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Batılı Düşüntirlere ve

"tltsik ffiarksizn"in
İıieologlarına

"BİtffiEGE,
Geçen sayrda kısmen değindiğtmiz "emek" dkütlo" tekabüliyeü-

nin (corresponding) 
-sözgelişi 

yap an- edebi bir teşbih sanılaraJ<
üzerinde durulınadığrnı gördük; duyduk. Halbuki bu ciddi, doğru bir
analoii idi. Dolayısiyle şimdi daha iyi anhyoruz ki, Sovyetloı'in son
.Gorbaçov" tavrrndan sonıa geri kalmış üI&elerde "solculuk, ve
.:Marksizrn" -inisiyatif olarak- aıtü taınamen CIA nın eliıe geç-

miştiı,; zaten başka tti,rlü de ola.rnazdl. Ve de artü açrkça, görülmgk-
todir ki, geri kalmş ülketerin anti-kolonyalist unsurlannrn -emok
konusunda, tarihi matoryalizmin genişletiımesi hakkında- enternas-
yonoi bir konferansta biraraya golmedikçe, kondi rnilli §rnır]arı için-
de biı çrkış yolu aramalan beyhude -boş zahmet-, olacaktr.

lştş biz şimü bundan köyle bir konferansa zemin hazrrlamak
için aşağıdaki .Bilmeco"yi sunuyoruz.

Gidişattan boklendiğtno göre bütün bitimler, kaıta,m]annrn so-

yutlana soyutlana spesifik aılamlannı kaybederek -ancak birbirle-
ri ilo ilişkilerinden aılam kazanan semboller dornek olan- notasyon
lıaliıe gelmosiyle en sonuıda "matematik"leşeceklerdir.

. hncak bu sondan bir önceki aşamada bilimlerin, biri ,madde"

ile, diğeri "insan" ile, veya da}u not bir ifadeyle; biri "kütle" ile, di-

ğe$ .gmek" ilo ilgili olmak üzere iki ana bi]im dah tarafindan kap-



sama a]ııacaklarr, ve -dar alanlarda teknik ve platik geçerlilikleli-
ni süTdürmğkle beraber- teolide lüZumsuzlaşacakları aTtlk "görri-
nen köy"dür. Nitekim kimyanln Fizik yanrnda artrk teorik bil değe],i
kalma"mıştrr. Kimya bugün ancak ve ya]nz pratikte kullanılan bir
telmiktir. Bunun mütekablli olarak Psikolojinin de Marksizm yanın-
da 

-Genişletilmiş Tarihi Materya]izm yanrncia- teorik bir değeri-
nin kalmayacağr kolayca kestirilebilir. Bu arada "emek" ile "kütle,
kavramlarr arasında kalan bütün "canlr madde" kavram]arrnrn Ca
ancak ve yalnrz birtakım teknik]erin elementleri olmaktan öte bir
özelliği kalamayacağr da açıktrr.

O halde Fizik ile Marksizm a"rasrnda şimdiye kadar bir analoji
clüşünülmemesi şaşırtıcıdır ashnda...

Ne var ki Fizik biliminin bu asrrda i]eri gitmesi, evlensel (-kai-
natla ilgili, anlamrnda) , yani kozmik açılrmlar göstermesi, buna
mukabil Marksizmin ise devletlerarası çatışmalarda -inatlaşmalar-da- propaga.nda aracr haline getirilerek 

-soğuk savaşlarda- don-
durulmasr yüzünden böy]e bir analoii düşünülememiştir. Böyle bir
analoji düşünü]rnediği için de, MaIksizm, gittikçe insan inisiyatifine
çok daha fazla ağırlrk veren ve bu yüzden prensipleri laçkalaştıkça
katr bir ruhban sınfı oluşturan bir din haline dönüşmüştür. Halbuki
Ma.rksizm'in teorik ternellorinin atıldrğı geçen asırda, pozitivizmin
tesiri altmdaki Fizik bilimine "bitrniş,,, ;tamam]anmlş" nazarıy|a ba,
kılırken Marksjstler buna itiraz ediyorlardı. Bugün kolayca anlaya-
biliyoruz ki, o zamanki fizikçilerin görüŞünü krsltlayan. .kütle- kav-
raml lıakkında]ri önyargllarr idi... Ama biliyoruz ki Marksistlerin de

"emek" ha,kkındaki görüşleri hiç de net değildi; hatta denilebilf ki
en zor]uk çektikleri rıokta -emek-irı izahr idi... Marks ve Engels'in
dahi edebi, felsefi ifadelerle retorik bir kavrarn olarak anlamlandır-
maya çalrştıklarr "emek", kozmik boyutundan yoksun, eksik, sai<at
bir "emek" idi... onun içindir ki Marks ve Engels, insanın hayvan-
clan niteliksel (ka,litatif) farhnı açrkça orta.ya koyamamışlar ve din-
ci]erin «yaıatan"a sığnarak açrkça vurguladrklan bu nite]iksel far-
kr; .evrim" iie sulandrrarak bilimset olmaya çalışmrşlardır. Çünkü
onlar -bile- doğu toplumlannr inceleyememiş, bilhassa "Doğu Ro-
ma'nrn yüılrşr" fenomenini gözden geçirememiş, dola,yrsiyle sınıflr
toptumlar öncesi -insaürln 

kendini ürettiği, yaprlanürdığr- büyük
kozmil< a.landa «emek"in nı aılama geldiğini anlayamamrşlar ve

-adeta "din" ideoloiisine yer ka}srn diye- rnutlu bir "ilkel komü-

4



nal toplum" ütopisini vai,§aymışlardrr. IIem do insanlğın uzak geç-

mişi i]e uğraşan biliın adamlarının o dönem için "yarnyamlrk", din-
cilerin iso "peygamtıer gibi masum insanlar dönemi" dediklerini bil-
diklerı haldo...

