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"Gorbaçov Tavrı"nın Pratikteki
Görünen ve Muhteme! Sonuçları

Üzerine...
-Edebi ve felsefi İfade f,lişeleıini ve

Teıminolojisini Zorlayan Düşünceler-

Bay Go,rbaçov'un dediğine göre, Azerbaycan'dakj. törelerin, ge-
leneıklerin diı,ilişi hareketi, törecl (ırkçr) ve d-incilerin kış,lortmaiarr
sonucu ortaya çıkmış olduğundaıı, hareketin giderek tamamen on-
]aı,tn iİisiyatifine girmesi tehlikesiııe binaen silah]ı bastlrma hare-
keti -todip- gerekmiş... (Bug,tiırüü Azerbayca.ıı için "ek§trernist" te-
rim.inden ana,rşis,t'i veya nihjlist'i anlamak miimkün değildir.)

Bu ifadeler, ırkrn -irşanın kökeninin_ ve dinin ne olduğuıxuı
bilinmediğiıin açık bir itirafldır. Kaldı ki bu itirafa, a,nti-djnci ol-
duğunu vurgrıJamaya çalışan Bay Gorbaçov'un Moskova'da, papaz-
larla sarmaş dolaş olüşunun resminj de itave etİnok geı,skir.

Ne var ki aslında bu "ikirci{çli"liklerln kaynağı k§isel doğildir.
Folitikac lk, oyuıbazlı]., ruhçuluk vo ,büyücülii{lcten, biüm adamlığl
da skoiastislzmden arındıkça biriibiı-iylo özdeşleşecok kavra,mlardrı.;
uğaşlaı,, rnesleklerdif. Ama Markşist-Lenirıi§t kldsik komürristior
bütün iddialanna ıağmen bunu başaı.amamşlardır.

Ewe]co de yazdık, helir,ltik; ama ,bir datıa ı"urgııJayalım: Şaygt
bugÜrıkü "perestro),1ka" siirecinde dinin ve son tahlilde biı. bli,tün



KATKI

ola,ı:ak insaün bi]imsel izahr yapılamazsa, Gorba,çov poli,likalarr so-

nucu oi,taya sğIilmiş olaü la,flaİrn, eddbi, feise,fi e,seİlerin (i), i]ori.ie
-li,usların çok başarrlı katj<rlarda bulunmuş o]dllkiarl- "Diimya Çocu,it
Masaliarr" idaslklori kadar bile değeri kalmayacaktrr. Çünki insaıı-
larn kendini geiiştirme§i ve halk]arrn içiiıden gelişmiş insanjarln
objoktıf seçi,rninin yap masI için gerekli lıiiimsel programlar üıazrr-
lanmadaır, ha.tklarm töresel, gelonoksel başkaidırmalarrnr ezmeüi

-zorbal\g]- b{ıgün için artr,k biİ insan}ü suçudur; yani, modern bir
soykıı,ımdr. Dciayrsiyle tıu konuya açlklür gertirmeyen her edebi,

fel§efi mugalata, tarihin çöp sepetine aitrimaya rrratı.kümdur...

Bugiirıkü dünyaya ekonom.ik açidarr ba4rrnca görüyoruz ki ko-
lonyalist, ka,p,italistlerin serbest piyasa ğkonomisi dediküeri, son tah-
]i]de tercihleı:i, öncelik]eri kit]elere -"ma§s media. va;sfasly]a- bir
nwi hıüyü ile dayatrlan, doiayrsiyje de perde gğrısinde trrcstler, kar-
teilerr zirvesi gibi bir "gölge meı-"kez" ve}a "mitrlak" oluşturan bir
ekonomik planlamadır.

Komi.inis,tierin kldsik mefkezi, emredici ekorromik pla,nlamasr ise,
uygularna,da, ]<itle,lerin içinden çlkacak -çümasr öngörülen- iş katrr,

rama.rr]a,rrnın ve da,hilerin ortaya koyacağr heyecan ve yaı,atıcrlrğa
dayanır. Yaıai biri "u]u rrrh" çu merkeziyertçi, diğeri düalistik ras],O-

nel me]rkeziyetçi olmakla, be,ratıer aslında trer iki e]ronomiık mocş]
de ru,hçu]u,ğa, metafiziğe, dolayrsiy,]e de zorı:n]u o]arak merkszi mü-
datıaleciiİğe dayanır.

Aslında bu iı}ıi çeşit pat]:onajrn da (hem ikapitalistler patror]aj1,

hem de ,komii!1list devlet patronaİı) değil çözmek, açlkça orıtaya bi]o
koyamadrğı esas probl€m, .artrk değer"in oluşumu ve böiüşümü
-veya kitleüere iadesi- problerrıidir. Bu düşünce kargaşasr da son
tahlilde kldsilk marksizmdeki "a.:hk değer" kavrammrn vülgerliğiİ-
den, kapsamsızlığından kaynaklanmaktadrr.

Kapitalisü patroni,aı: artrk değer'i tümüyle -hatta bjr optimum
seviyenin üsttınde_ meta değeri oiaİak -yani mal oiarak- iade e,tme-

nin hiçbj.r: yarar sağlamayacağrnr, lratta ücretleri be[i ;bir limiütjn
üzorine çlkaıına,nın üretimi kantite ve kalite olarak olurrrsuz yönde
etkilediğini çok önceleri antraırrrşlarü. Hatta çalrşrna, meta iıretimi
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-yapma süresini Iazla ızuı ıu,i;rnanln da üIelimi kalite ve itarrtite
Oial,a]( yii]isğitİnediğııi pr aiijrtc, -isiatisiikjerie- oİ,aya çlkarlnrşiardl.

Bu ,uıumda oniar i.ıir öıisezi iie -kısınen de işsizlik prohlemini
örfbas etrnğk için- "klşi bak ve özgür]tıl]ıleri" filAn gibi sloga,n]ar
al'crnda toplumda artü değeri ttri.lklayan biı, "başrboş"]ar kaİogo-
risi-rıi,n o]uşmasroa gözyumdu]aı. Ama -sadece zabrta konkolü altında
trıiulaı.- bu küütürde yara;irian değerleri de kendi. sübjektif tercii}ı
ve önceiikleri ile roklarn edip rneLa haline getirerek -sosya] açldan
çoğ-rr ze;rnan doğru yönde olmayan bir şe,kiide- ekonomilerini ilıiiü-rit-
tiiler, geliştirdiler.

