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a. legal Komünist Farti Kurnaya ve

[uııiuırnaya Tevessül Edeıılerin

DiıııınTE§E!..

Dolaylı da o]sa höld, provokasyona devam ediyorsunuz. Fuzuli
ldfazarılrk]arla gündemi meşgul edip esas işi, genel gidişi boğuntuya
getirmek istiyorsunuz. Anti koloııyalist mücadelenin, esas me€raslna
kanalize edilmesino veya iç dinamik programm formüle edilerek uy-
gulanmasrna enge] olmaya çalışıyorsunuz. Ama nöfile, bütün bu ça-
balar, tarihe ayak diremeler ve çamura yatmalar olarak geçecektir.

Biz diyor,ıız ki gelin bize "biraz nefes aldırrn" da şu "iç dinamlk
program]nl» çrkaralım... Uygulamada ko.lonyalizm gerileti]dikÇğ pra-
tik içinden bir progresist partinin kadrosu zaten çIkacaktır...

Sayın Turgut Özal doğru söylemektedir. Hiçbir kolonyal yöne-
timin a^lternatifi yoktur, hiçbir kolonyal yönetim kendine a]ternatif
çlkarmaz, çıkaramaz. Kolonyal yöıetimlerde ancak yedek memuf
kadro}arr bulunur ki hiçbiri dlğerinden farkiı bir program uygulaya-
maz. Bizdeki parti adrndaki kadrclarrn ayriyeten yükiendikleli bir
görev de "demokratikiik göstelisi" memurluğudur. Ama bu kadar
fazla memuru da bu altyapl, bu ekoncml çekmez, çöküverlr... (*)

(*) Btr üıkede koıonl ekonomısinln asli unsuıları olan ve biılblrinı vareiıe! A§keıtta,
Bankelük, İüccarıık, Fahişelik, Pezeveııktjk. Taşoİ-oıtluk (j}ıüte9lüit!iı.), Fa§on
İmaıat(İiık (Montal sanayii il6 olabiıir) v8. gibi nıeslekıer otbabı gaınca erttyof
Ye 8üçıeİıiyoı8o, ü§t€lik yorleşü gtvil btİ loplumuİı aogyo-ekonoml} yaptsrnın
ıslı un§utları olan «Billm r,damhts», gaö5tçılrk, §anaytcilik vs. gibı mesıckıer
elbabı ort&ila!ı gilinlyo.§a o toplrr.n süİatıo üoıoniıeşlyoİ demektir.
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Bu durumCa nasr1 oluyor da komünist parti kurmaya, kurdurme,
ya ça]ışryorsunuz? Bu görüntünün gerçekiiğine kimi inandırabilir-
§iniz? Kimleri inandrrmayr planhyorsunuz?

Tevessül ettiğiniz işin sanimi olan tek yanı, o1sa olsa bir "diş
dinamik" olayrndan, Sovyet]erdeki yeni açrlmdan etkileşim, daha
doğrugu haber alma (veya tüyo a]ma, kopye çekme) kana]r açmak
isteği oiabilir.

Mitii Kurtuluş Savaşr denilen anti irolonyalist kaJkrşmamz srra-
6mda da Mustafa Keınal'in direktifleri ve gözyumnasl ile 

-1917 
ih-

[ila[ne- böyle kanallar legal ve yarr iiiegal o1arak açrlmrştr. Ama o
za,ma:l7ki bu kanallann emperya]ist isti].übarailna açlk .olmasl düşü-
nülemezdi. Belki daha sonra]arr Şefik Hüsnü vasıtasıyia. Ba"tıya istih-
bara! srzrntısr veri]m.iŞtir...

Ancak bugün legal olarak kurulacak bir komünist]er klubü ta-
mamen kolonyalistlğIin do]ayısiy]e ernperyalistlerin gözetimi ve hat-
ra denetimi a]trnda çalışabilecektir. Sovyetlerdeki ve sosyalist ü]ke-
lerdeki değişimlerden gelecek haberier emperya}ist sansüriinden, re-
daksiyonundan geçerek gelecektir.

Dolayısiyte 192O'lerdeki grupların hazin sonlan hatırlaııı,sa, ku-
ru]masr ve kurdurulrnasr düşünülen komünist klüplerinde bu]unabi-
]ecek dürüst ve namuslu kişilerin, türlü emperyalist komp]olarla hay,
di haydi harcanabileceği ihtima,li gözden ırak tutularnaz. (*)

Bu kritik durum muvacehesintie şu srralarda Türkiye'de bir legal
komiinist partinin kurulması ve kurd.uruiması. gereğino samimi o1a-

rak inananlara, -alternatifini 
de işaret ederek- bif öneride bulun-

mak istiyoruz : Gelin itericiliğin, sosyalizmin, komünizmin temel kav,
ramrnda, ana kavramında yani .emek» lıavramlnda anla§alrm... Şa,
yet anlaşrrsak kııracağınrz veya kurciuracağrnrz legal koniinist par,

(*\ za,ler. _Irıt olaİak_ TüI]rıerin başna ıre geldiyse «ya meİaktan ya ya,raktan

