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-Ali E. GÜRAN ile Diyalog-

C. ,AKSEL ı Büün Tlifk Milletini gurur-landırması, onurlandrr.
mas: gereken büyük bir iş başaıdın; Marksizmin Dünya çapındaki eı
köklü bilimse]. eleştiri§ini or aya koydun ve bu suret]e MaJksizrnin
aşılmasrnın, "extension"ının yolunu gösterdıı. Hatta bu meya,rıda gizli
veya mahğup düatistik olduğunu ortaya serdiğin Marksizm ile bera-
beı: aırtik Greklerden itibaren Batrya hakirn olup tüm Diinya'yı etkisi
aitrne, alan düa.listik düşüqce ile rasyonalizm ve dolayısiyle her türiü
ideaiizmin de aşıldrğını ilan ettin. Yani Batr felsefelerini tamamen
müze]ik ederek -ve ,bununla beraber Doğu'nun mistik dinsel öğreti-
lerinj de red ve cerh edere[r- i,lsa,n Bilimi'nin temellerini attın. Demek
ki bundan sonra insanlü cemiye.tinİn fi]üri üstyap 1§ı boşalrnıştır; ve
yerini İnsar1 hilimi dolduruncaya kadar insan]ığr kaotik durumlar
beklemektediı.

. Gerçekten de tarn "soğuİ< savaş sona erdi; şimdi insarılar birleşip
kardeşçe yaşayacaklar" derkerı hafife alına4ayac4k çapta büyük bir.Körfez Krizi" t€hlike§i ortaya çı:ktı.

Bu dururnu ve Dünya'nrrr gidişatı:n1 nasİ izah edexsin?



KATKI

Ali E. GÜRAI.I ı Son tahiilde Mar,ksizm, idealist .bir felsefe veya
bir din gibi kendine uygau biı ekonomik altyapr ,belirleyememiş ve
havatia kalmrştlr. Dolayrsiy]e şimdi bütü,1 Dülıya'yı lrapiia]ist eko-
nomi kapiaxnalntadE. A ncak bugün ,.Serbest Piyasa gtr6n66isi" gibi
-sempaiik- bir ad_la bütün Dünya'ya leşmi1 ectilmeye çahşlian bu aii-
yapi ti,üzeniemesinin aynı' zarnanda tiim Dünya'ya şamj] tek bir üst-
yap! -ortaya çrlrarrp- belirlenesi gerekir. Böyle bir üstyapr'nrn da her-

şeyden önce insanlrktaki bütilrr gelenek (iöre) ve dinlerin izahlru ih-
tiva etrnesi -veya ya.pabilmesi- gerekjr.

o halde klsacasl iböyle bir üstyaprnln "İnsan Bilimi" olnla"sr ge-

İekir. Halbukİ insan bijimi kapitalizmin -mesela "miras" hakİı gibi-
erı tsmel prerrsipleri ite çelişir. Çimki -mesela ııelekeler gibi- insanlrk
vasıfları -biyoloiik- üreme yoluyla geçmez. Nitekim bunun bilincinde
olao ata]arrmrz kişilere, mülk tasarnıf hakkı ve "e]vak" (ı'asıf.h)

evla,tlann yönoteceği vaft1f kurma hakkınd.an başlia nre1l,ı"l biı, :niıl-
kiyet hakkr tanımaİnlşhr.

Demek ki Dünya'nın, daha doğrusu insanlüğın l-]ir kapita]ist alt-
yapr ilo bir]eşrnesi imkaqsrzdır. Ama şu veya bu şekilde sağlanınış
Diinya çapırıdaki biT ekonomik eDtegrasyonun yegaıne ]<utbunu teşki]
eclecek "süper stok market,i -yani süp€I bofsayr- lTaiz bif metropolün
heves edeceği tria "global 'kolonyalizm" denemesi imkanslz değildir,

Dolayrsiyle önümüzdeki birkaç on yrthk tarihi süreçte Dr"rnya'da
gericiliğiİ hortlarnasüna yani töı,esel (rrksa,]) ve dinsel isyanların ve
iktidar]arln ortaya çrkrnasına ve sürgit (müzInin) krizlere, savaşlara
sebep olrnalarrna şaşmarnahdıI.

Ama İnsan Biliml'nin entellektüel seviyece eı]telnasyona], bi]r

faaliyğö ha]ini almasr ibu reaksiyon sürecini çok, pek çok kısa]tabilir,

Şimctiye kaclar tıep üst yaplnn da ekonomik altyapüyl belirleye-
bileceği rivayet edi]ir clururdu. Ne var ki Dünya'rırn bugüı ge}diği

kritj.k noktada insanlara -aynen hayvanlar gibi- önce ekonomik ihti
yaçlarrnın gideri]mesi gerektiği öğretiliyor; ki ondan son::a nasrl olsa
istenilerr herşeyl -şarth tefleks kazanclırma Şeklinde- öğretilgbilir diye
duşufruluyor.

İşte bu kotonyatist Dünya görüşünü ancak üstyapl - altyapl ayl-
nmınr da lüzumsuzlaştrracak bir şekildo insanla iigili bütüu bilimsel
branşları (ekonomi, so'syololi, psikoloji, vs. gibi yarl bi]imleri) tek
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KATKı
bir bi]iin ha.liııde biı ]cştirecek olan İnsa.n (Emek) Bilimi vasıtasrylaoi,tadan ka]dıı.rrıak mıiınkün.dür.

Mese]a bugün gelişmiş ü]kelerdeki popüler müzik ve daaslardatain - ta-m ritmj halü-imdir. Müzik ve dani sanat]arına hakim oian builkel sert_ ritm, serbesı piyasa ekonomisindeki "seıbest se,ks piyasa-5ü"nln boleriediği bir: üst yapıdır. Yani serbest .uı.." ıor.ş insani birsaYunma, bir clenge ]ıurı:na olayrclrr. Ama bu iikel ritm geri kalrnışüikelere yayılirğr zanıan -seks mctifl.eri lie ae sOnOe;lse, son tahlilde-oralarda seks serbestliği yataLmaz: tam tersi] taassup yarair.Çünkilam tam ı,itnri .rslında yarr.ıyamlarriı ulu ruh'unu ;;;;.u" dini-askeribir davrarırş clisiplinidir.

, D."-uu ki Dü:ıya çaprncla bir ekcnomik alüyapr ve sosyal üstyapıhomojeıiiği yarairnak nrü.mkün değildir. Xr.İ Üu.*],r, bu altyapı _üstyapı ay]ıimr bile ashnda ger:i rilkelerin .O*rirİi..ir. daya]ı, -gizjide o]sa- kolonyalistçe bir Dünya görüşiiİü atsettırir.'

AKSEL : Evet a.ma senin -hele son bir yıidır- yazdığın çolt önemliyazrlar, yaş;.nladığın Şernalar dahi biljm 
"u 

rin. i""r"r"rinden hiçbirses getir:nedi; henüz tartışrna gündemine bile alinmadı. Halbuki buarada öyie sornut biiirnsel koııularda tezler oı:taya çrku.rr,ştrr. 1.1 .a-dece bilim adamhğı namuslı, clürüstlüğü 
"" u""İ.l -v""' bi]im aCarn-lığr formasvonu- biie kenrliliğioa"r. .i'rİr"r,.lt İ"raJrİ *"."nr rrlkl-yatrist psikologlarclan, tip doktorlannd,aıı,..r.. 

"", s€,tfueuiüircı.

.GÜRAN ı Tabii ;lıiliyorsun ki KATKI Dergisi hdJ6 kö]elerin voesir]erin organr cılar.ak çı}rıyor. Bu iakdimi l:iz-yalnız Nl.rNI Doıgi-si'iıe omuz veren üc 'beş kişi jçin ya.pmıyoı-uz, lıitıin İıirtiye insanla-rılı.ırı takdiııidir o ifade. . _

.. Hatır]aınalısrıı ]ıi İnsaıı Bilııri ]ıa,kkıncia son bir 1ıldır yaptrğımrz-öı-]em]i- tecf ik açiklamalarl bile ,".*l *utr,rr,1u.Olrİ *rr., auurn' ,r-srtalarla -bir nevi- jziD alarak yapabilclii.

