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Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,
Türkiye Komünist Partisi oradadır!

AKP-SARAY Rejimi 16 Nisan Halk
Oylaması sonucunda uyguladığı politi-
kalar ve halk oylamasını “kazanma”
yöntemleri sonucunda iktidarda tutuna-
bilmek için sertleşmek, zorundadır. Bu
da faşist yöntemlerin daha da kurumsal-
laştırılması demektir.

Halk Oylamasına ilk destek TÜSİAD
adlı patronlar kulübünden gelmiştir. Bu
açıklama işgücü sömürüsü ve ekonomik
talanın artacağına işaret eder. Burjuvazi
bu politikayı kapitalizmin krizini yönet-
mek için uyguluyor.

Kürtler Anayasa’ya Hayır demiş-
lerdir. En büyük manipülasyon Kürdis-
tan’da yapılmıştır. Bu olgu Kürt halkına
ve onun örgütlerine yönelik baskıların
artacağına işaret eder.

İktidar karşıtı oyların demografik
dağılımı kendini büyütmüştür. İktidar
karşıtı güçler tabanda birlikte davran-
mıştır. Bu gelişme Trakya, Marmara,
Ege, Akdeniz ve Kürdistan’da baskıların
artacağına işaret eder.

Türkiye burjuvazisi kendi kurduğu ve
kendine ait olan kurumu olan parlamen-
toyu terk etti. CHP bu planın bir
parçasıdır. CHP “cumhuriyetin kurucu
iradesi olarak cumhuriyete sahip çıkma-
dı” görüşü bir safsatadan ibarettir. Bu-
gün gelinen iktidar modeline CHP
doğrudan katkıda bulunmuştur. Er-
doğan’ı vekil yapan, 7 Haziran seçim
sonuçlarına sahip çıkmayan, dokunul-
mazlıkların kaldırılmasına onay veren
CHP devletin bir bileşenidir.

Halk oylamasında çeşitliliğin birlikte-
liğinden oluşan bir gücün başarılı ola-
cağı yaşandı. Geniş toplum kesimlerini
birlikte mücadeleye yöneltecek, devlet
ile olan sorunlarında nesnel olarak karşı
karşıya getirecek örgütlenme biçimleri
yaratmak gerekiyor.

AKP-SARAY Rejimi Halk
Oylamasını kalpazanlık ve düzenbazlık
ile “kazanmıştır”. Türkiye’de herkes bu-
nun farkındadır. Temiz bir politika,
emekten, işçiden yana, halkların kardeş-
liği temelinde sosyalist bir düzen bu ülke
için tek alternatiftir. Savaşsız ve sö-
mürüsüz bir düzen herkesin özlemidir.
Doğru anlatıldığında halkta bunun
karşılığı olacaktır.

1 Mayıs 1977 Katliamı’nın 40.yılında ve
DİSK’in kuruluşunun 50.yılında 2017 1 Mayıs’ını
karşılıyoruz. Devlet 1 Mayıs Taksim Alanı’nı yine
kapatacak. Ancak biz 1977’de toprağa düşen
arkadaşlarımızı her durumda Taksim’de anacağız.

İktidar yıllardır uyguladığı tüm talan, rant ve
soyguncu sömürü politikalarına ek olarak
ekonomik krizi karşılamak için “Varlık Fonu” adı
altında bir oluşuma elde kalan tüm kamu
işletmelerini devrederek ve özelleştirerek kaynak
yaratmak amacıyla uluslararası tekellere peşkeş
çekmeyi planlıyor. 16 Nisan Halk Oylaması
ertesinde hazırlanan tüm planları adım adım
uygulamaya sokacaklar. Türkiye işçi sınıfı,
kırpılmış sosyal hakların son demlerini de
kaybetmemek için, uluslararası emperyalist
tekellere peşkeş çekilecek bu işletmelerde direniş
hazırlıkları yapmalıdır. Bu konuda sendikalar

olmak üzere tüm işçiden ve emekçiden yana kuruluş ve örgütlere önemli görevler
düşmektedir. İşletmelerin, fabrikaların, üretim tesislerinin olduğu yerellerde, halk işleri ve
sosyal hakları tehlikeye giren işçi ve emekçi akrabaları ile komşuları ile anne, baba,
kardeş, kız ve oğullarıyla dayanışmayı örgütlemeye bugünden hazır olmalıdırlar.

