nedeniyle metinden
ç›kar›lan bölüm flöyledir: “Uluslara kendi dillerini kullan -
ma, kaderlerini belirleme hakk› verilmedi¤inde, baflkald›r -
mas› kaç›n›lmazd›r ve bu ezilen bir ulus için hakt›r. Bir ulus
haklar›n› istiyorsa, bu haklar tan›nacakt›r. Kardeflçe yafla -
man›n yolu budur. Ayr›lma hakk›, mutlaka ayr›l›nmas› de -
¤ildir. Özgür olan halklar birlikte yaflamay› tercih edecek -
lerdir. Etmedikleri durumda ise, do¤al olan bir haklar›n›
kullanm›fl olacaklard›r.”



BÖLÜM: 5

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 

GERÇEK DEMOKRAS‹N‹N

VAZGEÇ‹LMEZ fiARTLARIDIR 

- Haklar ve Özgürlükler -

Madde 23- Tüm bireyler, kiflili¤ine ba¤l›, dokunulmaz,
devredilmez temel insan hak ve özgürlüklerine sahiptir. 

Madde 24- Devlet kiflinin temel hak ve özgürlüklerini s›-
n›rlayan ve insan onuruyla ba¤daflmayan, siyasi, ekono-
mik ve sosyal bütün engelleri kald›r›r, insan›n maddi ve
manevi varl›¤›n›n geliflmesi için gerekli flartlar› haz›rlar.

NEDEN? Çünkü, bu ülkede demokratikleflme iktidar -
lar›n elinde hep bir demagoji malzemesi olmufltur.
Gerçekteyse demokratikleflmenin önünde engel
oluflturanlar kendileridir. Böyle olmas› da do¤ald›r.
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Çünkü sistemin kendisi anti-demokratiktir. Bask›, te -
rör, do¤rudan sistemin kendisinden kaynaklanmak -
tad›r. Böyle bir devletin ve bu devleti sürdürmeyi
amaçlayan iktidarlar›n demokratikleflmeyi sa¤lamas›
da beklenemezdi. Bundan dolay›d›r ki, halk kendi
anayasas›n› mücadele ederek kendisi yapacak; sö -
mürülenler için de¤il, halk için varolan bir cumhuri -
yeti mücadelesiyle kuracak, hak ve özgürlüklerini bu
yolla güvence alt›na alacakt›r. 

Aç›kt›r ki; ba¤›ms›z olmayan ve halk›n do¤rudan ira -
desinin temsil edilmedi¤i bir ülkede temel haklar ve
özgürlükler olmaz, olamaz. Ancak demokratik, ba -
¤›ms›z, halk için örgütlenen bir cumhuriyet demok -
ratikleflmenin gerçek koflullar›n› sa¤layabilir. De -
mokratik Halk Cumhuriyeti’nin tarihsel görevi ve
misyonu bunu baflarmakt›r.

Madde 25- Yaflama Hakk›

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

Madde 26- ‹flkence ‹nsanl›k Suçudur

Hiç kimseye iflkence ya da zalimce, insanl›k d›fl›, onur k›-
r›c›, davran›fl ve cezalar uygulanamaz. 

Madde 27- Kifli ‘San›k’ Da Olsa Dokunulmazl›klar› Var-
d›r

a-) Bir suç iflledi¤i flüphesiyle yakalanan bir kimseye der-
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hal ne ile suçland›¤› belirtilir, en geç 24 saat içerisinde
sorgulamay› yapacak, bu suçlama karfl›s›nda savunmas›-
n› alacak olan yarg› kurumlar› önüne ç›kar›l›r. 

b-) Hakk›nda herhangi bir suçtan hüküm verilmifl herke-
sin, Yüksek Halk Mahkemesi’ne itiraz hakk› vard›r. 

c-) San›k, kesin mahkumiyete kadar suçlu say›lmaz. 

d-) Hiç kimse ifllendi¤i s›rada hukuka göre suç oluflturma-
yan bir eylem ya da kusurdan ötürü suçlanamaz. Bir su-
çun ifllenmesinden sonra da olsa, ilgili yasalarda o suç
için daha hafif bir ceza verilmesini öngören de¤ifliklikler
yap›lm›flsa, suçlu bundan yararlan›r. 

Madde 28- Hiç kimsenin özel yaflam›, ailesi, konutu ya
da haberleflmesine, keyfi ya da yasad›fl› olarak dokunula-
maz. Kiflili¤ine ve onuruna sald›r›da bulunulamaz. 

Madde 29- ‹nanç özgürlü¤ü

a-) Dini inanç, kiflileri ilgilendiren özel bir konudur. Her-
kes istedi¤i dini inanca sahip olabildi¤i gibi, inanmama
özgürlü¤üne de sahiptir. 

b-) ‹nanç özgürlü¤ünün güvencesi olarak ibadet yerleri
korunur. Dini inançlar› gere¤i ibadet yapmak isteyenlere
yard›mc› olmak için gerekli say›da din görevlisinin sosyal
güvencesi sa¤lan›r. 

c-) Hiç kimse dini inançlar› ya da inançs›zl›¤› nedeniyle
bask› alt›na al›namaz, k›nanamaz. 

d-) Dini esaslara dayal›, gerici, sömürüyü esas alan bir
devlet kurmak için halk›n dini duygular›n›n istismar edilip
araç olarak kullan›lmas›na izin verilmez. 
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NEDEN? Çünkü, inançlar, halk›n yüzy›Ilard›r yaflatt› -
¤› kültürün bir parças›d›r. ‹nsan›n düflünce ve inanç -
lar›yla insan oldu¤u gerçe¤inden hareketle, halk›n ç› -
karlar›n› zedelemedi¤i, belli bir emperyalist, ya da
gerici ülkeye, sömürücü s›n›flara hizmet etmedi¤i,
maddi ve manevi bir sömürü, istismar arac›na dö -
nüfltürülmedi¤i sürece herkesin inançlar›n› yaflama -
s›, kiflinin temel hak ve özgürlükleri kapsam›nda ele
al›nmak zorundad›r. Demokratik Halk Cumhuriyeti,
bu anlay›fl temelinde, egemen s›n›flar taraf›ndan on -
y›llard›r suni olarak sorun haline getirilen türban gi -
bi sorunlar›, özgürlükler temelinde çözecek, kimse -
nin bu anlamdaki inanç ve yaflam biçimine kar›fl›l -
mayacak; öte yandan da dini inanc›n siyasi ve eko -
nomik istismar konusu yap›lmas›na, gerici, faflist bir
sömürü ve zulüm düzeni için araç olarak kullan›lma -
s›na izin vermeyecektir.

Madde 30- Düflünce ve Bas›n Özgürlü¤ü

a-) Anayasaya ve halk›n ç›karlar›na ayk›r› olmamak kay-
d›yla, her vatandafl›n düflüncelerini, tüm bas›n, yay›n
araçlar›n› kullanarak serbestçe aç›klay›p yaymak ve her-
kese aç›k olan kaynaklardan hiçbir sansüre u¤ramadan
bilgi edinmek hakk› vard›r. 

b-) Herkes bilim ve sanat› serbestçe ö¤renme ve ö¤ret-
me, aç›klama, yayma ve bu alanlarda her türlü araflt›rma
yapma hakk›na sahiptir. Demokratik Halk Cumhuriyeti,
bilimsel araflt›rmalar› destekler ve teflvik eder. 
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c-) Her vatandafl anayasa ve halk›n ç›karlar›na ayk›r› ol-
mamak kayd›yla, süreli ve süresiz yay›nlar›n bas›m, yay›n
ve da¤›t›m hakk›na sahiptir. Bas›n, radyo ve TV gibi tüm
iletiflim araçlar› halk›n ve onun örgütlü güçlerinin deneti-
mi ve yönetimindedir. 

d-) Halk›n örgütlü güçlerinin bas›n-yay›n faaliyeti, bas›-
mevleri, ka¤›t stoklar›, ulaflt›rma araçlar› ve bu hakk›n kul-
lan›m› için gerekli di¤er maddi flartlar›n sa¤lanmas›yla
devletçe desteklenir. 

NEDEN? Çünkü, Küçük bir az›nl›¤›n genifl halk kitle -
lerini sömürmesine ve bu sömürüyü sürdürmek için
bask› uygulamas›na dayanan rejimlerde, egemen s› -
n›flar halk›n gerçekleri görmesini, bilinçlenmesini
engellemek için hep düflünmeye, düflüncelerin aç›k -
lanmas›na yasaklar getirmifllerdir. Bu bask›lar; san -
sür uygulamalar›, kitap, gazete, dergi toplatma, ka -
patma, para cezalar›, kendi yasalar›n› çi¤neyerek ba -
s›n-yay›n bürolar›n› basma, muhabirlere yönelik gö -
zalt›, iflkence ve hatta do¤rudan katletme boyutunda
çok çeflitli biçimlerde uygulanm›flt›r. 

