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DİYALoG
Cumhuı AKSEL ı Eelii b:r yaşe, tecnibo birikimino veyab_el]i bir oi,okritit seviy:s]ıı_e. golmiş kişiler için genel potitiktartışmalara girmenin ,::k.-, hatte zirariı oldulunu biliyo-rum. Çün}ü böyle k,şiler zat€n genel 

"l*"t- ö"İUitecek bü-
lış:ll1|"* kenü kendilerine yaptıktan .o*u1l. yaı$ye

Dolayısiyl6 senin de .Ttİrkİye'nin Tarİhİ İç Dinamİk Prog-
,j::Tıışi',f HiH:ti;fjH*", jşgİ:;}f'.İdİ;
komünistlerin, sosyalistlerin, proe."r'rtie;"l-'"r."İİ.ur*OrC"*ıe Çorbaçov'gı1 .perestroyk;ı, ;ireİif;;;n']o# utu, a,suni o]arak çok yüksek hararete 

"l;ş;:-;...#;ö;;:tamına girmemeni doğel kaışıIıyoum.' --.'.' *
Ancak şu son zamaııIarda biim sol neşriyatta o kadar çokçeşitli vo dgrin(!) torcümo_ve 

'"lrt 
yerl"" çİİ'r'rllİl"r, O*r.,kamuoyunda .propagandanın.ötesinde u.Öİİ,'r.İj"urm niyetı

'lo 
ciddi birşeyl61 yapılıyor, intibamı v*jıİlılİ"l*-.
Hatta bu arada övle bilimselimtrak yazılara rastladım ki,kullandık]an bazı yenİ r""r,T^ 19 if"d"l;; ;;;..ffl#""*orror_du. Dolayısiylg bu da bana-.laf.atına. y9y9 .sataşma» ile .ürkekbir diyalog yoktaması. arasında t" 

".,l, o"g;';r.'
,^ *|:j_"_ !l""l _iç]ıdİr ki,.şeytanın_ avukatlığını, ıistıeneroı<,
İ::1"y""d1. doğabilecek olası'tereddtl]lJ r'İ?'.r*Jr.*,'l.ılarşın& goçtim. Şayet ort?
ıstenaıeı litİ ee.İ"'n-"r]iŞ-.':-ovokatif 

değil de, göstorilmek
aıv"uıi".Eıi;;'öH:iİİr,#r,İş;T;-,"r"İ"İ.;:H;
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mlnı da, görelim 53çaiım }İükümetten mükümetten,, devloiten

mevletton himmet aiiu",JJ" 
- 

t,til-i ta tbik ıni?, olabilirdi,

Şimdi önce, birzamanlar benim de şahsen tanımlş olduğum

asıl a.dr Yaşar Nabi Yug"İ'oİorı. Haydar Kutlu'nul, -zor şart-

lard,a yazılmrş ol*,l,*u, "e,"o|-" ",* bır_ hazulık ve deıio

bir konsantrasyon garektırecl? J*l'l""tl yazrlarrrıdan başlamak

istivorum. Çiınkü bu l'",a"'İİ"'"" llerlİl'vu karşl baştan beri

§ayg ı bir tavn muhafaza?'ınŞİ", Mese:ö senin^ burada, onlar

daha yurtdışına", s"ı-,ju;- ;"ce koyduğun -ve gtinlük gaze,

telere de akseden- 'uu,İ,u 
,u "p, ovokasyondurl", ithamlna

karşı Haydar r,tl,, ,aae"İİu,İiv"İ Cu,","ı'nin ,1?_Kasım 
1g8?

iarihli ntishasrndaki "lki 
juJu v,iu"a"şız, adlı röpo^rtaja gcçen

sözleri ile, ,nu arkadaşlaİ, İe*,U H tİzO31 inii,ilndi 
bizim

düşündüğümüz glni Otıştı",İtıİİer ve teşenu,is €tm^işler, Şimdi

biz de aynı ş"yi yup,yo#";:;, "_"l_"_,l,:"i:*-J}İ,ilLr,}

ff,:::'i1":'ffi']ili:,:il,,}T"#;,";,;:";,?-ıft "_cevapverdi,
Daha sonra dd Kerim 

'"o'l* "- "e"toi 
rsaa ,tarihjndeki 

11,

ölüm yıldönüınü için gazetelere anma ilenl verdilğr",

n gerekiyor,
Ali Ergin GÜRAN : Şimdi burada araya glrİn€n

çiinkü onıarın o, n *,.r'# İl:i.1*,T:'X':n İilT J'Xl}İ;
bütiin dediklerim,zın ozi;,de" 

i;.;,,;;;;;r;ra tesıirn olduktan
hete ki Yurtdışrndan - 

gei ,, .r,ı- ı.^^ö- -!.ıAr, olmustur... Sonra,

:"#:# Llİ"Tİ, jİ;lİiT iiff #,şH, J,i,"^i9,, ; g eli p b izi

de§teklemeleri surukırai. ö;;1d" Lyrr, 
,dı.iştı""" 

ve niyette 01_

ınadrğrmız uyu" l,"yu"'oİya çrkıyor, Onlar ,güQ"e, en aan-

dan ajitasyon,p,op,gu"al !'t'ltne 
"tapmak,üzere yetiştirilmiş,

lerı bizim için ise "ins;: 
"";;;h insan seleltsıyonu, herşeyin

önünde geiir." Y"k,a";kl;İ;- karalann biraraya getirilmesi

"orJırı. 
j*ı clsa o1sa ,mazarrat çıkanr,

AI(SEL , Evet, bu anlaşridr; hatta ö nek olsu1, yol olsun diye,

Yaşar Nabi Vuğ,l"", 
"J""İ"İ' ,O,",l'l",l"'_ gizli TKP hücreleri

i'J;; -;* 9: }" i*, *,htxll,-: L?İi "Tilil;ı,jii
ff İ ","§İ;",TTJİ ",u1, 

_ 1;;; ı,' H, ydu, Kutıu, nun burada

sö.zkonusu edeceğim ;-;;;,ı*;;" açmazdan kurtulmak istor-
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§
miş gibı bıı tavn serg;liyor. Çtiıkü b-limset soyuıIama ve ana-xztere 