Bunun'bir sonucu olarak, yani pratikte "iş"den başka, bir "emek"
şekli gösteremoüklori için, Maiksizm tıygulamada daima, ,okono-

mizm» sapma§l yapıruş ve Mark§ist ideologlar da dajma birtalrım

"fikri naşihatlar" ile bunu teoride düze]tmeyo uğraşmışlardr. Bugtim

dahi Sovyğtler'deki yalpalama, biİ tara^füda "okonomİzm"in, üğer
tarafinda da din gibi biı .dogmatü Marksizm"in bulunduğu bir sar-
kaç hareketine benzer. Ayrrca şunu dahi iddia edebiliriz ki, Mark-
sizm'in bu eksik "emek" tanımr -aynr zamaıda- Faşizme yolaçan
en büytiü< etken olmuştur...

Ha]buki «kast sistemi" sonrasl, -yani hakim srnıfın taİırıIarrn-
dadı başka tanrrlara sa}ıip oknayan kölelerin bulunduğu- "köleci
topluıı"dan başleyarak bugüne kadar golon sınıfu toplumlar süreci,

-metematiksel 
anlatımla- irısanhğın varoluş ve gelişim dizisi içln-

doki yığrlma noktasının, limit noktasmn --opsilon yançaplı- çok
yakın bir "civarr"nr teşkil eder.

Dolayrsiyle bu yakın .civar"daki .eınek"ln anlamı, yani ,iş", gonel
iemek"iı]. yanrnda iırmal dahi edilebilir; nitekim zaınan zaınan ve me-

kğn mekan ama tlevam]ı olarak .savaşlaıla, fülen ümal edilınokte-
dir de... Çiiırıkü iş yapmayan yani ]neta olmayaıı, parasal değeri ol-

mayan kozmü "omgk,in ne meııem birşoy olduğu bili.ıımiyor ve kaale
alrnmıyor. Halbuki .insan,ln horzaman ve daima kendini yeniden
ür€tİnosi geiok; yani kozmlk .omek"in patlamaya yolaçrnayacak şo,
kilde kanaJize eülmesi gorek, Jş, dşındaki tam anlamiyle "kozmik
emek, i§e, tüm ürotim ara.çlanndaD, "el,in bile ürotim aracr haline
golmesinden önceki -belki milyonlarca yıl stiron- dön€me ait bir
ka,lT am demoktir. Bu da aynı zaİna.nda demoktiİ ki, ,tabu,lann vaa'ı
(ortaya çık§ı) il6 başlayao insanlrk sorüvenindg "€l,in ilretim aracl
haliıe gelİnesi, göstergesı gayot net vo kesin olaJı bir kalite srçrarna-

srilır ki, bucilıı dahi insanlık bunlan gosyal ve p§ikololik fenomerılor
olarak yaşar.

Demek ki insanlığrn mulıteşem serüveninde ,daha dürüü çocuk"
sayılabilecek .sınıflt toplumlar" intervali, emeğin meta olduğu ve



"iş" olarak kavı'anrldığı "kolonya]ist" dönemdir. Demek ki bütün
egemen srnrf]arrn ortak ideoloiisi "kolonyalizm,dir. Ve brı da demei<-
tir ki insanlrğtn en büyük çelişkisi kolonyalizm ile anti kolonyalizm
arasrndadır,. Ve bu çelişki bütün slnfsal çeiişkileri korıtro| eden ve
senteze varmasrırr erteleten bir çelişkidir,

Nitekin brrgün de böyle olnııkta ve uygulanan -dünya çapın-
ğa_ "yepyenl ko]önyalist" politikalarla "işçi-kapiiaiist" çelişkisinin
sentezo varması ertelenmektedir. Bu durumda ise hallılardaki ayak-
Ianmanın ve bunun modern terörist şekillerinin yatrŞhr]labi]mesiııi
belrlemek ham hayaldir...

Bilindiği gibi eskiden Fizjk, "statik" ve "diülamik" diye ilri ana
Teoriye ayrılrrdr. Ama epeyi zamandan beri "statik", biı geome tri,
bir matematik branşr oln-ruşlur. (*] Bunun ana-]ojik ınütekabili olaıı
Marksizm'in "diyalektik ]rıaterya]izm" teorisi de bugür-ı artık yalnız-
ca bir matemal.ik ]<onusrı olarak ğle a]lnabilir.

O halde bugünkü fizik bilimi yalnızca bir genel djnaııik teorisi
olma,ya doğru gidörken, Marksizm de yalnızca bir "tarihi materya-
lizrn"den ibaret ka]maktadrr ve kalacaktir. Ancak başta da ifade et-
tiğlmiz gibi "tarihi materyalizm" uzun süIe bir bilim olarak üzerin-
de serbestçe düşüirütüp işlenemediğinden geri kalmış, goroktiğl ka-
dar gelişip serpi]ememiştir. Bu durumda tutu]acak en kestirme yol,
mod'ern fiziğin "genel dinamik" teorisi ile "tarihi materyalizm"in
analoilsini kurarak, .taı,ihi inaterYalizri"i-n genişletilmesinin, exton-
sion'rn]n- sağlanmasıdır.