_AKSEL , Haa, şimdi hatffladıml Doğru ya; geçen sene Aralik ]r9_şıııda başka bir eve taşincirğıiruı er.tesi 
-gü"; *;;;';;*- eşyau ta-şıya,n hama]ları yaİa,laya,n poJis, çaJıntr uşyu **u numarası iıe evıııi basnı;ş vc Jtoııuya, komşuya karşı çirkin ı;" or"ro, va.atrırstl, D.-layısiylc scn cİe ikj salrı.yazacak kadar bile .uı,ru-ur'n.i,ll.j.;; ;.;:niştin; ki lıa.tta bu yüzden 1gB9 Aralrk sayrsr 

"e"vı *uİ çıiümrştr. Bu_



KATKI

n,ıııl üzeriare sen de Arli rÜMER'e, bir siiıreden beri kendisi ile sa,mi-

mivet kurmuş buluna,n ız syiiil 19B0 öncesi ve sonJasl Ba§bakanlft

#r#;;;;jeo-1,1"t,r,, Kernal CABiOĞLU'na_bır dururnu sorrrra-

srnr önermiştin. Sonra,dan i<","l Se,''" ilgitendiğioi, poiisiı kendi-

sirre .bir yanlrşiık "1r"*" 
d;;;;ıÇ ı:ir d;ha, P:y]e _la,lr§lrklar 

o1'

;;;; içİ..-n"tl*1,1, olaca$nı ifade ettiğini biliyorum",

GÜRAN . Evet! Do],ay$iyle diğer fikir adamlarınrn da -kendileri

bilsoler de bilmeseler O"- l,""si ş;lar a,ltinda vey1 l1anci 
konulan

ne zaınan dŞünebileceıkleri, ,L,ll"""1,1",i hakkrnda bir fikir sahibi

olunabiliI.

AKSEL : Pekiyi am9, o zamal- büttin bilimsel konu ve faa,liyeıt-

lorin gündeme ge]rnesino İe-politllr ve büroklatik çevre ve hiyerar-

bii; ; karar verir demek istiyorsun?

GÜRAN: Yok, tam tersi; ben burada, siyasi e$euvat ve felsefo

i]e bj]irnin larkrnr vurgu]a'ım,t i.ti,o.o*. Biziİn fikfen srkrşma.mız,

çelişkiye düşmemizrnü,kfi, ;;;;;;;"l, i,tiy-"1,", Yani bir b,iümsel

meselede, aynen bir *b";;;;;;İ,de olduğu gibi mutlaka obiektif

-zorun]u, ibir çözüm yoı,,i" bulunabileceğini_anlatma/k istiyorum,

Halbuİ<i politik ve ttır<ırraiır ti, mr" içiJ! rea]itenin esasl "güç"tür

veya "güç,e dayanrr ,,";;;;;;;flğ etmek için,insanlar fikirler

uydururla.r. Dola:ıT siyle ,* * İİ1,1" 
""i 

bi" "c}ç"l], kamuflail ola-

rak ortaya çüınTror6a, # :;ç;; y"ni kılıf olarak da kultanılabi-

lir. Veya bugiınkü Tü"İ;:;";;akİm a,rılayışa göre esas olan, her-

şeyi boliı,leyici olan otonolİt altyapıdır, Buna _zar3r 
ver,meyen, bu-

na dokunrnayan t,"" lat ,uİ,|t"",-;;;;?1 ö,zgür, 
,demokrat 

insanlık

ğörüntiisü vermeye ,""İ*,E, lçin mabkludü,, E_k^onomik altyapıyı
-.İ#İlİİ;;;;;;;İ,a"l'ij,iı, iir "eiiç"e dayanmayan bir fikir veya

üstyapı da olamaz,

Biz dedik ki İnsan (Emek) Bilimi ilrni entellektüel tal1lşma gun-

demioe gelirse, O"* 
""*u'-j",İ,*"rnuz 

kalkmış olw, Qünki bu tak-

dirde iddia ediyoruz,ı<ı ;;;;h-; nlatfor,m{a. *}ll"o" bir ajnlaşma

sağlar ve insan yetiştirJci, 
'İİ,""İ"l' 

İ*'ici bir,, örgütlenmeye gide-

biliriz. Çiiırüi inşan tBmJtl ;;;;;';"; her lcilim gibi praiikte de,

neysel ta,trbikatl "u 
-r""İİ",İİ'l"lrıololi,i sözkonusud,ur, Do]ayısiyle

böyle geniş bir bilimsel İfr""-"'"""#a kariyerizm sözkonusu ola,
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m_az. 

_Hor düşün€n iırsan, branşuıa ve bi]im§e] düşünco yeteneğirregöre kendini giı§terebileceği bir çalışma aıanı tuıabilır ve bi"ihiı-i i-loakort sağlayabilir. Yani böyle,lıir bi]imsel 
'"* *U İ.l. -bilims€l hat_ta sanatsa]- branşta yapılacal< göst€rilişlerle, buıunacat kanunlar]ainşa edilebilir anca]<... ,\ma biz böyle bir örgdt]enmeyi tesis etrne]riçin mutlaka bazr ıizikolan göze alarak bu ]<onuda fikir yürütebile-

cek kahraman fikir adarnlarının ortaya çümasinı bek]emek gibi ge-rek bir şarta da bağlı değiliz.

_ Aslında insan yetiştirici, teknoloji üretici böyle bir örgüt]enmedeııeyine orta çapta bir bakkal dükkanr aç*.yr. yut"cek kadar birpara5ıIa da başlal,abiiiriz. Ancak ne var ki sıradan, vasrfsız helhangibir kişinin bile tek başına toplayabileceği iböyle blr parayı, beceri vedeııeyim sahibi birçclr arkadaş biJlikteliği olarak niz^ toplaya.mıyoruz.
çiir,ki yakinen bi]iyorsun ki aynı zarnanda ko.kunç- bir "eı(ononikkontrol" ablukasr altındayrz. Bunun da somut gösterge]erini bırr.adasrralamryayrm artrk... Dolayrsiyle bu şelıilde polltit aİrrun-aya, po-
litik6, yapmaya, daha doğrusu politikacr olmaya zorlanmalrtayrz. Hal-buki panteistik Dünya'nın insanjara bir ihtiyaç ola,rak dayattrğ.l oyun-bazlık]an deşifre edilince, küçükken oı,rrrr, doy.rrr-İş kazlk kadaradamlann o1ıınbazlrğı demek olan proİesyonel po]itikacdığa, da ge-
rok kalmayacaktrr diyen -bı.rnun bilincin" ,urrr- İirl"o ,riye tekrar po-litik oyunlara maiıküm ola]ım? Kaldr kn bizirn politikacllar, diğer ül-kelerin sömürüsü üzğrine oluşrnuş ıbüyük "stok market, tere de da-yanrnıyorl aı:. . .

_Biz 
geçen dönemde politikacılık yaptrk. Kendirnize kornünist adr-nI laylk_ göIerek büyük toplumsal çalkantılann içina daldü. Ve bu

şekrlde de bir yandan olaylan bir deney gözlemcisi olarak ince]ğrkenavlı zalnlnda olaylaı:rn içinde bir denok o]arak bulunduk; ince]endik
ve kendi kendimizi de ince]edik. Bunun sonucu oırrak du,, ta.bii ]ti bir-çiieli- özeleştiri sür€ci yaşa.rnakla beraber komrinizmı de eleştirerekaştık.

, . Dlla;lısıle şimdi bize politik bir yafia giydirınek mantıken mürn_kün.değil.. Artık hiçbir top]umsal çalkantıda ve olayda denek olma,-yız. Yani İnsan (Emek) Biliıtıi'rıin ışrğııda lıer tı,irlrl İoplumsal olayıdeiıey olarak dışandan objektif lir şetllae l"cel"", İrİİ, hiçbir endİ-
şeye kaprlrnadan kurgusal deneyler bile yapa]bi]iriz.

