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Ey kardeglerim, yorgunlulun
yarattrlr levhalar vardrr, bir de
tembelliSin yaratttgt levhalar, kokmug
tembelligin: bunlar aynl dili
konugsalar da, farkh dinlenmek
isterler -
$u bitkin dUgen kigiye bakrn! Ancak
blr karrg kalmrg ere$lne; fakat
ygrgunluktan toza yatmtg inadrna, bu
ylglt kigi!
Yorg.unluktan esneyip duruyor yola,
yeryiiziine, erege ve kendirie: 5ir
adrm daha atmak istemiyor, bu yi$it
kigil
igte giineg yantyor a,istiinde, kdpekter
de terini yahyorlar: fakat orda
lnadrna yattyor da, bitkinligi yeg
tutuyor:
Ere$inden bir karrg beride bitkin
diig_mek! Gergek, sagtndan kavraytp
siirfiklemek zorunda kalacaksrnlz onu
kendi cennetine, bu kahramanr!
Blrakrn yattr$l yerde yatstn da,
avutucu uyku, serinleten, mtrrltth
ya$muruyla gelsin ona.
Brrakrn yatstn, kendili$inden
uyantncaya dek, btitiin yorgunlugu
ve yorgunlugun tigrettiklerini
kendiliginden yadstytncaya dek!
Yalnrz, kardeglerim, o aylak
frrsatgrlan ve krlrl krgrl Ugiigen
kurtlan yekla$tlrmayth onun yanrna:
-Kr$rl krgrl iigi.iqen "kiitt0rtiiter,,
stiriisiinii, o her kahramanrn
aft nterinden kendilerine s6len
gekenleri !-

Nielzsche "Bdyle Buyurdu Zerdiigt"dsn
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TENYA OLMAK
BiR SE9ENEK
Fazla secenek Yok. Ya istsye'

ceksin Yagamr Ya da geberip gide
ceksin.

llk rastladlorn lnsana' Su YaSa-
drklanndan hoqnut olup olmadlgl-
nr sorsan, ihtimal ki "haylr".YanF
trnr alrrsrn. Bunu sadece sotdugun
soruva cevap olarak der' Asllnoa
soysirz, haYrr demesini bJ1'9t; 

'
Hdle vasr krrkrn iisl0ndoyse bu' nlq

bllmirioidemektir. O zaman lasar'
iutlairnda serbeslsin. Kugkusuz
haksz olmaYacakstn' Bunca Ylldlr'
daha doirusu Yagamlnln bunca
uzfun'bk 2amanr berbat bir YaSa'
ma katlanan buna da katlanlr'

Dodarken duymadlo korkuyu'
vasafren duyar soysuz' Ona boy-

i6'6irelilmiitir. Torpulemi9tlr- bu

toolim onu. T6rPolemillir ve bin'
leiinin isledigi gibi eoitmiQtrr ama

tek suclu da o degildir' Kole gibi

vasamlt zorunda blraktlabilirsin'
lakin istemiYorsan kimse sana Ko'

i!'iiittun, isrlayamaz. Direnmek
66renilmez'-Kimsenin bes kurul deger biQ-

mediti Yaqamrna ksndi do deger
verm6z. Ktsaclk Yasam sure$ $ln-
da tenva qibl Yaiamaktan daha

lazla biiqey yapabilocegino aklr er
mez kot kafanln. lstemsmeK tam

bir kotkalallKl r'

Can 
-BUBAK

Bekler. Ondan islenmssini bek'
ler. istenileni yapat. Bagkasl igin '

yapar ne yapatsa, bagka ve mad-

di sayler igin. Ya da tanrlsl lgln.
Havatrnrn onda dokuzu 9all9maK'
la decer de, 6niine atllan bir tutam

c6-pe'eyvaliah der' Had:.en lazla

c6pun miktarlnl arttlrmakla ugra-

Srr. Coplenmemeyi istemez.