Biz biliyoruz ki şayet .emek" kavrg.mının -küt]e gıbi- eYron-
se], kozmik tarifi yapılabilirse böyle bir ana]ojik 1,aklaşım doğru
olur; ama böyle bir analoiik yak]aşlm doğru ise, bundan da "emak"'
rn evrensel tarİfi çrkar.

Burada açıkça beyan edelim ki biz "emek-in evlerrsel (kozmik)
tarifini Kolonyalist Doğu Roma'nrn yıkılrş tarihinden, yaıi bizim ta-
ıihirnizden açlk ve seçik olarak çıkardrk; biliyoruz. Onun için yrıka-

(*) Bu aİada bazl okullarda fizik bilitni diye okutulan <ğnekanik»in ise ırlr'ntüeo-
dis]lk braD§O-nd,an başka birşey olı,oadrğınl da hatırıatalıı,n:
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nda bahsettiğimiz analojınin doğru bir yaklaşım olduğuna inanabi-
liyİİluz; çünkii moderıı genel dinamikie analojik benzerliği olan ta-
rihi materyalizmi kendi tarihimizde -veya genel olarak doğunun
bahya yaklaşımı tarihiııde- bulduk ve gördül<.

şimdİ "BiLMECE" şu !

BiZ burada Sizi allalojinin doğü,u]uğuna ikna elmek İçi]r gereken
*kawamlararasr- tekabüliyetieri göstereceğiz. Göstermodiğimiz
tekabtiıliyetleri de siz çrkarabilirseniz, "emek,in ewensel tarifinğ va-
ra,bileceksiniz. Ondan sonra da bu tariften emin olmak iÇin hep be-
raber tarilıimizdeki uygula,me.larü göriip formüle ederel<, bugün do
]iabil-i tatbik bir anri kolonyalist progıam oTtaya koyacağ]z.

Önce, geçen sayıcla da belirtiiğimiz gibi ana kavr"amlardan

"en,ıek", .kütle"ve tekabü] eder. Son]u bir zanıanda, yani bu zaman
içiıde iki kavraır da hareketsjz düşiiırülemez. -Ancak hareketsiz emek
sayıla.n "düşünce,,nin bi]e hareketslz külle olan uzayda-ki "kara de-
lik"leriıı diğer kiit]eleIı yutmas1 gibi bazr emel<leri yuttuğu düşünüle-
bilir. Diğer taraftan ise kütlenin "1Şlk hrzr" limitinin ve "sonsuz küt-
le, tasavvurunu1 "gıTIg]ç"d6}r^j mütekabili düşüııülmelidir.

"Değer, kavramrnrn ise lizikte "eneİi,ye tekabü] edebileceği ko-
layca anlaşrlabilir. Ancak bur]Lrn detay]na inersek, "meta" (piyasa)
değeri", *Sanat değe]:i, ve (nıar]evi değer.in sfasiyle "kinetik ener-
ji", "ışıma (radlıasyciı) ener] isi ve «rsı enerjisi.,ne teka.bül edeceği
çıkarılabilir, Çünkü meta değerincle emok bütünüyle dolaşıma gir-
diği gibi, kinetik enerjice de kütle büiijnüyle harekeı eclerl sanat de-
ğerinde ise, dar bir çevrede piyesası olduğu içiıı eme]r ancak krsmen
dolaşrma girdiğj gibi lşrrna e]lefjisinde de kaynak kütleden kopaıI
ufak ianecikler dalga hareketine katılır; «manevİ değer"e ge]ince,
bunun hiçbir piyasasr olmadrğr için, emeğin tümü kaynakta kalrp
dolaşıma girnrediği gibi ısr oneTjisinde de dalga hareketine refakat,
eden hiçbir ]riit]e yoktur. Burada .jikkat edi}mesi geleken husus, po-
zitif bir kavram olan "değei""in, «nanevi, gibi bir gıfat almaslndaki



çelişkidir; çünkü buna göre rsr onorii6ine de manovi enerİi demek

hiç de sa(Erıalık olmayacaktf , ( 
* )

Ayrrca şunlan da, bir çırprda sualayalrm ki dinamiğin esas ka-

nunundaki (A = mg) gravitasyon ivınesi, ıverimlilik" ol ,ağırlık" da,

"ekonomik iş,e veya -birim 
yükseklikteki potansiyel enerii gibi dü-

şünüerok- arz talep oşitliğindeki piyasa, değerine tekabül et,tifilebi-

lir; ki böylooo A = mg formülü dğ arz talop donkliğinde bif ma]m pi-

yasa değeri, voya, ,iş,, emek ile vorimtiliğln çarprmrna oşittir anla-

mindakiokonomikformü}odönüşür.Buradan,oranşeklindekitaloo/
arz farkının "yol,a, yatlnm sermay€sinln de ,Dünya" kütl€sine te-

kabül cdeceği kolayca çüarılabilir, lIatta bir krsım becerilor kazan-

mış olan *bu8ünkü- lnsanın bizzet kendisiniı, verirnliliği haiz bir

üıetim aracr veya bir yatırrm olduğu da ko]ayca anlaşılabilir, Ancak

emak hızrnrn türevi olaJr ve "iş, yapma becerisi anla,mrna da gelen

"verimlilik,in, fış» yapmayan ne gibi ham emeklerin (kozmik emek-

]eıin) birikimi üeticesl ortaya çrktığr i§e üzerindo iyice düşünülmesi

gorekon bir noktadır.