Bu tür sorunlar karşısında etkilenen işçi sınıfının mensubu yurttaşların tümüdür.
Siyasi görüş farklılıkları, ulusal, mezhepsel farklılıklar bu konuda hiç bir ayrım
oluşturmaz. Sınıfsal kazanımlarımızı ve haklarımızı korumak için hep birlikte mücadele
edeceğiz. Direniş örgütlerimizi bu gerçekliğe uygun oluşturacağız. Sendikalar edilgen
kaldığında işyerlerinde İşçi Komiteleri ile mahalle ve semtlerde Demokrasi ve Emek
Meclisleri ile haklarımıza sahip çıkacağız, pasif kalan sendikaları da harekete
geçireceğiz.

Halk Oylaması öncesinde iktidarın yapay önlemleri ile patlaması engellenmeye
çalışılan ekonomik kriz artık günlük yaşamımızda kendini hissetirecek. Buna hazır
olmalıyız. AKP-SARAY Rejimi krizin gün yüzüne çıkmasını geciktirmek için elinde ne
kaldıysa uluslararası emperyalist tekellere, gerici rejimlere ipotek edecek. Bu ekonomik
krizin yükü işçi ve emekçilerin, sömürülen yoksulların sırtına yüklenmeye çalışılacak.

İşçi ve emekçiler bu sorunların farkında olarak, önümüzdeki dönemlerde gelişecek
mücadelelere hazır olarak 1 Mayıs’a hazırlanmalıdırlar. İşçilerin sendikal örgütleri,
konfederasyonlar, işkolu sendikaları bu mücadeleye hazır mı? 1 Mayıs içerik olarak işçi
sınıfını bekleyen tehlikeler temelinde hazırlanıyor mu? İşyerlerinde, fabrikalarda,
tersanelerde nasıl bir hazırlık var? İşçi sınıfının sendikalar dışındaki örgütleri bu alanda
ne planlıyorlar? Türkiye Komünist Partisi örgütlü olduğu tüm alanlarda bu konuları
gündem yaparak, parti temel örgütleri bu perspektif ile çalışarak 1 Mayıs’a hazırlanıyor.
Halk Oylaması için yerellerde, mahalle ve semtlerde yürütülen çalışmalar 1 Mayıs
hazırlıklarına bağlanıyor.

16 Nisan Halk Oylaması Türkiye demokrasi ve barış güçleri ile Kürt demokrasi ve
özgürlük güçlerinin mücadelesi bir kanala akıtıldığında ne denli güçlü bir etki
yaratılabildiğini göstermiştir. Kürt halkına karşı uygulanan inkar ve imha politikaları
milyonlarca yoksul Kürt işçi ve emekçisinin batı metropollerine göç etmesini beraberinde
getirmiştir. İstanbul’daki Kürt nüfus Diyarbakır nüfusundan fazladır. Türk ve Kürt
işçilerinin sınıfsal sorunları aynıdır. Genel demokratik haklar alanında birlikte mücadele
etme yeteneği kazanmış değişik uluslardan işçiler, sınıfsal alanda da birlikte mücadeleyi
yükseltirlerse kazanan işçi sınıfı ve ezilen yoksul emekçi halklar olacaktır.

TC Devletinin Ortadoğu’da Suriye’ye karşı yürüttüğü kirli savaş, Türkiye
Kürdistanı’nda Kürt halkına karşı yürüttüğü haksız savaş ülkedeki ekonomik ve siyasal
sorunların gizlenmesi için kullanılıyor. Milliyetçilik ve ırkçılık körükleniyor. Bu savaşlarda
binlerce genç insan, sivil, çocuk, bebek, yaşlı öldürülüyor. Direnerek toprağa düşen
gerilla da bizim gencimiz, egemenlerin kuklası olarak saldırı savaşına sürülerek ölen
emekçi çocuğu asker de bizim gencimiz. Bütün yıkım ve ölümlerin ötesinde, bu

Tek Alternatif
Sosyalizm !
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Barış, Demokrasi, Özgürlük ve Sosyalizm İçin;
Haydi 1 MAYIS'a, Haydi ALANLARA!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 17 Nisan 2017 Tarihli Çağrısı
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İşçi sınıfımız, ezilen, sömürülen, yok-
sul emekçi halklarımız bu yıl 1 Mayıs Bir-
lik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü
karmaşık toplumsal koşullarda karşılıyor.
AKP-SARAY iktidarı, diktatörlük rejimini
daha da kurumsallaştırmak ve gericileştir-
mek için sözde bir Halk Oylaması düzen-
liyor.

Bir yanda Cumhurbaşkanı, Başbakanı,
Bakanları ile devletin tüm maddi ve mane-
vi olanaklarını kullanan faşist diktatör-
lüğün daha da kurumsallaşması için
çalışan bir taraf; diğer yanda ise baskı,
terör, yasaklar, tutuklamalar ile olanaksız
koşullar altında, faşizme, gericiliğe, sö-
mürüye, baskıya direnen bir taraf. İki hafta
sonra Halk Oylaması gerçekleşecek.
AKP-SARAY Rejimi kaybedecek ancak
bunu açıklaması mümkün olamayacağın-
dan dolayı resmen kazanmış gösterilecek.
Partimiz ‘Halk Oylaması Kampanyası’ sü-
recindeki nabzın bu sonucu doğuracağını
tespit etmiştir.

