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Bugün Türkiye’de toplumsal hayatı belirleyen yasa ve kurallar ile bu yasa 
ve kuralları hayata geçiren ve denetleyen kurumlar sömürü düzeninin 
devamı ve emekçi halkın bu düzene boyun eğmesini esas alıyorlar. Yürür-
lükteki yasa, kural ve kurumların işleyişinde emekçiler lehine var olan 
her şeyse bu topraklarda aydınlanma, eşitlik ve özgürlük adına verilen 
mücadelelerin sonucu. Sermaye düzeni uzun bir süredir Türkiye’de top-
lumsal yaşamın işleyişinde kendi çıkarı açısından yük olarak gördüğü ileri 
tüm tanım ve uygulamalardan kurtulmak için adımlar atıyor. AKP iktidarı 
döneminde bu adımların hızlandığı, Cumhuriyet’in neredeyse tüm ileri 
kazanımlarının tasfiye edildiği bir sürece tanıklık ediyoruz.

Eşitlik ve özgürlüğü esas alan bir adalet sistemi bugün hayati bir ihti-
yaç. Türkiye Komünist Partisi iktidarında adalet sistemi insanların eşit ve 
özgürce yaşayabileceği bir düzenin güvencelerinden biri olacak, sömürü 
ve eşitsizliklerin suç sayılacağı bir yargı anlayışı hakim kılınacak.

ADALET SERMAYE ÇIKARLARININ DEĞİL 
EMEKÇİ HALKIN HAKLARININ GÜVENCESİ OLACAK 
Türkiye’de adalet  kavramı mahkemelerde hak arama özgürlüğü, silahla-
rın eşitliği ilkesine bağlı adil yargılanma hakkı, bağımsız ve tarafsız yargı 
denetimi, üst mahkemelere itiraz, çelişkili ya da uygulanmayan karar-
lar, yargıda kimi çıkar gruplarının örgütlenme ve kadrolaşması, güdümlü 
yargı, AKP yargısı gibi gündem ve başlıklar üzerinden ele alınıyor genel-
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likle. Halkın adalet talebiyle gündeme gelen sorun ve şikayetler de uyuş-
mazlıkların, suçların ya da hukuka aykırılıkların ortaya çıkmasına ve son-
rasında hak aranabiliyorsa mahkemelere, yargılamaya sıkıştırılıyor.

Bugün adaletsizliğin asıl kaynağı sermaye sınıfının egemenliğini savu-
nan bu düzendir. Üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan, girişim ve 
sözleşme özgürlüğünü, piyasacılığı ve özelleştirmeleri savunan, sömürü 
ve eşitsizliği esas alan bu düzen adaletsizliği yaratıyor ve besliyor. Düzen 
siyaseti ve devlet mekanizması var olan haliyle bu düzeni korumaya 
hizmet ediyor. Hukuk ve pratiğin ortaya çıkardığı adaletsizliklerin tümü-
nün kaynağı bu eşitsiz düzendir. Bu gerçek saklanarak dillendirilen adalet 
talebi ise büyük bir aldatmacadır. 

• TKP iktidarında anayasa, yasa ve tüm mevzuatlar eşitliği, emekçi 
halkın hak ve çıkarlarını gözetecek şekilde yeniden tanımlanacaktır.

• Başta yargıç ve savcılar olmak üzere yargı kurumunun asli sorum-
luluğu emekçi halkın haklarının güvence altına alınması olacaktır. 
İnsanca yaşam hakkı, çalışma hakkı, iş güvencesi, herkese yetene-
ğine ve ihtiyacına göre ücret, beslenmeden barınmaya, eğitimden 
sağlığa vazgeçilmez hak ve özgürlükler güvence altına alınacaktır.

• Emekçiler için zindan olan, özel mülkiyeti temel alan ve sömürü düze-
ninin devamlılığını sağlayan hukuk sistemi kökten değiştirilecektir. 
Uluslararası sermayenin çıkarlarını esas alan tahkim ve patronlar 
lehine çalışan arabuluculuk gibi uygulamaların tümü kaldırılacaktır.