Berıiııı şu srra ü]kem insanlan adına üzüicüğüm tek no]rta, özo]-]ikle son bir yii içiııde ıburacla -ülkeına" p.utilİtu, 
-rygrlarnada 

bir
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gelişme sağlamadan -KATKI Dergisi yoluyla- yaibancr irlkelere lnsan

Bilirni'nin teorisi hakkmdo çok lı",ı bilgilef velYniş ,buluımamdır,
ai.l" ı.""ar_, vaİandaşlarıma ihanet etmiş eibi tıissediyorum. Çünki

":. 

-tGl.r, 
yabancılann ]ıolay kolay keşfedeıneyecekieri bir yer en,

tlri*:t"rlt l*lrden, Ana,dolu İ,lrl<' th,i1,inaen çrkarrlmrş -velveya, ta ı-

l.İl. 
- 

"arİ*.ş 
bilgilerdir. . . Dola,yısiyle gerçek vatan hainlefi aslında

tabii [d bu dururna sebep olanlardr,

AKsEt:Kema,lcABioĞLUdageçen;lıaharveyazaylarında,
n k ""-s;a"rne 

gelrneii; konferans topia,mah filAn diyordu; hatta

ırııt,ı.s,^ı.,,,ındaçoükyakirrenta,nrdlğlnliliıveediyordu.Amason.
ralarr sonin bu konudaki mektubuna, ibile ceva,p vermedi; buna rıe

dersin?

GÜRAN ı Kemal Bey bize iyi davrandr, Arna son_ tah"Li]de -kendi-

sinio de ara,da srrada ş"t"-voİh ifa,de ett,iği.€:ihi- bir hizb'e, bir sekt'o

veya bir kast'a, fazlaca ang"aje olmuş bu]unduğu orta,ya Qrktr, Mektu-

;;;. ;;", vermeyişiıi t*İl,* ttl,ill yorumlamak mümkün deği],

Birkastüyesininmensubiyethissibilimseldüşünceyle.anta'go-
nlsl-çelİşir. Çtiı:rılıı kastla,rda nlllmlıı aıılamı anca,k büyü veya süir

demektir.

AKSEI ı O halde şjiTldi ıle yapmalı?

GÜIiAN ı Durum gayğt oçık değil mi?] Ön_ce KATKI Dergisi'nirı

osir ve kölelerin büteni olmak d"rumundan kurtulrıasr gerekiyor,

İ" U" """.U ," 
Ullimsel platformda İnsaıı (EmekJ Bilimi'nin tartış-

ma diindemine getirilmesİ ile, yada bizinı KATKI grubu olarak bi,

İ;;İ;;""y" ta=şlamak için bir bakkal dükk6nı_ açmaya yetecek ka-

;;İ;;;, n.,lrn**oİ" mümkün olalıilir, Aksi takdirde birileri-

İİ" çrl..p bu memleketten -gerçekten- sorumlu _olan 
veya olmasr ge,

reken merciieri keşfedip o,İ","ö""" görevlerini yapmaya davet edip

şonra da vatan,a ihanetj-,"İluv"ak- *,1,1,emeye düşmeyi göze aJ-

masr gerekiyor. Çünki hiç oımazsa bu sekilde. h.akim]er velveya mah,

Eemelerce tayin edilecok Jll"r,lşil"" vasıtasiyle İnsan tEmek) Bili-

mi'nin giindeıne gelm,esi sağlanabilir,

Bu mahkeme]erden mantrken bir ceza ka,rarrnın çrkmasr da müm-

kü""d";;;; 
- 

Ç"ol.i i""u," İE*"tl rtll*i'nin 6zü veya, i§keloti ceb-

o:
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rilr'tiİ. Yaili mesela Varllmalr istenen örgütleme biçiminde, nihaıkararların tamamen bilgisayarlarca verıdlğt ir program_taJna söz-konusudur. Dolayısiyie bu gidişin öniiürrde de sonunİa da blıı sübjektifeğllirn sözkonusu değildir. Yani kimseyje, ve/ıeya kimselerle kişisel,zllpresli, sıııfsal veya etnik bir çüar davamız yo,ktur ve sözkonu§u
daüıi edilemez.

. Arna bütün bunlara rağrnen şu rizikoyu da gözardı gtmemelidir :tısanhğuı ilk bilimset teorisi olan ceıbir'in İok ta.İncı orta.rnd,a çıkma.-srna irnk6,n yoktu. Çünki taınlarırr müdalıa]e edemeyecogi bir ke-sirrlikte sonuçlann, hük{fun]erin çı,karılaıbileceği abiı sistematik bilgiyi
o insaJİarn kafasr a.lmazdı. o haJde kendimize sorİnaİnlz ]ğ,zrm .oı.-
tarn ne kadar çok tamrcr acaba?" diye...

Fajkat buna rağrnen İnsaıı (Emok) tsilimi'ni bir an önce hayata
geçirİnek ve İriç olrnazsa l]k denemelerine uaşıa-aı. içı, irnkd,n veihtimalleri sonuna kadar zoriamajk t"s,j, içi"'ni";İye'de bir vatan_daşlık görevidir. Çünki Dünya'da Gıona"l xolonyalizrn'in denendiği
şu sıralarda -dışarıdan kurulmuş- bir negatif seleksİyon rnekaJriz-ması i]e iincelikle- Mi]ietimiz bir ienosid operasyonuna hedef edil-mektedir... Hapi,shanelerinde muhte]if suçlardan İçeri düşmüş veyadiişlirülmrış -şu veya bu yönde deha sahibi- uırçok insan çürütriaür-ken, yönetim ve eğitim hiyelarşi]erine, gençliği boyunca yakın çev-resi tara^fmdan "bizirn oğlumuz paşa olacak, gibi dolduruşlar]a emiralmalrtan, ders be]]ernekten başrır alıp özgür-ce oyuil oynayaJnaruş,
sorrı:a da tabii ki hiçbir toplumsal çalkantrda riski göze alrp delıeme-
ler yapamamrş otokriti]üsiz, dolayrsiyle otodinamıkiiz ve son derece
ebleh tipler hirer kolonya]i§t aian olarak seçilmekteürler,

_ Almanya'da kaldığm hapishanede psikopat, geri zek6,1r ve homo-selcüel olmayan tek hir Alman maJrküma rastlaıİamrştrm. Dolayısiy-
le Tüfkiye'deki rna}ıkürnların da genel olarak a;,rıı nitellirte olu'""g-,zannederken -siyasi etiketlilerin dışındaJıilerd" iiı"- t.- tersi bir du-
ruma; ebleh ve psikopattarın azıılık durumuna şa}rit oldrım; homo_
seksüel ise yok denecek kadar azdı...

_ Üç nesneyi doğru dürüst sıraiayamayan, iki kal'ram arasında i]gi
|urarnayan böyle ebieh kişilerin ça;kal gibi ürket ve iıu,rnaz o]ma-lan onların bagrrrısızlrklarrnı ttesil, ancanr ve yainrz aslaJı gibi g:üçlüyaı,atıklara olan bağımlılıklann], veya prog:rarnlanabilirliklerini ;ifade
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eder. }liçbir çakaln aslan olduğu görulmedğl gibi, güdü]meye, prog-

ranıla,nmaya a.hşmrş, şa.rtlanmış biLkişi,nin de bundan kurtulduğu
gOrll,lm-^ iş,tir. Ama- yöneticiliğe, eğitici]iğe seçilecek oblehlerin bir
geometrik dizi çoğalmnda,n -ivmesinden- daıtıa siırat]i ojaİak toplu-
mu çiırütecekleri ise bi]irnsel bir gerçektir. Çünki bunla,r sosyal var],ık

seviycsine gelmiş, meteü<eleri gliçiü, otoüffitik sahibi sivi] insanlatrla
iijşki kuraımaz; yani topiu,rnun ruhu ile tğnas kuramaz. Burılar, te-
peden gelen hiyerarşik şartlandrrmalar]a, -bir robot gibi- iıareket ede-