Bu noktada 1 Mayıs hazırlıklarının
önemi nedir? Halk Oylaması ile 1 Mayıs’ın
bağıntısı ne olabilir? Bugün AKP-SARAY
Rejimine muhalif güçlerin bu rejimin plan-
larına HAYIR deme iradesi oluşmuştur,
ancak bu iradeyi devletin zorbalıkları ve
kalpazanlıkları karşısında sonuna kadar
savunacak, direnecek ve devletin kurduğu
tuzakları yerle bir edecek irade henüz
oluşmamıştır. Bu iradenin ölçüsü 1
Mayıs’tır, Türkiye işçi sınıfının örgütlülüğü-
dür, mücadele yöntemleri ve kararlılığıdır.
1 Mayıs bu nedenle bir gösterge olarak
çok önemlidir.

Partimiz, 1980 askersel faşist diktatör-
lüğünün en temel amacının bu ülkede
neo-liberal sömürü sistemini geliştirmek
amacıyla işçi sınıfının sosyalizm mücade-
lesini kırmak olduğunu 12 Eylül 1980
gününden beri söyleyegeldi. Türkiye işçi
sınıfı, T.Maden-İş sendikası öncülüğünde
ülke çapında yaygın grevler yoluyla 24
Ocak 1980 ekonomik kararlarına, bu neo-
liberal sömürü düzeninin ikame edilmesi-
ne direnirken egemen sınıfların faşist dar-
besi gerçekleşti. Faşizm, ülkemizde sınıf
ve kitle sendikacılığını, devrimci gençlik
hareketini, ilerici kadın hareketini, demo-
kratik köylü hareketini, ilerici aydın hare-
ketini ve en sonunda işçi sınıfının politik
örgütlenmesini yenilgiye uğratmaya
çalıştı. Burjuvazi amacına ulaşamadı,
başta partimiz olmak üzere sınıf mücade-
lesi en ağır baskı ve en derin illegal koşul-
larda sürdü. Sonuç alamayan burjuvazi,
kendi başaramadığını “yöneticileri” eliyle
başta partimiz olmak üzere tüm kitlesel
devrimci örgütlenmeleri tasfiye ettirerek

yaptırttı. Bu aşamadan sonra ülkemiz işçi
sınıfı hareketinin mücadelesi ciddi yaralar
aldı.

Partimiz bütün bu olumsuz gelişmele-
rin sorumluluğunu üstleniyor ve yeniden
örgütlenerek, sınıf içinde kök salarak, sınıf
mücadelesinin muhakkak başarıya ulaşa-
cağına olan inancını yineliyor. Bugün
eğer, başta DİSK olmak üzere sendikalar
1 Mayıs konusunda bu denli edilgen
davranıyorlarsa, bugün 01 Nisan olması-
na karşın halen dört hafta sonraki 1 Mayıs
için bir girişim ve hazırlık yapılmıyorsa, bu
sınıf hareketi içinde ciddi sorunların var-
lığının belgesidir. Bu edilgenlik yıllardır
sürmektedir ve aşılmak zorundadır.

Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs’ların
ülkemizde bütün bir yıl yürütülen sınıf mü-
cadelelerinin bir tepe noktası olduğu
görüşündedir. Türkiye işçi sınıfı 1
Mayıs’larda yine Birlik, Mücadele ve Da-
yanışma içinde bütün bir yılın bilançosunu
ve elde ettiği yeni mevziilerin kutlamasını
yapabilmelidir. Bizim geleneğimizde bu ol-
gu vardır. Ne 16 Nisan Halk Oylaması, ne
de başka toplumsal ve siyasi gelişmeler
işçi sınıfının asli mücadelesinin ertelen-
mesi için bir gerekçe teşkil edemez. Bu ül-
kede olan bütün toplumsal mücadeleler
işçi sınıfının mücadelesinin bir parçasıdır.
İşçi sınıfının sendikal örgütleri bir yandan
Halk Oylaması çalışmaları yürütürken
aynı zamanda 1 Mayıs hazırlıklarını ve
onun propagandasını da birlikte yürütebil-
me yeteneğine sahip olabilmelidirler. Do-
layısıyla 1 Mayıs izinleri ve programları 16
Nisan Halk Oylamasından bağımsız yapıl-
malı, devlet izin vermezse halk oylaması-
na yönelik sınıf içinde yürütülen
çalışmalarda propaganda edilmeli ve tepki
örgütlenmelidir. 1 Mayıs’ın ön günlerinde
29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar
günleri, mahallelerde, semtlerde 1 MAYIS
İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMALARI mümkün-
se FESTİVALLERİ örgütlenmelidir. Ay-
rımsız tüm sendikaların, derneklerin,
girişimlerin ve HAYIR kampanyalarını
yürütenlerin sınıfsal temelde bir araya ge-
leceği platformlar yaratalım.