(kıltçtan)» gclnıiştir. Me§ela orta Asya'da Çinliledn asımilasyon tasallutuna
uğfamrala!ı meİa]itan, Avİrıpa'dairi yeılilgileİi de yaralrtaa kaynaklanmıştır,
Etr nr0r&k ilİrri biT tğcğssüs dağil capİi ile anlamayr, a]ia",:nay! daıa dcğrusu

kayDa.şıp hqcl§şılayl eİnaQlayan «oy!ünbazh(i» an'],nltnda i],lrel bir meraktlr,
Biiyle bir n,icrıı(la rrtgaı cl inyedın biİşey]er öğİenebilmek niümküıı olsaydt he!-

hangi bit «yıillya)ll» ;]iiıbilcsiıfn büyı]cilsıl de bı]: bilirır ada nian en iıeri bu-

luşlaunı _«tiiyo» .,ülıı!ırlç_ öğIcnelrilır,dl.
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tiye katrlınamakia beraber anti koloııyalist iç dinamik progTam uy-
gulayıcrlarr olarak, saniiıliyetiniza lnanaralı kurr:iuşunuza yönele-
cgk *ncreden gelirse gelsiıı- her tiirlü saldırrya lıarşr sizinle bera-
b3r olacağrz... Aına şayet anlaşamazsak veya rauhatap çıkınazsa ku-
rulrişuııuza veya kuruluş ça!ışmalarmrza karşı halkrmrzCa oluşacak
on ufak bir gıcrğr (aleriiyi) hissettiğimiz an, herkesten önce biz sizİ
bütün gücümüzle ve her vasıtayla lanetlenıeye başlayacağrz... ve
bundan böyle artlk kurunun yanııda yaş da yakrlamayacak... Çün-
kü "12 Eylül" döneminde bunun tam tersini yani ancak ya]rı]acak
yaşlan tutuşturmaya yetecek kadar kurunun yakrldlğını da gördük...

Tabii herşeyden önce böyle somut öneı.ileıe muhatap olabi]mek
için aranızda adam gibi adam]arın bulunrnasr, sorum]u]uk alması ge-
rekir. Ancak yine de işin ciddiiiğiıi vurgulamak bakımından önerimi-
zi şirndiden -analoji metoduyla- biraz daha açmayı yararlr şşörü-
Yonız; Çünkü bütün lıunlara rağmen oyunbazirk histerisinde trrma-
narak, hala "birkaç tane komünist partisi, kurdururuz fikirleri hoşu-
muza gitmeyenlerin veya anlayamadrklannırzın hepsi, hevesine, me-
rakrna göre girecek bir yuva bulurlar.. rtiye düşünebiteceklerin nasıl
"gaf!et, dalaJet lıatta hıyanet" içinde olacaklarr daha iyi anlaşrlsn:

Matematik, Fizik gibi tabii bilimlere 6,şina olanlar bilirler ki bir
teorinin geçer]iliğini yitirdiği saha]ara gelindiğinde onun temel pren-
siplerinin, ana kavramlarınrn soyutlanmas.ma (geııellendirilmesine,
şümu1londirilmesine veya ince]tilmesine) gidiler€k, teorinin *exten-
sion"ınrn veya geiıişletilmesinin vğya -eski deyimle- yeni sahalara
"temdidi"nin ya.pılması gereklr. Bazen de bunun tersi olur. Bir teori-
nin temel prensipleri, ana kavramlai:ı soyutlanarak tecri genişletilip
o ana kadar görülınemiş veya deneysel olarak bulunmamış sahalar,
alanlar teor!]i olarak keşfeCilir.

Mesela Fizik Biliminii1 "Dinamik, toorisinin ana kavramı "küt-le"dir; çünkü kütlesiz hare]üet düşünülenez. Ne var ki bu kavraın bu
asrln baş]arna kadar hemen hemen "ağrrlık, kavramr ile aynr şey-miş gibi düşünülebiliyordu; veya en azından, değişken küt]e, zaman
ötesine doğru gidebilen jtütle, soi]suza gıden kütle hlç clüşünülemi-
yordu. Çünkü kütleyi ancak dünya çapında düşünfre al,şkanlrğı var-
dL. za,İen o zamanlar uzaya Tanrl kanşıyordu ve görebildiğimiz uzay
cisimlerinin bi]e ancak bir taklm clinl ve mistik anlamları varclı. An-
cak Einstein'ln iza.fiyet kufamrnd,an sonra kütlenin evrense] tarifi
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yap dl. Yani küilenin her zamarı ve her yer için tarifi yapılarak bu

şekilde dinamiğin büiün kanuniarr zaman boyutundaki her üç bo-

yut}u mekdn için teşmi] edi}rniş yini dinamik teorisi uzay için geniş-

letilmiş oldu.

Marxizmo gelince... Bilindiği gibi "Tarihi Materyalizm, bunun
baş teorisidir. Bu t€oriniı ana ]<awa,ınr da "emek"tir. §ı] "emek" kav-
ramı Eatı'da, sanayi devrimi süJesilice, sanayi top]umunun hğkim fi-
kirlerinin ağr ideoiojik basl,.rsı altrnda adeta "meta üretimi yapan

emek, yani pazaf j.çin "çoğalima ,llJetimi yapan grng}r" yani "kendisi
meta olan emğk, veya "iş, kavram], ile özdeş gibi düşünülmüştür;
veya en azlndan, «zanaü» kav;,arnrnr da doğuran ,emek», zaman
ötesine doğru gidebilen "eııek" hiÇ clüŞünü jememiştir. Yani iş yap-

mayan "emek,iiı ne menom bir şey olabileceği hiç düşünülmediği
gibi, .zaman,n bu teoride de izafi olabi]eceği haya] bile edilememiş-
İi.. Ç.lrl..l *€mek, en fazla, meta üreiimi yapan sınıf]r toplum]arda,
piyasa ekonomisine, paia e]roncmisine geçmiş iopiumlarda düşünme
ve parasal representasyonu tgösteri}iŞi) ile değerlendirme ahşkanhğl
ağlr basmrşiu,. Buna göıe «za:nal]»ln liö]esi clerak bilinip ku]]an an

"omek, nasr] o1rıI da "zaman,ı coğulı,ıuş ciabili],di?. " Bunun netice-

si olarak yakın zamanlara kadal da, insanlığln iik döıemleri, "vah-
şot, diye adlandrrdığrmız dönemleri, "ilkel korn,iıal toplum mutlu-
İuğu" gibi ifadelerle rnistik bir şekilde idealize edilmiş ve kallte farkr
ile tekrar ulaşacağımrz bir cennet olarak vaadedilmiştlr,

