Tip-Tkp Ortak Komisyon Çalışmaları

Aralık 1985
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne;
Değerli yoldaşlar;
Son doruk toplantısı ve bu toplantıda alınan mesafe, ad’la ilgili henüz çözümlenememiş durum saklı kalmak kaydıyla, memnunlukla karşılanmış, bugüne kadar
yürütülen birleşme görüşmelerinde önemli bir aşama olarak değerlendirilmiştir.
Ad konusu henüz kurulumuzca yeniden ele alınıp bir sonuca bağlanmış değildir.
Çünkü bunun için, konunun, her iki partinin düşünce ve görüşleri, bunlara yol açan
etkenler... gibi öğelerle birlikte milli ve milletlerarası alanlarla ilişkili verilerinin de
ayrıntılarıyla bilinmesine gerek duyulmuştur. Bu verilerin elde edilmesi ise elimizde
olmayan nedenlerle gecikmektedir ve daha da gecikeceğe benzemektedir.
Oysa, ilk ataletin ortadan kaldırılarak belli bir mesafe alındıktan sonra yeniden
durgunluğa meydan vermeksizin, çalışmaların giderek daha büyük bir ivmeyle sürdürülmesi ve kısa sürede sonuca ulaşılması genel bir doğa kuralı olduğu gibi, olayımızda da öncelikle geçerli görünmektedir.
Diğer yandan, son toplantıda kurulmasına karar verilen Komisyon’un ad’dan
sonra görüşeceği diğer gündem maddelerinde, hemen bir sonuca ulaşmasına fiilen
olanak olmadığı, karşılıklı ilk yaklaşımlardan ve belli görüş birliklerinin oluşturulmasından sonra, bu çerçeve içinde, ele alınan konular ve hatta belki konu bölümlerinin, oluşturulacak alt komisyonlar ve/veya raportörlere havale edileceği ve onların
çalışmalarının daha sonraki toplantılarda yeniden ele alınacağı doğaldır.
Yukarda belirtilen noktaları değerlendiren Kurulumuz,
a) Son toplantıda kurulmasına karar verilmiş bulunan Komisyon’un toplanarak
çalışmalara başlamasını;
b) Gene aynı karar gereğince ilk madde olarak ad konusunu ele alacak olmakla
birlikte, o sırada yukarda açıklanan nedenlerden dolayı kurullarımız bu konuyu kendileri açısından henüz bir sonuca bağlayamadıkları takdirde, konu
gündemin ilk sırasında kalmakla birlikte görüşülmesinin daha sonraki toplantıya bırakılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesini ve böylece,
o konuların da sonuca bağlanmasında önemli zaman kazanımının sağlanmasını;
c) Komisyon gündeminde bulunan ortak ad, ortak program, ortak tüzük, birleşmenin dayanağını oluşturacak ortak tarih tezi ve en üst kurullardan başlayarak örgütsel birliğin sağlanmasında yapılacak işlemler, bunların gerçekleştirilmesiyle ilgili bir takvim saptanması maddelerine, bu takvim süresinin
her iki parti üye, yandaş ve kamuoylarının birbirine daha sıkı kaynaştırılması
açısından da değerlendirilmesi maddelerinin eklenmesini
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önermektedir.
Önerilerimizi, elimizde olmayan nedenlerden doğabilecek gecikmeleri önlemek
ve bir an önce her iki tarafça da özlenen sonuca ulaşmak bakımından ortak çalışmalara önemli zaman kazandıracağı inancıyla, Komite’nizin dikkatine sunmaktayız.
Yoldaşça duygularla.
Türkiye İşçi Partisi Merkez Komitesi a.
Behice Boran
Genel Başkan
TÜSTAV Arşivi
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