Komünist dovlet pa,trona'l İse, bia &$mrnl siiah vo komiiırrikas-
yon ara.cr haJin e kendine alırdı:ktan sonra, artrlr değeı:in tümünü
meta o],arak yaygın bir şekilde kitlelere iade e,tmeyğ çalrştr. Bu du-
i-umda da pek tabii l(i üİ:etim, kalite ve kantite o]arak büyii!]r düşüş
gö§t€r i.

Denek ki artık, artü doğerin tümüıün -hatta büyüik bir krsmr-
ıırı. üıile- sadece meto değeı,i olaradı (ma], olara,]r) kitlelere iade edil-
mesinin mürnkün o]amayacağ1 obi elrtif ;bir şekilde or"taya çümlştır,
Zaten bunun tersiıi düşiinİn€k o kedar gerici bir aıılalıştır ki, "İn€üta
ü,etiın-irıin ;tümünün meta olarak kitlelei:e geri dönmesi ancak ka-
ta,strof doğ"ırı:ur" dgnebilir. Bir ibakı,ma. "Goir,baçcjv 14yg", §6l.yeL-
ler'de bunun fankrna varrldığının işaretidir.

As]ıiıda şu ba.91t gözlem ;}rile bu konuya yeteıi kadar açxklı.[<
gotirebilir : Meselıi aç da olsa sevdiği bir yiyeceğ.i kaybetme paha-
şına o},rraşmaslül k€srneyen, bozmayan yegöiıe hayvan yaw.ufiu, ç0-
crıktur. Onurı içindir ki, insan yawulannln o1ınaşmaslna _içinde en
azrndan kozmik ern€k münderiç olduğudaı- "oyun", tlayvaİı yavnr-
larınrn:]<ine lse "dala.şrna" (yani, sadece içgüdüsel mücadeleler için
refieks ve şartlr refleks geliştirme pra,tiği) denir.

Demek ki ekonorniniİr arttk değeı, teorisi de aİ,t r yeniden ,göz-

den geçiri'lmeli ve gen:işletilmelidir. Çünki as]rnda insan, kldsik
Ma,r sistleı-in vaaz ettikleııi gibi "tükettğinden fazlasrnr üı,eten var.
lü" değ.il, "tiiıketimini orteleyip -önce kendini- yaratan va,:ılılr, dır.
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Yarıi insann sebeb-i Vü€ud,ıı, bir fizikİ şok rıeticesi orta,ya çlkl,p
-m.a}rlükun_ içsıidüsel eğilimlerini gemleyerek içg:üdıilsel hedef]ere
vaİ:ma,sıIu _daima_ geciıktiı:ici bir rcl oynayan -ve hiçbir vahşi hay-
vanda ,buiunmayan (krsmeıı ,bazı evcil ürayvanlarda göştiılen) - bir
davranı,ş biçirni veya "üıozınik emek"tir. O lıalde -ba§ta insatrıı olmaft
il4ere- yaratan, kozmik emoktir. Belu ;bjİ. beceri kazanmış, yani üre-
tim arao saıtıibi oLmuş (hiç olmazsa ei) , yani emeği verirrrlililr ka-
zanlnış rasyonel iİsan, eıneği iJe. iiıretim yapaı,, mal üıetir; aima sa-
na,t esğri.ni yararta.n -ona rul,ı veren- kozmik emektir; § değil...

İırsanr bugünkü formasyonu ile rıarsayarak üzerine bilimsel teori
in§a etmek mürnküı değ.ildir; bu sliolas,tisizmdir. Yani Marks-En-
g6ls'in "İlkol komüna] üoplurn" kurgusu tarn anlarnlyla bir gaİatı
nıyottil. ÇiiüJrü ktıkü kendiliğinden getişime, yani evrjme de bağ-
lansa yine bir İnetafizık «yaratan» meselesi orbada kalır. Başka bir
de].işle, insarıdaki yaratı.crlık kaabiliyetinin sebebi oıtaya çrkarıJma-
dlkça, insan da;ima 'kendisi gibi bir "yaratan" veürmedecek, kurgu-
layacak ve dolayrsiyle bu yönde de spekülatif sosyo-ekonomik çı.lrar
peşinde ftoşacaktır.

O halde, sorr tahlilde -artık değer de dar}ıil- değer kavrarnırıı
"meta değeri + maJr€vi değer" gibl en az iki İıileşenli düşünmeli ve
.m&n€vi değer" do somut, yara]tıcl bir "kozmü emek" e bağ]anma-
lıdır.

Böyle olurıca da artık, "adü değer"in ma] olarak rnı, yoirsa
muh,telif şokillerde somut tarifi yapılmrş «manevi doğer" olarak mı,
yol(sa "kozmik emek"in yafa,ttlğı ilk ürüİ olan -sadece_ zarnan ola-
raü]r ml geri veri]İnesi ,korıusu, aç ç nef bir problem olarak taİtlşı-
labilif. Ki bu da aynı zamanda artlk dğğerin yalnız mal şekünde
değl, kalite ve yaratıcrlü olaraiı da oiuş,turulması pJ:oblemi deınektiı,.

Aslinda,bu problem de ana ]ıatlarr iie şöyle bir basit şekle (pro-
pozisyona, hükme) iııdirgerrebiliı, : Alabildiğine rnal stokıan yapa-
ralk ](a.lito üretirnini ve yaratlcthğl belirlemek -korİtrol etmerk, gli,t-
mdk- deği], tam tersi, kalite tiretiıni ve yaratrcılrk fenomeıi ile mal
biı'ürimfuri (üretirn araçlan da daiıil) beliılemek doğrud;ur.
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Çüııkü kalite ürotimi ve yaraticrlrğın muayyen -doğal- bir rejiıni
ve debisi vardrr. İnsanlığn hal-i lıazır dunrmunda bunlar objeIrıtif
olarak b€]iriendiğinde (,bu münıkündiitr ve tarihi öı-nekleri varür)
gerekli mal birikiıninin normal .doğal- Jıape.sitesi oıtaya çüar. (Yaıi
bu kapasite'den fazla mal süratle demode olur veya değer yitirin).
Zateıı "dobi" de almen ıtok veya biikjm gibi bir potansiyeldif; dola.-
yı§iyle «stok mal" değeri giibi -ü§telik sak]amak için hangartar, de-
polar gelektiİmeyen_ «yar.a,tıcllık (naneüyat) debisi, değeri karşı-
lrğı olaıaJr da, para b,asıia]bi,lir. Ve de bu süreçte, g.iderek, objoktif
ve otomatirk konfu:oliu olacağından, bireys€l mal stokçulğun,ıın, yani
son ta,hlilde kapitalis,tliğin, -kalite üı.etimi ve yaratıcrlü faaliyeti
yanında- heyecanı ve caziibosi kalmaz...