Yani fizikçilefin ulaşanadlklan (bitemedik'leri) uzayı yorumla-

mak için dincilerle ınücadeleye giren astrologlar gibi klasik mark-

sistler de ta.rih öncesini, d-aha doğrusu insanlrğrn va,hşet dönemini yo-

rum]amak için yine cincj]erle kapişrnrşiardır, Hem de iki talaf da o
ciöne mdeki iı-rsanların lyi insanlal veya peygambel]er olduğuna inan-

dıklarr haldo kaprşmışlaı,dir. Buıada şu ncktayl özellikle vurgulaya-

lrm ki bura<la sözkonrrsu olan porjtik bir taktik değildir; sözkonusu

olan, dinin bi]imsel izahıciır...

Lonin, Marksizmi, bir ta]çun taktik ve öğretllerle anti kolonya]ist
boyut kazandrrarak pratikte P"usya'ya kadar sündürüp uygulayabil-
mİşt:r. Aiıcak 1917 nin ideatirt dtvrirnci]erinin büyük ütopisi "Hin-
,:iisİan Devrimi, gerçeirleşememiş, gelçekleşemediği gibi doktıin or9-

da bir "komüııistler lruliibü"[den başka birşey de brrakamamıştır,
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Haita bugü,n bu öğreti, Soıryetlerin büyük devlet imkinlarina rağ-
men Afganistan'da bile şicldetli alelji ve l,eeksiyon yalatmıŞtf.

Çünkü Lenın'in F"us lmparatorluğundalıi halkların Çarlığa karşı
duyduklarr nefreti kullanaralı sağiadığr birti]<, bilimset bir anti ko-
lonyalist program uya.r]iğa gerçekleşmemişiil.

Artık rahatça görii]moktedir ki ı{arksizm-Leninizm, fakir ve geri
kaimış halklara, ilkel bir ayaklanma çağrrsr yapmaktan başka birşey
verememekte, öğretemenıektedir. o halde ciddi bilimse] bir çalrşma
ile Marksizmin bu bölge]ere, a]anlara teşmilinin, temdidinin yap -

masr gerekmektedir. Bunun için ise helşeyden önce "emek" kavraml-
nln ewensel taİifinin yapıimasr gefekmekt€dir. Yani "emek" kavra-
mrnın her mek6,ndaki, dünyanın her yerindeki halklar İçin ne anla-
rna g€ldiği, aynı zamanda geçmiŞte 

-"zaman"m baş]anglcma kadar-
oe anlam]ara geidiği aksiyomatik olarak bulunup çıkarılmalrdrr. Ya-
ni bu da demektir ki .emelr" parasal gösterilişlerinden bağrmsrz ola-
rak değellendirilebilmelidir.

Bu 1917'nin idea]ist devrimcilerinin radikal bir şekilde uygula-
maya kalktıkiarı bir "parayı ortadan kaldrrrna hevesi. değildir. Bu,
bugünkü seviyesins ulaşan )ıilimlerin hemen hepsinin tahkik edip
onaylayacağr bir teorinin (geıİşleiilmiş talihi materyatizmin) diiçı-
yadaki bütün geri kalmiş lıalklar iarafından benimsenip maddi güç
haline gelerek uluslararasr tekeller! duraklatma, geriletme ve tecrit
etme mücadelesi demek olacaktrr-

Çünkü bug,iirı rrlus]ararası tekeller gelişen komünikasyon (ula-
şım, haberleşme ve o_vun deği1 oyalama) teknoloiisini kullanarak in-
sanla.rr bir hayvan mesabesine indirgemek üzeredir. Çünkü insanla-
rün tiim emeğini tüketiın kaı,şılığı kapatmaktadır. Halbuki tüm ça-
basr veya yaptlğl iş, ya]nız ihtiyacı olan triketim karşılığl o1arak alı-
nan mah]ük]e.r hayvaılardrr. Çünkü hayvan iş yapar ama «emek,
vennez. Emek insana ait bil kawarndrr... Ama bal yapan arı ile, meta
ilretimi yapan bir işçi arasında ne fark vardır? Birinin emek verdi-
ğini, ötekinin içgü.düsel çalra gösterdiğini vurgulamak yetmez. Kalciı
kj meta üretiminde glttikçe artan ve yaygınlık gösteıen bir şekilde
rcbotlar da kullanıImaktadlr artlk... Robotuıı etkin}iğine do emek mi
d€me]iyiz? Brı farkr açrk seçi}t göstermedikçe "emek, kavramlnl da
bilimse] şekilr!e kavray:lmaz vc miSL.k yorum:arı ile oyalanarak em-
peryalizmin tekellerine yern oluruz.



Çiiııkü saldırgan tekellerin ideologlarr iki yüzlüJükte o kadar per-

vasızlaı ki, bir yandan insanhğın iik büyük emek mahsu]lerİ olan

auazzam taprnak]arr, tann heykellerini, sunaklarr vs, dini oserlori

n.rİ--rlrt"tlİ hükümdarların kjyfı emel< gasbı olarak açıklayıp ken-

dilerinin ne kadar müşfik vo haİkaniyetli o]duklarnı ispata çaltr-
Ürt* U* yandan da İlirın lyi birşey o}duğunu, dini_ibadet ve ıta,si-

hatlann faydalı olduğuor, ,uu, etmektedirlor, Klasik Marksistlerin

ıo İlrnaıy. maar yaptiklan, bu iiiyüzlülüğün sebeplerini ortaya çı-

tu"r""t yerlne, onlann birinci tezlerine aynen katrlıp ikincisine kar-

şİ çrturu-l., düştükleri açmazda bocalamaktan ibaret kalmıştr, Çün-

İ.r:'lrl, "ll.al komünal toplum, ütopisi, bir «cennet, ]<avramından da-

;; ;; *İ; Jeğiidir... İ{albukı insanlığrn, bolluk dönemlerinin tüm

"r""s-i 
vererek meydana getirdiği o ııuazzam eserlerin o]uşum fe-

nom*enınae,sırfeserleıinpi-yasadeğori(met,adeğeri,parasaldeğeri)
yok diye ınaddiyat görememek bir "çfıt" saplantrsr değilse aşın bir

obsesyon halidir.