rek arıcak topluma çobanlık, jaııdarmalık veya gardiyanlrk yapabi-

lirler.
Üsrtelik .akli meleke]eri rrnıhtel" olan ebleh kişilerin ayn1 zaİrıa];,

da inatçr da olacaklan gözönüne alınrsa, yetkili mercilere gelebilen
böy]e iısan]aı]n mern]eketi ne kadar büyük badiı:elerin içkre sürük-
loyebiiecekleri kolayca anlaşrlrr. Çi-iuıki çok defa irade ile kaJlştrn]a,n
inat asllnda bir nevi ha.reketsiz felç durumudur. Hayvanlarda da çok
sık görülen bir durumdur. Yani şartlr ref]eks gelişitirerrüedıği bir ola.v
veya ğüki karşrsrrıda hayvanrn pafif,ize olmasr durumudur. As]ında
insanda, iradeyi o]uşturan melekelerden ak]i me]ekeler d€ istek dlşr
olarak kendiliği,nden çalrşrr ve rnese]d devam]r bir şekilde kavra,ın-
]ann muhtelif tliziliş (Permütasyon) ve seçiliŞlerinl (Kombinasyon)
yaparlar. Dolayısiyle akli melekeleri sihhatli bir insan çok zor dururn-
larda blle otokritiğini kaybetrnez. Aına akli melojreleri bozuk olan
bir kişinin son ,tah]ilde -aynen bir hayvan gibi- evvelce kazanmrş o1-

duğu şartlı ref],eks]ere -veya bellediği bilgi şablonlarına- dayanmak-
tan başka seçeneği yoktur. Dolay$iyle kazanmrş buluııduğu şarth Tef-

lelıslerinin de cevap veTemeyeceği değişik bir durum]a karşr]aştrğrn-
da bu klşinin paralize olması yani inatçı b r tavrr takrrrmasr kaçrnrl-
mazdır. Yani otokritik denilen ve düŞiincenin esasuü teşkil eden olay,
bir tilki gibi otrafr gözleyerek ,tekrarlana,n olaylarrn peryotlanna uy-
gun -şart]ı- refl€llrsler geliştirrnek veya istatistiklerle uğraşmak demek
değildir.

İnadr tutan bir hayvan -mese].6 ibir eşek veya katir- dövülmek
suretiyle şok tedavisine t6bi tutularak felç duı:umundan kurtarrlabilir,
y',ma bu hayvanlarrn bije rneseia biribü.iİe b,ağlı eşya ve insan yi,l]rlü

birçojr hayvandan müt€şekkil bir kerva,n olarak ibiı, uçurumun kena-
nndan geçilirken şok tedavisine tabi tutu]ma,]a,n büyük riziko taşlr,

Eır böyte i.j<en lıriti}.j drırumdaki bir memlokeöin yönetimindelıi bir
lcişi paralize o]ursa veya "fikr-i sa,bit" e katrıürsa şok tedavisini kim,
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ler, 
.ne_paİıasına ve nas{ yapabilir diye kara kara düşünmemek eldodeğil. Hele ki insanlar bu feiç dur"umunu iradilik ve karakterliiiü]ekarıştırmaya başlarlarsa.,. Mesela hatk arasrnda inat etmek, yo]a

geJ,memek veya oyunbozanlık anlamındaki "çamura ya,tmark, deyirniile ifade edilen "kaskatr kesiip hareketsiz ka]ma, jurumuna giren-çoğu köy köken]i pek çok kişi o,rdu'da itaatsiz]ik]e, polis soruştur-ma,lannda gizlilikle suçlanmış v6 ne yazrli ki bunlara bazen öittn€kadar varan işkence]er uygulanmıştır. Çünki höyle manhk d§l, hat_
ta etik disiplin bozucu olan bir durum karşr tara-fı iradi o]arak öidü-
resiye hırslandlrır. Dolayısiyle memteketİn sorurnlu mevkilerine böy-
le lnatçr irrsanla,rrn gelmeleri kaçın Trıaz olarak memleketi karnplara
böler.

Ayrrca şunu da ifade etmeliyim ki, bir millet pas,if bir kültürfarklıIığı ile varlığrnr devam ettiremez. Bir mi]letin 
-yaşa*asr, 

varlr-
ğrnr idame ettir€bi]rnesi için aktif, yani yaratlcl tir trırttiıre sahip
olmasr l6ızımdrr; yani küitürünclen yeni ve cihanşümul değeı']er ç1-karması, yaratmasr, ür€tmesi gerekir. Örı ı.,ııt.;rı"", müze er o]arakmuhafaza edilir ama koskoca bir ü]kenin müze ola,rak ayrılması,
veya koı-unmaya a]lnması da bugünkü Dünya için göze alrnamaya-
cak kadar büyrik bir lükstür...

. Son o]ara]ü şu kadannr daha a.çrklayaym ki sözkonusu ettiğj-miz örgütlerr,me progTa.mrnln hayata geçirilİş şelkli -uzun yıllardan
beri- kendi kendini finanse edecek yani hibe 

-Ve 
yardlrn a]rnadan

ekonornik ba,ğlmszlığa sahip olacak şekilde tarn anÜmr ile bir va]ıfproiesi olarak düşünülü,p geliştiriJmiştir.

_ÇürıJ<i aslında, genel anlamda vakrf, bir ömür bo},u verilmişemok]erle ortaya konıTıuş bir yaşam biçiminin, bir yaraf.ıc lğIn veya
biı" ruhun süıekliliğini sağlayan rnüesseselerdir. Ycksa ya.rdıms,ever-
Iikle, ınisyorıer]ikle direkt aiökaJı değildir. Paı:asl olan veya bir para
|-1ı"naa bulan herlıes yardım derneği veya misyoner teşkil6,tı kura-bilir arna lralka ve hak.]<a va.kfetrnek için en azından yaratılmrş -sanat
değeri, manevı değer gi i kozmik erngk maıısulü- bazı değerlerin pe-
şinen rnevcut olrnası gerelrir.

_ Parayr bastrrrr, insaniara yardım eder, onlan yönlendiririm; on-lalay 
_aa 

ileride ya19}1", çrka,r, dolayrsiyl" nerri- yarJrn aerne$ Covakıf olmuş olur gi,bi bir ııugaiita,.kaba bir özenti ve yuttu-Tna.:lda,
başka birşeyi ifa,de etmez. Böyle düşünen -r" yrpuo_"]o]şller aslında

1].
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sadeco giinahlallnrn kefareti.ni para ile ödemeyi ve/veya kendi]erino

minnet duyan ruhsuz köle tipi insa,nlar ü]:etmeyi,amaç]amaJıtadrr]ar,

Hatrlatmak gerekirse aslrnda özerk bir devletin işlevi bir ülke-

dğki sosyo-ekonomik oluşumlarrn, prograınJ,arn kaouni düzenleme-

lerini ve ko ordinasyonunu sağlamaktır,

Şayet bir devlet ülkedeki sosyo-ekorıomilt oluşumlara fazlaca

mtıoa,lıaıe ediyor ve bun]arrn bazrlarrnr diğerlerinin aleyhine fazlaca

t€şvik ediyolsa o devlet özerk]ikten, toplurn da sivillikten uzakiaşr-

yor demelıtir.
He]ekibirülkenindevletiönce]j.k]eveÖze]likledlşticaretve

fason ina]aü (ya,ni teknoloiisi dışarıdarı geleıı lıer tüllü jmalat) faali-

yetlerine aşırİ teşvlt ve koruma uygı,ıJuyorsa, bu devlot bir koloni

yönetiminden başka birşey doğildir.
Dota;yrsiy]e bir koloni yönetirni -veya, devleti- aslrnda yabancr

mi}rrakiarrn o ı,ı_lkedeki ge]enekse] tanm sektörünü, doğal ka}'nak-

larrnr ve iş g:iıcünü sömürme aracrndan başka birşey değildir,

60'lr yıllarilan beri "ğkonomi" ha,frzlayan bizim enteller ve paşa-

Iaıııı (çünki bizdeki "paşa, da "her derde maydanoz" anlarnrndadır)

bu gerçeği de artrk öğTenmiş olma]arr gereklr, Şayet bunu biliyor da

çrrerloİ bularnryorlarsa braksm,lar, hiç olmazsa gölge etrnesin vo

aibu.ksab.ııklaflarlaortalığlbulandrrınasrnlardabizteknolojiüre-
ten sosyo-ekonornik progrİmı veya iıIsan (enek) teorisini uygııla,
yalrm, hayata goçirelim.

