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Bir zamanlar iki kug avclsr varmlg.Da$a
grkrp a$larrnt yaymrglar.Ertesi giin geri
geldiklerinde ne g6rmiigler istersiniz?
Aglarr tahtah g0vercinlerle doluymug.
ZCvallr hayvanlar kagtp kurtulmak igin
umutsuzca qtrptnlyorlarmtg ama a$tn
delikleri gok kiigUkmtig. Nasl gegsinler?
Sonra dehget iginde toplanlP
beklemiqler. "Kahrolasr kuglar bir derl
bir kemik", demig avcllardan biri.
"Bunlan pazatda nabll satarlz?" "Birkag
g0n bekleyelim de biraz gigmanlastnlar"
demis titeki. B6ylece onlara Yem
vermiqler, su getirmiller, g0vercinler de
olanca giigleriyle yiyip igmeye
baglamtglar. iglerinden yatnrzca biri
higbir gey yememig, G0vercinler her
gegen g0n biraz daha gigmanltyorlarmtg.
Yainrzca biri giderek zaylfhyor ve inalla
agdan grknnak igin u$ragtyormug. Bu
durum avcrlartn onlart Pazara
giiti,irdiikleri giine kadar sUrmiig. Higbir
$ey yememig oian giivencin o denli
iayrflamr$ ki son bir gabaYla agln
arafiklanndan gegmeyi bagarmtg ve ugup
gitmil; artrk dzgiirmiig.

Nikos KAZANCAKiS "Yeniden Qarmlha GeriliS"
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PUTLARI KIRALIM !

Dunyanrn her yerinde igqi hareketleri gimdiye ka-
dar birqok kez barbarca bastlrlldl. Uzun stire refor-
mizmin sahte vaatlerine kulak verdi ve politik na-
meler lsrafil'in borusu gibi kulaklannl saolr elti.

Jggilere yrllar boyu ninniler sdylendi, 6vg0ler d0:
z0ld0, agrtlar yakddt. Baztlan onlara sakin olmalarl-

' n iiottledi, dioelleri "kiilt0re" ya da "egitime" ihti-
yaqlan oldu$unu soyledi. Qobanhk yapmaya he'
rreslilelinin anlaytgtna g6re, iggiler hiq bir zaman
kendilerini kunaracak kadar olgunla9amadllar.

E0er bu ig biiyle giderse hazlrllklar sonsuza ka-

" dar s0recek. Halbuki duruin tam da Kolomb un yu-
murta$na benziyor: Dengede tutmaya qallqmak

boguna vaklt kayb demek. Qiizum yumurtantn ktqt-
krrmakta yatryor.
OzgUrluk amacmt gerQekle$tirmedikqe' hem kalr-

lann hem de seyredenin hayranlloml kazanan bir
toplumsal hareket boq bir ftgdlr asllnda, sadece

@k ses Srkarl].
ldeal durumda $u iki dtisiince iirtiisair: Bir yan'

dan kollektillik-ki. hlcbk sekilde bireyin bairmsrzlr
Omr gozardt etmeden dayanlsma yoluyla yaralllan
uyumdur, bir yandan da bireysellik -ki bu da bireyin
baQrmsrzlr$rna saygr gdsterileceginin garantisi.

GdI0hiige bakrltrsa, bug0nkti toplumun en kdtti
0zelligl -dtizeltelim, genelligl- "yoksulluk". Halbu-
ki bugiin daha k6tti olan kdleliktir. Kdlelik insanl
yoksulluga mahkum eder ve katsl koymaslnl engel-
ier. En buyUk geytan, kendini zongin ederken i99iyi
siimiir€n sermaye de$ildir. En buyiik geytan, insanr
grplak ve savunmastz btrakan otoritedir. Bug0n
loplum iQinde rastladtomtz her ltirlii hastallk otori-

leden kaynaklanr. Yohsulluk bir hastallk belirfisidk. 
-

Hastalroin adr ise koleliktk.
Evel, aglk ve yoksulluk insanln nefesini kokutur.

Ama zenginlik daha beterini becerir, ortallgr koku-
tur; Zenginlik insant tigkao{gl ve bencil yapalken,
otorite de, insanm duygulanyla birlikte kafaslnl da
ezer. Boyun eomenin sonu el etek 6pmektk, ugak-
kktr.

Hiabk Sey sermayeden daha fazla kan ve giiz-
yaqrntn dirkiilmesine sebep olmaml$llr ve ttinl tarih

olorilenin isledi0i bagl$lanamaz suQlarla doludur.
Zenginlioin ve olorilenin bir aztnftgtn elinde top-

lanmair ancak diOerlerinin ezilmesiyle m0mkiind r'
Yoksullu$un ortadan kaldrrllmasl, kdlelile son veril-
mesi iQin $imdiye kadar harcanan qabalann boQa

gihesi, bu Cabalarln yeni diktatorliik ve sdm0rii bi-
iimlerivle sonuclanmasl, hig kimsenin ihliyaclndan
iazlasrnr almadrgr vc hiq kimsonin pahollltrk lilsla
madGr bir hayalrn lntkatlslzhgrnl gdslcrnreyc ycl-
mez. Gariptir ama. su her zaman 100 derecede
kaynamaz, isterseniz deneyin.

Sfileyman DAL

onyargr 1: Krizin gecicl oldu0u inancr"

Onyargr 2: Aydlnlar olmazsa olmaz lnancl'

Bu dnyargt, insanlartn nezarette ya$ama a[$kan-
fi$rndan kaynaklantyor Halbuki aydrnlar bir zaman-

iJ*-rr"*u tailesi gibi aristokral Dir imliyaz peEin'

deler. HeDsi de halkln iinderi ve 60rellneni olma

hevesinde.Unutmayahm,her parlayan altrn degildir'

Pek qok aytirrr. (lilk)masllllll lakviyositlo ra0irlen

katabahkiarr kalilsrnl kaidrramarnrst!r' oysa pek Qok

srradan insan avdtnlardan daha treceliklidit.
Bir meslek.iiin 0niversite egitinri hazrt bir tisttin-

insan d0nva telasl iqinde unutuyor. arasrra. ser-

mave kendi 6istioi icinde boqulmakta lgsizlik dunya

caJrnda surekli Jtt'vor re aqlk yaralryor' Aqhk tec-

rit olmus bireyi koriak yapar, ama genellesmig aQ-

hk 6[kenin kavnaqtdtr.
Sermavenin kiizini "uzun dalgalai'la otcleyenler

bu olavt iolunayrn "med-cezir"ine baglasalar daha

iyi ola6ak, hig oimazsa tifko dalgasl karElslnda Qa-

qrrmazlar.
Flenrliler iso baskl llicimlerini tcclil olmus bireyin

korkakhotvla denivorlar ve "daha geniQ demokrasi"

iokerini 
"kullanmava hazlrlantyorlar' Neyse ki de-

mokrasi kann doyuracak bk $ey deoil. insenlar ek-

mek isliyor. Beagan ve Tliatcher'a dikkat'

lnsanrn iki temel vazgeqilmez diirtiisti vardrr: ek'
mek ve iizgiirltik. Dooanln insan iizerindeki basklsl

tur0nden baskllan (sel, deprem, volkanik patlama)

dert etmeve oerek vok. insanr qileden gtkaran, in-

sanhorn tiieriie leniere kapa$r gibi konan baskrlar'

Yem6qin kapaksrz lencerede de pi$ebilecedini bir

ttirlti irrlantavanlara. yemeOi pi$itip vedirmekten
baska eare yok.

OzgurlUk tutkusunun ya$amadr0l kaftnca yuv?sl

va dian kovanl modeli ozerine kurr'u "sosyalisl'

ioplumlarclan insanhk, tizgurliik adrna pek birqey

kazanmadt, kazanacagl da Yok.
Evet, kabul edelim 6nyargllar var. Bu yazlyl bu

satrra kadar onyargllanyla okuyanlara yardrmct ol-

mak tizere birkaQlnl slralayallm.



[ik yaratmaz astnda. Saoduyu, sezgi yeteneOi.
insiyatil gibi $eyler 0niversitelerde altntp sattlmaz.

Biittin cahillioine raomen, iqlenmemig bh kafa,
iiorenmenin tekduze qarklannda aqtnmrq, ayncaftk-
larla zehirlenmis kalalara tercih edilmelidir.

Kiilt0rhi olabilirler ama, vakar meselesinde ay-
drnlar hiq de eoitilniig deoillerdir. Halbuki vakar.
koltors0z denen insanlarda bazen ptnl ptnl parlar.

Bii masa ba$ isinin bir atolye iginden hiqbir 0s-
tonliiou yoklur. Ve bu tip "temiz" iglerde qalrsanla-
nn dioerlerine "bilinq tagryrp:' yonlendileceoi de hiq
de 6yle sanrldror glbi "nesnel bir zorunluluk" falan
deoildir.

onyargr 3: Slyaset alanrnda at koqturmantn eF
zem olduou sanrsr.

'Siyaset "seyis"likten tiireme bir sfizc0k. Yani at
bakrcrlBrndan. At bakrcrlannrn at kosturmasrndan
daha dooal bir gey olamaz labii. Ama sdz konusu
olan at deoil de insanlardr. Attan inip eseoe bin-
menin zamanr da gelmislir arlrk.

"Politika" da hiq larklr deoil. Kentin isleriyle uorag-
mak anlamrna geliyor. Ama bu da belediyelerin
gorevi. Brrakahm bu i$i belediyeler. yapsrn, biz
"pastoral senloni"yi dinleyelim.

Siyaset arenasrnrn alicengiz oyunlan, yap-boz
bilmeceleri yerine islek ile eylem arastndaki Qeliqki-
nin aqrlmasr igin qabalamak daha anlamldrr. Esas
sorun insanrn. iqinden gelenleri soyut lallara bo-

oup, uzak vaatlerle dtelemek yerine bugiiniin geI-
qeoi halne getirmektk. Herkesin 0zerinde anlastdt
bir Seyin herkes larafrndan ve hiQbir mesih. kurtan-
cl, aracr veya teleciye mahal btrakmadan gerqek-
leqtirilmesi.

Onyargr 4: Bilginin deneyimden aince gelmesi
gerektl0l sanrsr.

Bu.6nyargr, arabayr alrn iinrine kosmak glbi bir

$ey. lglerin, tam anlamryla, hatasrz ve yanlgsrz Qu
ya da bu biQimde gidece$i konusunda hiq kimse ga-
ranti veremez. Eoer iiorenme srireci bdyle olsaydr
ya kediler kasap olurdir ya da hiqbir qrriik qsla ola
ma/dr Gercek hayalla islcyi$ larklrtlrr. Orrco qahg
maya karar verirsiniz ve ancak Qahsrrken ijgrenirsi
niz. Bir doktor da iqinin ustasr olduktan sonra cer-
rahloa baslamaz, nester kullana kullana cerrah
olur.

Sorun biiyle konunca, politika ile istigal edenler
hemen mokemmelliklerle dolu detayh bir cennet tab
losu qizmeye .hazrrdrrlar. Ama sorun bu deoil, Srra-
dan insanlara bh tek noktada guvennrek gerek.
Onlar yUrtimeyi, oorenmenin tek mtimktin yoluyla
iiorenecekler: yiiriiyerek.

Onyargr 5: Bir toplumsal
mimann garl olduou sanrsr.

Bu anlayrq, polilikanrn bir mirast asltnda. Polilika,
yiineticiler olmadan insanlafln birarada ya$ayama-
yacagrnr ima eder. Halbuki insanlan birarada tutan
ydnelicilerin keskin uzak giiroslultigo ve becelisi
de6il, insanlann toplu halde yasama iQgodosu ve
kargrlklr yardrmlagma/dayanrsma ihtiyacldlr. Daha
m0kemmel birarada yagama bigimleri yaralan lop'
lumlar, liderleri oyle segtioi iqin degil, o toplumu
oluqturan insanlann kendilioinden .eoilimleri bu bi'
cimleri dogurduou iqin 6yle yasamayt becerebilmis'
lerdh.

gocuoun eoitimi de buna benzet. Ogretmenlelin
qocuoun yetismesinde ve irorenmesinde rolleri s0'
rekli abartrlrr. Oysa deome iiniversite mezunlarma
la6 Qrkartan kendini yeti$tirmig "hayat mekte-
bi"nden mezun "kaldrnm miihendisleri", oo]etmenin
tigrenme siirecinin vazgegilmez bir parqast olmadl-
grnrn en qarprcr ornekleridir. Ustelik, iioretmenlere
raomen iiorenen dorencilerin saylst da hiQ az deoil-
dir.

Aym gey trp konusunda da s6ylenebilir. Bir dok-
tor -eger iilmediyse- hastasrnl tedavi eltioini s6y-
ler ve bu genellikle kabul giirtir. Oysa tedaviden
asrl sorumlu olan vucudun kendi dengesini saolama
doOrullusundaki egilimidir.isterssniz bir doktorla
konusun. Doktorlar i$lerini en iyi Sekilde. viicudun
kendini di.izeltme mekanizmalanntn iinundeki en-
gelleri kaldrdrklafl durumda yapabilmekledirler. Yi'
ne doktorlara raomen iyileqen haslalartn saylsl da
az deoildir.

Birarada ya$amanrn daha g0zel bicimlerini bul-
mak iqin kimsi:nin insanlan diirttip, yol goslermesi-
ne gerek yoktur. Engel olmastnlar yeter Mesele
egilimleri griQlendirip qekillendirmek,
lunu aQmaklrr.

onyargr 6: Yukandaki "dokunulmaz" anlaytg-
lara iinyargr demenin cahillik iiriin0 oldu$u iin-
yargrsr,

Tabii, iiniversite diplomast olmayan srradan in-
sanlara hayatrn karma$ktrornr anlayamadtklan, de-
0i5me ve de6istirmeye iqkin sorunlan kavrayama-
drklarr,bir su bardagrnrn bir d0zineden fazla i$levinirl
ol(luguru drisuncll)fl likleri sdylenebilir.

Bilinmelidir ki. srradan insanlar entellekluellerden
qok daha iyi sosyoloji bilirlel. Hele iS Qdztimlere
geldi mi onlardan Qok daha ileri gdru$liidiirler.

Qiink0 ontar ytrekleriyle gor0r, yiirekleriyle du-
yarlar. Entellektrieller diiqundiiklerini imbikten imbi-

6e geairip damrtrrken onlar iqlerinden geleni yap-
mrstr bile. Cahillik. iste bunlan bilmemektir.

Pullan krrmak iqin aorr balyozlar gerek. Balyoz
da bulunacak, balyozu putlann lepesine indilecek'
ler de, hiQ kugkunuz olmasrn.
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I$KENCE BrR KONUDUR
tr I

SURER GIDER
Oldukga uzun bir stlredir tarttgtlan, "sergilenen",

"lanetlBnsn" ve son birkag ytldtr g0ndemden d09me-
yen bir konudur igkence konusu. Oyle gOrUnmekte.
dirki kimse, yasalar ve de higbh ku-rum igkenceden
yana deoildir. Ama yaptlmamakta mrdtr? Boylesi bir
iddiaya kargalar bile qiiler.

-Yaprlmaktadtr, yaptldt,ve "birileri" tarattndan ya-
prlaca$a da benzer. lgkenceyi "dn$nnd0kleiini
yagamanrn" muhtemel bir sonucu olarak gayet iyi bi"
lenler ve bdyle birgeyin varhotnt tahayyiil Etd ed6me.
yenler tandrlar. lgkence kargtstnda "yrkrlan", "kiSi.
ligi pargalanan"lan yuhalamamak gerektioinda ve ig-
kencoyi y€nenleri alkElamak gerektioinde bugiin he-
men herkes (bazen olaytn faillerl bite) birlegebilk.
Ama iskencs haberlerinde, tarttgmaya kaynakhk eden
baolamlarda 6yle bazr noktalar varki, zihniyet b6yle
glderss bu olaylar ve tarttgmalar daha qok i0rece$e
benzer.

