
2299

Tip-Tkp Birleşme Açıklaması

TKP MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu ile TİP Genel Başkanı Behice Boran’ın iki 
partinin birleşmesi ve TBKP’nin politik ve programatik yaklaşımları konusunda bir-
likte düzenledikleri basın toplantısının basın bildirisi, Brüksel, 7 Ekim 1987.

Türkiye’nin önünde bugün demokrasiye geçilip geçilemeyeceği sorunu duruyor. 
Biz halkımızın demokrasi isteğine yanıt vermede en başta kendimizi sorumlu his-
sediyoruz. TKP ve TİP birleşmesiyle bu sorumluluğun gerektirdiği bir adımı attığı-
mızı kanısındayız.

Genel olarak solun, özel olarak da devrimci solun bölünmüşlüğü ve demokrasi 
mücadelesinde oynayabileceği rolü yeterince oynayamaması herkesin kabul ettiği 
bir olgudur. TKP ve TİP birleşerek bunun tersinin mümkün olduğunu göstermeyi 
amaçlıyor.

TBKP,  alışılmamış yeni bir kimlikle ortaya çıkıyor. Bu yeni kimlik güncel olarak 
halkın sorunlarına bugünden gerçekçi çözümler bulmak, Amerikancı, gerici, mili-
tarist güçlerin politikasına karşı, yapıcı, birleştirici, istikrarlı bir politikayı yaşama 
geçirme çabasıdır.

Türkiye toplumunun politik ve sosyal yenilenmeye ihtiyacı var. Halk arayış için-
de, değişim istiyor. Demokratik bir gelişme yoluna koyulmak nesnel bir ihtiyaç ola-
rak kendini dayatıyor, öte yandan 21. yüzyıl eşiğinde yeni bir dünya oluşuyor. ABD 
ve SB arasında varılan prensip anlaşmasıyla tarihte ilk kez nükleer silahlarda indi-
rime gidilmesinin yolu açılmıştır. Uluslararası yeni bir ilişkiler sisteminin filizleri 
beliriyor. Türkiye barışı güçlendiren bir etmen olarak bu dünyada yerini almalıdır. 
Ulusal güvenlik anlayışını, dış politikasını oluşan bu yenidünyaya uygun yeniden 
belirlemesi lazımdır.

Bütün bunları başarabilmek için demokratik istikrar gerekiyor, Sosyal demok-
ratlardan komünistlere, Kürt demokratlardan, Kemalistlere, devrimci soldan ye-
şillere kadar en geniş sol güçlerin yapıcı katkısı sağlanmadan, sol güçler ile diğer 
demokrasi güçleri arasında bir mutabakat temelinde demokratik işbirliği gerçek-
leşmeden bu amaca ulaşılamaz. Yeni program tasarımızla biz sol güçlerin bugünkü 
kritik durumda oynayabilecekleri yapıcı rolü kendi komünist açımızdan formüle 
ediyoruz.

Yeni program tasarımızda demokrasi fikri kilit bir rol oynamaktadır. Bugün ka-
pitalizm çerçevesinde demokratik bir alternatif öne sürüyoruz. Demokrasiyi koru-
yup güçlendirmeden sosyalizme geçişin yolunun açılmayacağına, sosyalizme ancak 
demokrasi yolundan geçilebileceğine ve sosyalizmin ancak demokrasinin gelişme-
siyle gelişebileceğine inanıyoruz.

Amacımız halkı daha bugünden demokrasinin mimarı haline getirmek, top-
lumun her alanını demokratikleştirmek, gerçek politik güçlerin yansıdığı, halkın 
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katıldığı demokratik bir politik rejimi yaşama geçirmektir. Temel amacımız olan 
sosyalizmin demokratik kültürünü bugünden toplumda olabildiğince yaygınlaştır-
maktır.

Demokrasiyi kazanmanın önünde güçlü bir baraj var. Emperyalizmin ve büyük 
ve tekelci sermayenin tam desteğine sahip olan ANAP yönetimi, Evren ile ve ordu 
üst yönetimi ile işbirliği içinde, hem kaba kuvvete ve tehdide başvurmakta, hem de 
çeşitli kesimlerin çıkar ve beklentilerini, korku ve endişelerini kendi doğrultusunda 
kanalize edebilmektedir. Bu güçlü barajda gedikler açmak, demokratikleşme süre-
cini başlatmak, ancak geniş muhalefet güçlerinin demokratik işbirliği ile mümkün-
dür.