Yoksa ziftlenmeyo (aşırr beslenmeye) , gösteriş yapmaya vğ -guç-

lirlerden- af,eııin alrrıaya aJışmış/alı§trrilmlş geri zekölr mahlüklann
seloksiyonuna dayalr devlet adrndaki bif koloni yöııetimini lA,fla,

emirlesivi]leştirmekünümkündeğildir.Vedeböylebirhiyerarşik
yönetimde görev alanların üniforınasız olmalarr, o yönetimin sivil
İoplum yönetirni veya özerk dovlet o1duğunun delili sayılamaz, Çün-
ı<i ı<oıoniıer zaten _ob].ektif olaJak_ cliktatörtük gibi yönetimlerle yö_

netilirler; ama başlarind,a başına buyruk -ve ömür boyu başkanlıkta

kalacağr iddiasr taşlyan- bir diktatör yedne, metropol ü]kenin tayin

ettiğ.i ve gerektğinde -Şu veya bu şekilde- değiştirdiği bir genel va,li

ııulunur.GerıelVali'ninillede.geçenasrr]ardaolduğugibi-motropol
ülko asi}lerinden, vatgındaşlarrndan o]mas, gerokı:nez, Bazen de kolo-

ninin yerli]erinden, metropol ülkenin gizti islihbara{ına iyi hizmet

ver,miş kişiler de genel vali olarak *,eçilip -şu voya bu şekilde- seçti,

rilobiiirler.
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Ancalr ne var ki diktatörler, ,hesap veya rapor verecek]eri hiçbir
üst merci tanımazlarken, genei va.liler resmen yönettik]eri ülke ve
mücavir ü]keler ha.kkrnda metropol ü}ke başkanrna devam]ı olarak
-genellik]e i§piyonaia, irüiba, tahmin ve kanaa,te dayalı_ raporlar ver-
mek zorundadır]ar. Ki ancak bu şekilde, inti,ba, tahmin ve kanaat-
leri doğru çlktlkça yani yaptıklan ispiyonaj faa]iyetlerinin doğı-uluğu
ta}ıkik edildikçe görevcle kala.bilirler.

Eöyle bir durunıa düşmekten Allah Tül.k'ü koi.usun! Ve Pan-Türk
dinamizrni, örülınek i"stenen bütün tuzak ağlarrnı parçalasın!

AKSEL I Bir de bugün Tfukiye'de -gündeın maddesi olarak- diır-
sel akımlarrn olağanüstü güç kazanmalarr sözkonusu. Buna ne der-
sin?

GÜRAN; Önce, genel olarak bu, kolonyaiizme liarşl bir reaksiyondur, derim. Yani TüIk insanrnrn, Batr insanrnrn koloııu yaprlmak
i_st€nmesine karşı, unuttuğu gerçek kişiliğ.jni arayrşrdrr; bu araylşl]1
denemelerinden, yalpalamalanndandrr, derjın. Zaİen bu duruma yol-
açan, çanak tutan kişller de üst yönetim mevki]erine kadar gelmiş
şizofrenik (çok kişilikli, kafada.n çatlal<) kişilerdiı..

Dolayısiyİe bügünkü lai,k]ikti, antllaiklikti gibi dictişmele]"le bir
siire daha toplurn olarak kendi kendirrıizi yeriz. Çünki o -şimdilik-
bizi yöneten şizofreııik insanlar da içlerinde, ,"uhen, vicdarren kencli
kendilerini yemekt€dir]er. Düşürı]ii her gün ,:lıile bile lıirtakim ha]tlaryiyip günahlara girdikten sonra, dua]a,nnda Alla]r'a *ne yapaylm
Diiınya böyle, s€n beni af,fet" mealinde mazeret dilekçeleri vererek
rahat]a,İnaya çahşan insan]arda ruhi denge ve huzut olur mu?

Yoksa ;bu o]ay]axln nedenlerini taril.].en ve bilimsel o]araJ< İra,n'a,
Arap ülkelerine bağiamak yanhştrr. Önce bütün bu ülkeler Mü§limin
iilkelerdir; ve buralarda krlıç zoruyla, cihatla dinen teslim alrnmış iıalk-
lar yaşar. Anadolu (veya Del,-ül Harb veya Diyar-r Rum) Tiirk]eri ise
Müminln insanlardır; yaıi gönül rrzasr ile ist€yerek İslaıniyet'i kabul
etmişlerdir,

Alrıca bugünkü Arap Şoyhlik]eri, Krallıklarl, kolonyallst ülke-
löre petro] ödeyerek mulıafaza edebildikleri Araplann bilmemkaç yüz-
yıl önceki yaşantrlarıİı göstoren birer irnüzeden başka bişey değil-
dir. Yani ora,la,rda potro] zenginliği ile muhafaza edilııekte o]a,n as-
lında sadeco "muıTıyalanmış bir gegmiş.tir.
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İran, Türklerin 600 - 7oo yıl önce, Zamanlnrn Diinya İmparator--

luğu Bizans'a karşl oyrianllŞ o1duğu ta,ihi rolün ti)ıatİosunu oyna-

mak istemektedir.

Irak ise isyan:.nda ha,lrir olıTıakla lıeraber, müzeleri işyeri yapa-
cağrm, mumya]ar] l,ıa],ala döndüreceğim g.ibi ütopi,lr kurguiar drşrn-

da bir ge;:çekçi programa sahip görünmeüıektedir. Halbuki meseli
I(uvevt gibi zengin gelire sahip olan ve pek Ce değerli tarihi parça-

lara sahip bulun,mayarı bir müzeyi kolcnyalistlerirı korumasrr.dan
almaya yeltenmek için lıiç oliırazsa kolonyaiis tlerden cia,ha geniş

ufuklu ve uzak görüşlü o]mak ve bunı-ı açr)<ça dekjare etmek gelekir,

As]ında "Ci]lat,ln clinen cle taIihen cle Zamanr geçmiŞtir, Zal,en

böyle kıir topyokün savaş kararınr Peygı,mbei, varolrrrak veya olma-
mak gibi çok zor bir duru,mda venniş; koca Osrnanlr İmparatoriuğu
Avrupa fütuhğtırıda bile Cihat s1],]cağ1 açmamış, I], Mahmut'un
]B25'da, İttihatçılarrn da I. Dünya Savaşr srrasrnda yaptlkla]:r Cihat

çağrlsr sonucu o]arak İmpaTatorluk iki büyülr pa,rçalanmaya ve ikin-
cisiııde de ylkrma uğramlştır.

Yani demem o ld, lıizim bugün y'_ı,ap|aı darr da İraı,ı]rlardan da
öğreneceğimiz pek ;birşey yok. onl:ı,r golçektel] gerici; geı,ide ka]mlş
ojaylan yeııiden talim ediyollar...

Bizim bugürı Batı'ya bilim sita]rl ile hücuıl c',ı]eniz g3rek,

"Rönesans,, «r,efoi-lİ»suz oimaz. Avrupa'n]if geÇei] r-öııesarısrnda da
refonrrunda- da Anac].olu Türk]eri'nin İıelii,leyici lratkrsr olmuştur,

Bugün de bütün Batr Dünyası büyüi< biı" ıöriesaııs çagı:ıa gir-

me]<tedir. Ama aynr Batr Dünyasında bugün, "şu din olayını da i,ıir
gözclen geçirelim, C{iyen -bir düşüııür bile- yck. Çiinlri Bat]']ıjaİın
dini, yarıi genel o]a]:ak Hristiyaıirk, onlara ayak bağı olmuyor; çünki
kolonyalist sömürücleiı pay almış ve lü,ks bir din; awıcalıl<iıla]:1ü] cliıi
haline gelmiş. Halbuki lıü tün Dünya Hi jstjyan oisa bu sön]ürger-I k3-
ra]iter:i kaimaz; ve yine revolüsycnsr ıe/veya ],efo]-]1fist olur, Ama
fa,kir jrısanları artrk zeirginlerin dini o]an Hristi],anil3a özeı-idirrıek,
ayr,ıca bir baskr ve teilip vasıtası olıııaktaclır, Dolayısiyle fakir ü]lie-
lei,clen seçilecek elit'e me;rsup kişileli Hı"istiyan Veya Hristj],an mu-

hibbi yapmak, .buna i<arşı fzıkirlerjn zaııa]] zamai1 r-]1ecl]uIe n yai)a-

c;ıkları dini kiSvOli isyanlfrrr cla zorla si]iı]ıla bas|irıııeılt Eatl içİır şiın_

.]ilik en rasyonel yo] o1arak görünnrektedir.
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Onun için bizim bütün bu kurnazjrkları, çelişkileri ortaya çlkar-mam]z için Batı'ya bilimie saldırmamrz geı:ek.
Kaldı ki bugün ayüyeten din refornlaı.ı da gerekmez. Tek bir İn-

san (Emek) Bilimi insan]ığ]n önünü açar; yani rönesansrnl da refor-
munu da yaptıracak bir Dünya görüşü orrtaya çlkarrr.

