Birliğin Gücü

Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin Program Tasarısı’nın yayınlanmasıyla Türkiye İşçi Partisi ile Türkiye Komünist Partisi arasında gelişen birlik sürecinde yeni
ve sonuca götürücü bir aşama başlamış bulunuyor. Bu durum gerek ilerici ve sol
hareket, gerekse işçi sınıfı ve emekçi kitleler açısından elbetteki sevindiricidir. İşçi
sınıfının politik hareketinde birliğin politik ve örgütsel düzeylerde sağlanması ve
güçlendirilmesi komünist hareketin büyük bir kazanımı olacaktır.
Genel olarak Türkiye sol hareketinin pek de kısa sayılmayacak bir süreden beri
bir ayrışma ve bölünme sürecini yaşadığı kimsanin meçhulü değil. Geçtiğimiz yıllarda solda, herbir sol örgütlenme içinde egemen olan eğilim ne yazık ki ayrışma ve
bölünme olmuştur. Bundan kazançlı çıkanın sol olmadığı ise ortada. Bu durumda,
Türkiye Komünist ile Türkiye İşçi Partisi’nin birliği sadece komünist hareket bakımından değil, aynı zamanda genel olarak sol hareket, devrimci ve demokratik hareket bakımından da yeni bir sürecin başlatılmasına katkıda bulunabilir, kanımızca
bulunacaktır da. Bu süreçte ayrışma ve bölünme eğiliminin belirleyici kılınması,
yeni düşünce ve yaklaşımların saflarda güçlenmesi sağlanabilir. Hem komünistler
arasında, hem de devrimci ve sol hareketin bütünü bakımından; böyle bir öngörünün ve beklentinin nesnel temelleri vardır, çünkü dünyamızın ve ülkemizin karşı
karşıya olduğu sorunlar yeni nitelik ve özellikler kazanmıştır. Nükleer silahlanma
ve uzay çağının bütün dünyada devlet ve halkları ve tabii bu arada Türkiye’yi ilgilendiren, kapsayan gerekleri ve de Türkiye’nin 12 Eylül sonrası koşulları ve durmu
sol harekette diyalog ve işbirliği içinde olmayı, omuz omuza vermeyi, birlik süreçlerini geliştirmeyi her zamandan çok dayatıyor; bugün artık olmazsa olmaz koşul
haline getiriyor. Bu yeni bir niteliksel durumdur. Bununla beraber soldaki ayrışma
ve bölünme eğiliminin güçlü olmasında öznel yetersizliklerin veya faktörlerin de rol
oynadığı açıktır. Sorunun bu yanı da gözden kaçırılmamalıdır.
“Sorunların çözümleriyle birlikte gündem girdiği” gerçeği bu sorunların kendiliğinden çözülebileceği anlamına da gelmiyor. Tarihin insanların önüne çıkardığı
sorunlar otomatik olarak değil tersine yine insanlar tarafından yürütülen bilinçli ve
amaçlı bir faaliyetle, yani öznel faktörün etkinliği ile çözülebilir. Bunun için herkesin kendine ve dostlarına, hem düne, hem de bugüne, zamanla çok daha gelişmiş
olması gereken bilgi hazinesiyle, solun deney birikiminin bilinciyle yaklaşması gerekir. Sol kanattaki ayrışma ve bölünme eğiliminden nesnel koşullardan çok öznel
faktör sorumludur.
Türkiye İşçi Partisi ile Türkiye Komünist Partisi’nin birliği, bu sonucun elde
edilmesi, her iki partinin ortaklaşa yürüttükleri, hedefe kararlı bir faaliyetin ve her
iki partinin devrimci geleneklerini, programatik birikimlerini, örgütsel güç ve potansiyellerini günümüz koşullarında yeni bir senteze kavuşturma çabasının ürünü
olacaktır. Türkiye Birleşik Komünist Partisi işçi sınıfının politik hareketinde tarih2307

sel bir ayrılığın ortada kaldırılması anlamında bir dönemeci ifade edecktir.