Türkiye proletaryası, saflarındaymış
gibi gözükerek sınıf savaşının gelişmesine
köstek olan, oportünizmin batağına sürü-
klenmiş ve işçi sınıfı mücadelesinden ön-
ce burjuvazinin amaçlarına bilerek ya da
bilmeyerek alet olan hainlerden hesap so-
rabilecek günlere ulaşacaktır. Türkiye Ko-
münist Partisi, kendi yetersizliklerinin ve
sorumluluklarının da farkında olarak, bu
sorunları aşma konusunda üzerine düşen
tüm sorumlulukları yerine getirecek karar-
lılıktadır. Bu bilinç ile 16 Nisan Halk

Oylaması Kampanyası sürecinde 1
Mayıs’a hazırlanalım. İşçi yatağı semtler-
de, fabrikalarda, tersanelerde, işyerlerinde
hazırlık çalışmaları yapalım. DİSK ve
KESK yönetimlerini, işkolu sendikalarını,
meslek odalarını, demokratik kitle örgüt-
lerini 1 Mayıs Hazırlık Komitesi olarak gün
geçirmeden eylem ve etkinlik planlarını
açıklamaya çağırıyoruz.

1 MAYIS, 1 MAYIS İLK DİLEĞİMİZ,
YAŞATACAK SENİ TUNÇ BİLEĞİMİZ!

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
1 Nisan 2017

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 1 Nisan 2017 Tarihli Bildirisi

1 MAYIS 2017 HAZIRLIKLARI
AKSATILMADAN YÜRÜTÜLMELİDİR !

savaşların faturası yine işçi ve emekçilere
ödetiliyor. Kapitalist patronlar, onların
temsilcileri, ihanet içindeki devlet
yöneticileri bu yıkımlardan, ölümlerden ve
savaşlardan besleniyorlar. Servetlerine
servet katıyorlar. İşçi sınıfı, emekçi halklar
bu gidişata dur demelidir.

Türkiye Komünist Partisi, işçi ve
emekçilere sesleniyor. Krizin yükünü bu
krizi yaratanlar taşımalıdır, sonuçlarına
katlanmalıdır. Onun için bizler seslerimizi
yükseltmeli, kazanılmış haklarımıza sahip
çıkmalı, bir milim dahi geri adım
atmamalıyız. AKP-SARAY Rejimi,
kapitalist burjuva devleti yarattığı bu krizin
yükünün altında ezilip yok olmalıdır. Bu
bilinçle başta Taksim 1 Mayıs Alanı olmak
üzere Türkiye’nin bütün alanlarında
milyonlar olarak 1 Mayıs’ta buluşacağız.

Barış, Demokrasi, Özgürlük ve
Sosyalizm İçin, Haydi 1 Mayıs’a, Haydi
Alanlara!

Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!
Yaşasın İşçi Sınıfının Birliği!
Yaşasın Türkiye Komünist Partisi!

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
17 Nisan 2017

Barış, Demokrasi, Öz-
gürlük ve Sosyalizm
İçin (1. sayfadan devam)
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16 Nisan 2017, Pazar günü gerçe-
kleştirilen Anayasa değişikliğine yönelik
Halk Oylaması Türkiye halklarının iradesi-
ni yansıtmamaktadır. Tüm AKP-SARAY
Rejimi karşıtları ve HAYIR Kampanyası
yürüten güçler, HAYIR oyu veren tüm seç-
menler oylarına sahip çıkarak resmi ola-
rak açıklanan, çarpıtılan oylama
sonuçlarını tanımama hakkına sahiptir.
Tanımamalıdır.

Türkiye Komünist Partisi 16 Nisan
2017 Halk Oylamasını GAYRIMEŞRU ilan
ediyor ve başta Türkiye işçi sınıfının de-
vrimci hareketi olmak üzere, Kürt demo-
krasi ve özgürlük hareketini, devrimci
gençlik, kadın hareketlerini, sendikaları,
demokratik çevre hareketlerini, mahalle ve
semt meclislerini, demokratik meslek
odaları ve kitle örgütlerini her alanda tep-
kilerini dile getirmeye, direnmeye
çağırıyor.