Son olarak üyobiliriz ki "Go;ıbaçov tavrl, bugün başlrca örrıek
veya sembol o]afak as]rnda rasyoı:el insanrn çözümsüz çe]işkisini,pafa,ddksunu sergitremektedir. Çürlkü rasyonel jnsan mantrğrna göre,
elinde hasmınırıkine yakın güçte sihh bulunduran bir Şövalyeninveya "aJıldlri, bedihi birey"in, nihai hesaplaşma},r göze alamıyarak,
yani son tahlilde Ta,rıı:ı'nrn kar.anna teve,}ıkül göstelıneyerek, ya,ni
inanğj.nr yi,tirerek, "ben yanlrş düşünüyor olabilirim, deyip -morali,
€stetiği bozu.lmuş ola,railt- özeleştiriye girişrn€si akli, ra,syonel bir
dawaüış değildir. Orıun içindiı: ki lrolonyalist İ:aEyonaıist çiğlftkan_Iar, aşağılayıcı kampanyalarla, Iinet]eme d,yinleriyle kamuoyu [<a-
zanmaya çalrşmaktadırlar. Ha]huıki Bay Goıbaçov şahsen idrak etse
de, etmese de diı'in, din doktrinlerinin gökyüzünden yeryüzüne,
metafizi,kten fiziğe indirilmesi ile o çığ-ıfikaniann balonlan söne_
cektir.

Ancak ne vaı. ki şimdiye ka.dar dincilerden, dine ka.rşı olan
maddecilere kadar büyük bir çoğunluk, insanın bilinemez deı:ecede
]<qnaşılr bir yaprya saürip olduğu karırsrnr -ön yargrsını- paylaştl.ği
için, irırsaiı olaFnrn son tahlilde basit fenomenlere indirgenerek aıı-laşılabileceği görüşünün inl( başta büyü[< bir dirençIe -ha;tta reaksi-
yonla- kaı,şllaşmasr ihtirnali büyüktür.

Onun için -son olarak- dogmatizme karşr savaş açanJara, en
azlndan .her karmaşık olayrn mrıtlaka ıbasi,t bir setıobi bulunuı,
şğklindeki bilimsel görüşe saıhip o]madrkları takdirde, pek çok palav-
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rarr, o},1ınbaz, ma.§alcr, hatt€, trüyücü taslağı illüzyoni§t ve üçkağıt-

çıya politi,lr kariyer sağlayaı:aü( @tahğ1 da,ha da karıştrrmak,tan başlre,

bir işe yararnayacaklarınr hatrrlatmak isteriz.

Dogmatizme sırf ı:eaksiyon göster.ilerek hulunabilecek a,lterna,tif

ancak kargaşadıı:. Unutınayalrm ki "putları krrma,k", a,rrarşisileriır

do -başlrca. işidir...

Ayrrca ibir ha,trrlatma da yeni hümaıistlere yapalrm ki, sahte-

kdrlar için $&rracalr deliJ< kalrnaeın ı

Bilirnsel soşya]isü olduiktan §onra hümanjzmi yenidon keşfedcn-

ler, bu kavramr edeıbi, felsefi çeı,çovelerin dışrna -üstiine- çr[ra]:ır,ak
ar*lkolonlrallst bilirnsel bir teori içinde ele a]mak zoruıdac]irlar,
Aksi takdird e yaptütan şarla;ta;ılıktan İraşka, bifşey olınayacaktrr,

Son taılılijde ge,nel bir forrnü1 olarak diyebil,iriz ki, Il,uslar Bati'-

nın dida[gtü öğretisjİıin iyi bir öğT encisi olarak Ma,ı"ksizıni iyi öğ-

rendiler, belleüler ama Marıks'ı deı:inliğiıe anlaya,madılar (*), Zaten

tarihen de böyle olmasr ger€Ikirdl. Ç,jıki Batı'ya meden,iyet -ve tairii

diiştıııce kabataslak ibiı: srralarnayla, Eirııt, Baibilon, Mlsır, Hitit ve

Grek antik mgdeniy€t aşamala,rı, basarnakları yoluyla geldi, Doia-
yrsiylo Batr düşüncesinin tooı,ilerinin genişletilmesi (exieosion) de

a,ııcaik araştrrrma ve incelerrrelerle aynr yoldan geriye giülerek, "or-
ya,ntasyon, yaprlarak mümkün olabilir. Hatbuki Ruslaı:ı-n tarihin-
de böyle hir oryantasyon için veri, l"ra,tta, işgret bulabilmek pek müm-

lntfuı değdldiİ. Nitekim 17 ihtilailcilerinin tutku şelklindeki "düşünce-
lerinin dilekleri,ne rağmen Hindisıtan'a akı] erdiremedileı,,

(*\ zateİ uzun bır süfedir tetnolojil.İilıi s:rrrayi oasiıgluğu, §o]lyolojilcri§i de ıstih-

barat, plopag:anala ve ajıtıtsyon castıshtğu ile idaİe cdip zcvahili kuİtarmaya

çalEıyoİlardı-

Asl1nd]a denilebilif ki. 1917 Dcvrimj'nien -"cüİa Ru:jyı''la, aristokrat özentis!

rnujik glruru, ibüyük ibiİ devlete m,nt[D o]m9nln l,crdiğı güvenli'lr hissi ile
bit]eşince, ortay€, -ta,İl tersini dc s6yloJi]- kitnseyi di:ılemeyen/dinleyern9,
yen, yen'! bitş€y öğreDmeyen/öğıeneüeycn vcy:r kr!t!:lr_1,!e aldll,rnayan/aldlı'!-,
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m:!yan, otckİitili ya,prmalyan/ya.parnayan, yaüi .kinlseye ınüdana etmeyip buİ'_
aunu:! dıkine gid€n -p3ikopataloji,k- bir «t.oınünist» tipi çıktl. ve dolaysiyle
de Düirrya,'da aklı başiİd,a hiçkimse.silahh sa,va,§ alulumlarrnda taktilr işbirıiği
y.ıpja]-a. da_ bu tipe benzeyemedi, hatta yaklaşannadr; yani il]u tipi benimse_
yolr,ıedi.