_ lgkence konusunda sa$Iklibir tartrgmantn hergey-
den once nelligo kavugturulmast gereken iki boyuiu
var. Birincisl bu kcnunun arltk kli$elesmig olari ele
ahn$ 0slubu, ikincisi konunun degerlendiriliginde mi-
he.nk tagr yaprlan kavramlar.

lgkence nedir? Bi; sOzvadt: Zhatay lanrmlamak
zordur ama g6riince hemen anlarsrnd. Fakat bu an-
layrg toplumdan topluma dedlgmektedir. Bazt Ulke-
l€rde adamt bir metreye bir metro bir h0creye kapat-
sanE bunun "kamuoyu"ndaki adr igkence olabillr.
Bazrlannda lalaka bile "baba dayagti' saylltr. T0rki-
ye'de herg0n yaganan itip kakmaiar[ amhierden pat-
ronlardan, siyaset adamlaflndan yenilen kiif0rlsri bir
yana brraktn, bir sorgulamada giizunuzon igine bin
vatlrk bh ampul de tutulsa, larelede koyun koyuna da
yatsanE bunlar "iske{co" saydmayacakllr. Nas.rl Ah.
m6l. Bey'le Ayge t-lanrm'rn evlilioi "toplumumuzun
modeni ve tarihsel hayattnda" kayda de$er bir "olgu"
olarak kabuledilnrezse, horgiin aynr makinenin 6niin-
de yamulmanE, segimlerde, para butan, orgiit kuran
ve size gdsterilen seQeneklere kendinizi temsil eltir-
mek durumunda olmantz, otuzbin lira parayla bir ay
geqinmek zorunda kalmanrz, igkence sayrlmayacak-
trr. Kamuoyunda igkence, ki$i aizerinde uygulanan do.
laysi fizik zorun- o da belirli niceligi aga-n-. adrdrr. Va
r$l(ence uzerine yazt yazan yazar.lanmtz, dergilerimiz,
gaz.€telerimiz igin, kamuoyumuz ve aydrnrmri igin, ye-
terll olmaktadrr bu lanrm-

Falaka, elektrik, askt, arhk bu herkesin bildidi v6n.
leml6rdlr iskencenln alameti larikalan. insantir [r6v-
le bjr ortamda birbirlerlne "o da i$kence mi? gu di
var" demeye baglarlar rahatqa. Genel iskenc6 igin-
d6 6zel iskence, binler ve milyonlarca insantn gr5zle
fi 6niine sorilir, onun kahramanlan vah vahlarla sey-
redillr (bh sanat dalt ve meta haline gelmi$tir artti()
,aillerl do yuh yuhlanrr.

Genal iskenceyi tan'madrornEda, ozel igkencenin
slzin igln lfade ettigl goy iyice stntrlt bir hale gelir. To.

Osman KONUR

kat igkence deoildir, elektrik igkencedir vb. zrrvala-
malan baglar.

lgkence bdylece belirli akt6r ve aklrisleri olan bir
seyirlik haline gelir. Bkileri.birilerine yaparlar, bazen
roller degisir, siirer gider. Onemli olan gdzden.kaga-
caktrr bu arada. O da iskenceyi doouran zihniyettir.
Sanrlrrki, o zihniyet o nerede oldu$u bilinmsyen o ka-
ranlk yerde o karanlk kisi iaralrndan yaprlan o ka-
ranhk iStir.

Oysa o okuldaki cetvel daya!rndan, sabah altrda
kalkma zorunlululuna kadar her yerde yagamakta-
drr. lgkencenin verili tanrmrnr kabul ettiginlzde artrk
ilelebet "kocakanlar gibl" a0rt yakmaya
mahkumsunuz.

Ama bu genel kabul garmuq "tanrm" igkenceye
karsr olan (herkes kargdrr) onu "teshir edenlsr" la-
rafindan 6nsel bir onay aldror gibi, birgok yayn or-
ganr igkenceye karqt mticadele ettigini ilerl sfirerek
konuyu igkencenin zihniyetteki temeli olan kavram-
larla tarttsmaktadtr.

lskence-e;l genig ve en daranlamryla.erk kavramrn-
dan soyutlanarak ele alnamaz. Ama bug0n o kedar
dar ele ahnmaktadrr ki, birileri rahathkla "kendi
iklidarlarnda" igkencenin olmayaca0tnt soyleyebilir-
ler. Ustelik o iktidarrn kendisi igkence olsa bile. lg-
kence elegtirmenlerinin 6nemli bir krsml igin igken-
cenin kim tarafrndan yaptldrgr, ne zaman yaptldtgt 6
nemlidir.Kimisl Staiin taraf rndan yaprknca,kimisi Hu-
meyni, kimisi de Hiller ya da Pinochet tarafmdan ya-
prInca ele$tirir. Kimileri de Avrupa parlamenter de-
mokrasileri temelinde giindelik hayatrn rutin bir igken-
ce haline geldiui bir ortamda "tarafstz" olarak btit0n
bunlafl elegtirirler. Ama hepsinin da$arct$rnda "amaq
.her tiirl0 aract megru kllar" ilkesi hazrr beklemekte-
dir. Erk isteyenlerin ve erk sahiplerinin birincid0stu-
rudur bu.

Bu.nedenle igkenceyi.erkin kavramlanyla lartrgrr.
lar. "lskence yanlqtrr", "lgkence do$rudur'gibi. Ama
istisnasrz hepsi iqin "ko$ullar", o kahrolast "kogullar"
beiirleyecektir bu dogruluk ya da yanlt$ltot.

''Allah igin", "Millet ve devlet igin", J'proletarya
iqir", yaprlabilir onlara gdre. Bunun onlarca 6rne!l-
'ni gdnnedik mi? "Dogru" ve "yanfig"l belirleyecek
hale bir gelsinler o zaman gt r0lecek ve gosterilecek-
lir bUltin bunlar. Do!ru ve yanhg her tiiriinden erkln
kavramlandtr. lgkence do$ru ya da yanhg delildir. lq.
kence qirkindir. Eger "ahlak" "bir yagam esletigi"
ise igkence ahlaksrzhktrr. Neden mi btiyledir? lgken.
ceye kargr miicadele edenlere briyle geldi!i igin b6y-
ledk. O miicadele kendi "esletigini" yani kendi "ah-
lak"rnr herhangi bir dogrudan destek almaya gerek
duymadan kuracaor olu$turacaor lgin b6yledir.

l$kence qirkindir, o, hiqbir araghk rizelli!iyle ma-
zur gdsterilemez. Qiinkii araQ dediklerimiz bugtinain,
Simdinin, yaqamtmtztn ogeleridir. Onlar hiqbir nurlu
gelecok igin qirkinli$e teslim edilemez. 
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BIR GUN

Saatin qalmasryla uyantrstn sa-
bahlan. Ya da drgandan gelen bir
ses, belkl de annenin d0rtmesi;
ama yalaktan kalkarstn sonugta.
Sabahrn kOrU olmast gerekmez.
Ama uy.anrrsrn. Miskin miskin kal-
karsrn. lge yetigmen gereklyordur,
aceleyle lrrlarsrn Elini yuztinfl yF
karsrn. Yrkamak zorunda deOilsin.
Sabah kahvaltrnr edersin, her-sa-
bah etmen tabii ki gerekmez. Ozel
blr gun, tatil ya da bayram g0nti
ddgllse drgan grkman muhtemel.
Okul, ig, kahve, aylaktk ya da bir
bulu$ma. Nedeni ne olursa olsun
drgan grkarstn. Yagadr$rmrz top
lumda ige gitmek igin evden grkar
insanlar genellikle. Ve yine genel-
likle sabahln erken saallerine denk
d09er bu grkrg. lsteksiz olursun ka-
pdan adrmrnr attrgrnda, ama gk-
man gerekir. Boyle hlssodersin.
Para kazanmak zorundasrndu. Fi-
ziksel varlornr devam ettlrebilmek-
ve donya nimetlerlnden az buguk
coplenebilmek ancak para kargdr-
0r yaprlmaktadr. Yagamak igin pa-
ra zorunlu. Bug0n b6yle. Dilenebi-
lirsin, Calabilksln ya da qaltgtrstn.
Genellikle eahqrlryor. Daha do$ru-
su byaprhyor. Bilinen anlamda bir
i9 yapmayabilksin. Ama dilenmek
gibi, para kazanmak iQin yaprlan
tom eylemler i$tir.

Sdziin krsas, sabah kalkhktan
birkaQ zaman sonra iqyerinde bu-
lursun kendini. Bu "blrkaq za-
man", ssnin gibi sulatstz insanla-
nn, senin yapt6rn gibi ige ulasmak
iQin geeirmek zotunda olduklan bir
zamandrr. Suratsrzdfilar. zira kim-
se isteyerek i$e gitmsz. Elde zo-
runluluk var.

"igyeri" diye ianrmlanan bu ms-
kana ulagtrOrnda, baglarstn "Qaltg
maya". Senin gibi yaptr$ iglo
uzaktan yakrndan ilgisi olmayan
insanlarla birlikte vida stkarstn:
bordro lutarsrn, slmit satarstn, mu-
hasebenin ilkelerini ezberlemeye
gahgrrsrn. Yaphorn "ilretim" diye
ianrmlanrr. Nedenini niginini biF
men gerekmez, ilrelmen gerekh.
Birisi igin, devlet ya da toplum iqin
Uretmen gereklioi stiylenh. Senin
aQrndan, o iiretilenleri kullanabil-
men iQin, adr gegen gereklilik, zo-
runluluktur artrk. qalqma eylemin
var olan yapda, zorunlu hale gel-
mistir. lstedidin zaman ve istediSin
kadar qalEamazstn,Belirlenen 3U'
reler ieinde 19 giirmek durumun-
dasrndrr ye kargrlt0tnda "bedelini"
alrrsrn. Deliqik bigimlerde ya da
miktarlarda olsa da aldr0rn qey so-
nuq olarak senin bedelindir, para
olarak iladen.

Can BUBAK

Bu mekandan Slktr$rnda 24 sa-
at olarak bellllenen gonun YarlsF
nr tamamlamlq olulsun. Eve Ya da
istedioln bagka bir Yere ulasmak
icln. senin qibi bezgin insanlarln'
s'enin yaptrErn gibi, yine "bilkaq
zamanlk" soreve katlanmalan 96'
rekir. Bezqindiiler, zira qai$mak
zorunda olmak Ya da zorunlu Qa-
lrsma. 6ld0rmes'e de siilindfirur.
eir Uilavr da atlatholnda 24 saat
olarak tintmlanan g0n lqersindE
mekanik saat 20'yi gdsterir. Bir g0'
niin 1/3'liik s0resini uyumak eyle
minE ayt/dtOtnda 6n0nde kendine
avrracak 4 saailik blr s0ren vardlr.
N'e vaoacaksan. ns istiyorsan bu
s0r6dd vaoacaksrn. Sevmen, e0-
lenman, Saqka insanlarla llelillm
kurabilmen bu siire iQinde g6t96k-
lesecekB0t0nkatlandlklann bu k&
ddrcrk sUre icin de0il mlydi? Ya'
sa... Koskoca 4 saal. O Pek Yiic€['
ii6in cadrn oereklerine uY ve hz'
tr-va6a.- Zira havatrn bdyle "bir
ouh"ierln toplami. 50 yrlllk bilinqll
iasamtn icinde toPlam 5 Ylll agmaz
iaira ait 6labilecek siiro. Agmaz
va. istediiini de YaPamazstn bu
iiiiede. Yapacaklglrn belirl6nmil
ve srnrrlanm6ttr. Oniindekl seQe
nekler sonsuz degildir. Televlzyon
sivredersin, kumir oynarYa da ie
ki igersin. Eolence biaiml6ri de tiy-t<i icersin. E6lence biaiml6ri de tiy-
le qok aegitlidegildir. Bu4 saati ke'
sio atahizsrn baskalarr iQin halca'
di6rn zamandan. Kenetlenmig bk
va"prdan parqayr kopanp atmak'
ireh de tek bag'na, biraz zor' Ya'
pr buna izin vermez.

Bu igkenceYe neden kallanlr'
srn? Zorunlu mu kolelesmen' Yok'
sa istemeyi beceremeyen sen ml'
sin suqlu?

llr

'{,1
L

Pazartesi Salt Qargamba Persembe 'Cuma Cumartesi Pazar Pazarlesi Sa



LIBERTERLIK
VE
EKOLOJI

Desanlralize toplumdan liberler toplurna uzun bir
yol vardrr. Bu lmkanr aynntrl olarak incelediysem bu-
nu, liberter bir loplumun uzak bir ideal olmaktan 6te,

oldu-
rin elesti-
qegirliligi

bozarrz; do-
giigleri yok
,anrn geligi-

mine, qevreyi sonunda daha ileri yagam iqin
uygunsuz krlan mutlak bir gerileme getiririz. Bir de
ekoloiinin yaprcr mesairnr toparlayalm: dooal diinya-
nrn birlioini ve'dengesini ilerletmek istiyorsak, onu
uyumlu krlmak istiyorsak Qegitlili6i korumal ve arlrr-
mahyrz. Kugkusuz sadece kendi u0runa qesitlilik bos
bir hedeflir. Dooada Qesillilik kendili0inden orlaya qr-

kar. Yeni bir t0rtin yetenekleri iklimin insalsrzlgryla,
yrrtrcr hayvanlarla baga qrkma kabiliyetiyle ve orlamrnr
kurma ve genisletme kapasitesiyle denenir. qev-
rede ortamrnr genigletmeyi bagaran tiirler aynr za-
manda bir biittn olarak ekololik konumu da ge-
llgtltlrler. E.A.Gutkind'den aftnan bir climlecikle hem
kendi iqin ve hem de dengeli bir iliskiye girdigi diOer
ttirler iqin "cevreyl geli$tirir".

Bu kavramlar loplumsal teoriye nastl uygulanrr? ln-
san doianrn bir parQast olduguna gore dooal qevre-
deki bir geniglemerrin toplumsal geli$imin temelini de
gonigletecegini sdylemek lahminim birqok okur iQin
yeterli olur..Ancak so,unun yanrlr birqok ekoloiistin
ve liberterin d0giindii$iinden qok daha derirllere gi-
der. Yeaiden, Ceiitlilioin bir ir0n0 olarak ekoloiik den-
ge ve btt0nliik ilkesine donmerne izin verin. Bu ilke-
yi akrlda tutarak bir yanrta dogru ilk adrm Herbert
Read'in "The Philosophy of Anarchism" adh kitabrn-
dan bir pasalda verilmistir. "llerleme 6lQiitii"nU su-
narken Bead $unu gozlemliyor: "ilerleme bir toplum-
daki farkhlaqmanrn derecesiyle 6lQiiliir. Birey birlik ol-
mu$ bir kitlede bir birim ise yagamr srnrrh, srkrcr ve
mekanik olur. Ayn eylem alanr ve potansiyeli ile bir-
likte birey kendisine ait bir birim ise rastlantr ya da
Sansa daha Qok ball olur ama en azrndan kendisini
geli$tirebilir ve ilade edebilir. Geli$ebilirkelimenin
ger0ek anlamryla geli$ebilir-gtiQ bilinci, canIhk ve se-
vincini geli$tirebilir. "

Read ne yazrk ki, bu diiiiinceyi geli$tirmese de il-
ginq bir baQlangrQ noktasr saglyor. Baqlangrqta dik-
katimizi qeken ekolojistinde liberterin de kendilioin-

Murray BOOKCHIN

Qeviren: Handan TAYYAR

denlige g0ql0 bir vurgu vermesidir.Ekolojist, teknis-
yenden fazla bir qey ise,'dooa 0zerinde iktidar' tikri-
ni reddetmeye elilimlidir.Bunun yerine o,yoluna eko-
lojik konum iginde'ydn vermeklen' bir ekosistemi ye-
niden yaratmaktan gok onu ldare etmekten s6ze-
der.Libertere gelince, toplumsal kendili0indenlik te-
rimleriyle, toplumun ve insanlotn imkanlaltntn ser-
best brrakrlmasrndan,insanlann yaratrctlt0tntn dizgin-
lerinin dzoiir ve krsrtlamasrz krlnmastndan stize-
der.lkisi d;,kendi tarzlannda, otoriteyi menedici,do-
oal ve toplumsal bir durumun yaratlct potansiyelini
srnrrlayrcr bir yijk olarak gdriirler.Hedefleri bir alanl
yiinetmek dedil onu tizg0r brrakmakttr.AnlayE,akll ve
bilgiyi bir durumun potansiyellerini ycrine getirmenin
araclarr olarak gor0rler,onun polansiyellerinin yerine
geQecek 6nceden lasarlatrnrs likirler ya da gelisinl-
lerini Qarprtacak bir dogma olarak deoil.

Bead'in kelimelerine yeniden donersek bizim dik-
katimizi qeken liberterin de ekoloiistin de larkfilagmayt
bir ilerleme 6lC0l0 olarak gOrmeleridit. Ekoloiist bi-
yoloiik ilerlemeden sdzederken 'biyotik piramit' teri-
mini kullanrri liberter ise toplumsal ilerlemeyi ifade
etmek iQin 'bireylegme' kelimesini kullantr. Flead'in
otesine gidersek giderek artan bir birlige qogalan bir
farkllaSma ile vanldr$rnda liberter ile ekolojistin Qa-
krglr$rnr goriir0z. Gell$en bir btittn krsrmlaflnrn
qesitlili0l ve zenginli6l ile yaratrtr.