Biz Müsii.rnin o]madığmlz için Anadolu'da Bizaıs'la mücadeİe
pr:atiği içinde birçok yollar, metodiar, tarikler ortaya koymuşuz. Yani
dini, dogmatik mistik fikir.ler o]arak bellememiş, a]çidesini (cloktri-
nini) daima gerçeklerİe karşılaştırrp zenginleştirmişiz. Şaye,t bu şe-
ki-lde Hz. Muhamınet'in yolunda,n çıkmrş olsaydrk, O;nun işaret ettiği
en büyük hedefe (İstanbtr]'un a]rnması veya Bizans'rn ortadan ka]-
dınlmasi) varmak şerefine nai] o]amazdrk.

Dolayrsiyle bugün de dcığru yollarda, bilimsel yoliarda Batı'ya
doğT u ilerlersek ]ıiç ,ir zaman "ilim Çin'de de olsa aİayrn, diyen bir
Peygarnber'e ters düşmeyiz. Bunun tersini düşılnenler, Hz. Muham_met'in bi]ime tels düşeceğini veh,medenleldir. Halbuki Hz. Muham-
met'in bilime karşr savunu}maya veya korunmaya hiç rni hiç ütiyacryoktur Ve olamaz... Hatta. bijimse] düşünce diye düali;tik Batr düşün-cğsıİin labirent]erine rnaİrküm oiup, aynr düŞüncenin çar]ptttığl Hfis-tiyanltğln baskrsr a]tında aşağ ık lromp]eksinğ kapılıp -tevhid pren-
sibini yok saymak suretiy]o_ çelişkiler vehmederek zırvalayanlar çık-sa bi]e...

Çtiıııki bu kişiler aslrnda, yaJtlaşık bin yıldr yeni bilgiler lşıg]ndaiefsire töbi tutu]nayan ve içtihada kapatılan blİ doktrinln tyani İs-laİniyot'in Ar"apçasının) muğl6,klaşmış ifadelerinin, tevhid i]kesineaykrr yani düalistik yorurnlarrnı yapmaktan başka birşey yapma-
maktadırlar.

İşte _yıtlardır düşünriılüp tasarlanan İsan (Emek) Bilimi Aıaştır-
ma Vakfr projesi öncelikle böyle evlram ve hurafelere dayah dinse]
kargaşa ve didişmelere son vermeyi ve Hristiyanlığın halkımrz üze-
rindeki basklslnl kaldrı:rnayı, sonİ"a da tüm Dünya'da kuruLmasr ge-
reken yeni sosyo-ekonomik düzene giden yollarr keşfetrneyi amaç-
la.maktadrr.

Onun için diyorum ki, böyto yiiüsek bir gaye için tasarla.nmış
proieye karşı sessiz kalrnak bi]e .biraz bilgi ve yetki sahibi olan]ai
İçin dahi_ vatana ve insanlığa l<arşr büyük bir ihanettir.

Cumhur AKSEL



ESKİ BAşBAKANLIK DANIŞMANLARIİ,IDAN, iKTiSATÇI

MUSTAFA KEMAL CABİOĞLU,NA ALi ERGiN GÜRAN
TARAFINDAN GÖNDERiLEN VE CEVAPSIZ KALAN
MEKTUBUNU AŞAĞIDA AYNEN YAYINLIYORUZ,

A.v. A]i TÜMEn, eliyle :

Sayın Mustafa Kemal CABİOĞLU,

İstanbu], 9.10.1990

Aıkadaşrm 4v. Alj. TUMER vasıtasiyle -onun bürosunda, ta §lp

görtlştügümi'iade, KATKI Dergisi'ni dikkatle okuyup incelediğ,inizi ve

-"., *.durr, gösterdiğ,iın çabadan dolayr- bana değer vordiğinizi b€-

lirtmiştiniz.

Bende sizi, yeni fikir ve bilgilere duyduğı:nuz ilgiden dolayr sa-y-

gıdeğer bulduğumu ifade etmiştim. "
İşte bu espriye binaen, aşağrdaki fikrimi size de aqmakta bir sa-

kınca göılınüyor, hatta bunu bil görev sayryolum,

Salın CAjBİOGLU; bir üi yıldır KATKI DereiıSi'nde teorik anaihat-

lan ile açıklanrnakta, o]an İnsan (Emek) Bilimi'niı, bilirn ve fikir

çevrelerinde tartlşl]İnasr zamanl gelrniştir artrk", Bu evrensel konu-

nun, Miiminin o]arak Anadolu'ya geien Türk topluluklarrrun tarihiıı-

den çrkarılmrş bir konu otduğtı içio, öncellkle Tlırkiye'niı aydrniarr-

run tartrşma gündemine giı:rnesi- gerektiğini düşünüyorum, Ve de

o zamanlarda bile Mtislimİn olrnamış Tirrklerin, bugüıJıü -yaklaşık

nın yıarr bilimsel içtihatlara kapalr kalmak suretiy]€ yoztaşmş bu-

lunan_ istami mihraklara tes]im olacaklanna, veya Cinlerirıi değişti-

receklerine ih imal dahi vermiyorum- Dolayrsiyle bu gel,eklitiğin ica,bl

yerine getiJildiginde, Tiirklye'nin bilimse]-entellektüel _çalışma 
ve tar,

hşma gtlndominin tamarnen suni ve d]şa,üdan güdümlü olmadrğı an-

luşılu.İerrOr., KATKI Dergisi'nin "esir ve kölelerin bülteni" okna

,-.*rlui"e" da or,tadanJralkaca,k ve icabr yapiacaktır, diyorum",

Bu.rada "suni ve d§andan güdümlü" giirrdemden sözederken,

sonuç itibariyle ya kiırüköİ"iine boş bir övii:ıme, yada yabancı ülke-

10



KATKl
Iere hayranlık hissi yalatmak vo geliştirmekteu başka pratikte hiç-bir şey değiştirmeyen, hiçbir yenilİk getirınev"" 

""v.'l.riçnır. şey ya-ratmayan lürsır taltrşma konularrnr kastediyorum...

... _ 
Sizin geıriş politik, bttoklatik ve bilimse] çevrelerle olan yakrnilişkilerinizden dolayı bu işte yaplc] hatta belirİeyicİ-U;. .ol oynaya-bileceğiniz kanrsrndayrm...

_ ..Neticeıin o]umsuz çıkrnasr bile, şu tarilri anda Türkiye'dg .gafiet,
da]d,let_ve batta hıyanet içincle, buluianlarııı grıcü ..e .n"rı,ii hakkıır-da..bir fikir ver-eceğinden, çabanrzrn yine de çJk Oegerl, oir katkı ola-cağrnr düşünüyorum. ve de böyle bir konunun girrJ"-" gelmesini
arzu etmeyeceğinize ilrtima] dahi vermek istemiyorum.