Öyle .lii bunlar bugün bile hila saJralarEı filan atara]t<, k€ndi i,mkenlaTlyla. bu
zor d ]ruıİdan (}iaraya otulİıaktan) kurtulup, ,kcndi kendilerine ciha]ışiurnul
yani tüünl Dünya'ya, öfnek_ bir loLaya giı,e]üileceklerine ciddi cid,di inaİrnakta,
yani böyle bir pafadoksll çözrıekte inat etrngıitedi!ıer. onun için Rusya'nh
]ru krj.tik duİ"LtDrdan l(urtulup geiişmesi, öıce bu tipıerden kurtuıOİaşrna bağlı...

Tüıkiyeli Bir lahmetkeş
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Şema Halıkında Açıklama
ve

Biraz Yorum

Yukarlda İnsan (Emek) Teorisi nin basit bir- şematik gösterilişi
verilm§tir. Herşeyden önce şimdi]iJr yeni kawarnlara alrşrlmasr
amacryla verdiğ.irniz bu şemanın, as]rnda daha bilimsel, -atom fizi,
ğınde, tanecik fiziğinde olduğu giibi- çok boyutlu (eğrisel) gecmet-
rik reprezantasyonlarr da yaprlabilır, vo ileride yapıiaca'khr. Çünki
klösik tariüıi ma.teryaıizmin e,tkisindeki okuyucuya zama,n öte,§i -yani
gerçek tarih öncesi ilt( başta a,rrcak alışü olduğu kronoloiik şema-
lara bonzer şekilde anlahlabilirdi.

Halbuiüi iiısanın kronolojik olrnayan goçmişi -aynon maddenin
atomla;ıı, tanğcikieri (kuant) gibi- aynı zamanda onun "zaman bo-
yutundaki oriri,ninin yakın civan" veya "özü" veya "r-uhi yaprsr"
veya «iç dünyası" demokti. Yaıi insan, .kr:onoloiik olmayan geçmi-
şini, -yaıri kendini kozrnik emekle yapriandrrdrğl panteistik döııemi-
içirıde taşlyor; her zaman gözlernlenemese de yatnyam "etik yara-
tik" insanrn içinde yaşıyordu. Mese]a -c[<ul"ucuya ilk balrışta çok
şaşırtıcr gelse de- diyebi}iriz ki, "gülmdı. fiili, "etik" disiplinin bo-
zu masr, yani tabuiara halei getirecek, .ulu rutr"a zarar verecek bir
dawaıırşrn ortaya çrkması dıırurrıuııa kaı.şr, etik marhlükun gös,t€r-
diği ,bir "yamyaınlılı tehdidi" tepkisinden ba,şka birşey olarnaz. Çün-
lni hor tiiı,lü diiştilrıce ve dawanış konsantüasyolxunda, yanİ zaırıan-
lama (aynı zama,nda ölçümleme, kıyaslaına) durumunda gülmek
fiilon irnkdnsızdır.
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Aslıncla etik yafatrğrn insanul içinde dalma yaşanrasr ve lray-
r.a,.nla -]ıayvana, lrayvanlığa karşl- mücadele elmesi de geTekjidir.
Onun içiıı etilk yaratığın ne olduğ.unu iyice alllamamız, ya i insa-
nın ruhunu veya krono]öjik o)rnayan geçmişi]li biliıısel -icorik- o]a-
ra,k lieşfetmemiz l6ızımdır. Kaldı ki, "ah16,ki-be clihi bl.ey" yalıi "aiiıl]ı
ı]-ıantikh insan. olmalr için de mrıtlaka, önce tam anlamı ile biı, e,iik
yaratık o'lmak ggrekir.

DidaJıtik eğitim ile, yani bel]eime, taii{lit ettiı:lne, ant,]:cnma]]
yaptlrma, yani "çağrlşlıTl" ve/veya, "şa.rtül refleks" kazandrrma şe-
kjl]e]:indoki eğitirnle bilgi'li insan yetiştirileibilir ama ru]ılu ir-ısarı ye-
tiştirilemez.

Bilgili nıhsuz insan ise hertüIlii güdüm6, lıuljaiırma müsalt, koiay
taşrnır bir bilgisayardan başka ilıiı şey değildir.

Rulılu bllgisiz insan ise lıerçeşit mazgrrat inihrıikr olmaya ıam-
zct tiü,.

Bizimrki gibi kolonile§meye yüz .tutan ü]keleld€ İ-rsarriar iki ayrl
yönde seleksiyona uğ,r,ahlaraft cemiyst dokusu çözülür: Bir yanda
ba,balar, -sol veya sağ- eftstr€mist gurup lider]eri, dinci ]idorler, vs.
gibi, etrafmda ufak çapta da olsa bir kitle sürtikleyen bilgisiz r,;h-
lular ile, diğer yanda çoğu kolonyalizrnin metropollerinde eğitilmiş,
pırıl prul kaf,alr çocuklar, haı,ilka çacuklar, prensler, vs. gibi ken-
dinden başkasrnr düşünerneyğn, yani daha kişiliğini kazanamaınış
ruilsuz bilg:ililer... Ki bunlardan 'lrfiİciler muayyen bir kaJa;lıalık
destoği kazarunca" ağızlarından çrkan her sözde keramet, iüincilel
de belli bir titr ve mevkiye ulaşınca -getirilince- kendilerinde üs-
ttiırı bir kişilik vehmedor]eı,.

