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Hayret Bir Şey

Ey progresistler; ey sosyalistle4 ey komünistlet vg ey bunlara l.,-zrp da ekstreınlst olarrlar; vo de ey §eyirci ahalit

. . Sııı 2 - 3 sayıdır, yani yaklaşü bir yıidır ortaya, sorular atı.yor,gide_rek bunları açryor ve açıklryor ve de ılg:iıııo;i iu konular hak-kında görüşmeye, tartışmaya, hatta işbirliğiİe çagınyoruz.

, , 
Ama büiün bunlaru1 yankrsr oiarair, bir "papağan konformizmi,teDkisj alryoruz: Herşey tartışılsrn; herşey ta;Örs;;ı Herkes tartış-sın; Herkes ta,rt§sın! Sonra 

-piyasada- bir de Sovyetlerdekı, son
"Gorbaçov" tavnndan şaşkına dönmüş parti yOneticiİerlnin ve bürok-ratımsr bilim adamlarının daha ince konforınist 

"k ;İrkl;.;; ;;'-cüme vo taklitlerine rastlıyoruz.

_ . . 
k9uk bültonimizin geçen_ Mart 1989 8eyısmdan sonra, genişli-

ğinin, derinliğinin nekadar olduğunu tesUlt edemeJigim iz bazı çv-rolerde, o da fiskos şeklinde olmak üzere, ""m"l., ," "]ş, üavramlarr_nrn ne demek olduğuıun, veya bunların far]ıunın ne olduğunun so-ru]_mava, araştırılmaya başlarıdrğıru yine fiskos şeıtıınae fakat hay-retler içinde kalarak öğrenmiş bulunuyoruz.

_ 
Korkunun ecele faydası olmaü& gibi, aşağıtık komp]ok§inin voyamahçupluğun da caiıillğe rıiçblr faydası yoktıİr.

. |oru şeklinde ortaya attığrmlz konu gayet a.çık, net ve -çok hoş-]andığınlz ifadeyle- biliınseldir; ve ae ra'tıatça 
"Jo 

-oıuuıı"ui.rı" 
kışu bg:i! sorudan şimdiye kadar görmodiginlz ve .rıayal aart eaemi-yecgğiniz kadar çok ve d,erin -bilimsel- tezle1 ortaya ğka"u* ve Diin-ya çapında an]arnlı bir tarhşma başlayacaktır.



Şimdilik daha fazia açrklama gereği duymadan soi"Lryu en ba§it

". "İt 
irrlİ İü" brrada blr defa daha vurgrılamayl görev sayryoruz:

.Emek» ve -ekonomik anlamda- "iş, kavramiarrnln anlamlarr,

ve bunlarrn birbirinden ta,rı<ı neairz Tabii bunlardan birinin anlam]

iie aralarındaki farkın izahı da yetel cevaptır,

Bu basit soruya cevap vermem€nin hiçbir mazeı,eti olamaz; ca-

hillikten başka... Ama cevabr geciktirmenin -ki bu ihtima] siz Ttir-

İİr"i]"İ.n".=*n pel. sO,ton,sİ oluma,- ancak kariyerizm, oporiü-

nizm, pl,agmatlzm, vs, gibi ınu,","İl",l olabilir, Bu kavramlarrn fark-

lr tariflerinin viurıo., nrre"i;Ç-i""i. taIaflndan lile açıkça yapıl_

mamrş olmasr ba,hanesi l,u İ",u"du devrimcilik, ilericilik namrna hiç-

bir srfat blrakmaz.

Onun için Ey Türkiye'deki ahali! Bir an evvel uyanln; uyan]n da

ş,uı,i*.,i,,"i.lerimiziçözün;çözüntle,eşeğinişini,deemeksayan
-kolonyal- bıl düzende "nuvuu" gelip, eşek gitmek"ten kurtu}un!

f,[TBI

DuzELTME

Geçen sayrmrzrn 8, sayfasrndaki 13_, sahrda, "Ancak""
kelimesı ile başlayan cıımıe,, retorik kavramlarrn ,alr§ıla-
;;İ;İ;- k.*p*lİyonlarının cazibesi nedeniyle, ve de ace-

İeyle İanlış bir muhtava ile monte edi]miştir,

Dikkat]i bir okuyucu, ana,lojinin gelişinden kolayca

ç*r.rnİİır l.ı verimliİiıt, İş vup*u becerisi ii]lT:"u *"1-

İ-r"r, 
-"t.""." 

verimliliği joğ",u, nedendir, Aynen çekim

ivmesinin nodeninin ana kütle -Dünya- olmasr gibi",

Yani bu cii,rnlede aslında "beceri,nin nasıl ve hangi

kozmik emeklerin birikımi neticesi ortaya çıktlğl sorul-

maktadrr.



İNSANLIĞIN SELAMETİ İÇİN
2. DİN REFORMASYONU

ŞARTTIR I

Din, bugün bilimiır aleyhine genişleyen ve dünyanın sosyo-eko-]lomik düzenini -gittikçe daha fazla -olumsuz yonJe elUleyen lıiiyıll<bir spekülasyon alanrndan başka birşey değiljlr.