Demokratik Halk Cumhuriyeti, halk›n de¤iflik s›n›f ve
katmanlardan olufltu¤u, dolay›s›yla bu de¤iflik ke -
simlerin ç›karlar›n›n da, ideoloji ve kültürlerinin de
kendi içinde farkl›l›klar gösterece¤i ve bu anlamda
farkl› düflüncelere sahip olmas›n›n do¤al bir sonuç
oldu¤undan hareketle; bu kesimlerin ç›kar ve talep -
lerini, ideoloji ve kültürünü ifade eden her türlü dü -
flünceyi ve bu düflüncelerin serbestçe bas›n, yay›n
yoluyla dile getirilmesini güvence alt›na al›r. 
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35



Demokratik Halk Cumhuriyeti, dünya halklar›na yüz -
y›ld›r say›s›z savafl ve vahflet yaflatm›fl, halk düflman›
karakteri aç›¤a ç›km›fl faflist, flovenist propaganday›,
halk›n çeflitli kesimleri ya da halklar aras›nda düfl -
manl›¤› körükleyen, ahlaki yozlaflmay› ve dejeneras -
yonu teflvik eden propaganday› engellemeyi ise, hal -
k›n ç›karlar›n›n, insanl›k de¤erlerinin gere¤i olarak gö -
rür. Bu tür düflüncelere karfl› yasal ve ayn› zamanda
ideolojik, kültürel yollardan mücadele etmeyi görevi
sayar.

Madde 31- Irkç›l›k ‹nsanl›k Suçudur

a-) Hiç kimse ›rk ve milliyeti dolay›s›yla d›fllanamaz, hor-
lanamaz, zulme u¤rat›lamaz ya da ayr›cal›kl› k›l›namaz. 

b-) Irkç›, floven, halklar aras›nda düflmanl›k yayan, istila-
c›, ulus ve halk de¤erlerinin yozlaflt›r›lmas›n›, as›l özün-
den sapt›r›lmas›n› amaçlayan hiçbir kurumlaflmaya ve fa-
aliyete izin verilmez. 

Madde 32- Örgütlenme, Toplanma ve Gösteri Özgürlü-
¤ü

a-) Baflta iflçi s›n›f› olmak üzere, köylüler, memurlar, kü-
çük esnaflar, kad›nlar, gençlik vb. tüm halk s›n›f ve taba-
kalar›n›n mesleki, kültürel, sosyal, siyasal her alanda ör-
gütlenme özgürlü¤ü vard›r. Halk güçlerinin örgütlenme
özgürlü¤ünü kullanmalar› devletçe desteklenir ve özendi-
rilir. 

b-) Örgütlenme özgürlü¤ü ve hakk›, asker ve polis dahil
tüm memurlar›n meclisler, sendikalar ve her düzeyde ör-
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gütlenme haklar›n› da içerir. Bunu engelleyen tüm yasa
ve tüzükler yürürlükten kald›r›l›r. 

c-) Herkes önceden izin almaks›z›n, bar›flç›l toplanma ve
gösteri yapma hakk›na sahiptir. Halk›n yarar›na olan top-
lanma ve gösteriler, bina, alan, ulaflt›rma araçlar› ve bu
haklar›n gerçekleflmesi için gerekli di¤er maddi flartlar
sa¤lanarak desteklenir. 

NEDEN? Çünkü, örgütlenme, toplanma ve gösteri
yapma özgürlü¤ü sa¤lanmadan düflünce özgürlü¤ü
tek bafl›na bir anlam ifade etmez. Keza, örgütsüz s›n›f
ve katmanlar, söz ve karar hakk›n› kullanamazlar. Do -
lay›s›yla bu özgürlükler, düflünce özgürlü¤ünün ta -
mamlay›c› bir parças› olarak; halk›n söz ve karar hak -
k›n› kullanmas›n›n gerekli koflulu olarak Demokratik
Halk Cumhuriyeti taraf›ndan güvence alt›na al›nm›fl -
lard›r. Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu özgürlükleri
sözde olmaktan, göstermelik olmaktan ç›kar›r.

Bu yap›lamad›¤› taktirde, aynen bugün oldu¤u gibi,
de¤il “izinsiz” gösterilere, yasal mitinglere dahi po -
lis taraf›ndan sald›r›ld›¤›, kitlesel gösterilerde katli -
amlar›n yap›ld›¤›; derneklerin, sendikalar›n s›k s›k
bas›ld›¤› ve kapat›ld›¤› ülke tablosu de¤ifltirilemez.
Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu tabloyu de¤ifltir -
mek için varolacakt›r. 

Madde 33- Kad›nlar, Aile Ve Çocuklar

a-) Aile kurumunda, aile bireylerinin ekonomik olarak öz-
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gürleflmeleri sa¤lanarak, gerici, pederflahi ve ekonomik
ç›kara dayal› iliflkilerin dönüfltürülmesinin maddi ortam›
sa¤lanacakt›r. Halk›n ç›karlar›, dürüstlük, karfl›l›kl› sevgi
ve sayg› temelinde kurulan yeni toplumda, ailenin de,
toplumsal geliflmeyi engelleyen de¤il, h›zland›r›c› bir rol
üstlenecek tarzda yeniden flekillendirilmesi as›l hedefle-
nendir. 

b-) Kad›n ile erkek, ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel,
tüm alanlarda, tüm üretim ve yönetim kurumlar›nda hak
eflitli¤ine sahiptir. 

c-) Kad›nlar›n bilinçlenmesi, örgütlenmesi, etkinliklerinin
artt›r›lmas› ve ülke yönetimine her alanda kat›lmalar›n›n
sa¤lanmas› için kesin ve etkin önlemler al›n›r. 

d-) Kad›n›n cinsiyetinden dolay› bir reklam arac› ve meta
olarak kullan›lmas›na izin verilmez. 

e-) Resmi ve gayri-resmi hiçbir fuhufl yuvas›na izin veril-
mez. Fuhuflun ekonomik ve sosyal temelini yok etmek
için gerekli önlemler al›n›r. 

f-) Anal›¤›n ve çocuk bak›m›n›n toplumsal bir ifl ve görev
oldu¤unun bilinciyle çocuk bak›m› için krefller, çocuk ba-
k›m yuvalar› vb. kurulur. 

g-) Hamile kad›nlar›n çal›flt›r›lmas› annenin ve çocu¤un
sa¤l›¤› gözetilerek s›n›rlan›r. Ayn› amaç gözetilerek ücret-
li hamilelik izni verilir. 

h-) Çocuklar iflçi olarak çal›flt›r›lamaz. Çocuk eme¤inin
kullan›m› yasakt›r. Ö¤renim gören çocuklar e¤itim prog-
ramlar› d›fl›nda çal›flt›r›lamazlar. 

›-) Gençli¤in gelecek demek oldu¤unun bilinciyle, gelece-
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¤in toplumunun mimar› olacak gençler için tüm imkanlar
seferber edilerek, onlar›n sa¤l›kl›, üretken, yurtsever in-
sanlar olarak yetifltirilmeleri için her türlü koflul sa¤lan›r. 

Madde 34- Tüm Emekçiler Çal›flma, Geçim ve Örgütlen-
me Güvencesine Sahiptirler; Çal›flma Yaflam›na ‹liflkin
Tüm Yasalar ‹flçi Ve Di¤er Emekçi Meclisleri Taraf›ndan
Yap›l›r

a-) Çal›flmak her vatandafl için bir hakt›r. Devlet bu hakk›
güvence alt›na al›r. 

b-) ‹flçilerin maddi ve kültürel geliflmesini sa¤layacak bir
ücret politikas› güvence alt›na al›n›r. Vergi d›fl›nda iflçi üc-
retlerinde hiçbir kesinti yap›lmaz. 

c-) Dinlenme, her çal›flan için bir hakt›r. Tüm çal›flanlar
için tatil olanaklar› yarat›lmas›n›n, iflgünü süresinin gü-
nün flartlar›na ve iflin niteli¤ine göre en aza indirilmesinin
koflullar› sa¤lan›r. 

d-) Grev hakt›r. Lokavt yasakt›r. 

e-) K›rda, flehirde emekçilerin meclis, sendika ve di¤er
sosyal, ekonomik, siyasal örgütlenmelerinin gelifltirilme-
si sa¤lan›r. ‹flçi, köylü, memur, esnaf, tüm çal›flanlar ken-
dilerini ve ülkeyi ilgilendiren konularda görüfl belirtme,
öneride bulunma ve karar alma hakk›na sahiptir; çal›flan-
lara ve onlar›n sendika, meclis vb. örgütlenmelerine siya-
set yasa¤› konulamaz. 

f-) Emekçilerin çal›flma yaflam›na iliflkin tüm yasalar iflçi
ve di¤er emekçi meclislerinin bizzat kat›l›mlar›yla olufltu-
rulur. 

g-) Kamu çal›flanlar› ilgili tüm birimlerde, meclisleri arac›-
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l›¤›yla söz ve karar hakk›na sahip olacakt›r. 

h-) Özürlüler ve Emekliler, Toplumsal Yaflam›n D›fl›na ‹ti-
lemez, Haklar› ve Toplumsal Yaflama Her Düzeyde Kat›-
l›mlar› Güvence Alt›na Al›n›r;

Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde, ifl kazas›, emeklilik,
hastal›k, çal›flma yetene¤ini kaybetme gibi nedenlerle ça-
l›flamayacak duruma gelen emekçilerin ve tüm özürlüle-
rin yaflamlar›n› en iyi flekilde sürdürmeleri sa¤lan›r. 