Demeilr ki bir cerniyet için başlıca aimaç, yeteri kada.r rulr]u ;]cil-

gili insan ye,tiştirme[< olmalrdır. Çünkü yaratıcılık, hayatiyet ancak
böyle insanlarla gerçe,]<leş,tiııilebilir. Yoksa bilgisiz ı-uhlula.nn başat
oldu,ğu bir cemivot, özgür ve özerk kalmakla beraiıer (ABD'deki
Kızılderili kamplarr gibi) gittikçe tecrit olup ufa]ana.rak ilkel bif
klön seviyesine düşeceği giİıi, ı,uhsuz bilgiiilerin fazla olduğu biı
cerniyet de koionileşmeye, -köleleşmeye_ maiıkümduf.
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Ancak bugün Türkiye'de iiplk blr geçiş dönemi yaşanmaktadlr,

Ya.ni, ya tam ko]oniiiğe leçeceğiz, veya rrkçrlrğa, dinciliğe bağlr par-

çalarrma olacak, yaüıut da modeırn cemiyet olrna, yoiuna gireceğiz,

örlrl.ti trr,eüo Türkiye yarr bdlgili, yan ruhlu veya etnanet rrülrr
*kasana, tosuncuklarr, t6ıbin ed,ilen bir zürnrenin yöne,limine girmiç-

til; veya soktrknuştuf. Bu in]sanlar, çok ç€şitli ,bölü< pöı,çük- ve is-
tlirrarjiz geçim kayııajılarrna dayanarak gelenekleri ile yaşamayı

becerebiinırş bir nevi ,uzun ev, tipi kala,b,alik ailetere mensup ('i:ağ-

lr) o]rnak]a-yani klön rutıu taşrrnakla- beraber, gördükleri yarun
ya,malak clld_aktik eğittimle de Batr]ı üalülidi yaparak, Batrh kıpi,is"-

]i"tl"." y*u.*aya çalışarr yarrm (veya çif,L) kişilikli dengesiz in-

sa,nla,l"crİ.. Zaten k!ğn veya .kalaba,lrk a,ile (n) gelenekleri iio yetişmiş

bir ins.anln aidiyet, men§ubiyet, tabiyei lrissine olan iiaiiyacr, bir
kuç,.:rı havaya, bir lıalrğrn suya olan ihtiya,cı gibidir; yaxü bi]mez

-faı:kmda doğildiı,- arna onsuz yaşayaİnayacak kadaı, da muhtaçtlr,
Nerde kaldı ki bilimse,l seviyode ,ob jektif - bir sosyo-ekonomi]k gö-

rüşe sahip olalbi]sin... Pratikte hiçbt zaına,n özgiiı- kalamamış olan

-re kal-rla-rrna da imkdn ,buluırmayarr- böyle irısanlar, özgür:lüğü

anca,k, gelenekleriniı koruyucu kisvesi altında, ve geleneksel daya-

,rrş-r.- gücüne yaslana,rak iç güdıisel konulaı:da yaptrkla-rı -gizli-

cins6] [raçamaklar ve sosyo-ekonomik suistiırna]ler olarak an]ar]aç

ve yaşarlar (**).

Dolayrsiyle bugünkü durum -feodalite benz€ri- aşiret il€Ii ge-

lenlerinin merkezi yönetimde görev almasından çok daha dengesiz

bir d.trrumdur. Çiınü<i toplumda bu -sııni- ,kişi}erin kaynağr, darnarr,

filizi yoktur. Dolayrsiyle :ııugünkü durum gerçek degil, ta,rn anJa:rrr

11g tri| "galat-r rüyet"tir, Zaten bu durum, aslında 12 Eylüü'cülorin,
tasfi}.e ettikleri siyasi kadrolara nisbot yapmak için Devlet istilı-
ba-fa örgüt]efine adam (!) rsmarlamalarrrıdan, on]arrn da "p€[r suya
sa]:una dokunmamrş -toplurnsal heyecanlardaıı Fek et,kilonmemiş-
vatanüseveİ: (!), dindar, eikonomi bilir (!), akıl]r uslu tosun]ar" o}ara]<

ancak lıunlarr bulailıilmeleriıden dolayr oıtaya ç],kmlştlT, Yoı'tsa, iıu
tosunlann ortaya -suyüzüne- çıkmala,rr ne biı: seleksiy-cn (doğal se-

çirn), ıe de bir eleksiyon (oylama seçimi) neticesidir",

Ruhlu biigili insan, ib€t]i biü, sosyorkültürel oitamdan çıklp
-ternayüz pdip- kendini, önceliğini, teı,ciiho şA,yanlrğınr obiektif cılg-

rak -yani 
'l,.* 

tçirraur, çxk,tlğl çeweye, lrem de bilimsel gözlemciloı:e-
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dayaLan, ]ııbu] et'ıiı.-e.iı ](iii denektfu. Yani r:uhun oiuşunru -kairiırı-
dan sa,r,fına.zar- anoniınCir ama kişirıin ruhu ]ıendinindir. Yeni bl-
reyin oluşrrmu b]r nevi Coğal seleksiyona cla srkr silrrye bağlrdıi,

A103-1i :Lüi]ill inren]n yetiŞeceği oı,tamr, -kültü,ü- lrızrrlaiıal":.
u.ygularıı-ıia. e,\a ız ızaya fiize göndermek tıaCar nazik, tcll(nlk 'bir

prcölemdir, Öyle I<i, bu prcblemin çözümü heı,şeyden önce, i]]3.ii1-

lığın ge::r-_.ık tar:ih öncesi oian, a,teşin ku]]anılmasrndan örıcelıi iıan-
|eistilı dölıeınin -teorik- keşfine iıağlrdır.

O ]ra]ie rrıhlu hi}gili insaıl y5tjşmesi so.n tahiiide İnsan (Eme:k)

Bllimi'nin ve].a Bilimsel 'feorisi'nin iışasrna, bu bi]lmin inşasl da
ruhlu bi]gili insan]arrn yetiçmesırre bağlrdlr. Yani bu da deme]ttir
ki, crta_va. çıkacai< olan şey ai,nr za;nanda bir yaşam te"rz!, bir ha,-

yat progTam] olma"]ıdrr ve o]acaktr],.

İıısaılrk geçmişiıi koşfettiikçe. isti,kbalini ]<eşfede;:; ve öniiı]ıi
görılır.