_ Çünkü bugün beş duyumuza hitap etmeyen maddeyle ilgili -me-se]a atom gibi- kavram]arı -fizikte- bir ta-kıİn -"J"lİ*" izah edenve brr model]eri, deneyse] olarak hata ve eksikliklerİ İesbit edildikçedeğiştiren insaı, nasıl olur da kendi ile ilgili kawamlarda binlerceyıllrk saplantılardan kurtu]amaz, ve mese]İ -*eİel., Oiyin"" tarratl,bebek veya.kız, "şeytan, diyince keçimtral< nır İetİı yakşhrır, teka-bül ettirir. İnsanrn bu kadar benzer tonularaa tu İadar farklı dıi-şünebilmesi, veya kavrayışrnın bu kadar larlılilaşaUlmesi şizofrenikbir olaydrr; ki ancak toplu ibadet ve ayinler]e tı"a" İeoaui edilebilir.O halde bugünkü -her tür]ü spekülasyona uçrl.- O,ğ."tİrl ile dini yay-maya çalışmak, "şizofrenik epiderni, .gibi bir'hasta-lüı. v"v.p ;;;.;;tedavi ediyorum diye toplu ibadet ve ayinl". vrptİ.urul. yolunu bui-mak, maddi çrkar sağlamak demektir.

, Yoksa, mesela uçaİnayacağl -hiçbir aıgney yapmaya gerek oima-dan- herkesçe bilinen bir bebek veya lrr, -oj"lİ ylrin"" "-"1"1. k.r-I,amlnln tekabül ettirilebiteceği hiçbil bilimsel deneyle yanlrş ve ek-sikliği çıkarılamayacak bir mode] tasarrmınaa tulunmat okadar güçmüdür; veya böyle bir modeli hayal etmet melel<lelİ yahut A!atı'ıkrzdrrır mı?



Hiç de güç değitdir. Çünkü meleklerin her din eğiliminde değiş,
meyen ortak tarif edilmiş -insanla ilgili- işlevleri, fonksiyonlarr var-
dır; ve de yine her din eğiliminde bulunan ana ibadet davranrşları
ile ilişkilidirler. Aynca artrk kabul etmemiz ve bir postülaya dayan,
clrma-rnrz gerekir ki, dua, ayin, oruç, kurban, vs. gibi ibadet şekilleri,
insanlığın alaca karan]rk vahşet döneminden bize gelen mesajlar-
drr; o ilk insanlann blzimle kurduğu bir iletişimdir; aynen bir rşık kay-
nağıım fotonlar vasıtasiyle, bir ısr kaynağrnın titreşim dalgaları ile
kurduğu iletişim gibi... Bugün uzayrn derlnlikierine mesajlar gönde-

rerek bizden şuurlu var]ıklar varsa bizi anlarlar diye düşilınüp daha
ileli bilinç düzeyleriy]e iletişim kurmaya çalrşan insan geçmişine kar-

şr nasrl bukadar kör olabilir veya körleştirilebilir?

Diğer taraftan, böyle bir -bi]imsel- model tasanmrnda bulunmak,
melekleri ve Allah'r hiç de klzdrrmaz; bildkis memnun eder. Çünkü
-zaten bize hizmet]e miüellef olan- mo]ekleri antadrkça onlardan bi-
lınçli olarak da yararlanmayl öğreniriz; şeytanı anladrkça bilinçli ola-

rak ondan sakrnmayr öğreniriz... Ve bu arada "ne oldum delisi, ol-

muşa benzeyen gen mühendisleri de insaırdaki "etik" genIeli (gene-

tik) ile hayvan genleri gibi oynanamayacağını, bu konuda mutlaka
ruhu ve rnelekleri de hesaba katmalarr gerektiğinl anlayarak doğru

çalrşmalara yönelirler,..

Ti,k tanrrcl dinler aslrnda insanlığın teorik düşünce seviyesirre
sembo]ik mantüla düşünme olguniuğuna erişiiğini gösterir, Zaten
İs16,miyetin "tevhid, ilkesi de bunu apaçrk belirtir. Gerçekten de son

tek ta,nnc1 din olan İslamiyetin çlktığl ?. yüzyılda sıfir sayıs:. keşfe-
ctilmiş ve -ancak- ilk defa o zaman modern anla,mda bilimsel bir teorı
olan "Cebir" oltaya konabi]miştir. Bedahat (apaçıkhk, güzellik, uy,
gunluk) ölcülerine, a.rılayrşlarrna dayanmayan ve Allah'ın bile karr-

şamayacağr bir mecburıyet sistemlni o Zamar:Ia kadar yaşayan hiçbir
insann havsa,]asl almamlştr ve alamazdr da... Çünkü bu ka]itatif de-

ğişim, insanlik tarihinde ateşin keşfinden sonraki ıkınci büyük sıç-

ramayı ifade eder.