• İnsanın insanı sömürmesi suç sayılacaktır.

• Tüm yurttaşlar, etnik veya toplumsal köken, ırk, dil, cinsiyet, cinsel 
yönelim, eğitim, dinsel inanç, meslek veya görev ayrımı gözetilmeksi-
zin hukuk ve yargı önünde eşit olacaktır. İnsanlar arasında eşitsizliği, 
ırkçılığı ve dinsel gericiliği savunmak ve bu görüşler doğrultusunda 
faaliyet yürütmek kesinlikle suç sayılacaktır. 

• İnsanların örgütlenmesi ve siyaset yapması birer hak olmanın öte-
sinde bir yurttaşlık görevi sayılacaktır. Düşünceyi açıklama ve 
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yayma özgürlüğünün, basın ve yayın özgürlüğünün, bilim ve sanat 
özgürlüğünün, diğer tüm hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına izin 
verilmeyecektir.

• Suç tanımı ve iddianamelerin emniyet ve istihbarat örgütlerinin metin-
lerine dönüşmesi; aydınların, sanatçıların, gazetecilerin, emekçi 
halkın üzerinde baskı aracı olarak kullanılması engellenecektir.

• Masumiyet karinesi her süreçte korunacak, savunma hakkı, suçlama 
başladığı andan itibaren devlet tarafından korunacaktır. Yargılama 
her aşamada açık olacaktır. Yargılamanın kamuya kapalı olarak sür-
dürülmesi, ancak sanığın ya da mağdurun kişisel haklarının çiğnen-
memesi amacıyla ve yine kendilerinin rızasıyla mümkün olabilir.

• Gözaltı ve tutukluluk ölçütleri açık, net, anlaşılır biçimde kanunda 
yer alacak, keyfi kullanımına izin verilmeyecektir. Sorgulama ve 
kovuşturma sırasında devletin gözetiminde tutulan kişilere fiziki 
veya manevi baskı yapılamaz. Hiç kimseye, hiçbir koşul ve durumda 
işkence uygulanamaz. Yasalarda yazılan suçüstü durumları dışında 
hiç kimse savcı izni ya da mahkeme kararı olmadan gözlem altına 
alınamaz.

• Ceza ve infaz yasaları, suçların önemli bir bölümü toplumsal kaynaklı 
olduğundan, toplumun suça karşı korunması gereği göz ardı edilmek-
sizin her bir yurttaşın eşit ve özgür bir toplumda yer alma bilincinin ve 
yeteneklerinin sağlanması doğrultusunda politikaları içerecektir.

• Ölüm cezası yasağı her koşul ve durumda devam edecektir.