istemez. cUnkii "haYrr" deme
vUreklilioini 66steremez' Bin katll
iraorlar. her ktise baglna otomatlar'
iaimei katmer luvalet kaoltlan'
sonsuz silratli lagltlar yapmaslnl
becerir de, bunu beceremez' Kon-
loru diisun0r ve ister de, onurlu bir
vasaml dosiinmez. Konlora bedel
iialt. onurL uedel odemekten kor'
kar. bunca soysuzluk iginde ilste'
lik bu yaptrkldnyla da 6v0n0r. Sa'
dece kendi cinsine karil olsa lY'
hawanlara karsl da 6viinur' HaY'
vailar alet YaPamaz. BOYIe aylnr
kendini onlardan. lyi ki yaPamlyor'
lar. lnsanollu YaPtll Burnumuzun
diredini ktran koku onun eseli. K&
di oi-slidini Orter, denize dokmek
ioliv oElr insana. Sonta gidip igin-

Je viiiir revitte. Kalkar da "tatil"
deibunun idlna, Yarattlgl bunca
oisliEin tadlnl almaya gahsmaslna'

fretiapmax iYr de, ahlaksrzhk Pek

atviin0lesi birgey deSil. 0v0necek
bahaneler Yaratmak insana 6zgu'

"Havu" demesini bihey€n'
ontine atllan c6p igin kardeginl bl-

le keser. GebertlP gitmek bunun
adr. Seni kullanmalarlna' Ya9amF
na buoun maldahate etmelenne
katlanirak, geberip gitmenin drx

alasr.
Tenya olmak blr seqenek'

Biitiin bunlar o, 'haY' demesi'
nl bllmeze' Hayatlnl stild0rmek
u6runa k6le gibi YasamaY seqene'

xider diverek Ya da Yaganmasl
zorunlu bir agama olalak goreleK'

buoilnti. vasanan anl terkedene'
rr,rritu o6t6crif aarna bug0nden l€'
Can isiemeyi bilmeze'

Yasamak igin baglrsak gerek'
msz. 

'Ba0lrsaklar tenyalann Yerl'
pisllktan iurtulmak iQin "haylr" dr
vebilmek gereklr istemedi0ins' Ya'
irn. 6b0rqiin ya da belilsiz blr za'
mana ertelenmez istemler' D€get

".iirooin v"s"m'na, cogkuyla di-

rJ tiefiimetisin onlan' Tedilginlik
duimadan, k6lelegmsden ve ur-
lirt-e koparrlrp alrnrr gecmi9' bugun '

ve oelecek.
Y"asaml istemek bir diger seqe'

n"i.'ii da gsberiP gitmek'
I
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AKILLANMAYALIM

Bazen ne kadar anlamsrz sev-
lerle dolu gegiyor hayatrmrz. N6tdri
dert ediyoruz, nelote soviniyoruz.

Klmbillr, istemove islemeve oitti.
gimiz okulda ya da igte ne ka'daiqok
zamanrmtz gegmlgtir. Bir yandan
"para onemsizdir" derken. kimbilir
ne Cok hesap yapmrgrzdrr paramr-
zr denklegtirebllnsk iqin. Kac ke-
re kogmuguzdur ttkhm ttkltm gecen
otobfis0 yakalamak igin ve kac ke-
re hayrtlanmtgtzdtr taim gabalanmF
za raomen binembdiiimlze. Bu
kadarla da bitmiyor,insanlann var-
grlan, blrcok ortamda uymak zo-
runda kaldrdrmlz kurallar ve daha
bir siir[ 9ey ne eok mesgul etmis-
lir kafamtzt kimbilir. Ya zavalh ye-
teneklerimiz, bir golumuz oniarr
da kurban etmigir toplumun kah
rasyonaliteslne.