Evet "tarihi materyalizm. teorisi artrk Hindistan'a kadar teşmil

ecnlenllir, genişletilebilir ve gğnişletilmelidir, Bu aynı zamanda Awu-

İu'Jr" çİt." blr duşrincenlı oryentasyonuna gidilmesi_ demektir, An-

İut to Llaiştu kolonyalist Doğu Rcma'nrn nasıl yıkrldığrnr yani Doğu

n"*r'"* klstasları dışında bir emek değerlendirilmesinin, emeğin

oıçiıı.ip trrt ır" gibi somut bir kalite sıralamasrnrn nasrl yaprldrğınr

İvİ"" der"rr-u-İz gerekir. Çünkü bir din}er_ mezhepler, ha]klar mo-

zayiğindo bin y hk bir imp;ratorluğun yıkrhşını yalnlızca bir "Türk
R tİ,nun gücüne bağIayamayacağlmlz gibi, uygar'l€ın Batrya goliş

yJ""" t".rİ"" aoğru katederten, Hint uygarhğınrn köprüsü olan Me-

;;;;r;;; ,yguİü.ğrrr- kast sisteminden bakiye halklann], yani

s;;.iur" islamİ felsefeyi, düşiirıceyi derin bir şekilde etki]emiş ve

İ"gtl" irala "Alevi, (Nusa}T i vs, gibi frakslyonlar) lik şeklinde dini

tlİrl.tyupry, süıdüren bu halkları da incelemeden, izah otmeden ge-

İ"-"vİ"r. 
'Cİ-nl monsuplarrnın diinyaya müteaddit kereler gelip git-

;ikİ;;"" inandığı bu halkları bile. Batr kafasrna (düalizme, oryan-

talizme saplanmış kafa) an]atabilmek koiay değildir, Nerde ka,ldr ki

o kafaya Hindi§taı halkları a,nlatılabilsin, "

Son olarak şu kadannı vurgulayairm ki, bugün _insanlrk çağ at-

lamaktadır; Dünya yeni bir çağın eşiğinde", Bu genel_ gidişötrn öniln-

de süper devletler bile "yeniden yapılanma" gereği olarak değişiyor-
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lar; Bu büyiilk oluşuma akıl erd"irmek gerekİı,ken Tüİkiye gİbi bir ü1-

kede kafayı 
-.komiiıırist, 

gibi- ba2ı kelimelere takarak (sihirli, le-
notli filAn gibi) kısır çekişrrelere g:irmok veya köhnemiş biı yapınııı

-TcK 141, ]42 Bibi- anlamrnı yitirmiş yasalarına takılarak bağırrp

çağırmak ahmaklıkhr,

rITrI
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Geıekli Bir flçıklawıa

Çok sık soi"ulan, Katkı isimli yazılarrn üslubu hakkındaki soru-
lar üzerine şu açıklamayı yapmayı gerekli görüyoruz;

Bu yazrlar sembolik mantrkla, matematikse] mantıkla dtlşünül-
müş fiktle.re, retorik kav_ramlarrn yani kelime ve i]:aüeleTin (propc-
zisyon) sonradan monte edilmesi ile orlaya çrkmaktadır. Mesela fi-
kirler "Matematik-Mantık"daki bir "Latis" gibi ta.sarjanmakta ve re-
tofi]t kavramlar sonradan notasyonlar yerine ikame edilmektedir.
Dalıa sonra da sözün gelişi vurgulamalarla, bağ ifadeleİi yerleştiril-
mektedir. Bu yüzclen yazrlarda airşrlmrş bir odebı üslup veya bir ga-
zote yazlsr şekJi bulmak mümküı değildir. Çünlıü Türkçe'ile ve üs-
teiik bugüıkü kavram kargaşasında klasik Ve yelleşik üslüp Ve şo-
killeri kuilanmak, iöfazanlıklara, saçma]amalara katılmak anlamına
goirnezse -en azrndan- yeni birşey söylemeınek demektir...

Aynca taktik nedenler yüzünden herzanıaıı bazr açrklamalann,
netieştirmelerin erte]enme§i gereğinin ortaya çlkmasI, ve güç çalış-
ma koşullaırndan dolayr ke]ime ve ibare seçimlerinde yeteri kadar
titiz davranrl,amamasr da okuyucunun öne siirülen fi]ıirleri arı]ama-
srnr zorlaştlran faktör]erdir.

Ama bütün buhlara rağmen bu yazrlann ve ya5nnlanmasrnrn,
olağanristü yoğun bir "emek" mahsulü oiduğu bilinmeli ve buna hür-
m€ten -ve de bu yoğun bilgiden ya_rarlanmak üzere- gereken zah-
mete (biraz kafa yorma zahmetine) katlanı jmalrdrr. Tür](çede termi-
nclojik bir yapılanma da ancak böyie zanınetle.,:1e oluşacaktrr. Çün-
lii! Liyga.f dünyaya yetişebilmek için KERjM SADi'nin cte],imi ile "BeşDakikada Hanılet" oynamamz g€rekiyor.

ffi§TKI
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§ski Biı §#eraklı'şgın İtiıafiası

§u$lIş
_ "§şağıdaki yazı, "İç Dirranıik Prograrnı,nr oiddiye a!ınayareik veya

alamayarak, ve devlet mernrırlarının planlarına 
-tertiplerine- f'az.

laca güvonerslı, kendi oy-onlarr ile a_çırraza düşgn *Vg de b,İilyü!ı oyuıı-
cıı.lar tarafrndan hapiste unutulmak zorunda lra]rnan- ıneraklı bir
oyunbazııı en saminıi [ve adeta günğel} görüş, nakii ve itifaflarrnı]r
-hatta itlraflaJrnrn itirafrnrn- resmi be}gesidir.