Bu .slflr, saylsınln keşfi ile -aynr zamanda- politeist, köleci ve

kolonyalist Aristo'nun "retorik mantık"daki mutlak eşitlik ilkosi çü-
rütülüyor ve "semblik mantrk"la, mutlak eşitliğin, ancak bir "sıfir,
modülünün yok say masr demek olduğu $patlanaJak, böylece bu
kawamın ancak ve yalnrz gerçek hayatın dışında bir insanhk ideali



olabi]eceği ortaya konuyordu. Ama nasıl ki ateşi kullanmayr ilk be-ceren insandan sonra, bütün insanlarrn bunu kullanabilmesine ka-
dar geçen zaman onbinlerce yrl olarak ö]çülebilirse, tek tanrrcr dinlerr
retorik kavramlarla izatı etmeye çahşan peygamberlerden itibareı1.insanların -çoğunluğuyla- sembo]ik mantİ1.1a düşünebilme yetene-
ğini kavraya,bilmeleri süreci de -ilerlenre süratinin artışr da hesaba
katrlsa- binlerce yr] sürecekti. Yani insanlığın birarada akord haliıı-
de yaşabilen bağımsız şahsiyetler topluluğu, insanların cla "sosya-lVarlık, seviyesine gelmeleri ko]ay olmayacaktl.

Dolayrsiyle insanlar büyük çoğunluğu ile ldfzen tek tanricr oi-duk]arınr ifade etmek, daha doğrusu zikretınek]e beraber, gerçekte
panteist veya en ileri o]arak politeist eğilimler, akımlar oluşturdu-
lar. Ancak tek tanncı dinlerin politeist kampanya seviyesine yüksel-
mesi de.. ko]ay olmamrş, büyük ve kanlr reform hareket]eri gerektir-
miştir. Önce islamiyet, Arapların kolonyalist sünni yönetiminin, ko-
]onyalist Bizans'la bir rekabet zrtlaşmasrna girmesiyİe .dd,r-ül harb,j]ğn ettikleri Ahadolu'da, Türk ruhu, "etik"i veya "töresel,Iiği ile bir-
leşerek, -daha doğrusu çarpışarak- reformasyona uğramlştü. *TaIi-kit" olarak şekilienen ve her bir tarik (yol) "vell,siİln bir refoIma-
törü olduğu bu büyük din reformu hareketi, iflah olmaz yani reform-ve dolayrsiyle lönesans- kabu] etmez ortodoks ve ilket kolonyalist
Bjzans'rn anti-tezini oluşturmuştur. Doğu Roma'nrn yrkrmrna sebep
olan bu hareket Katolik Avrupa'da da devam etrnİş ve Papa'nrn
mut]ak hükümraniığına son vererek -bilinen- Rönesans'a yolaçmış-
tır.

İnsanın ancak vazedilmiş -toplu- ibadeti eksiksiz yapması ile cen-ngti hakedebileceğini vaaz eden -ateşin keşfi öncesinİen bakiye ruh-culuk demek olan- "panteizm. ağırhklı sünni ve katolik öğretiye kar-
şılık, Anadolu refofmatörleri, insanrn ancak kendi çabası iie bir "yol,dan giderek kdmil insan olabileceğini telkin ederİerken, katolik çr-kışlı reformatörler de ufak bir .nüans, farkı ile, .insanln kendi ça-basr i]e kendini -marifetlerini- gösteferek Taırinİn Seçilmiş kulu o]-duğunu ispat etmesi gerekir,, diyorlardı. Yani bu aşamada din, bi_rğysel inisiyatif öğütteyen, te]kin eden kişilik geliştiİici -ateşin keşfiile "sıfır"ın keşfi arasrnda yeralan, ahlakı ve bedihı normıarın ortd-ya çıkmasl i]e beraber retorik mantlğln teessüs ettiği bir dönemden
bakiye dincilik (yani çok taınrıcrhk) demok olan- .-politeizm, ağır-lıklı yeni bir öğreti forYnuna gifiyoldu.
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İşte lniklik insan bireyselliğinin, düşüncesinin varlığrnr öngören

bövlJ t-ir Oe."tlnin gereğl olarat -eski Yunan'dan sonra- bu aşamada

yeniden ortaya çlkmlştrr, ,.A.,"u n" son aşamadaki 16,ikilk, -eski Yunan'

İ, .İ"e" gibl İmu,,,l.r arasrnda, daha doğrusu.seçkin insanlar aıa-

smda bir mutlak eşittik uur. 
"uyuİnu^, 

Hatta seçilmişle]: arasl mutlak
".uJİl. 

