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İt$sAN (EME|0 BiLıMİ çaĞııva cınıı-ınr;ıu
TÜRKİYE,DE

DAYATIIAN Gü[-{DEM ıI,İADDELERi HAKKİıuDA
MÜtAKAT

Eu sayımızda, halkımıza birer gündem maddesi
olaral< dayatılan ," yi"; ;;;r'";,;ü; ffi;;;:
rek sadece - rnuhtelif gizli amaçlar doğru|tu-
sunda-''nabız yoklaması'' düzeyinde bırakılan
bir takın": konular üzerinde Dergimizin kurucu.
su Ali E. GÜRAN ile bir Mülakat'a giriştik^

Tüm halkımıza ve KATKl'nın dikkatli okuyucula.
rına sunmayl görev biliyorum.

c. AKSEL

Cumhı.rr AKSEL : Ta,kip e ehildiğim kadariyte geçen üç ay için-
|_e 

vl"e İls1l.ni]imi'ne deginen olmadı. Aşağılrk siyasi mevki kavga-larr dlşlnda bilim, bjlimse]lik ve sanat filan Jiye ,rprİu, *"*rp Uabllim ve sanat edebiyatr, felsefesini de ha,riç t.r"t.r"r,İ-İtir1.1ve'nin tar-trŞma, gündemini "kontr.gerilla, veya "Or"1 üi"; 
-D.iresi,, 

*Köı.fezSavaşr. ve "Kürt Meselesi, işgal etti.
Yalnız bu arada M. Kema] CABİOĞLU'nrın senin -KATKI da ge-çğn sayl yayrnlarıan- mektubuna cevap vermesi, topJumumuzu birsalgın hastalık gibi sarmış olan panteistj,k -vu"l girll İupakh- ilişki]e-rin dışında açık, füri, yani kişilikli ilişkiierin İe- kurulainteceğinlnişaretini verınesi hakrmrndan bence umui 

"eri;i ;;;-;İay.
Şimdi sana soı:acağrrn ill._|o"o şu : Kğmal Bey'in, sana yazdıEilcevabi meiktubunda "irı6an Bilimi, konusu""" tu.lş-,,ğıiiıde,İı.İnealrnmarnası veya aldı,rıt mamasr neclen]eri ha:kkında İ|uçlanna ra,lt:

l adınmı?



KATKI

Aİi Ersın GÜRAN ! Evei, rastlaclrm, Ama önce şunu ürelfteyim

n ı.i. r"rri": Cah,ioğlu, mektrıbunda benim tarttşma gündemine ge_

tirmek isteüğim konuya, yaıi *İnsan Bilimi,ne en ufak bir değiııne-

au ,uı, n.rırrr*]rvor" Sadece, böyle bir tartlşmanrn gündeme gelmesi

y"ı""a" gayret gösterİnem iç,jn konuyu önce benm anfamam lazm,

Oİv... 
"rİ.. 

l..", t *,i.k,,au -yer yer pırrltı,lr fikirier filin gi;bi iltifa,t-

kjrifa,deler kui]arısa bile- ğsasa mütea}lik ta,stike, e,leş,tirmeye velveya

,org,rlu*.vu, girmiyor. Yani konuyu anlamak için bir eği]imi görü1-

müyor.

Netice ltibariyle -mükerre:: vurgulannalai,rndan aiılryoı:uz ki- Ke-

mal Bsy böyİe tıir fikrin, açrk tartrşJna giifıdeminden geçse bile "nerele-

a" "r""a-c-r" 
rnelak e,tmekte ve genel ta,svip görmüş bir fikİin dahi

vaı:acağr yerlerden endişe e deüıilme,kte clir,

Buıada,rr, konunu,n bilirnsel tart§ma gündernine aldrrtrlmarna-

srnrn sebebi açrkça orta.ya çIklyor; Gali]e'nin Engizisyonda yargrlan-

ıırasrnclan bu yadla deşif,re olrnuş bir sebep ı Dogma]arln, yerieşiık

ideo}oiinin iptali koİ]kusu ve Clolaylsiy]e yenj, düzenin kurulınasr içirı

cskjsinin yıkıIacağı endişesi,..

Gerçekten de bugiiıı j.nsa,n],ık keskin bir clönemeçte bulurımak-

tadrr. Düşün l(i ysrleşi]k insan ve insan],rk anlayrşr kökürıden değiŞ-

iıektedir. Bu değL5im kaTş]Slnda değil Trirkiye'deki garip kolonya]

yönetim ve taşaron hakimİyetinin ayakta dur&bilmesi, tüm Dünyada

İıolonyalizmin -veya nroda deyiırnlyle empe,rya izmin- ıiçbir biçiıniy-

10 yaşaya,bi]mesi mümkiin olarnayacaJrt,rr,

lsteı,sen, i]k dğfa ;bizim tad,aiflmlzdan insan Bi]imi'nin Teme]

P,ronçipı9rl olarak dekla,re edilen bu değişini ana hat]afi ile burada

biı da,tıa -kabata,slak- zii<rode]im :

irısanllğın bütün dins€] vğ töresel doktrinlerinde, beslenmeyle ve

ç.iftleşmsy,le iJgü yasaklar, ya;ıli o,rllç ve inseüj,İ (fücur) yasağı r,ardıt"

Heİbüki hayvaü}ığrn -tıa,ilta caıiılığrn- beljrleyici i,arakteristik-

leri .üreme ve beslonmedir.

Dolaşrsiyle bu yaşa]kla,r bize insan]rğın, hayvaılığln negasyonu
(.in}ıan, yaıisınrnasıİ i]e yani hayvanlrğrn antitez'i olarak ortaya çılr-

tığını gösterir. Ayrıca canJrlığrn bo}irieyicı karakteristikje,Iinin neEas-

yİrr.,, İ"ıe*, insanlığı, canlriığın aııa ,lra,r:akteristiği olan ölümden de

uzaİıla,ştrrır Vğ ö]ümsüz veya değişmez kılar,
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O halde insa!, ancak ve ye,Lnız bir noiçtada bazı hayvaırların,diğer bütün irayvanlaı:ın 1,a,pma rğr ve/voya yapa,madra anormaJdawanrşlar içine girıneleri sonucu türe miş'oıaiuiıır, ki bu anorma]
davranışla,r o insanrmsl yarafun<iara, varoİma]arı için gğrek]"i oia.n-çifileşrne, beslenme gi,bi- davra,nrŞlanna en azudan seci&tirici en-
ge.l er çı.kaı-rnış olmalıclır.

İşte insan formasyonunu da yaratan a_nol].na.l clavr.anrşlar bugürr
sadece insan]arca gör-ülen "melelre, dediğımiz f€lç oİ.ijinli dawarış-
lardır,.

Meseld ritiı me:lekesi böyle davraı-lrşlardandrr ve belli bir biİi]rim
sonrrcu insan beyninde -veya beş duyu ile ilgili siniT sist€üinde- i]a.y-
Va,nca bır]uı,]mayan ye .Sıra]ama kaabillyeti, de d.enilen akli meie-
}(e"vi oluştuı"muştur ve./veya o]uşiurı]r. İrısanda me.kö.n duygıısuıu
ya]"atan ve çizgi çizip resim yapma.slnr sağlayan işte bu rnele.kedir.
Her zamaı hawandan farkımız o,larak sözedip nl^ İıirlrl aqıkça ta,rif
edomediğimiz ak]rmrzrn farlrlr özü de işte bu *sı,raıama metekesi,dir.

BATI,NIN PoziTivisT IıAsYoNELisTLERi, AKLIN BU ÖNEMLiMELEKESiNi SEMBOLiK VEYA I\4ATEMAIriKSEL MANTIĞA, SIRA-LAMA AKSiYOMU CrL,A,RAK GEÇİnMİ§LERDİn. eııa BÖYLE BlRözELLiGiN TABİATTA KENDiLİGİNDEN .iNseN»ax BAĞIMsız
oLAR,AK- VAR OLDUĞUNU iDDİA EDEBİLMEK İÇiN vAHşİ HAY-
VANLARIN DA TABiATTAK! NESNELERİ SIRALAYABİnİıir,nnh,ıİ
is?AT ETMEK GEREKiR... iDDiA EDiyoRuıı * su trUMKüN DE-ĞiıoiR; yANi vAHşi HAyvANLAR içlN sıİaıaİıa AKsiyoMAsI
GEçERLİ HATfA SÖzKoNUsU oLAMAz. Dolaylsiy]ğ Bertrand RUS-SEL'rrr .hawanlar-a da matema,tik öğı-etilebihı., şoklindeki iddiası
mesnotsizdir. Ya,rri hayvaıılara -şaııtlr refleks kazandı,rma,k suretiyle-
belki bakkal hesabı öğretilebiir ama hayvanın matemati,kçi o]a,b -
mesi imkansızdlr; Çüİxki heırşeyden önce aksiyoma vazedemez, tem6-lini atarnaz.

Yani burada demenı o ki, düali§t Batı düşüıcesi "ha.pr yutmuş,-
tur; iptal o]mak durumunda,drr.

Çünki şimdiye ka.dar insanı doğa karşısında ibir ayn€, vğya birfotoğraf ma,kinasr €ri;bi tasawur edip gerçok cloğadamıdır yoksa iısa-nın beü,nindeııidir diye tartişıp durdular; ve insanlığr kı§lr çekişme-Jeı"e saplandırdılar. Halbuki ş.imdi insanın ve/voya İnsanlığın, doğa.
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nrn ay-f rnaz lıir parçeısr olduğu, cloğanın değişmezliğe doğru uzayrp

giden bir ucu, öncüsü o}cluğu, ciolayrsiyle cloğayla insarır karşlka,rşl,
ya koymanrn abes olduğu gerçeği kavranuca Batr uygar]lğrnln düa-

İtst felsefesi ve dolaylslyle kolonya,tist s,isteıni gümbür gürnübiir çdlre-

cektir. Çünki rasyonel insan, yarri kazandrğr feraset ile doğa]/ı lnöe-

leyen ve tak]i,t, eden lnsan ariü aşrimaktadır, Yeni yeni ortaYa çlk-
maktaolarrtransa,ndantalinsan,içincleoluştrrğudoğaile,Dün],aile
bas duvusu vasrtasryla kurduğu etkileşinden ilıağrmsrz Olaraii -yani

gerçek anlamda- biigi üreten vartrık olma]ı yolundacirr, Yani bugün

ğrru.mh olo.. mesele bilgi üret,me biigisi veya İnsan (Emek) Bilirni'di,r

aftik...Vedebumese]edeenönernlinckta,Dünya'dakibüiiininsaİ.
lann bilgi iıretirrİi süTecine ]<at masriılrr sağ]anmasld,lr, Ycksa kolon-

yalistlerin bir yu,tturma§yon metodrr olair "bi]gi öğretme i- ve "bilgiç
yetiştirmğk. değ,ildir...

İnsan, hayvaılığr inü<6ır ehılesiıe sebep olar-r aıcrma1 davranrş-

larr veya melekeJeri sayesinde gitt;ikçe kencii kendiıe beızeye:ek cle-

gişmezİlge doğru giderkerr taibii tri doğanıı karmaşl]t değişkenllğini

ve bunun nazik dengelerini de bozacaktf; bu kaçlnrlmazc]rr, iı]sarıl,r

muttak değişmezliğe doğru giderken bir güiı Dünyalı ölti biİ planet

olai:a,li -yaiai bir yuınurta kalıuğıı veya, bif koza gibi- terketmesi ka-

dar mantlki birşey olamaz.