Çünkü, Sömürü ve patronlar›n daha fazla kar h›rs› üzeri-
ne flekillenmifl önceki rejimde yafll›l›k, sakatl›k, emeklilik,
ifle yaramaman›n ve toplum d›fl›na itilmenin ad› olmufl-
tur. Halk Cumhuriyeti emekliler için, topluma y›llarca
emek vermifl insanlar›n sayg› ve sevgi gördü¤ü, ekono-
mik aç›dan rahat ve huzurlu yaflad›¤› bir ortam yaratma-
y›; özürlüler için, toplumsal yaflama aktif olarak kat›labi-
lecekleri koflullar› haz›rlamay› toplumsal bir görev ve
borç sayar. 

›-) Tüm çal›flanlar›n ifl güvenli¤inin, sosyal güvenli¤inin
sa¤lanmas› gerekli kurumlar oluflturularak güvence alt›-
na al›n›r. 

j-) Çal›flmak isteyen ama her fleye karfl›n iflsiz kalanlar›n
asgari geçinme koflullar›n›n sa¤lanmas› devlet güvencesi
alt›nda olacakt›r. 

k-) Küçük üretici, kredi, üretim araçlar› ve emeklerinin,
ürünlerinin karfl›l›¤›n› veren fiyat politikalar› ile destekle-
nir, örgütlenme haklar› güvence alt›na al›n›r, kooperatif-
ler içinde toplanmalar› özendirilir. 

l-) Demokratik Halk Cumhuriyeti yurtd›fl›ndaki iflçilerin
sorunlar›n›n çözülmesi için çaba sarfeder; ekonomik, si-
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yasal, kültürel, ulusal hiçbir aç›dan ve hiçbir biçimde afla-
¤›lanmalar›na izin vermez; ekonomik, siyasal ve sosyal
haklar›n›n takipçisi olur. Uluslararas› anlaflmalarla yurtd›-
fl›ndaki yurttafllar›n›n bulunduklar› ülkedeki haklar›n›n ya-
sal güvence alt›na al›nmas›n› sa¤lar. Yurtd›fl›nda yaflayan
genç, yafll› tüm halk›n, vatanlar›ndan kopmamalar›, ulu-
sal ve halk de¤erlerine yabanc›laflmamalar› için gerekli
kurumlaflmalar› oluflturup bu alanda yayg›n bir faaliyet
yürütür. 

NEDEN? Çünkü, Üretim toplumsal ve Kolektif bir fa -
aliyettir. Yarat›c›lar› kafa ve kol emekçileridir. Üreti -
mi sa¤layan emekçilerin, üretimin yap›lmas›nda,
planlanmas›nda, da¤›l›m ve paylafl›m›nda söz ve ka -
rar sahibi olmalar› en temel haklar›d›r. Çal›flabilir du -
rumdaki her Demokratik Halk Cumhuriyeti yurttafl›,
çal›flma hakk›na, çal›flt›¤› iflyerinde örgütlenme hak -
k›na ve üretim sürecinin bütününe iliflkin söz ve ka -
rar hakk›na sahip olmak durumundad›r. Ülke nüfusu
aç›s›ndan bu kadar büyük bir ço¤unlu¤u oluflturan
ve üretimde bu kadar önemli bir yer tutan bir kesi -
min, ülke yönetiminin d›fl›nda b›rak›ld›¤› bir ülke de -
mokratik olamaz. Eme¤e de¤er vermeyen, eme¤in
karfl›l›¤›n› vermeyen bir yönetim, demokrasi de¤il -
dir. 

Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu temel gereklilikleri
her koflulda sa¤lamay› görevi sayar. ‹flsizlik bir kader
gibi milyonlara dayat›lamaz, hiçbir emekçi ifl güven -
cesinden yoksun b›rak›lamaz. Demokratik Halk Cum -
huriyeti, yar› aç, yar› tok çal›flmaya mahkum edilen,
ifl güvenceleri patronun iki duda¤› aras›na b›rak›lan,
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ifl kazalar›nda milyonlarcas› ölen ya da sakat b›rak› -
lan tüm çal›flanlar›n bu kaderlerini de¤ifltirecektir.
Onun ana amaçlar›ndan biri budur.

Madde 35- E¤itim ve Bilim Halk ‹çindir

a-) E¤itim, ulusal ve halk de¤erlerine, kültürüne yabanc›-
laflt›r›lm›fl gençli¤i bu de¤erler ve kültürle donatacak, ül-
kenin kalk›nmas›na, ulusal servetin büyütülmesine hiz-
met edecek bir muhtevaya sahip k›l›nacakt›r. Demokratik
Halk Cumhuriyeti, e¤itim sistemini üretici güçleri geliflti-
ren, toplumcu, yurtsever, ilerici, bilimsel yanlar›yla ve zi-
hinsel, bedensel, ruhsal, teknik tüm boyutlar›yla bir bü-
tün olarak ele al›r. 

b-) Devlet, e¤itim hakk›ndan bütün vatandafllar›n yarar-
lanmas›n› güvence alt›na al›r. Her vatandafl için ilk ve or-
taö¤retim zorunludur. 

c-) E¤itim, devletin görevidir. Özel statülü üniversiteler,
vak›f üniversiteleri, holding üniversiteleri ve benzeri ku-
rumlar derhal la¤vedilecek; E¤itim sisteminde ayr›cal›kl›
ve özel e¤itime izin verilmeyecektir. 

d-) E¤itim her düzeyde ücretsizdir. Ö¤rencilerden hiçbir
biçimde kay›t paras›, harç al›namaz. Bar›nma (yurt), bes-
lenme, e¤itim araç-gereçleri ve benzeri ihtiyaçlar› devlet
taraf›ndan karfl›lan›r. 

e-) Demokratik Halk Cumhuriyeti, herkesin okur-yazar ol-
mas›n› sa¤lar, e¤itimi sadece bununla s›n›rland›rmaz,
halk›n çok yönlü e¤itilmesini gerçeklefltirir. 

f-) Her gencin yüksek ö¤renim yapabilme hakk› sa¤lan›r,
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koflullar› yerine getirilir. 

g-) Her düzeydeki okullarda faflist, gerici, flovenist e¤itim
programlar› kald›r›larak, e¤itim, halk›n ç›karlar›n› esas
alan, demokratik, ba¤›ms›zl›kç›, üretkenlik ve yarat›c›l›¤›
gelifltiren bir temelde yeniden düzenlenir. Herkesin ana
dilinde e¤itim görmesi do¤al bir hakt›r. Bu hakk›n kulla-
n›lmas› engellenemez, s›n›rland›r›lamaz. 

h-) Üniversiteler halk›n hizmetinde, halk yarar›na olacak
flekilde demokratik olarak örgütlenir. 

›-) Halk üniversiteleri oluflturularak iflçi ve yoksul köylü
kökenli gençlerin üniversite e¤itimi almalar›na öncelik ta-
n›n›r. 

j-) YÖK ve benzeri kurulufllar la¤vedilerek üniversiteler
demokratik tarzda yeniden örgütlendirilecek; ö¤retim ele-
man› ve araç gereç istihdam› aç›s›ndan e¤itimin hakk›n›
verebilecek flekilde düzenlenecektir. YÖK taraf›ndan veril-
mifl tüm akademik kariyerler, soruflturularak yeniden de-
¤erlendirilecektir. 

k-) Üniversiteler, içinde ö¤rencilerin, ö¤retim üye ve ele-
manlar›n›n, üniversite çal›flanlar›n›n ve Halk Meclisi tem-
silcilerinin yer ald›¤› ÜN‹VERS‹TE KONSEYLER‹ taraf›n-
dan yönetilir. Üniversitelerin demokratikleflmesinde ö¤-
retim üyeleri ve çal›flanlarla birlikte ö¤rencilerin en genifl
ölçüde söz ve karar sahibi olmalar› esast›r. Üniversitele-
rin güvenli¤i bizzat Ö¤renci Meclisleri taraf›ndan organi-
ze edilecektir. 

NEDEN? Çünkü, gerici, yoz, flovenist e¤itimin beyin -
lere yerlefltirilmeye çal›fl›ld›¤› liselerde, k›fllaya dö -
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nüfltürülen üniversitelerde yetifltirilen bir kuflak, el -
bette ülkeyi ileriye tafl›yamaz. Egemenlerin istedi¤i
de bir yerde buydu. Özellikle 12 Eylül’den itibaren bu
politikalara h›z verdiler, gençli¤imizi “güvenilmez”
ve suçlu ilan ettiler. 

E¤itimin muhtevas›, bilimsel geliflmeyi sa¤layacak,
halk›n›n sorunlar›n› çözecek, eflitsizlikleri ortadan
kald›racak beyinler yetifltirmeye göre de¤il, tekelle -
rin ihtiyaçlar›na cevap veren nitelikte elemanlar ve
düzene boyun e¤en kuflaklar yetifltirmeye göre ayar -
land›. Sistem bilimsellikten uzaklaflt›r›ld›; üniversite -
lerin tüm bilimsel, idari inisiyatifi yokedildi, iktidarla -
r›n bask› ve yönlendirmesi alt›na al›nd›. 

E¤itimin bu yap›s›, ilk, orta, yüksekokullarda, her dü -
zeyde bafltan afla¤›ya de¤ifltirilmek durumundad›r.
Köklü bir de¤ifliklik yap›lmad›¤› sürece, e¤itimdeki
bozulma ve çürüme iyilefltirilemez. Sa¤l›kl› beyinler
yetifltirilemez. Demokratik Halk Cumhuriyeti, bilim
ve e¤itimi, halk›n s›n›rs›z olarak yararlanabilece¤i,
halk›n ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlar›na cevap
verecek tarzda yeni bafltan örgütlemek zorundad›r.