TKP, Meclis’te temsil edilen HDP ve
CHP’yi tüm yasal haklarını kullanarak ilçe,
il ve YSK nezdinde girişimlerde bulunma-
larını, tek tek tüm oyların elden geçirilme-
sini gerçekleştirmelerini zorunlu
görmektedir. Sandık kurullarından gelen
rapor ve itirazların ilçe ve il seçim kurulları
tarafından dikkate alınıp alınmadığını,
alındıysa YSK’ya iletilip iletilmediğini de-
netlemelidirler.

Tüm bu olumsuzluklara ve açıklanan
resmi sonuçlara karşın KAZANAN HAYIR
OLMUŞTUR. Manipülasyonlar ve çarpıt-
malar ile açıklanan “evet” sonucu AKP-
SARAY Rejimi için bir yenilgidir. Bunu
kendileri bizden daha iyi biliyorlar.

Erdoğan kibirli edasıyla “Atı alan Üs-
küdar’ı geçti” diyor. Gerçek oylara dayan-
mayan bir sonuç “zafer” olarak ilan
edilemez. Bu ifadeyi kendisine hatırlata-
cağımız günler gelecektir ve devrimci güç-
lerin mücadelesi bu sonucu
belirleyecektir.

Bu sonuç nasıl alınmıştır?

1. AKP ve SARAY, devletin uçak, heli-
kopter, araç, kadro ve maddi kaynak an-
lamında bütün olanaklarını kullanmıştır.

2. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bak-
anlar günde birden fazla miting ile halkı
baskı altına almışlardır.

3. Varolan Anayasaya göre tarafsız ol-
ması gereken Cumhurbaşkanı Referan-
dum kampanyasını bizzat ve en ateşli
taraftar olarak yürütmüştür.

4. Tüm Gazete ve TV’ler, etkin internet
siteleri AKP-SARAY için çalışmıştır.

5. Belediyeler AKP-SARAY kampa-
nyasına hizmet etmiştir.

6. TV’ler, demokratik basın ve internet

siteleri kapatılmıştır. Demokratik yazarlar
tutuklanmıştır.

7. HDP ve DBP’nin yüze yakın bele-
diyesi hukuksuzca görevden alınmış, dev-
let tarafından kayyum atanmış ve
belediyelere MHP’li, HÜDA-PAR’lı, AKP’li
kadrolar yerleştirilerek halka “evet” için
baskı uygulanmış, HAYIR çalışmaları en-
gellenmiş, HDP’li sandık görevlileri tutu-
klanarak ve gözaltına alınarak çalışmaları
aksatmışlardır. Halka kayyum belediyeler-
inin maddi ve iş vaatleri ile baskı uygulan-
mıştır.

8. 10.000’i aşkın aktif devrimci, demo-
krat, yurtsever kadro tutuklanmıştır.

9. Kürdistan’da Ordu, Özel Harekat ve
Polis güçleri öncesi ve oy kullanma süre-
cinde AKP-SARAY için çalışmıştır. HDP
sandık görevlileri çok sandıkta sandık
başlarına yaklaştırılmamıştır.

10. YSK, kanunları çiğneyerek AKP-
SARAY için ilçe ve sandık kurulu mühürü
olmayan zarf ve sandık kurulu mühürü ol-
mayan oy pusulalarını ve de ayrıca “evet”
mühürü basılı seçmen pusulalarını kabul
etmiştir. “Evet” mühürü kullanılması kendi
başına yasalara aykırı bir uygulamadır.

11. Tüm sandıklarda ama özellikle
Anadolu ve Kürdistan’da sandık görevliler-
inin oran olarak çoğunluğu devlet memur-
larından seçilmiştir. Devlet memurlarına
usülsüzlükler karşısında işlerini kaybetme
karşılığında görmezden gelmeleri yönün-
de baskı uygulanmıştır.

Yurttaşlar, bu sonuç AKP-SARAY Reji-
mi için “zafer” midir?

Kesinlikle HAYIR! Tüm çarpıtma ve
manipülasyonlara karşın “evet” oylarının
yüzde ellinin biraz üstünde çıkartılması ve
hayır oylarının yüzde elliye yaklaşması bir
“zafer” değildir. Halkların yarısı Cumhur-
başkanı’na istediği yetkileri vermemiştir.
Bu Cumhurbaşkanı bu şekilde bu ülkeyi
yönetemez.

Hayır olan sonuç bizzat Erdoğan’ın
eşitsiz mücadelesi ile “evet” olarak açı-
klanmış olsa dahi AKP en az yüzde 10 oy
kaybetmiştir.