Eu tglgeyi, hem -şekil, üslup olarak- .itirafçıhk" Iiteratiirüııüıı
çahe§eri soçitrnıeye değer görctüğiiıııüztteıı (Çüırkü bu İtiraflar yanrn-
ca "mercl-i Irri]ti silkatin eöyler şecaat a-rzederkerı, vecizesi bi]e sö-
nül( kalnaktadır.) ve hem do _ınuhteva olarak- heilüz açlilaza düş-
meİniş diğor oyunl]aztara ibret c]sun diye teir kelimesine biie dokun-
ınaciaa aj.nen yayrnlamayr blr görev saytyorırz.

2. nolu. Sıkıyönetim As. Mah.
Başkanlrğrna,

Esas no : r982/6L7 İSTANBuL

Karar no:
Dava,]ı : Ferda AYKAN (Çanakkale Cezaevi)Tarih : 21 May]s J 986
Ozü l 3216 say 1 yasadan yararlanmam için yaptığım miiIacae-

trır reddi üzeriire, As. Yargltay'n bozma kararrna uygun
clarak verdiğim ifadedir.



KoNu.

GİRİş

Goçen yıl (r98s) hİziran ayında,3216 sayılr kanunda,n yararlan-

mak amacıyla müracaat etmiştim. Dilekçemdoki açıklamalanm "ör-
giitü meydana çıkartacak ölçüde bulunmadığından, roddedildi, Mah-
İomeyi tdylo bif karara iten nedonin, şimdiye kadar a,l§{agelmiş biı
sizli İreüİ anlaylşnrn dışrnda da bil fikir etrafında bir araya gele-

bilen, yapt*larını açrklamaktan çekinmeyen insaılann örneğine pok

rastlanılma,mrş olmasıdrr. Zira, tarlh boyunca kurulan Türk siyasi ör-
gütleriniı tek biİ amacl olmuştur; devleti ele goçirm€k, Devleti elin-

İe tutanlann ise, bunlara karşr mücadelesi, daima devleti bu örgüt-

lorin tasallutundan korumak biçimdo gelişmiştir,

Bonim ise, fiirkiye Komünist Pertisİ Pfogram ve Tüzüğü'nü ya-

yınlarken hiçbir zaman T.C. Devleti'ni ele geçirmek gibi bir amaclm
yoktu. Bunu Avnıpa tipi Komünist Partisi kurulabilmesi için bir tek-

iu olaraı< görditn ve imzaladrm. Tiirkiye'de -o tarih]erde- böyle

bir parti olabileceğini diişiiçıüyordum. Fakat daha sonraki gelişmeler,

hadır diişündüğti,ınü defalarca kanıtlamaya yeterll oldu,

öRGüT DENEN -şEY,

T'iiı,kiyo Komünist Partisi Program vo Tiiızüğünü ilk olarak O kişt
hazırlayıp, imzaladrk; Ali Ergin Güran, Ferda Aykan, Musa Uysal,

Orhan Selen, Süleyman Mızrak vo Mahınut Açrksöz, Bu altı kişiyg
dava açıldr ve tümü do §okizer y}l hapls c6zası aldrlar, Halon dördii
cezaevllrinde bulunmakta,dır. Diğerlerlnden Süleyman Mrzrak, 5-6

yıldır izini kaybettiımiştir. Orhau Selen j§e, söylentilere göre ,Alman,

ya ya kaçmıştır.
-Aynı ProEram vo Tüzük, bu defa onbir imza 10 198o'd€ tokrar ya-

yınıanaı. Bu yayrnda bilgim ve iznim olınadlğr halde, ismime de yer

verildi. Söz konusu .tokrar yayında,, ilave olarak Ali Tümgr, Cihan
Yamaner, İbra}tim Aydın, Mehmet Yavuz, Ali Bayram Kaıa iie Cihat
Aydmsal'rnda isimleri yer aldı. Bunlardan Cihat Aydınsal o tarüton
sonra öldü. İlave lsimlerden Ali Ttirner, İtratıim Aydın ve Mehmet

Yavuz bu yayın nedeni ile mahkeınelerde yargılanülar, Haklannda
ıg8a yrl*a, İstantul Sıkıyönetim Mahkemesl beraat karan verdi, Fa-

ıa



kat daha sonra Yargıtay'rn bu karan bozduğrınu ve tekrar yargrlan-
maya başladıklarrnr duydum. Davanın durumu hakkrnda şu anda bir
bilgim yoktur.

Bıı kişilerden Ali Tümer, aynr zamanda bir ara avukath&mr üst-
lenırıişse de, 1985 yılında "görülen lüzum üzerine" gibi biı gerekçeli
bildii,im i]e avukatlrğrmdan ayrıldı. Şu anda sadece Ali Ergin GüraJr
ve i\4ahmut Açıksöz'ün avukatiığını yapmaktadrr.

Diğer kişilerden Cihan Yamaner vo Ali Bayram Kara hakkrnda
sözkonusu "tekrar yayından" dolayı hiçbir soruşturma açılmadr. Bu
şahrslara tanrnan ayrrcalrğrn herha.]de bilemodiğim çok "derini€rde"
bir nedeni olmalı. Cihan Yamaner'in İstanbul'da büyük bir avukat,
A]i Bayram Kara'nın ise aynl şekilde Ankara'da tanınmlş bir müte-
ahhit o]duğu aJtık herkesçe bilinmektedir.