Madde 36- Sa¤l›k, Konut, Ulafl›m

a-) Herkes do¤ufltan bafllayarak sa¤l›kl› ve güvenlikli bir
yaflam hakk›na sahiptir. Devlet bu amaçla insan sa¤l›¤›n›
her fleyin üzerinde tutarak her türden sa¤l›k hizmetlerini
ücretsiz karfl›lar. 

b-) Tüm hastane ve sa¤l›k kurumlar› merkezi olarak orga-
nize edilip yerel yönetimlerin denetiminde toplanacak;
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hastaneler personel ve cihaz bak›m›ndan ülkenin her ye-
rinde asgari standartlara sahip olacaklard›r. 

c-) Tüm sa¤l›k hizmetleri ticaret arac› olmaktan ç›kart›l›r.
Koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin yayg›nlaflt›r›Imas›, ilaç sa-
nayiinin emperyalist tekellerin denetiminden kurtar›lma-
s›, t›p e¤itiminin halk›m›z›n ve ülkemizin koflullar›na göre
yeniden biçimlendirilmesi, iflyeri hekimli¤inin kurumlafl-
t›r›lmas›, tüm emekçi semtlerine sa¤l›k kurumlar› götürül-
mesi sa¤l›k politikas›n›n öncelikli hedefleridir. 

d-) Tüm halk›n sa¤l›kl› konut sahibi olma hakk› vard›r.
Devlet bu hakk› karfl›lamak için tüm gücünü seferber
eder. Gecekondu bölgelerindeki evlerin sa¤l›kl› ve güven-
li hale getirilmesi; gecekondu semtlerinin yol, su, elektrik,
sa¤l›k kurumu gibi alt yap› eksikliklerinin tamamlanmas›;
Islah edilemez durumdaki gecekondular yerine toplu ko-
nutlar infla edilmesi halk iktidar›n›n öncelikleri aras›nda-
d›r. 

e-) Yerine yenisi yap›lmad›kça halk›n oturdu¤u hiçbir ev
y›k›lamaz. 

f-) Hiç kimse ihtiyaç fazlas› evi bofl tutamaz; bir y›l oturul-
mayan evlerin halk taraf›ndan kullan›lmas› hakk› do¤ar. 

g-) Ulafl›m, halk›n ihtiyaçlar›n› giderecek bir biçimde, halk
yarar›na düzenlenir. 

Ulafl›m›n organizasyonu ve gelifltirilmesinde temel ve
öncelikli olan toplu tafl›mac›l›kt›r. fiehir içi ve flehirlerara-
s› ulafl›mda toplu tafl›mac›l›k, öncelikle de demiryolu tafl›-
mac›l›¤› gelifltirilecek; ulafl›ma yönelik yat›r›mlar›n ana
gövdesi bu alana kayd›r›lacakt›r. Çeflitli otoban, köprü
benzeri yerlerde paral› geçifl uygulamas›na, bu alandaki
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özel flirketlerin varl›¤›na son verilecek; bu alanlardaki ba-
k›m, onar›m ve hizmet devlet taraf›ndan üstlenilecektir. 

NEDEN? Çünkü, sa¤l›k, konut, ulafl›m gibi temel altya -
p› sorunlar› halk›n karfl› karfl›ya bulundu¤u bafll›ca
problemlerdir. Egemen s›n›flar›n izledikleri her politika
bu problemleri büyütmekten baflka ifle yaramam›flt›r.

Sa¤l›k sorunu, bu alandaki özellefltirmeler ve devlet
denetimindeki sa¤l›k kurumlar›n›n arpal›k olarak kul -
lan›lmas›, sigorta ve devlet hastanelerinin adeta iflle -
mez hale getirilmesi sonucunda çözülemez hale geti -
rilmifl, ancak paras› olan›n yararlanabildi¤i bir sektöre
dönüflmüfltür. 

Konut sorunu, k›rsal alandaki talanc› politika ve yanl›fl
taban fiyatlar› politikas›yla, köy yakma ve göç ettirme
politikas›yla, bunlar›n sonucunda büyük kentlerde olu -
flan gecekondulaflmayla içinden ç›k›lamaz hale getiril -
mifl, gecekondu y›k›mlar› dramatik boyutlara ulaflm›fl -
t›r.

Ulafl›m sorunu, tekellere hizmet eden ve sadece özel
tafl›mac›l›¤a ve karayollar›na yat›r›m yapan politika -
larla, her y›l trafik kazalar›nda binlerce insan›m›z›n öl -
dü¤ü bir do¤al afete, halk için bir çile arac› haline dö -
nüflmüfltür. 

Tekellerin sorunlar›n› de¤il, halk›n sorunlar›n› çözmek
için varolan Demokratik Halk Cumhuriyeti, halk›n bu
sorunlar›n› öncelikli olarak halletmek, ekonomik kay -
naklar›n› öncelikli olarak bu alanlara yöneltmek zo -
rundad›r. Sa¤l›k, konut ve ulafl›m sorunu çözülmeksi -
zin, insanca bir yaflamdan sözedilemez.
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Madde 37- Kültür, Sanat

a-) Kültür yap›m›zdaki yozlaflmay› durdurup, halk›n tarih
içinde oluflmufl gelenek ve kültürünü gelifltirmek, halk
kültür ve de¤erlerinin önünü açmak, halk›n iktidar›n›n ön-
celikli görevlerindendir. Bu çerçevede; emperyalizmin
kozmopolit, yoz, bireyci ve tüketici kültürünün ortadan
kald›r›lmas› için halk›, kendi de¤er ve gelenekleri temelin-
de devrimci ve yurtsever bir kültürle donatmaya yönelik
tedbirler al›n›r, programlar oluflturulur. 

b-) Demokratik Halk Cumhuriyeti, ahlaki yozlaflmaya, ide-
olojik ve kültürel dejenerasyona karfl› mücadele ederek,
kültürel yenilenme ve geliflme politikalar›n› yürürlü¤e ko-
yar. Ahlaki yozlaflman›n, bireyci ideoloji ve kültürün, çe-
flitli kesimlerin h›rs›zl›k gibi suçlara, fuhufl batakl›¤›na sü-
rüklenmesinin ekonomik, sosyal temeli ortadan kald›r›l-
madan kültürel yenilenmenin baflar›ya ulaflamayaca¤›n-
dan hareketle, bu mücadele ekonomik ve sosyal düzenle-
meler eflli¤inde yürütülür. 

c-) Düflünce, sanat, bilim üretiminin, bu üretime halk›n
kat›l›m›n›n önündeki ekonomik, siyasal engeller ortadan
kald›r›l›r; öte yandan, sanat ad› alt›nda yozlaflma ve ah-
laks›zl›¤›n teflvik edilmesine, halk›n paylafl›mc› tarihsel
de¤erlerinin yok edilmesine izin verilmez. 

d-) Çeflitli dallarda faaliyet yürüten, ürün veren ayd›n ve
sanatç›lar›n Ayd›n-Sanatç› Meclisleri’nde örgütlenmesi;
il, ilçe, köy düzeyinde Halk Meclisleri’nin deste¤iyle kül-
tür merkezlerinin kurulmas› teflvik edilir. Sanatç›lar›n
oluflturdu¤u dernekler, meclisler, kooperatifler Kültür Ba-
kanl›¤›nca desteklenir. 
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e-) Anadolu topraklar›n›n binlerce y›ll›k kültürel miras›,
folklorik de¤erleri, sanat yap›tlar›, mimari eserleri titiz bir
koruma alt›na al›narak halk›n hizmetine sunulur. Emper-
yalistler taraf›ndan ya¤ma edilen tarihi eserlerin geri ge-
tirilmesi için özel çaba sarfedilir. 

NEDEN? Çünkü, yaflam›m›z›n 24 saatine çarp›k kapi -
talizmin kültürü hakim k›l›nmaya çal›fl›ld›. Yaflam›m›z,
tüketim ç›lg›nl›¤›yla, yozluklarla, ahlaki dejenerasyon -
la, fuhuflla, uyuflturucuyla, kumarla, futbol fanatikli -
¤iyle, tüm bunlar› ö¤ütleyen ve müzikten edebiyata
her alana yay›lan sözde sanat ve sanatç›larla kuflat›l -
d›. Halk›m›z›n en güzel de¤erleri bireycilikle, köfle
dönmecilikle yok edilmeye çal›fl›ld›. Halk›n de¤erleri
a¤›r biçimde tahribata u¤rad›. Demokratik Halk Cum -
huriyeti iflte bu nedenle, uygulayaca¤› kültür politika -
s›yla, bu tahribat› onarmay›, halklar ve toplumu olufl -
turan bireyler aras›nda paylafl›m›, sevgiyi, sayg›y›,
yard›mlaflmay›, fedakarl›¤›, halk›n olumlu gelenek ve
de¤erlerini esas alan bir kültürün oluflturulmas›n› he -
defler; iradi politika ve kurumlaflmalarla, bizzat Mec -
lislerin yönetimi ve kitlesel kat›l›m›yla halk›n yaflam› -
n› emperyalizmin, kapitalizmin yoz kültürünün etkile -
rinden ar›nd›rma faaliyetini yürütür.