Ekolojistin bir ekosislemin alanrnr genigletmeye ve
liirler arasrnda 6zgtir bir kar9rhkh etkilesimi ilerletme.
ye qahsmasr gibi liberler de toplumsal deneyimin ala-
nrnr geni$letmeye ve geli$imindeki bUtUn krsrtlama-
lar kaldrrmaya qalrgrr. t iberter toplum yalnrzca erk-
siz bir ioplum de$ildir, aynr zamanda insan iqin, hem
krr hem de kent yagamryla saolanan bir uyancrya, li-
ziksel ve zihinsel etkinlige, bastrnlmamr$ duyarlrga
ve ozyonelinrli manevilioe, toplumal dayanrqma ve bi-
reysel gelisime, bolgesel kendiligindenlioe ve iizdi-
sipline zahmetli isin kaldrfllmasrna ve hiinerli igin art-
masrna yolu agar. Bizim Sizolren toplumumuzda bu
hedetlerbirbirini drstalar ve hatta taban tabana zrt gibi
gor0l0r. Tam da giiniimiiz toplumun loiistioi nedeniy-
le dualiteler olarak gdriiliirler 'keni ve krrrn aynlma-
sr, igin uzmanlagmasr, insanrn atomizasyonu- ve li-
berler tolumun fiziksel yaprsr hakkrnda genel bir d0-
$iince olmaksrzrn bu dualitelerin Qiiz0lebileceoine
inanmak nriimkiin de0ildir. William Morris'in News
lrom Nowhereadlt kitabrnr ve Peter Kropotkin'in ya-



zrlaflnr okuyarak b6yle bir toplumun nasll olabilece'
di hakkrnd6 biraz likir edinebillriz.Ancak bu eserlet
;e yetorli dedildk.ikhci D0nya Savagl sonlasl tekno
loiili gsliqmelellni ve ekoloilnin gellsimiyle yaprlan kat-
kriaribu eserlede bulamayrz.'Utopya yazllarfna gir-
mek icn burasr uygun bir yer delil ancak genel bir
tartEma icinde blle bazl noktalar verilebilk.Ve bu nok-
talair ortava kovarken yalntzca bunlan destekleyen
daha aarkikoloiik 6nciiilerinde!il, aynl zamanda hii'
manislik olanlann da Uzerinde durmak isliyorum.

Liberter blr toplum desantralize bir toplum olmalF

tlni$i:1*",--l""gs3iil:yy,*i'.'gili':i'""s:
il;;fi;ilfrd,"; irenl b-ovutiar eklemek lgln de

Vll'.#iiriii".u6vrtiair ve nulisu, vurttaglar arastnda

vffzviize.oenellikle saminii ili$kileri engslleyeceR olr
ienirOen-aetrsete O0$tiikled slk slk halrrlatlllr'lnsan
iJrir-a'unrn i,ovuilarinr kilq0ltmek grereklili0i aqrktrr'

irlmen- kirlenmb ve ulallm sorunlarlmlzl Qozm€r
ili,i.i'i.iiiii,i"'s;Gk tobluluklar varatmar iqinsir
a'ntimda. lnsanlilr lnsanlleitlrmemlz gerextyor'. I e'
lelon. leloraf. radyo ve televizyon allcllarl glu.eleK'
;;;;iil ;;;,td iilinlar ararndaki iliskilere alacrlrk€l'
il-Jri'ilii-,iiilititt" 

"ldu6unca 
az kullanrlmalrdrr' Kol-

iliiiil;;il;ilffiJn lunlii Arin" v'"ama.m.clisi'
baz actlardan, toplumsal kararlar almada Dlr mooel

;irffiIilifti;'Dlrirur; buttn ovelerinin'mecllsde
;ffi;ffi;'h5;ffisl'Liri trakrndi etrarlr bilsi sahibi

;ffi;i;;fi ; ;ift; b-ulundurmasr serekir' Dogrudan

Iil'i""it"riJr, * v0zviize lartrsma voluyla.oun tu-

tumlannt 66renmek,s6zlerini incelemek ve duQuncB'

iJiiiiiii-rioiitietini de tarlmak iQin uvgun bir konum'

da olmaltdtr.
Kiiciik toDlttluklarlmlz ekonomik olarak dsngeli ve

coilGntti otmatrorr, krsmen yetel hammaddelelin ve

Eiifr iiilvniitarntn tam kuilanrmrnr saglamak iein,

krsm'en de bireylore aqllan-tallmsal ve end0striyel
iir-iiiiii"iiq"iistittek liin. Ornegin milhendlsllk v&
niinda bk iercihi olan bir lopluluk 0yesi ellorinl top'
liiian uiditast,tmamaya tasvik edilmeli' d090irce
;d;i k;;itt"' da gahgirrmava voneltllmeli'
'dofiustan' cittcl hadde labrika$nln Qall$masryla la'
n,"fiii,Oii. tiiit'enaisi lopraktan, d0s0niiril belden ve

iriircivi lnaiistri alelvesinden ayrrmak, uzmanlar ta'
ialrirrian loplumsal kontrolun tehlikeli bir dsreceyo

ulasmasrni varan bir mesloki aglrl uzmanlagma de-

rec6slne vol aoar. Aynt derecedg onemli olan' mes-

iiriir. -6iesvbnel tizmanlagmantn toplumun haya'

iiu-tr trdaete vlrmaslnl engellemesldir: DoEanln tek'

nlsven taraflndan lnsanla9tlnlma$ ve toPlumun DlyG

log laralrndan do0alla9tllllmasl.

Ben liberter bk topluluoun aqlkQa tanlmlanan bir .

ok-sistemo yakrn olica$rnr ilerl silriiyorum' Bu top'
tum lirtttlas'mrs, denqeli ve uyumlu olacakhr' B6yle
oii eioiistemi,i Yunainpolls'ihde ya da ortaQa0kc
miinonde buldudumuz gibi ayr bir merkezl olan bir
t<enriet vadrt gdrun0mlnoe hi olacalr yoksa Gul'
iin.iin anirOii-i qibi avn bir merkezi olmayan dagF

niliootuturuariai'mt oiusaca0r tartrfllabilir' Ancak bu

looluiuklarrn herhangi bhi igin ekoloiik b'i.yoklUk' oF
ta'bovutlarda bir notusu bsslemeye yeterli en l(uguK

ekosi!tem taraflndan belirlenir.

Yasam araclarl icln aqlkqa qevresins baolmh olan

.aiJ#ibnai'Jveierti 6ir iopiutur onu destekleven

i"iuiiringanai iiiskiler igin vdnibir v6n kazanacaktrr'

uzun donemde, kendlne yeterlllio€ ula$ma-gabasr
;;:';;ii; ffiib;iti'en iuartrt' ulusal lsbolumun-

ien ;;il;iiili ;tdr!unu kanrtlavaca$rnr d09unovo'
ir-,ii.-iii"ui 

"itoo"tiivel 
lmkanlann toPluluktan top-

';Jlu*f H;:"lyl"Hil?|i,3',"|3''"?3",3!i-"i[,?,:li
IirnGvieiini aa6a akrllrca ve sevgiyle kullanmasr'
ni vol'acacaktrr. Tasrallllk 0retmek bir larala gorox

iiJrio'iir"iti"iiitiEi" birevsel ve toplumsal sellgim.icin

ffiilii#ili-ifiiltugihavat verbcet< cevrsvle birlik-

yaratacaolna inanlyorum.

Rirevsel- mesleki ve sanatsal solumluluklarln ro'

ff$#ff i"lfifi #fr,li#i{i'drff$*#u

;ilnglFir'{ffi#*iT['#niiillIiHil[
liy,''J:;ri::fl IHt',fr!J;,Jff istL,gY-",113i-
1,"'.il 

"r'iirit"" 
ilore'daha az ya da daha gok) elkin-

x*ll,:"1;hgi?Tfilf i:3glx'i,3*:',nliIi:qll
ffffii;"""Ji6ilbi; i-a'eaiJi' Vasam'n u0t0nlu00 va da

'gn*;*il'ffifttffif,f,mil-l'i#ffi

Hil;;E;ffi;;rieieloz oiten tioerier bk roplum

bu aniaytgtan daha azlyla yelinemez'

Pratikte ekorollk toPl:.T:f:1,'ffi ,:TlTffil ttil'idengell, uyumlu bir botuno€ orrr!
6ir'iiif hleqiminrf 99:3i:.9:llj,[fl i,$l,ifJ:,fl ";
caktrr. lnsanl Yefle${gqnv? :n::
iJn'uirg;re'ioruviaP$f I'l?F,AI?J',ffi h,:i"fr 'i
I"$i -"fJ: S-9ff:f T.fl i,illlH ;;arssar ufia-

[l'r"fr &1k:ii;!!i*rl:1ilflI$f; ill",.S'Sili*:

*fl;r,$rklif';#*;*ffiflft hl,',"ffi

tr*xpifiiliffi tTlir,ffi]igfsfiiHi'iH

E*ffi$ffi;fr1$,{lli}l'i'fltflfl
;T iffi i;;;'ff : H.anlar araslndakl larkhltklar savgt

il#;;;;i;e"iiil **rlt :fl P,Tgg1li1xl'l[l:

fl 
i-1trllHfilt".#'ht1itutf i,s'ti'lriffi

[iltitau+$ifl tt,t1?[urr,"af,fl#Hlkarlinn wum kazanmaslnt Yan!

l!ff*ndrirriidit[]Ti.i';F.i:flf trJj}i{

tilqfrfiiri$*{'r.f-{*iff#ffi

I
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hIBERTER Dy$uNcENiN
u9 SACAYAGI

'1'
P.J.PROUDHON

clnlg:
"Liberler dugiince" diye bir kavramla yola gtkt16tmrz_
da, kavramtn lgini neyin doldurdudunu sorarik i".
baglamak gcrek. Sebastian Faurera grire,,,OtoritL"
yl reddeden ve ona kargt d6vu$en he-rkes bk tiber-
terdlr".Ami bu tanlmr kabul etmek Tolstoy gibi libir
terler de oldupunu d090n0nce oldukqa zoi.bigerta.
rattan_ bug0n artrk ,,ktasik" 

diye adlairdrrmak iorun_
da kaldlgtm Proudhon, Godwin, Kropotkin, Bakunin
laraf tndan getisliriten yaklagrmtarda, hep UugUnJeir
kalkarak ona varrlacak bir..Gtine$ gehir" iarken,
Stirner, Totstoy, Sorelve diger bazrtiri.ai o, voiiiiil
, Ote yandan liberterleri, tahakktime karst vUriitt0k-re kav-ganrn merodolojisinden katkarak iyirmlii cii
q9I maiTkpl deoitdir. Sozgetimi ,,gidder;, 

ozerine
araraflnda birgok farkft[k vardrr.

- Fakat.biitUn buntara kargrn, onlan birleqtiren ve di-
p€l dugunce akrmtanndan aylran bir dizi 6zelligi ko-rayttkta butmak m0mkiind0r.

...-1648 lngiltere'sinin Digger hareketi lideri Gerard
wrnstantey gdyle der:. ',Dilerlerinin iizerinde hiqbir
tord..otmayacak, Q[ink[i herkes kendi lordu olaca'k.,,
trutun. tiberterter iqin bu, bk ilkedk.

P.J,Proudhon, Qiiyle yazar: ,,iktidar 
iQin ugraqltk-

la,r,sorece islisnasrz biittin partiler muttatiye-tgit'i6in
Cegtlemeleridir. " Fiir0n tiberlerler bu g6rr:!e i<aiitrr
v€ OzgiirtUk igin miicadelede ,,potitik" 

mlcadeleyi bir
yontsm olarak reddededer. ,,Demokrasi 

halxnr Loe-
menliuini, liberter drig0nce bireylerin egementi0]ni
:ay!!yr" diyerek, demokratik stltemle iratannOiii
farkltltgt vurgularlar. Servele karSt olmakla kalmaz,
servstte insant yozra$ttran onu uyugturan bi, ktit0l0k
ourou,(taflndan onu sevmezlet de.

_ 
Yine.h6men hepsi, loplumu iqQl stntlt ve buriuvazi

orarak it(t ana stntta b6lmezler. Uretici, y6netiled. hos-
nutsuz olmadurumtannr temel alarak haki;l;ve lid_
medilonler olarak gtlrtirler ve proletarya onlai iqin ;jr
zaman tahakkiimtin olduSu her yerd6 varotan 'nk ie.
srmdir. ve ho$nutsuz olan her zaman o olduou iqin
ozglirluk de onun eserl olabilir ancak.

Liberter dUg0Jlcenin $ablonu Qrkartita,n.rz, 0stelik
o -her ne kadar iyi yazarlara sahipse d" ya.rdlklarrn_

AIi KUREK

dan Qok yapttklanyla 6nemlidir.

_ . Liberterlerin larlrgmalan "ustalardan" yaptlan altn-
trlarla sonuglanmaz. Her tarttgmantn,,tirirgmasrz,'
aracr olan "kutsal" metinler yoktur ortada. Liberter
ustalar vardtr gtphesiz, onlardan dgrsnilecek gok gey
oe vardtr, ama bu durum hiebhlni hareketi iizerine
gdreklenmeye yOneltmemigtir, 90nk0 her hareketin
bir kabuou vardtr ve bu hareketin kabugu buna el-
vermoz.

Kropotkin1914'te yagalntntn yantlqtstna d&serbk
l.Diinya gavastnda Almanlar'a iargrlngiliz ve Fran-
srzlann desteklenmesini savundulirndi- yani sarj-
San devletlerden bir taratt terclh etlidlnde_birkac va-
krn arkadastyta birlikts orlada kaldt.iaraftar ve iiiii_
tanlarrnrn sayrst sadece Avrupa'da 2.OOO.OOO.u bu-lan harekeli onu lek bastna btraktt. Ovsa avnt sev
Marksist Kautsky taraftndan yaptlnca Atman Sosvdt
uemokrat Partisi biiyiik bir qogunlukla ustasrnrn 6e.
Sinden gidiyor ve (autsky'i d6neklikle suglayan Le.
nrn rn Husyast 1939'da taraltarlarrnrn birqolirnu ko-
ruyarak Statin'in emriyle Nazi Almanyasi il6 birlikte
Polonya'y iggat ediy6rdu. Ustetik biigok tromiiniir
Stalin korkusu ile b6i-te bk tavfl destektirmeyecet ii-
dar uzaktaydr Stalin'den.

.. Liberter hareketin tarihl, otorit'enin ksndi iginde b+
trrmesini engellemenin en gtizel drneklerini vermis.
tir. Ama garantilerini de$il, konu insansa orada hii-
Orrqeyin garantisi yoktur. Garanti arayanlar seM
aqa9lannrn alttna gltsinler, orada sonsuz blr huzur
var-

. Dolaytsr.ile. liberter hareketts, Bakuninci, proud-
honcu ya da bilmemkimci olunmaz. Orada insanlir
"kendi" otur vs ,,k6ndi" gibileri butd. S#;;iil:
ledir bu durum:

"E$er canrnr kurtarmak igln ddvii$eceksen
Yedi ki$i gdrmell kargrsinda diigmanrn,
tsiri pazar giin0 tatilde bir isci.
Biri pazartesi lse baslavan-' '

Biri para dtig0rimedin 'O6r6ten.

Biri bo0ularak yiizmo fiienen.'
Bki de atalannin korudtilu bir torun,
Ama biitiln bunlar da veimez.
Sen kendin yedinci oliraya bik.',

_. _Birgok yazrl eser btrakan liberter vardtr, onlardan
ogreneceklerimiz de. Uzerinde bircok tartlsmantn vii.
riiliildtigii ve Tiirk okurunun kendi eserte;inA;n A;.
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dll d6 Karl Marx'tn "Felsefenin Sefaleli" adlt elesti'
iilnOen ;'ranror$r" Pierre Joseph Ploudhon bunlar-
dan bitldlr.

pieNNE JOSEPH PROUDHON

Proudhon iizerine vazmaya herseydsn 6nce, qe-

tlsi<tteile dolu otan bu otisunilr0n (uetki de Celigkileri
ldiiJabartrlanl bir cOmleiiyle baqlamak yerinde ola'
caktrr.

"Hlcblr slstemo sahip dooilim ve olmak da istemi-
vorum'. eder blr sislem olaCaksa, bu zamandan za'
inini aeEisen insan istemlerinin ta kendisidir.''

lnsan lsiemlerl dB gelilkilerls dolu deoil midlr?

Proudon ve onun gallgmalan bir geli$kilsr yumagldlr'

@liskl onun 6z[diir, zaleridir ve slnlrdlr. Fakal muh'

6m6ien onun mirasrnln en 6n€mli unsuru.ltP qg-qqt
liUo 

- 
diiSit oizi neleri diisilnmeye s0riikledigidir.