r.."rit' 
'araİtarları 

i]e bütün insan]ar arası mutlak eşitlik pren-

.İİiJ.'"rrruolar araslndaki mücadelenin üstünde bir prensipmiş gibi

a" voa.,"rrıurru* az. Parrteizm i1o Politeizm arasrndaki gibi bir uzlaşmaz

;İ;, ;; * İ;kİ. u,u""do da ,ard,r, Çünkü "srfir"rn keşfillden beri

İ"rrİnoİık *r"trkla düşünerı insaılar bilmektedir]er ki ,eşitlik" kav-

,"-, """"l. bir ,srfrr, modülüne nazarar\ sözkonusu olabilir ve reto-

rik maniıktaki, Aristo mantığrnda]<i -kolelik_ modiilünden sarlrııazaı-

&İ; br. ;edahat anlayıİrna dayalı eşit}ik kavramı ise yalıırzca

nJ "iaeal"den başka birşey değildir,

O haldo bugünkü 16,ik]ik, es]ıi Yunan'dakiyle aldkasr olmayalı

," tiri.."İ jin rİform,ndan sonrakl bir aşamada ortaya çrkan çok

geniş ve geçici bir consensus'un, Zlmni mutabakatrrı. adrdlr ancak; ve

İ" t"g""l.İ din eğiliınieri alas;ndakl ız\aşmaz çelişkileri örtbas et-

mekten başka bir işe yaramamaktadrr artık", Şayet irısanlık yeni bil

dinsel savaşlar dönemi yaşarnayacaksa -ki öyle olmalıdır- Aristo

mantrğrnı.n, retorik mantığ* İ"liştil",l"" dayanarak muga]ata ile,
'Jİİ"-i.""jl".ini -daha ao'ğ",u ç,karlannı-_ savunan çeşitli din eği-

limlerini zari?ay acak, veya,.-mui,ıteİif dini spekülasyon al anlarınrn üs-

;;; rrkfu teorilr nir din lzahı ortaya konmah ve tabii ki bilimlerin

İ;İ;;;İ;; paralel olarak bu da daima geliştirilmelidir,

Son tahlilde, ibadet şekillerinin bilimsel ana]izler neticesi nasrl

bir formasyonda birleşeceği şimdiden kestirilemeyece-k böyle bil Sü-

;;, ;*, zamanda gerçek monoteizmin tefrikasrz dininl ortaya ç1-

taracal. son reform süreci demek olacaktır",

'A}rrca son olarak şunu da vurgulamakta yatar vardır ki "Tan-

rr» kavraml "zamafl" ııe nırııtte var o]a,-ı, onunla srkrsrkrya ilişkili

bir ka.vramdrr. (Bunu eski Yunaılılar 1ıile sezmişti ama artlk bizim

teorik olarak uçrtça gO,İermemiz gerek) , Zamanrn drşrna çrkrlma-

dıkça veya zamanda yaşarken Tanrİ -dolayısiyle Din- daima var" ola-,

caktrr. Zamaır kabul odip, hatta mutlaklaştrrlp da "Tanrr"vr yok

;;;;r; l<alkmal. bir "hezeyan"ctan başka birşey değildir, Diğer



taraftan dini, "realitede yeri olmayan metafizik, bilgi ve bilim harici
bir olay" gibi yorumlamak ise *zaman, kavramrnr metafizik saymak
8ibi bir galatl rüyet'tir; ki böyle bir kötü görüş de ancak, hiçbir re-
formasyon akımi doğurmamış, korkunç panteist ağrrlrkli Yahudilik
ve Ortodoks]uk gibi din eğilimlerine mensubiyet duygusunun sebep
olduğu aşırı tepki sonucu husule gelebilir...

f,[T[ı
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Ali Ergin Güran'dan

Önemli Açıklamalar

Cumhur AKSEL, Galiba 1981 sonbaharl veya 1982 İlkbaharıy-
dı.., O zamanki Milli Güvenlik Konseyi adrndaki yönotim, .enerji
sonınunu halletınek için Atom reaktörleri kuracağı.m" diye tuttur-
muştu. U]uslaıarasr hurdacı]arın aracrları, komisyonculan, paşalann
etrafını sarmış, reaktör satmak için bastırıyor; onlar da Evren Paşa'-
nın nutuklan ile çaresiz bir şekilde, .halkın nabzınr yokluyoruz" te-

seltisi ile gerçekta hurda,cılar hesabrna kamuoyu oluşturuyorlafdl.

Bu durumda, §en, bir gün, aralarında M. G. Konseyi üyesi bir
paşa ile yakın ilişki içinde olduğnınu ve kendisini hapisten kurtara-
cağını söyloyon ve gorçekten de sonraki stireçte mucizovi bir şekildğ
davalara dahil edilmediğini gördüğümüz ma*ıut kişinin de bulundu-

ğu 8-1O kişilik topluluğu evine çağırarak Amerikan ilericilefinin, sol-

culannın, araştırmalan büyük bir gizblikle yürütüen -ve gociktiri
ı€n- rÜzYoN Enorji nin bir a.n önce insanlığın kullanlmına şunul-
masr yolundaki kampanyasını havi yayrnla,nni çıkanp, okuyalım ve

çevremize güsterelim diyo bize dağıtmıştın.

Ne var ki bundan birkaç gün sonra Kenan Evren Paşa Devlot
Başkanı srfah ile halka nutuk iradoderken z&nnımca aynen ,nükleer

enerii saJıtra,llanna, karşı olanlara kulak asmayın" demişti. Bunun
üzsrinğ sen çok üziltmüş ve memleket tamamen dış mihrakların gü-

ı0



dümüne giriyor, -BöyIe demode teknolojinin enkazrnı, hurdalarrnl
satın almak, ülke değerlerini haraç mezat satmak demektir, demiş-
tin... Allahtan ki bu hevesler -sonradan- gerçekleştirilemedi...