Bütünbunlardanklsmibirgenelierneyaparak"ekonomizm"in
de, neJ,<adar a,traksiyon yaprlırsa yapıisın, gonolde ancak bilinmeCik

yeri ka]namlş ve -izafiyet 
teorisi ile- çoktan a§ılmış bir -yersej-

Newton dinamiğine tekabül edebileceğini açlkça görebiitriz,

Böyleco işeret etmiş olduğumuz ovrensel (kozmik) emek kav-

ramının anlaşılması ile TaJihi Materyalizm, ewensel boyut]ara toş-

ııi] edilerek Batılr düşiincosınin ,düalizrn" ve ,oryentalizm" gibi

gibi 
-adota 

kalrtrmsa]- haştalıklanndan kurtulmuş modefn bir bi-

( * ) Ayrta buıad& şu1la da i,ea,rğt sde lirn ki, <,,maD§,r't değc,r»i ürat€D €]!ni:"ü, tüm

üı,etim €,raç]af,ııdan öncğki, kişilık önccsi «kozİnik emek»tiİ; v€ya d,iğei bir

deryncre, üİ;tfun araçlannı üı€teı, iDsaada liişiliğı ya,İatan, inganlır <yairatü»lık

dt noİrü €tneğidir. Ki, bü,r&'la,n d4 empk&i doyiminin 8€nel oıarak (€ğndk §atrdsc»

arıl,aİnı,nda d]€ğiı -,İneğeıa 
«toplulmcu» 8lbi_ aİrcak Y€ yalnrz «ğm€k ten ya,ne»

veya «,em]sk taro.itan> anıa!üüda, yali hif ,rıe§ı€ı, 6dI olaİuJr kuuaoıta,btıeceği

açıNça aoıaeı,ı- rIaJbuk! «işçi» sedece <i§ setan» d(ı18'tdıf; «i§'tea yaİıo, olan»

değir...
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lim haliııe gelecektir. Çünkü Batılı düşüncesi]]in, düalizm ve oryğn-
talizm gibi hastalıklarr aslrnda "kişi"]ik öncesi "krızmik emek"in yok
sayılması yüzünden ortgya çtkm§tr. ..

Bundan böyle artlk hiçkimse "akıl var, mantlk var" fildn gibi
edebı ve felsefi ukalahklarla metafizik bir "akıl"ı "emek"in önüno
koymaya da kaJkmasın. Çünkü .akıl", «şuur», «irade,, "güzellik",
"vicdan", vs. gibi lnsana ait her kavramln anası "emek"tir ve de bü-
tün bu kawamlar gayet somut bir şekilde "emek" ile izah ve tarif
sdilirler. Ancak tabii ki ki bura,da sözkonusu olan "emek", alınrp sa-
tılan bir meta olamaz; ve değildir.

Böyle bir yak]aşıma lrarşı eğitilmedik-
leri için (çiinkü sahipleri de bilınez ki,
egiit§in) hareketsiz (tavır€tzl kalan
CIA'nın "komünist. köpeklerino ithaf
olunur.

rITII

NOT: Sovyetler Birliği'ndeki bilim adaınlarından ve Üçüncü Dünya
Ülkelerl'ııdeki prog]fe§istlerden dayanışma, ve işbirliği bekli-
yoruz.



[ti ERGİH Gün§ı{,il uüıfirır

S U N U Ş:

Türkiye'nin yaklaşık roo0 yrllık tarihinden
gelen iç dinamik prograrnr hakkında, veya
owensel anti-kolonyalist mücadele progTaml
IıaJılıında teorik platformda ileri adımlar
atarken fikri kaıgaşa ve politik provokas-
yonlarla ortaJıırn karştrnlmasrna karş rk
olafak -eskilorin doyimiylo- .z€min tesü-
yesi" yapmal veya ortama şeffaflık getir.
mek yolunda da ça,ba giistermek gerekiyof-
du.

Bu cilınleden olaral yeni bazı açrklamaIar-
da bulunmasr için ikna ettiğ.im hocaın, ağa-
beyim AJ.İ ERGiN GÜRAN'la yaphgım aşa-

ğdaki ıniiJikatı yalınlıyorum.

Cumhur AKSEL

SORU , 3216 Salılı Yasa'ya (Pişmanlrk Yasası) müracaatınla,
uzun ara.lrklar]a yaptlğın -asgaJi- gorekli açrklamalannla, bu mü-
ra.caatln gizlice reddedilmesi_vle ve de iade-i muhaftome talebini sa-
vunacak avukat dahi bulamamanla, Tti,rkiye'nin solunda da "Hor-
zumculuk" oyununa tevossül edildiğini ıspatladın.
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Son zamaılarda yeteri kadar açrklrkla otLa,ya serildiğine göre
.liorzumculuk., .ağzı sükı" ojmaktan başlra hiçbir niteliği buluıma-
yan geri zekiılılarla devlet ajanlannrn (istihbaratçılarının) ortaklrğı,
işbiIliği olarak tanım]anabilir. Ne var iii mesleklerin özelliği itiba-
riyle sağ Horzumculuğun rek]Arnsız suskurı tavrrna karşılık so] Hor-
zumculrrk propagandist o]may1 gerektiliyor. Ama propa,gandanın

-tefel(kür rnalrsu]ü- gerçek fikirden farkınr bileır]er, eğitilmiş pro-
pagandist Horzumculuğun rla srrskurr Hoİzumculuk kadar "suç ortak-
lığr" imajını canlandrrdrğrnr gayet iyi göIürler.