^._. 
Böyle, mem]eketin geleceği ile ilgili stratejik konularda yapılanfikir teati]erinin -tarihi (belgesel) önemine Ui"ua"- vrr,l, olması ge-rektiğinden, cevabinzr da ]ütfeıı icabrna uygun ş"ı.ıou ,",-rr"rirırica ediyoı"um,

Baki Se]am ve Hürmet]erim]e,

Ali Er8iiıl GÜRAN

!7



AMERıKA,DAİ.I GELEN soN ME$AJ
Ve CEVABI

Dear Ali, 13 Ağustos 1990

Son yazdrğımdan bu yana çok zaman geçtiği içiiı özür dilerirn,
Bir çok defa yazmwa giriştim a.ma benim ne yapmanl İstediğ,inden

emin olmadığım için vazgeçtim.

Senirı durumun ve alaştlrman lıakkrndaki anJ.ayrşrm açık doğil.
Tercüme]erin bunu açıklrğa kavuşturduğunu sanmryolum.

LaRouche'unkiler l]aşta olmak üzere sana bazr yayınlar gönde-

riyorum. Tercüme eclip yayınlayabililsin. Şu anda yapllaJüilecek en

iyi şeyin bu olduğn:nu düşünüyoıum.

LaRouche, dünyanin ekonomik durumu için söylenebilecek her-

şeyi söylemiş ve tiim milletler için geçer]i/uygula,nabi]ir iyileştirme
programlarr geliştirmiş bulunuyor. istikbaldeki umut, onun düşünce-
lerj. vo programlan için geniş bir c]estek top]anmasr ve gerçek zen-
glnlik teme]inde yeni bir Dünya Ekonomisi yaratmaktlr, (Gerçek zen-
ginliğin üTğtimi) .

] remain yours in friendship and respect, Always,

Linda

-o-o_o_

Dear Linda, is|anbul, 22 Eylül 1990

Herşeyden önce şunu söy]emejiyim ki, yazrşnalarrmız giderek biI
sağ;rlar diyaloguna benziyor.

Çünki mesela son olarak bilçok doktimanın aıasrnda göndermiş

olduğun 13 Ağustos 1990 ta]:ihli notta bite, 11 Ağustos'ta çelrmiş o1-

duğum faks mesajrmr alıp almadrğınl be]irtmiyorsun,

Halbuki ber! seninle mantrki bir diyaiog kuImasak bjio -uzr,rn

peıycclik aralrk]arla c]a o]sa- ].ıir lral ]ıatır soi"ma mektullaşma3ı ya-

pabileccgimizi düşünürüm...
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KATKI
Ben sarra her konuda yeteri kadar açık ]ıazdrğtm kanısrrıdayrrn:Aslrnda özet olarak herıeka.dar b"rud"'g;jİ;;;;n gözetiminde

3fti' olarak bulunuyorsam da, hapishanenin *.ıcrir-,i sizin ora-larda bulunuyor. Ama, oracla ala anlaşabllecegİm .lril irrruolar n,.,-Iuıabilir, diye düşünüyoı-um.
ICLC örgütü ve LaRouche hakkrnda koyduğum teşhisi ve ver-diğirrr, karakteristiği biliyorsun. LaRoucl.ro'un utoİo-it çalrşmalann-dan da gene] o]arak habeürn va.r. Bu toiıuda O, Ş l.uO."rr, .Oylu-yelr'rm ki ekonomi, ancak hayvan yetiştiricj]eri, toİoİryalistler ve fa-şistleI içio bir ilim olabi]ir. Onun için, kd,ğt ,lr".l"a" globa.l velveyastrateiik ekonomi pld.n ve programlaı.ı yapan bir,bİrey en azrndanaşrrr ütopisttir ki, sivil topluma ld,yık bir sosyı vartiı< olanaz...
Buna rağmei1 bütün bu kanaatlelimi her zaman ve her yerdeaçülamak lıakkırnı mahfuz tutmak şartiyle, tekliflnl ,ka.bul ediyolum.Aıcak bu durumda, -menfi kanaatim dolayrsiyle- gönderdiğinyayıılardan b€nim seçne]er yapmam y".h;;;.';.layısiyle, sen,yayrnlamamr istediğin yazıyı :haztlayıp nr"" 

-*O"a".-elisiı. 
Şayetbrr yazi örgdtünün açlk propagandasınİ ve temİs kurma adresleriniiçerse blle ben bunu hem İngilizce hem de İtol.İ"'vrvrrluıı-.

Arna, Lıen de Arnerikan i]ericileri ile temas kur.mak için hazırla-yTuğ,P kısa bir yazıyı otada yayrnlatmaır ınt""e-, .u, bunu kar-şılü oiara.k yapabiliıc misin? Eit azrndan şu anda ;benlm kadar dü-rüstçe yapamazsırı. Çüııki, yayrnlayacağınİ ru.r"t]iŞ-i, yazımın al-tırra koyacağrn çekince veya uyarryr henüz bana açrklamamışsın.Yoksa sadece "not clear, diye mi yazarsın?..

, Dr1l- nekadar açık, cleğil mi Linda? Anlaşrlryor lri axanrzda-Insan (Emek) Bilimi" i;baresini cleğit yayınla-rl, arv-l.tu.. nl"korka_} ki§iler var. Biz böyle korkulaİa ;r."**"Or]- İ'jelime (ler) den,ibare (ler) den, bitgi edinmekten korku) lı..j"İur-aiv*"r.
Bak Linda, insanlrğın fikir, düşünce üretiminde duraklamasınrn-veya yeriİde saylnaslnrn- başlrca sebebi. Batl'daki Düalizrn ile Do-ğu'daki Mistisizm'dir. Yani mese]ö Batr'nrn "ni" lr"İnn. ayrı'dıı.,prensibine dayah düşti|rıce tarzı da, Doğu'nun, aİ"].rı" anlaşılmaz

ll1]:. q:'-]u,O.de]e nde1] gizemti anlamİ-ar çr,l.r..lv. dayalı tefek-Kun] de yantış ve çıkmaz yoldur.

, , Din_ kita,plarnda.ki bugün de nisb€teil anlarnlr bulunan bazı ifa-deleri -biliııı adına- yoı-umlayarak geri ]."İ.; bü;İ-;ısmr gözardı



K ATK I

etmek ise Düalizın ile Mistislzm'i karlştrrmrş bir kafanın [veya bey-
nin) i]lüZyonudur. LaRouche bunu yapryor. Çünki kapitalizm srrf
.hayvan yetiştiriciliği" gibi göriinmemek için bir entellektüe] üst
yapü göstermek zorunda, .. Ama böyle fikir]eı"in ekonornik altyapryı
değiştirici veya bozucu unsur]ar iaşlmamasl, yani tamamen mistilü
kalrplar içinde o1ma51 gerek... Onun için LaRouche eski diürierde]ri
nisbeten anlaşrlrr ifadelei"in bugünkü macldi yorurıuna gifişeceğiıle
yeni bir din kursaydl, başına 1,ıiçbirşey gelmezdi,

Artrk buü'adan açıkça aıriarıa]rsrnız iıi, kapita]ist lro]oni,a jiz]-iı

reforıır kabul etmez; ancak -kenci bütünlüğü içinde- yrkılır,

Bizim Anadolu Türklüğü'nün geleneğinde veya başka bir cierış-
le ar,ıti-kolonyalist ve anti-nasycnalist Fan-Türk ideoiojisiniiı özünıie.

"eğer din bilimi izah edemiyorsa, bilim dini izalı edeı," pr:e]rsi'5i
yalar. Yani bizim düşürrcernizde Diiı-Bilim ayrrmr yoktur. -[şte, l;u
prensibe dayanan düşünce ve daıı"anlşlar yaklaşık ikibin yıllılr Gı,e-
lro-Romeil ko]onya]izmine Son VermiŞtir.

Dolayısiyle, şimdiki, 15. Yüzyri'dan :itiba.Ien -"Keşifler" adı takı-
lan büyük Dünya yağmasi ile- başlaya"n Baiı kolonyalizmine de aııcak
bu plensibe dayah düşünce ve davranrşlarla son verilebilir.

Demek ki bugün herşeyden önce dinilr, dinleIin anlanrrrrı, 1,a:,i
genel oiarak ibadetlerin aılamrnr, öbür dünya ve mailşer ]çar:,,a:ı-
larrnrn anlarnrnl oltaya çıkai^rııalryız. Lütfen dikkat et; "yorunla]Tia-
lryrz.." derıiyorum...