.girişiyor bu yazıIarında... Vu ua.t" 
-"İ"'rj- 

İ;"İ; ;;;;-Yeme kimse çrkamaz; ooluı]:'Iru t" İ"* öİ buıacağımtoorik çı]rış yoilarını ve pratıkİen ç,k;";;;'i;;;lnrına göıeYine bu yüksok sev,yede,ha,z rl.ıyac.ıgı* ;İ İJ..İ.rlu.yorrlu.,kimse takip ve kontıol edemez. Ö"*r-Öl.-İrr.İ, ı"nı'jıvatııi elım-de tutuyorum, yani özgiirue tugr-.,rr;li oui#.orrro., ,*rr,affedersin u-r rrrnrr"İ,
ciuıumda yazdlğı toorik İİlİlt ',İ*.iddia pay]aşryor, Bu
şifre gdilmesi gerekmez 

Y€zıların iÇeriklsrlıın çözülme§i, de_

,,^_,^qÜ"+*, .once şuıadan başlayayım; E:eştİİi meleştiri di-yor]ar; 
-bel,.ı gaııp gelebıliı.",ou- i., iö;i;;;;; ıupiumttgöıe değil; bizoo bo'yıe bırgelaııek, kor. İ,Jİ.-'ş.rİ1, ,ro* ,or_

|}mda Pu yontem.e ge.çtgl araİn;ya çıkal s..k/çr(ılsaydl, b.i-zim ı,oplumda _birçok gun_ey ul<esi.ia. ;;;;;;i_ önco me-soıa fuhuş, zina ve ıücur (üg65J.' gibi k;;:; İutl,*a" uç,l,-
lTnalaı yaplak, eloştiriler rı""ın'-İuşÜİ#Ş #İİİo.'u n".-panyası açmak gorekirdi. Yani eleştiü İİ; uırİ"oplr*" y""-leşecekse, önce o toplumro 

"" a".ll " ro*rrlİ-.rİurroau tOl,salarak yeşerir. Bizim edebiyatt, b.i; il;;;;iui*tuuu oı*rtkalmış ve ancak acınacak, vahlanacak ama her hatükarda ört-bas ooilerek geqiştiriiecek esintılor ı"ır"a" l".rırr*rrr. Ha]buki.eleştifi, aslında bir elit zümleİin kendi içinde b.ribirini incit-meden yaphklan soyut söyle_ş 1gr d;;jr';;.^ı.Iİ'"İ-r,, u"rtu-bilen, insanlann biribiri tarafrndan l,İ"İJ 
"İlİ-"rilİ saglayaı_tabir caizse, sarı vo ır§i_ 

"rlrll:e., İ;;.J.;;-İurş, toplr--sal bir silğhtır...

üsteli]r son zamanlarda Batı'run refah top|umlanıdaı birüstyapı lüksü olaıalt akseden _-y: d;;i;"İ-İrşkffi; duyulanhazla aynı şeymiş gibi lanso. edilen_ ..;;;f';;-ek, aşkyaç.mak kampanyalan bu toplumsal yrr;;l;;';;hrr; edip işle-terek örtgn kaba, pis. am" aıacaıitı, ;;;;;;;;;;ru;rmoktedir.Eu toplum hiçbir zaman ağır ruhbaı .;",f;b;;;;;;an ve demesele .bekaret kemerlerl, ndr". ,.ç".J- ,lrr""" ."gİ"- 
'" *-nayi kereveti çekemedi ki,.bu kerevet üzerinde biraz da reha-vete kapıImak, oynaşmak imk6:ına k";;;;;lİ;r: ;;dı ki bu-gün, a]tına o seğlam sanayi kerevetini İekerel<'n.İl' ,urro"gibil'görüıen, ama asIııda bı,t,İ İ;;r:;;l"J; İu'İ.r"" ,.r,,

§



ffii'şşrffi*şfu*}bffi
,-fş-il,#,F[,*:#Ji;*+$**ffi

trt{**#*:,ştnş*fffrrr,Hffi
riın de -gizli 

olarak- nl

"Ulurudu yeri gelmişken 
'şu noktayr da tespit €tmekte yarar

iar :

son zama.nıarda, toplumumuzda yaygin. :i]-1- j}İ'Lİ,İİ

,o,J"",*,*",,.:,,]l,.*lTİi;:*,İ{tİrhTş*;T,111tl

*rtill';#r" ;$ffiT;il";1i;m::,n";"r,
her ikisi de "mahpus^narıİU;;:teşmi1 olan- .mahpus-

değii mi?l... Bütün topluj
;;?,'; ili;i;u]"de eleştiri mi olurmuş?!",

)n cev abrmı "r|" :9_"İ}, Tfi"*,İİlftşimdi müsaade:^1::İH;;; gur.tu yur,.,r, h
iki küsur y]] önce yaylnıilıırrırt v" ğ-

'T;jT;:1,,u"o uu 9,i,",}il^ ii,:li}:i: 
saygıdeğer

,,"."-'c,oil"ryt.r.,*İ.**lllŞ:lr;},H:TJ,"l,}:,t.
ayr Çanakka]e Cezaevr n
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}ınlarıma baktığmda bulamadım. Herhalde önce hapishanehapi:haİe] soııra da ", uu gOç"rk"n ;;-;;;;rbettim. Buyazıda Cahit Hoca bir sorrrJ .o-,^ -;;'.::'*;_:-.:iıtı"ı",mıl"-i"iil-,"!ilJ,'J,JiiJ,Jİ:Ti,ğ1.1#;§;:::
ıOak zahmetindon kurtulur 