Madde 38- Çevre

a-) Çevre sorunu ve korunmas›, merkezi planlamalar çer-
çevesinde ele al›n›r. Do¤al çevreyi kirletecek, halk›n sa¤-
l›¤›n› tehdit edecek sanayi yat›r›mlar›na izin verilmez.
Tüm fabrika, atölye benzeri tesislerin do¤ay› ve çevreyi

Halk›n Anayasas›, Halk›n ‹ktidar›... 

48



kirletmeye karfl› filtre, ar›nd›rma, at›k toplama ve benzeri
önlemler almalar› zorunludur. 

b-) Sanayide, ›s›nmada do¤al enerjinin daha yayg›n kul-
lan›lmas›na öncelik verilir. Nükleer enerji, gen teknolojisi
vb. kullan›m›n›n beraberinde getirdi¤i çevre ve toplum
sa¤l›¤›n› tehdit eden etkenlere karfl› önlemler almak dev-
letin görevleri aras›ndad›r. Tüketim maddelerinin imala-
t›nda, ve ürünlerde çevre kirlenmesine yol açacak ham-
maddeler ve ambalajlar›n kullan›lmamas› özendirilir. 

c-) Kentlerin kanalizasyon ve çöp toplama gibi altyap› so-
runlar› yerel yönetimlerin öncelikli görevleri aras›ndad›r.
Hiçbir yerel yönetimin halk› çöp ve pislik içinde yaflatma-
ya hakk› yoktur. ‹l, ‹lçe ve Mahalle Meclisleri bu konunun
do¤rudan denetleyicisidirler. 

d-) Okullarda ve her düzeyde çevre bilincini gelifltirecek
bir e¤itim verilecek; devletin halk iktidar› öncesi yak›p y›k-
t›¤› ormanlar›n canland›r›lmas› için toplumsal bir sefer-
berlik ilan edilecektir. 

NEDEN? Çünkü, Sa¤l›kl› bir yaflam, Sa¤l›kl› çevre ko -
flullar›n›n varl›¤›yla mümkündür. Her fleyin tekellerin
ç›karlar›na göre düzenlendi¤i, ya¤mac›l›¤›n, talanc› -
l›¤›n iflbafl›nda oldu¤u bir ülkede do¤al çevrenin ko -
runamayaca¤›n› yaflayarak gördük. K›y› ya¤mac›l›¤› -
na, ormanlar›n katledilmesine, deniz, göl ve nehirle -
rimizin kirletilmesine, zehirli fabrika at›klar›yla halk
sa¤l›¤›n›n tehdit edilmesine bu küçük az›nl›¤›n ç›kar -
lar› için göz yumulmufl, bu çevre katliam› bizzat ikti -
darlar›n onay›yla yürütülmüfltür. Demokratik Halk
Cumhuriyeti, bu do¤al çevrenin ve güzelliklerin hal -
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ka ait oldu¤u, hiçbir üretim ve yat›r›m›n halk sa¤l›¤› -
na karfl› olamayaca¤› bilinciyle, bu konuda kesin hü -
kümler yürürlü¤e koymakla, çevre suçlar›na karfl›
sert önlemler almakla yükümlüdür.

Madde 39- Spor

Demokratik Halk Cumhuriyeti, spor ve dinlenmenin do¤al
hak oldu¤u anlay›fl›yla, halk›n spor, dinlenme, tatil ihti-
yaçlar›n› karfl›layacak tesisler kurar; bunun için gerekli
yasal, idari düzenlemeleri yapar. 

Sporun, meta olmaktan ç›kar›larak beden ve ruh sa¤l›¤›-
na, insanlar›n kardefllik ve kolektif dayan›flma ruhuyla ye-
tifltirilmesine hizmet etmesi sa¤lan›r. Bu amaçla spor hal-
k›n do¤rudan kat›labilece¤i bir toplumsal faaliyet haline
getirilerek, yayg›n spor üniteleri kurulur, kitlesel ve ama-
tör spor desteklenir. Küçük bir az›nl›¤›n de¤il, genifl halk
kitlelerinin spor yapmas›n›n koflullar› oluflturulur. 

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

Madde 40- ‹ltica Hakk›

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

Madde 41- fiehitler ve fiehit Aileleri

Demokratik Halk Cumhuriyeti, emekçi halk›n kurtulufl
mücadelesinde ölümsüzleflenlerin an›s›n› yaflat›r, miras
b›rakt›klar› kararl›l›k, özveri, davaya ba¤l›l›k ve cesaretle-
rini, halk›n bilincinde ölümsüzleflen de¤erler olarak korur. 

fiehit aileleri ve çocuklar› ve gaziler, devletin güvencesin-
de olacak, yaflamlar› ve e¤itimleri için gerekli her fley ön-
celikle sa¤lanacakt›r. 

Madde 42- Demokratik Halk Cumhuriyeti Vatandafllar›-
n›n Asli Görevi

Halk›n ç›karlar›n›, anayasay› ve vatan› savunmak, her De-
mokratik Halk Cumhuriyeti vatandafl› için kutsal ve onur-
lu bir görevdir. 
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BÖLÜM: 6

ÜRETIM, BÖLÜfiÜM VE TÜKET‹M, ÜCRET VE 

F‹YATLAR, EMPERYAL‹ZM VE TEKELLERE 

GÖRE DE⁄‹L, HALKIN ‹HT‹YAÇLARINA 

GÖRE BEL‹RLEN‹R 

- Ekonomi -

Madde 43- Emperyalizmin Ve Tekellerin Ekonomik Ege-
menli¤ine ‹zin Verilmez.

Demokratik Halk Cumhuriyeti, üretici güçlerin geliflmesi-
nin ve ülke kalk›nmas›n›n önünde engel olan emperyaliz-
min ve tekellerin ekonomik ve siyasi tahakkümünü kald›-
racak politikalar› yürürlü¤e koyar. 

Madde 44 - Ekonomi politikalar›n›n temeli, halk›n ihti-
yaçlar› ve ç›karlar›d›r. Ekonomiyi bu temelde düzenleye-
bilmek için, oligarflik güçlere ait tekeller, onlar›n deneti-
mindeki tüm üretim üniteleri kamulaflt›r›lacakt›r. 

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

Madde 46- Bankalar, deniz ve hava limanlar›, enerji san-
tralleri, barajlar, ulafl›m ve haberleflme, d›fl ticaret alan›n-
daki iflletmelerin mülkiyet ve denetimi devlete aittir. 

Madde 47- Üretim, ekonomik ve sosyal dönüflümü sa¤-
layacak, ulusal geliri büyütüp, halk›n refah›n› gelifltirecek
tarzda planl› bir ekonomiye göre düzenlenir. Tekelleflme-
ye, kartelleflmeye izin verilmez. 

Ülke ekonomisini kendi kendisine yetecek bir iç bütünlü-
¤e kavuflturmak için ekonomi a¤›r sanayi temelinde ge-
lifltirilir, tar›m modernlefltirilerek sanayiye girdi olacak fle-
kilde örgütlenir. 

Ekonominin planlanmas›n›n ve halk›n geçim düzeyinin
enflasyon, zam gibi geliflmelerle bozulmamas›n›n gerek-
tirdi¤i önlemler al›n›r. Kapitalizmin plans›z ekonomiye
dayanan özelli¤i enflasyonun esas kayna¤›d›r. Üretim ve
tüketim aras›ndaki dengesizlik ortadan kald›r›l›p, ülke
kaynaklar› rasyonel olarak kullan›ld›¤›nda, bölüflüm ada-
letli olarak yap›ld›¤›nda enflasyonun koflullar› ve zam
yapma gere¤i de ortadan kalkacakt›r. 

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

Madde 48- Gelir düzeyini gözeten tam adaletli bir vergi
sistemi oluflturularak elde edilen ulusal de¤er halk›n mut-
lulu¤u ve refah› için kullan›l›r. 

NEDEN? Çünkü, vergiler sömürü, soygun düzeninin
sahiplerinin geçim kap›s› olmufltur. Adaletli bir vergi
sistemi için varolan tüm vergi yasalar› ve vergi bi -
çimleri, tüm dolayl› vergi biçimleri la¤vedilecek; ver -
gi yükü iflveren durumunda olanlarla eme¤iyle geçi -
nenler aras›ndaki ayr›m temelinde adaletli bir biçim -
de paylaflt›r›lacak; halk›n temel ihtiyaçlar›n›n karfl› -
lanmas›nda dolayl› vergilere baflvurulmayacakt›r.
Halk›n ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlar› karfl›lan -
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d›¤› oranda, do¤ru bir ücret-fiyat politikas›yla çal› -
flanlardan al›nan vergilerin en aza indirilmesi ve gi -
derek kald›r›lmas› hedeflenecektir.

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

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

Madde 51- Büyük tar›msal üniteler olarak düzenlenen
tar›msal iflletme ve çiftlikler, tar›m iflçilerinin denetimi al-
t›nda planl› ekonominin bir parças› olarak üretime kat›l›r.
Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde planl› ekonomiye ve
halk›n ihtiyaçlar›na göre üretim yapan küçük ve orta ifllet-
melere yasal olarak izin verilir. 