Djğeı: tarafta,n cleıniştik ki, bazr anormal davrar-rışlar}a lıa_ır,an-

llktan antitez olairak aynlan insaolrns arın metamoriik sirı:gci, orıla-

rn, ateşl kontrol ed,ip kulla,nabi]me durumuna ge]me]er:i ile 3oi1 1]11-

lur ve' oı.,taya bu,gıüı:kü rasyöneJ iırsan -biı:ey- çrka-r, Çüııki 1,ai:ıma"

hrzı ve yonti olaraıı lııçhır peryodjk uyarl verlneye]r setbest ateş,

hayvanda, şartlr ı:efleks oİuşturarnayaca,ğrndan dolayr hayvan tara,

frrrdankontı:ola,a.lnamaz.Nitekirnhiç.birhgyvandaateşikor.ltro]a
alafrıamlş ve kullaı.amaınrştrr. Bir yaratrğrn ateşi koütrol edeİıilmesj

içln lıelli'ıoir olg,ıırıiluıl<ta -akli- sıralaı:na melekesine yani nek6n duş-

*aarau, .ır"yo mevhr:muna_ ı,e de rit,m me]ekesine veye, zaman me,ılırr-

muna sa]l,ıip olma,sr gerekir,

İşte,bu şekilde oitaya ç]lkaü rasyonel insan (veya ah]nki-,bedilıi

blreyİ; hayvanları -peryodik uyarrlarla oıılana şıurtlı refleksler kaza,n-

dran"ak- ugttıç ,rrlr", kullanmayr öğreiıirken insadlan da aynr se-

kilde kullanara,k kolonya;lizmin tomel erini atm§tr,

6
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, 
Bu noktada ilk üj:asyonel iırsanla,rrn pek çok insan]ms! -vğya etikmahlük grupla,rını hayvan gibi ]<ullanaİak or.lr"rrı g"liş-"lerine en-ge] olduk]annl, hatta onlarr iekr-ar hayvanluuİ*,lrlİlur,.r, düşüııelıi-]iriz. Göreneü<se] öğretide i:üyüklenin no""ı.ı*.. *rr*unlan gösit€re-ı"e,k, "bak, anne§inin babasl.nın d€üiiklerini v"p-a,-İş, sözleriıi dinle-

133is oe onun için böyle -mayı,nun- kalırrrş, cıye etilı<ıeri nasihat]ardikkat çe,kicidir; ve kl6-siir a,ırtropciojinin -*rtrğ*u tarnarnen terstir.

. Bugün de kolonyaliznıin esasr, mantrgr farkh ciegıldir, .Çeweci.-
]ik_ de da.hi] pek çok sosyai. ekonorılk Oğı:eti, gurİ-İ*l-rş ha,lkiarrndoğaya uyum göstere]:ek yani doğal Uir hayvJn l.rlltrl.,l gibi yaşa-ina]arür öğüt]omektedir, Halbuki ralıat bırakılsa Dtı-rya',.rrı her ta-raflnda,ki iıer lıajk önünr]e sorıunda te]knoloji rıe hilirn yaIatr,r ve de_ğişmezliğe, ölümsüz]üğe \..alat açaı:, Vede tugün geri ka,lırnış bulu-r-ıaıı bir hal]rin yarin en ileri biiim ve teknolo]ıyi |r.r,,*-ryr"u6,,r,kimse, iddia edemez. Bu sözüm]e Dünya'nrn ııer tolgesinae sanuyikom!,lğksleri oluşsu1 deınek istemiyc,]lum. Asjrnda her hatüka ta,thikedil€ibilecek .bir genel pozitif seleksiy",n me,kan;rmas, bulunabilir; in-
|.]l_|'s*_"ı"srlrrundan böyle ibir ctoğal seleksiyon çıkanlatıilir, demeü<]SItyorum.

Her farklr insan küitür:ü.nde veya jıer ha]kın geiişiminde gerika]an insanlar, insanrmsı]ar o]abJlir. Aslrncla insan o]uşumundakl
r:I]_irj "]r.iri ırdi,rmek itin insan kültürlelini n. ,yrr,. büyüklüktelol(ajlze ecllp bir piramid gibi kademelendirmek gerekir, ,Ama bugiinherşeyden önce ko]onyali§t politika,nın e-eniş ha#ia; ;zeı:inde uygu-ladığı jenoside kaı"şl çrkmak gerekiyor.

Bah'nm düaiist bilimcl]eli, i]]sanın hayvandan tür€digi va]-sayr-nrinca birleşiirler. Ancak lrayvanla insan a,rasrrrdalki İ<a]itatif (Veya
İlr"*o.rU' farki, mahcup bir şekılCe -anl:nradan- kabul etmekie be-ra)ber, hayvan.lan lasyoneJ insana ıkad_ar olan metamortoz sü.recininbaşlnl ve soütılu A]kararna dıkiarrndan j".;"r; ;; 

"";;gusa] 
haya,t, ı-nt lreya "panteistik zo:n»u]"lu dinci]eı.con ödünç aldikJaı.ı 'bir sözcüğeo"IuY"L "ruhsal, veya *ı^uJr bilimsel, adları altınoa inceleııneyeçalişırla,r. Düşünceleri esasta da dincilerden pet rai<ır aeğıdir. Çün't(işa_vet insan hayvarıdaıı ge]di ise ve.de ,ka liİatif İir- fJ..l,, ,r,rrr,. 

""yapmlş voya kendisine ne yapılmış o]ursa olsun ,naıi ni. ""ırLalo kaJiteyi kazarırnış yani akıllanmış O 
"-"l.tlr. rlrİb"u,ki dincller depok farklı ibirşey demiyoı:]ar: OnJar da, akılla tu"uru" insa,nrn tümü
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-öbiin, dünya,da yap rp- bİrden bfue Dünya'ya indi diyo. lar, Sadece

uln'oer.nire aklrn inmesi ile tüm iırsarrrn zu:huru arasrıda ne fark

va,r?

Yanidememoki,as]rndabirgelişmede,birka]iteslçramasrSöZ-
konusu i§e, o sıçrarna noktasl öncesinde nutJaka bir antitez sür€ci

vardrr. insa,nda da "ai<ıl, hayva,rıda iıuluırnayan ilıii ]railiie ise, tarn

ak ,]lİ -r^ryo.ul- bir j.n§andan önce, hayvanln antitezi ya,ni karşıtr

voya zıddİ olan bir ıTıetamorfik (veya ruhsal) dönem -veya zon-

sözkonusu olma,lrdır.

işTE, HEM iNSANDA ,AKIL" DiYE BiR KALiTATiF F+P5j 5*-
BUL EDİP HEM DE HAYVANA ZIT oLAl,{ DAVRA,NIşLAR,INI, Yo_

İİİlffinİNl, BĞiüı,ııBniNi GözARDI ETMEK vEyA yoK sAy-

;;;,;il;Ğ, 
"ÜŞÜNcnNiş 

ESAS MANTIKİ ÇELİşKİsiDiR. Ki bu

iJşai n reiirkü ,se{rbesll sex, özgürlüğtınden (veya Zlt yönlü olay-

ıororr, ,"* ile sevginin hirJıirine ikarlştrrrlmasrndan) , dinsel, törese]

spekülasyonlarrll tlcair:eiine kada,r düşünülebilecek her tirı:ilü -insan-

İr,r, -.lpİer.llnştiren. lzdıra,p verici rezaletin ana kaynağrnı, kolon-

yalizmin de "or'ta direk"ıini teşkil eder,

AKSEL ı Son zarnanlarda yine kc:ttrgelilla meselesi veya Özel

Har,pDaifesikonususi,}çs<gündemepçeldive5'agetirildi.Ha,lbuki
."" 

-vrll* 
önce ,Koıtrgerilla'ya sürkontrl" dediğin halde daha sonra

bu koııuya hiç değinmedin; neden?

GÜRAN , B,ir defa rbence 'bu korrunrrn gil(rdeİne gelme6i örgütiin

iç me§elesijlden ka,ynalıla,nryor : Baz arr örgütü _Çavu§e§ku'nun "Se-

curitate,si glbi ya,pmaır isiiyor; tarhşma,ya ka,trladlarln bazrlarr da

§orumsuz caz,grrlai...

Aslın a bu konu, o]ur oimaz zaman ve zeminde tartlşnra günde-

mirre sokuşturularn.ryacak kadar ciddidir, Ne var ki zaten bizde tar:-

tşma gtımdemi cİomeü aslıncla bir gizti ama,ç yönünde kamuoyu oluş-

tur,ma, daha doğrusu- hava yaratma işi demelrtif,

Benim sürkon,tr dememin bir an]amr, lıeni matıkümiyete götüren

ilişkiteri malhkernelerin ba,rra açlk]a,tmadrğrnı vurg,ularnak ise, bir an-

larnı da böyle t]ir örgütlenmenin anti tezinin bulunabileceğini, dola-

yısMe de böyle bir öİgütilenmenin lüZumsuzla,ştlrllaibileceğini vurgu-

la;mak idi.

8
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AKSEL: Yani kaınuoyunda ]rontrgeri]la üye bilineir örgütü,
içinde cezala.ndrrrlmasr geı:eken birçok Suçl!ıyu ha,tta cairiyi bar]n-
drran biır suç örgütü o]arark 8-ör,müyor musun?

^ §YRAN : Hayrr, böy]e göırınüyorurn; böyle görmek imk6.nsrz.
Çiİrıki bir defa i]u örgüt içjn Geneükurmay'a ,bagıı Özeı Harp Dairesive sivil uza&trlarr üye bahsediliyor. yani sözkonusu olan bir ÖzelHarb Teşki]atl.., Yani ]beılzetmek gi*]i olİnasln- €skinin 'Ieşkil6;t-r Mah-
susa'sr gi,bi geçici özerk bir teŞ,lrilat... Sonra, eski Başbaİ(an Bülent
Ecevil'in açık beyanlan ile §a}rit kı Kıbrrs Barış Harek6ıtr'ndan sonra
,A,İnerika -kontr"ol edemediğinden clacak- bu teşkila,ta türn yard]ml
kesmiş.. Ve de yine a,ynl beyanlaİ]dan anlryorıız ki sözkonusu teşki-
]At, Krbrrs gibi rnil]:i bir mese]ede çok önemli görevler üs,tle,nırıiş. Ha+ıta
bu yüzden, -son adan bu örgütten çok yakınan ve hğlA yakmına&ta
olan- Bülent Ecevit ibile o Zama,n bu örgüte Başbakanlık ödeıeği:ır]eırpara vermiş. Yaıi kendi de angaje olmuş.

Do}ayısiyle a,ıJaşrlıyo,r ki bu teşkildt, bozu]makta oia.n bir kanu-
ni sivi] toplum yap$ınrn aiTtitezi olaira]k. oluşrnuş ve yeni bir kaıuıi
sivi] ,toplum serr,tezine kada,r sürecek bir metamorfik süreci ifade edi.
yor. Ama ta,bii ki her antitez, her metano,jfoz ,sür€ci veya kuluçka
dönemi gibi, şartlar ve zamanlar iyi ayar]anına,clrğr takdirde kolayca
dejenere olup ortarnrnr -toplumu.nu- çüTütmesi de mürnküıdür.

AKSEL | İyi aiıa şirndiye kadar ölı,im]e sonuçlanınış ve fai]lori
b,ulunarnamrş pok çok olay var ki sorurnlu_luğıı bu örgüte ytii<ieni-
yor; bıııa n€ dersiı?

GÜRAN : Evet, olaibi]ir. Ölı,imıe soiruçlanmrş baa olar-lann ]ia-
nrıİı]i sorurn]usu bu örgüt ola;bitir ama böyJe öreütter yargl meİ.cü
olatraır ya,lnrzca karnu vicda,nnl ,tarrr]ar. Öyıo ı<i noyıe ibiİ. örglirttin
yar&ttnğl terör olaylarr hakkrnda g,izli oyla bir ka,ınuoyu yoklarnasr
yapılsa, çoğunlu]]rla örgütün yarattlğl olay tasvip göı"ür. Meseta
1977'nin 1 MaPs'ında Taksirn'cleki sila]hh terör oıayı, pek dar tutul-
ınayacak gizli bir karnuoyu yokla.masında -bütiin kuııbarı]arrna rağ-
mğıı- ta,6vip gönir. Çiin]<i o miting ibütrim hazıırlanş ve sergiloniş
şeü<illeriyle ,tam provok_aiif bi{, g,özdağ] m,itingi, yani bizatihi -geniş
kiülelero yönelik- h]r'terör o]ayl idi... Yani 1 N4ayis 1977 Taksim olayt
.teröre karşı teröI" olayıdır.
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AKSEL ı Pe]dyi ama, pek ço]r .ieğe,rli kişlyi de tek teJı bu örgü-
tün öldüt'düğü söy]eniyoİ,, ona ne delsin?