Pd,uOhon 18. yiizytltn aynlanma gaolyla baslayarak'
buoune kadaieviilen politik ve toplumsal d0since
oeienetinin. kendisinden 0ncekilerden elkilenen ve
[endisliden sonrakile]i etkileyen iqsel bir parqasrdlr'

Ama avnt zamanda bilinqli olalak kendini bu gelen*

0in-' aiiinai umus ve ona parlak bir gekilde ilk eleg'

thlleri getkmistir.

Bu firtrnaft dewim ylllarnda sorekli olarak "liberal
demokratik devrim"den "toplumsal devrim"e geqi'

tivuigutamrg ve Uu dtig[nc6slyle Franslz igci hars-
ketl ozerindo etkili ohuqtur.

Pierro JoseDh Proudhon, 1809 yrlrnda Besangon"
da do6du. An'asr babasr lsQl olan bk allenln en bii-
vok colufruvdu. Besanqon yuksek daglarla iiriilii vo
iakoben iuintruriyetQilerlo , diOer isyancl unsunlarln
oocl0 olduuu bir bolqevdi. Bu billgeden yelisen ra-
Jifltteri so-vle uir savhak bolgenin niteligi hakkrnda
iiUaca Oir iitir eOinftemezi sa0lar. Charles Fourier,
vlclor Huoo ve 6nce gerQekqi sonra da Proudhon
hawant biiressam olan Guslave Courbst. 12 ya$lna

kafar oastoral havatln orta$nda inek giittu. Daha
sonra besancon'dL okula basladl, Latinco, Gtekqe
;ahstr. Ozelli(b dinl eserler basan bir matbaada 9a'
tlimlir Oine ve dini esetlere olan ilgisini kiiriikledi'
Oie vandan vlne aynl d6nemde proletarya kavraml'
nr sdkillinoiidi kafisrnda. Marx ve Marksistlare g0'
re ivnrcr bh kimlide ve bir stn olarak oltak qlkarlara

sahlir olan proletarya yalnE endiistrilesmis ve endust'

rilesen Ulkelerde vardl' Oysa Proudhon'a 96r€ durum

larftrvdr- end0strilesmis 0lkelerde bile isqrler sno!sI-
liij"i 6rdil"ii[onv tioliv uvumlanamryorlardr, €sk za'
n'aar atrst<anlrklair. cerirait iliqkileri siir0yordu hala'

6J oni iore uir kavrp do0il hatta belki de bir kazang-

[. I'r'irui, 
",iiriiainin 

hiinen ardrndan, Proudhon'u
i;b;iiilir;;toiffrn 0q ortagrndan biri olarak s&il'
J.iri. iiu"t, uovrnca 5aganErz bir igadamr olan Pro-
iranon bu matbiada qilnde 10-'12 saat-galEtlKtan
#;;;ift6iAriii eierbnni vazmava' Buolav as'
lrnda o d6n6min igcileri igln Qok olagan0stu bir du'
rum dedildi, O donemde gallgma saatleri bugthKun-
ir"iiJ"ii tirta 

"imasrna 
iagmen iggiler bug0n daha

az okuyorlar. Neden?

Biraz vukanda Proudhon'un blr geligkilgr yumagl
oldudu vaztlmtsh' simdi bu Selilkilerine bir goz almak'
ta ya-rai var. "M0ikiyel Nedir?" adlt eserino Prouo'

hon g6yle ba$lar:

"Bana ktilecilik nedir diye sorulsa, tek kelimeylec+
iap veririm: Cinayet. Bir lnsantn ellnden istemlerlni'
iidiniiini. otlstinc6terinl, vasama va da 6lmo giiciin0
zoila-almak 6nu 6ldiirmek demektir.Bunu gOstermek

fcin uiun bovlu tartlgmaya gerek yok' Ve sonra baq'
ki bir soru iorulsa: Mulkiyet nsdlr? cevablm ben'
zer olacakllr, htrstzhk."

Bu comle cok cesitli yorumlara uuramlgtlr' B-a$lan'

olcta bu c0hrleve hic karst ctkmayanMarx ve tsngeE
iJi" ott!- iJirraohn (rrierkeiLveteilik' ademl'
merkezlvetcilik tartlsmalanndan sonra) ele$tirl l@nu-

su olmu6tur'. Ama bu kiiap Uzerine yorum yapabilme-K

icln herievdEn once vaztldlul ortamt ve tartlsma bag'

iimrni uitri'et< qereklidir'Bu-kitap yazrldrgrnda PIou'
dhon Besanco-n'daydt. O slldda basna yansly-an ur
iarhsma ruhbanlar araslnda htzla siirmekteydl' I al-
tsrlah konu kutsal kitabln S.emriydi. "QalmayacaK'
iin.;; eiii ,"ttip urna veni blr'yorum getilmeye QahqF
vordu ki Proidhon b0l0n qiddetiyle taltllmaya daldl
ie iinlii comlesini vazdl: "MUlkiyet hlrslzllktlr kendl'
nti iorrrun miilk'sahiDl6ri". Bu taltlgma ballaml'
nin srnrrtiuir uadtam oldu6u kabul edilecektir. oysa
Fiorarron. sozoitimi Bakinin glbi blr kollsktlvlst ya-

ntoieimuiriveit ars[r degildi, aksine kendi ld€altop'
ir*uGnoJ ftticur ,;niilkiv;t dnsrnu bk yer tutuyordu'
Onun iursrzlrk t'erimiylo kastettiol' 0retici emeKe.ka-
zanrlmavan, kir, hlsse ve kka ya da en onemlisl l*
"irJiin 

iinetiinotin kazanrlandr''Proudhon m0lkiyete

ialoiirrien "onun 0Q veqhesini hedel alarak yaptr

bunu.
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l.Mailkiyot 0z€rinde m0lk sahibinin sonsuz hakkr,
lstorse bog tutma$ ve dlger bkeylerin de kullanmr
na kapamasr.

2-M0lklyelln s0rekli karakterl ve miras.

&Miilkiyel hakknrn saElad6r gahgmadan bagka-
lannrn srtrndan yagama hakkr.

Bu tarlrgma iglnde Proudhon insanlann dogal hak.
lan konusunu da gllndeme gellrir ve m{ilklyetln dG
6al .blr hak olmadromr savunur.

Proudhon'un dl06r blr gellgklsl Utopya ozerlnedlr.
Blryandan ayrml bh ldeal loplum modelivarken ka-
faenda 6ls yandan b6yle blr nlhai q6z0mden kugku-
ludur. Ama bu onu 0lopik bir libe er ve bi. golecek
plano$ olmaklan kunaramaz.

"Yasalar yerlne sozlegmeleri koyaca0tz. HlQbir ya-
sa qogunlukla da olsa oylanmayacak. Hsr vatandag,
her kasaba, her endosklyol bhlik kendi yasalannl ya.
pacak."

Berl yandan ldeal loplum gemalannrn zorunlu olarak
bkeysel 6zg0rliik 0zerlna blr bask olugturacagtna
lnanr. Ozgorl0lon toplumsal blr dizi d6n0gilmlo fet-
hedllebllecellne lnanan llk liberter doqun0derdsn biri
olan Proudhon, slyasal erk rro ydnellm 0zedn€ b0.
yok deger tagryan gozomlBmeler yapmElrr.

"Slyasalerk nedh? Siyasal erk toplumun alanrnrn
dErnda blr kuruluglur. Kendl g0c0n0n ve egemenli-
glnl bu d6eal kurulugu ll€ halk kendiniydnotmez ak-
slne seglmle ya da solale usul0yls blr ya da blrkag
blrey y6nellr, olaylan idare eder, yanl blr aile babasr
eda$yla muhaftz, ytnellcl, mutlak ve s6s gtkanlamaz
lklidann g0c0n0 kullanrr.

Kollsktllalantn bu drgsal kurulugu -yunanlrlarm ar-
che dsdiklerl€gemenlik,otorlto,iktidar,lmanrn blrey
ael zenglnll$ln lqerdlul potanslyelle kondlnl y6n6te
m6yece0l, do$onemeyoceui, hareket edemeyecegl,
kendlnl ltade edomelrece$l hlpolezine dayanrr. Bu hi-
polez onun bk ya dEi bkkag klsl laralmdan temsil edil-
dlolnl vaisayar. Bu hlpoleze g6re kollektlt iktldan y0-
roten o0cle kendlnl ancak arao oroanlar dolavrmrv-
la ilad6 eber. Blze 6yle gorainiilror kl,bu kotlektit va'r.
Itk, toplum, ancak monarslk baskr, arlstokrallk s6m0.
r0 ve demokratik hakimlyet laratrndan algrlanan ha-
yali bir yaratrkhr. Sonugta onun kendl klgllegmlg lla-
desi kendlnl reddeder. $imdi, blzlm burada reddetti-
$imiz, hayalr lle, eyleml-ile, birllpi lle, kigilifiyle, klgi-
legmlg bk toplum, klgilelmlg bh lnsan kollektit lnsan
varlr0 kavramrdrr."

Yine Proudhon sosyalizm lginde o donemde lylce
belhginlegmlg olan olorlter-llborter eoillmlerin tartE.

masrnrn ilk orneklerins deoinmiglir. Har ne kadar bu'
gon marksistler, loninizmin, stalinizmin g0nahlann-
dan kaqrnacak gareler arayp, ustalannrn otoriter ol-
madlornr blnbir gayrstle vurgulamaya qalqtyorlarsa
da, o gonlerde bu lartr$ma iqindo Marx da, Engels
de "otorlter" kavramrnr reddetmek igin blr gaba gds-
lermemlgler \re tartEmanrn diger kulbunu oluglurmug.
lardrr.Gergeklen Marx'rn "devlet olmayan devlel" an-
laylgrna Parls Komiinil (1871) 6rne0inl gosteren
markslstlere, Paris Kom0niinde Proudhon tarartar-
lannrn qogunlukla oldulunu marksisllerin de k0q0k
blr azrnhktan 6te ge9mediginl hattrlatahm. Eger 9c
gunlukla olsalard sanBm bugon0nmarkslstlgri boyle
blr drnekten yoksun kalacaklardt. Engels "Felsele'
nin Salaleti"iln onsozunde Proudhon'la arastndaki
iliskiyi, bu'koc0k-burluva' sosyalistlni begsnmelen
Marx'rn kopardromt lle s0rersg de bunu Marx vo Pro
udhon'un su kirsrlrkh lki mektubunda bulmak pek
maimkiin olmuvor.aksine Proudhon liberlarletin olo'
rilerlerle bhlikt6 olmalartnrn imkanstzhOrnl gayel aQlk
bir dille anlatNor. 1845'te Fransa'dan BelQika'ya s0'
r0lsn Marx oiu muhtemel bir muttelik olarak gorur
ve onun gogltll olkslerln sosyalBlleri arasrrda i$bkli'
gi goruglerl uzerlne g6yle yazar:

'Bu baolamda gOr0S larkhltklan aydlnhga kqvuga'
bilir, ooruglerln mUbad€lesl ve slestitiselllk sallana'
bilir. Bu sosyallsl hareket iQin ve ulusal stnrlann sar-
srlmasr lqin llerl bl adrm olacakir. Vo eylem anlnda
bizlerin hem drgardakl hem igerdeki olaylardan ha'
berdar olmamrz biiyiik 6nem taqtmaktadr"'
Proudhon bu mektubu dikkatlo $6yle cevaplar:

"B0t0n 96t09 farkkfiklanna aglkhk getlrilm€st d0'
soncenlzi 60t0n kalbimle alkElanm... Fakat blz man'
trorn ve akln dlnl bile olsa yeni blr dinin psygambor.
leri olarak koymamalryrz kendlmlzl. Bu kogullar altln-
da memnunlyetle slzln orgol0niize katllmm, aksl hal'
de hapr."

Piene J6eph Proudhon, 1865 ylllnda 61d0. Cenaze
sinde binle;ce ifql, 6Urencive aydlnlar kara bayrakh
uzun bi ko elolusturdular. Paris sokaklannda b0yllk
bir sesslzlikl6 mezarl0a yUtiiyorlardl. O srada bas'
lannda blr albay olan askeri bir bando'hergayden
habersiz- marslat galarak conazeye do$ru y0rtllroF
du, ikigarip topluluk kargtlagtt, sessizlik \ro marg qa'
lan bando, kalabahklan b0y0k vo t6k blr ses yokssl-
di "Ol0ye saygr", bando daha albay emir vermeden
sustu, iiigarip topluluk biraz baklgttklan sonra kala-
balktan ikincl blr ses yokseldi "solam dawlu", bando
yine emri beklemeden davullar vurmaya bagladl v€
kalabalrk bu sagkrn vs davul vuran garlp toplulugu
yine sessizcs yararak yoluna devam etli. Proudhon"
irn biyografi -vizarlanndan Hottman'a g0re bu:

"Tam da bir tiberter€ yaklgan son yolculuktu.''
t
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KRALLAR DA ,.^\
sosYALiSrriR I l

Suat ALACA

Sosvalist Parti lartlQmalan, bu lartlgmalar bazlnda
oacJn'av vavrnlanan 6ir dergi (Zemln), bu ebruli renk'
ie iesit 66sii sosvalistler ister istemez akllma bunca
iiiuiii"iln--"ni"6"mavacaklannr bildiklerinden olsa
oli6[- tartrsmairrlari va da tartrsmaya "ge]ek
iuymadrklari" bir kavraml takrverdi: Sosyalist'

K6ndilorl de Dek emin olmasalar da, buriuva sos-
valisti. salon s6svalisti, proleter sosyalisti, bilimsel
iosvaiist oibi birc6k "aQrklaylcr" takrml ile birlikte su'
nulin bu-kavrarirrn iqerdigi kesin olan bir gey var:
Toolumculuk. "Toplumla birlikie" diyenlerdemokra'
tik: "bazen toplufta raomen" diyenler bilimsel ve
benzeri slfatla; hak Ediyorlar, sosyalizmin arenastn'
da.

Sosvalizms tomel olan iopluma gelince onun ns
oldudri ivice muolak. Herkesin ksndi "toplumu" var.

G c[ o[lctine v:eten bir ortam, toplum.Sozlesmo-
ler.anlismalar rie benzerleri hikaye tabi ki. O bir me
t.irirmi. adr istor sivil ister baska bir gey olsun sF

nrrlannr devlet cizivor, buttin uluslararasl guna buna
radmen. Buoiiniin loolumlan ulus devletlerce slnlr'
lari cizilen tiielerine vatandas denilen, kimlik kartl,
nasioort oibi sevler verilen devasa geyler' Kimse 9l'
krD dA bu-milvbiluk, bazen milyarlrk makinelerin bi'
rev olarak yaiamrmtzt, etkinli0imizi geligtirmenin en-
96li olup olmadt!rnl sormuyor da butiin insanlar sF

iaya girip toplumcu oluyorlar milliyetQisi toplumcu
(bazen de Nasvonal Sosvalist),islamctst toplumcu,
marksisli toolutilcu. ktsac'ast h'erkes toplumcu. B0'
tiln ideoloiilirin bir toplumu varve yaptlan hersey totr
lumcu oldudu silrsce m0bah "Seni halk adtna iilU-
ms mahkum edivorum!" ewah!

ioolum ve toplfumcu kavrimlarr bir Ust otorits olu$'
turuvbr. butiin olumluluklar bu kavramlara, biitiin
oiurisuiluxlar da gu zavalll bireye kahyor' Yanltg an'
lasrlmasrn bu birei, liberalizmin o qok s6ziin ettili
Uiiev deOit. Liberallzmin bireyinde loplum, elk ve ben'

i zeri'kaviamlar haztr vs nazirdtr. Cinayetleri bireyler
isler -basrbos btraklhrsa', ama toplumlar cinayet i$'
limez. onlaibasrbos dedildir' Onlar sava$rrlar, siz
tricuir iinavette ririlvonlarca kisinin 6ldii6iinU, bir hlF
Jrititta mitiarlarca i(isinin aq kaldrgrnr gbrdiiniiz mil?
Bireyler a$rk olur, siz hig a$rk olan bir toplum duydu'
nuz mu?