"" İ.itrl, lr"rl..Ş.rslrm bir pqs-tülaya dayalı matematiksel bi, ""İ;;j;;;"İru İ," *travay,asrğdlrabilirdi" anlaınında bir iddia oİ""r"#rşİ". Aslında be-nim buna .açıklama, demem gerekir u-u lıuİt.;, .peygarnbeT.olarak algılayanlann böyle_ bj. ;;,kl;;;lİ;, bilmezlikhatta saldırga.n]ık olarak aıacaırıannr ıİİ;j;,;;;;;;Ş;;
mütevazr (!,) bir «iddia, deyimini ır"ıı""jr-] ı.iii"ı"ın uu açıtıa-ma veya deklarasyon hakkında şimdiye tua", -'tl"l"t -entl

Cahit Hoca'nrn bi'imsel kariyerhlİn sevlyesİni herhalde bi-liyorsun. Bu seviye bizde dağıtılaİ ;;;kr"r,ffi;':Jrofesor,lıiı<,
hatta .ordinaryüs,Iük nayelerinin çok üstündedir. zaten ken-' disi_de bu pdyeleri kullgımaktan pek ho-"Ianmaz ve .i1591 15-mile_an_ı]ır" der.., Çünkü ıu ıtonuaa ;;;;-,*;j.."wetr banaverdiğİ dersi unutmadım...

Şimdi böyle bir .adam,ın. böy16 Dünya çapında bir mate-matjkçinin, Marks'ın eserlerinil .rr"rlr-ullJİ.ş.l.'llrra.n Or"tanlatımlann ın cok ü s f ünde salşr.lİ-bİ.-;, lu'r]-,İ.,",İl' ru uu -*,olarak_ matemat.iksel rtluıdaki,."*;;;;;;,;"::İ:Hff Htİi-'#'lxr*H",:i,l?İddia etmiyorum. keslnlik'e cminim I(i bu. "bunlan bİz de bİli-yonız" demek değildir. Bu. sütüt, esl,nda "ortahğr kanştırmaHoca! Provokasvonu kurrlg'k; ar, 
^.i,İu,tİJ", İu] oİarro.u, ,u*tıltıı yürüyor; za.ten sen poıitlııgarn an1ui-ğ.];, İİ,*'ışıu"" tr"_nunu sokma!.. Yoksa, J1541iy6t namına ii"Çru"İutu ,ur.,",yine_ seni mabkemelik ya-p1rz, demektir. Gerçekten Cahit Ho-ca da bu durumıı önceden sezmis f.ibi eynı müldkattn açıftla.maslna avnca. .Tebii ki ben öl"güt uau-lurr"rr*"ışl.;"l'İ;:maııı, anlamında sözler il6ve ediyor... 

-'------9"rr jB19

Doğ.ı-tı yg, örgütçüle-in elinde Marksist eğitim (!) i.çİn kul-IanıD kolavca. sevk ve idarg. çjg}.t66gk'""i;";;İ ;;;ffiİ ;#:fesö.ü. "iktisadi 16f,. "hııhı|çi.lif" e,"İ".;;;; jorİİİl"' ,rrn"nCahit Arf'ı ne yapsın]ar?. 
._O:':.l ;ı;b:; ;;;;1ll,rr-rr"-cak|an kadar açık ve net ifadelerle r;;o;İ#İ;İİU'u.- 

U,-



sac}k ve apaçık a$kı:mxlar yapacak gefçek bir bilim adam,,

;ffi;;';;atıkİannrn işığIinr geıir m_?!",

AKSELı Afedersin, söziimü kest:m,1-1 b" ::1İ,U, ",n"
ARF'la son görüşsen au uo"'vl"* u,"İİI Uİİ konu gürültüye git-

me8e...

GüRAN.,.rjğT:}",1yİİİl,,,T}il;i,;İ',1,,*,j#İİİ.

:İ*l ffii,};,,i i;!şl*j##i* ";, ;r*#i#:l ],i:
rumunda bulunan bir manxum_uul"Yrlj""-, i"i ilmi konularda
.i i,- ."ı.ıa" temas kurup €.lİl'jl'"il,T;'".ı} jİ' u*. c ui,ıt
İ'l,]l,u.t t"t,l"n bir düşü

lİ:L';"]ffi ;mii,ler 
-lısteslne 

kaydolunur,

Simdi goleljm ,""io 1i"ydu, Kutlu'nun V_" zrlaına", Her-

rıaıae o, Cahit Arf,rn --y;ffi; ,t»t",t, ".t,"ğ,rni,- 
Marks'rn

l=j*=ı:rtşg+*şğ*$ş*l":ş**
i:j'}ff;, tli ;i:i"'.İ 

ealake ıgm edebivat vo Je,'efe döktür_
böylo ı9. yüzy t8rzlyla,:Tl;,;;;;"in e,eştirisine kalklşa,
mezcti, Ben bu kadar cdeo yar :: ;"r:"";* bir fayda,sı da ol_

cak değilim herha]de", Kalcl t(ı İ\a.fjv"--- ]_ _ , tekrarlamrŞ
Ş;,-ii;; bir takrm eski €l?ştiri ve polemiürıerı

oluruın. i_uva cevap olarak şunlan söYleYebili-
Aicak sorduğun goi-rıYa..ug v 4_}'_..,-_i_,-..*.o.ra"lizmin vasat.

.r*,'t-iL" ı"tü'"", .,ı,e 
orik, yazıle,nnı €mperye,

bır ai an prov ok a t örü "İ' 
;"* ;İ^!*{i*:l,,ş;"*1T[,"'J:_

tiri *, *nğ,zik .'ioP'k"_ _:K;,'u'; ";'"",a"u. r"tı 
", 

au" ı " ı f azla ola,

telik böyle bir aİan Pro'o"u_u|l'; l]İ',i*j.ı*tunı" .kıtegori,leri

ı:Üş#*r:;uf ö!is}i1_#{{i#ı**#*;ı
i,:;.:iil:'l1t';#'.;iİ*i*.d;:l j;ş",,xt*t-**
matematİkçi * |'I]1,_i;;;;ii.. io"r, arlı .set., tiribir'§ıe mu-

tor,u t].marhanoye süriıürlem-üŞ"] ::;:_ ";.,. o1duğu- bcş aksi-
l"İİ-v"İİ ri,itirinin gerck ve ycter ş3ri1 oldug

"a;,"-;r-;mmuz 
1989; Sayfa 16, Sahr 18,
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yoma uyma şartı ile .kategori"den kesin o]arak ayı-ılmış, amadüşüncede "set" i]e "kategori,yi *"rrştrrı"""r" 
^uİİt 

Ul. P*u-doks oluştu-rduğu 
-yani, ır.rri auı:r.ebiı;;ol-- ;;l. §onrala-n B. Russel tarafında,n gösterilm;ştir. l;;İ;;"ks, herke.sin kulaktan doima bilip uluor,ta tafını ltİıei-"İ"r."l Paradoks,tur...