İbrahim Aydrn ve Mehmet Y avuz'la yargdandıkla.n sırada Mot-
ris Askeri Cezaevinde bir]ikto idim; sonradan bu kişiler tahliye oldu-
lar. Yine Metris'te birllkte olduğum Ali Ergin Güran ve Mahmut
Açrksöz'le Çanakkale Cezaevinde aynr koğuşta biriikte kaldığrmrz
hajde, ailevi sorun]anm hakknda "dedikoduya" malzeme sağlamala-
n ııedeniyle görüşmüyorum. Musa Uysal ise, 3216 sayrlr kanundan
yararlanma isteğimiz karşrsında, her]<esle ilişkisini k€sti. Ayrr ko-
ğuşta kalmayı tercih etti.

Bu iki yayın drşında, bu grubun bir kısmrnrn, bir de Sosyalleştir-
me Derneği kurma girişiminde 1:uluırduğunu duydum. Hatta bu giri
şim içinde birtakım başka kişilerinde yeraldrğr söylendi. Fakat sadece
bu konu üzerinde yoğuırlaşmış ayn bir dava açrlma yoluna gidilmi-
yerek, bazr dernek kuruculaTırun 19BO TKP Program ve Tüzüğü tek-
rar yaylnr ile ilgili açılmış davaya alındıklarınr ve sonrada beraat
ettik]erini Metris'te öğrendim. Zaten derne]ıle ilgili bir girişimim ol-
madığından, ayrrntılarrnı bilemiyorum.

İşte, örgüt denen "şey" bundan ibaretiir. İlişkili oıan her kişinin
adı,, ya yayın yoiuyla, ya da. şirket kurulması veya dernek milıacaatı
yoluyla devlet kayrtlarrna geçmlştlr.

Ne diyeyirn, h6,1n sağda solda bir "kınntr" kalmışsa, buıIannda
"yok ediimesi" gerekli ise, bu da Devletin bu işlerle ilgili sayısız or-
ganlarrna, kurumlanna ait...
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Burada adr şu veya bu şekilde geçen kişilerin dışında herhangi
bir kişi oiduğunu duymadrm ve bi]miyorum. İki yayin ve birkaç der-
nek kurma girişimi yapılmrştır; geçimi sağlamak içiıde sonradan

- dağılıp giden iki şirket (Özatrirm lim. şti. ve ilke Adi Kom. Şti.) kurul-
muştur.

Burrlara ilave olarak, birde Ali Ergin Gtiran'la 19?0 plındaki BuI-
garistan seyahatimizden sözedilebilir. Bu seyahatla ilgili bilgileri,
1984 haziranında Aırkaıa Emniyeti'nde alrnan ifademde de beliItmiş-
tim. Blr suç konusu oluşturmadrğrndan ve aslı.nda pek de bir önemi
bulunmadrğrndan burada tekrarlamayacağrm.

Bu yazdıklanmrn dışında kişiler ve olaylarla ilgili bir zorlamaya
gitrrem, ancak "iftira" iie mümkün olabilir ki, bu da benim açlmdan
büyük bir ahlaksrzlrktır.

Zaleı gizli örgüt kurma veya gizli örgüte üye olma gibi bir amaç
taşımadrğmdan ve prensib olarak "açıklığa" sadrk kalmaya kararlr
olduğumdan, bu bildiklerimi geçmişto de açrkladrm, şimdi de açık-
larrm.

Eğer bir sürü terör eylemindo buluna,n, cinayet işleyip, soygun
yapan örgütlerde veya, hertüriü melanet karıştıran yan_gizli teşek-
küllerde yeralmadığım için, "polisiyo hikayelerden. oıu§an birtaklm
bilgilere sahip değiisem, bu durum, benim bu kanundan yararlanma-
mam için aleyhimde değerlendirilmemelidir. T.C. Devleti'nde çrkan
kanunlar geneldir ve ilgili her vatandaşına uygulanabilir. Sadece,
eşkiyalar, gizlilik hastası psikopatlara uygulanmak üzere kanunlar
çrkarılamaz. onlara böyle bir ayncalık tanlnamaz. Bugün uygulama-
da buna benzer bir durum görülüyorsa da kanlr kaatiller, gaspçılar,
haydrrtiar birer birer serbest brrakr]ml§sa, bu benim açırndan adil,
hukuki ve vicdani değiiür.

Cezad,an kurtulmak için nıuhbirlik mesleğini benimseyEn krimi-
nalıerin, elini kolunu sallayarak dolaştığı bir ortamda bir-iki fikirl
ileri süırnüş kişilerin hapislerdg çürümesi no ölçüde adaletle bağda-
şabilir? Sormak isterim...

T.c. DEVLETİN1N TERCİHİ
Türkiye'de vatandaşlar, yarrgizli tuhaf bir siyaset anlaylşml be-

nimsemişlerdir. Geneliikle siyasi grubların söyledikleri ile yaptıkla-
rr, açıklaCrklan ile amaçiari daima farklr oiagelmiştir. Bu tür siyaset



aslınd.a herkes tarafından bilinip, anlaşıldığı halde, "bilinmemezlik-
ten ge]inir", anlamsrz ve ülkeye zararlr bir "gizllcilik" oyunu süror,
gider. Ve bu tür yarr-gizli siyasal kuruluş}ar daima yabancı devlet
istihbarat öIgütlerinin vazgeçilmez çalışina alanr oiarak, siyasete
bulaşan birçok vatandaşrn kısa sürede .lğfal edilmesine" yoi açar.