Ancak "hayaii mal" ihracatçlslnr hakiki zerrgine, "lrayali fikiı--
itlıald,tçıslnl da hakiki devrimci, ilerici "]ider"e (!) dönüştürmeye yö-
rıelik transformasyon operasyonu gei.eğinco yurda döıien sol siyasi
kaçaklarrmızın Hr"ir Dünya'da nasıl bir transformasyon geçirdlklefi
ni kanruoyu bilmeııekte, ve bizim "azlh" so] siyasi kaçak]arrmlzı bi-
le "insaniyet" bakrmrrıdan (!) bağrııra basan Hür Dünya'nn özgüI-
lük anlayrşınıı derinliğini hayranlrkla kurgulamaktadır.

Halbukl serı de bir zamanlar Hür Dünya'da bulundun. Ar.ifa beD
senin Hür Dünya (!) hakkında öZgürlük hikAyeleri falan anlattlğını
bugüne kadar lriç duynradım. Üste]ılı Fecleral Almanya'da bir aı.a tu-
tuk]andığınl biliyoruz. Ve hatta sar.].ryorum ki telöl:e bulaşmamlş bir
Türk progresisti ve fikir adamr c]arak hem Hü. Dünya'da, hem de
Türkiye'de tutuklaırıp hapis yatan 

-başka varsa bile- enc]er ]iişi.
Ierden birisin...

ŞJmdiye kadar anı]arrnr yazmadrğrnr, hatta yayırrlanmak üzer.e
yapi}an teklifleri reddettiğini de billyortrm; bu tavrrna saygr da duyu-
yorum. Ancak, Türkiye'iıin bugünkü durumunda kamuoyırnun ya-
lan yanlrş bilgilendirilmesine ve bizim Solcur,u]rla ilgi]i olilralr ]{iiT
Dünya hakkında -tahit yerindeyse- "lıüsnü huruntl,y3 kapılrıa-
sına göz yummayacağlna cia inanara,k; sendeıI, ](rsaca da olsa Feda-
ral Almanya'daki tutuklanınan ve serbest brı:akılmarı oiayını anlat-
manl rica ediyorum.

GÜRAN , Ör1ce şukadarlnr söyleyeyim ki 1972, 7973, 1974 ylıla-
rindaki kaçaklık dönemimd-e ]rultchşlnda yaşadığım olaylarr a.ncak
Türkiye'nin istikbaline konulmuş ağlr ipoteklertn kaldrrılması ve
problemlerin çözülmeye başianmasr yclurıa girjldiği zaman, iıiçbir
polemiğe yolaçmayacak şekilde, yalnrzca tarihe biI katkl o]mak üze-
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re yazmayr düşünürüm. Zaten o zamanki .kaçaklık" durumum Ca
yalnrzca benim sorumluluğum dalıilindeki bir durum değildi; çok
yönlü bir olaydı. Bana kaisaydr ben hapis yatacaktrm; çünkü o za-
manlar gençtim ve hapse glrmernek aylp gibi geliyordu.

Evet, bugünkrl durum muvacehesinde, bir ibr€t tablosu oluştur,
srrn diye F. A]maırya'daki tutuk]anınam.. daha doğrusu Serbest br-
rakılmam o]ayından klsaca J]ahsetmemde herhalde büyiik yarar var.

1973 yllrnrn \,{ayls ay] sorılarrnda normal, gerçek pasaportumla
önce Münih Emniyet MüdürJüğü'ne, sonra da onlarrn yol gösiermesi
ile Nürnberg yakırlarındak, (Zirndorf'daki) mü]t€ci ka]ıplna baş-
vurduktarı ve kampta bi]: hafta kadar misafir (!) edildikten soırı,a
tutu]<landrm. Tutuklanma sebebi olarak öno sü"ülen "iılkede illegal
bulunınak" iddiası çok kaba lolisiye hile ve entrikaiara dayanıyordu,

Aıadan yaklaş r bir hafta geçtikten sonra, önceden irtibath ol-
duğuın Sosyal Demokratlar (SPD) tarafrndan, bu partinin sol kana-
dına mensup Münih şelrrir,ıin şöhretli avukat]arından EGGERT LANG-
MANN gönderildi.

Nıirnberg cezaevinde yaptlğrmız ilk görüŞmede Bay Langmaiın
bana mealen şöyle dedi : "Bay Güran, şimdi ben buraya bir aracr o]a--

rak gelmiş bulunuyorum; veki,ietinizi alrp almayacağrm, lıa,kkrnız-
da kanuni pIosedürün işleyip işlerneyeceği daha belli deği]. Çünkü
Devlet İstihbaratr önce sizden "Doğu" ile, sosya]ist ülkelerle irtibatl-
nrzla ilgili olarak (çünkü gidip gelmişsiniz) birkaç şa],ııs ismi iste-
mektedir. Şayet bun)arr veımezseniz size ne yapacak]alınl bilemen
ve de yardrm edemem,,.

Durum gayet clddi ve netti. Devlet ne istediğini gayet iyi biliyor
ve istiyor; aracr olan avukat da hukuk mukuk, solculuk molculuk
gibi oyunbazlrk]arla kendine k6r sağlamayr düşİınmüyordu. Bu du-
rumda bizdekinden fark]r ve kaliteli o]an taraf, hukukun çiğnenmesi
veya aşrlmasr değil, fakat dev]etin ne istediğini bilmesi ve avukat]a-
rrn da hertürlü "-.kaliyer:ist- endişeden ızak, tarafsız blr tavla gi-
rebilmesiydi.

Bunun üzeriıe ben üçüncü dünya üikelerinden -biri akrabaın,
biri arkadaşım olnak üzere- iki şerefli, şöhlet]i kişinin ismini verdim.