Sonu hi9 bir yere varmayan
uzun larlrgmalarla no cok vakit 6l-
d0rm0glizd&r kahve kogelerinde;
ve ne gok ulragmrgEdtr kar$tmtz-
daklni k69eye ktstrrabilmek iqln,
bunu blr gurur meselssi yaparak.

Eg€r buysa lstediglmiz, hig zor de-

Diyelim ki gok bitgitiyiz vo kar-
Srmrzda kimsa dayanamtyor, he-
men susturuveriyoruz; peki ne ol-
du $imdi?

Sanki sonsuza dek yagayacak-
mE9asrna, yagamantn 0nemini vo
anlamrnln larktna varmakstztn ge-
Qiyor g0nlerimiz. Oysa yasam de-
gerli, o kadar deoerli ki 6lmek za.
manr geldioinde, leda edebiteceoi.
miz tek qeyimiz ya$amtmtzdtr.

Onun yorini bagka hiqbir ssy tuta-
maz. O zaman ya 6l0mg sdqeriz,
ya da yagamtmtzt silrd0rme ugru-
na yagama nedenimiz olan sevls-
ri feda ederiz. Eger ikinci yolu deq.
missek onursuz bir yagamt tercih
etmigiz domektir.

Sorun uzun, rahat ve huzurlu bir
ya$am sUrdiirebilmeyi dedil. onur-
lu yagamay becerebilmeli. otmet
zamant gelene kadar ona s,mstkt
sarrlmak ve "bu benim yasamtm.
isledioim gibi ya$adtm" diyebil-
mek.

Belki de, bu monotontudun.
bu rasyonalitenin, bu donuklu-lun

srnrrlan drstna gtkmakla, yagamF
mlzl harsketli ktlmakla ba$lamalr
i9e.

Bu hi9 kolay degit. Qolu za-
man belirli dawantg kahplann aga-
mryoruz, 6n9e diig0n0p sonra dav-
ranryoruz. Oyls her iginden gete.
ni, her akltna esenl yaparsan dell
derler adama. Keske herkes bkaz
deli olablls6. Akrlh insanlar 0rk0t-
muyor mu slzi? Daha fazla oara
kazanmak, daha rahat yagarirak,
c,aha saygrn bir kt$i olabilmek, da-
ha dnemli mevkllero qelobilmek
hep akrlh insantann istdmleri de6il
ml?

Tabll kl her geyin oldugu gibi
bu isterhlorin do bir bedeli vardtr.

Bunlara ulagmak ieln 6ncE kendi-
ni yok etmek gereklr. Biz uoragma.
yalm b6yle geylerle, zaten akltmrz
da srmez. Bagka hiqbir kaygt, 0z-
giirliik kaygtmtzt altedemesin. D6,
sinler ki, "bu adam lokin deoll, ne
yapacagr balll olmaz". Ne yapaca.
grmrzrn belli olmamast belll olma-
srndan daha iyi d€oit mt? Belll ol-
masrn ki her yapttotmtz geyle blIaz
daha gagtrtahm aktllt insanlan, r

Figen QEgMELI
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LIBERTER Du$uNcENlN

Uq sAcAvnGl

mirnniL snrumiu
Libe er diisunurler-Bakunin'i "d[9iinor" olarak ta'