GÜRAN: Maa]esef o]abilir, derim. Çünki fai]Ieri -rsrar].a- bu-
luünayarr irçok öldüı,me oİa,yJ,nr başka tür]ü izah etmek mümkün
değil. A,ma bu olaylan da örgütüı iç mese|].esi o]arak göriiıı,im. Çünki
böy}e -rnafya giibi- gizli örgüitlele usul usu] angaje oiunarak, hatta
farlkrıT a. var rnadan girilir, be],li bir mevkiye kadar yükselinir a.ına
oncaJr sonra yanhşlalr -Veya yarnllklar- yapriırsa aıcak "Öbür Dün-
ya"ya aç an kaprsından çı,kriabi}ir.

AKSEL ı Afedeü"sin aına anlayaüIadlm : çok muğlak ifadelerje
e§rarrengiz bir tablo yara,tlyorsun. Sözkcnusu gizli örgütler böyle es-

rarengiz l-ıava'nin yayrlmasrnr ca isterler, değil mi?

GÜRAN : Ev-ei, doğru... Galilba sana bu olayr er,ıirıe boyuna an-
latmak geleıİecek... Bak, sana bunu şöyle aiılatayııı:

Bilirsin; klasik sosyo]oji de,ıslerinde anlatrrlar "top]umlar içiıı üç
ana yönetim biçimi vardrr, diye... iükelden geliŞmişe dogru \4onar--

şik, o1igarşik, Demokratik yönetin-ıler.,. Şimdi bizdeki gerçek -veya
reel- yönetj.m, "MonarŞik"in de soluna yazllmas] gereken .Panteis-
ijk yönotim"dir. yani bu yöneütimin başında bir gerçek "tok adarn"
bu]rr.nmasr ge."ekmez. Ajrna bazan "u]rr ruü-ı"un teıTr§ilcisi olarak bir
a,darn ibulunabilir; ama tabii ki bu adam Türk ruhurıa, Türk Etika'sr-
na. uV€ıııı,davlanış]ar içinde bulunmalrdrr. Yoksa zorla incirilir.

Bütiın politikacllar, -üniformah, ünifolmaslz- ;lıüyük bürckrat-
la,r, bi,]urnum girgiin öğretim üyeleri, bocerj]kli gazeteciler, tanlnmrş
yazaİ:lar, işb]Iir sanatçı]ar, arpa]rk]alrn (KiT) Yönetim Ku_ru]u üye-
'leİ"i, politik al,u,lratiar, bi]umum danlşmarılar, büyü ( kapita;lisitler Ve

adarn].an, kaçakçılrk ve eğleı,ıce s,e,ktörüıden sorumlu babaiar, vs.,
panteistik yönetimin tabii üyelolidrir. Bu nıeslek erbabı, biribiri iJe

s*l iii§kitidir ve üyeler ,bu meslekie,rin birinden ötekine -şayet diplo-
ma fa.İ]ğ ara.nmryoı,sa- kolayca geçerlei. Fikrı tartüşma günderni oja-
ra.!< öne §ürüen ]<onular bun]ardan çıkar. Ama ashırda maıksat müş-
teı:ek havayı yaratmak, bir.]jk ve b€raberliği koruma]<, yani paniğ.i

önlernek veya geciktirırnelntir. Bu üyelğrden kim]er daha kuwe,tli
hava yaratry<lrtaf,, hava. baslyor]arsa onlar hern mesiek, hem d0 teş;
kilat kademelerinde yükselir.

1o
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Tabii ki üyeler arasındaki iJişkl panteis Llk yani tana,rnen duygu-sal bir ispiyonaj şeklindedir,. Hernelkada,r sıt sı]i nııirnseı kisveli top-Iantr],ar da yapsa]ar, .bunun]a güdüen a,sil amaç .nabız yo}ılarnalı,
ve .hava kokiaJnak.tlr. Şayet ,böyle olmasa, bir bilinsel toplantının
u.].us]ara.rasr çapta yankıla{, o.luş,.urmasr geredıir.., Üyeleri -biribirin-
den nefrelt de etseleı:- birere_ca tutan bağ, "ulu rrü,a nrensubiyethissi ve ibunun ar-clrndan gelecek rneııfaat beklerıtisi veya şarth ref-
]ekşidir. Dolayısiyle üye}er, c}ttıllarrnda ne tahsij etmış oJurlarsa ol-sunla.r, ağrzlarında rre gibi iaf]ar geveli_vor c,]ur]arsa oJsunlar, ha,va
basaJ:ilmek için his istisrnan, "süfli men{aat, istisma;Ir yaparak as-lında -bir nevi- ilkelleşme yanşma. girme,k zorundad]r]ar, "U]u ruir, a
mensuJciyeti -yani etik mahlük olrnayr- reddedip bu reza]€t yarrşıİa
kahlmamarırn doğal cezasr ise "sosyo-gkonomik tecrıt,tir... Kimler
darha çOk yayılaibiJecek havayr ta.L]min edip bunun yayrlması.nda ön-cıriük yapabitiyorlarsa ,bunlar bir dereceden sonr; "racon kesme,
ya,ni medefi ifadesiyle "gündem be]irlenıek" ve kararlar a]mak hak-
krna sahip olurlar. İşte bu:ılar yöne,timiri asıil üyeleiıidir ki meşhur
edilir]er, -güç kazanrnİar- Ve «Vatanseveı^iik]erinden asla şüphe du-
yrılrnayan. kategolisinde müta]ea e<li]irler.

İşte bu kategoriye giriJip cle "vatanseverliğinden asla şüphe du-yulmayan. payesini kaza,ndrn mr, artık -vatanseverllğindei1 şüphe et-
tiı:ecek- yan]ış yapmak ve5/a müJrerrğr yarrlışlar yapmak hakkrn
yöktu.ı:. Çünk1 öyle meştıur -ve güçlü- olrnuşsundur ki, seni açı,kça
fikren eleştirmeye kalkmak demeık, sana o bütün kardeşleriniı aynr
anlayrp (hissedip) üzerine titrediği vataıxseveı"lik kavraimina karşı
bir legal abide di]rtirmek clemek olur. Böyle bir abideyi de en iyi
senin gibi biri diİrer; çünki kardeşlerinin srlarrna vakıfsrn... Ki orr]ar
böy}e kardeşlerarasr sır]ara Devlet sırrl derieı^. Sanki hiçiıir zama,n
resrnen açrklanmayan devlet srr"rr oluıırnrrş gibi... Aslırıda mantüi söz
söylgyen bir kişıi mutlaka ruhi birlik hissi i]e çeiişir, yani panteist
grup mensubu kardeşlerini küs,tüİiif. Çünki retorik mantrk aslrnda
kişisel -yani politeistik İanrısal- olan ahliki-bedihi normlara daya-
nrr. (Zaten kolonyal.izm öğretisi, Veya kjşiliik kazandrrma öğretimi de
böyle başlar... Ancak burıu da aşmaık, sosyal varhk olmak için sem-
bolik mant da, bilimsel teorik düşünebilmek gerekir) .

Do]ayısiyle, örgütlenmenin iç mantığı uyarrnca senin, önce jma
yoluyla yaprlacak birkaç ıryarrdan sonra -h6,1i, yola gelmediğin tak-
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dirde-ortadankaldlrılmangefeklr.vahşetClÖnornirrinpaniteistgrup-
larrncla ,eya yamyam k]a,n]J,rında blr or|adan kald]rrrria iş]emi, "içiıe
İt ,"uh gŞjŞ n",t-,, ile yenilereık yaprlrmrş,. insa",," ry T9t:
o dönemde grup eiikasinr veya davranrş disiplinini muüflaiaza eınr9ı1

;-*;; ;, ,İrrn ,lu ruh',n enn,ri dolayrs,iyle kerhen- yiyer€k asga,ri

;;.;;; ihİiyaçla,r,ını gider,meık içi.rl yap an yamyamlrk kötü birşey

U;İr",-İ"*U"ru p*,"p"l,tift", de bakı]sa mantüi bir olaydrr, Ama

;;;;;;i ıĞ uzaktan yakından iğisi yoıktui,, Ekonomi'nin yani ihti-

;;;İ;;; ortaya çrkmasr ateşin kul]aıİlmasrnclan_ -veya "el"in lcadm-

ıian- sorrradrr; ki onun lçln hİçbir ekonorlii( ciüşünce siste,mi bilimsel

-veta maternatitseı- anlamda teori|i büİünlügü haiz değitdir, Yani

bugiin "insanr o.tadan l,alJ,rr,,,a,k" o]ayr, gicbai insan]ü açrsudan

ba&ılmca, amaç İ.e oı",uoi""", -degit eircnciııik- ne kadar ulvi, yük-

sekolur,saolsurrhaklrgo.tli"*u,."BugünbizcekiamaÇşayetTürk
Ruhu'nu Dür-ıya'da yaşatma;İ:sa, buna beire,mahal kendine uyguD bir

beden (yani reiim) brılmak e;,uki", Yoksa 1ıiçbir halk, folklorik ktil-

i,iır]e yalıancr beden içinc{e lİ,şuyu^u,, öıü_nde sonunda ö]ür ve 'lır-

,r.]ı.r"e, "tiiltri, yaprtla,rr, mirasr müzeye kalkar",

işte, yukarıda ana hatlaır ite cizdiğim ..P:"t"l.]lT l:İ:"Hl$l
c]e]i, İamuoyunda konlrgcrilla o]arak sözediLen Oze] Haro reş,ıl t

tr'nın ta kendisıdir,

AKSEL ı Çok güze], işt€ şirndi anladrm; yalnız acaba diyorum bir

jki scmut misa,l veremez mlsln?

GÜIIAN ı Vereyirn ama Len bu adamlarr yaüırndaı-r tanlmryo-

1'uin; dolayrsiyle ben buı:ada «yanhş, o]arak nitelemiş bulunduğum

bazr ola.ylarda tJ&şrol üstlenmiş cltıp cla soı:acan "crtadan kaldlrrl-

rnlş, otanlaldan ;bahsedetıi irim,

Mesg]aAbciipekçi.,.Son:ıaııan]arrnila'üzeriırevazifeyrnişgib.i
büyük lbir gayrötie Fransa'dan l(orntınist Parti itha;l etmeye kal+Oş-

-.şir. H*ıt, ben cte KATx('da ona ça,tan bilşeyler yazmrştırn,

Hayret dsği]mi yani?", Sen Türtiye'de le,gal tıir komiinist parti

ltuı.u.lmasrnristiyorsanÖncebizimjegörüş,ta.nrş,s6nla.i5terse.neleŞ-
tir,red,det.Ycksenbirtakrmgizlitezgiüıla.rayönvermekistiyo(san

". ^^*, 
gazetende, sgn,ki aÇık birşeyden ba,hsediyorrnuşcastna çar-
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§af çaırşaif €iizli iş,lerin propa,gandasrnl }rğpma. Kalclr lri aümr za.man-
da "bu işirı içinde ben _vokurn" diyorıuıı...

Soııra, şu son zama,n]arda ortada,n kaldirılaiı Turan Dtırsun... Sa^rı--
ki üZeline vazifeymiş gibi monoılog brçiminde bir anti-is]araiyet pü,opa.-
gandasına giriŞti. KaIşrsinda onunla diyaicg kuran, tartlşan yo]i. Za-
teır kendi de "kimse berıimle bu koıuda tarllşamaz, gibi bir saplan-
tıya girmiş ve l]u durumundan hoşlanıyor... O zarnan, sanki arnacl
İslArn dinini iptal etmekmiş giiıi bir dui:um ortaya çrkryor. I§ yay-
drğr bu hava çok yarılış bir hava...