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

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

n›r. 

Madde 54- Köylülü¤ün ekonomik olarak kolektif üretim

üniteleri içinde; siyasal olarak Köylü Meclisleri içinde ör-

gütlenmeleri teflvik edilir; emekçi köylüler, kendilerine ve

ülkeye iliflkin her türlü söz ve karar hakk›n› bu kurum ara-

c›l›¤›yla kullan›rlar. 

Madde 55- Ormanlar, denizler, göller, akarsular halk›n-

d›r. Ürünlerinden, baflta yöre halk› olmak üzere tüm hal-

k›n yararlanmas› sa¤lan›r. Korunmas› ve güvence alt›na

al›nmas› örgütlü halk›n görevidir. 
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BÖLÜM: 7

DEMOKRAT‹K HALK CUMHUR‹YET‹’NDE 

YASALAR, HALKIN ‹HT‹YAÇLARI, 

HUZURU VE GÜVENL‹⁄‹ ‹Ç‹ND‹R 

- Yasama -

Madde 56- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin en yüksek
yasama organ› Genel Halk Meclisi’dir. Genel Halk Mecli-
si, bölgesel ve çeflitli halk kesimlerinin içinde örgütlü ol-
du¤u Meclislerin, kendi içinden seçimle belirledi¤i tem-
silcilerden oluflur. 

Madde 57- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde Yasama
ve Yürütme mekanizmalar›n›n oluflmas›n›n esas›; halk›n
her kesiminin köylerden, mahallelerden, ilçe, il ve bölge
düzeyindeki meclislere kadar, her düzeyde söz ve karar
hakk›n› kullan›p, temsilcilerini seçmesiyle afla¤›dan yuka-
r›ya halk›n iradesinin hakim k›l›nmas›d›r. Yani halk, iflçisi,
memuruyla, kad›n›, erke¤i, genci yafll›s›yla, Genel Halk
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Meclisi’nin oluflturulmas›nda hem yerel iktidar organla-
r›nda, hem de çeflitli s›n›f ve tabakalar›n ç›karlar›n› savun-
ma temelinde oluflturulmufl meclislerinde iradesini orta-
ya koyacakt›r. Ülke genelinde 4-5 y›lda bir yap›lacak se-
çimle oluflacak ve 4-5 y›l boyunca da halk›n denetleyeme-
yece¤i bir meclis, gerçek bir demokrasinin arac› ve biçimi
olamaz. Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde, halk›n iktidar
olmas›, bizzat yasama ve yürütme mekanizmas›n›n bu
oluflumunda ifadesini bulur. 

Madde 58- Genel Halk Meclisi’nin üyelerinin yar›s›; Böl-
ge Halk Meclisleri’nin, temsil ettikleri nüfusla orant›l› ola-
rak seçip gönderdi¤i temsilcilerden; di¤er yar›s› ise, ‹flçi,
Memur, Köylü, Ö¤renci, Esnaf, Asker, Hukukçu, Ayd›n ve
Sanatç› Genel Meclisleri’nin, sahip olduklar› üye say›s›yla
orant›l› olarak seçip gönderdikleri temsilcilerden oluflur.

Madde 59- Genel Halk Meclisi’nin Görev ve Yetkileri;
Anayasay› de¤ifltirmek, 

Kanun yapmak, 

Bakanlar Kurulu’nun haz›rlad›¤› program› ve bütçeyi
onaylamak, 

Devletler aras› anlaflmalar› onaylamak, 

Halk Meclisi Divan›’n› seçmek, 

Genel, k›smi, özel af yasas› düzenlemek, 

Ülke savunmas›n›n ve anayasal düzenin korunmas› ama-
c›yla bölgesel ya da genel savafl hali, ola¤anüstü durum,
seferberlik ilan etmek. 

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

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

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

Madde 63- Hükümet, kanun hükmündeki kararlar› Cum-
huriyet Baflkanl›k Kurulu’nun onay›yla ç›karabilir. Alm›fl
oldu¤u karar› Meclisin ilk çal›flma gününde kanun teklifi
olarak Meclise sunmak zorundad›r. Meclis bu karar› red-
dederse, ilgili karar yay›nland›¤› günden itibaren tüm so-
nuçlar› ile birlikte iptal olur. 
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Madde 64- Anayasaya ters düflmeyecek flekilde örgütle-
nen siyasal partiler, kitle örgütleri, sendikalar vb. kurulufl-
lar her düzeydeki seçimlerde aday gösterebilirler. 

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

Madde 66- Genel Halk Meclisi’ne seçilen temsilciler,
kendilerini seçen Meclisler taraf›ndan ço¤unluk karar› ile
görevden al›nabilirler. 

Madde 67- Herhangi bir bölgeyi temsilen Genel Halk
Meclisi’nde yer alan temsilcilerin, seçildikleri Bölge Halk
Meclisi’ndeki üyelikleri devam eder. 

Madde 68- Genel, Bölge ve Yerel Halk Meclisi üyelerinin
yarg› karfl›s›nda herhangi bir vatandafltan farkl› olarak
özel bir ayr›cal›klar›, dokunulmazl›klar› yoktur. Cumhuri-
yetin her vatandafl› için geçerli olan kanunlar ve ceza ka-
nunlar› onlar için de geçerlidir. 

NEDEN? Çünkü, demokrasi sadece halk›n ülkeyi yö -
netecek vekilleri seçmesi, söz ve karar hakk›n› vekil -
lere devretmesi demek de¤ildir. Çünkü as›l yönetici
halkt›r ve halk bu yetkisini, görevini her aflamada
kullanabilmelidir. Tüm yasama mekanizmas› da bu -
na göre flekillenmelidir. Yasalar›n halk›n ç›karlar›na
uygun olmas›n›n, yasama organlar›n›n yozlaflmas› -
n›n engellenmesi, halk›n her aflamada tart›flan, her
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aflamada söz söyleyen ve karara kat›lan bir iflleyifl
içine sokulmas›yla mümkündür. Yasama ancak böy -
le flekillenirse, o ülke HALKIN YÖNETT‹⁄‹ B‹R ÜLKE
olabilir.

Seçmen yafl› 16 olarak öngörülmüfltür; çünkü, bu
yaflta gençlerimizin vatanlar› ve halklar› için ölümü
göze alarak savaflt›klar›, Gazi gibi ayaklanmalar›n, ve
örne¤in dünya gerçe¤inde ‹ntifadalar gibi halk ayak -
lanmalar›n›n tarihinin adeta bu yafltaki gençlerimizle
yaz›ld›¤›; ve öte yandan ça¤›n teknolojik geliflimi
içinde çocuklar›m›z›n, gençlerimizin pek çok gerçe¤e
erken yaflta vak›f oldu¤u görmezden gelinemeyecek
bir geliflmedir. Halk iktidar› seçmen ve seçilme yafl› -
n›, gençli¤i burjuvazinin e¤itim sisteminden kopar›p,
halk›na karfl› sorumluluk duyan, bilgili bir gençlik ha -
line dönüfltürdü¤ü ölçüde bu yafl ölçülerini gözden
geçirecektir.

...‹çin Mücadele Edelim!
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BÖLÜM: 8

DEMOKRAT‹K HALK CUMHURIYET‹’NDE 

YÜRÜTME HALKIN ÜSTÜNDE DE⁄‹L, 

HALKIN HIZMET‹NDED‹R. 

- Yürütme -

Madde 69- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde yürütme
görevi Cumhuriyet Baflkanl›k Kurulu, Bakanlar Kurulu ve
ba¤l› kurumlar taraf›ndan yerine getirilir. 

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

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

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

Madde 73- Cumhuriyet Baflkanl›k Kurulu’nun Görev ve
Yetkileri:

a-) Devleti temsil eder. Bu görevi Cumhuriyet Baflkan› ye-
rine getirir. 

b-) Hükümeti kurma göreviyle Baflbakan› görevlendirir. 

c-) Yasaman›n görevini yerine getiremedi¤i, çözüm üre-
temedi¤i, karar alamad›¤› durumlarda halkoyuna baflvu-
rulmas›n› sa¤lar. Genel Halk Meclisi’ni gerekli gördü¤ü
durumlarda ola¤anüstü toplant›ya ça¤›r›r. 

d-) Genel Halk Meclisi’nin ç›kard›¤› kanunlar› bir defaya
mahsus veto yetkisi vard›r. Bakanlar Kurulu taraf›ndan ç›-
kar›lan kanun hükmündeki kararlar› anayasaya ve yasala-
ra ayk›r› buldu¤u durumlarda, yürütmeyi durdurup, Mec-
liste görüflülmesini isteme hakk›na sahiptir. 