Türkiye halkları, çarpıtılmış halk
oylaması sonuçları ile toplumsal olarak di-
reniş mesajı almıştır. Tüm devrimci ve de-
mokratik güçler parlamento içi ve dışı tüm
olanakları değerlendirerek, bugüne kadar
yaşanan süreçlerden sonuçlar çıkararak,
ayrılık noktalarını öne çıkarmadan asgari
müştereklerde birlikte hareket ederek güç-
lerini AKP-SARAY Rejimine karşı direniş
ve mücadele ruhuyla birleştirmelidir.

Komünistler, Sosyalistler, Devrimciler;

16 Nisan 2017 Halk Oylaması bir kez
daha göstermiştir ki, ülkede değişim ve
devrim yeteneğine sahip tek sınıf işçi
sınıfıdır. İşçi sınıfının, ezilen emekçi hal-
kların ve yoksulların iradeleri belirleyicidir.
Genel devrimci, demokratik, popülist yön-
temlerle, salt eylemlilikler ve kampa-
nyalarla burjuvazinin barbar iktidarını
sarsmak, yıkma yönünde mesafe kaydet-
mek olanaksızdır.

İşçi sınıfının örgütleri, başta öncü poli-
tik örgütü Türkiye Komünist Partisi, işçi
sınıfı, ezilen emekçi halklar ve yoksullara
AKP-SARAY Rejimimin tüm maddi olana-
kları, baskı ve manipülasyonları ile etkisi
altına aldığı işçi ve emekçileri ona rağmen
gerekli bilinci taşıyamaz, sınıf içinde kök
salamaz ve yığınların mücadelelerine ön-
derlik edemezse, devrimci direnişin örül-
mesi, tüm devrimci ve demokratik güçlerin
eylem birliğinin sağlanması mümkün
değildir.

TKP, ÖDP, EMEP, HALKEVLERİ,
HALK CEPHESİ ve sosyalist, devrimci
güçler, HDP, CHP ile yüzde 60 MHP seç-
meni ve önemli oran olan yüzde 10 AKP
seçmeni ile resmiyette yüzde 50’ye ya-
klaşan, gerçekte toplam yüzde 60’lık bir
muhalif güç yaratılmıştır. Bu yüzde 60 kit-
le üzerinde çalışılması ve daha da ge-
nişletilmesi gerekir. Burjuva partilerin
milliyetçi ve dinci gericilik etkisi altında
olan işçi, emekçi ve yoksullar bu çalışma-
da dikkat verilmesi gereken kitledir.

Burjuva partilerinin ve rejimin etkisinde
olan işçi, emekçi ve yoksulların bu etkiden
kurtarılması, ancak ve ancak sınıf güçler-
inin üretim birimlerinde ve sınıfın yerleşim
alanlarında örgütlenmesi ile mümkündür.
Sınıfsal çıkarlar sunni olarak oluşmuş
olan siyasi görüş ayrılıklarının üzerinde
birleştirici unsudur.

Yoldaşlar, TKP’nin dostları;

16 Nisan 2017 Halk Oylaması sonucu-
nu tersine çevirmek, haksızlıklar karşısın-
da öfkelenmek yerine, örgütlü
mücadelemizi işçi sınıfının içinde, kökleri-
mizi daha da geliştirerek ve sınıf içinde
çelik kadro çekirdekleri oluşturarak parti-
mizin örgütlülüğünü ve politik etkisinin ar-
tırılmasını sağlayarak olanaklıdır.

Fabrika ve işçi yatağı semtlerde parti
hücrelerinin, mahalle, semt ve ilçelerde
parti örgütlerinin, devrimci gençlik ve ka-
dınlar içinde TKP örgütlenmelerinin ge-
liştirilmesinin başka hiç bir çalışma ile yer
değiştirilemeyeceğini ve tüm dikkatlerimizi
partinin sınıf içinde örgütlenmesine ver-
memiz gerektiğini bir kez daha gördük.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 16 Nisan 2017 Tarihli Açıklaması

Anayasa Referandumu Sonucu Geçersizdir !
Gerçekte Kazanan HAYIR Olmuştur !
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Daha sonra çocuklara armağan edilen
23 Nisan, 1920’de ilk TBMM’nin açıldığı
günü işaret eder. Bu meclis ulusal kurtu-
luş savaşı sürecinde, henüz emperyalist-
ler ile anlaşmalar tam olarak
bağıtlanmadan, ulusal kurtuluş savaşında
yer alan tüm güçlerin de vekiller aracılığı
ile temsil edildiği ilk meclistir. İstanbul’daki
Osmanlı idaresine alternatif olarak Anka-
ra’da oluşturulmuştur. Bu mecliste Lazis-
tan sancağı vekilleri de, Kürdistan sancağı
vekilleri de, ama aynı zamanda Yeşil Or-
du’yu temsilen vekiller de, TKP henüz ku-
rulmadığı için, daha sonra 10 Eylül
1920’de TKP’nin kuruluşunda yer alacak
komünist grupların vekilleri de yer almıştır.
Bu süreç maalesef sürdürülememiş, 1923
Anayasası ve cumhuriyetin ilanı ile 1920
ruhu ve bileşimi terkedilmiştir.