Aslında ona l,].erirangi bir mantıkç] kolayca cevap verebiiir ve
bi}gi§ini d.oğrrr voida ku]]ar,ümasrn1 sağlayaıbilirdi. Çünki Kuı.'an'uı
çelişkisini bulmaya kalkmak başhbaşına bir çelişkidir. Yani Turan
Dursu:ı'un as]ında bütün yaptığı iş, clüalist Batr kafaslyla ,teııhid'ci
-yani monlist- bir dc <trini eleştirmeye ka]krnakir. Bu, bütün orya,ü-
talistlerin içine düş,tüğü büyürk yapral ):,ir çelişkidir. Öyle ki, prensip
olaraü herşeyi tek ;bir Allah kevi"amında -veyg, aksiyomasrnda- lbir-
leştirerek izalı ede,biiirsiniz diyen bir dc,ktrin e çe]işki arar:naJ. po-
liteistirlr (çok tanrlcr, putp€rest) Lıia 2.|1ş[lnlrktan Jıaşka bir*sey dg-
ğildir.

Benim için en köiü, er.i Z^manslz sürpriz Muammer. .Aksoy'un or-
tadaı kaidırrlmasr ola_yr oldu. Çünkl kendisini yakjaşık otuz yr] ev-
vei şaİısen ta mlŞ ve 27 N4ayls o]a_y]a]al sırasrnda -o 8enÇ b,iİ- c]oç9nt,
ben bir 4. sömestr ta;Lebesi olarak- birkaç defa onun evinde olaylan
üzerine görüŞmüştük; daha doğrusu tiz.]en öğrenci olayJarr ha,lılıın-
da bilgi a,lrTılş,tı. Benim çoüt yakrn bir arlradaşrmın ço]r yakrn birr ak-
raba€ı idi... O za]Trandan sonra hiç görüşımedik. Üs,te,lik onun akra.ba§l
olan arkadaşrmla da yoliarr,mız aynlrrrştr; görüşemiyordlık.

1980 yrh civarriıda, b,izjm "Komünist Parti kurmaya tevessü],
davamrzla ilgilenüğtni, closya.rrrn üzerlnde çal.ıştlğrnr ctuydum. Ve de
sonradan öğrendim ki bizim dava, hı,}çkrncla "vatanseve?.]iğinden as-
la ŞÜptıe duyulmayan. koılİr8erilla ba,ba]arından aşrrı sağcr diye ta_
nınan meştrur bir pc itikacrya bizim hakkrmızda ra.por vermiş. Ra-
porda, "siyasi ve huku çi bakrmdaır çlkmaz veya iflah o]ınaz" hülk-
mü Verrniş...

Sonrasınr sen cle öğrelıdin, blliyci^sun. Bizim malıkeme dosyas]
gaye,t iyi saklandr ve «uyuşnazllk"da Ca. uyutuldu ve lıirçok sosyo-po-
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litik opeı:asyonlardan sonta aniden hüküm giydik. Sonra sekiz ay
kada,r kaçak yaşadrk. o srj:ada yine birtaklm Sosyo-politik opera,s-

yonlar.. ve sonunda polisin baskrnr lle ya,kalarıma... Ista,nbul po]isi-

nin şaşkrnhğrnr sen de bilirsin. İstanbul'da ya,yrılanan bir dergide
komünist parti program tüzüğü yayıırla,nryol, Ve bu insan]ar istan-
bul'da:ki ,malı]kemede ra1. maddeden lıü,lrüm giyiyorlaı: ama İstanbul
polisinin haberi yok...

HaLbuki o srralarda ben isieseın veya kişi]jğime yediı:eib,llsem,

sözkonusu politikacya veya yakrnlarrna gider, bu işi başarabilece-

ğim ve heı türlü çelişkiyi fikren aşabileceğ,im yolunda -şahsiyetimi

ortaya koya,rak- sözsel teminat verei:ı]irdim, Ve bu teminat -belki

de- kabut gö,rürdü; çünki onun çok ya,k1n]ar1 tarafııdan Ankara'daki
bazl sürtüşmeleri halletmem için çağ1ı:1h_vordı-rm, Ne var ki "a,ksi

ha,lde çok tlüötü şeyler o]acak, şartlna bağlanarak yapllan bir davete

icajbet etmey{ kişiiiğime yedirernedim Ve meİ/cut potansiye]i ile ge-

lişerr olay]an iz]erneyi daha, mantlkl bu]durn,

Löfi uzatmayalrrn... Yani Muanırner A rscy'un raporu Lrygun Za-

manda uyg].n ye]:lere veri]erek icabrna Ve amacllta rı_ygun yasal iŞ-

lemlere başlanrrılş. Aynl zamanda, bu ı"apora paralel o'larak Veysi Sa-

nsözen, Srtkr Coşkun, A}i Söylemezcğlu, Ahmet Kardam, Nabi Yağcı,

Rasih Nuri İleri, vs.'ierden oluşan formasyoıa da g;az veriirniş",

Ama ge1 göi: ki şimdi iş ne.:e, e gelcİi. O, betlecilrlgri komünizıl
Diinya'da yo,k art .^.. . Sovyet]e ispiycıaj politikaslndan Vazgeçniş-

ler; oradaıki partil,iler de artrk ispiyonaj cloğil fikir üretneye çalrşr-

yorlar. Bu:ıa İ<arş ik bizde ise 11ereye yaıayacağı, neye, neı:eye da-

yandığı belli olmayan bir klasik Kornüuis: Parti naketi ortaya çlkl-
yOr.

Ee. yazrk değilmi şimdi b:ize, lıizjnıle beratJer ojn-ru=s olan ve rnad-

di manevi rzdrrap çeken, a:ilesi dağıla,rr, hasta oları hatta ibu yüzden
gerokeni yapamayıp alka,daŞ]arina, Cşine Clostuna, maülcup olan in-

6aJ1la"nmlza?.,. AItık bugün taba}r gibi görünüyor ki bu işi, yani Dün-
ya'daki ilericl harekeİlerle paralel gjd€lrl]me işini, geleceğirr fikirle-
rini üreLme işini biz götürürüz; ve devlet]erarasr ispiyoiıaja, da hiç ih-

tiyaclmE ydk.

Yani Muarn;mer Aksoy'un sözkonusu raporla yaptlğr yanlrşln bo-

yutlar1 okadair üıüyük ki, mese]a rapcru şahsen verdiği «vataJısever-

\4
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liğinden asla şüphe duyulrnayan,
zararlar verdi.

kişinin 5zakm çevresine bile büyük

Düşün ki so]cu Keırıaljst bir bi],:m a.Carnı., azr]r sa,ğcr bir politika-
cıya bir so] fjkrin geleceği halkl<rnda ve o fikrin sahibinin gryaibrıda,
yani onu araııra, araştrrma gereği bile duyrnadan r:aporl verj_yor. BÖy-
]e bir görüntü her medcni ü]kede jzalısızcllT: yai]i ga]atl rüyettif,
seraptrr, hayaldir filan... Ama panteistik bir yönetimde gayet nor-
ına,lctir. Çünki panteistik yöiletimin, bir ,büyük panteistik öİ-gürtlen-
menin "Sağ"1, "sol"u olmaZ; "5gğ"h "56]"]ç ,gösterjlişleri olur.

Fakat bütün bunlara rağmen }ren hapisten çııktıktan sonra onun-
la görüşme yol]afur aıaClm. Yakrıı akraibası o]an eski arkadaşımia
te]efon teması kurcluiı a.ına ıbir tairlü ulaşamadlrn. Görüşeibi]seydim,
kendimi tanr,trlp kendi <Iapor»u lıak}rlnda yelli müialgasrrfi soracak-
ilrn; klsmet olmadı, Kimbilir kaç tane böyle çapraz işle,r veya tür]ü
türiü ya.nlışlar yapmıştrr ki bil,gjsel değerine rağmen yakışrksz biı.
şekilde ortadaıı ka]drrrldı. Arna yine de ortadan kaldır}lmamalrydl;
göIüşeTok, tartlşarra.k bir görüŞ b'rliğine mutja]ka Varrlchk. diye dü-
şünüyorum.

Sen de çok lyi biliyor-sun ki beninı -bu rapor yiızünden- gelişen
olaylar süresince ,bizden şu veya bu sebep .ıeya şekilde aynlan kişi-
ieı}e lıiçbir şarhsi çelişkin yokıtuı:. O ayrrlaılar, fikri lıir eieştiri de
yÖnelierneınişlerdirr. o l,ıalde l]u insan s€übilliğini.n, bu insaıln ilişhi ,tah_
ribatmın sorurrrlusu k.irndir, nedir?

Taltüii ki bunun baş sebobi, söZünü ettiği,miz paıteistik yönetim
tarzrdrr. Bu ilkel yönetim t?rn ile arkaCaşiarrn aı:a sr açriarak, insan-
laiı bio:ibirinden uzaklaş,trrarak scn taLıliltle ne yaprlmalk istendiğini
an]amak güç,tür. İnsanlar arasındaki, birelıler arasrndaki -o]masr ge-
reken- ahi6,kİ marıtıki ilişkitff koparıld,ıktan sonra ortaya çıkan "id,mertebesinde menfaat düşküııü va,hsl yaratıkiari to]r merıkezden yö-
notmek veya gü,tmekle nasll bir toplululk yaratllabiljr? Büti.in ;bu iİi4ki
hozucu tezgöhların bilgi deposu olan Özeİ Harlı Daires,i'nde bu sorunun
cla cevaibr a;ranma,lrdıı:, Arna ben ancak insa,n bi.lirni'nin. bilimsel tartrş-
m.a, aı'aşrtlr:rna gaindernine, pro,gra,Tnrna alrnı:nasryla belli bir §üreç
içinde bu ilke] vöne,tirn tarzr aşrla.JbiLt fikrirı,dev.im. Yoksa montaj
detnokrasi kaJıp]an ve hukuk kıIrflan i]e zevaitı.iri kurtarma,ya ça-lışarak yalnız kendimizi aldaıtrız.

15

l

}_ş_r-



KATKI

Mesel6, bizim o zamanlri sorurnlu arkadaştraı:darr B"ye ne oldu?

Hukuki sorum]uluğu bizimle paylaçn,ıaıktan nas , kuı,tu]du voya, kur-

tarrldr?... Ne yapsr,11?!... Çok yakırır biri, o zaİnan Dev]e,t BaşkaJ[ o]a,n,

yani o zaman Pen'l teınsil eden Kenarr Ewen'in sağ kolu bir suhay-

mlş... Pantoistık Yönetirn'in iç kurallarrna, giöı:e tabii ki rnaddi rzdı-

rap çekrneikten kuntanlacak.., Arna şimdi vicdani rzdırabr yokınu

acaiba?. . .

Sorıı:a, bir zamar.lar senin de çok lyi arkadaşrrr olan C"ye ne ol-

du? Bence en tutar]r oydu... Panteistjk Yöıetirn'in jç mantğna göre

çok tutarli davrandl ve -beni kardeş görüp- o kura]larr b,ana da aJr-

latara,k ve kahul etmemi isteyelek bir cleı:eceye kadar vicdani so-

ı:ı.ıırnlu]uktan da ku:ltuldu: Mealerr özetle, "i:olitikayr brrakacağrmrza

söz verel m; Tahsin Şahinİdaya Paşa bizi cezaca,ı kurtaracak" dedi,

Ve gerçekten de onun bana veüdiği bjlgilerclen "Tahsiı Paşa'nrn
gübre fa,brikaiaı,ı i]e o]an ilişkisi" Caha, son;:a -beır içerCeyken- Mec-

]ıs'e verileıı ibir önerge,de de, basında da yera,ldr, Şimdi kendisi, geriye

badrtrğrnda, za,ten çöken bir "komüilis,tlik" uğIuna c€ze yatmadlğlnl,

sagclrr'yusınun zaİeri, hatta :oei,ki (le aiııllı,lık olarak görüyordırr,

ariu iır.ıtiır, o "lüo,münistlik"]er.i bizjn fikü-en ve fiilen, ı:ee1 ıbir şe_

kilde aştğrmızr da görü,p, bi]:az da o]sa geri ]ralma, yo}dani düşme

ezikliği clwmuyoRnudur aca,ba? Kg]dr ]ri biİ taklm srrlari ta§lmak

zorurı-da olup, açrk fi,]iirli hür bir insa,n o]amamalç, biı'az kafasr ça]r-

şan blI insan içir. bile lrüyük i]lr yüktrir,

AKSEL: Ağa,bey sağoll. Beni çok aydlnlattm, Artı,k ben de yap-

maJr iste,diğirrr açıkiaırrıalan lıu aç:dan daha ra;hat yapabilirim, Me-

so]a benim de, son oia]ıak TEKP ismini alan formasyonia bir,ta}orn

gizli ilişkilerim oldu, uz,urr süre izahı.nr yapamadrğlnı için bunlan
biı" sır gibi t-aŞıdlrn. Ha,t,ta C.'nin do bu foriİasyona büyiü katkr]arr-

run olduğunu biliyorum...