Bu birlik genel, soyut ilkeler düzeyinde kalmıyor. Bu birlik teoriye yaratıcı bir
yaklaşım çabasında, dünya ve Türkiye durumunun, değişme süreçlerinin çözümlenmesinde, devrim sürecine yaklaşım ve stratejik yönelimlerde, ittifak ve işbirliği
politikasında, kitleleri harekete geçirme yollarında, sosyalist Türkiye’de sosyalizmin
sahip olacağı içerik ve alabileceği özgül biçimlenmelerde, partinin oynacağı rol ve
buna uygun gelişmiş bir parti içi yaşam ve normları konusunda, geçmişe eleştirel
bir yaklaşımda ortak sonuçlara varmanın somutluğuna ve gücüne dayanıyor.
Türkiye Birleşik Komünist Partisi içinde bulunduğumuz aşamada Barış ve Demokratik Yenilenme amacını öne sürerken, bu politik yöneliminde her şeyden önce
işçi sınıfının ve emekçilerin, sol güçlerin eylem birliğini güçlendirmeyi esas almaktadır. Politik güçler dengesinde barış ve demokrasi güçlerinden yana nitelikçe yeni
ve daha elverişli bir durumu elde etmenin ilk koşulu olarak Barış ve Demokratik
Yenilenme’nin toplumsal ve politik güçleri arasında bir diyalog ve işbirliği politikasının geliştirilmesi öngörülmektedir. TBKP politikasının bugünkü toplumsal politik
gerçekliğe sıkıca bağlarken, bu gerçekliği değiştirip dönüştürmeyi, birlik süreçlerini
geliştirip güçlendirmeyi politikasının eksenine oturtuyor. Sol güçler arasında daha
ileri aşamalara, sosyalizme uzanan birlikteliklerin temel taşlarının daha bugünden
döşenmesi amaçlanıyor. Görülüyor ki, Türkiye Birleşik Komünist Partisi ürünü olduğu ikili birleşmeyi aşan bir birlik ve birliktelik anlayışı ve yönelimi içinde olacaktır. Komünistlerin ve sol güçlerin birliği, geniş yelpazede barış ve demokrasi güçlerinin birlikteliği stratejisinin ve pratiğinin gündeminde sonuna kadar kalacaktır.
Türkiye İşçi Partisi ile Türkiye Komünist Partisi birliği her iki partinin işçi sınıfımıza, Kürt-Türk bütün emekçilere, uluslararası işçi sınıfı ve komünist harekete
karşı yüklendikleri sorumluluğun bir gereğini yerine getirmeleri olacaktır. Birlik
ulusal düzeyde komünist hareketin güçlenmesi olanaklarını artırırken, bir bileşeni
olduğu uluslararası hareketin güçlenmesine de doğrudan katkıda bulunacaktır. Bu
katkı elbette kendi çapımızda ama önemli bir katkıdır. Bu önem, komünist hareketin birliğini sağlama ve güçlendirme sorununun bazı ülkeler için de güncel bir
sorun olduğu günümüzde çok daha artmaktadır. TBKP Program Tasarısı ile bir
yandan da barışı koruma sorununun aldığı yeni yaşamsal boyutu dikkate alıyor ve
bu konuda da tüm barış güçleriyle birliktelik ve dayanışmayı öngören bir politikaya
yöneliyor.
Türkiye Komünist Partisi ile Türkiye İşçi Partisi birliğinin önemini belirtmek,
yeni sorumluluklar altına girmek, birliğin yaratacağı gücü toplumsal pratikte de kanıtlanması görevine dikkat çekmek anlamına gelir. Başarılacak görevin önemini belirtmek işçi sınıfımıza, uluslararası harekete karşı bir taahhütte bulunmak demektir. Biz Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin bu güce sahip olması görevini daha
bugünden önümüze koyuyoruz. Her iki partinin yandaşları, üyeleri, militanları ve
kadrolarıyla… Bilinçle, birleşerek, kaynaşarak.
Yeni Yol, Sayı 1, 1 Kasım 1987
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