YARGININ BAĞIMSIZLIĞI SAĞLANACAK
Cumhuriyetin önemli kazanımlarından biri toplumsal yaşamın işleyiş ve 
kurallarının dinsel referanslar üzerinden belirlenmesinin ortadan kaldı-
rılması, ilerici ve aydınlanmacı kimi değerleri gözeten bir yargı yapısının 
kurulması oldu. Bu yargı yapısının kuruluşundan itibaren sermaye sını-
fının çıkarları ve ihtiyaçlarını esas alacak şekilde sürekli aşındırılması, 
yeniden ve yeniden tarif edilmesi ve bu ihtiyaçlara göre işletilmesi ise 
geleneksel yargı yapısının neredeyse tamamen tasfiyesi ve günümüzde 
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yaşadığımız sonuçların doğmasını asıl belirleyen oldu. Cumhuriyetin 
kuruluşu ve yerleşiklik kazanması sonrasında sermaye daha engelsiz ve 
denetimsiz, siyasi iktidara daha bağımlı bir yargı, böylece üretim ilişki-
leri ve emekçiler üzerinde daha çok denetim isteğini hiç saklamadı. Bu 
doğrultuda yargıya müdahalelerde bulundu ve adımlar attı. 12 Eylül 1980 
askeri darbesi bunu sağlayacak yolu fazlasıyla açtı. AKP iktidarı bir adım 
daha öteye geçti ve hukuksuzluğu ve keyfiliği hukuk olarak kabul ettirme 
becerisiyle kendi hukukunu oluşturdu. Gericilerin ve liberallerin ittifa-
kıyla 2010 yılında gerçekleşen referandumla sermayenin ihtiyaçları doğ-
rultusunda ve AKP iktidarının belirleniminde yargının yeniden şekillendi-
rilmesi ve işletilmesinine dönük radikal adımlar ardı ardına  atılmaya baş-
landı. Ele geçirme ve kadrolaşma konusunda becerikli Fethullah Gülen 
cemaati ile işbirliği içerisinde yargı kısa sürede AKP yargısı haline dönüş-
türüldü. AKP iktidarının, yandaşlığın ve dinsel gericiliğin lehine kararla-
rın önünü açan, sınırsız yağma ve sömürü koşullarının süreklileşmesini 
meşru sayan, sermaye sınıfının işçi sınıfı üzerindeki denetimini daha da 
sıkılaştıran, emekçi halkın hak ve özgürlüklerini tali ve önemsiz görerek 
sınırlamaktan, gasbetmekten kaçınmayan, cezasızlık iklimi ile düşman 
ceza hukukunu bir arada uygulayan, kendisini de aynı adaletsizliğin içine 
atan bir yargı yaratıldı. Yargıç ve savcıların sınav, eğitim, atama, sicil, 
meslekte yükselme, yer değiştirme ve diğer tüm idari ilişkileri ve dene-
timleri de dahil tüm adalet mekanizması AKP iktidarınca belirlenir hale 
getirildi.

• TKP iktidarında, sermaye sınıfının iktidarının sonlanması ile birlikte 
yargı üzerindeki tahakkümü de son bulacaktır. Tarikat ve cemaatler 
kapatılacak, yargı içersindeki örgütlülükleri dağıtılacaktır.

• Böylece mevcut hukuk sisteminde var olan sermaye sınıfı ve onun 
siyasi temsilcileri, milliyetçi ve dinci örgütlenmeler lehine, emekçi 
halk ve onun çıkarlarını savunanların ise aleyhine işletilen çifte stan-
darda son verilecektir.

• Olaya, zamana, mekana, kişiye göre değişen, eşitlikçi ve halkçı bir 
adalet sisteminin işletilmesini sekteye uğratmak anlamına gelecek 
her tür istisna reddedilecektir.   
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• Savunma her durumda ve koşulda yargılamanın olmazsa olmazı 
olarak kabul edilecek, savunma hakkı devlet tarafından korunacaktır.

• Yasalarca belirlenecek usullerle kurulmuş ve görev yapan mahke-
melerin en üst organı Yüksek Mahkeme olacaktır. Yüksek Mahkeme, 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren tüm mah-
kemelerin kararlarının nihai olarak gözden geçirildiği, faaliyetlerinin 
denetlendiği yargı uzvu olacaktır. Adalet sisteminin birliğini temsil 
edecek, üyelerinin seçimi ve işleyiş usulleri yasayla belirlenecek 
ve bağımsız faaliyeti devlet tarafından güvence altına alınacaktır. 
Yüksek Mahkemenin verdiği kararlar kesin sayılacaktır.

• Yargıçlar bağımsız olacak, görevlerini yürütürken yalnız yasalara 
bağımlı olacak; yargıçların bağımsızlığını etkileyecek müdahalelere 
karşı devlet önlem almakla yükümlü olacaktır. Hiçbir biçimde emek-
çilerin hak arayışına engel olmalarına, adil yargılanma hakkının ihla-
line ve yanlı kararlara izin verilmeyecektir.