Yalnız bu konuda. saina son bir soru rla.lıa sormak istiyorurn, Her-

kesin, İıu konuda düşünürken kendi ke,rr-dine sorduğu arna cevap 2,f9:

ITraktan ilrorktuğu Ve zaten kolay kolay cla cevap ibularnayacağl biİ'

soIl_r...

Yukarıda ba,hsettiğin "orladan ka]dlrma, işlernlefinj yapania,r no

oluyor? İnsan ö]düıınek vicdaı1i blr iş... Neka a,r inançlr veya inan-

dırılmrş ol§aJa,r bile berıirn anlayaibıldiğim kadariyle nefis rrrüda,faasr
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KATKI
ve ilke]le,r için id6ııı eiik.ısrni ınüda,faa, yani iliıel kan davası ve na-mu§ mese]€s,i durum]arr haricinde lrl, in.rnrn lİr cinayetten sonravicdanrnr susturabiirnesi nııım.tı.............1 o"gııair. o"ı"vısiyie, böyle kişile-rin bdr vicda.rri rnuhaseibe ve infia.l durumunda sır vermemeteri, itı-rafta bu]unma,malan veya müs€rbbib sar"dütlu.İ-br.,,]s[.ini suç]ama-ma,ian o]anaüsızdrı., ciiye düşünüyorum] n" a"".i"Z V",l.rı böyle kişi-}erin hepsi 1,urtdrşına ıır gönderiliyor ?

GÜIA.T ı Evet, {eşhisin doğru. Ama burıla-.rırı hepsinin ylırtdışr-na gönderiimesi de ;bana müınkün s"l-ivorar. B;r;il cevabrnl veyaYaklaŞrk bir cevaüblru ben cezaevinde jıu]dum.

, 
Benim cezaevinde gfuüştüğürn aklı başrnda kişi]erin hiçbiı:i esassuçlairındaı dotayr yalmıyorlardı; tam .dİ";;;;. bi]e kesiniiklebl kaTya saüıiptiler. Çüırıki mesol,A *.d;;;'l:,;;.lk ;bürokratıarıaçok yaı}on ilişkil€Ti va,rdr. Bana ar. ,r"u.]u ;;İ;';"r"rüş, yaptığı-mı sordular; ve hiç,bir zanıan benirn au.siau y"yl..lndlğırn bir ]razül,eya 'kurrnaya tevessül ettiğin bi, a..""t" ı,tıri;.ou,. malıkünı .ıldrı-ğuma inanrnadılar. Bunun üzerlne ciılşününce ;;İ;;;r. k,i geric:itende ben as]ında, Parıteistik Yöı]etimle j"'*"r"OÜr.""için, veya o _,rö-netime a.Tlga"je olnadığrm yani Pan'a, ,lu"rrt'a"ta.ş1 getctiğim icüırceza yemiştim..

Mesela koıuŞiuk]ar.ınıdan_biri benim sarıimiyetiııırİen e,tlri]cnmi:jc]aca,k.ki. büyük bir açrk},ür€klj]ik,e yrttlg, 
""r]r,";;i; ;;.;ilryöt do]apsiy]€ hakettieini 

. 
ancak cinayetl,. uçrloİu"r-u"rnın yeiki]i-lerce sajkııcaü göı-ütdüğü iliT böyJ9 ;İ. ;rrr;";;d,i"rek başka birsuç icadodildigini açıkça an]abtr... rYanl Oeme,l< ,tli 

"İ"vo. maktulürıölümü yotki]i]erce de -erı 
T,.,"d*: ".r-rj ;J;İ;uu-ruru ötmesi ge-rektigi drlşünülmüş ki kati e r"alr.*ar rİr.rrıı'blİ"-r*."utr' olru-m'll§; ki bu dururnda €ürtlk *kat], deg;l ancak İi. "-r"İ""" söz.konusııolabil,ir) .

Mesela ibiü. harb kahr:a,manr (Kıbı:rs gazisi) -Iurhi dengesi bozul-muş olmaıkla, bera,ber- efendi.görünüşlü b;,;;;"k';;;r; nas o]muş-
İ1 'ts":: sahnış diy€ çok _ 1 

ibir ceza ";.d;;_. "aribimin 
ağ-zını biçaklar açrıryordu... Nasıl açsuı kl, ;;-;;-;;-'br, du uur_. .r-çundan rnl yesin oılıkair bit ceza?...

anesele bir de kısaca bir olay anlatalım: Cezaevi'nde bir gün ikignıp ara§ında kavga çıktı. Bjzirn -daima, *ıı".ru-t"tril ;şler yapara,k
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beni çok kudrran- geri zekalr F, ]bir grubün ak hocalrğına soyun-

muştu. Ben de diğer g"Uu, yak,, gfuülüyordum, Biziın gerz€k F, ken=

jİ-!,r"""",- rlrj -ur""O""uğirıi- düşleı,ken,. gi erek işler aleyhinö

döndü ve bazi tahliyeler .orr.üirau, da- dlmchzlak yalnrz kalıi:" Benirn

vajkln olduğum grtlp, ul,y", k,şklrblcxsr o]arak F,'nin cezalandırrlma-

:ff t;;.İ;;rİ,r.' Ç"laiİ", Ü,la söylediier | "Ceza,sl, .estetik 
arneli-

Vat bile o]sa tamaüen ou zeıtiıerneyecek şeki de y]]?l"d" aok özel bir

İlffiffi";;.';;;"; iı",İ"" t"", "rnacıeın ki ıeana söylediniz,

ben buna angaje oina_m, aJiln, e"""" üze,rine oılar "hiçkimsenin

birşey anlamayacağrnr, hiİİİ*u,vu bir zarar gelmeyeceğini, zaten

F.'nin ne olduğunu u"ıuvu*uv,",ğln1* Söyleyerek !1|" 
oo nevi te-

minat verdi]eü:. Su. p,"l"ip ;İaral<- gizli blr an aşmaJa, bir nevi srr-

daşlığa giremeyeceğimi ",;;;;;l;y*ce, 
ne gariptjr. ki benim poli-

t]ka yap'rğlm , politıt e,Oiş]:er]f t, g,y"t 
"o,ma](!) 

ve hakh(!)

operasyona karşı geldiğimİ'iJa'" "l"*t adeta beıi krnadıla;r, Ama

;;; ;; ofurr.jo,d,n vazgeçme lrara,Ir alddar,

Ne garip, tefs ama yaygrn b,ir kar.r : oılaı:rn J-atrıtığı gizli kapaklr

komplo siyaset c]muyoT Oa" benim is'"ectiğirn açıklr;lr siyaset oluyor",

Çünki panteist bir grup iç 
"",İoşrnulu""ı politllr sayiTlaz; kaır kardeş-

ler aralarrnda po]itika vupİl"""",t Pan'da,n, ulu.ruh'tan kaynak-

lanaıı ilöhi o[,tak kanlnl,ü] o"yu ,i"ou"" icablnl yeline get rirler",

Ne_vse efendim uzatme,yalrml jkinci bii sevk v,e 
la]aliye 

fulTasr i]e

bu gr.,brn da çoğu gittı",'Bir gün bizim r"ve ıo! ü,a,krn dunan, ona

candar-r J-ıir arkadaşr imiş gibi kendinr kabul etlirmiş o1aır, a]mr za-

manda biz:rnkiı".lr. g..,n.,;rl jr-a.ir"a, görünen biri yanrma geldi,

Ve pat diye dedi ki, -"b";i; yüzbİn lira kazanıııa,ma mani o]dun,

yazr,klair olsuıı,. Yüzbin r;;; " zaman laiç olmazsa bir yıillrli çai

parasr deme],,,ti ve iyi pa;ı,aydl", Ben "iliye} diye sorunca da "F,'yi ce-

;;;;;; işi benimdi, O","o"i", Neka aı: şaşrrdığıınr unu,taınıyo-

rum... Hem şaşı.rdım, i,"",, Ol-,""İ"aim", Çünki hakikaten] bizim F,

sillenin nefeden geldiğini uoluyu*"y",ı,tı, |gıa ben hern vicdan

azabr çekecek ve hern ae tu yaştan sonra hafif tertip de ölsa pan::,

teistik i]işkiiere (slrdaş]ü'l]ş,İllJ""l b-ula§mrş ol acaktrm, Vo,b€lild -

rle daha üstten birilerjnin }ıarar]arrna alet olrnuş olaca,ktlİn",

Yaşadığlm bu ul'ak ama soqnut olaycJan soTrra iyice an'ladlm ki

bif paintoistlk -gızıı orgıiie, pant]3istlk yö,]etime ang3ie ve gidel"ek

maiıkürn olmamak ;çl" lı"İİ"vİ"" önce 
'kimseye 

valrşice bir, kin d€-',

]B



19

KATKI
recesinde J<ızgrırlı:k veya öfke duynlarnak, gösterrnemek ve i<imsey.lesıIdaş]rrk ilişkisine girmemek l6zırrıdır; h;;-İ;;;İ" iıiş,kiler soılu-cu.nda ma,ddi menfaat da_vaı.sa.,. Ama tabii kl bunun]a beraber -ha-pishane deyimiyJe- "kendini ötdü"fu;";;;;J.İ.'İ.aur, takıntı]r,inatçr ve öyunba.z o]an psikopatla"du" ;u-;;;;;İromu,t -r"yu o.,l.",eleyerok uzaklaştrrmak, teorit etmeli- şartlyıe...

As]ında panbeistik ilişkiler insanda yara,trcıirğrn, ruiıi geiişimin
1a$jaynası için elzemcliı. Pan]teistik *^İ, *İ-rl,ui.rİer çocutıiuktan,
|:tli..h.." olgunluk yaşr ve seviyeslne l.aoar t".;;_İ;J;;;i;t;;büyük bi.kısrnını peclagojik bir eğitim uıu, oir"uı. kaplamaktadır.Ama ahld;ki-bedihi yani mantıki birey seviyesine ge]miş r.asyonel in-saı, tatil denilen zaman aralrkları ve ae "uir orı-ıTa,ı,r,., çevre» -veyaai]e- clenilen muhit drşında bu tür ilişklter. ,ir-"lİul, kaçlnlrta]ıdr]:;as]ıııda tıuna ihtiyaç duyma,malrctır.

Tcplurnda yöıetici ve/veya, eğitiÇi o]acak kişi]er ise panteisii]iilişkilere çok ,zak o]rnalarr su..ı.,t,l|ş ;il;il;":;:;'leı:in deviniy-le- oturaık]r kişiler oilmaJıdırL". ö-_'.ır] ;;;;;;# iıişkile,rin üze-rine çıka,mamrs eiik mah]ükların, dogmaİik ;İ;-"r;;; eş,itliği, takln-tlslndan veya varsayrmlndaı hare,ket-le yorr"tı"ı, e!-i-tİcı meıüııere gei-melerjne -her ne uygar]rk gibi görüıen g*"tİ"vi" 
"i""sa olsun- gözy umuiırıarnalıdır. Çünki l]u insani kallte ayırıminrr.l Jiurot;i -biliın§el-krite,r]eri velveya, ölçüleı.i va,ıdrr.