. Fakat büiün bunlara rağm€n bilimset açrdan bir sorumlu-luk.ve endişe taşımayan b_jr insan, ır". o.ı.ıu},.Ltlgorı oıaraı<gönip, 
_"291" 

yg "güçı kullanmak 
-ruvu ue v-ı" ui" l.ı.a"ru au-yanmak- şartıyla rahatça mantık yiirütebiİir.

Aslında .mantlk,. kavram]ar arası ve kategoriler içi disiğ-
':l T.:* sıra]ama yapmak demektir. Ve de .mantrk"ın birgenel determinizmi olmadığr içİn son tahllJe senel biçimini<:or, ve .güç" tayin oder; ki Türkçedeki "mant,ıt"ytı.titme, oe_yimi de bu dunrmu çok güze] aniatır. eu ""ol, 

-rJ 
lsüç"ü" t1-mi:ı tarafından kulıanilaca&,yani mıselğ "nemot.asi a.dındakibir çoğuniuk diktası tarafınjr" ;;,;;;.;;;;" diktası,adındaki }_ir devlet örgütü taraflndan ;;, ;;;;";J".t olarak.i:ısan eşitliği" idealinin propaganda ve aj.itesyonuna dayarıa-

lu} bi: 
^.ayaklanma, çağnsl vo koordinasyoeu yolu ile oluştu-rutan -bir .Parti, tarafındaı_ mr lr"lu"ılu"ueİ İİlİİ.ul ,çraul,hiç de farklı ve önem]i değildir. Xrla, l.i tlr?ullİ'.'avaklanma,

çağn ve koordinasyonun,rn dür,y, nrr,"au t,r'-";:;J;;İ:maSı da .zor"un tekolleşmesırıe a""uk ,""*u*İu, 
'İ"n" 

u*şgeliş_on t9pl1, tahrip sitahlan uaut" ınonopJİ.urİ"ılj ,u.u*lu-ınlştır.

. O hatde şimdi yine tar-t§ma-gu terc'h edilemez biçimde, go-nel o]ara.i< iki "zor, merkezi ve ilri mantrk vardır Jilnvaaa^.. rıebu da demektir ki nlteliksel farkrı b_İ ,r*İ;;;.-;'§avaş .dü-zeyiıe 
.geliıinceye kadar yine bir kısır tartışıİa 

-İOı-emi 
açmalrve sİnsi bir propeganda savaşı başlatmaı. .eı:;i.Ji:; niyetin-de bulunan büyük bir bakiye "enteL ,ii*İ, -"r.ottur. hugıindünyada... Dolayısiylo bu da dernekti" tİ U"s;;ü;** 

".-tamı, provoka syonl era seyet müsajt bir ;;t;;a;. 
. dy;;i;;;-çekler, doğrular kimsenin tekclinde değiüdi;"-;;e;;; b.i]e sontahlilde .fikrl tckellcşme, için ç.:iışm#taar,l*İ.'" 
-^"-'

AKSEL ı Pekjyi; ajan provoka tö:-Ierin bilemeyeceği, bula-mayacağı, anlayamayacağı veys bulmak, ."rşh;;k ;?'";;
6



çıkarmayı anlamsrz_ bulacağ-ı vede tatb katına 
_ya,n€şmayacah

. bilgilenme vo bi]inçrenme n-asıl otabilirl Bir ipucu vorebilir mı,

sin?

GÜRAN , önce şu kadarııı §öyleyeyrm _ki 
Edeblyat vö Fel,

,"ıu lilrf,- ıo.u,nlann bilgilenmesine yaıan dokunınayan ve an_

cak kendini yinelemek şİİ'l,J" t"İ"ler verebilen, dolayısiyle

avnen bir zamanlann d;;İ;:;, masaUan gibi -krsmen çocuk

İliii:ir,"İ"-ı."iır.rırorı.ıu,t"iun.._ iyi örnekl.ori,iıe yazrlı esor_

;#H;;;;;; tuİa"l-Jl-u,, 
-g",l,"" 

branşlaıdır,." öntımıız,

deki bilgisayar aewl"a"*ŞuİÜa edebl, felseJi ]eflar değil,

sembolik mantığın *'""vİİ"rı t,akim oalcakhr, istikbalin

sembollk mantıkla, ,""",İ"İİl,J manhkla 
_ 

düşü-non insanları

icin edebiyatcı ," rul,"r""Jİu,i" Bncak bir bilimsel lnceleme ko-

;":;;;;;,; d*;k olu,;--yani peaagolıl< açıdan- değerle,

ri sözkonusu olabilir.

Şimü gelolim pİovokatörı6rin anlayamayaca,kları v6 aJı-

tamak istemeyecekleri yere",

Son tahlilde biıimcle ,zof, sö'kmez, Yani billmlorin genel

bir determinizmi varaır] Çliİtt, tlli, .,set 
(cümto, küme) "ler

üzerinde ya,pılır; ve ,set,ler de bir e,ksiyoma uyarlar, En az]n,

dan simdilik (yaklaşık ;;-;;d," beCİ tartışınasız olarak bu

böyledir.

Mese]ö senin Haydar Kutlu'nun ö,ıekle,,ini ele alırsak

.ıJza',,, .za1"19rr, ," ,*oaJ", k,vramtan, _,iyi srralaıabilir'

olan "noktaı, ran, ve ,k,itı","y, u,u-ıı, _,_dilndaki 
eleman,

la,n hıvl .sat,lordir. v,"İ,o,1,oİ"," bu çokluklar, ,set, olabil-

menin şartlanndan. yani;

l - Axiom of choice
2 - Multip'licative Axiom (Mul!)