"Bunlarr kabu1 ettİ"eceğimi sarrryoi-um" dedi ve gitti...
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Bir iki lıafta sonra dulumum radyodan haber olarak duyuruldu
ve gazetelerde haber ve savunma yazıIarı çıktı; ve yaklaşık üç hafta
sonra da tahliye edildim.

SoRU l Demek ki buraiarda sanıldığı gibi iltica için müIacaat
eden siyasileri sırf fikir özgürlüğü adrna kabul etmiyorlar...

GÜRAN, Katiyyen... Zaten oturma ve çalrşma izni almak için
ciolaşmak zcrıınd.a olduğunuz büro]ar a,rasüda Amorikan As.keri Bü-
rosu da vaf; yani bürokratik formalite]er arasrnda bile Aınerikarı
Subayr tarafından sorguya çekilmek de var. Ve de bu subaylann
başlica sorularr "Sosyalist ülkelere gittİn rnj; sosyalist ülke]erde oku-
dun mu?" şeklinde...

SORU , Peki ama, bizjm şimdiki siyasi kaçak]anmrzln büyük bir
klsml Doğu'ya, hatta Moskova'ya vızır vızır gidip gelmi§ler; dahasi,
Doğu'daıı Batı'ya, Federal Almanya'ya Komünist Farti bile taşlmış-
lar, nak]€tmişler. . . Bu nasrl olabiliyor ki?

GÜRAN, Yukarrda anlattlğlm olaydan sonra, daha evvelki göz-
lem ve deneylerimi değellendirdiğim zaman anladım ki, F. Almanya
istihbaratrnırı bana bulradar «açrk» vermesinin sebebi, benim bilme-
yerek ve tamamen Şahsi ilişkilerim dolayısiyle Doğu'ya, -sapa ka-
ian- üçüncü dünya ülkeleri yoluyla gidip gelmem olmuş. Çok gizli
bir i]atişim kanalr oluşturmaya çalıştrğrm zehabrna kapıImrşlar, .

Yoksa Doğu i]e Batı arasmda gidip gelmek kolay; ama normal ma-
lum lıanallar içinden. Mese]a Avrupa'da en tıi]inenlerden 

-tama-men- her iki ta.rafın da casus]arrnın kontrolunda olan bir Berlin
koridoru ve bir de Viyana kavşağı var... Buralardan her iki tara-
fın da casus]annın kontrolund a veya, gözelirninde gidip geliııebiliyoı..
Devletlerarasr ilişlrilerdğ fiili mutabakat]ar (consensus) olduğu gii:i,
casus]ar aıasrnda da taktik zrmııi anlaşmalar oluşuyor. Herzaman
arada gidip gelehin, alrnrp verilenin bir casusluk bilgisi, yani istih-
barat veya bir eşya olması gerekmez. Bazan\ da kendini bir fikir
adamr veya bir biiyük siyasİ ]ider sanan kişiler de sa.dece bir propa-
gaıda aracr veya bir propaganda metal o]arak götüı"ülüp getirile-
biliyor.

Ama ne gariptir ki -Hür Dünya'nin "hüi""lük iddiasıyla bariz
bir tezat teşkil edecek şekilde- devlet ajanlarrnın lıimayesind,e süren
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bu Doğu-Batı iletişimindekl bozuk]uk ancak Sovyet yazar ve bi]im
adamlarrnrn ,tepkileri Ye protestolarl ile ortaya korrdu... Yoksa, me-
selA Saharov gibileri, devlet aianlarrnın himayesinde Batl gezilerini
kabul etseler i, o za,man]<i Sovyet yönetiml pasaport vermemek gibi
bir fezaleii göze alırmıydı?

SORUı Yani anladığım kadariyle diyorsun ki; bizim bir krsım
sol siyasi kaçaklar, yurtdrşında kongre mongre yapmak, Doğu'dan
Batı'ya komünist pafti nakleirıek, parti marti kurmak gibi marifetle-
rrni .-son taJılilde- CIA ve KGB ajanlarınrn gözetiminde ve hatta
onlarn modifiyo etmeleri, yöntendirmeleri suretiyle göstermişlerdir.

GÜRAN, Evet.-. Şayet etrafa evham yaymak gibl olmazsa öyle
de denebilir... Hatta, bu istihbarat teşkil6,tlarrnrn çok alt seviye e]e-
manla"rrnca, yani sorumlululrtan kolayca kaçabilecek veya. kaçrrrla-
bilece]i duııımdaki elemanlaflnca bLı iş]er uygulanmrştır. Qünku ş,,-1

kadarınr d-aha il6,ve edeyim ]ıi, ben 1978 yılında legal komünist parti
kuruluşu tek]lfini kaleme alrp yayrnlamadan çok ewel, yani 19?2-73'
lerde "TKP yönetiminh Trlrkrye'nin içine alrnması" gibi bil "proje"
için de düşünmüş, pratikte yollar aramlş ve çok net blr Şekilde -ob-jektif olarak- olrrmsuzluğa varrldığrnr görmüş, ve bu yüzden de Av-
rupa'da Doğu-Batı arasr ajansal koridcrlarda güdtime giraneyi reddet-
miş bir kişiyim.

SORU ı Ağabey, veldiğin bilgiler içiır çok teşekkür ederim.

GÜRAN : Bir şey değil! Ben teşekkür ederim.
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TRııYI §TI IIY6ER[,IğI

Goçtiğimiz Aralık ayında TEMPO Dergisi,
Başbakan Özal'rn Fransrzca yayınlattıfo ki-
tapta yeralan Tarih tezi üzerine bir "tartış-ma. açmıştı, Başbakanhk danışmanı ve
Özal'rn bu tezini(!} Qok tutan birkaç kişinin
yazısrna yer veren TEMPO, iki hafta içinde
bu tartışmadan hernedense vazgeçiverdi.