Senin o zaman bize gösterdiğin yayrnlarda, yarının ener'i kay-
nağı oiarak sözedi]en "Füzyon, olayı şimdilerde çok konuşulur, tar-
tışrlır oldu. Ama gazetelerden ve TRT'den yanstyan haber ve bilgiler
çok muğl6,k ve çelişik; hatta. yanrlsatmalı olduğu anlaş ıyor. Do]a-
yısiyle senin bu konuda en azrndan Amerikan ilerici ve solcularr ka-
dar bilgili ve müteyakkız olduğunu bitdiğim için yine bazı açrkla-
malar yapmanı rica etmğk mecburiyetinde kaldlm.

Lüifen, şu Füzyon Enerii'nin -kaba taslak da o]sa- ne menem
birşey olduğunu ve de bu konuyla ilgili olarak Amerikalrlar]a nasıl
bir ilişki ve paralellik içine girdiğini biraz açıklarmrsrn?

Ali Ergin GÜRAN , Buııa eskiden PıAZMA Enerjisi deniliyordu.
Hatta fizikte bu konu ile uğraşan böiüme de Plazma Fiziği adr veri-
lirdi. Çünkü elekronları eksik atomlardan müteşekkil maddeye
"pldzma" denir; ve de böyle denge§iz maddeler uzayda doğal bulut-
lar o]arak, yani muazzam enerji kaynakları halinde mevcuttur.

Füzyon konusunda 60'lı yıllarda -o zamanki ismi ile- İstanbul
Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Enstitüsü'nde, hocam merhum Prof.
Fahir YENİÇAY']n teorik biigisi ile genç bir Bulgar fizikçisinin (adı
Vangelof fild,n gibi idi) teknik Ve pratik becerisi bir]eştirilerek bir
araştırma yürütülüyordu. Büyük zorluklarla muhtelif sanayi ülke-
lerinde ayrı. ayrı yaptırrlan parçalarrn biraraya getirilmesi ile ortaya
çıkarılan cihaz, bir elektrik kontağı ile seri şiddetli şoklar -patlama-
lar- meydana getiren büyükçe bir tüpten ibarettl.

1966-67 yı]]annda gerçekleştirilen bu deneyin çok daha geliş-
mişlolinin ABD'de -ve özellikle Rockefeller'in -Araştrrma 

Fonu'nca-
büyük bir gizlilik içinde yaprldığını duyuyor ve okuyorduk. O zaman
bu araştırmaya gözlemci ve yardımcı olarak katllan bir arkadaşr-
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mln verdiği bilgiye göre sözkonusu ileneydeki "şok"lar çok şiddetli

olmasrna nazatan, patlarlr motorlardaki patlama sürelerine göIe çok

krsa süreli idi... Bu cla motof ima]inde bir takrm teknik zorluklar çr-

karıyordu. Bir de Ptizma'nln e]de edilişi masrafi söz konusuydu, Ama

ABD'debuzorluk]arkrsmenyenilmişvemeselibirgemiyemonte
edilebilecek büyüklükte motor yaprlabilmiş deniliyordu- Ancak ta-

bii ki böyle bir buluşun hayata sokulabiimesi kolay değildi, Çünkü

bu, büyük bir ekonomik, dolayısıyle rflı7azzam bir sosyal, politik

devrim demek olacakl,r.

dma son aylarda bu konunun büyük gürüliülerle "mass media"

ya aksettirilmesinden anlaşrldrğrna göre böyte bir motorun veya tür-

binln, ekonomik olarak gerçekleştirilmiş olmasr ihtimali büyüktür,

Bu sansasyonel olayrn büyük bir enerii reaktörü o1abileceğine pek

ihtimalvermiyorum.Çünküodasrcaklrğındaşiddetlipatlamaveren
ıe zararlı radyasyonu olmayan -ve de hiçbir kötü attk madde bırak-

mayan- bir kaynağr 1s1 enerjisi üreteci olarak kullaiımak, uçak ben-

zinini ısı veren- yakrt olarak kullanara}t şimendifer çahştlrmaya

benzer. . .

Geçen sayrda çrkan "mülti,kat"ta da beilrttiğim gibi ben 1973 ya-

zında Nürnberg Cezaevi'nden tahlıye olup birkaç hafta da -tekrar-

zirndorf mülteci kampmda bekledikten sonra, Münih'de oturma ve

çalışma izni aldım. Münih'de, daha önce de tanıdığrm ve turist olarak

gırtigi rii.kiy"'den -tanrştığı- bir vatandaşla gelerek burada bir dai-

İ" tİt-rş olan bir Amerikair bayanrn dairesinin ufak bir odasrna

yerleşmek drrrumunda kaldrm, Bu ev, Alrnanı ile, Amerikalrsı ile,

İng;liri, İtalyanl ve Türkleri vs, ile bilumum milletten solcu, llerici,

sosyalist, komünist birçok kişiıin geldiği, sanki bir buluşma yeri gi-

biydi... Hertürlü legal, illegal yayın imki,nr da vardr,

lşie böyle bir yerde durumum çok kritikti, Bir defa Federal A1-

manyahüklimetiancak-odaçokzaylfıelahatslzolduğumiçin.bir
veya iki ay "sosyal yafdlm,dan para vermiş ve "artrk çalrşl" diye