3 - Wel0-O-dering Princlple (W,O,)

' Jı _ Tlicothomy (Trich)

§ - zoİn's Lemma (zorn)

şartlanndan iyi sıratanabi]i'lik p-ensıbi (W,O,)ya uymaktadrr,

'lar. Dola.yısiyl" t" ,l,İİ*,a" son tahlilde ancak biliınin sözü

geçer felsefenin değil,
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Burada.n esas önemli konuya geçmek için geçenlerde -Ha-
ziran 1989 tarihli *Dünyaya Ba,ltş" isimli Aylık SosyaJist Çeviri
Dereisi'nde- çıkan ,Yeni Hümanizm, Bitim. ve Felsefe, baş-

lıklİ yazıya değ,iımeh istiyorum. İvan Frolov (A,t<ademisyen)

imzasİ ile çrkan yazıda şu ilginç ve bence önemli ifadeler yer,

almakta: .ır.orro bilim tarafindan araştrma nesnesi olduğu

vg başka amaçIara araç. edilmesi tehlikesjnin arttığr koşullarda,

çulrş-ulu.,r, yeni ve ilericı bilim dallannın izlemesi gereken

yollar üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir",

.tnsan üzerine tek bitim yaratmanın olanaklı olduğu gö-

rüşü çok önceleri formüle edilrniştir,,

.ınsan üzerine tek bir bitimin yaratılmasr olanaklr mrdır?",

"ınsaıın bütünsel öğı,enimi ve onu yeniden tantmlama doğ-

rultusunda metodlar hazırlamak; bilimteri insana yöneltmek",,

€ilimhize kimin katkr yapacağı konusunda bir belirsizlik
vaf. Herşeyi belirleyecek olan da budur,,

Bir felsefi yaklaş,:rn için olabildiğince açrk böylesi formü-

lasyonlar uu çu-ğr, karşısrnda duyarsız kalmak zaten mümkün

aeğııal. poıu.yrsiyle ,ben de bu vesileyle fikrimi bifaz daha aç,

mak gereğini duyuyorum.

AKSEL ı Evot. sen do uzuııca bir sü,edit ,insanm teorisi
yapılabiliı,, yapıjmalıdır, anla,mrnda devaınl: dokundurma]ar
yar,ryorarr. İşte bu şekilde fİkrini biİaz daha açmak için bir
vosile çıkmış oldu,

GÜnAN, Simdi burada ben, bütün yaptlğm ewelki soyut,

taına ve analoiilerin üsf,tine crkarak ,insan" olayrnln bilimsel
teorisinin veya biliminin yapıIabileceğinin basit bir ispat yolu-

İıu göstğrmek istiyonım:

ınsarun tokamül ettiği yani emeğinin daimq kalite kazandiğr
yargısı genel bir kabütdiir. Eskiler, "insan tekamül, hayvan ta-

İıawül eder" dorlerdi. Geıcekten de hawaıl,k, değisik ottp"m-

lara uyuın gösterme o]ay,ırjır. Değişik oC"m'arda değişik dav-

ranıslar gö§tere'ek tleff şik forınnsyo-laı, kazııma,lan, onlaı"ın

tekğ,ynül ettiğinİ göstetnozl enc,k l,omDleksl^6üik'le,ini ifade

etie]bllir. Yaıi hawan dar,T rnıslaı,ı sıııa]anpme,,z. 1\desel6, bir me-

melinin yürümesimi veya. bir kuşun uçmısımı, yoksa bir baır

t1



ğln yüzmesi mi daha kaliteli davranlştr?!... Dolayısiyle hay-
vanlrğrn bilimi olamaz; biyolojik formasyonlan ile oluşturduk-
ları sonlu kategoriler içinde -denek olarak- tasnif ve tetkik
edilirler.'

Ama tamtam çalan yamyamın, piramitleri ölçen baı-bann
ve uzayrn deriıliklerino araç gönderen insanın emekleri bariz
bir kalite sırala.masrnı haizCir. Demek ki insanrn hayvani, yani
içgüdüsel ve ref]eksif davranışlar drşındaki davranrşlan demek
olan *emek"i sralanabiliT, hatta tecnib-^ ve kalı,trm faktörle-
rinin katkısıyla *iyi sıı"ala na.bilir"dir. Dolayısiyle insan .emek,
leri bir .set, teşkil eder ve buıun üzerinde b:lim yapılabilir.

Üstelik insanın rnesel6. .düşünce (tasanmlama, plinlama),
gibi büyiil( kalitatif fark gösteren .emek,leri cle tılim emek da.v-
ranışlannr ihtiva eden .sef",i1 }621 yığrlma (limit) noktalann-
dan oluşan biİ alt küm"sİnden bışka birşey deği:dİr. Bunıı diğer
bazı biyolo1'i. tıo gibi bilimsel dallarda vapr'acak deneyleıle ka-
nrtlamak mümkündür; ve bu yıDı'm,lktadır da... Dolayrsiyle
diisünceler de ivi sr:"a'lanmaya tibi olrırlar. "Düsünceler, aIt
küme§inin yığılma ,ıoktalanıln terifi ise genel olırak a}sivo_
mat,ik ve estetik (bed;hİ) varsıvrm'|an değlsijrici seviyedoki,
kalitedeki "yaratıcı düşünce, şe'lrllnde yapıla.bilir.

Şimdi senin provokatöie:ıin g:reıneyeceği noktaya geldik:
Bir defa, yukarıdaki son ie.ri]r izıfu]n1 D-ovokatörler an.

la,maz. anlamaya da ge;-ek dllvm?z. aına nasrl o]sı bunlan Çoğıı
kimso anlamavecak. hett1, s,tılararr 6t4ıınıy262ftllr diye taselli
}ııılııı y^ dıtıvtsrv]ğ hı, rn!,t^d^ co*uır]l}1rn. a-psı-a rıizlenin
de-"ifre olma'kran kılr|ul:rbı]ır!qı.. ve ın6z^r.tle,i <lq h6!6 geıeI
ge4erdirl .örgüt gricüne dayanmak ]Azım., "pratikte srnamak
lğzım"...