1920’de TKP’nin kuruluşu da, Ocak
1921’de TKP MK kararıyla Mustafa Suphi
ve yoldaşlarının kanlı bir cinayetle so-
nuçlanan Türkiye’ye dönme ve ulusal kur-
tuluş savaşımına katılma girişimleri de 23
Nisan 1920’de kurulan meclis ve o tarihte
ilan edilen hedeflerden bağımsız ele alı-
namaz. Bu anlamda komünistlerin 23 Ni-
san düşmanlığı yaptıkları doğru bir
niteleme değildir. Neki, Mustafa Kemal’in
önderliğinde aynı süreçte girişilen ulus-
devlet yaratma konusunda saptanan çizgi
ve onun tek millet ve tek mezhep niteliği
ile Türk-Sunni İslam rotasına oturtulması,
aklı başında hiç bir yurtsever, demokrat,
devrimci, sosyalist ve komünistin onayla-
yamayacağı bir gerçekliktir.

1956 yılına kadar tek başkan ve tek
parti diktatörlüğü ile yürütülen bu rejim,
tek parti olan CHP içinden ayrışan Demo-
krat Parti tarafından sözde çok partili bir
sürece evrilmiştir. 23 Nisan 1920 tarihinde
atılan adım takip edilemediği ve geliştirile-
mediği, TKP liderleri Mustafa Suphi ve
yoldaşlarının “ulusal kurtuluş savaşını to-
plumsal kurtuluş aşamasına yükseltme”
politikası kanla bastırıldığı için 23 Nisan
tarihli adımı eleştirmemekle birlikte ondan
sonra gelişen İngiliz emperyalizminin dü-
men suyunda bir Türkiye Cumhuriyeti inşa
edilmesi komünistler tarafından deste-
klenecek hiç bir özelliğe sahip değildir.

Bu aşamada bugün CHP’nin 16 Nisan
2017 Halk Oylaması sonucu takındığı
devletçi tutumun kodlarını da yeniden
hatırlamak ve bu kodların tarihsel olarak
1920’den sonraki gelişmelerden beslen-
diğini görmemiz gerekiyor. Bugün bu ülke-
de AKP-SARAY Rejimi varsa ve CHP
buna karşı bir muhalefet görevi yerine ge-
tirmiyorsa bunun nedenlerini 20’li yıllardan
itibaren görmek mümkündür. Gerek DP
gerekse daha sonra CHP dışında gelişen

tüm işbirlikçi burjuva hükümetlerinin her
defasında (1960, 1971 ve 1980) kemalist
askersel ve hatta faşist darbeler ile engel-
lenmesi burjuvazinin kendi içinde dahi
farklı yönelimlere tahammül edemediğinin
işaretidir. Bugün AKP gericiliğinin ve SA-
RAY diktatorasının karşısında CHP dahil
kendilerini “cumhuriyetçi” olarak adlan-
dıran güçlerin sonuç alıcı, son darbeyi
vurmaya yönelik girişimlere yönelmeme-
lerinin nedeni de 1920’de daha sonra
olumsuza doğru dönüştürülerek bugüne
kadar geliştirilen devlet aklının sürmesi ve
CHP tarafından da bu akla sahip çıkıl-
masıdır.

16 Nisan 2017 Halk Oylaması so-
nuçlarının manipüle edilmesi ile 23 Nisan
1920’de kurulan TBMM, onu kuran burju-
vazi tarafından bizzat kapatılmıştır. Bu
gerçeği bu denli net ve sarih görerek ifade
etmek gerekmektedir. Dolayısıyla, 16 Ni-
san 2017 Halk Oylamasının gayrı hukuki
sonuçlarına karşı ayağa kalkmayan, di-
renmeyen, hakkını aramayan, “biz sokak
mücadelelerini desteklemiyoruz ve CHP
olarak kurumsal olarak katılmıyoruz”
diyenler 23 Nisan 1920 Meclis kuruluşuna
sahip çıkmıyorlar ve AKP-SARAY gerici-
liği ile aynı havuzdan besleniyorlar de-
mektir. Bu güçler savunduklarında samimi
olsalar, kendilerine oy veren seçmenlerin
seslerine kulak verseler 23 Nisan vesile-
siyle tüm Türkiye’de bütün şehirlerde, il ve
ilçelerde Halk Oylamasının sonuçlarını
yerle bir edecek milyonların katıldığı etkin-
likler düzenleyebilirler ve bu etkinlikler ko-
münistler dahil, Kürt yurtseverleri ve tüm
Türkiyeli ilerici, yurtsever ve devrimcilerin
desteğini alırdı. Komünistler önderlerinin
uğruna katledildikleri bir Cumhuriyet için o
günün ve bugünün sosyalist yönelimleri
doğrultusunda gelişen ve gelişecek her
ilerici hareketi destekleyeceklerdir.