, :İ"..ul eşiiliği, rtogmasi;.;rrr kurtıaıı iaı.inrn hep:;i ruh ve akr] ]ıas.tane]erinde değildir. Aslırrcla lrrrrlur.,, nryrJ"r.'lİ.-r'*"'OrOleri veyagetirildikleri mevkiieı:de "in,san iüsa,n.,, k;;;i;";rrb, mese]jneuygun olaralı iısan]rgl tahr;p etmeıkle -uşgr;Jü.. 
-

CeliŞmiş ü]kelerde bövte b:r tahribaıın boyLit]ı.ı mafya gibi yeJ..a]tl örgİtlerin.Lr kazandıjı güçle -cbiCkliİ olarak- ölqülebilir, vg 74.manı zaman irairşr tedbirJer atınabiliı.. a-" nırm gi-nl'eerı ülke]erdedrşandan, kolonya,lizm tara,fmdan da,va,tılan tl" -"'J'."l. l.siyon me-kanizmasrnın da kair]:ı-nrvla bu teririürat ko]ayca ve hiçbir işair€t l,er-meden_ yrkıma dönüşcbilir, Hcle kİ başta, bir loplunıu ekonomiznı iieyönetebiieceği icidiasrnı taşıyan kaf,alar ı,a6a...

_,__^ln:a' , Yani an]adrğrrn kada;riyle, bugün Ttirkiye'deki *serbes,tPıYasa ekonomisj» aitvaD]sina otu,rrnuş *parlİm.e^t", Ju-dkra.i,,arrr-darkj sivil yönetjmi, gerçekto ıtıiı: galaİı rüyet ,lr",İrı 
"jıe, düşüııcele-rİnde yok sayıyorsun..
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GÜRAN I Evet, a}meıi öyle". Öncelikle bu durumu yaratan aS-

kerler ve herkes iyice €ınlastn ve b,ilsin ki bugün T ürikiye'deki resmi

,u""ri- 
- 
*r.ı.menter demokiasi, kisvesi altrnda, yliürütülen kolon-

yalizrndir.

Zaten genet olaralk bir toplumda pa,ıa,sal disiplin (srlala[Tta) , emek

kalite sıraiamasrna paralelliü| veya bire b]r te,lra üliyet göstermiyolsa

ora,dasiv,iitoplurndanbahsedilemez.Bir§iviltopluncİapairasaldi.
,İrlJ il" iörese], dinse], ahlğıki, vs, doklriTllere bağlı_ sosyal disiplin

biribiriilekooIdinedif;paraieidir.D:v]etise.Dupara'.el]iğ.inhemso-
nucu hem de sebelbidir. Br,1 parale]li,k bozulcluğu zanran ,maf,ya, Bo1-

;;; 
-İ';;'', 

özel }iarb leşkilat,, vs, g;bi pantgis,l,,k ö|gütlenrne]er

doğar.,.

.\lmanya, Japoıya gibi ülkeler ]]izim içın örİeli alinaııaz : Kutsal

F'ecdai Filistjyarr aile aüılğlkr, (aslında etlkasl) ]ia,piia,iizı,nin rul,udur,

Japonyıı'da da sei,i "samuray, etüa,sl veya davrauş disiplini para-

,rr, ,u".".il"şoesine olanak tanmayan brr emek clisipiini veya slra-

1a-rrışrclır.

Biz le ise krrisal feodal ai]e yok (yaıi Fatih'ten sonra Türkler ara-

s]nda -osnan]r ailesi dışında- mairyla, ]nülküyle üÇ n,esil da,ğrlınadan

İa..şaya,tilnış aile bılmak ço[< zordur) aıT a tarika" da yozlaşrnış ve

;;;rş.. Pelıi nu drrrı-rm da para, hangi enıelı kali,ie slralaıllşlna göre,

lruİsi ,or},rl riisiplirre göre -veya paraje}- Cisipline €di]ebilir?!

İs}ıatr koiay.,. ArTrerlka hayranr beyter bugün Tüıkiye'de TL, Ye-

rineDolarika]-neetsinlğr;magkeler,krlıf]aı:lıemenyrfilrıTüı^kiye'.
nin gerçeh veçiıesi; insaı suretine burı,inm,tış uzay keı:tenkeleleri gibi

orİu}r, İrtu. ("Misafirlen, admda]ki TV rlizisinder,ı) , Yani derhal as-

keri bir iktidar resmen yörletimi c]evra]mak zoı:unia kalrr, Ama ondan

sorr:ra cla bir i <i!en,ıle kar"qlkarş]ya ka,lrr : Ya kolonyalizrnin "Türkiye"
kolcnisi inzibai veya iandaırma kuvvetj, clur (aynen Sevr'de öngörül-

atıgü iı+rı ya.da ]ıamasi milliyetçileİ elinde fütuhatcl, genişlerneci

İ]"İİ "*"*ru", 
bir askeri dikta ha]ini alir (Ta,bii Dünya, şartlan ve -

Amerika j.zin verirse..,) ,

Denrek ki içinde lıuJun,cluğu,ml-rz açrnaz çck boyutlu", Yani prob-

lernimiz yalnz ekonomik l,ıat]a politik kornlbinasvon]::ırla cözülebiJe-

cok gijbi değil... Biz ancalı tüm Dünya,'nrn gir€Ceği yenl bir ça,ğ döne-
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necinde bilin,rse] düşünceyi yakalayabiiirseii< varhğrmrzr d,evann ettire-i]ilir ve "Maymuİ]lar Cehenne,mi,ne düşmekten kurtuluruz.

Ame herşeyden önce 'l-1ugiiılkü ınaskaralıktan kurıu]a]lm; Bab.ıkolonya,]istierin yetiştirdiği dahi(!] e]ıonomıstlerin eıine pa.ra mat-baasnl verdi]kton sonra, cniarın -enflasyon, menfjasyoı fllAn gibi-
anlaşrlmaz lAflarla yaptık]arr e,fsuıılara -veya büyülere- kapl]aca&kadar atıklaşınak|an bir an önce kurtulup, yetişİirOlıtlerl taşaro].-]
zü]rnresi ile ha,lkr köleleştirme]erine daha faz7a göz yummaya]lm.

Gerçekte bir ka.ipazanlar ve taşaron]ar zümrgsi ia.rafından gü-
dÜlÜp sÖınÜrÜlÜrken "sivi] yönetim ile yÖnerti]iyöruz, diye salakça
öğüırnenin de, para matbaa.sına seçim]e el değiştirte,r4iyoruz cliyedangalakça yerlrrmenin de dılemi yok...

AKSEL l Bugihlerde tartlŞma gündem.irıde bir de Körfez Savaşrvar. Buırun için ne dersjn?

_GÜnAN : Bu dışarrdan, objektif gidişatrn daya|tlğr bir gündem
maddesi ama içeride sübiektif arnaçlJr tİ, v."l,İ """llef!e kaıllanl-
hyor.

Bir defa bizim İslğm üikeleri arasrııda ve de özellikl€ Arap ülke-]eri aJ,asrnda -onlarnı Kutsal Arap Bir]iği ü]]iüsüle karşr- taraf irrt.marnız çok yanlış bir drş politikadrr.
Soffa A!.aplatrla retorik mantrk çer.çevesinde yaı,ışa çrkmak, yanion_]ara ]öfja, üstüı gelrneye, ken,lini .*poru 

"t-"y", İuOrl 
"r'r.-"r":-?ı§mak beyhrıde bir uğra.ştrr. Çünki ontar derin 

'bir 
er:te i, felsefibirikime dayanan mğirir lAf caııbaz]a,r,rdrr. on]ara anca,k -ata]arrınr-zın yaptrğl gibi- açü fii.lİ davranış ve tavır]ar]a, Ve de müsbgt i]imletesir edilebil.ir. Hele ki tutarslz davt anrş ve tavrr]ann üstünü tumtu-rakh.laflaı]a örtJneye ça,lrşmak ylizsrlzİrlğıl Arapia,rrn en kudrğl veka,rşılığında iki yüzlü davra.rrınayr mubah saydıgı aşağrlı.k bir du-rumd.ur.,.

As]ında böyle ciddi bir savaş üüonusunda tartrşma.lara, ü]keninka,derinden birinci dereceden sci"umlu o]an yetki]ilerin İtatrlrnamaslger€ür,tiği kanaatindey,im. Çünki rilkede, haikta etik dis;iiİi, ;;;sağlam olrnasr gereken savaş tehli}ıesi gibi bir ciddi durumda başyotkiiilerin -yalnrz boş ]ğf da o]sa- söyieyebiJeceklerj çe]işü sözler
halilcta etik disip]inih, birlik ruh.uıun gevşemesiıle, veya moda deyi-
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rrliyie mi]Jğtin ],ı:ıoraJirün bozulmasura. yolaçaı" Eil üs,i yetkililer an-

cj, sidJşatl objektif olaı ak anlatınak ve de bazr kritik dönüm nok-

taıaıi ıe a]rnan önemli kararları bildjİmok içitrl ha,lka, hitap etmeii_

ür, diye düştınürüm.

Ama ne vaı, ki bugirnkü resıni yönetime hakim olan rutı, Türk

eıijkasrna yani Türk rtüuna yabancr bir ruhtuır, Çtııki rnesel6, Türk

etikasrnda, çene düşiiktüğü veya *çalçene"]i]k yoktuf, Türk etikasm-

da kociamana, güçlüye yaral]rnaya çalrşmak, ya]ta]]rlaıırnak da yok-

ıur.Sorrra'Iür'ketiıi<a.srndamücaclele]erde,savaşlaı.da]oaİi:!raçaq]İa
nıey daıı okunrak cleğii, tam iers], sessiz kalınak, g€Ii çekİme Ye za-

manrnda ve yerinde karşr ataltia kesin sonuca gitrne cavranı§l v'ardrr,

Ayrıca Türk etüaslnda ınatçilrğa da yeı ycktuı:", Bunlar -etika- dü-

ştİnülerek yaprlan davı,anrşlar değildir; kişiye özeJ, bir "huy" olarak

clanite.lenürilipküçümsenemez,çtimkihuyyaygrnlaşamadlğrtakdir-
au nry"..rl.t ojur ve iısanlarrn ösa,btnr -yani e,tikası - bozar, Dolayr-

slyle bOyle biı: -resmi yönetimtre ha]k aı:asrndaki- ruh farklıhğı, değll

ı.i" ,arrşta, bfu klsmi soferberilikte bile birliği sağIayamaz", Ama !an-
t"i"ıı,ı. vorr"ti_ hgrhalde bütün bunlann da hesabDl yaprycrdur...

AI(SEL, Bir de son zamaniarda oriaya bir Ki,ırt rneselesi ah}dr-

Berı diyorrrm ki, herila do Körfez Savaşr neticesi Kuzey lrak'ta biı'

kii,ı t Devleti iıurulması ihtimalirlin reaksiyonu olarak ortaya üflendi

bu konu... Yoksa askeri yönetiffdn ka,nun ach altı:ıda koymuş buluı-
ouğu ' i. «yasak»r kaldrıınak için bu kadar tanta,na veya şa,ma,ta ge-

rekir miydi; sen ne dersin?

GÜRAN , Doğru, bu ,tesbitine aynen katllıyorum, Ama aylrca

cliyorum ki, Kuzey Ira[ı fiJan gibi o yörelerde İsrail ile Ame,rika bir

I(urtDevletikurduracak.Bunuçolk'ta,nd,irkafalarrnakoydutrar.Bu
}ronuyu ben ?o']i yllJarrda, birkaç kez yazdrm; hatta birisiıden hapis

oe yeaiı<... Çtlnki Amerika Kürtleri seviyor; onlarln feodaiite ;l]enzeri

topl.r* yuıİr, büyüğe, güçlüİe aşırl itaatkar insan tipi yaratmlş 01-

arğu lçin seviyor; fazla aç açık bırakrlınazsa isyan_ etmeyecdk, az bir

mJsrafla "güveni ir müttefik, veya bekçi yaprlahilecek bir ha}k ola-

rak gördüğü için seviyor.,. Osma,rrh Padİşalılarınrn 1826'da Yeniçeri-

leı, imha edi]dikten sonra lstanıbul'un po is, berkçi ihtiya,mr karşıla-

mak için kullaıdrğı, seferlerde güveniiir mütteflk olarak O'smanh

ordusuna ibirtikleı, veren bu halklar şirndi ayn] görev]eri Amğı1kan

İmparatorluğu için niye yapmasrn diye clüşünülüyor herhalde",
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Faka,t buna karşıJı,k bir tedhir olatak, yaİi Kuzey IIak hava]isin-de Kürt Devleti kurduru]masırr diye Kürt eti,]tasıni ;";";;';;;;;;

çahşmak kadar. gafJet veya belki de }rryanet o]amaa. Çünkı işte oza,man A_rrado]u'd6, "Çingene çalar Kü,İt o!naI..,». Türkİye'de Tütrkleİ.zaten henüz sadece rııh halindeler; yani varhklaıuır -faırklr]rklarrnı-aıcak fo.lklorj,k }ültür bazmda sijfdürebi]me dufumuna indirgenmiş-ler. lki ruh bir bec]ene gırer rni?!...