KahIodici bir sovutlamadlr toplum kavraml, insan'

",if"iiirifmn 
ui, xitieler vrgrnrnr lanrmlar' Belirli gtirsv-

iJii. iCie"ieii olan qesitii iitlelerden olusan bir vrgrnr

lanimlar. Uzlaqmrslar ya da uzlaghnlmlglar alanl ol-

du6undan.uzlagmalartn genel ve soyut bir ortalama
srnivermei<ten 6te qeQemez. 8u verdigi ortalama oa

6iitli uiieiin tas,dilieneril, yaratrm potanslyeli' di'
nrrii.moeri dani oeoersii bir -ortalamadrr'''lii"rriioi 

so"valistiir dedik. Ovledir, Stnku biittin
ydnsticiler igin h-erqeyden 6nce ge'sken bir toplum-

r\W,

"Dos0niivorum da, butiln bu gocs sahlp olmeyl
gere;ite,i tstiyormuyrm ?'.. S0pheslz swt"

IF*t"rxisit"rviinetilsmezlsr,ydnelemezler.de'
onlann kodlanhasi ve belirli baqllklar altlna loplan-

ffi ;:' b;illi-GfiGriJ vlit il'unat'nmebri..selekir'
;ill brrlliiiti. iiiiiurrr,i va oa iinilorma degildir bu-

il;;ffiil,'liJn;isnio'lr toptumun uir par,easr ola'

rii tiGwtlr ittnesi bit insanda bunlardan Oncs ge'

len bir davatmadlr.'"'bliiiriii'i ;i'il* ioplumsal bir havvandrr"' Balrk s&
riileri de 6vls. Biitiin toplumcular kanncayl sevener'
ama zaten kannca Mehmet yoktur oltada kanncalar
;iiiilii';;rai; ,e o tek tek kanncalardan oluimaz'
i[nlti tEr, tJr rannca olmaz. sanrlrr ki, insan hep toP
lirmsal olmustur. Bu loplum kavramlndan bir gey an'

iil;;ki;-';; oizi icinoe va$adrgrmrz herqevi

"'3ll,lYo,'e,,i#""1?'if 
f8ili'.".biridebuberkide.

:::,,xl;lllr'tgilt'"",f,31,i'9j^'B.:Ui::xH'i:
tiin vaktn terimlerde giiriilocektir ki' toplum ylne ln-

sanlarrn birarada olduklan bir topluluou dllo-goll]en
i'communitv" terimine klyasla qok daha orguuu.' 9oK

a.tt'i'idiii',iti oii utitiinii antatri. Bttiin topl-umlarda
ii,"iri"ii,iirrl"srr$ otorite, yoneten ve yonetilen'
i;;;;;;l;: rc;;mi,nitv"lerde 5u voktur' Devlotin va
da devletsinin bir yalatlgdrr toplum'--rbolum 

halinde iagamhyr sorgulamak, topluluk ya

a'ri[iil,iiiii titii,di vaqimavi reodetmek anlamF

iI i.ir*Jl. o 
""a"ce 

v'eriii bir Siqimi sorgulamak an'
lamrna oelir.'- 

Mirririttitir ve toplum, islamcrlk ve toplum, !osy.&
tizm v6 toblum. iktidar olmayt hedelleyen bir ldeolo'
iirrr rootuin ve iootumculuk biraraya gglobllir,blrakln
ii'eGinier. nma sd var ki, sosyalizm adryla bagkaldln-
Erii a"m vurmit olmavacak iki s6zc0g0 ya.n y?nl
oetirmektir. baskaldln ve toplum' Radikal blr DalKaF

E-i,'iiiriiittii"Eiql6tdrnlanntn toplamt olabilir ancak'

siirulerin dsgil.--i."iriiirrn]ienoi 
adlanna konuqtuklarr zaman de-

a"iiii'6ii iiviiii sibi 
;:bu benim kleisel sorueiim"

ieair<teri.s6sieriii oiraz v0ksek qrkarabilmet iqin ar.-

ialannt iradtklan qiiniiftilzdE, toplumculuk' KltlecF

tit< tiirt kavramlar i!'ii.i topraglnln son susleridir' lnsan'

i;r';Li;:r G;;-' - 
ncaii o-"bizi" olugturan'izneler

var olduiunda hak 6dsrler, yoksa her zaman un
";;;;iir-"lai yerde onlar attna "biz" dlyecektir.
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It
SENDIKALAR
UZERINE

"KAHA"nrn l.sayl$nda, "sendikalar Uzerine'1 "
baglrkh yazrda, hiyerargik ,merkeziyetqi ya da "De-
mokratik merkeziyetgi" kitfe sendikalartnln statiiko-
cu olduklan vurgulandt.

Varolan sendikal anlayrgrn karsrsrna "ademi mer-
keziyetqi", yatay, horhangi bir zorunlu aidat ve bfi'
rokrasi mekanizmastbanndtrmayan, herhangi bir bir-
lioe bireysel katrlrmr temsl alan ve bitylace bireyin en
dargerli ozelliiini-spontane bagkaldtrF koruyan ve gR
ligtiren bir sendikal birlik anlayrgrnrn dayandtgt tomel'
ler grkanldl.

Sorulacaktrr, denilscaktir ki "tarihle bdyle bir sen'
dikal bklik ya da federasyonun, konlederasyonun 6r'
ne6i var mr?" Hergeyin tarihte olmast gerekip gerek-
medigini bir kenara btrakahm,Bdylesi bir sendikal an'
layrgrn kokenleri ve pratik tezahiirleri,bagkaldJn ha'
reketindekigok'eskive derin bi; aynloa tekabiil eder.
O kadar derindir ki bu ayrtm, ayrtlanlar daha sonra
birQok yerde barikatlarln karEl taraflarlnda
olmu$lard!r.

Uluslararasr ii9i Dornegi (l.Enternasyonal) liberter
ve otoriter ooilimler olarak iki parqaya ayrtldt$tnda

(Eyltll 1872) hesapla$ma ne yoni baglryordu ne de bit-
' 
riigti. LibertErler, l.Enternasyonal genel konseyini
oleglirirken g6yle yaztyorlardt:

"Genel konseyi kiitii niyetlilikle suqlamak istemi'
yoruz. Onu olugturan insanlal6liimciil bir zorunlulu-
Lun kurbanlarrdtr. Onlar btti.in iyi niystlilikleriyle vs
kendi doktrinleri baganya ulaqstn diyo Enternasyo'
nal'e otoritor ruhu soktular, kosullar onlarln bu egi'
limlerini dogrular gortindu ve biz biliyoruz ki, bfitiin
dUg0nceleri igqi srnrfrnrn politik iktiCan fethi olan bu
kigiler igin Enternasyonal'in yatay yaplslnl bir ytrut-
me organr tarafrndan yonlendirilen ve yonetilsn hi'
yerar$ik bir yaprya dtiniigt0rmek gayet dooal olacak'
arr. Fakat b6yle eoilimlsri ve baiyl€ olgularln varlgrnl
tanrmamrza ragmen, "igQilerin kurtuluqu" biitiln y6'
notici otoritelerden baltmstz"buna kendi seqtikleri da
dahil- olarak "iqqilerin ksndi eseri olacaktlr" diyen
toplumsal devrim iqin bu ogilimlero karst savaqmall'
yrz. Biz eskidon oldu0u gibi seksiyonlarln otonomi-
iinin Enternasvonal'in temeli olatak tanlnmaslnl vs
yetkileri idari khrarlarla glglendirilen Ganel Konse-
yin normal islevlorine d6nmesini yani bir haberles'
ine ve koordinasyon b0rosuna donUsmesinitalep edi'
yoruz. Entona$yonal, geleceoin toplumunun bu to-
humu,iizg0rl k ve federasyon.ilkelerinin temsilcisi ol-

Melih TEZGOB

mah, otorierlige ve diktat6rliioe ddnugebilecek her
e0rlimi reddetmelidir."

"isci Birlidi" kavramr ve bunun v6ntemi iizering
kdklii 

'farkhl"klara sahip olan bu anlayrglar Qsgitli iil'
ke ve bdlgelerde qeqitii yankllar uyandlrdt. Bu ayrtlt'
grn sonuglanndan biri olarak ispanya'da F.n!.nna9'
!onal'in izantrlannt oluqluran sendika ve birlikler li'
berter eOilimden yana tavlr aldllar.

'otoriterlige ve diktatorliige

ddn0sebileqek her egilim

reddedilmelidir'

"Don Kigot ve Saneo Panza, tak bir vaitktir, lspan-
vol halh" Aivor Nikos Kazancakis "ispanya:Yagastn
610m" adh (itabrnda.Liberter haroketin ispanya'dakl
tarihi adela bu s6zii kanlthyor.lspanyol libsrterlori
uzun yrllar kiiciik gruplar,bolgesel birlikler halinde
miicaaele vtiruttuler. i909'da birkaq grev dalgaantn
ardrndano6len vs lsoanvol halklnln "Traiik Halta" di'
ve adlandirdrdt Barsbtona'dati sokak eatlgmalan, 200
iscinin otdUrllmesi ve grevlerin ozilmesi, kalalarda
d'dha oroanizo ve birbirindon daha hahorli bir hare'
ketin g;ekliligi fikrini uyandrrdr. 1910'da azrnhkta
olan U-GT'li sosyalistler drgrnda b[tun oendika tem'
silcil6rinin kahldrAt bir toolantl vaplldl Seville'do ve
buradan Confedaiacion Nacional delTrabalo yani kF
sa adrvla C.N.T doddu.C'N.T'nin ilham kaynagl Fran'
srz C.b.T'si idi ania krsa surede onu gerek etkinlik
oerek de iive saylsl baklmlndan gok geride blraktl.
Yerel sendikalbiiliklerin gevsek yaPlh federasyonu
halinde oroUtlenmisti ve hiabir iicretli gdrevliye sa-
hio dedildi: Kurulusunun hemen ardlndan gerqeklo'

sdn biicok grev ve yerel ayaklanma dalgasl drgiilil
voraltrn'a ittiyse de bu, otkinliSinden birqey kaybet-
hesine nadbn olmadt.1914'te krrsal btilgede de ya'
vrlan ve qelisen libener harekette birlikte 9ok daha
Lraii otaiat brtava crktt.1917'de Rus dovrimine denk
itiien vrlda qiicdn0h doruouna ori$ti.1919'da lll.En-
ter;rasyonal'; katrldr,f akat 

-6nderlerindan Angel.Pes'
tana,Firsva'dan liberterlere yapllan baskl,tutuklama
vs Kionstadt denizcllerinin ayaklanmasl haberlsriy-
le oeri dondiiionde bu olavlar C.N.T iginde buyiik bir
teplki uyandrrdr. Orgait 1 922'de ll l.Entelnasyonaf den
aynlardk sendikaliSt enternasyonal'e katrldt. 1923'te

I
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Fiivera darboslvle billikte tekrar yeraltlna lndi' Sos'
iriiisirsi;iteiicf oittator" dediklsii Rivera'.yr destek-
ferken onun kargrslna glkan tek gu9 oldu' lsp3nya i9

savastntn dnqunlerinde ve savas slraslnda DuyuK Dlr

eiirniiSJ uiasirax tarihin, "organik bir gsligim sonu'

", 
aodan" v6 vavqtnlasan, yayglnlaslrken ve yaygln'

iastrUfrOa starii(o-va kirgr tavnnr s0rdilrmeyi bagara

Uiieiien bEvtk Orgutii oldu. Bu yaygrnlrkta. baska or-

oUtlerde olmustu guphesiz, ama onlar ya bir dgvnm
ialoasr icinde doimuqlar ya da yayglnlaglrken.Iaol'

..kal-dzelliklerini kavbetmiQlerdi. c.N.T milcadelesinl
suiaurtrfen nicbiriaman anatema olarak 0ctEt zam'

il ialiroriiine,'is rosullannrn ivilestirilmesi talepleri'
ne davlnmadr' Akslns o, giinlilkya da uzun enmll 9F
iiirLrfui meiatizit< avnmiara gitireksizin radikal ola-

ni;;o0itiif" icinae yai<aladr.iscinin i99i olmak istem&

mesi qol( i'giintiil(n ve gok radikal bir istemdi'

C.N.T lsoanva'da Franco darbesi gerqekleltigin'
de. o otind kaiar olugturdu$u m0cadele birligi. no'
Oeirlvtd trerhangi bir kaiar ve emir gerekmeksizin.ken'

dilitlnden harei(ete geqen milyonlarca insanln orgu'
rurii]. lsoanva ic sivisrnrn d6viigen esas giiciinii
otisturad. (Uli. "kara" 1 ' sayr "ispanya lq Savaqr")

lc savastn venilqivls sonuqlanmaslndan sonra, bir
trsrin radrotin v:irit drsrnoa Org0tlenirken birgok
c.N.T'lide oerilld miicadelesine girilti. ll'DUnya Sa'
vasr vrllanndin sonra ikl alanda da miicadelesine de
iffi'diii. iboo vlt,noi uiriok taorosunu tekrar ispan-
va'va sokarak [J.G.T ile 6ir sendikal birlik kurdu. Ko-

inuhistler ve Frankistler dikey sendikalarln faziletle'
rini antatrrten Uu sendikal biilik yatay sendikacrhlln
Jjwnusunu vaptr. Bu birlik bir sure sonra sosyalist-
terin iftiOan he'defleyen eylemlerini 6n plana gtkar'

malan ve kendilerini bir iklidar allernatili olarak 6?'

g0ll6meye baslamalanyla C.N'T tarallndan sona 6r-

dirlldi.
Varltttnl buqune kadar yaygln ve etkin bir g[q ola-'

rak sil oren 6.N.T, ne ekonomik ng de politik tem€lli

LJio.titiu. onrn r;rihi 'bu kendine 0zgii tarih'ihgr'
laoeliris sendikal anlaylga bliyiik bir bagkaldrrrdlr' (.,

taihte. iscilerin ve koyliilerin sadecs daha iyi beslen'
mek sid-dce daha ivi giyinmek' ya da "uzun enmll
diisiinUD sivasi iktidarl ele geqirmek i9in degil ama

veni bir vas-am yaratmak igin biraraya gelebllec-eKle'

ii ve isldri i'bildinerl gibi" ele alabilecekleri gorule'

cektir.
iroun a" .t"ttix*uluktan ve i$gi kabzlmalholndan

dtedel meteliksizlerin bi.lioi olarak' kurulacaK.ner
iendikanrn C'N.T'den iiorenecegl gok 9ey varorr'

(D€vam edecek)

ABONE
OL
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VAFTiZ
ronrrui

yerd€ dillendirince. igle ansiklopediler ve alternalif
ansiklopediler o zaman yazrlrr, isimler kodlanrr.

,,_,lli.Tl", ,". nitetikter niye tazrmdrr? itki gaQrrmak,
l(ncisi ne olduounu bilip gard atmak igin. liimseyi
919'l.r.y" ve isim babatr$r yapmaya niyetiniz vL
x.e.,l -99lin 

ne.oluounu bilmenin getiidioi i9 gtivene

Srtryacrnrz 
yoksa, isimte de iqinii yok,- nitet6meyte

....!ir9iy" dek.Qokga kutsat kitap yazrtdr, biz oku-

lfi iefll1#1'JH:',i#;,,XlJ'i-fll,lj''i1,'f,H[
toK, rstmsiz kalmayt yeoliyoruz. 

t

Bohltil MERDOL

. Siyasi. mijcadele/tbplumsal hareket sdz konusu
g!rq,y1ti?, biriteri topiumsat ya$amm yeniden [ire_lm surecine gomak sokmaktan bahsldince dncekalabalrklar aranrr; ,,bir 

tip ortakllot ve birligi olan,,.

0"i,,',""J5"-'"ifl 5:'l1,ffi Ifi mXr,iT,'"?'j;J3ll
ne$ olabitoceoi verilidlr. Bu kalabaftgr UlrfeStireOife-

::I y-g:lr.clqlqbitecsk ideotoiik J," ;";',; ;;;;_rrr. t9te kal_abatrktar igin birkag ideofo6 birf it, [ipr::

iiEqfl :i[",#f 
"?::Tf 

IT]'ff : gjgl: :[#*''"i'1ei"J"illfl 
!il#*q,Ji',?liXno,,i'?:;,,H:goturnez $ekilde ,tarihin 6znesi. k mtstrr. Uffif, i,pl,teorik kodlarla qadrarak kondini .'

. Doodugunda vafliz t6renine yetisip ona koyduk_

l1l,.i_1Tj ly!."lTrstardrr. Kendi i.rirr"n"r"iisiir,
DagKaEn qagtrdqrnca isimtidir. Kendi ismini bilriel

[ii!i?:,ai,x'yl?t,i,ilil,$#:",1:1#,#r,Trtpafrazt. 
.kulaotna fisrldamalt ki adrnt; .kejndinde

olanln bllincine yarsm.

.. Pekl ya gimdi ne olacak? Burada vattiz ttirenabitmig, mjsyonerter seneler 6nce gelmis, ihliS;;iiya da mutevazi bir siir0 mabed f<rrufu. H"rliii"ikenditerince yazm6lar bhlik kipinin irfa i,ii"ril,i:
::..1]:lir-11s"J" desieik variiz rorenreri yapffi
ve. orrmlg; dtodoks rahiplor, tatolit< papaztjr ve niicoleri onlara islmlerini fii dadt bile.