Aına "bütün bu teoıik izahiann tarihte, iarihimizdo
piatiği yap;lmış, hatta bir dünya impa;ıatorlı;ğunun kurulma-
slna temel güç cl,tişturan bir yıış:m biç:mi olarak yaşanmlştıf.
Brı yaşam biçiminin organizasyonlarrıı tah.ip ederek ortadan
kaldıran zorbalık, kosko.a Amorika, Afrika kltalarl ile uzak
doğu ülkelerini yağmalayarak palazlanan 1arihin en büyük ko-
lonyalizminin eseTidiİ" derse]r larks ve Engels'in bile kolon-
yalis1 burjuva ideolo'isinin asr baskısr altında yapma..7a ola-

ıı
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nak bulamadr'.:1arr -veya 
gözardr ettlkleri- böylo bir tarihl

"""şt"-; 
inctleme etkinliğinin gereğiıi anlamayacak, an]amak

istemoyecek ıe |iıt:z nir İekılde yan çizeceklerdir; ki bu onla-

rın :suçüstü" durumu olacaktır,

Kolonyalist baklş hiçbir z3man anti kolonyalizmi anlaya-

mo-İşto 
'ue 

anlny"mn,. Ama insanlık ilk batba,rlık dönemle-

rindenberibir:birinezltkclonyal;stvoanti.kolonyalistkuv-

".rİ"-.i" 
aa"s".inde varlığrnı süıdüıebiimiştir, Koıonyalizın, an-

titezi karşısrıda biiyük mikyasta gtiçlenme gösterdiği ta]<dirdo

insaılığı köle'liğe halta hayvanlı şııayı götürmüş, .anti 
kolon-

yalizm ise z?Tflaıı r rflarL rcy,nd"n çlkarak_ anarşizme yönel-

miştir. O halde bir Dünya Yöı-",eiimi kutulecaksa,, bu iki zıt gü_

cün dengesini sağ'tayan cvrensel rejimi formü'e edjp uşgu]amgk-

la kurulacaktır. işte Osınanlr İmpara+o-1ş61 Blzans'rn yetkile-

rinidealdlkt2nsonİat',-.ti."uygulamıdabudengeviideal
İİİ-r"Ula" sağlayan -n'h-nşumu'!- 

ö,n"k bit reiim .Eöstermlş,
;;, ;j];;ü;';u memlakette biraz ,adam, vars? o dönemlerin

İrırt,-rar... Bt:nlan ]ıendime m'lliyetci]ik açrsı'dan bii DaV

veya peye cır,a-rn"k icin sövıiivo-ü,um ön veigısrna kaprlrnma-

.-,*arlrrİ,l bizıeki milriyeİçlllğİn eınoııyılizm!n .hir._,anti 
ko-

İtl,rri.t -uşu"llğmdan başka birşey olmadrğını biliyorum,

Yani dedlğim o ki, artri< düıyada bir zengin metropol ülke,

urrr.*' el.rtrr-aa, başlanna muilmet kolonyel,er yerieştirilmiş

,JJ-İ.aj"İ"ra"" mııteşeklr l fakir ülkeier şeklindelıi kolonyal

düzen değişecek ve dünyanln her tarafnda her çeşit vc kalite-

den insanların ],a-şad!ğI, yaşay,bi]d:ği evrensel. bir clüzen gele_

..l"*. Çrı"l.rı lİolonyai:zm İlael tablatı ica,br dünyanrn büyük

tİ, tİ.-r"ar, ideal]ze ettiği kendi !ns3-n tipine en çok benzeşen

taklitçi ve köpek karakteitİ gerzekleri seçerek yarattlğr yöneti-

cİ ellİ z,lm.eİer ellyle halklaİm yaratlcl dinamlzmini yoketme-

ye çalışmaktar]ır. Bu negni,if st,leks'yon blr rnünbit tarleda, ay-

rık ot]annı gübrcleyip su'lamaya benzer ki giiçlü b:f aJıti tez

konulmazsa insanlığr katastrof'a sürük]er,

Yani genelde, bel]etme eğitim'ne dayalı hiyerarşik bir Cü-

zen demek o1an kolonyalizm, insan'!ığın i]eılemesinin ana di-

İu*lgi a"*ut o]an yaratıcrlığa dayalı blr pozitif seleksiyon me-

kanizmasrnın çalrşmasrnı. daima engeller ,
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Ai(SEL ı Detaylarınr henüz aılamasam bile genel olara.k bu
anlattrk]arından çok etki]endim. Ne kadar büyük-bir yük ve bas-Iı altrnda buluıduğunu şimdi daha iyi anhyorıım. Helo g:ıinlük
hayatrnrn zor]ukla.n ve ilkellikleri de gözönüııe alındığında, gös-
terdiğin olağariüstü direniş ve çabaya halı.anlrkla saygr duy-
mamak elde değil. Aıcak yıllardrr sözünü ettiğin, bazı yönler-
den değindiğin ve de bu Diyalog'da oldukça ciİdl ipuçlan ver-
diğin şu anti kolonya]ist örgütlenme prog.u-rr, ,"İu-.o ,"y,
ha,ngi şartlarda çrkarmayı umuyor veya tasarhyorsun? Son
olarak bu konuda da bir açrklama yapar m§ln?