(i) T'osuncukıai son zamanldlala ka,faların1 -hiçbir zaıİan objektif olamaya,ca,kl,an

aoi. Dazi.l. bir konu olan- a,ileye de taktlklaı:ı icin bu konuda kaimuoyünu -§u

kısltiı şaırtıarda biraz d€. olsa- aydınla,tnnayl ve uyarmay! aciı bir göreİr' §ay!,
yon]ız l

Bif defa, aiıe sözcüğiiıüa Tlürkçe kaİşİhn yoktul. olümamasr da doğalclr; '
qitı,ki ajıe, politeigtiilr (çok tanrlcllıkla ilgili) taİihl dönemde erkek hA,kimiye-
tindeki comiyotinin çekirdeğidir. Ne var ki T'iıkler EEtr'ya göqe kalkhkları za,
manda, bile, dişi meı,k€zli etik l.r|ahlüklardaıı müte,şekİil toPlulırklarln yaşe&ğn
paJxteigtik (uj,u ruhçutukl.L ilgili) dönomdeo. po]iteiştik döneme gğçiş aşarn6:
sılx.ıa, -aLiızeninale- yani «Şa,ma.Dist» idiler. Dola},1sıyle «Tiirklerde kadln-eİkeü
eşitliğin€ daya]r rmotlern- aile eskiden beri l.aid:ı» filen glbi övünıne-ler çok
Iromiktir... ÇüD']ri böyle biİ evlililnte ikoca, daha çok kadı ,re Qocuk]aı1nl ko-
n],na't<la 8"örevll blr erırek kardeş veya daJrı koürımunda.ydl; yoni o cönem-
ıerde Tiifklcr (islam]iyetten önceilri şamani§t dönom) henllz, kadıDln nurlar,
Tnelckleİ, fuh]aı.taı,a.fınd]an da ham,ile bıT,akııaibilec?ğ.i yo]unc5,ki gel€neksol
.bahl- iDanQtranndan kuİ,tu]acak 1radaİ ]bilinçlenİneİnişıerdi.

Kaıdl ki Tanztmatıtan b,eıi B.,rtl'dgİI görelek tatlide Jralktlsmlz, ].ıPitallst
buriuvanın -ucltz enek §ağlsrTıak için- f€ojal diiizen il]akiyesi §eİbest köleleİe
dayatttğa ve bif erlre[<]e bir dişinin d6.f me,kiı!a]."a tı]olaro,k bol bol yaMrulı-
malan ile gerç.ekleşen aile tipi ise, taİihin ta"lihsiz üı5a ü}İr dtiğğlİinin .{arebeti
o]aralr, özeniıecek bl! kufllm değildir. Çünki hlQ,bir z6,n1eı1 ah]aklnl ve beda-
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hatini yatatanadğı için ancak fcodal geleneklcrin sirayet, v€ huıruki müey-
yidcleİin ta,tbikat güoü (ta,bii ki ekonomiyc bağlı olaxak) ile ayakta duı.abilctl
bu aile tipi de ırlsa sür.ede tadhe kax4acaktlr ve hatta Batl'da -fliıen_ ka ç-
,İnlştır tıilc...

Dclayrsiyle özotle diyebiliriz ki, böyle ultfa-so§yal Ineseleıeıin idafl tasaüuf
vc 4Jıi]ir]€Ilc çözülebileceğine inanİna.lt h3,m hayal olma,ktan öte, ccnliJıet içitı
büyük bir potansiyel tohlike tcşkiı ed€r. Öyle ki -fe§izan macetalaİdan sa!fı-
]ı!l,zaf- mes€la hayat kurtaracağı!İ diy€, kultancı olacağ:rm diye, bir ölÜye şiş.
şi§e kaİr 1,el.ip hlıyatl ,kaynaklan tiiıüetmek de müİkündür.

İderecilcrin şimdilik ü yeşillik» T,cya doğaı §evr.ecilik ile uğra,ş],nalan ger-ek ve
yotetdir; çüınki birçok ülkede §iya§ı parti kuİdu!,acak k !da. somutla§,ir,ıış bi1,

olaJ.dır.

("*l Zaterı onların «özel hayat»taD ka§tettikleri, in§anln einsel fantazileri ve eko-
nomik atraksiyonlarldi!. Ilalbuki birey aşanasındaki ınsanln özel hayıtı, düşün-
cesi, tef.,kkürü i]e ilgili olmalrdlr. Yoksa ha]ıva.ıarln veya en fazla k6nla-
llndan kopmasına irnkan ohrayan vahşilerio de özel hayatından sözetİııek tnüOn-
küdür.

Yani. asllnııa (lözel hayajt) !.avİamı, tabulu etik mah]ük ile ahlaki, bedihi biı,ey
alasrndaki çclişkide, matılük ığhine -topırr,mda-- olustululan hoşgöİünün veya
riısyoDel oln1amış innan]aıT tabulaİrn ga.zabındaİ] koruma teaıbırinin acldıİ.

KETEI
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Bir İyi Bilene Sorduk: Yılbaşı
Tebriğindeki Sır Nedir }

veya

Enişteleri Bunları Niye -Şimdi-
ptü }

SORU: Rizim koınünist hder]er (!) Haydar Kutlu ve Niiıat Sar-gın'a Bay Gonbaçov .tarafından _üzüntüle]tni bildiren- bir yılbaşr
tebdğt gönderilmiş; veya" KGB tarafından göndertiimiş. Niye?

CEVAP : Glasnost yapıp -bildilıleri kadaı. bile- ilişkilerdeki pis-
iikleri açıklarnasın]ar diyc.

SOEU: Naşıi olur?

CEVAP ı "Uyuşturma" politikaer olaraJı ba.] gi,bi oluı,.
SORU ı iviisal?

CEVAP ı Goı,baçov'un resmen ,tanryırp, do§ttuk gösterileriyle açıiı-
ç€, göriişiüğü, Doğu Avrupa ül.keierinin -dev]e,t başkanr kcnurnun-
da,lri- birçok komüİist llderleı"i, üİkelerinin, esııı i<otti yöneticil€r(Sta]in, vs.) zamanrnda Sovyetler Btliği ile oian ilişkilerinde <i bc-
zukluğu açri<layarak -yani Glasnost yaparak- bİraz o]sun güna.h]a-
rından sıynlına fırsatr ibi]e bulamadan gürrı]biir gümbiiıı. devri]diler
de, Gor açov değil bir "gşmiş olsuı, mç59.j1 gondermot, k]]lnı hilo
kıprrdatmadı. Demek ki önce&i dostlui}r sOs,teriİeri "uyuştuıma., poli-
tiİQsıym§.
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SORU: Pekj bulilarl enişic,e]:i necoi,l ge;en yllbışlarrnd,:ı iieğii
cie lrı"ı yribaşıntia öptü?