Şimdi l Kasım’daki genel seçimlerde demokratik bir sonuç alabilmek için böyle 
bir işbirliğini yaşama geçirmek zorunludur. Demokratikleşme açısından kritik bir 
dönemdeyiz. Seçimlere katılma hakkına sahip muhalefet partileri arasında komü-
nistlerin ve öteki devrimci sol güçlerin de rol oynadığı fiili bir seçim ittifakı ku-
rulabilir. Muhalefet partilerinin programlarında asgari demokratik müşterekler 
vardır. Devrimci solun, sendikaların öteki meslek örgütlerinin, aydınların istemleri 
ile bunlar çakışmaktadır. Biz demokratikleşmeyi başlatmanın ve bunun önündeki 
ciddi bir engel oları ANAP’ı yenilgiye uğratmanın, bugünkü koşullardaki tek yolu 
olarak gördüğümüz böyle bir seçim ittifakını var gücümüzle destekleyeceğiz. Bize 
kulak veren seçmenleri, l Kasım’da oylarını her bölgede ANAP karşısında en şanslı 
olan muhalefet partisine vermeye çağırıyoruz.

Giderek daha geniş çevrelerin baskı politikasıyla çözülmeyeceğini görmeye baş-
ladığı Kürt sorununa program tasarımızda yazılan barışçı, demokratik ve adil bir 
çözümün getirilmesi güncel bir önem taşıyor.

Partimiz sekter, içine kapanık bir parti olmayacaktır. İşçi sınıfını yalnızca ken-
dimizin temsil ettiği, gerçeğin yalnızca bizim tekelimizde olduğu iddiasında değiliz. 
Öteki politik güçlerin, aydınların, emekçilerin görüşlerinden her zaman yararlan-
maya çalışacağız. Türkiye’nin sahip olduğu fikir potansiyelinin politik sisteme, par-
lamentoya, ülke yönetimine yansıtılması için caba göstereceğiz.

Canlı bir tartışmadan yanayız. Bunun için eskisinden çok daha belirgin olarak 
partimizde demokrasi iç yaşamın vazgeçilmez normu olacaktır. Dışımızdaki bütün 
güçlerle her zaman yapıcı bir görüş değiş tokuşundan yana olacağız. Ülkemizin, 
farklı görüş sahiplerinin özgürlüğüne saygılı, uygarca bir politik tartışma kültürüne, 
yeni bir demokrasi kültürüne ihtiyacı vardır. Ülkenin sorunlarına çözüm bulma ko-
nusunda sonuç almaya yönelik diyalog ve ortak fikir üretmeden başka solu bir araya 
getirecek, demokrasi güçleri arasında mutabakat sağlayacak bir yol yoktur. O ne-
denle, yeni programımızı daha tasarı halindeyken kamuoyuna açıklıyor ve herkesle 
tartışmak istiyoruz. İktidara gelince de, uygulayacağımız politikaları önceden halkı-
mızla, işbirliği yaptığımız politik güçlerle tartışmak her zaman ilkemiz olacaktır.

TBKP, komünizmin temel fikirleri çerçevesinde, yapıcılık, gerçekçilik, eleştiri-
cilik, birleştiricilik ve demokratizimin daha bir dizi öğesiyle belirlenen çağdaş bir 
kimlikle ve ülkemiz komünist ve işçi hareketinin 1920’den buyana bütün devrimci 
mirasına sahip çıkarak politik mücadelede yerini alacaktır.

Evren-Özal rejimi, TKP ile TİP’in birleşmesini ve komünist hareketin rolünü ar-
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tırmasını önlemek için her iki partiye yönelik bir saldırıya girişmektedir. Komünist 
partisinin yasaklı tutulması, 141ve 142. maddeler, partilerimize yönelik tutuklama-
lar Türkiye’nin ayıbıdır.

Yeni programımızı olanaklı en güçlü etkinlikle yaşama geçirebilmek için TBKP 
daha şimdiden legal çalışmaya adaydır.

Bütün demokrasi güçlerini ve basını bu saldırılara karşı tutum almaya çağırıyo-
ruz.

Haydar Kutlu    Behice Boran
Türkiye Komünist Partisi   Türkiye İşçi Partisi
Genel Sekreteri    Genel Başkanı

Yeni Yol, Sayı 1, Kasım 1987