..,_-l_"-yrn1at,Z', biz de vatriz rdrenti yeni bir din mi
ru-reGek, yoksa kutsal kitaplan yakrp'isimsizlige ;i
Idnetsek?.yeni doOana -yok iantri otou. isiirten-mes gerekene_ .kendi 

kaderini tayin hakkr" tanr-
Il?,fiiii 111 

seqrirsek? .seqmek ;6 irr,rrriirr'tJ-
rexttnr ve her.allernatifig6stc]ecek karlflr aa qog;_
cu_otmalylz: bctki dc yeni bir tUrkee 

"tiri,ii V".ro-Dfltnz, botca genel isimden olugan _pardon enler-nasyonalist olmatyrz_ her dilden.
- Hey senin ismin ne?

... -.Ben genel isim socemedim heniiz kendime,
kitaplar bitsin hetd_.

,.,.]_a 
dq. moda otduou aizere, vattiz tdrenine, ,.lark_

xrga yatntzca tahammiil etmekle kalmayrp bunug€rgek blr d€mokrasj'nin dnkogutu of"r* iEr"-n ililantayrgt somuuamak aizere" mi baslasak?
_ l*, git krsrrdrr bitksiniz,isimterienditerini her za_man agtklamaz, hele de onlan pet gof afrl pei 9&

Y{/li,',/ffi
/,7 / 

"': 

:"y 
f ',' tl';'i,l

,: 
, ,:,,j::l

:,/.
-/,

I
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BAZI
lI v a,OGRENCILER'E

Epeydir pek Qok kisi hayatrn-
dan hosnut degil. Booazlnln slkll-
dl6tnt hissedivor. Otobiisler,
rinler, vapurlai ttklg tlkr$. Belli
yerlelde olunmasl gereken saat-
ler, yemege, uykuya. siiylesmeye
ve seviqmeye bulunan yan za-
manlar var. Ekmek, lalln geliQi

ekmok diyorum bunun Yerine
baska geyler konabilir, arllk asla-
ntn agztndn (looil, klQrrxla. lslo
gogumuzun durumu biiyle iken
ben bu eogunluk iqindeki bir ke-
simden asltnda oldukqa soyut bir
kavramdan iigrencilerden s6zet-
mek istiyorum. Eoitim kurumlan
icinde olup da kendilerini 00renci
diye tanrmlayanlar kendilerini bu
yaqam bigimiyle d6rt bir Yandan
bagt hissedenler. bu Yaqamt
kendilerince daha ho$ bi] biqime
sokmak ya da kendi 'do$ru' egi-

tim anlaytglannt dayatmak iqin

tirg0tleniyorlar, dornekler kuru-
yorlar. Geqen Yll kurulmaya ba$-
ianan iigrenci delneklelinin gii-
ruldilou kadanyla'ba$ qeliski'leri

YOK. Artrk 6yle bir hale geldi ki

ne olsa YoK'den biliniyor: iini-
versite kapllanndaki Ylollmanln
sorumlusu o, eoilimin kalitesizli-

Oinin, yetersizlioinin sorumlusu

tine o, diplomah i$sizlerin nedeni
yine o, iio]encilerin qallsmaslna
ya da balka konularla ilgilenme-
ierine engel yine o. Ust0ne iistltik
60rencilere haIC gibi bir sorun

diha Qrkarttr, iioretim uyelerini
iiniversitelerden kaqlrttl, lazladan
srnavlar koydu, bir de artrk alErl-
mts olan gu ttp fakiilleleine mec-
buri hizmet olaY var. igin aslt

tniversitelerdeki insanlann duru-
mu gereekten pek parlak deoil,
ama biiliin bunlart hazrr bulun-
mu$ bir giinah keQisi gibi YOKe
yuklemenin pek bir anlamr yok.

Ondan tince de buralar Pek gul-

liik gulistanhk deoildi. 00renci
rlenilen bu insanlar hemen he-

men aynt sorunlarla karqt kar5rYa

i(liftn. ()tt llitlll yirllli licll() aill(l()

sinin'Oorenci istem'lerine baktr0r-

mrzda bugUnkiilere qok benzer

Seylere rasthyoruz: iizerk Liniver-

sile, yurt sorunlarrntn qoztilmesi
yurtlann yaqanabilir yerler haline
gelmesi, okul Yoneliminde ooren-
ci temsilcilioinin etkinlioi vb Ve
o giin bu g0ndiir insanlar oorenci
dernekleri kuruyorlar, bunlarl isti-

vorldr, lakat ancak 69renci ta'
nnnlamastndan slyrlllP, onun is-

teme biQimlerinl YadslYlP artlk

ba$ka Qeyler ister olduklannda
okullarda daha rahat bir ortama
krsmen de olsa ulaqlyorlar. Yaqa-

drklan yerlerde yurtlarda tiniver-
silelerde daha soz sahibi olabili-
yorlar. Ama biit0n bunlar arttk

o ki$iler iqin anlamlnl kaybetmiE
oluvor: cunkti onlar kendilerini

okJla kayrth olsalar dahi o$renci
olarak grirtttuyor ve tantllllaml-
vorlar. BUtiin bunlalrn kendine
ievrimci diyen insanlara bir sey-
leri oOretmig olmaslnl islerdiml
onlar da pek iyi bllirler ki okul sl-
ralarrnda dQrenilenler Yaqantda
iigrenilenlerin yanrnda ktiQtik bir

avrrnltdtl. Onlar ise bu dutulnu
aikasrndan kavramrs olmalllar ki

"iiorenci olma temelinde" diye

clikkalle ' vurguluyorlal' "tiim d0-
rencilerin sorunlarlna sahip qlk-

mak"dan sdz ediyorlar. Ttim o0-
rencilerin, sanki bu Yaqayan bk
kavrammrg gibi. Tabii eskinin
"hatalanna" dii$meyecekler. O0-

renci dernekleri, siz bu giinlerde

tiniversitelerde, orne0in slnavla-
fln kalkmast icin "tiim iioIencile-
rin' arkantzda okltloLllla kendinizi
(lirlri irlatl(fir flllihrlbk iQirr inrla
topluyorsunuz ve bazllarl kendi-
lerine "ilerici' ya da benzeri 9ey'
ler diyen baztlan ogrenmemizi
kolayla$tr yor veya bize ivme ve-
riyor diye sizi desteklemlyuil3r.

Bu kadar klglyle
'giiniildiig' olmak

manda glbi Yiirek lster'

Siz daha dtinya goriiqtinuze Ya:
krn kimselerle "o0renci otmak"
lemelinde birlik kuramamlsken,
okul dtgrnda apayrl sorunlan kay
grla olan. bambaska hayatlar
yaEayan "ttim oorencilerle" nasll
birlik kuracaksrntz? O0renci der-
neklerinin "gon0llt bklikler" olma-
srndan sdz ediYor bazrlanntz. Bu
kadar kiqiyle 'gonolda$' olmak
manda gibi yiirek isler' "ldeolo,ik

ayflm noklalartntn netleSmesi ve

keskinlestilihnesinin yelleri tio-
renci derneoi deoildir" (') diyor-
sunuz. Dogrusu Qok hakllslnlz,

Qiinkti goriiyoruz ki.'mtisliiman-
lar, eski bir deyinlle 'iilktictiler'
"dorenci olma lemelinde aynl si-
zin-kilere benzer $eyler istiyorlal

Esin KARAMAN

(') OOrcnd Postas' 15 Mayls sayte, sayla 5

l
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Hatta onlar da izin gibi dernek
kurmaya gatrgryorlar, dqienci alft
igin.imzalt dilekgeler topluyorlar,
ya da bazl smavlann kaldrirlmasr
iqin. Onlar da 6$rencitiOin bu bi_
Ciminden Sikayetqi. Sovtevin ttir_
len gdn0ldagtannrztn a;asrnda
bunlar da var mt, bu manttda 96-
re otma$ gerek ya da slzin farkr_
nz nerede? Veya daha actk so-
raytm siz kimsiniz? eok giizel bir
sozumuz vardtr bilirsiniz,avinesi
lgtir kiginin l6la bakrlmazi siz
yapttklarmlzla ya da drqiluenme_
nizle farktruz koyamryorlanrz kim
oldulunuz oldukqa 6elirsiz karar
verin arltk. Bir yandan bunlann
demokratik kitle drgtiteri otdu_.
gundan ve demokratik mucadele
verileceoinden siiz edivorsunuz-
baalannrz bu baglamia basRi
grubu diyor bunlara, istemlerini
kabul ettirmek iqin iktidarlan zor-
layacaklar. Trpkl "ileri" batr too-
lumlanndakilor gibi. yoksa iiz
"ileri" batr toplurrlan qibi nri ol-
mak istiyorsunuz. Bu noktada
bagka bir tarttgma konusu oiin-
deme geliyor: Bu derneklerin' is-
leyigi demokratik mi olacak vok-
sa merkeziyetqi mi? Eoer bLinlar
demokratik kitle drgtitle-riyse ma-
kul olant demokratlk oldnr dedit
mi? O da olmuyor ama ne va"r-
dan vaz gegiyorsunuz ne serden.

okul d6tnda apayn sorunlan
kaygllan olan,bambaska havat-
lar yagay.n ,tOm 66rincllerie;
nasrl bhllk kuracakst E?

Hem demokratik m0cadele vere-
ceksiniz, hem de onu kendi dog-
rulanntza gdre kittesel kalthmt
saolayarak yriruteceksiniz. Hem
y6netilmeye karfl Qtkacakstnrz
hem de "kendi dogrulanntzla" di-
oerledni ydneteceksiniz. Burada
durup biraz diis0niin, ydnetilme-
ye mi kaGtsmlz yoksa kendlnizin
ydnetilen olmastna mt? ikisi cok
larkft qeylerdir; birinciler onlar vii_
nelmeye oldugu kadar vrjnetiF
meye de kargtdtrlar, ikinciter ise
baSkalan deoil de biz yonetelim
derler. igte bu ikinciler Cok tehli-
kelidk v€ onlann yiinetilmeve
karfl g*tslafl bagtan sona bir d-e_
magoiidir. Zaten pek gok taftann-
da ve uygulamalannda v6netme-
ye kar$t olmadtklan aqrkltr. Onla-
ra gdre dgrenci dernekleri, isci
sendikalarr, kdytii birlikleri vs. d'e-
mokratik miicadele verir bu ise
'demokrasi mtcadelesinin , bir
parqasdrr. Denlokrasi nLicadele-
si ise kendi deyitnleriyle .iklidar
mucadelesidir'. Bitdioiniz gibi de-
mokrasi bir ydnetim blcimidir tabi
bununla igi9€ bir de visam bici-
midir. Bir iilkede ne- kidar cik
demokratik kifle 6rgut varsa ve
ne kadar gok qe$iuitikte sivasiparti slyaset arenasrndavsa
o Ulke o denli demokrasivle v6-
netilmektedir denir. gimdi 

-burida

hangi 0lkelerin daha demokratik
olduou .larltgmasrna giimeden
sormak istiyorum, yoksa siz de-
mokrat mtstntz? Baktn dorenci
derneklerinden nerelere qildik.
e.. zaten hergey bhbiriyle bagh

deoil midir? Ben yine de o konu-
ya d6nmek istiyorum. Cesitll der_
neklerin istemleri arasrndi blr ta_
nesi var ki oldukqa iinemli. Od-
rencilerin tek tip robotlar halin;
getirilmesine kargryrz diyorlar.

Tantmlafln masum geyler olarak
kalmayrp belirti bk yaqam bicimi
dayattrornt ve belirlenmis yaaam
biqimlerinin insanlan birbiilerinin
aynt Seyler durrrrnuna gelirdidini
tarkelmis olmalarr giizel, eOer
kendi s6ylediklerinden bunu anh-
yorlarsa... Peki bunun 0zerine ne
halt yemeoe '60renci olmak te-
melinde' bir araya geliyor ve bu
tantmt baglan, en bagtan kabul
edip kendinizi ona mahkum edi-
yorsunuz. Yoksa siz y6K'iin va
da bu egitim sisteminin mi 0d-
rencileri tek tip .canltlar yaptEl;t
sanryorsunuz? Ogrencilik, ki bu
kurumsalla$mt$ eOitimln yaratttot
bir yagam biQimidir, taim lantm-
lanmrs yasam biQimleri qibi (isci-
lik, brirokrathk, doktorluk) stnrlan
bellidk. Toplumdaki i$levleri, mti-
dahale edebileceoi alanlar, iste-
yig bigimleri tinceden saptanmts-
tr. Burada onemli olan kendini
60renci olarak hissedip hisset-
memek ya da dyle tanmlaytp ta_
nrmlamamakhr, yoksa tiniversite_
ye kay[lt olmak degil. Ve sen
"d0zenin" tantmlannt, ydnetenler
ve ydnetilenler dfizeninin tanrm-
laflnr dnceden benimseyerek yo-
la erkttotnda onu reddetmenin
yollannt kendin kapatmtstn de-
mektir. Tabi sdztim boyte blr ni-
yeti olanlara.

I
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i:i$aifER VEREM
URETIMI
DU$URUYoR!"

YA DA POLONYA
DERSLERI...

1949'tn son aYlartnda Varqova
sokaklarrnda PKP imzall bir alis
q6ze Qarptyordu. Bu aliqte yeralan
ilooan avnen suydu: "lsQiler Ve-
reri Uretimi Diisiiriiyor!" O yrllaF
da Polonva'nrn biiyiik sanayl kenl-
ledndeki isciler araslnda k6t0 bes-
lsnme ve kdtu aahsma ko9ullan
v0zUnden verem hastall6l kitlgsel
6ir hal almrstt. PKP bu yiizden "yrl'
hk Uretim hedelleri"ne varamtyor
ve Urelimde biiyiik aksamalar olu-
vordu. Bir yandan genel saOIk led'
6irleri alnitken bir yandan d-a iSQi'

lor alelacele tedavi edilip "Uretim
Mocadelesinin Kaleleri" olan fab-
rikalara gOndeliliyorlardr. Urelim'
de o6ze caroan slkl bir militerleS'
-eiai. pirti "Htzlr Uretim Artrgr"
hedeflivor, bu ugulda insan ta-
hammiilU ve qaltgma sUresl slnlr-
larrnr zorlayarak bir an iince bu
"hedela" vanlmaslnl, "sosyalizm
adrna" istiyordu. igqiler araslnda
hosnutsuzluk artlyor, yer yer kii-
e0i grevler, i9 Yavaslatmalar YaY-
ornlastvordu. Parti bu amaQla
;Uretirir Baltalayrcrlalrna" kar$r
serl 6nlemlel almayl kararlaQllrl'
yor, bu sert disipline uymayan Ya
da "normal Saltgma siilesi" lalep
e'den lsciler birer "sabotalcl", iqe
stzmts 'iSosyalizm D0$manl Giiq'
lerin Aianlan" muamelesi gOrUyor-

lardt. i'lersey "sosyalizm" igindi
Bu mutlu "gelecek" iQin feragat ve
iizveri qerekiyordu. Bu disipline
uvmavan igqiler "Qiirilmiig buriu'
vi ahlaktnrn vo ki$isel rahat
dtlskifnl00{lntn" birer "bireyci"
sapmastydtlar.l Parti biryandan
kendi icinde Stalinizmine uymayan
avdtnlara karsl "temizlik" harekatl
uigularken, bir Yandan da "0retim
Cephesinin" sorunlarlYla ugra9'

Nedim CEYHUN

mak zorunda katyordu. isqiler bu
Dolitika karststnda "eleqtiri" geti-
iemivorlat, f abrikanln ve Uretimin
nlanianrsrnda s6z sahibi olamryor'
i"r. "patti komiserinin" emirlerini
verin6 oetirmakten baska, "Halla'
i,k zoru-ntu Parti Toplantllan ve Egi'
tim Seminerlsri"ne kahlmaktan
baska bir taaliyet yurutemiyollar
dr. LJrel.im tanrtlanna adanmls bi'
rer kurbanltk koyundular adela on-
lar. D0n kapitalizm kosullarl altln'
da biiviik birer erdem olan "Grev"
"Seniita" vb. qibi lalep ve kav'
ramlar simdi adeta birer "hainlik"
belirlisi olmus ve "Geri'D6ntiscti
Buriuva Talepleri" olup qlkmrstl
birdenbire. Hersey onlar adlna, on-
larrn iyilidini isteyen, Malksist-
Leniniat" partili biirokratlarca
planlantyordu.