CEVAF ı Hapis vc maddi me.ıevl bask1 slir"csi uzadr. Onun için
a.::tık çözülıneler, (]) başlayabilir, de onda.n...

SOHU: Peki ]ider olarak popüla-rize edilen, dolaylsiyle ;rayiı or-
ga,rılarrncla,n geniş çapta yaf arlanabi]me imkanula kavuşturu]an bu
kigilerin (Haydar Kutlu va Nlhat Sargrn) .Glasnost" il6,n ederek
kötütcri ve kötülük]eri açıklamııya başiaınalarııı istemiyen baŞka
ı-ııi]ıraj<iar da var mrdrr?

CEVAP : Er et. Baş'lıcaları CIA i,e MİT.

SOIIIJ : Niçin?

CEVAP , Bir defa, bu işte KGB'nin CIA ile işbirliğine giı-Inemiş
o]nıasr irnk6,rrsrz,drr. Kaldr ki Go1,1baçov'un ;böyle açxktan teveccüh
göstercj.iği k§leri CIA çorktan sağlama almrştır. Dolay$iyie CIA'crlaı
cla briiradar eınek verdik]eli gizli tezgahn, datra sermayesini kur-
taraca,k ]ıaciar ilıile iş yapmadan d€şifle olup tıozu]ııasrnr Gterroz]er
cle, oıulı için. . . MiT ise, rbu işe lıuiaşmrş adamiannl traı,camaınak
gibi -ciddi, yaıi bağımsrz sür,ekli dovlet yönotimi anla.yrşrnda yeı:i
olmamasr gereken- kelg]ççg, anacrl bir himaye hissi se;bebiyle..,

SORU: Eskilerden bir örnek var mı?

CEVAF : Dünya çaprnda skandal teş]ri] eden lıir örnek: 2. Diin-
ya Savaşl biiip naziler ma,]ııkürn olduktan sonra bütün ü-lke]eı:deki
nazi ajan]an tesbit edilefek isim]eli pek çoü( ülkede pek çok dilde
yayrnla:rdr. Bu kitaplar,da -yayııılarda- bir tek Türkiye sıralama drşl,
fihrigt dişl kalmlŞtır. Yani Türkiye'deki Nazi işbirlikçilorinin listesi,
ilgili tüm islihbarat örgütlerinin isbirliği filthbirliği iJe Dünya ka-
muoyunda"n gizlenmiş; yok edilmiştir.

SORU, Brr durum neyi ifade eder?

CEVAP : Btitün Diınya'daki, Tüı,kiye'nin iç dir.ıamizmi oimayan,
do ayısiyle şirndilik dış politiık dengelerde askrya alrnrp Dtlnya gidi-

şatrndan tecrit edi]erek iç çeLişü<ileriyle çüİümesinin beklenmesi ge-

re,ken, varlrğr belirsiz veya "ga,lat-l rüyet" bit ülke olduğu hakkın-
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daki z].mmi mutabakat1... Çürüi, kimin nerede, nezaman, ne ya,ptığ1
beiii olmayan, veya siyase,i]e uğIaşaıı herü<€§in, heryerd,e, herz:ıme_n
he§€yi yapabildiği ,bir ülke<ie siyasi -hatta hi]irıısel- tğfe,k]üütr müm-
kiiiı değilciir. Dolayısiyle, siyase,tle uğraşmanın a j ansal formasyon
gerc.ktirdiği böyle bir ülkede ı.asyone1 bir rejim teessüs edenıez; ve
heİ]..os birbiİilt yeİ.

SORU : Poki güncel, prati'k çare?

CEVAP : Brr lrişiler (Haydar Kutlu ve Nihat Sargın) bir an önce
kendi]erlne acrmaktan ve heı.türlü end-işeden ,kurtulup _kerıdi ça"pla-
rrnda- brir "Glasnost" başlatmalıdrrlar. Bu şekitde bütün istihlıaratçr
miiıra,k]a,rrn1 kendi o5runjan ile altedip, ülkeye ibiraz olsun rşrk gir-
ınes.ini sağlayarak çok üıayirlr br iş yapm§, ve böylece kendileılne
de istikb.alde -sosyal, siyasi, tarihi- var]ü nedeni yaratmış <ılurlar.
Yolrsa, iş işten geçtikten sonra anl yazma4<la adam -veya bir iş ya-
prlmrş- oluımaz.

SORU, Peıki, bunu yapmazlar veya yapamazlaı:sa ilrni, mant]ki,
ııA,kul bir itirazlaı,r veya mazergtleri sözkonusu olarnaz ml?

CEVAP: olamaz! Çünki ş"ukarıda örnek gösterdiğirniz Doğu Av-
rrrya'lr komünist tlder]er için hadi diyetim ki onlar çok eski ]idef-
leı,di, siü,a.si gıina,tıları büyüktü... ,dma bu bizimkiler taze ]idej]. En
aandan Go,rıbaçov gİbi çok eskiye ait siya.si sonıırn]ulııklan yoİi. oııurı
içiıı ajansal endişelerden başka biı. mazeret öne süf.emezler.

SORU ı Son olarak şunu da vcrayım: Buka.dar kesin kriterler
kcyma yetkis,irri kendinde nasıl buluyorsun?

CEVAP : Ya KATKI'da yaziıariıar palavra veya faıüazidiı, yahut
başta Haydar Kutlu ve Niha,t Sargıı1 o]mak üzere bunlar ajansal
ilişkilere mahkümdul]aı., diye düşüıüyoııum da ondan...

He.n de ,bundan böyle ;blr daüia -kendi deyişleriyle- KATKI'cılar
onlardaıı önce, onlar gibi düşünmüş]er de, onları haber,dar, ikaz ve
ikna et"ııremiş ye/veya edernomişler gibi .biı.muga]ataya yer kal-
masln...