nrmlamak zordurva- arastnda en g6ze garplcl tip, bel'
ki de Mikhail Bakfunin'dlr. D6neminin diger b0yUk li'
berter lio0rlerl hemen her zaman "mutedil" tipler
lken. Ba-kunin'in havatlna bakllolmlzda hemen her
evlemlnde. her tavrt-nda asi bir elendisiz gorebiliriz.
12 vrl haois vo sUloiinde geQen hayatl boyunca Av'
ruol'da ie zaman 6lr badkat kurulmu9sa o'nu bari'
kdtrn 0zerinde, mestekton subay olmaslnln da ver'
diui savasma yetenegl ile dovogurken giir0roz. Dev
va-Drh blr ;darirdrr. koikunc bir istahl vardlr. her ko'
iru'da oeceler bovu konusur, Qok hrzh okur ve 9i9e'
brce ider. Sdzsalimi Saksonya'da haPists iken bir ay'
da bin'allryoz turo iqmiqtir' Proudhon ve doneminin
sosvalist devi Marx'tan pek Qok $ey ayrlr onu
Proirdhon'un aksine Qok lyi bir konu9mad ve kdtii bir
vaz ardrI. Marx kadar derln bilgili degildir ama giiniin
6lavlan konusunda ondan qok daha teclubelidir'
Es6rlerinin qo0unu bir olaydan 6biir olaya kadar ge-
cen olavsrz il6nemlerinde yazmlgtlr ki, bu s0Ie de sa'
irldrdr (adar uzun dedildii. Bu eserlerin golu da so'
mut-politik olaylara iti$ktn bildirt ve makals ttlriinden
kaleme ahnmrgttt.

O d6nemin birgok liberteri gibi Bakunin de, ktrsal
bir balgede yeligniistir.lSl4'te ltusya'da zengln bir ai'
lenin gocu$u olarak Prsmukhino'da dogdu. Housse'
au'huir biriilmizi olan babas, gocuklannrn e$ltimine
cok dikkat edivordu. Bakunin'de tembel bi] 6Urenci
6lmasrna radnien, sonunda Sl.Petersburg topqu oku'
lunu bifirdi ve topqu subayl oldu. Bir yll sonra ordu'
vu terketti vo Moskova'ya giltl. Burada Hegelci bir
ievrede illgkiler kurdu, ama aynl zamanda Herzen"
l-e tanrqtr. Daha sonra Herzen'in vgrdioi Parayla Ber'
lln'e gittive orada yakrn arkadagt lvan Turgenyev'le
bklikle lqtahlt bl 60ranci olarak aydln Qevrelerine ve
bohem hayatrna girdi, Bu ddnemds hayallnln en cid'.
dlye aldrgr y6nU lelsele Qallgmalanydl.

Sol Hegetcilerle tanEmast, sosyalizm iizerine oku-
maya baglamasr onun telsele kaliyorlnin sonu oldu.
llk eserl "Almanya'da Gerlcllik"i bu ddnemde yaz-
dr, blt osorde Hegel'in diig0nceslnln tomelindo dev'
rimcl bh 62 oldugunu vurgulamaya galtgtrken bir yan'
dan da hayah boyunca karaktednin aytrtlmaz bir par'
Qas olacak bir diigiincesinl vurguluyordu.

"Yrkmak ve reddetmek biitiin hayatln sonsuz
yaralH g0ciid0r, Ytkmanln cogkusu' aynl zaman'

Ari KUBEK

da yaralmanln cogkusudur."
Bu donemde militan bk i98i olan ve gizli i$qi qsvre'

leri 6ro0tlemis olan Wilhelm Weitling'le tanlgh, onun li'
' 
u"rteid0sun6elerinden etkilendi ve yine, devrimcl ey'
leni. 61el'miilkivet ve halk bankast gOrU$lerine katll'
miirisrna ragriren Proudhon'un sayglll bir 60renci'
si oldu.- 

Oitra sonra Bakunln'i bir slav baglmslzllkglsl ol+
rak o6ririiz. 1847'de slav badlmstzllk hatekelinin 0nl0
bir lionusmactst haline gelmigti bile. O'na g6re dev'
rim Mosiova'dan bir vrErz gibi y0kselecok ve slav-
iarrn ba6rmsrzlk atesini yakicaktr. Bu d6nomde Her'
."i;" riiJra mektubla;da "devrimci hiyerarsiden"
ve "d6mir d-'iktatorlut"ten sozediyordu.

lste bu slralarda tutuklandl ve gesitli Ulkelerin ha'
pisiranelerini gezdikten sonra Busya'da Peter Paul
i(alesine haDsedildi. Uzun hapis ve s0]gunden son'
ra, gor[sleriQok degigmls bir Bakunin'le karsrla$nz,