• Yurttaşların ve Cumhuriyet sınırları içerisinde yaşayan herkesin fiil-
lerinin yasalara uygunluğunu denetleyen merci Cumhuriyet Başsav-
cılığı olacaktır. Başsavcılık kendisine bağlı ve dikey biçimde örgüt-
lenmiş savcılardan oluşan bir yapıya sahip olacaktır. Başsavcılığın 
işleyiş usulleri kanunla belirlenecektir. Savcılar görevlerini bağımsız 
bir şekilde yapacak ve yalnız Başsavcılığın denetim ve gözetiminde 
çalışacaklardır.

• Başta hakim ve savcılar olmak üzere tüm hukuk insanlarının eğitim, 
yeterlilik, deneyim ve özlük hak ve tanımları eşit ve özgür bir toplum 
yaratma hedef ve ihtiyaçları esas alınarak tanımlanacak ve hayata 
geçirilecektir. 

• Örgütlü bir halkın yaratılması ilkesi hukuk insanları için de temel hak 
ve görev olarak kabul edilecektir.
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ÖRGÜTLÜ HALK ADALETİN TESİSİNİN 
GÜVENCESİ OLACAK
Türkiye’de adaletsizliğin ve sömürü düzeninin devam edebilmesinin 
nedenlerinin başında halkın örgütsüzlüğü yer almaktadır. Örgütsüz halk 
hakkını savunamaz, onun adına verilen ve onun hayatını doğrudan belir-
leyen hiçbir karara dair söz söyleyebilme olanağına sahip olamaz. Bu 
yargının işleyişinde de böyledir. Yargının işleyişinde ve alınan kararlarda 
halkın etkisi ve sözü ancak örgütlü bir güç olabildiği ve sözünü söyleye-
bildiği anlarda ve ölçüde etkili ve geçerli olmaktadır. 

• TKP iktidarında yargının her aşamasında belli tanım ve araçlarla 
halkın örgütlü olarak bu süreçlere katılımı sağlanacaktır.

• Adalet, örgütlü halk ile birlikte ve onun adına, çalışma kural ve esas-
ları yasalarca belirlenmiş mahkemelerce yerine getirilecektir. Adalet 
mekanizmasının toplumsal örgütlenmelerle bağı kurulacak, halkın 
yargı süreçlerine katılımının kanalları yaratılacaktır. Mahkemelerde 
gerek bu meclislerce belirlenen yurttaşlar, gerekse meslekten yar-
gıçlar görev alacaktır. Yargıçların ve yurttaşların ne şekilde göreve 
geleceği yasalar tarafından tayin edilecektir.

• Anayasal ve toplumsal denetim yolları halkın bütünü için çalışma ve 
toplumsal yaşamın, yönetimin her anında tanımlı, erişilebilir ve dev-
rede olacaktır.  Yargı sermaye sınıfının ve iktidarının denetim aracı 
olmaktan çıkarılacak, “sahte bağımsızlığı” sona erdirilerek emekçi 
halkın denetim aracı haline getirilecektir.

HALKA KARŞI İŞLENEN TÜM SUÇLARIN HESABI
SORULACAK, SORUMLULARI YARGILANACAK
Halkımız sömürü ve yağmaya dayanan bu aşağılık düzen altında yıllardır 
ezilmekte, Türkiye’nin tüm zenginlikleri bir avuç para babası tarafından 
yağmalanmaktadır. Geçtiğimiz 20 yıllık AKP iktidarı bu sömürü ve yağ-
manın daha da ağırlaştığı, çok büyük tahribatlara yol açtığı bir dönem 
olmuştur. İnsanın insanı sömürmesini savunan, laikliği yok eden, din 
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istismarcısı, her tür gerici, ırkçı ve faşist düşünce ve eylemi meşru kılan 
bu karanlık tablodan derhal kurtulunmalıdır. Bu karanlığın dağıtılması, 
halkın nefes almasının sağlanması için ise bu karanlığın sahipleri ve savu-
nucuları ile hesaplaşılması gerekmektedir. 

• TKP iktidarında bu sömürü ve yağma düzeninin sahibi ve savunucu-
larından hesap sorulacak, halkı yoksulluk ve esarete mahkum eden 
tüm herkes yargı önünde hesap verecektir.