[§TKı
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aşıĞıne iÇERİKLERİNİ VEIrDİĞİMİZ DERGiMİzir*I

ÖNCEKİ SAYILARINDAN İSTEYENLER

NER DAGITIM.ERKAN SARI ADRESiNE BAŞVURABiLİR

SAYI t (+37) _ rıaziRAN, ısge

* Anti-Koloı-ıyalist Mücadeleye Başlarken

* "Devlet Terörü", "Kontrgerilla", "Pişmanlık Yasasl" ve "TBKP"
Kavram]arrna Metodist Bir Yaklaşım veya "Komünist Parti,
Aksesuar]r "Demokrasi"ciiik oyrınunun Deşifrasyonu

SAYI 2 (+3?) _ EYLÜL, ı9s8

* Başta Sovyetler Birliği Komüı]ist PaTtisi Olmak Üzere Nabi
Yağcr (Haydar Kutju) ve Nihat sargın ite ilgilenen Tüm
Komünist Partilere ve Progresist Kuruluşlara DEKLARASYON

* Ali Ergin Güran'dan Açrklama

SAYI 3 t+37) _ AnALII{, 1988

* Legal Komiiıist Parti Kurmaya ve Kurdurmaya Tevessül
Edenlerin DİKKATİNE!.,.

* Eski Bir "Meraklr"nrn İtirafları

SAYI 4 (+37) _ MART, ı989

f, Bahh Düşünüılere ve "KlAsik Marksizm"in İdeologlarına
"BiLMECE"

* Ali Ergin Cüran'la MÜI,AKAT

{ Truva Atı Uygarlığı
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KATKI

SAYI 5 (+37t 
- HAZiRAN, ı989

* llayret Bir Şey...

* İr»anlrğın SeErneti İçin 2. Din R€formasyonu Şarttıf!
* AU Erejn Giiıran'dan Örıemli Açıklamalar

SAYI 6 (+37) 
- EYLüL, ı9s9

* Ali Ergin GÜR.AN dan Diyalog Şelrlinde Çot Önemli :\çıkla-
ma,lar I Büyiı[r Bilirn Adamr Cajhi,t ARF Neden Konlıışüuı.ulmu-
yor?!. - Haydar KUTT-U'nun Zavatl ğ... - .İnsarr Biiimi"nin
Mümkün Olduğunun İspatına, Dair (Orijinal Bilimsel Çalrşma)

SAYI 7 (+37) 
- ARAL,IK, t9s9

f İiısan (Emek) Bllirni veya Bilimsel Teorisi'nin Terrıel PosıtüIği
ve Bazr Kanu:rlaı,ı ve Burrların Pratikteki Sonuçla.rr Hakkında
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ZAMAN YoK

FlZlKl "ŞOK"LAn(ve muhtemelen hayvanların
çapta mahyolması)

Eayyan ---------}

ıTEzı

HAYVAN'ın
- |cgüdüsel Davranıştarla _.
Cesitlenip Kompleksleşmesi

büyük KONTROL ED
(Yani, Aklın ve Z

ZAMANIN vüxsnıişi

.__ . İnsan'ın Kronolojik Olmayan Geçınlsl --.*
( Hissi, ı-iakıiıi ..-e dini meı:hıımlann (nosgonlaıın) otİışumu)

Davıanış l}isiptini: Etik

Etil( Yaratık
(Gruirsal, Grup Monsubu Olarak}

(ANTİ TEz)

İrrasyonel İısaı
(tenitrinl yapılqndüan lıoeınik emek sahibi

lçgüdüsel Davranışlara Ters (Dik) Bir
._. _ Davranış Disiplininin Gelişerek -----i

__ |NSAN Formasyonunun Gerceklesmesi
( Dntr lbdd,et biçimlerinin -Walrufi bir parça,İı olarah. oİuqıü/mlı)

Alarcaluranlık, Bulanık bir Diinya Als,layan
Tabulu, Fet§li, Totemli YARATIK i*---->
|Insan Forma,syonunun Otuşumu )

Geıçek Panteistik Dönem ve Taıih Öncesi .*
( Di,nlerin «Ö BÜ Iı DÜNY A»sN)

lNsAN (EMEK) TEoRı|
Gö|

insan)

(EıTl

I



SİFİRİN KEŞF| İLE
.LANILMASI KoMÜNıKAsyoNuN GELlşMEsl
Ortaya Çıl«nası)

sAAr ZAMANİ _-=-+

Kronoloiik Tarihi Aşama 
-----+( AhLiki, Bedih| ı:e llmt Konramlann (Ruı*eptl,erin) lcailı)

f,avıam Disiplini: Dlantık +*i-)

Ehleki-Bedihi Biıey ----}

tsE\ITEZı

t ret im araçlannm, işbölürüıüniırı ortaga çıIımasıyla emeğin
metalaşınaşı ıse Insanlığın biiyülo çııpta esirlüı tc

|ıölalik halini almas z )

Akılla Çevren[n |ncelenip Anlaşılması -----t
( Kaııraııılarla berabef Din öğretilerindn N.m*tı )

Net bir Dünya Algılayaa
Ferasetti İNserş 

-

( Inson Formaqonarıun Otuımaaı )

Politeistik Dönem ....-.--* Geıçek tloıoteistik Dönem

BAslTBiR. şEMATiK
Şı

gisi1

ZAMANIN HIZLANİŞI

öbür Dünya'nın, Zaman Ötesi'nin Keşfi;
Uzay lnsanı'nın Oluşumu

( Parkların, ilişkilerin, telcaUiligetlrrdn,
f onl*igüonlınn, |erıonıenleün onlaşüdğ+ aşaıııa )

I Bilgi Toplumu
I

I

l Duıııları ile Etrafı Algılaınaya İhtiyaç Dr\ymadan
Teorik Koşifler Yapan, Uzayr Keşfe Çıkaıı,

ilotasyon Disipliıi:
ilatematiksel (§enbolik} tanhk

§osyal YaıIık

(Eıne\iin ı:e Inşon'ın gerçek özgürlüğü)

Teorik Düşünce
v6

ve Çeweslni ve l(ondini Değiştiıme Marifoti
Gö§toron İNSAN