Be]ki sana birşey ifacle edebi]i]" diye şunu da lrolirteyirn ](j. ]iAT-
KI'nın ya5ınlarıan son yazrsın]n isnıi: "Panteistik Dünya'lrr11 I(ESFl.
Düalistik Batı Düşüncesi'nirı, dolayısiylo Profesyoel Politikacllık ile
Diiı ve Seks Ticareti'ıriıı İPTALi,....

Son olarak şunu da ifade edeyim ki, önüırriizcleki bilgisr]-1r,ı,^1

çağıııda clil'i1 -peğlggli dışında- lıiçbir anlanır ve fonksiyoııu Jia.)nıa
yaçak, Zalen dilin ı,ırantrki ar-rlaşrrralar lçin gereğ,inin olnıa.Cığı; an:aii
nu'L-ıtelif hissi durlım]ar:ı ifa,de]endirııe ça):as;,nın malrsulündeiı i;aş,
ka iıirşey olmadrğı dalıa şimdiden bi]iniyor. Dclayısiyle, panteis::)ı
I)ünya'nrn keşfi ile insan da vrarıı ş]arıüıdaki ]ıissi dururn]aı,rrr anla,lnı
ortaya çrkarrlınca, sosya] varlık o]aıı bir insan için di}in lıiçl-,ii" ötenri
kalmayacaktır. Hissi i]etişim dans]a, müzi]r]e, vs. i]e kurı-ı]abiiiı-; ede-
biyata ]ıiç il-ıtiyaç yoktrır. Bencc eCebiyal ]]ir: aldatü-naca oyuiırıııdaı-ı
başlia birşey doğil., ,
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KATKI

Bütrin buİla"n sana yazıılarnda](.i amE_c]m saıra_ bir şeyler enrpoze
ctmek, ]<al.ul ettiü,neye çalışmak cleğii... Fiklrlerimi sana açrklayarak,
bir yandan Arne-rikan i]ericiler.i ite cliyalog arayışında bı-ılunurken,
ciiğe:: yandan da halkıma kolonyaljzm hakkıııcia biİ şeyler anlaünaya
ça]ışıycrum, Çiinki inanlyoiurn ki, kötelerin 1turtulrışu yeni ekononrik
pi&nia;nılarla deği}, dinin bi]imsel izahı ile miimkün o]acaktır.

as Alrlıays,

NoT: Cumhur öüemine binaen, geçen yazr§ma- 
Aii Ergin GÜRAN

larrrnrzı KATKl'da yayııladı. Sunuş va-
zrslnrn tercümesini ekte gönderiyorum.

DÜZELTIViE VE MAZERET

"Tecr ithane" deyniş gibi yaşayan dar: bir kadro olmak-
tan müteVel]it bi]gi ncksanlr;r ve araŞtlrma yorgtınluğu veyıı
brkkınhğından dolal.r l-Iaziı"an 1990 taljhli 9. Sayrmrzln 17.
sayfasrnda, ger'çekre n]avi lengin bir ntiansr -tonu- olan
"Turkuaz", krrmrzr rengiiı bi]: nüansı olarak yazrlmrştrr.

Bu yan]ışh,ktan dolayr, zaten ansiklopedik anla.mcla bil-gililik iddiasr taşrmaclığrmrzı -ve böyle bitgilitiğin de çahş-malarrıırzda pek önem]i olmadığınr- ]-.ilerr ohrrvı"rcrı]ai.rınızın
bizi mazur göreceklerine inanryoü uz.

Puırıhur AKSEL
Yazı İşleri Müdürü

I
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KURUCuI,ARI ,

A. CERRAHoGLU (KERİM sADi)

ALİ EnGiN GÜRAN

Gonel Koordinatör :

Ali TÜMER

Yazr işleri Müdiirü :

Cumhur AKSEL

Şimdilik Üç Ayda Bir Çiltar. llan Kabuı Edi]mez,

Adres: Acarlar Sitesi, L Blok, D, 52,

Y. Dudullu, Ümraniye - İSTANBUL

Yazrşma. Adrosi, Klodfarer Cad., B,Io/2, Cağalo1lu - İSTANBUL
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son Baskı Tarilıi : 30,11,1990

Saüıibi :
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SAYI 2 (+3?| ..- EYLÜL, 19ss

* tsuşt. Sovyetier Bir]iği Komihist Partisi olmak Üzere Nahi Yağlı
(trIayda,r Kutlu) ve Nihat Sargln ile İlgilenen Tüın Komürrist Par-
tilere ve Pİo8ı:esi6t Kuruluşlara DEKLARASYoN

* Ali Ergin Güran'dan Açülama

SAYI 3 (+37) 
- ARALIK, ı9s8

* Legal Korniinist Parti Kurmaya ve Kurdurmaya Tevğssül Edenlerin
DiKKATiNE!...

* Eski Bir "Merakh"nın itiraf]arı

KATKI

AŞAĞİDA İçERİKLERİNİ vEnDİĞiMiZ DERGiMİZİN
ÖNCEKİ SAYILARİNDAN İSTEYENER

N§R DAĞITIM-ERKAN SARI ADRESİNE BAşVURABİLiB

SAYI ı (+37) _ HAZİRAN, 198s
* Anti-Kotonyalist Mücadeleye Eaşlarken
* .Devlet Teröı.ü", "Kontrgerilla,, "Pişırıaılü Yasasr, ve *İtsKP,

Kavrarn]anıra Metodist Bir YaJrlaşırı veya, *Komiinist Partü Ak-
sesua,].h "Demokrasi"cilik oyununun Deşifrasyonu

SAYI 4 {+37) _ MART, 1989

* Batılr Düşüırırlere ve "Klğısik Marksizm,in İdeoioglarrna
.BiLMEcE.

* Ali Ergin Güran'İa MÜLAKAT
,ıt Ttuva ,A,tı Uygarlığr

SAYI 5 (+3?l * HAzinAN, 19s0

* Ilayret Bir Şey...
* İnsanlığın Setamefi. İçın 2.. Din R.eformasyonu Şa,ıttır!
* 'Ali Ergin Güı.an'dan Önemli Açıktarnalar
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SAYI 6 t+37) _ EYLÜL, ıOs9

* Ali Ergin GÜRAN'cüan Diyalog Şekiinde Çok Önemli Açık]ama]ar ,

Büyük Bilim Adaml Cahit ARF Neden Konuşturulmuyor?!, - Hay-
dar KUTLU'nun Zavaliıl,ğı... - "İnsan Bilimi"njn Mümkün Olduğu-
nun İspatına Dair (Orijinal Bilimsel Çalışma)

SAYI 7 (+37) _ ARALIK, 1989

* İnsan (Emek) Bilimi veya Bi]imsel Teorisi'nin Ternel Postu]at ve

Bazı Kanunları ve Bunlarrn Pratikteki Sonuçları Hak}onda

SAYı B (+3?l _ MART, 1990

ık "Gorbaçov Tavrı,nrn Prati}teki Görı'inen ve Mlütomel Sonuçları
üzerine...

* İnsan (Emok) Teorisi'nin Şematik Göstefi-lişi

* Bir iyi Bilene Sorduk l Yrlibaşr Tebriğindeki Sır Nedir?

SAYI 9 (+37) _ HAZiRAN, 1990

* Gerçek Monoteizrne Uiaşmak için Putperestli]<le Mücadele Daim
O1malrdrr!

* islarniyeti Sen,teze Ulaştfarak Greko-Romen Ko]onyalizlni]]e Son

Veren "Tiıı,k Ruhu"nun SırIi Neydi? !

- T\.ım İnsanlıgın Bilgisine -

SAYI 10 (+37) _ EYLÜL, 1990

* Panteİstik Dünya'nın KEŞFİ, Düalistik Batl Düşüncesrnin İPTALİ

* İnsan Teorisi IşlğT nda "BAŞKANLIK"
* "Sivil Toplurrı" ABD'nin Bu€iünr]rü Serencamı