Yazı işleri müdürü Cumhur Alisel'in, bu tar-
trşmada yayrnlanmak üzere gönderdiği ve
fakat TEMPo Dergisi'nİn yaylnlaına gereği
görmediği yazryı aşağıda sunuyoruz,

Sayın Özal, Aydınlar Ocağr'nda uzun süIe tartışrldığrnr duyduğu:
muz "Kültür nedir; Uygarlık nedir, konusuna bir açıÜık setiror;üü,buılar arasrndaki farkr mı beiirtiyor; yoksa Halikarnas'daki hayatını
bir ızdrraplar bütünü oiarak yaşam§ rahmet]i "Balıkçi,nın günlük
pratiğinden çıkan sonucu, kuiağa hoş gelep varsayrm]aı], gözokşayrcı
mavi]ikler]e tamamlayarak, resmı tarih tezlerine bir yeni açılrm mı
getiriyor? . . .
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lerinden tümüyle faıklr krları o1gu, onlar için bir "uygarhk"tan söze-

dilememesidir.

Bitindiği gibi rc Devleti'nin resmi taril,ı tezI, Anadolu'nun büyiik

bir Türk istııasıyıa ole eeçiriidiği varsayımlna dayandrrrlır; başlaıı-

grç tar:ihi o]ara]l da 1071 Malazgirt "Meydan Muharebesi" göstefilir,

Öenellrurmay tarih kitaplanyla da desi"eklenen bu tez, Doğu R,o41a

Imparatorluğu altında -*under 
teıritoria] army of the "Holy Empi-

re, anla,mlnda- yaşayan milyon}uk lıalklarr yok farzedeiek Anado-

lu'yu askerl kaİargah]ar manzumesi şeklinde gösterse de; iki Moğol

istiıasıyla kat]edilen onbinlerce ,Tiirk" e rağmen bunun nedenini or-

*vu Öur*uvrp, "16 Türk Devleti yapacağlp, diye "Türk-Moğol İm-

paratorluğu" 
'namıyla 

olmadrk birleştrmelere gitse de: daha basit

arnu ar,rla*l, bir kısrm fenorneni izah etmeye -değil 
güçlük çekme}t-

tamamen kapalrdrr.

Resmi tarih tezleri için olduğu kadaJ, Sayın Başbakan'rn varsa-

ymları için de goçorli otan bu noktada Tirrkleri önce]ikle ilgilendire-

cek ve Ttirk adrnr (hamasetten saJfınazar) i]elebet yaşatacak -ta-
rüi- bir olay var§a, bu; yaklaşü 4oo yrlhk bir süreç içinde "Kutsa],
Doğu Roma İrnparatorluğu'nun yıkrlış fenomenidir, Batr Roma Impa-

raĞrluğu'nun çOt.lşİ.i.d"r, soma bin yıl daha yaşayacak yollan bul-

*"ş olİ, Bizans, aşamadığr hangi "anti-tez"le karşıkarş:,ya gelorek

tarih sahnesinden ayrllmrştrr? ",

Eğer blr "Batr'ya meydan okuma, sözkonusuysa, Sayrn Özal Tür-

kiye'de Tiirkçe oxrrr"*uyu" ve fakat Fransa]da Fransrzca okunabi-

lon bir kitap yazmak yerine onlara (Batılr çevrelere) "Kutsal Doğu

Roma ve yrkılışl üzerine ruçin bir filrn yapmıyorsunuz?" diye sorsay-

lr,'o"U JJ" rur"l". ," anlamlr o1abitirdi, Ve dolayısiyle bu soru ç€r-

ç""lrİ"a" ortaya çrkacak sonuçta ,kültiir, sorunu da, "uygar]rk" me-

setesi de daha bir aydrnirğa kavuşurdu,

Çünkü bliinmektedir ki, hiçbir barbar istilasr bir imparatorluğun

sonrınu getirememiştir; sarsmış, geriteimiştir_ama 
_ 
hiçbir zam&n .ıe

;;;iüd" ;" tarih sahnesinden sİlememıştir, tÇünkü, zaten bu tür is-

ti16,1arrn, akınlann ekonomik a,macr, yerleşik toplumlarda movcut

hertürden malı yağma]ayarak kendi yörelerine taşrmakla sınırlr kai,

-rİt l . »oluvoİyle sörülmektedir ki, bizim resml tarih yazarlannrn

da bildiği (bilmek zorunda olduğu) bu hakika-t, ayırr ,zamanda 
resmİ

trJn tğ"n"l" izah edilemez paradoksunu da oluşturuyor",
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Bizim ortaöğretimde "İştanbul'un fetlıi, ve bunu baŞalan "Fatihnanılr ceng6.ver, mesabesincle beyinlere rrul,ş"aiİ*-İiruns'ın yrkrlrşr;Onun «ko]onici» politikasının kavranması stlırecinoe rı.' lıogol ı.tııapratiğjni de yaşayan T'ürklerin, dünyada iık "anti-k;nyalist- rnlça-deleyi vermeleri sonucunda gerçekleşmiştir. Sut, .i;-,ryrr,rrrn ve Batr-h bilim çevrelelinin cahi]i,o]duğu, 
-ve Ü".l., 