-. Bi{, ülke açrkça sergilenmeye değer biı. folklorik kü,i|üı üozayi-
ğine sahip ola,bi]ir ama sergi açmasl için mutlaka bir sos_vat üst ya-prsl -Y&ni ga]erisi- oJrnasr gerekir. Biz heııüz oDLl yapmlrya çalr§l-yorız.

, Açikça kcııuşmak gerekirse Tiirkierle Kürtlelin ğtikasü, k]ansaldavraırrş disiplini ve buna bağlr olarak folkloıriJ< ı..llt.i.,i far]r]rclır.Aynı ülkede ya.şamak]a bğraiber toplumsa}, ,l"."İ yrpılo., pek kay-naş,mış, }gnz6şrniş ıleğildir. rabii ki etiku";n 

';;;;.ği 
iıe oırett aıa-kasr yoktur Ruh ,irsi değildir; insandan lr"r.u goç*"?. Yani insan]rk

genl91l9 eeernez; biyoloiik geJıJeı Ie geçer., hayuari'ürttı4 retıeı<sıer, şa,rt-]r refleksler, vs.'dir. Ama ruh saridii:j insandan insa'na i,nsani itişki-lerle geçer. Dolayrsiyle biı. insaı-rrn Türk ojması demek Tü]:k etikas]na
saı}ı_ip olmasr.denrehiiı:. Ve de biz herşeyden önce bu ruha bedar:ı aIa-mak veya inşa etd:nek durumundayrz. oİrrD için de kritik yön6;İn
mevki]erine başka bir rutruıı sızmasına göz yumrnarna.hyu ve vuma-
m+ylz.

..Bul_udu söz,konusu o]an Türk .bifeyi Kürt bireyi değildir. TüJkasıllr, Küıt ası-l]r demenin de anlamr İottur; kan ;;"İ;;İ ";;;hayvaİrlar için geç€Ili otduğu bugün biıin:yor. çıiırııi ı.rsanıa. rurrıyap arıır, 
_etik 

yapr]annr dar bir -k]insa], İeoaaİ- ,."."a" 
'tr)r"-r-

yor]ar artü...

.,. , ftılffi-b_udih.i birey olmuş rasyoneJ insan]ar arasrndaki mantı.kirlrşKlter ıçünde Kürt]ük Türklük sözkonırsu o]arnaz, çünki böyle iliş-kiieri *uı,anJar, ,],iurabilenier adamdrr 
"u 

buşÜ'b-;;yey-e cie ihti-yaçla,rr yoktur; ,adam a,da.mclır. Ne var ki panteistik iillŞ]kiler içindeetik davranış farklılığı ibüyük önern taşır ve topırrmda çatlarna,lara,çat§ünalaira sebep olur. onun için kriti,k döıiernJerde kültür ınozayiğizeng;iİıliği filen gibi sorurnsuz entel ]afazanhklarla veya "bana a]rŞa-
a.4k_s_mtzı gi]bi hqysuzluklarla _askeri davranış alsipitJre ,sivil alter-natif o] arak gösteTileı] .etika büti.iırıl üğ.intin pa."çr'Ü-;,, ;;;;;
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dan dikkat]e kaçrıulmahcır, Kolonya]lzrnin "selbest pazar"ulda ru-

humuzu da sa,trnayallm artü",

Son o]arak şunu bir daıtra açüça vurgulayayrm ili bütiiırr bu söz-

tor.r"]r-**uıae, herşeyden once nır fikir hiiırriyeti orta,mrnda, ta,İ,-

rişma giindeminin obielk{if ı"itu,ı", mucibi,nce serbestçe o}uşmasıyla

ve de son taü-ıiil,1e *Irrsan tn*uü,1 eiliıni,nin geliştirilip işlenmesiy,le

çöZüebilir.
Bura,da, böyle bir olgunlaşma §ilrecine siyas,i perti iklidaı:larr

vasrtaslyla m1, yo]üsa vu"ı lJ'",İe,ı darbe vasltaslyla rn1 giri]ecoği-

riin de liiç mi hiç önemi ,"**, Ç''*' cerçek sivil 
:lyasi 

iılıtidarlar,

Lu bitimsei mese,lelerin nı, a","uvu kadaı, çözüm yoluna gjİİnesin-

ılen süjnra, yani hiç "i*u"JJı, 
-oİ 

yıllık zaman aralrğında yeni bir

in§an nesli ye,liştirilince ,"b"üil eaeoeıoır, Yoksa Batı di,i§üncesİnin

höfrz,larr bizirn tarijtıiıniza-"-- g"l"" nroıbl9m]eri nas çözebdhrler? !

onlar ancak iktidar mevki]üje getiriidiklerinde,kolonyalist aian"_

lrk yapar]a,r. nuraaa protlern İO"oİuv" soy.u]lmat ,için_herşeyden önce

Bair düşiincesini "ı"utio"nı-Jİ, 

-o""" 
oa"*",ini ortaya çüarabi}-

ınok gerekir.

AKSEL: Çok teşekkii,r ederim Ağaıbey", Bütiiü-n bu an}attrklarrnr

ö7-ii}ğ sadlk ka,]arak y,y,j"J tenlm lçln -hat]oma karş- bir borç-

tur.

Çünkj bütün bu -Ttiurkiye'de zattiri günd€min altrnda;k,i- karrna-

şık iiişkileri uç,,tç, o,t,va*İ,İİ,İp İ,ar, Jenllmelı tıerkesin ya,pabile-

ceği bir iş deği]. l"-"x l,i","Jrı]İ JJa"," ge,birm€k iştediğin İnsan

(Emek) Bilimi'nı", vup, toİiu"- Uu aenll ka,rmaş ( ilişkiierin çöziım-

}enmesinden çıt-,ş. y,oi İÜ]ujİı<' ti" t"t"ttiir_ rna}rsulü değil", D€-

mek ki sen -uzuİr ylllar- n*url ıı,a inşkileriİ, kısır çekİşmelorin ve

cledjJçodularrn ti,tti," ç,x,raı, Ttı,ııkiye;nin karga§adan kurtulmasr-

nın obiektif -t"o"il,- vollaİn,,- -"tod,*, di§üTrmii€süo, Çtiırıki sana

"tamük, yapan kişile!:i, ;;;;; birer rnisa_l obje, yarılış iiişki-

leri d.e araştrrm""O* Uo", -i""İ olay olarak kullanryorsuo, Çözüm-

lemeılerinde "aıış*u**"kuŞ"l-"", "lğ,rıetteme" eğüimine yeı' yok,

Dolayısiyte artık sonin ön€diğiİt teorik _taI^tlşrna 
eii(ıde(ninden

-bir kargaşa.ya voluçatiıi" aİv"- ştı!i," ," 11aıoe.{vulrnadıa€l 
gere,

kir. Demek ki as]ırrda ,"*;-;;,ğ'" teorik tartşma süııderniıi ıb€-

ğenmeyenler(!) k,u*,"'Ö;ili!o"1,a",", yan:i panteistik (glzli)

İlş1. ur" eğilirnii veya matJküm kişilerdir,

24

ı



K4rKI
Fakat son ta,hlilde büttiın sorumluluğuır Genel Kuıınay Başkan-

lığı.'na bağlr olduğu söylenen Özel Harp Daii.esi.nde olduğu anÜşıh-yor. ]Ju daire.nin hesaplarını -h6,16,- silahlı bir sava§]a noktalanaca]ü
biı, "son"a göı.e yapmasl ve faaİiyetleı-ini hep bu *son, yöııüııde yo-
ğunlaş,iırmasrnln aslm a artrk cemiye,timizin çürüyü§ünü hız]a,nd,rr-
maktan baş}ıa pek bir işe yaramadrğr Jıir an önce anlaş mah ve öZe]-likle sembo]ik maaltlk]a teorik düşünebi]enlere fikir ozg.tiTıügü, yaıi
tart]şma özgürlüğü ıe/veya, ispat halıkr tanrnmalrdrr, diye duşı_inŞ.
yorum. Ve de artık gizb ra|Fıorl,a.ra itirbaür edi]meme§i gerektiğ.inii]: an-
laşrlacağrnr umuyorum.
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MUSTAFA KEMAL CABİOĞLU,NDAN -BiRAZ GECİKMiŞ,
cEvAP

Sayın AJi Ergin GüIan,

Sayrn Ali Tümer ve,srtaşr jie Ka,tkl Delgisini ckudı.rm, İçinde be-

nim kanaatlefime teİ:s düşen tıiı,çok iddialar o]makja bera:be,r parrL-

tı-]ı fikirlere fastladlm.

Düşünürlerin riüşürıcelerini rahat o]aü-ak oriaya kcyabilecek or-
tamlar'lnuı olma,sr sağlrkh ve ürotici fi]iirlerin do3iTıa3rna yardirıcr
o]acaği kanaatindeyim. Bu sebeple Katkl l)e,:gisi i]e i}gilendim, l(a|kı
Dergisindeki ortaya koyduğunuz clüşünceleriniz hairkrnda değerle,Tl-

aLirmoğe vaIaınıyorum. Çünkü oltaya koyduğunuz düşünce eri bir
teme]e oturtamadlğım gibi nere]ere Varaaeğrn1 da kavi:ayamryo,rı-rm,

Bu sebaple insan bilirni düşüncerrizin değer]eırdirilmesini, başka diı-

şürrüT]ore brrakryorum. Bilhassa insan te o]:isi Türk Toplulrrklaı^ınrn

tarihinden çıkar!]mrş bilgilerdir deniliyor.

Bu mühinr bir tesirittil. Üzerlnde drırulmasr geı:eken bir husus-

ciur. Garplr ta,rihçiler süİü erino ortak a:ayan göçebe dö;:tyüz çadır
halikınclan Cihangiran€ b r devlet kurulmasrnln srrrrnr çözemiyorlar,
Bizim tarihçileri;ınizin de bu hususu tıim nanasryla ortaya koyduk-
larr söyienemez. Benirn kanaatrma göre Dıyarı Ruindan A-rradolu'ya

Türk-İsianr kiın]iğlnı vuran Alperenierin Dervlş]erilı hangi kavim-
den, j:angi dinden, i]aü]gi tarikden olurgı c,]sruı jn;anlan sevmeleri
cihangiraıe Osmanlr Dev etinin zeminini oluştuı,uyoı, Anadolu'ya
mü§lürnan Türk mühürü vuran Mi]letimizin kimtiğini tescil eden

Alperenler, Deı"vişler bir çeşit üretim birlik]eri ve kuru uşlarr oJ,an

Ahi Teçkita,tlarrnrn da nT anevi başkan]a{r idiler, Fikrı ve maddi is-

tikHli o]an brı derı,işler Ha]k ehli idiler. Hıksrzlü}arrn i<arşrsında idi-

Ier. Bu Alçereı Delvişlerin müs]irne, ga],,ri rnüslime değişi;k iarikat
eb]ine gönül kaprları açılrdı. Padişatı}ara. beylere kafa, iu an mükfl-

fat veı:eİ ceza,landıran bit durumda idiler. Tiıketııi değil üretici,
yatdrm a:llfl değil yardlm eüci idiier. Anadolu'nun fethinde medre-

solel, tekkeler, çilehaneler müslirn gayri müslim hangi etnik kavim-

don olursa olsun insana sevgi saygıyl öğreten, çal:şmanrn fiili ibaCet

oldu.ğuıu telkin eden mektepler ve üniversitelerdi, Heı:tüı,lii fikri
hoşeörii ile karşı]ar]ar fakat irıandıklanıdan taviz vermezlerdi, Drşa-
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cönük kavgac1 değillerdi. Kavgaian içe dönükdür, l\efisjeri jle. kav-ga eder]erdi. zaIuret halinde Padİşahlar].n Ve teyierın yanlilcla nüı.it-jeri ile beraber cüacia katı]rrlardı. İşte bu Zih;iy;; osman]r Dev]e-irnir] a]t yai]rsrnl oluşturclu. Bu günkü mı-ıslüma^rı.lara ve isl6,ın a]o-nrine baıkarak ista.rnjygti cleğerlendirmek, hüküm ı.erme]r bizleıi yan-lı5 yollara, sonuç]ara götü|"ür.

ortaya koyduğunuz insan bilimi i]e ilgili düşünceler.inlzin Tür-kiye'nin bilimsel-ente]lekt aiel çalrşma ve tartişma gıinclernlne gelmesiiçi1 benden liayret istiyorsunuz. Yu,karrda beirttığrn gibi Katkı Der_gisirrde ortaya koyduğunuz düşür,Ice]erinizi bir te-mele otuita]:nad],m.
],Jeü,eiere varacağınr cla kavrayamaclım.