Ne oluyordu? Bu "sosyalizm"
isqilerin sosyalizmi degil miydi yok-
sa? lqqiler kapitalist ktilelikten bu
yenikdlelige do$mek iQin mi "kur-
tulmuslardr"? Sosyalizm onlara
"relah", "huzur", "6zgiirl0k".'y6-
nelimde soz sahibi olma" vb. gibi
Seyler getirmoyocok miydi? Bu
"parti" kendi partileri de$ilmiydl?
lste 1950'lerde ba$layan bu slireQ,
1980'lerde "Sosyalist Askeri Dik-
tatdrliik"le sonuglandr. Hepimizin
bildioi iizero Polonya lsgileri Ter
sanelerde baqlayan spontane bir
grev dalgarla, siyasal rerime cep-
heden devtimci bir tavtr aldtlar.
Ekonomik talepleri bir anda aqan

rgrev dalgasr bilanda 0lkede "siya'
sal iktidann yaptst" solununu gun'
deme getirdi. Bir Yanda devlet ve
onunlabUt0nle$miq Komilnist Par'
li Biirokratlan, bir yanda dagsriis
iggi kitleleri vardl. PKP'nin devleti

isoilerin uzlagmayaca$lnt anlayn'
cC. onlann ondellerini ve relime
rnuhalil birgrup aydlnl en serl yon'
temlerls lutuklattlrarak bir
'SrkN6nelim' ilan elti. Ote Yanda
Sowet Tanklan herhangi biI muh'
temil devrime kar$"KaPitallzme
oeri d6nusii iinlemek" bahanesiY-
ie. trnkr Mlcaritan'da ve Cekosle
vakya'da oldu0u gibi hazrr bekl+
tildilel. "Yasadlgl Dayanl9ma
Sendikasf' kapatrldl. General Ja'
ruzelski isqilere "sakin olmalannt"
tavsiye ettl.

-Sonrast ve
Qarprtmalar-

Biltiin bu olanlaldan sonra PKP
ve SSCB'nin resmi ileti$im ataQlan

bir valant bir dizi Qalpltmayla bir'
likti vavotnlastrrmava Qahqtllar.
Akh bisinia h6rkesin kahkaha ile
diildii6al bu "valan"a gore Polon-
ia'da60tiin ou olup bilenler ClA"
hrn ve emperyalist giiqlerin oyun'
lanvdr. Leh Valossa bir CIA ajanry'
dr. "'KOH" oIgtitti ka]gr'devrimci
bir 6rg0ttii. Polonya igqilerinin bu
miicadelesino bu Qamuru atanlar'
bdvlelikle asltnda ne kadar t0ken-
dililerini. vaptrklannr "hakh" gais'

terecek hic5ir daYanak noktalarr
nrn kalmadtklannl bir kez daha
odsterivorlardl. Herseyi parano'
iakca 'rKdtii Giicler ve Komplolar"
leorisinin ardrna gizleyerek dttbas
edebileceklerini santyorlar. (Bu ne
bicim CIA'dlr ki tiim slnlft ayaklan-
drirvor? Sorumlulu$u kedilerinde
aravacaklanna isi teorize etmeye,
krhlina uydurmaYa kalklyollal? bu

L



Jai0zelskl: ':Elesliri degil, yardrm ve anlayl$ bekliyoruz"

"ClA Parmaor" teorisi artlk giirii'
miigt0r ve bfftiin diiriist lnsanlart
igrendirmekten bagka bir i$e yara-
mamakladrr. Zaten ne zaman ide'
oloiileri Qrkmaza girse hemen bu
teorive sartlmalan artlk klise bir
sey 6ldu.) ikinci saptrrmaca olay'
larda kilisenin rolii vo iscilsrin dua
eimslerindsn dolayt hareketin ken-
disini "gerici" ilan etmeleri ki, bu
da en az birlncisi kadar komik vo
sacma sapan bir geydir. (Ne gariP
Sili'de kilise ve rahipler Pinochet"
rie direnince "ilerici" oluyor da bu'
iada "oerici". Cifte standarttn bu
kadann'a da pei dogrusu.) Bizim
"ilerici", "gerici" tiir[inden otomG
bil vitesi gibi bir tarih teorimiz yok,
ama eger illaki bu tanlml kullan'
mak durumunda kalrrsak blzim iqin
bir tek "ilori" olabilir; o da insan'
lann y0netilip, gtidiilmedikleri, ta-
hakk0m altrna alrnmadrklan bir ha-
yat. Tabii olaya 6yle bakrnca "go'
ilci"lesenler de PKP ve onun gibi
diiatin;nler oluyor o zaman. Bu
arada "Batr' ne yaplt? Bir anda dz-
o0rlfik meletri kesilen Balt ve 6zel'
iirte ABo-REagan soziimona Po'
lonya isgilerinden yana gtir0ndii.
Halbuki onun tek derdi bu karga'
sahktan faydalantp Polonya'Yl
Sowot sistemi dtslna gekmeyi um'
maktan lbaretti. Ne gariP ki
"0zg0rl0kCti" Reagan aYnr giin'
lerde Hava Kontroldrleri Grevcile-
rine zincirli prangalar vurduruyor-
du. Olaya devletler olgeginden ba'
krnca hiQbir devletin adl ister
'sosyalist' isterss de 'kapitalist' ol'
sun insanlann 6zerk bir hayat ve
kondilerini belirleme laleplerine
"dostqa" bakmayacaklarl
a$ikardrr,

. lgte "Verem oretimi Diisuriiyoa'
diye bakan mantrk bug0n varabi-
leceoi en son noktaya varmts 90-
riiniiyor. Bu bakrs ki insanr 0reli-
me kosulu bir hayvan, bir "Homo
Economicus", hayatt da koskoca
bir istatislikler eorisi ve mali tab-
lolar analizi olarakgor0r. lnsan ar-
trk bu "yiice" amactn bir "aracr'-
'drr: Kisiligi, istemleri, duygularl ol-
mayan bir zorunlu qaltgma nUve-
si. Her$ey bu rasyonel hedele Yii-
nelmistir ve bu dikeyine bir sistem
gerektirir tabi.Ekonomik Faydacl-
hk ve iiretimci insan cok eski bir
buriuva diisiidiir, tariliin cilvesine

bakrn ki simdi buna "sosyalistler"
sahiolenmiQ gdrun Yor. Boyle bir
havit ta'rzrnda insan higbir bigim'
de vaDtrktartntnve kendinin sahibi
olainiz. Siirekli baskalarlnrn iste-
di icin vasavan ve bu Yaphklanna
iaeotoiit 6iif aUut< orerek rahatla'
mava talrsan, siirekli onlarslz bir
"hib'' oldu6unu d090nmek duru-
munda kalan ve otoritenin istedigi
biQimde hayatlnl diizenlsyen bir
otomattlr o.iste " PolonYa
Sosvalizminin" yaratmak istedigi
insah budur. Ctkan dersleri ise: ln-
sanlann buiu o kadar kabul
etmedikleri...

I



KUTSAL
BIR
KAVRAM: AYDIN

Soyluluk onvan1 gibi bir gey
"aydin" kavramr. Ozirine bu 'ka-

dar gok yazdmastna ve konugul-
masna taomerlaQtk-secik bh la-
nrmlamasr hen0z vok. Buna ra6-
men gelirllerl larkir yaklasrmlarin
ottak 6zolllgl ise hepslnin onu
olumluyor olmast. "Aydrn olmak"
bir erdem onlara g6re. Ama ne 6r-
dem. "Stn sal ve tarlhsel sorum.
lululdan v€ gorovlerl olan: Organik
olarak balh bulunduou sinrfinr
lsmsll etmek, ldeololislnl yaymaya
ve har€ketlsndlrmeve caltsmak
uitrne iicaieii- ii'il -J;-fiili
yapmak" glbl..

Klmlsi b0y0k adam olmak istor,
aydrn olmak lster kimisl.

Neden, kimden aytrdetmek iqln
kullanrlrr bu s al. Ktstast nedir bu-
nun, neyle 619010r.

Dolrudur, "aydn olmak" blr
meslektlr, lgtlr bugon. leqt, ciltct,
memur olmak glbl. Farklt blr ya-
gam lalzr vardtr, Mekanlan, zovk-
lEri va dillerl farktdrr. Uslelik bun-
lann damtrlmrg olduklannt savu.
nur. A0zr daha lazla laf yapar. Var
olan lrapl ayncaltklar Iantmtsltr.y&
nellmlo olan iligklsinde dolavrm da-
ha azdr.Onun nlmellerlndbn krs-
men goplenmig olmakta bklikls ta-
drnrn nastloldulunu bilir. Var otan
ydnBtlme "mundar" demesinda
kedl mantqt yatar.

E kln kendisindo olmastnt ister,

Muhalltllgi de burada baglar. Ama-
cma tek bailna ulagamayacalrnrn
farkrndadrr. lnsanlara ihtiyacivar-
drr, hem ds giidtlebilecok olantna.
Bunun lgin 6nce kendi konumunu
y0c€ltmosl lazmdrr. Ayncal*lafl nl

G0ler TOZAN

kullanarak bunu saflar.ydni, o bl-
lendir. Blllm, teknoloii ve uzanttla-
n onun mekanlardtr. Hesabtna
geldili 6lq0de kulanma serbestisi
vardtr, Labaraluarda uygulanan
denoyler ve altnan sonuqlar, onun
aqsmdan insanlar Uzerinde de oe
eorlldh. Bilimsel y6ntemterle eiiq-
ti$i "do$ru"lar virdrr. lg, buntarr
"cahil" nesnelere kabul €ttirmeve
kalmrgtrr. "Bilge"listntn gerefi lie
kendi kategorlsl dElnda kalanlann
edilgen braktlabilmesidir. Var olan
yaprda bunun omsklerl goktur.

Parlini kurarstn. yaDmak lsle-
diklerlni,yapacaklannr vb programl
nr g0zel ve suslii lallarla beiedin.
mi, gild0lmek lsteyen bhilefinl illa-
ki bulursun. Siirilniin kiic0k va da
bEyiikloou iso artrk ,,aydrn lri ooli-
tik cambazhorna katmistrr. p6ti k
hareket v€ kitle harekeli aynmrnrn
var olmaatnt iglersin 6ncg. SDon-
len kiue harokellnl lanetlersin. po.
litlk_haroketin Itertcittgi, Bsr0nt0O0,
6nderli0l lalan derken sekretefoa
senin tabil bu arada olu$lurduoun
aygrt da,6yle bir vaDda olmah kl
tdri setin'tizan. A-da-A';;il'$:
pa goslermek bilinen blr y6ntem;
ohazsa tasfiyo.

Daha g€ni$ kesimlere ulasmak
.lsliyorsan -kugkusuz lstenh- bu-
nun da 6rnekleri var.Fahrikalarda
bir pazarlama-uyugma anonim gir
keti kurup adrna da "sendika" der-
sin. Nastl olsa senden 6ncekiler
"sendika"nm bu olduguna ikna ei-
miglerdir insanlan.Qa[gmayr kul-
sarsrn, lazla airetimti ffiil verilme-
sins 6n ayak olursun, daha fazla
para, rerah iqinde yaqam vaadlori
ile g0c0ne g0q kaiarsrn. Bilinc ti-
careti burada bir araq olabilk. "19

9i oldulu halde i99i gibl davranma.
yanlara snrf bilincini ta$tr6tn". Bi-
linqlendirirsin ne olduklaflnt bil-
mezleri.

Eoitim ve dgrelim kurumlannda
da buna benzer glrkell€r kurulabi-
lir. Bunlara da makul tantmlama-
lar bulmak kolaydtr. Al binenln kF
14 kugananrn deoil mi?

Lakin dikkat edoceksin, hepsi
mokanlarda kalstn, sokaga gkma.
srn. Zira bu mekanlar senln etkinive denetimini kolaylaSttrtr.
"Aydrn" kavramrnda olduou glbi
lnsanlan lggi-lgslz, genq-yaslt,
kadtn-erkek gibi kategorilere ayr-
mak ve asgarl programlar bunun
btr y6nteml olabilir.

Yontem bulmak kolaydrr. Zira
hazrr gemalar elde mevcuuur.
Amae lgin her talrden arag m0bah
delil midlrJ

"Aydrn" olma tanmlamast bu
t0rdon tslbazltklann bilimlnl lcra et-
me tanrmlamasrndan ba$ka ne
olabilir, Yoksa "aydtn olmanrn"
afacr okuyup yazabilmek, 6gren.
msk, d0giinmek ve bilmek degil-
dir. Aynm noklasr onlann bunlan,
lnsanlafln 0zerlnde hakimiyet ku-
rabilme araqlan glarak algtlama vo
uygulamalandrr..lnsanlara olan gil-
vensizlikleridir. lktldar lulkulafl drr.
lstediklerl dBOlSim nicelikseldir.
Eayat bulduklar yapryr ktsmen
dlumsuzlasalar bila mutlak bir
olumsuzlama kendl varltklaflna ay.
krndrr.

Tom dioer kimlikler gibi o da bu
yaprnrn klmlloidk. Bu kimliill savu-
nan bu yaptntn adamtd,r. Yarat-
mak kimliklerin deoil insanrn lgidir.
lnsanrn kendisi olmasr klmliklere
gerek duymaz.
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EVRENSEL OY HAKKI

YANILSAMASI

lrfsanlar bir zamanlar evrensel oy hakktnln sa$lan'
masrvla halklann dzgurlii!0nIn garanti edileceoine
inanriortaror. Ne vazlk ki bu b0y0k biI yandsamaydl

vJ bri vanrlsamairn gerqeklegmesi birQok yerde ra-
dikal D-artinin c6k[siine ve demorallze olmaslna vol
i'6ii. Fii'iiitt,ir trali<t aldatmak istemivorlardr' va da
radikal oazeleler bizi buna inandrnyor' ancak bu du'
rumda tiesinlikle kendileri aldandllar. Halka evrensel
ov hakkr voluvla ozqiirltik vaadettiklerinde bundan
o6rcekteri emindileive bu emin olmadan ilham ala'
iai i<itteteri hareketo geoirmeye ve kurulu aristokta'
iif 

'trtiitimetteri 
oevirmlvl yetrinekliydiler. Bu giln d+

nevim ve iktidar politikalanndan dels almlg olarak
keirdilerine ve keildi ilkelerine olan inanqlarrn! kay-
bettiler, b6ylece yenilgiye ve qtiriiy0ge g6m0ldiiler.

Her sev son derece do$al ve basit goriinuyordui
dodrudari halktn seaimiyle gelen yasama ve yulut'
mo-oiiciinUn halk iradesinin sal ifadesi olmasl gerek-

-".".irOiw bu, halk arastnda 6zgiill0k ve lefah'

ian baska bir gey Uretebilir miydi?