Madde 74- Halk Hükümeti’nin Görev ve Yetkileri:

a-) Hükümet, bakanl›klar› arac›l›¤›yla yetki ve sorumluluk-
lar› alt›ndaki kurumlar› ve organlar›, yasalara uygun ola-
rak düzenler, denetler, yönetir ve kararlar›n, politikalar›n
uygulanmas›n› sa¤lar. 

b-) Bakanl›klar, yetki alanlar›nda faaliyet sürdüren yerel,
bölgesel halk meclisleri ve iflçi, köylü, gençlik, esnaf, as-
ker, hukukçu, ayd›n ve sanatç› meclisleri ve di¤er halk ör-
gütlülükleri ile koordinasyon içinde çal›fl›r. Bakanl›klar›n
faaliyetleri, uygulaman›n muhatab› olan Bölge ve Yerel
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Halk Meclisleri’nin ve çeflitli halk kesimlerinin örgütlendi-
¤i meclislerin denetimine aç›kt›r. Bu meclisler, Bakanl›¤›n
uygulamalar›na iliflkin, Genel Halk Meclisi’ne güvensizlik
belirtip, güven oylamas› isteme hakk›na sahiptirler. 

c-) Bakanlar Kurulu, ekonomiyi ve üretimi planlar, bütçe-
yi düzenler, bütün devlet ifllerini ilgili iktidar organlar› ile
koordineli olarak yürütür. 

d-) Halk›n ç›karlar› do¤rultusunda toplumsal düzeni sa¤-
lamak ve anayasal haklar› güvence alt›na almak için ge-
rekli önlemleri al›r. 

e-) Demokratik Halk Cumhuriyeti Anayasas› do¤rultusun-
da d›fl politikay› belirler, devletleraras› iliflkileri yürütür. 

f-) Halk Ordusu’nu yönetir. Askerlikle ilgili düzenlemeleri
yapar. 

g-) Say›lan yetki ve görevleri d›fl›nda Genel Halk Mecli-
si’nin kendisine verdi¤i yetkileri kullan›r, görevleri yerine
getirir. 

NEDEN? Çünkü, yürütmenin ve yasaman›n, halk›n
denetiminin d›fl›nda b›rak›ld›¤› her sistemde, yöneti -
min keyfileflmesi ihtimal dahilindedir ve bu durum -
da tüm hak ve özgürlükler, demokrasinin kendisi
tehdit alt›ndad›r. Ülkemizde 1961 Anayasas›’ndan iti -
baren egemen s›n›flar›n yapt›¤› da esas olarak bu ol -
mufl; 12 Eylül’le birlikte yürütme tamamen güçlendi -
rilip neredeyse sorumsuz say›lm›flt›r. Demokratik
Halk Cumhuriyeti’nde yürütme de, tüm di¤er organ -
lar aç›s›ndan oldu¤u gibi, halk›n, yerel ve genel mec -
lislerin sürekli denetimine tabidir. Halk, yasalar›n ya -
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p›lmas›na kat›ld›¤› gibi, yasalar›n uygulan›fl›nda da
söz sahibi ve denetleyici bir konumda olacakt›r.

...‹çin Mücadele Edelim!
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BÖLÜM: 9

DEMOKRAT‹K HALK CUMHUR‹YET‹’NDE 

DEMOKRAS‹; ‹KT‹DAR YETK‹LER‹N‹N 

KÖYLERE, MAHALLELERE KADAR 

YEREL MECL‹SLERLE PAYLAfiILMASI 

ÜZER‹NDE fiEK‹LLEN‹R 

- Yerel Yönetimler -

Madde 75- Yerel Halk Meclisleri, bölge, il, ilçe, köy ve
mahalle düzeyinde tüm yerleflim birimlerindeki iktidar or-
ganlar›d›r. 

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

Halk›n Anayasas›, Halk›n ‹ktidar›... 

66



Madde 77- Bölge Halk Meclisleri’nin üyelerinin yar›s›,
mahalle, köy, ilçe ve il yerel Halk Meclisleri taraf›ndan nü-
fuslar›na oranla seçilen temsilcilerden, di¤er yar›s› ise, ifl-
çi, memur, esnaf vb. çeflitli halk kesimlerinin meclisleri-
nin bölge örgütlülükleri taraf›ndan üye say›s›na oranla
seçilen temsilcilerinden oluflur. 

Bölgelerin s›n›rlar›, ekonomik, co¤rafi, ulusal, yerel özel-
likler göz önünde bulundurularak Genel Halk Meclisi tara-
f›ndan belirlenir. 

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

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

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

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

Madde 82- Her düzeydeki Bölge ve Yerel Halk Meclisle-
ri’nin yürütme organlar›n›n görev ve yetkileri: 

a-) Yürütme organ›, ekonomi sorumlusu, altyap› sorum-
lusu, güvenlik sorumlusu, kültür sanat sorumlusu baflta
olmak üzere yetkileri bölge, il, ilçe ya da köyle s›n›rl› ku-
rumlaflmalar ve komiteler oluflturur, bölgenin sorunlar›n›
merkezi hükümetle iliflki içinde çözmeye çal›fl›r. 

b-) Bölge ve Yerel Halk Meclisi’nin ald›¤› kararlar›n uygu-
lanmas›n› sa¤lar. 

c-) ‹lgili bölge halk›n› ya da meclisini gerekti¤i durumlar-
da temsil eder. 

d-) Bölge ve Yerel Halk Meclisi’ni toplant›ya ça¤›r›r. 

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

NEDEN? Çünkü, halk›n tüm zenginli¤ini, tüm yarat› -
c›l›¤›n›, üretkenli¤ini harekete geçirmenin, ülkeyi,
ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi sahiplenmesini sa¤la -
man›n yolu, halk› her düzeyde söz, karar sahibi yapa -
rak yönetime katmakt›r. Bu ülke, bu topraklar üzerin -
de yaflayan herkesindir; herkesi yönetime katman›n
en temel yollar›ndan biri ise yerel yönetimleri daha
etkili ve yetkili hale getirmekten geçer. Demokratik
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Halk Cumhuriyeti iktidar yetkilerini bölge, il, ilçe, ma -
halleler ve köylere kadar yayarak halk›n karar hakk› -
n›, kendi yaflam›na iliflkin her fleyi kendisinin belirle -
me hakk›n› kurumsallaflt›r›r. Halka, yerel yönetimlere
yetki vermekten korkan iktidarlar, halktan korkan ik -
tidarlard›r. Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde halk ik -
tidar›, yetkileri halka da¤›tt›kça daha güçlenecek, hal -
k›n iktidar›, ç›karlar› ve gelece¤i daha büyük bir gü -
venceye kavuflmufl olacakt›r.

...‹çin Mücadele Edelim!
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BÖLÜM: 10

DEMOKRAT‹K HALK CUMHUR‹YET‹’N‹N

ADALET‹, BURJUVAZ‹N‹N DE⁄‹L, 

HALKIN ADALET‹D‹R 

- Adalet Ve Yarg› -

Madde 84- Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde yarg› or-
ganlar›, Genel Halk Meclisi karar›yla kurulan Cumhuriyet
Yüksek Halk Mahkemesi, Özel Halk Mahkemeleri ve hal-
k›n seçimiyle oluflturulmufl Halk Mahkemeleri’dir. 

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

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

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

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

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

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

Madde 91- Duruflmalarda san›¤›n ana dilinde yarg›lan-
ma hakk› vard›r. Bunun için gerekli düzenleme mahkeme-
lerce yap›l›r. 

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

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

Madde 94- Savc›l›k organlar› görevlerini herhangi bir
yerel yönetim organ›ndan ba¤›ms›z olarak yerine getirir-
ler. Demokratik Halk Cumhuriyeti Baflsavc›l›¤›na ba¤l›d›r-
lar. 

NEDEN? Çünkü, güçlünün güçsüzü ezdi¤i, büyü¤ün
küçü¤ü yuttu¤u, zenginin yoksulu horlad›¤›, vicdanla -
r›n ve adaletin parayla sat›n al›nabildi¤i bir ülkede ya -
flamak zorunda b›rak›ld›k. Sistem adaletsizlik üzerine
kurulmufltur. Mahkeme denince akla y›llar› bulan dava -
lar, parayla adalet sat›n almalar geldi. Yüzmilyarlarca
liray› doland›ranlar, çalanlar mahkemelerden beraat
kararlar› al›rken, bir ekmek, yar›m kilo et çalan insanlar
y›llarca cezaevlerinde yatt›lar. Ölüm mangalar› aç›lan
her davada beraat ettirilirken, iflçiden, memura, ö¤ren -
ciye kadar haklar› ve özgürlükleri için mücadele eden
çeflitli kesimlere, halk›n kurtuluflu için fedakarca ve
kahramanca mücadele edenlere, en a¤›r cezalar veril -
di. Hukuka ba¤l› kalmaya çal›flan yarg›çlar, savc›lar
oradan oraya sürgün edilirken iflkenceyi onaylayan ha -
kimler ve savc›lar terfi ettirildiler. Düzenin adaleti hal -
k›n de¤il, çal›flanlar›n ç›karlar›n›n de¤il, tekellerin özel
mülkiyetinin koruyucusuydu. 

Gerçek adaletin yerini bulmas› için halk›n yarg›ya ortak
edilmesi flartt›r. Adalet halk›n, hakl›n›n, insanl›¤›n, ah -
lak›n yan›nda olursa adalettir. ‹flte bu nedenlerle De -
mokratik Halk Cumhuriyeti’nde, her aflamas›nda halk›n
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kat›ld›¤› bir yarg› sisteminin oluflturulmas› esas al›n -
m›flt›r.

