3. Sol Parti ve EMEP ile İlişkilere Dair Karar
İttifaklara dair
Düzen siyasetinin sınırlarının dışında, anti-emperyalist, laik bir emekçi halk
hareketinin yaratılması için uzun bir süredir bazı partilerle sürmekte olan çalışmaların
şu ana kadar sınırlı sonuç vermesi bir olumsuzluk gibi görülse de, sürecin
önümüzdeki zorlu dönem açısından değerli bir birikim sağladığı ortadadır. Türkiye
Komünist Partisi bu birikimin boşa gitmemesi, tersine yaratılan zeminin güçlenmesi
için üzerine düşeni yapacaktır.
TKP, EMEP ve Sol Parti arasında yürütülen temasların açıklık ve samimiyet üzerine
kurulu olması önemli bir kazanımdır. Bunu da veri alarak Türkiye Komünist Partisi
2022 Olağanüstü Konferansı, sürecin daha ileriye taşınması için kendi tutumunu hem
dost partilerle hem de kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu duymaktadır.
1. Türkiye’de temel ihtiyaç, düzen partilerinden tamamen bağımsız, ilkeli bir
devrimci odağın yaratılmasıdır. Bileşeni olan partilerin kendi program ve
örgütsel-siyasal varlıklarının üzerini örtmeyen, tersine her bir bileşene ek bir
enerji veren böyle bir odak, yalnızca bugünkü güncel gereksinimler açısından
değil, devrimci bir yükseliş dönemi açısından da tarihsel bir işlev üstlenebilir.
2. Böylesi bir odak, kendisini üç partiyle ya da sadece partilerle sınırlayamaz.
Başka siyasi güçler, toplumsal hareket ve örgütlenmeler bir emekçi halk
hareketinin yaratılması için zorunlu unsurlardır. Üç parti, belli dönemlerde
kanıtlanan ve etkili olan ortak hareket etme yetenekleri, temsil ettikleri siyasi
gelenekler itibariyle bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynayabilirler ve
oynamalıdırlar.
3. Süreç aynı zamanda ilkesel konumlanışların terk edilmediği, yapıcılık ya da
güncel gereksinimler kaygısıyla temel kalkış noktalarının belirsizleşmediği,
tersine toplumda sanıldığının ötesinde bir yaygınlığı olan düzen karşıtlığı,
laiklik ve anti emperyalizmi daha güçlü ve sarsılmaz kılacak bir kararlılıkla
ilerletilmelidir.
4. Bu nedenle “en geniş güçlerin birliği” gibi şu ana kadar yararlı hiçbir sonuç
vermemiş, tersine Türkiye’nin devrimci birikimini düzen içi siyasete mahkum
etmiş bir yaklaşım yerine, emekçi halkta heyecan yaratacak bir ortak
programla hareket ederek yeni bir seçeneğin yaratılmasını hedefleyen bir
siyaset tarzı benimsenmelidir.
5. Bu siyaset tarzı, ülke gündemine karşımıza çıkacak olan daha geniş dayanışma
biçimlerini, gerçek sorun ve mücadele başlıklarında çok farklı kesimlerle, hatta
düzen siyaseti unsurlarıyla yan yana gelme olasılık ve zorunluluğunu
dışlamamaktadır. Tersine, ilkeli ve devrimci bir odak, toplumsal dinamiklerin
etkisinin artması ve sonuç almasının biricik koşulu olarak görülmelidir.
6. Üç parti seçimlerden ibaret ya da seçimleri merkeze koyan bir işbirliği ya da
ittifak anlayışını reddetmektedir. Bununla birlikte seçimleri içermeyen bir
mücadele ortaklığının hem inandırıcılığı hem de etkisi azalacaktır. Seçim tarihi
hâlâ belirsiz olmakla birlikte, seçimlerdeki tutumun da bir an önce netleşmesi

gerekmektedir. Türkiye Komünist Partisi, sermayeye, sömürü düzenine, dinci
gericiliğe ve emperyalizme karşı konumlanışı seçim sürecinde de koruyup
güçlendiren bir seçim politikası izleyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
iktidara doğrudan ya da dolaylı bir biçimde yardımcı olmayacağımızı, tersine
onu zayıflatacak bir tavır geliştireceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Bu
tavrın sermayeye, sömürü düzenine, dinci gericiliğe ve emperyalizme karşı
konumlanışımıza gölge düşürmemesini sağlayacak deneyim ve birikime sahip
olduğumuzu düşünüyoruz.
7. Üç partinin ortak seçim tavrı geliştirememesi durumunda bunun en kısa
sürede, gerekçeleriyle kamuoyuna açıklanması ve sürecin seçimleri dışarıda
bırakacak biçimde ilerletilmesi gerekir. Kuşkusuz böylesi bir sonuç, bir geri
adım olarak görülebilir. Ancak bu geri adımın olumsuz sonuçlarını azaltmak
mümkündür. Üç parti daha şimdiden hayat pahalılığı ve sermayenin emekçi
halka karşı saldırılarına karşı ortak bir direncin örgütlenmesi konusunda
işbirliği kararı almıştır. Bu geliştirilmelidir. Buna ek olarak devrimci güçlerin
giderek solu da içine alan çürütücü siyasal iklimin dışında kalması için üç
partinin farklı bir siyasal ahlakın geliştirilmesinde, sendikalar-medya-gençlikkadın hareketi gibi önemli başlıklarda birlikte hareket etme kültürünün
güçlendirilmesinde rol üstlenebileceği ortadadır. Türkiye Komünist Partisi
bütün bu başlıklarda Konferans sonrasında her iki partinin yetkili kurullarına
öneriler sunacaktır.
8. TKP 2022 Olağanüstü Konferansı seçim politikalarında üç parti arasında bir
ortaklığın sağlanamayabileceği olasılığını hesaba katmakla birlikte, partinin
yetkili kurullarına bir devrimci ittifakın seçimleri de içine alacak bir biçimde
yaratılması hedefini sonuna kadar koruma görevi yüklemektedir.

