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Tip-Tkp İrtibat Sorunları

                                                         10.3.1981
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesine
İlişik mektubun, tarihinden de anlaşılacağı üzere, yazılması ile Komitenize ulaş-

tırılması arasında oldukça uzun bir süre geçmiş bulunuyor. Ancak bu gecikme bize 
ait nedenlerden kaynaklanmamıştır. Çünkü tarafınıza hangi biçim ve yolla iletebi-
leceğimize ilişkin açık bir fikrimiz, ne yazık ki, bulunmamaktadır. Gerçekten, 12 
Eylül’ün hemen sonrasında, genel sekreterimizin yetkili arkadaşınızla yaptığı gö-
rüşmede gerekebilecek her türlü bağıntı için Batı Avrupa’da karşılıklı olarak yetkili 
iki arkadaşın tanıtılması konusunda görüş birliğine varıldığı ve bu, tarafımızdan 
derhal yerine getirildiği halde, henüz bu görevi yükümlenmiş herhangi bir TKP’li 
arkadaşı tanıyabilmiş değiliz.

Böyle bir bağıntı, çok önceleri birlikte kararlaştırılmış, ancak yetkili arkadaşı-
nızın belirttiğine göre elinizde olmayan nedenlerle gecikmiş bulunan her iki parti 
heyetlerinin dost bir ülkede bir araya gelmeleri konusundaki teknik ayrıntıları da 
çözümlemede de yararlı olacaktı. Bununla ilgili olarak gerçi bir telefon görüşmesi 
yapıldı. Ancak bu kez de, vize zorunluluğunun ortaya çıkışı ve 12 Eylül sonrasında 
yurt dışına çıkmış bulunan arkadaşlarımızın yeni duruma intibakları bakımından 
bir süre hareket serbestliklerinin ortadan kalkmış olması, bu telefon görüşmesi ile 
yapılan çağrıya olumlu yanıt verilmesini engelledi. (Aynı engeller bugün de devam 
etmektedir. Ancak uzun olmayan bir süre sonunda arkadaşlarımız hareket serbest-
liklerine yeniden kavuşacaklardır.) Bu telefon görüşmesinde bugün için çağrıya ka-
tılmamızın olanaksızlığı ifade edilip “gene telefonlaşalım” denerek bu bağlantının 
devamı arzusu belirtilmişti.

Diğer yandan, genel başkanımızla yapılan tesadüfi görüşmede her iki parti ara-
sındaki bağıntı da söz konusu edilmiş ve tarafınızca sizleri bulmanın çok kolay ol-
duğu belirtilmişse de bunun somut gerçekleşme biçimi üzerinde ayrıca durulma-
mıştır. Daha sonra kendisine iletilen bilgide, sizlerden bir telefon geleceği ve bu 
telefon görüşmesinde kararlaştırılacak belli günlerde telefon etmeniz yoluyla ara-
mızdaki bağıntının kesintisiz sağlanacağı ifade edilmiştir.

Bugüne kadar böyle bir telefon da almış değiliz. Yurt içinden aldığımız bilgiler-
den de, arkadaşlarımızın ısrarlı çabalarına karşın, benzeri bir durumun söz konusu 
olduğu anlaşılmaktadır.

Partimiz, her iki parti arasında imzalanan “protokol” ve bununla birlikte, her iki 
parti heyetleri ve yetkilileri arasında görüş birliğine varılan noktalardaki görüşlerini 
korumaktadır. Ancak karşılaştığımız ve imzalanan protokol ve varılan görüş bir-
likleriyle bağdaşmasına olanak bulamadığımız olumsuzluklar karşısında Partinizin 
de aynı konumu sürdürüp sürdürmediği konusunda ciddi tereddütlerimiz doğmuş-
tur.
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Gelecek günlerdeki gelişmeler durumu herhalde açıklığa kavuşturacaktır.

Behice Boran   Nihat Sargın
Genel Başkan   Genel Sekreter

TÜSTAV Arşivi