Yanrlmryorsam şöyle bir tutum içinde o1duğunuzu görüycrum.
]ırsaıı ]ıiliı,ııi ]ra,kkrnda şerna yaptık her şeyi açıkÜdrk anlattlk. Na3üar,]]aşl]maz? Aırlamayan gaflet, hatta lriyanet" içindedi,r diyorsunuz.I(avı:ayamadığım düşünceleri çeVreme an]aöamaİn.

Bugün aydınlarn ve ente]]e4(büellerin gündeminde birinci rnail-cle_olarak şu hususlar yer alryor. Dünya yeİiden yapılanmaga <toğru
.qidiyoü. Ken.ii cljlimizcien konuşan ıso-zÖo mlyoİı İurkıer Hüniyot].avgasi vermek';e]er. Ü]kemiz için Batr haJa Sevr ar- aşmasmr orta-,va.ltcyuYor. 70 senedenbeİi lılj]]i bir'lik ve dirlik mese]emjZ 115,1€ı öııii.müzcle duruyor.

lİlkeınizin Siziır gibi rlüşünerı, fjkir ürotğn v3 inand]ğl fi]tir]eriiiOjiaLa goçirmek içirı çalışan kimse]er9 iiltiyacl var.
1900 sene]eriıde düYej1 nuazzamanln içinde idiki Bu gün ülıkc-mizİ] Drinyadaki yeİ-ini düşürrüyol.um. ıiiımizi koıuşan, dini.İnjz-derı olan ü]kelerin d,ünya üzefinde yerini dıiştınrıyorum.

_ Dii]ryaya yeniden yapıla,nma teıklif eden ülkeler, ideolojiieri ken-di ÜLkelerinin msnfaatl hesgb114 kulla;rdlkları g"oç"ei", görmemez_likten geieme},iz.
. 1m se.nedenberi aydrİ a.nmrzrn ortava koydırklan id.İialar]n ze-minl Batı ideoioglaı]lnın fikirlerine clayaııdıği için düşuıürlerimiziıı

15O 
.senedenl]el'i oria"ya koyduğu iddiaJar Üİl.emlzln jeva.mlı küçüi^mesİl,ıe Sebeb olmuşdur.
Bugün düşirnürlerimizi i]erede hata yaptlk da gelişmehtc olanülke]er safinda o]dr.]]k sorusunu sormağa davet odiyoruın. 15o seİıe-denberi.aydrnlarlmuln oitaya koyduğu fikirleı-iıı, 

-Mil]uti-iri 
.]rş-duran zemiııe inemediğ.ini de görüyoruz.
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Aydlnlaır ve Bürokratlarm F,ikir müca,do]esini küçiik bir azınlık
ol.arak kendi aralarında ver"rniş oldrıkiarı,ır,r da, görüyorğz Oüaya
kona.n iddialar ne için efk6,rr umuma maledilemedi sorusunu aydrn-

iarımız- ]ıendi kondilerine sormah, cevalbrnı aramaları gefeütiğ"ini

diişünüyorum.
Anadolu'nun fe i,hincle nıüslüman Türk mühürü vuran Deı,vişler,

Alperenlor, lıeilfaat hizt]ine, lıastrıa ,l-,ağ]ı değillercli, Ha;lr ve adalot

iıizbine. hastma bağJl idiier.
Alrsi takdirce Ülke büyümezdi, Bjzansrn yej:iDi alamazdl, os-

rıaır].r Devletinin 600 sene iktldarr devanı etmezdi,

Tarihimizi iyi bilmek gerek. Blr fikrin karnu o]ıuna maledi,lmesi-

nin de şa.ı:tlarr ,ru.. Örr",t vermok gerekirse, fikirler iohum gibidir,

Tohum eğer canh, iklim ve toprak tohumun kök salrnasr için müsaii
jse tolıunr kök satar, toprak yiızüne çrkar, Çaltlayar-ı toiruın toprak

_vüziine Çrkmak için l-ıertürlü enge]i aşarak toprak yüzüne çlkar,

ik]illrolllmlucleği},toplakdonisedcnar,Can.irlrğrırrkayrpeder.
A].nejı tolıum öı,neğinde o]duğnr gibi canh teoriler o]umlu sosyal

ortamlarda kök salabilir, 'ta,tbikata geçebi]ir, ortaya konan diişün-

cc, fikri ortaya koya,nln evvela. ]ıeııdi bulunduğu sosyal ortamcla,

'.ln,li çur*ri"ae ve Ü]kesiude kabul edilmeli- Ne !çin oıtaya koydu-

guır idclla kabuj görı,nü_vcl diye akh yok eclen bir: olta,ma giri]memeli,

Sözümü bağlr;ıı;rılm. Sizlar Ülkemizilı ev]atiarlsrnlz, Aynştayn

AnTeıiira'cia bii" topiaıtlda İsrail'e para tcplamak için sepe,lüı saprnr

ağzlııda tutalak bir ]üöFek gibi <töri a"vak üZerinde yüIiiyerek israiİ'e

},arClü]n iÇin para top[uyoİ.
ıso senedenıberi fikir savaşlan Mi ei gerçeğini ortadan kaldrra-

lna-nılş,|ir. Düşündüğiirn kirn]jk insanlan ayfarajjt köle edon kirnlik

rieğildir".- Miıli bi.üigi-izi ve dirliğirnizi bozan, devaml] olarak ülkernizi

küçii ien ijkirieI€ değil, MiJii birliğinizi ve riirllğimizi pekiŞtiren in-

sanlarmılzaveinsanlarasaadetikramedendüşiinürlereihtiyaI)rmlz
var, Miİli t]iriiğimiz ve difliğirniz bozulduğıı takdirde ÜlükeTnizi Diim-

yaya yeniden .,^izam verrnek istey€n Ülkeleriı kö;lesl olmaya giötü-

..i, tuygr.r.raayrm. Kişi düştüğü yerden ka,l]<ar, nerede düşmüşsek

ordan ]ra]kacağ]lz. |4.2.199|
Balri Seİalrl ve hürmetler.

M. Kemal cABioĞLU
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ANTiKOLONYAÜST MÜCADELEYE

EETEI
KURUCULARJ:

A. CERRAHOGLU (KERİM sADİ)
ALİ ERGiN GÜRAN

Şimdük Üç Ayda Bir Çrkar. i]an Kabuü Edj]mez.

Adres : Acar]ar Sitesi, L B]ok, D. 52,
Y. Dudullu, Ümraniye - iSTANBUL

Yazşma Adresi ı Klodfarer Cad., 8_1ol2, Cağaloğlu - İSTANBU]-

Dizgi - Baskr : EKiM Matbaacrlık ve dmbalai Sanayi
Tel. : 520 17 63

Dağlhrn I sEÇKi YAYINCILIK - Cerrahpaşa Cad. No l ı

Sahibi: Gene] Koordinatör:
Ali METE Ali TÜMER,

Yazı İşleri Müdıl].ü ,

Ct,mhur AKSEL

Işık Pasaiı 8-6 Aksa,ray - İstanbuJ
Tel. ı 586 77 05

Son Baskı Tariii : 8.3.] 991
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KATKI

AŞAĞIDA İÇERiKLERiNi vERDiĞiMİZ DEnGiMiziN
öNcEKi SAYILARINDAN İSTEYENI,EIi

SEÇKİ YAYINCILIK ADRESİNE tsAşvun,qBil-İn

SAYI 1 (+3?} _ HAzİnAN, 19ss

* Anti-Kolonyatist Mücadeleye Başlarken

* "Devlet Toröııi", .Kontrgeri}la", "Pişmanlrk Ya6ası" vo "TBKP"
Kavram]anna Metodist Bir Yaklaşırn veya "Komünist Paıti, Ak-
sosuar]ı .Demokrasi"cllik oyurıı:nun Deşiff asyonu.

SAYI 2 (+3?) _ EYLÜL, ıgss

* Başta Solryetler Birb§ l(omünist Pa.rtisi olmak Üzere Naibi Yağcı
(Haydar Kutlu) ve Nüat Sargın iİe ilgilenen Tfi[n Komünist Par-
ti_ler€ ve Progresilst Kuru]uşlara DEIIARASYON

* Ali Ergin Giiran'dan AçüJarrra

SAYI 3 (+37} _ ARALIK, ı988

* Lğgal Komünist Paİti KurTnaya ve Kı:rdrtmaya, Tevessül E enlerin

DİKKATİNE!...

* Eski Bir .Mera,klr"rrrn İtlraflarr

SAYI 4 (+37) _ MART, 1989

* Batılr D(§tinürlore ve "Klğsik Marksizm"in İdeologlarına

"Bl]n4ECE"
* Ali Ergin. Git"an'la MÜLAJ(AT

* Tluva Aitr uyga,flrğ],

SAYI 5 t+37) - HAZinAN, ı9s9

* Ha.yret Bir Şey...

* İhsanlğın Seld,meLi İçin 2.. Din Roformasyonu Şarttır!

* Ali Ergin Giıran'dan Örıemli Açıklamalar



KATK I

SAYI 6 (+37) 
- EI.LÜL, rg80

* İJj Ergün GÜh-AN'dan Diyaiog ŞekJinde Çok Önernli AçüJamalar:Büyiü Biliın Adarnr Cahit Aİ.F Neden Konuşturu]muyor? !. - tlay_dar I|UTLrl'nln Zavaüiığr... - .İnsan Bjlimi, nin Miiü]mkiiüJı Olduğu-nuı Ispatrna Dair (Or-ijlnal Bilimsel Çalrşma)

SAYI 7 (+37) - A_nAIJK, r9s9
* İnsan (Eme}<) Bilimi veya Bilimsel Teorlsi'nin Temel Postt at ııe

Bazr Kanun]arr vo Bun]arrn Pıatikteki Sonuçlaıı Hakkında

sAYı s (+37) _ MABT, t90o
* .Gorbaçov Tavrr,nın Pratiktekj frrüJren ve Muhtgmel Sonuçlarr

Üzerine...

* İbsan (Emek) Teoı-isi'nj,n Şeınatik Gistoriişi
* Bir İyi Rl]eno Sorduk : YıJloaşr Tebı:i,ğ,indeki Sır Nediı?

SAYI 9 (+37l _ HAzinAN, ı99o
* 

!:.ou_t Monoteizrne Uiaşınak için Putpeı,estlikle Mücadele DaimO]maJldır!

* İslarniyeti Seıüteze Ulaştırarak Grefl<o-Romen Kolonyalizırrirre SonVeren .Ttiı.k Rutıu"rıun Srrn Neyati?!

- Tüm İhsarıJığın Biğisine -
SAYI ıo (+37) 

- EYLÜI4 ıOeo
* Pantei§ti]r Dünya'nm KEŞFi, Düaiistik Batl Diişüncesi'nin İPIAI,İ
* İırsan Teorisi Işl$nda .BAŞKANLIK,
* .Sivil TOplum" ABD'nin Bu€İinlkü Serencarnr

SAYI tl (+37) _ ARALIK, 1990

* "Manzara-i Uinumiye, ve "Ne Yapma,]ı, -Ali E. Güran ile Diyaiog-
* Amerika'dan Ge.]en Son Mesai ve Cevabr