Bizler, burjuvazinin sunduğu alternatif-
ler arasından tercih yapmak durumunda
değiliz. Günümüzün yurtseverleri, ilericile-
ri, devrimcileri, sosyalistleri ve komünistle-
ri 10 Eylül 1920’de kurulan TKP’nin ve
onun ilk genel başkanı Mustafa Suphi ile
ilk genel sekreteri Ethem Nejat yoldaşların
savunduğu işçi sınıfı ve tüm uluslardan
emekçi halkların, savaşsız, sömürüsüz ve
sınıfsız bir Türkiye programına, onun poli-
tik hedeflerine bağlıyız. Bu görüşleri tekrar
gün yüzüne çıkarmak, 1920’lerin tarih
okumasını sınıf perspektifinden ve her tür-
lü burjuva ideolojisinden arınarak
bağımsız sınıf politikaları temelinde sa-
vunmak bugün dünden daha fazla bir öne-
me sahiptir. İşçi sınıfı ve tüm uluslardan
ezilen, sömürülen halklar burjuvazinin ter-
cihleri arasından seçim yapmak değil,

kendi sınıf politikalarını yaşama geçirerek
yaşanası yeni bir Türkiye yaratacaklardır.
Bu Türkiye, Birleşik Sosyalist bir Türkiye
Cumhuriyetidir.

Partimiz, başta işçi sınıfımız ve ezilen,
sömürülen emekçi halklarımız olmak üze-
re, tüm dürüst, namuslu, yurtsever, ilerici,
demokrat ve devrimci yurttaşlarımızı, em-
peryalizme karşı mücadele içinde ulusal
kurtuluş savaşının toplumsal kurtuluş mü-
cadelesine yükseltme ideallerini bugün
yaşama geçirmek için AKP-SARAY Dik-
tatörlüğüne karşı birlik olmaya, mücadele
etmeye çağırıyor.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
23 Nisan 2017

Haber, görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: tkp.bilgi@googlemail.com - Ederi 50 Kuruş.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 23 Nisan Tarihli Bildirisi

23 NİSAN'IN YIL DÖNÜMÜ ve TÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ
YURTTAŞLARININ GÖREVİ

Anayasa Referandu-
mu Sonucu Geçersiz-
dir... (3. sayfadan devam)

Bir yandan yalan, hırsızlık, çarpıtma
ve manipülasyonla, devletin kurumlarını
da alet ederek AKP-SARAY Rejimi’nin
ilan ettiği PİRUS ZAFERİ’ne karşı sonuna
kadar tüm olanaklarımız, ilişkilerimiz ve
temsil edildiğimiz alanlarda güçlerimizi
değerlendirerek mücadele edeceğiz, diğer
yandan HAYIR oyu verenlerin DİRENİŞ’ini
her alanda örgütleyeceğiz ve ama en
önemlisi Türkiye Komünist Partisi’nin çelik
gibi örgütlü yapısını daha da geliştire-
ceğiz.

16 Nisan 2017 Halk Oylaması bir kez
daha göstermiştir ki, burjuvazi ile müca-
dele keskin bir sınıf mücadelesidir ve bur-
juva iktidarı yıkılıp, tüm kurum ve
kuruluşları dağıtılmadan, proletaryanın ik-
tidarı kurulmadan nihai sonuç alınamaz.

TKP bu Halk Oylaması’nın sonucunu
HAYIR olarak ilan ediyor. Yönetenleri yö-
netemez durumuna getirmek, ve yöneti-
lenleri yönetilmek istemez durumuna
getirmek için tüm olanaklarını seferber
ederek AKP-SARAY Rejimini, burjuva
devletini, manipülasyonlar ile elde ettikleri
sonuç için pişman edecektir.

Yaşasın işçi sınıfının örgütlü mücadelesi!
Yaşasın Türkiye halklarının birleşik müca-
delesi!
Yaşasın Kürt halkının özgürlük direnişi!
Yaşasın devrimci güçlerin eylem birliği!
Yaşasın Türkiye Komünist Partisi!

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi, 16 Nisan 2017