}esmişti. Bunun üzer.ine girdiğim iş, gidiş-geliş yol da dahil 12 saat
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süren, pis ve risk]i bir işt1 (asitleIle çalrşryordum). Bunun]a beraber
lrer akşam eve gelen ve özellikle hafta son]arr do]an ziyaretçi ( !) ]erle
ilgileımek ve meram anlatrnak gerekiyordu. Çünkü ortam öyle bir

_ ortarndr ki ister köklü psikolojik nedenierden, ister yorgun]uk, bez-
gin]ik, yllgınhktan müteveliit olsun, herhangi bi1" "mensubiyet his-
§i,]ıin kokusu duyulsa, bırakalım T'KP'iiyim fildn gibi şöhret]i bif
isiılden bahsetmeyi, kafadan atacağın herhangi bir ismi bile seni an-
8aje edecek büyük bir örgüt haline getirebilirlerdi. Bunun aksi de
belbattı... Şayet uzun süre mensup olduğun örgütü(!) faş etmez ve
o ağr şartlala ses çrkarmadan intibak etmeye çalrşırsan, böyle bir
nrantıksız durumda- seni bir "köstebek" olarak beller -mim]er- ve
'ba skryr arı tıı ırlardı,

Bağ;msız bir şahsiyet olarak durabilmenin çok zor olduğu böyle
bir ortamda bütürı ilerici ve devrimcileri i]gilendirmesi, hatta fiklen
angaie etmesi gerekeıı dünya çaprnda böyie bir stlatejik konuyu,
Füzyon Enerjisi lıonusunrr orLaya attlm ve "böyle bir enerji, dünya
lıamuoyundan niçin gizleniyor» sorusunu sordum. Tam da o srrada
petro] krizi patlayiiıca, benim bu fikrim bir gündem mad,desi -ve de
Kristof Ko]omb'un yumurtası- gibi cuk oturdu.

AKSEL, İyl ama, Amei.ika'daki bazl so] çevreierce 1975'den iti-
baren ortaya atrlan ve i]elici devlimci bir kampanya haline geiirilen
bu Füzyon Eırerji meselesi sğnin bu deklarasyonunla ilgili midir?

GURAN ı Valla ancak şu kadarrnr söyleyebilirim ki, bu olaydan
sonra Amerikalr bayan da memleketine döııdü; ben de Af'taır yarar-
lanara,k yurda döndüm. Ama baktrm ki bir süre sonra Amerikalr ba-

"ızandan Füzyon konusunda yukarrda sözünü ettiğimiz yayınlar gel-
meye başladr ve mektuplarrndan da aniadım lii bu Amerikalı bayan
ve döi-;.ünce evlendiği yeni kocası da Füzyon eneı.jinin geliştiriierek
pratik hayata tatbikatınr geciktirenlere karşr açılmış bir kampairya-
nrıı başınr çekenlerden olmuşlar...

13



Ancak burada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim ki, o buna-

lımlı dönemde sözüne, kavline, titizlikle sadakat gösteren bu Yahudi
ası]li Amerikalr bayan LINDA'nın tBaba soyadı .Berman, ) kişill-
ğinde, saygıdeğer, yüksek bir karakter göIdüm. Çünkü Münih'de ge-

Iek bazr Alman, gerekse Arnerikan Konsolosluğu çevrelerinden gör-

düğü gizli, açık baskıya göğüs gerebilmek kolay değildi. M€sela bir
seferinde, bir garden partide, pasaportu ile bütün gerekli evraklarlnl
-"yaniişlıkla çantanrzl ateşe attlk" diye- yok edip, aylarca pasaport

vermediler. Ülkesine dönmemekte direnince de, basına aksedebilecek
büyük bir rez,alati -skandalı- göze alamıyarak annesi ile babasının
apar topar Amerika'dan gelerek krzlarrnr kontrol etmesini sağladi-

lar. Ama, sonunda "kendinde" olduğunu kanıtladı ve pasaportunu

aldr,

AKSEL, Peki, madem bu Amerikalr bayana büyük değer ve, Füz-
yon eneriisinin de istikbalin ener'isi oiacağına büyük ihtimal veriyor-
sun; bu enerii hakklnda Amerika'dan kampanya başlatanlara niye

katrlmadın?

GÜRAN , Ben o zamanlar bütün taktik politik meselelerin üze-

rinde, .kolonyaiizm" konusuna kafa yoruyordum. kerim sadi ile de
yaptrğımız konuşmalarrn en anlamh ve yorucu konularından birini
bu konu teşkil edeİdi. Dolayısiyle böyle bir yepyeni ve ucuz bir enerji
kaynağrnın ortaya çrkmasınrn, dünyadaki bütün sosyo-politik denge-

teli a]tüst edeceği için büyük bir kolonyallst saldırı i]e beraber pjan-

lanacağrnr düşünüyordum. Yani bu pldina 8öre emperyalistlerce, böy,

le bir ucuz -ve de tertemiz- ener'inin piyasaya sürülmesi ile bera-

ber -hatta bundan biraz önce- yepyeni ve sımsrkr bir kolonyalist
doktrinin de hayata geçirllmesi gerekirdi. Ve de böyle bir doktrin, en

Adi ve zorbaca beyin yrkama şekillerine dahi dönüşebilirdi.