"" B"İls'in de hayat-laır süIesince saptayamadık]arr- bu konrr ,.ua"rr,fİu onlarr eleştir-rnek yersizdir. Çünkü en azrıdan BatıIl bilr.m çuu.nİ".lrrirr, *Kutsal.Doğu Roma'nrn yıkrtış fenomenini, onu yıkan İıişıince-davlanış sis-tematiğini kuran "uygarlık. sahibi ülke İnsanlarının İugUnkti kuşa.ğından öğ.renmek istediklerirıe de, isteyeceklering de-emınim

Ama şundan da eminim ki; ül.kemiz devlet hiyerarşisinde görev-'li bi]im adamlarr emir/talimat almadan titİ. .Ovl"İ-uz; ctiğerlerirse -gizli örgüt" şantajr alhnda krplrdayu-., or.r-u getirilmiştir.Bu konuya yıllannı vermiş olanlar d, ;ru"rü.;l;l; yıllarca sürün-dürülmüştiif ve dışarıda hata ağır lr*t,lu" 
"lİl"aJ"yJş.-lr.,r, .,i.-diiırmeye çahşma}tadrrlar. (n) Dolayrsiyl", j;;;;daki 

oluşum-larrn, uygulamaJaİrn tam tersine- eaşnabnüar "|ur. tıim.uı, tu-.il-ı l?:r"i (!) ortaya koyuyormuş gibi yaparak, ülke insanüarırun res-mi di]i drşında konuşup, diğer uygarlılılar]a kültür .lrİyupr., ,"riy.-sinde anlaşmaya çalışırlar...

. ...Hemen belirtelim: oryentalist Bah düşüncosi, bir barbar kavimistilasl olarak gördüğü Türk lıareketi loo"r.rrrOu'tirl- resmi tarihitamam€n destekler, ve kendi yargı organ]arınJa- İ;ıirlslndel hala"Bizans'rn varisi"ni resmen.ve ismen tescil eae.ten, Anadolu'yuzlpttmiş_ bu istilaclların, yerli halklann l.rrlr"rrr, u-l-İral. onlarla na-sıl o]sa akraba]rk tesis etmiş oldukları- a, p"İl""" ."cö;;rİ;.(Dolayısiyle bu kız]ardan biliniı, Homeror'l" 'lil-"- kaç kuşaktankandaş olarak bugünkü TC vatandaşları;d;"İr;; zaten akrabaçümasrnr da bir realite olarak varsayar).

Bu ne.den]e, resmi tadh tezimize makul bir sempatiy]e bakan Ba-tı düşüncesinin karşısrna "sizinle a]çabayız- dl;;---*'rkmak. onun

(') §ayın Özal'ın etı y€kıİL alanı§maoınn Giindijz Aktan'ın bunlardan haberi olduğuhatde, 
-belki ihma], t e}kt telkü nedeniyle_ o" 

"*o"*"'r]n-a gereği du-yulmaİüşt.ıf.
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hemen a]grlayrp indirgeyeceği yeni bi-r sempaLi krışağr yaratmaktarr
öte bir anlam ifade etmez.

Batr'ya verilecek armağarr, onu da.kendi tarihi misyonu üzgrine
düşündürocek -açılıça tarif ediimiş, mistik anlamlar atfedilmomiş-
kavramlardan olrrşmalı; TEMPO Dergisi'nin unutulmayacak kapa-

ğnda resnıedilen edilgenlikle değil. Çiinkü ne "kültür" ve ne d€ <uy

ğarlrk, konusu, Batr'ya sunulacak Truva atları değildir, Yada, bir

ğerçeür karşısında belki susulabilir, ama ta,ktik olsun diye bir gerçek

kryrsrndan köşesinden krrprlarnaz...

Son olarak, "Sayın OZAL gölge etmesin, başka ihsan istemez"

cliyebilirim. Bu kadar yoğun iŞ trafiği arasrnda Türklerin "kıjıltür,
ve "uygarlık,ları hakkrnda bir endişeye kapıhp sonuç getirici gerçek

şeyıer drşıırrtıyorsa, bunun tek olanağr, -eğer elinden gelebilirse-
İikir özgürlüğüne yol açrcl adrmlar atmasrdrr, Bugünkü dünya lro-

şullarında bu tartlşmalara çözüm getirebjlecek «ujıgar» Türklerin
ortaya çrkmasrrrda Sayln Özalin en hayrhah tavn bu olacaktır: te-

mennimizdir.
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AşAGIDA İçERİKLERİNİ VEBDiĞİMiz DERGiMizİN ÖNCEKİ
SAYILA"IiINDAN iSTEYENLER DERGİ ADRESİNE BAŞVURABİLİR

SAYI ı (+37) * HAZiRAN, 1988

* Aıii-Kolonyalist Mücadeleye Başlarken
* "Devlet Terörü", .Kontrgeri]la,, *Pİşman]ık Yasasl. ve "TtsKP,KavIamlarına Metodist Bir Yaklaşım yeya, "Komii]ıist Parti,

Aksesuar]ı "Demokrasi"cilik oyrınunun DeşifIa§yonu

SAYI 2 (+37) 
- EYLÜL, r98s

* Başta Sovyetler Birliği Komünist Paftisi Olmak Üzere Na,biYağcr (Haydar Kutlu) ve Nihat Saıeın ite İ]gi]enen Tüm
Komüjrist Partilere ve Progresjst Kuruluşlara DEKLARASYON

* Ali Ergin Güran'dan Açıklama

SAYI 3 (+37l 
- ARALIK, 198s

* Legal Komünist Parti Kurmaya ve Kurdurmaya Tevessül
Eden]erin DIKKATİNE!...

* Eski Bir .Meraklı,nrn İtiraflarr
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