GÜnAN, Bu güzel sözlerine karş1 tevazu gösterisi yapacak
değilirn. Çünkü kolonyalizm bir memleketiİ tepesine binip
ümüğüne bastı mr, kolonyal yönetimde yeralmayan 

-yani ko-
]onya,listlerin gardiyanr olamayan- bütün insanlar ızdırap çe-ker. Bir yanda sefil iısan "gür-uh"lan iyice hayvanlaşmamak
için topluca direnirlerken, bireyler yani .adam,lar da hem ka-
faca hem de vücutça yüklenir ve zorlaırrlar. Yani kolcnyalizm
-Türkçedeki çevirisinin ifade ettiği çok zayıf ve eksik an]am-da- sa.dece bir ekonom'k sömü.ü olayı değildir. Aslrnda, o ül-
kede halkın ürettiği "adam,lgn, öınek olabilecek insanlan yok_
edip, oranın insanhğa yapacağl spesifik insanlrk katlnsını or-
tadan kaldırarak, kendi insan örnekleİine -türüne- uygun
kolon y9lir6"*ektir. Ki, bir sonraki aşsmada bu, yaratıo dü-
şünceye saİip olmayan, robot €ijbi ruhsuz mahlüklan ıcabında
-ekonominin gereüi olara.k_ muhtelif taktiklerle kola.ıca im-
ha etşnek de mümkün olacaktrr...

Bu sorunu cevaplandrnrken önbe şu hatıı.latüalarr yap-
makta büyük fayda görüyorum.

Bildiğin gibi Ağus.ios 197B tarjhli ve 36 sayılr KATKI Derg.İ-
si'nde Türkiye Komünist Partisi'nin "ye.sal tüzük, ve *asgari
program> teklifleri yayrnlanmıştı. Ben sonradan mahkemeler-
de -ve özellikle 3 E]rjm 1986 tarihti, hazrr tıulunduğum Selimiye
2 No'lu As. \4ah.'deki cİuı-uşmıda_ y;ptığim açlklamalal:la buyaylıln sorumiuluğunrr -şekil r,e muhteva olarak_ tümüyle
üzerime almrştım. Mahkünı o'muş -veva edj]mjş- ittdia!ı bir
neşriyatın sorumluluğunu tcl< bışııa yüklenme}ı belki ilk bakış-
ta pek akla yatkrn gelnreyebilir. Ama şimdi anlatacağrm ki du-
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rum hiç de göründüğü gibi değil... Bir defa orta.da hukuki bir
mabJüümiyet kararı değıl, entrıkalara daya.lı bir zorbalık var,
İkiıcisİ, yapılan "ığkut" yaymı aynr zamanda toplumun, orta.-
mııı durumunu, karakteriıi ortaya çıkaıaca,k bir ayraç, bir tur:-
nusol k6,ğıdı olaıak Cüşünülmüş... Yani Av. Ali Trimer ile Av.
Mehmet Kemal Aydrn eliyle mahkemeye yazdığım 13,10.1986

terihti mektubumda da (KATKI; sayı 1 (+3?), Haziran 88, say-
fa 2s) açıkça belirttiğim gibi hangi saik va tesirle:-in otki§iy16
a.lmrş olursa olsun toplurn yap§ınln aldığ kaıakterler bu de-
ney]e ortaya çıkııca bu ortama, göre uygulanabilir progre§
programı yapılacağı da öngörülmüş... O halde her halükarda
bu aşamada, yani bir eylem progıamı ortaya konmadan bir mah-
kümlyet sözkonusu değil... Bunu, bahşedilen ve vaadedilen ge,

niş çaplı legal propaganda imkd,nlanna dört e]le sarılmak eği-
liminde bulunan, }ılgın, yoreıın ve şaşkınlann bilmesinde ya-
,ar var... İnşaltah, -bu eğilimleriyle- provokasyona ğ,let vg
bize de yiiık olmaktan başka bir işe yaramadıklannı bir an önce
aılarlar...

Yukarıda, "hukuki bir mahkümiyet kara.rr değil, entrika-
lara dayalı ba zorbalrk var" demiştim. Bunu da fazla yorum
yapmadap losaca açıklayayım:

KATKI Dergisi ilk çütrğı 15 Eylü ı97o tarihli sayrsından
beri Ttiırkiye'deki en yaygm ve en ob'ektif nedenlerden kay-
naJrlanan kitle haroketlerini, işyeı,lerinde yapılan işgil-boykot
hareketleri o]arak tesbit ve il6n etmiştir. Ve taktik po[ti]rasını
bu hareketlerin desteklenmesi ve varacağ. muhtemol hedeflerin
formülasyonunun yaprlması üzerine oturtmuştur. Nitekim bu
hareketterin hedefi ola,rak İşyeri Konseyleri müessesesi tebellür
etmiş ve yayıı]a,drğrınız legal parti asgari programr da bu mü-
esseselor esas alınarak düzenlenmiştir.

Yukarıda sözü edilen yayındaı dört ay sonıa sıklyönetim
il6n edilip (Aıalık 19?8) ilk İddianarneler ortaya çıkınca KATKI
Dergisi ve son Ağusios 19?8 tarihli 36. Sayrsı "ülkeyi sıkıyöne,
time getiron yaygın kitle hareketlerini tahrik ve teşvik etmek
ve yol göstermek"le suçlanmışhr. zaten başka türlü bir suqla-
ma da düşünülemezdi... Ve de KATKI Dergisi'nin işgal-boykot
haıekeilerini desteklediği, hatta bu konuda *Darbeye Karşı Ge-
nol İşgal" diye s]ogan attığr da açık bir gğrçekti. Aynca yine
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KATKI Dergisi'nin bu hareketlerin clcğal hedefi olarak formü-le ettiği İşyeri konseyleri de birçok işyerinde, rıatta-meşrıur uıı-yük fabı.ikaJarda kurulmuş ve bunlar da adfu aünca KATKIDergisi'nde yayrn janmışlı.