Ayrrca o zaman]ar hertürlü "yeni kolonyalizmüe cevap verebile-
cek, ya,ni anti-tez olabilecek anti-kolonya]ist bir programln tarihi te-

mel postüla ve prensiplerini henüz çıkaramamrştık. Onun iğn bu
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kampanyaya itibar etmedik ve teh]ikeli bu]duk. Nitekim sonradan
bu kampanya yerini -bu temiz enerjiye yoiaçacak şekiide* dünya
çapında bir "Yeşiiler" hareketine brraktr. Ama artrk anti-kolonyalist
plogIam çrktıktan sonra her türlü kampanyaya 

-uluslararasl plat-
formda görüşüp tartışarak- katrimaya lıazır o|acağız.

AKSEL I Biraz evvel "... kafadan atacağrn herhangi bir ismi bile
L,üyük bir örgüt haline getirebilirlerdi" şeklinde bir ifade kullandln.
Bu iddianı destekleyecek -hiç olmazsa- bir belirtiden sözedebilir-
misin?

GÜRAN ı Mese]a sözkonusu Münih'deki evde slk srk *12 Mart"
döneminden sonraki demok]"atik ( !) dönemde kurulabi]ecek bir sos-
yalıst partinin isminin ne olması gerektiği sorusu sorulur ve cevap
aranlrdr. Ben de herhaide srkıştrrrldrın ki, ortaya "mese]6, Türkiye
Sosyalist İşçi Partisi, ola;biiir diye bir ]af attım .Çünkü böyle bir ko-
nuda Kerim Sadi'ye danışmadan birşey söylemem mümkün değildi
ve de o şartlarda Kerim Sadİ'ye ulaşmak demek, onu bir çamura bu-
laştrrmakla eş anlam taşıyordu.

Sonradan bildiğin gibi bizim dönmemiz bile beklenmeden bu ad
ile bir parti kuruldu. Ama işin ilginç yönü, Linda'nln bana Amerika'-
dan gönderdiği Füzyon enerji konusundaki kampanyayı yürüten La-
bor Komite'lerin yayınlarr arasında bir de Türkçe "Yeni Kitle, diye
bir yayın çıktr. Hatta bu arada TSİP, adh adınca lşçi Komiteleri kur-
ma kampanyasınl baş]atmıştl... Biliyorsun ki Kit]e o zaman TSİP'in
yaym organı idi..- Bu durumu ben KATKI'nın _yurda döndü]<ten
sonra çıkardığım ilk §ayrsı olan- Aralık 1974 tarüli g. sayrsrnda açrk-
ladrm ve "CIA'nın oyunu, diye karakterize ettim. Hatta o zamaJl
.L6z"ın TKP'si de bizi destek]emiş ve Atılrm'da, "ateş olmayan yerd,en
duman çıkmaz" diye yazmıştı; ve de .Yeni Kitle, böylece yayin haya-
tından sessizce çekiliverdi...

Sonrasını sen de biliyorsun.., Ben yurda dönüıce bir de baktım
ki bizim gizli TKP örgütçüsü, senin d,e o zaınanki gizli şefin konumun-
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da olan ve sonradan M.G. Konseyi üyesi bir büyük paşanın da a]ıba-

l-Jr çrkan o A]lah'ın mah]üktı, Kerim Sadi'yi yakın markaja almış, ille
de TsiP diye tutturuyor... Yok efendim bir iki ilçe elimizdeyııiş; yolı
efendinı istersem genel başkan lıile o'ıurmuşum, falan filğn...

AKSEL: O şa}isrn benim şefim oiduğunu ]:eddediyolum; ama o

konuda gerelrtiği z;..man gerekerr açlklama]aıl yapacağrma da sözve-

t iyolum.

GÜRAN, İnşallah bir an önce şu anti-kolonyalist eylem proglar]rl

cıkar da, kendilerinin "Devlet" adrndaki muhayye1 bİr düşman tara-

fından lönetlendikleri vehmiyle kaprldrkları kuvvetli mensubiyet his-

lerini tatmin için Hükümetten parti marti adlnda bir klüp kurma izni
lioparmaya çahşan geri zek€ılrlarrn histerisi yatıştırrlrr; ve sen de böy-

]e pespaye kişilerle polemiğe drişmek zoruılda kalmazsın.

Çünkü plogresistlikte, devrimcilikte esas o1an, inisiyatifi elde tu-

tabilmektir. Şayet objektif nedenlerden kaynaklanan ve yeteri kadar
açlk bir şekilde tebetlür etmiş o]an bir yrğın atlhmı inisiyatifine da-

],anrlamryorsa, mutlaka objektif göziem, deney ve teorik analizlere,
soyutlamalara dayaiı fikri inisiyatifi e]de tutmak ]dzrmdır. Muhtelif
devrimci örgütlenme biçimieri ancak bu temel şartlartn üzerinde o]u-

şacak yaprlanmalardır. Yoksa .önce örgüt!" diye tutturmak sadece bir

"yanlrş" ojmaktan çok öte anlamlara gelir.