Bu nedenle, özelliklo o yıllarda 141 vo 142'inci maddelerin kaldı-
rrlmasr ile tam bir kaosa dönüşecek olan "giziici]ik oyununun" artıl<
ülkede hiçbir fikro yaşama alanı tanımayacaS.nr, sadece soğuk sa.
vaşçı mihraklarca destek]enen ve devleti ele geçirip "hükmetme"
amacındaki örgütlerin ortalığı yasal görünüm altmda kapiayacağr
endişesi ile, İtalyan örneğindeki gibi sözkonusu maddeler kaidrrrl-
madan bir Komünist Partisi kuruiabileccği teklifini imzalacım, Ama
devlet kend tercihinin bu yönde o]madlğını, aldiğım sekiz sene hapis
cezasl i],e sert bir şekilde belirtti.

Nitekirn şimdi ülkede esen hava, tercih konusundaki bu yanıl-
gılarrma hak verdirecek açlklıktadrr. Hülrün,et kanadr, AET'ye üyo
olabi]mek için, 141 ve 142'nin "gevşetileceğini" ilan etmiştir. Eminim,
nerdg tutacağrnı, ne kadar gevşeterek durabileceğlni kendisi bile
bilmemektedir. Bilse bi]e, gide],ek slnır çizebilecek güçten uzaklaşa-
cağI bilinmeyecek bir durum değildir.

Kaldı kİ, s,na muhalefet partisi ise. iktidara geldiğince |4| \ro I42'
yi tamamen crtadan ka]dırarak Komünist Partisi'nin kuı:ulmasrna
flrsat tanıyacağrnl -gerek devlet !:levizyonundan, gerekse gazete-
lerden- hizzat GefleI Başkanr'nrn ifaCeleri ile açrklamrş, hatta anga-
|e o]nuştur. Son kamuoyu yoklamalan da, muhalefetin bu vaadinin
pek fazla gecikmiyeceğini ışaret etme]rtedir. Zaten, diğer partilerden
de böyle bir gelişmeye karşr çıkan kalmamı,ştır, artık.

Bugün Türkiye'de -14ı. ve 142'nin kaldınlarak_ Komünist Par_
tisi'nin yasallaşmasınl savunmak, "demokratlığin" bir ölşüsü sayıl-
maktadrr. Demokrasi anlayışr üzorindeki tartışnalar bile, sadece,
Anayasa'nı,n geçici maddeieri ile 141 ve 142'nin reddedilmesiııe iı-
miştir.

Bu konuda Avrupalı yabancl dostlanmrzda (!), bize tavsiyelerde
bulunmaktan geIi kalmamaktadrrlar. Hemde kendileri, ceza kanun-
larlnda ı41 ve 142'nin muadi]i veya benzeri o]an maddeleri mııh,afaza
ettik]eri halde.. . Böylece yabanü dostlarrmız tara,findan T.C. Devle-
tine öylğsine bir korumasızhk tavsiyesi yapılmaktadu ki, bu gerçek-

15



leştiğİnde, her isteyen Tiırk solunda istediği gibi faa]iyet gösierebı
lecektir, üstelik Türk vatandaşlarrru da kullanarak.

Onlara göre zamanı artrk gelmiştir; çeşitli ülkelere dağılmış "si-yasi kaçaklarımlz" bir yandan eğitilip, yetiştiri]irken... Sayıları on-
binlere ulaşan ve yarrn şu veya bu şekilde Türkiye'ye dönecek olan
bu insanlanmrz için, Türkiye politi]rası ile ilgili "misafir ülkeler. kim-
bilir ne tür bir "geiecek" hazrrlar]arkerı..., elbette zamanr gelmiştir.

İşte, ben TC Devleti'nin birkaç yıI sonraki politik oItaml için bile,
hiçbir program Ve po]itika oluşturmadığrn1, "günü bir"lik, yaşayrp,
uzun vadeli düşünmediğini, sadece birtaklm sorumsuz politikac;. ve-
ya bürokratiarrn dönemse] hırslarr ile haJeket ettiklerini gördükço
"hatamın" boyutlar]u daha iyi kavradım.

Ne diyeyim, hayrrlı olsun!; yakında «casus]ardan, "istihbaratçt-
lardan" ve "soğuk savaş pratisyenlerinden» oluşan bo] bol komünist
Partisi kurdururlar, iışailah.

Böylece bende, domokratlü yanşında sağcrlanmızdan bile fersah
fersah geride bırakılıp, mahçup edilirim.

Tiirkiye'de önümüzdeki yıllarda kuru]acak örgüt tipleri artlk te-
levizyondan, gazetelerden d,avul-zurna ile ilan eülirken sayrn mah-
kemeniz hala benim "örgütü meyd,ana çrkartacak bilgi verip verme-
diğimi. a,raştrmaktadrr. İnsaf buyurun, geleceğin dev örgütlerinin
yanrnda bizimkinin lafimr o]ur? Meydana çıksa ne olacak, çıkmasa ne
olacak?

İsim dendi verdim, adres dendi bilçtirdiın, amactnrz dendi, dosya-
lar do]durdum, ne istenirse açrkladım, eğer bu örgüt (!) hala "açlğa
çrkmamrşsa", hdld lrenarda köşede biı-iki "kınntı" kalmrşsa, artü
gün saya,n yeni öIgütlerlmizin önündeki bu son engellerinde temizle-
nebilmesi için, devletin emniyet kuvvet]eri seferber oIsunlar. Bulup
yakalasınlar, hapislerde süründürsün]er. Bütüİ bilgiler el]elinde, hala
ne diye duruyorlar, an}amıyorum.