Madde 95- Cezaevleri Birer E¤itim Kurumu Olacakt›r;

a-) Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde yarg› ve adalet me-
kanizmas› ve onu tamamlayan bir kurum olarak cezaevle-
ri, tutuklu ve hükümlüleri sindirme, bask› ve eza yerleri
olmaktan ç›kar›lacak; suç iflleyen bireyleri e¤iten, onlar›
üreten, düflünen insanlar olarak topluma kazand›racak
kurumlara dönüfltürülecektir. 

b-) Cezaevlerinde iflkence ve kiflinin onuruna yönelik uy-
gulamalar yap›lamaz. Yapan görevliler yarg›lanarak ceza-
land›r›l›r ve bu kurumlarda yeniden görevlendirilemezler. 

c-) Cezaevlerinin yönetiminde tutuklu ve hükümlüler ve
aileleri de temsil edilirler. 
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BÖLÜM: 11

HALKI EN ‹Y‹ SAVUNACAK GÜÇ KEND‹S‹D‹R 

HALK ORDUSU’NUN VE 

HALKIN SAVUNMASININ ESASI 

HALKIN S‹LAHLANDIRILMASIDIR 

- Ulusal Savunma ve ‹ç Güvenlik; 

Halk Ordusu ve Polis -

Madde 96- Gücünü ve kayna¤›n› halktan alan Cumhuriyet
Ordusu halk iktidar›n› her türlü halk düflman› sabotajlara,
emperyalist sald›r›lara karfl› koruyan savunma ordusudur.

Madde 97- Ordu ve savunma, kurumsal olarak, bütün ül-
keyi kapsayan bir milis örgütlenmesinden ve bunu tamam-
layan mümkün oldu¤unca dar tutulmufl, donan›m ve tek-
noloji gücü yüksek profesyonel silahl› birliklerden oluflur.

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

Madde 99- Cumhuriyet Ordusu, tüketici de¤il üreticidir.
Ülkedeki üretim faaliyetlerine asli görevi olan askerlik
hizmetlerini engellemeyecek flekilde kat›l›r ve halkla içiçe
yaflar. 

Madde 100- Ordu, halk demokrasisinin siyasi organlar›-
n›n denetimi alt›ndad›r. 

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

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

Madde 103- Askerlik, erkek ve kad›n her Demokratik
Halk Cumhuriyeti yurttafl› için bir yükümlülüktür. Demok-
ratik Halk Cumhuriyeti ordusunun bir neferi olarak asker-
lik hizmetini yapmak Demokratik Halk Cumhuriyeti yurt-
dafllar› için onurlu bir görevdir. Askerlik yafl›, süresi, tecil
koflullar› ayr›ca yasayla düzenlenir. 
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NEDEN? Çünkü, egemen s›n›flar›n sisteminin ordu
politikas›-savunma anlay›fl› ile halk›n ç›karlar› aras›n -
da hiçbir ba¤lant› kalmam›flt›r. Silahl› Kuvvetler ne
Kore’de emperyalist amaçlar için kullan›l›rken, ne
Kuzey Irak’a girerken, ne K›br›s’› iflgal ederken, ne de
12 Eylül’de tüm toplumun özgürlüklerini elinden al›r -
ken, halk›n fikri sorulmad›, korunan ve kollanan da
halk›n ç›karlar› de¤ildi. 

Halk kendi çocuklar›na, bankalar›n, holdinglerin, ce -
zaevlerinin önünü beklesin diye görev vermemiflti.
Halk›m›z, askerli¤i ve orduyu, emperyalist iflgalcilere
ve onlar›n iflbirlikçilerine karfl› savafl›ld›¤› günlerdeki
gibi vatan sözcü¤üyle birlikte anmak istiyor. Bu yüz -
den ordu halk›n, halk iktidar›n›n ordusu olmal›d›r.
Asli görevi ülkenin ve halk›n savunmas›d›r. Emper -
yalistlerin de¤il, mazlum halklar›n yan›nda yer alma -
l›d›r. Baflka ülke halklar›na ve kendi halk›na karfl› as -
la kullan›lmamal›d›r. Halk›n ordusu, halk›n, askerlik
görevini yerine getirmekte olan halk çocuklar›n›n de -
netiminde olmal›d›r. Bunun sa¤land›¤› bir orduyu
kimse halka karfl› kullanamaz.

Madde 104- Güvenlik Örgütü

a-) Halk›n güvenli¤ini esas olarak halk milisleri sa¤laya-
cakt›r. Karfl›-devrimcilerin, halk düflmanlar›n›n ve di¤er
suçlular›n halka karfl› eylemlerinin engellenmesi, faaliyet-
lerinin aç›¤a ç›kar›larak yakalanmalar› için uzmanlaflm›fl
bir güvenlik örgütü de oluflturulur. 
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b-) Güvenlik örgütlerinin faaliyetleri yerel düzeyde, Yerel

Halk Meclisleri’nin denetimine tabi olacak; bu örgüte

ba¤l› tüm karakollar ve güvenlik birimleri, yasama organ-

lar›n›n ve Halk Meclisleri’nin do¤rudan denetimine aç›k

tutulacakt›r. 

c-) Güvenlik örgütü izleme, yakalama görevlerini kendi

hiyerarflisi içinde yerine getirir. Güvenlik örgütünün yü-

rütece¤i tüm ifade alma, sorgu ifllemleri ise Cumhuriyet

Savc›l›¤›’n›n izin, denetim ve talimatlar›na tabidir. 

d-) Güvenlik örgütünde çal›flan güvenlik görevlileri, ken-

di ekonomik, mesleki haklar›n› savunmak için örgütlen-

me, sendika kurma hakk›na sahiptirler. 
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BÖLÜM: 12

GEÇ‹C‹ HÜKÜMLER

Madde 1- Katliam, iflkence, kaybetme, sürgün, faili meç-
hul, köy boflaltma, yakma, emperyalist politikalar› uygu-
lama, kontrgerillay› oluflturma, halktan toplanan vergileri
ya¤malama, halka karfl› zulüm ve sömürü politikalar›n›
sürdürme suçlar›n›n as›l sorumlular› olan cuntalar›n, cun-
ta dönemleri ve di¤er dönemlerdeki hükümetlerin Cunta
fiefleri, Baflbakan ve Bakan düzeyindeki sorumlular›, der-
hal tutuklanarak, tüm halka ve dünya kamuoyuna aç›k
aleni mahkemelerde yarg›lanacaklard›r. 

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

Madde 3- Halka karfl› suç iflleyen, halk düflman› nitelik-
leri ve tüm suçlar› kan›tlanan, faflist ve emperyalizme ba-
¤›ml›l›ktan yana olan partiler kapat›lacak; bu partilerin so-
rumlular›, halka karfl› uygulanan katliam ve soygun poli-
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tikalar›ndaki sorumluluklar› oran›nda, aleni mahkemeler-
de yarg›lanarak cezaland›r›lacaklard›r. 

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

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

Madde 6- ‹flkence yapanlar, yapt›ranlar, insan haklar›n›
çi¤neyenler, infaz ve katliamlar›n, kay›plar›n sorumlular›
derhal tutuklanacak; iflkenceye u¤rayan, yak›nlar› öldürü-
len, iktidarlar›n halka karfl› politikalar›ndan dolay› zarar
gören herkesin kendini ifade edebilece¤i, suçlar› kan›tla-
y›p suçlular› teflhis edebilece¤i bir platformda yarg›lana-
rak cezaland›r›lacaklard›r. Bu uygulamalardan zarar gö-
renler veya yak›nlar›n›n zararlar›, maddi ve manevi olarak
tazmin edilecektir. 

Kay›plar›, faili meçhulleri ve infazlar› araflt›rmak, kay›pla-
r›n akibetlerini aç›¤a ç›karmak için, içinde kay›p ve flehit
yak›nlar›n›n, hukukçular›n da bulundu¤u, her türlü sorufl-
turmaya ve aç›¤a ç›kartmaya yetkili özel komisyonlar ku-
rulacakt›r. 

Madde 7- (Bu madde Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi
taraf›ndan toplatma gerekçesi yap›ld›¤›ndan, Halk
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Anayasas› Tasla¤›’n›n ana metninde bu maddeye yer ve-
rilmemifltir.(*))

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

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

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

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

Madde 12- DGM’ler la¤vedilecek, bu mahkemede yarg›-
lananlar›n davalar› düflürülerek haklar›nda düzenlenmifl
dosyalar imha edilecektir. 
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Madde 13- YÖK’e, bask› düzenine karfl› ç›kt›¤› için, dev-
rimci, yurtsever faaliyetlerde bulundu¤u için ya da harç-
lar› ödeyemedi¤i, okuyacak paray› bulamad›¤› için her
düzeydeki okullardan at›lan, kayd› silinen ögrencilere, ye-
niden kay›t olma ve ö¤renimlerini sürdürme hakk› verile-
cektir. YÖK taraf›ndan üniversite ve yüksek okullardan
uzaklaflt›r›lan ö¤retim üyesi ve elemanlar›n›n yeniden il-
gili kurumlarda istihdamlar› sa¤lanacakt›r. 

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

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

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

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

Madde 18- Gerici iktidarlar›n bask›lar›ndan dolay› yurt-
d›fl›na iltica etmek zorunda kalm›fl ya da yurttafll›ktan ç›-
kar›lm›fl tüm yurttafllar›m›za bir defaya mahsus olmak
üzere ülkelerine dönme hakk› tan›nacak, yeniden vatan-
dafll›¤a al›n›p, tüm ekonomik, siyasi, sosyal haklar› veri-
lecektir. 
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