Fikri inisiyatif; onun bundan, ötekinin berikinden yürütebilğceği

-çalabileceği- bir sır, tıir cennet anahtarI değildir. Şu veya bu ne-

denle biraraya gelmiş veya getirilmiş insanlarrn fikir]erinin ortala-
masr da değildir. Fikri inisiyaiif, genelde 

-teşbih caizse- topla (ana

aktiviteyle) buluşmak için yapılan "hareket]enme,dir. Ve de topla
buluşmadan önce çoğuniuğun -bu pldnlamayr- anlarnasr gerekmez;

tam tersine, anlamamasr normaldir, Ancak topla buluşulunca herkes,

"Aaa| Zaien bu böyle olacaktı; olmasr gerekirdi" der.

A_rtlk hiçbir endişeye kaprlmadan şunu da söyleyebilirim ki biz
bugün fikrİ inisiyatif baklmrndan Dünya çapında en önlerde, belki
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de en öndeyiz. Hiçbir zaınan ve hiçbir atlrmda oldu-bitti yapmadlk.
Gereken adımlarr atmadan evvel gereken yeIleIi haberdar ettik; kat-
krlarrnr, iştiraklerini istedik. Ama genel olarak "örgütçüler, diyebi-
]eceğim, .yedi düvel"in ajanlarr ile işbirliği yapan 

-pragmatik ve
provokatif- bir anlayrş bizl her adlmımrzda çelmelemeye ve ardrn-
dan da aynı yönde bizi geçmeye, aşmaya çalıştı. Üstelik lıir ara Öza|
Hükümeti de bunlara arka çrkmaya, yani bir provokasyonun inisiya-
tjf haline gelınesi için destek olmaya kalktr; ve sanki bun]arın içinde
devlet alanlarının parmağı yokmuş gibi "örgütlenıneye tevessü],den
verilen mahkümiyet kararıni kabullenerek bunlarrn peşine takr]ma-
m]z j.çin bir "pişmanhk yasasr" çıkardr. Biz bu blöfü görünce de olayr
örtbas ettiler.

Halbuki biz daima bütün "dış dinamik" tesir]erinden ve provo-
kasyon aktivitelerinden sarfrnazar, Türkiye'deki çalkantrlarrn özünde,
tarihinden kaynaklanan obiektif, yani tüm dünyaya örnek -ama do-
ğal mecralarrndan saptrılmış- bir "iç dinamik"in yattığrna inandık.
Ve bunun prog].amınl ortaya çıkarıp formü]e etmeye çahştrk. Netice-
de de bu inancrmızda hakir oldugumuzu da aııladık. Şimdi bunu an-
iatma aşamasındayız artık.. .

Bizim esir dururnunda o1mamız sadece bir taklm zor şart]ara ve-
ya yaygln deyimiyle işkencelere katlanmamrzı gerektiriyor. Yoksa
fikrimizden bir değer kaybettilmiyor; ki bu da bütün *öncü,ler için
sözkonusu olan ve katlanılması, aşılması gereken bir *promete send-
romu"ndan başka birşey değildir.

AKSEL: Verdiğin değğrii bilgiler için çok teşekkür ederim Agabey.

GÜRAN : Görev saydım; ben teşekkür ederim.
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AŞAGIDA İÇERİKLERİNİ VERDiĞiMİZ DERGİMİZİN
ÖNCEKİ SAYILARINDAN İSTEYENLER

NER DAĞITIM _ EnKAN SAnI ,ADRESİNE BAşVURABiLİR

SAYI 1 (+37) 
- HAZiRAN, ı9s8

* Anti-Kolorıyalist Mücadeleye Başlarken

* .Devlet Teı.orü,, .Konkgorilla", "Pişmarılık Yasası, ve .TtsKP,
Kawa,rnlarııa, Metodist Bir Yaklaşım veya .Komüırist Parti"
hjksesuarlr "Domo,krasi"cilik onınunun Deşifrasyonu

SAYI 2 (+g7) _ EYLüL, ıgss

* Başta Sovyet]er Birliği Komünist Par[isi olmak Üzore Nabi
Ya,ğcı (iiaydar Kut]u) ve Nüat Saı$n ile İfuilerrsrı Tüm ,

Komünist Partilere ve Prog?sjst Kuruluşlara DEKLA]I,ASYON

* Ari Ergİn Gilfan'dan "Açıklama

SAYI 3 (+3?) _ ARALIK, ıO8s

* Legal Komiinist Palti Kurmaya ve Kurdurmaya Tevessül
Edeoloı,in DİKKATİNE!...

* Edki Bir .Meraklr,nın İtiraita.ı.ı
.:.

SAYI 4 (+37) _ MART, ıgss

* Bat ı Düşünürlere ve "Klösik Marksizm,in İdeologlarına
.BİLMECE"

* Ali Ergin Gtifan'la MÜLAKAT

* Tl,uva Atı Uygarlığr