Sayrn heyetiniz, lıer yaptrSmı, tüm bildiklerimi açlkladlğlm için
-bütün gizlilik meraklısl "uyanlk]ar!" drşarrd,a dolaştıkları halde-
ben hapislerde çürür]ren, örgüttin ha]a "meydana çrkmadrğınr, nasrl
düşünebilir? K]asörler dolduran açıklamalarr polis mi butup getirdi?
Savcrlar mr araştınp, ortaya çüardr? Çıkardı ki, tek tek toplaııp en
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ağ]f cezalaıa çarptf dık, Türkiye'de böyle bir "açıklığa, örgüt mü
dayanrr?

Artık T.C. Dğvleii tercihini yapmlş, hükümeti ije muhalefeti ile
lÜm dünyaya ilan etmiş, "meraklriar] gerlye saymaya başlamışken,
bir-iki fikir söyleyip, yol göstermeye çahşmlş oIan insanüann hela negibi "kı},ınet.i harb.iyesi" olur?

İşte, ben bu nedenlerie, koskoca Devletin Avrupayl bi]e gerido
bırakan ojağanüstü demokratik hoşgörüsü yüzünden mahcup olup,
altuıda ezildiğim için, Türkiye'de Komünist Paltisi kurmak taı vaz-
geçip, teklifini geri aldrm. Zaten İtalyan'larr bi]e utandıracak, böylogeniş bir domokrasi uygulamasr karşısında, eski tek]ifimde nas ıs-
rar edebilirdim ki?

Önümüzdeki günlerde Avnıpa görmüş komünistlerimizin kuıaca-
ğ1 ithai malr partilerimiz, vitrinlerimizi doldurdukça, cezaevindeki
koğuşumdan "hayır dilemekten" başka ne yapabilirim? T.C. Devlet'i,
kendi vatandaşianna güvenmeyip, bir-ilri "fikir. gibi şeyler söyleme-ye çalışanlarrn yakalarrna yaplşıp, hapislerde çürütürkon yabancı
dev]etlerin "örgütleri" ile politik hayatrnr tanzim ettikçe, hakkımrz-
da "hayrrlı" olması içiı dua etmekten başka elimden ne gelir?

KAHRAMAN ADAYLIğINDAN tsTtF4

. Sayıı heyetinizin, cezadan kurtulmak istediğim için, müracaatta
bulunduğumu düşüıdüğünü biliyorum. Elbette, her İnsan hapisten
çrkmayı istğr. Bu, bütün canhlar için en doğal d.avranrştrr. İnkar ode-cek değilim. Üstelik "kahramanda, olmaya niyetim yot. Zrt"rr, .oa-yal İmkanlarım "kahramanlığa soyunup» demokrasi iavariliğine çı-kacak durumda da değildir. Ne dış dünyada, .kurtulmam için, kam-panya açacak dostlanm var, ne de ülke içinde her söytediğimi onbin-
lerce kez çoğaltarak hertarafa yayacak destekçi,Iere *rrıliln. Bu yüz-
den hiçbir kurum ile, demokrasi ve insan hakları konusunda polemi-
ğe giııneye niyetim yok. Yatrrrrlarsa, yalacağım; çrkarırlarsa, çrka-cağırn. İster demokrasiye ve insan haktan:ıa uygun olsun, ister o1-
masln.

Zaten bugün ülke kahramanlardan geçilmez halde. Her mağdur
İy"T" düşen çeı,resinde, yöresinde 

-krlİıit veya büyük- ama mut-Iaka bir kahraman. Hepsi bunun faturasİnı çrl.ur-uyu hazır, Fakat
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hiçbir halk bu kadar kahramana fatura ödemeyi, bu kadar kahrama-
na hesap görmeyi kaldıramaz. Bizim ha]klmua bu ölçüde büyiik bir
yük yüklemek zaten haksrzlütı. Bjrde kendim ilave o1arak, bu yükü,

arttrrmak istemem.

Bu yüzden geleceğin "lıahraman adaylığı"ndaı istifa eüp, hata-

mı kabulieneıı bu dilğkçeyi verip, TKP kurma,ktan vazgeçtiğiml i]an
eüyorum. Teklifimi geri allyorum.

SONUÇ vo İSTEM:

3216 sayllı kanunun öngördüğü biçimde "örgüt denen şeyle, i1-

gili bildiklerimi açrkladım.

"Açık]ık" prensibine bağlı kaldığlm için, şimdiye kadar her yap-

tiğrmrn, her söylediğimin hesabınr vermekten kaçııımadığırndan, de-

ğil örgüt, kendim bile "çöktüm".
Yine, aynı kanuna uygun olarak "vazgeçtiğimi" bilürdim.,.

Bu necienle, eğer bundan sonra sayln heyetiniz, höiö hapiste tu-
tulmamdan bir yaıar beklemiyorsa, kanuna uygun olan bu durumu- }
mu lehte yorumlayarak, cezaml indlrme veya tamamen ortadan kal- _ i
dırma yolu ile tahliyeme karar verilmesini talep ederim.

, Zalen, 1 haziran 1984'den itibaren tutuktu veya hükümlü olarak
cozenln 2 y ml tamamıu*ri urırrrryorum. Geriye kalan 13-],4 ayhk 1

bir srir€nin hapiste geçirilerek ne ülkeyo, ne de bana bir fayda geti-

receğlni, bir değişikliğe yol açacağrnı sanmıyorum.

Üstelik, dosyamn mahkemenizin elinde olması nedeniyle Açık
Cezaevino gitmo hakkıml da geçirmek sorunu iie karşr karşryayrm,
Böyiece müracaatım, peredeyse bir ikiıci ceza ha]ine dönüşmek üze-

T.C.K. değişikliği ile 141 ve 142'inci maddelerin bile "gevşetilip",
fiilen işlemez haie getiriteceği bir ortamda, sayn heyetinizin darr'a

fazla mağdur o1mamr önleyecek bir karara varacağına dair olan inan-
crmı muhafaza ediyorum.

Saygılaıımla
Ferda Aykan
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