. 'Durum bukadaı açrlı_ilren, yani bizim kanuni grev dışındaişgai-boykot yapğn ışçİlerle ve do şayet suçsa, fı,ü,eJ ışyeri,kon-seyi 
. 
kuran işç]ief]e yargılaİımamız ,e/ueya hrıküm giymeınizgeı'ekirlren, dayalar uzuıı bir süıe askı,ya alınıp hoJ<kımızda dü-

ıüıyüüı) ince]emeler yapıiüktan sonra iddiaİaıheler değiştin-lelek, şeytanla, bile işbiliği yapan .kornüni.t"- uaır- girııiı. iru.-taİafr -ve ajan provokatörler- kategoriri"" *uir.""a bif suç-]ama düzen]emğk yoluna gidıtmiştir, İuttu purtİ *urti adııda
Pir9 :t" hiçbir gizli faa]lyet gubuna angajg onaaığımrz -pra-tikteki gözetlerne ve hatta pı.ovokasyorılaıaur, .oİla- uçİl,çabilindiği hatde ]ileride nasıl olsa .komünist, ualİ u.lttır, glrlilll,budalalan için bir legai oyun sahası açacağız, b;;; da gizti-likten hüküm giydirip içerde yatıraralİ glr-llİİl. ir*tası yapaı,böyleco açtığımız iegal oyun sıhasına ioşa koş;se]ıneıerinisağlanz. hesabına ya,trlmıştır.

Yani bizim turnusol k6ğıdı öyle karakterlstikler göstermiş-tir.ki, ülkede açıkça, keyfi bir kölcni yOnetlmlnden laşka -Battanlamrnda rasyonel_ bir rejimin izine bile ;;t;;; mümkün' olma.mrştır. Ortaya öylo b.iı koJonyal yö.ıietim turJİ..l"tlği ç*-mışıır ki, eski Roma v:ldyetloıine -yani k;i;;;- İatilerine_bile.1l1et okutur. Çünkü bu _gelecŞ İÖ"Jt.o.' O', 
'-rih bile bırakmayacak kıdar- öyie slstİmli İuJllJ İxot l.urr-yıcı)_ bir kolonizasyon ki, bugün burada bir İpaJahs çıl<sa,a,ııca,k .gizlice cami duvanna işeyerok 

"u-ivı 
yr't-rva teves§ületmek, gibi bir suçlamayla asılır ve spajaı<tıs oıraıı tarıııegeçe_moz... insan]ara suçunun karşı]ığı Cu., İuciİ,lunınıı is-todiğt voya işino gelğn cezayr veren böyle bir yOİetlmle klmlernasıl bir _diyalogia girmiş ki, tegal devrimci ouJ trrrr'ru, gtlr-deme gelmiş; an]aınak mıimk.tın mü?!... i;;;-^tcİİÜlİ al" tl"derecosi vardır... Böyle bir -toplumsal- ortu.aa lJrİliroy hat-ta eruplan genel gidişatta oynadıklan .old"" ;;İ;;;;rumlu tu-taıaJr bir çözüme varma.I( da mümkün d"ğtld;.;İİ; Devtetin

-_ 
hukuki, tarili yani mantıki- tutar ılığı]stliekİğ'lor1.orrr.,

olmadığ için Devlet adamr üye g"ç."J"l".i" 
-İİİJ 

s.rlş"u tl.intervalde hiçbiı -ne hukuken, 
"ua. t".İlr."- sJrumlulugu
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kalmıyor ve mazur görülebiliyor. Yani tabir caizso -Ba,tı 
anla,

nulda ra§yonol olamayan- karaktersiz biİ reiim sözkonusu",
Dolayısiyle sıırıisal, hatta bireyse} karaktgrler bile tebellür et-

miş, a,çıkça ortaya çümlş değit... Sanki durumun izg,bü, sonsuz

tılrev kabut eden, sabitesiz, transandantal bir fonksiyona (me,

seli Euler tbnksiyonu) benzer bir formiıiasyonda yatlyoı:, "
ÇünIıü burada yakın tarihte diinyaya örnek bir düzen vardı,

Ö dtzenln -Batı anlamında rasyonel o]masa bile- ana karak,
teristiklerİ nelerd-i? İşte Batr'nn da çözomediği esas mesele bu

soruda ya.tlyor. Demek ki Batı'dan alrnacak öğretilerle burada
bitr re'im kurmak mümkixı değil; a,dını nğ koyarsanız koyun,

o bir koloni idaresinden başka birşey olamaz,

Ttırkiyo'de bugün anti ı(olonyalist bir faaliyet ve örgtitlen,

-" p.ogru*, ile kolonyarizmırı dengetendiği bir rejimin kurul,
masi kanunen engellenemez. Çünı(ü T'ii,fkiye'ni]x tarihinden ge,

len -doğa1- 
rei.mİı legalıtesini engel}erıok içio ancak açıkça

ırkçı ka.İunlar çrkaımak gerekif. 9 161de bu gidişatı -ancak
ve yalnrz- gizli ve sinsi olarak enge]lemeye çahşacak olanlar
soı veya sag hangı kisvoyle ortaya çüar]arsa çlksıılar, sadece

kolonyalist gtlçlerdlr. gi2i6 "faşo,lann da en büytü çelişkisi
buradadır. Onların en manhklrları bilo ABD'nin ırkçı bir eya,,

leti olmak istorler -veya haya] ederler- ama ABD bu anlayışı
büyük bir iç savaşla aşmlş] geriye dönme§i do mümkün değil",
ut-un için tezleri, tartışmaları en geniş uluslaı,arası pldtformla-

ra götürmek zoıundayrz. Sonra da benim şahsen istediğim şeyi
yeıİek vapmaJ<, bulaşık ve çamaşr yıkamak gibi dertlerden
İzaao (Ü İapish'a.nede bile bgn bunlan yapmıyordum; belü bir
işbölümü vardr) sa}in bir çalışma ortamr.

Gerisi, bif bilimsel çalışmaııı gerektireceği asga,ri titizlikle
anti-ko]onya,]ist eylern ve örgütlenme programının ka,leme alın-
masına kalıyo4 ki buna da çoktanberi bazırım b€n",

AKSEI ı Evot! Demekki ,§orıımluluk, bwtin ancal< bu ko,

nuda bütün ağırlığı ile kendini hissettiriyor. Sözkonusu arıti
kolonyaiist prograJnın çıkmasının gecikmesinden herkes bilin,
cin€, gücüne göre deİece derece sorumlu...

GÜnAN, Dogru! Daha ne domeli?... ,Anlayana sivrisinek
saz,..,
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