B0tUn temsili sistem aldantgl, halk seqiminden.gl'
fan Uir ntlttimetin ve bir kanun koyucunun' halkln
oercek iradesinl temsil otmesinin zorunlu ya da en

iirn'dan m0mkUn oldufu kulgusunda yatmaktadrr' lq

oodilsel ve kaclnllmaz olarak halk iki 9sy bekler: hn
6tv0k hareket ve evlem ozgurltioiiyle birlesmrs,

miimkiin olan en lazlir maddi relah: Bu, halkrn eko-

nr=rit cif,iri"nn'n en iyi qekilde drgiitlenmesive her

iiraen iitioar va oa politik 619utlenmenin var olma-

;;;;iil,il s;iir'cunrii, Stitun politik iirstitlen'
iii"irr oiouiriioili inkaitna varmava mahkumdur' Hal'

ii,n'iimei ortdrteri bunlardrr. lster yasa koyucu.is'
ter v0r0l0cU olsun ytineticilerin iQgiidtileri- islisnai ko-

nurirlan nedenivle- taban tabana zlttlr' Duygulan ve

nireiteii oe.or'tatik de olsa bir kez yuksek bir gore'

ve oeldikten sonra toplumu ancak bir 60retmenln og-

reniilerini qiirdii6ii gibi gOriirler ve o0retmenle o-g-

lJ."i ,iiirioa es'itliliola az. BiI yanda bir Istiinliik
konumuvla kaclirlmaz olarak teqvik edilen Uslunluk
.ii,r",rsi: di6ei vanda ise ister y0rUtme istel yasa'

irl Eii"ii'uvdutairn 60retmenin iistunlii6iinii izleyen

6,li asaOrtr( duvsusu vardrr. Kim ki politik iktidardan

saz dd6r. asltnda hakimiyetten soz ediyordur; ama

neieae fitimivet varsa kigtntlmaz olarak orada top-

irmirn utiviif (esimine h0kmediliyordur ve hiikme'
Jilenler dd6al olarak hiikmedenlerden nefret ederler'

Michael BAKUNIN

Qeviren: Aslr GUVENQ

hiikmedenlerin ise hiikmetliklerini boyun e6dirmek-

ten ve baskr allna almaklan basa seqenekleli yok'

tur.
Bu. Dolilik !ktidann ortaya qrklslndan bu yal?.e.bg:

ar iJ J,:"r, iriiiiiirr. 
'in 

ui'oehoi<,attann, en hiddetli

iJ;;ffi; iiiiil;;i ut" g',cl'i' sesirmez nastl ve.ni-

cih en dikatli tutucular olduklannl da a9lklayan.ou-

iur. BOvle donmeler genellikle ihanet olarak golulur

I"irll 
"r"r,iiit; 

buriun tek nedeni sadece konum

iJ ootayis,yta petspektif degigikligidir'

lsvicre'de de her veldeki gibi ydnetici slnrl y6neti'

r.njiiii"i* ti*".en larklr ie alndrr' Burada da her

veiieki oibi oolitik anayasamlz ne kadar egaliter olur
i, Jrlrtiro,i"i"" urridvazidir ve onun yasalartna bo-

iin 
"a"rif,utr,rro'iscilbr 

ve ktiyliiler' Halkrn h0k0met-

i;ii"if";;"k iiin itL t't"ut' n6 de serekli eOitimi var-

drr. 
-Buriuvazi ikisine de sahip olduouna g0re gelQeKte

hak olarak deiilse bile kendine ait bir ayngai;E3 sa-

hiolit. Bu ned-enle her yerde olduou gibi lsvigre de

d; polilik eSitlik sadece qocukqa bir kurgu, bir yalan-

drr.
Ancak varoluslarlnln biitUn ekonomik ve toPlum-

*i Jurrrirrr" nulktan ayrllml$ olan burjuvazi' ya-

salarda ve h0kiimette halkrn duyqularrnl duSUncele-

ilililJt!r.i"ii-"i nalrt oite setire'bitir? Bu imkansrz-

;;;;;;;;iiik;;"Jv serce(te, hem Yasa koymada

hem d; htik0mette buriuvazinin lemel olaraK Kenol

"itrari' 
," onv"tqrlanyla harekel ettigini ve halkrn-

iilere btiyiik bir ilgi duymadt!tnr kanrtlamaktaoll'

'Bilt0n 
kantonal h0kiimet iiyelerimiz kadar bUttin

*Ii'r',orr.rrjrtr,rrn da do!rudan ya da dolayl ola'
iak ltalk'tarattndan secildioi do0rudul SeQim gultun-

o" ooiiiii t'uia tunip dlan-en gururlu buriuvanrn bile

rtrrL"r"ii. Eqemen Halka dalkavukluk etmek zorun'

Ja kataoi Ootruour... Ama seqimler bittikten sonra

iirl i=i"in rrrE,n". buriuvazi de kdrl iElerine ve poli-

iiI uni,iruranna doner. Tekrar birbirleriyle ne kar€l'
i^..irr. 

^J 
JJ ti",srrlar. i9i 0sli.ine y0klenmig ve giin-

cel sorunlartn co6unlu6undan habersiz olan halkln'

i"r-.ii.irJii"i" iditik e"vlemlerini denellemesi nasrl

L"xr"""uiiiti cEreekte ieqilmig temsilcileri uzerinde

o, trttununtunn ,yguladr!r konlrol tam bir kurgu-dur'

;i;;i;;lii;il;iiJ" haik kontrorii harkrn ozs0rl0'

aii;il;ft.;;;ti;ioldusuna stire bu ozgiirlii!0n de

#'il;;;;;; ilka oi,i"ev otriaardr oldukQa aqrktrr'

I
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STALiruizna VAR MI ?

. Sonftllarda bir ktstm marksist iQin, Stalin olestiri-
sr 

^vo 
utatin.tapsamlt kuramsal agrklamalara gjrig,

sosyalizmin'batarrsrztrgrnrn. gtnah kefr ;i;;ffg;i
g!, llq|j? ete^gririsine giren ve sbsyatizmoiii9!, llqh erderirisin; si,;; ;;-"';;;il;d:ii
;36ill'#,5ii;iT[[, lji5ilf ffiElt"'*0,5lrs*fii

Kemat DEMIR

kssimteri,otusruruyorrar. eiiyui v6 it<iioil tbileci-ixaoar gettgmag marksist harekefler ise bu ionuda va
susuyor ya da Stalin'in uygulamalannl savunuvoaii
Bu otayda bir piif noktast olsa Oerek.

, - 
Kruqqev'in SBKp'nin 20.Korigresindeki aqrklama-

ranndan sonra, kuyruk actst olanlar birer biier orta_ya dokuldailer. 20.Kongreden 6nce ise sadebs tro;-
kis er.ve konseyciter ,,radikal" 

bir Sekilde staliniz;i
gl9fliriyorg.u. Sonradan ortaya drikiitenter de dogii
o-tarak bu "lecrubeli,' vo gadre ugramrg akrmlann tEz-
rerntn tlzerine basarak yaikseldiler. Bilrada belki de
sadece Frankfurt Okulu di.i90n0rleri bir istisna olus-
tururtar. Ama onlafln da dolaystz politik hedelleri v'e
kaygutafl yoktu. politik kaygular olan biit0n marksist
titalin slegtirmenleri igin hemen hemen dogru bir ge-
nellemodir bu .

_ Fakat hentiz IOSO'ierde proudhon ve 1860,lairda
B-akunin.ile Marx ve Engels arastnda liberter.otoritsr
9glfll?li1 lallpmasr bastamamrs mryd? potirik ikii-
oann ete gegiritip gegirilmemesi konusuda baslavin
tarl6ma, 6rgiitlenme konusunda geligti ,e i.En6;i#
yonat'tn dagttmastyla tamamen bagka bir inecrava
grrdt. sorun, arttk taban tabana zrt harokellerin mij_
cadelesi sorunuydu. l.Enlernasyonal etkinlik ve vav-
grnrrk baktmtndan hemen homen tam orladan ii<ive
Dolunmii9tii. Marksisfler anti_otoriter tafrzlarrnt s0rd'0-
rebiliyorlar ve.ancak liberterlerin yaygrnltgrni ve et-
Krnlgtne esll bir hareket olugturuyorlardt.

" 
Ta ki 19.i7 Ekim darbesina kadir. Engels seneleronce "iggilerin uzun erimli Qtkarlaflnt korimif, icn L-i_

rnC[. sosyatis e.rin olugturdugu giiqt0 blr hr.iklum;tgereKrldtr" demigti. lste marksizm kendisi icin oere_
Ken.genqtik agtstna Bolgevik darbesi ile kavusivoi-
ou. Marksizm, iktidan almak iqin kosullanmrs tjirtis- .
rem uzerine oluruyordu, ortak telseieleri, la;ih a;l;-yl9lafl, orlak olmast geroken polilik y(rntemlerivl;. -
r.Ememasyonat ve ll.Enternasyonal iqinae ilriOarrltegegtrmepratiginin kaieiik manevralaint yapmtslardt.
Ama bu seterki gergek bir savagtt, manevrd oelit. ve

bu iktidar, bir devleti ele gegiremedi!i takdirde an-
ramstzta9acak olan marksizme ygni bir anlam veri-
yordu.

^ 
Marksizm.iklidara koiullanmtq bir sistemdir, dedik.

sadece Lenin'in, Stalin,in, Maoiun ve Castro;nun va
da Kim il Sung gibi evtere $enlik devrimcilerin ded'ii,
Marx ve Engels'in kafastnda da b6vleAir bu. 6ro-ur.
tenme tarzlanndan, bilimsel sosyaliime kadar miri.
srzmrn tlig bir kavramt siyasal erk kavramtyla gelis_
mez, aksine onsuz boslukta kalacakttr.

. _Bu 
nedenle Stalin uygulamalan ve d6nemine gs_

rrflren marksisi elegtiriler radikal olmaktan gok uzik_
flL Statin ele$tirejl Trogki, ne Kronstadt olayrnda, neyenr E_konomik potitika'da (NEp), ne de Sivag ko_
munrzmr uygulamalaflnda Stalin uygulamalanndan
Iarklr tavtr alabilmigtir.Marksist gelenek iginde bu ko.
n .uda.en radikal tavn alan konsd'ycihare(et ise eles.uflteine Stalin ile deoil Loninrle baglayarak qok
onemti bir otguya diktat qekmig ve siirdg iiinae tln_
seyci hareket marksizmden kopmuq, uiailasmrstlr.
ura n eteg-tirmeni marksisflor, Stalin elestirirk'en ikti-
oar manltgtnt elegtirmigler, dolaytstyla k'endi bindii-
ren. datt keserek kendi alanlannda da marjinallige
mahkum olmuglardrr,

Marksist hareket iktidara mahkumdur. Marksist ku-
l?911 g!,lgu giui,.iktidan ote sssirm"vi heolGvii
orroevnmte gelecek iktidann da azt 9o!u olmaz. Fo-

[!t-ff 
'-'lzuii'?1,:{f 

""li}'fl 
l,ixi,?',1i,'[.S{[?.fl ifffi i

19_!r9!1i tasliye eden tarafrn tid.eri olsaydr, farkh bIr
s-o-nuQ ortaya{tkacagrna inantr. Ustotit< Uirni trogt<iit-
l!ld-?.9lhil: TroCki, rasfiy€ editmeden once gaiigtir_
orgr Dulun otoriter lavrrlafl ,,zorunluluk',la 

agrkliyorba,
Stalin neden aqtklamastn.

Uzun siirecek bir tarttgmantn Qa6flst olarak vazF
lan bu yazrda sonug olarak Sunu diyoruz: Stali;izm
yoktur. Stalinizm, belirli tarihsel kogullarda taur alan
siyasal otoritedir. Her siyasal otoritil, benzer tarihsel
ko$ullarda benz_er tavtrlafl almaya sonuna kadar agtk-
trr. 1930'lar Rus biirokrallaintn ve parti liderliri-
nrn ideolojisi marksizmdi, bugiin 'de 

dyledir."Slalinizm" iktidardaki marksizmiden UaSt<a tiiiiey
degildir. Radikal bir "stalinizm', elegtirisi,'raOit<at'Uir
siyasal otorile elegtirisi olmaksrzrn yiprtamayacattir.
Gerisi laf-t gUzat.

ve enlellektiiel

iffiIEflN
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BiR YAZI YUce ARMAGAN

rl;ittiiii#*l'fiflfr lf*ffi]'+l,Il.'ll#

trEf,ftltr*ftffi*-*ft+iit,ffi
9',T*ili 

,,n,f milc"delelerinin tarihi ola'ak 96ren bu

niy,till*lmtl,"*[ffiJlxl,:t'"","#16'nlx
soJtert<en diigliihlsri aqmazln qozumunu uuglu

te6ride" bulmakta gecikmed er'
'":lL""it"i-.[iilitiii;rime modeli sosvalist toplumun 6r-

.iitr!-ntiiJ-",-di"ri olamazd t' Lenin' 6nerdigi. merke-z-

Ih'J:},}#,I,'.J""iji[!;';:u.''l*llb''^?[',''T!i[i:
iiiSiiitl. v"^i bu intaviea s6re vanhl adrm' kapita'

iil"-:"li:i'sil1ii oteiii6ime iroaeiti ile sosvalizm kur'

mava kalklgllmll olmaslndayol'"'tiJ,iilJiil Jiii ivi^e hiverariik, krela disiplininet-aolr

iii[f,[i,fr?iilff.i:ilil-ti:ffi ft f,ifr]rfl;ffi
't8iiil5 ro.r"ri.min, leninist orstitlenme bigimin'

a""""il"rl17",vi,'iiilqrttrgrnrispattalanM'AAvbar'a

'-;ir,x.*:L:r;l:Ji#:,ff 'llliJfifr":ii!'i!E
irvioiirtit mooeiinin tam tersi yani Buriuva mode-

iilJ"iti', v"rriter, piramidin lepesini olugturan mer'

il;;1;;ffiilsi,i. sosvalist drsiltlerde tum vet'
ifti"e;;ffiiffi; otusa'n tabanrn' terelinde toplan-

iir'o]i.'Silv"ilii orgiit'modeli, i9i9e daireler.bigimin-

lli iiiiti-"iii66itit oiq daire igqilerden' k"vlii-lerden'
I,''IiiiLra"n olusur. Kamu giiciinun kayna0r bura-

Iii,?."6rr'ol',iiir"i;ftdan oaq]ar' Kararlar burada alr-

ilil' Li?ir,iii"iiii x;naiiratairnoan seetikreri vtinali-
.ii.iiii"i,iJit"r"ti mevdana getirir: iller dairesi' b'il'

6"k i:Uru::*WE f ffi Biil"f l-,r 
" 

dj k"r,dre il.
uniiidiiir-i,ir,O,na g-tire, qozlim artrr uasit: Dikev ol-

ri,ffilsl'iliilii,;iiGniriin otur ulter' Hem b6vlece
',iirir,lii*-1" J6 ,[una uvgun olur' Divalektik bir teF

sinJ aonuste dikeyin kargrtr yatay' deg-rl T'' ^. --,-"l.rinoiiotrn bl kadar basit de0il elbelte sryasl

Lrl;ii:''iL g"iittn"ye vonelen her hareket' ister va'
tav isler dikey olsun, $ununya da bunun yararlna ol-

Iiin uJ'nit'i'ion"t"n-|onetit-en iligkisini beraberinde

.lii,ii irtlio"ti datrrlarrn vazarrnrn "venrden

trilil!' trl''tiliJr"i ed'erek" vaiacasr. verin bundan

[llifJ oii qiy Jt";iSrnr beklemok, safhk olur zaten'

""BHl';Jfl 
i:ii'};,t'9"""1'vor'eimdibukokununkav-

"Gercekte bzgiirltiO0n eOemenligi' anc'ak drsarrdan

*gn:ril i.;,;iul I H: ru:r' *,'*"t'""':qq;

*t**n,tru*t;ltrtr':fl iq:Hfr{rfi

g*mr'';m[lpffi
[li*;l#*t,a'srr*$;snl;x{}ith*

*tfiff*gffffi*ffi
6z90rtiit< anlaytgt bu oldugunda devrim de bakln

t"'i[31,1'fl;,^'" 
betirti bir doneminde, toplumun

,r,.ia""'"i It"ti, gtiqleri, var olan tiretim iligkileri ile'

Il'jl[i,iirJi,-" iirirt.al anlahmr demek olan ve.o 9u-

'":;:,i;;fi;; hil;iettigi mtitxivet iliekilori ii' ee'
iiiui,l'iir" j-r. a, iiiskiler, Iretici g0glerin geligmesi-

iiiiidr"v"'n ri"t,ptarblmugken, artrk geligmeyl engel'

i;*^'iilJiii;;ilH; selir. iete o zaman bir sosval dev-

ii'iisj'oi'iiis';i. Eiinoniii tauanoa mevdana sqlen

iuliE?i", [J.ir"n ilst vaprnrn tiimiinii az qok hrzla

alt ost eder. (Marx)-''&;id,iiil'sibi 
.'orun basit bir iirsiitlenme hatasr'

stiiin ii"Jp"orriOr, Breinev'in revizyionistlioi degildir''
;iilii; il;i";;illisizniin vanlrs vorirmlanmasr da d+
E,iili;: ;d;;t* uir marxslzni anlavrgrdrr'. Hindis-'

iii" ii,iiriiLrp"rvalizminin girigini' uretici guqleli

iliiliti*'".ugl iqi,i ;'iierici" olarik nitelsyip alkrglayan

anlayl$tlr.- :tiiuntonn yagamasl iQin gereken zorunlu.gahg'

-r'"ii[.iiin iGirtrlmasr; ki 6u iiretici gtiglerin ge'

iffi;il#;;iiii,:;; olavi bu aerdan bakrldrgrnda en

Siiemti sirun teknoloiik ilerlemedir' aynl zamanoa ztl
ir'nii, iil,i.",i'" heizaman var olacaor n bir savu-

iriiJii*'ovi", galrsma ve yaratma "i9" olarat ka'

iiiiii:,rirolii", iatianrtmasi gerekli ve zolunlu. bir

::{iliflr:',;*i*r"+i?f n[[["!?i::"'nil
il';il;6,i ;;iG;;vre'bir ilsisi olamavacaor ise qok

acrktrr.""d)gilrlur 
Qalrsmantn uzunlulu ya da klsalr$r ile

orlnt,"t, oedirbir.'insanlann kendi iradesi drsrnda hiQ

;ii ;;k,; olmadrgr yerde vardtr 6zgiirliik

ffiIESN
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YENI DEN|ZLERE DOGRU

Oraya-istiyorum; artrk gtiphesiz
Kendime ve bile$ime giivenim,
Oniimde upuzun agrk deniz,
Yanyor mavileri Cenevizli gemim.

Hergey rgrldryor yeni, yepyeni,
Uyuyor iiglen zamansrz, mekansrz.
Salt bakrgrn-korkung beni
SUztip duruyor, sonsuz !

NIETZSCHE