"Bug{inkii merkezlletmb yapllar varoldukga ev'
rensel barrs lmkanstz olacaklll. Bu yukandan zor
ve otorlte 6ucii lle kurulmug gUC blrllklerlnln ol-
madrtr blr-verde. ancak 6vle bh yerde agaotdan
6rq0iienmli lopiuluklarrn-6z90r iederasyonlar,
eyilet lederisyinlar, ulusal federasyonlar ve Blr-
leglk Avrupa Federasyonu mumkun olablllr."

Bunun vanr stra Bakunin'de daha onceki liberler d0-
stiniirleiden larkt olarak ilqinin biley olarak isqiden
;ok kollektivits olarak isQi gruPlanna y6neldi0l vo
iroudhon t0ru bir birevdiligin Bakunin'de g6r0lme-
sinin zor oldudunu goriiyoruz' Bu slralalda l.Enter'
nasyonal'de Pioudhon ve Bakunin yanlllannln tartlg'
malannr g6diriiz.

1864'ten sonra Bakunln'i l.Enlernasyonal lqindg
Markslstlere kargt mucadele yuriiten liberter egilimin
sdzcus[ olarak 66]urilz' Bu srrada ytir0tl000 taltl]
malar, onun biiy[k 6ngor0lerde bulunduou ve 96109'
lerlnin tamamtnt en lyl veren metinleri olugturur.

'Enternasvonalln blr qtc hallne gelmesl ve bu
konumunu s'iirdiirmesl Qln- yaprlmasl gereken tek
sev sudur: Avrupa'nln rie Amerlka'ntn b0t0n Ul'
ieieitntn oroletaivastntn biiyfik blr go$unlu$unu
kendlne dekmsk. iucaklamak ve Orglltlemek ye'
renealnOL olmak zorundadlr.' Fakat hangl polltlk
ve fe-lsell Droqlam mllyonlan onun bayragl allln'
da toolambvr [olavlaslirabllecektlr? Yalnlzca 9ok
o"n"i utr or6oram. va'nl tamamlanmamrg ve bellr'
ilz ttr prograir fuirir saSlayablllr,q0nkll teod ala'



nrnda yaptlan her saptama, pratlk alanda kaCtntl-
maz Sekllde blr dtllamaya, blr elemeye denk dii.
ger. Ornegln bugfin gtkE nokta$ olarak, pozt t de-
gll t-akat negatl, y6nde atelzml ele alma'yan clddl
blr lelsefe yoktur. Eiet entetnasyonalin bavraEr
iizerlne bu'baslt kellme "alelzmr' yazrlsayiir b-u
deinek slneslnde blrkag yozbln iiye toplayablle-
cek mlydl? Herkes yanllrn hayrr oldugunu Slllyor,
hayr C0nkU halk dlndardr ve dlndar olmak geiek-
tlolne lnanr ve balanh blr loplumsal devrlm, bU-
liin lsteklerlnl bu dlilmlil diinyada gergekleg$rme-
nln yollannt aeana kadar da dlndtr oimak qerek-
tlgl lnanctnt stirdurecektlr. Eler EnternaJyonal
alelzml programtna zorunlu blr llke otarak koimug
olsaydr, proletaryantn en segkln keslmtnl bi!rrn-
dan kovmug olacaktt. Ploletarya kellmeslnden
markslstlerln anladrgr glbl lggl kesimtnln en Usiun,
en uygar ve en tahat tabakasrnr anlamtyorum, hU-
k0mei yanhsr dtirdilncu blr stnrf olugtirrmak lqln
kullandrklarr, bu hemen hemen buririva olan l$91
tabakast biiyiik proletarya kl est tahlne diize-n'e
sokulmazsa gergeklen de bu diirdilnco srntlt olus-
turmak yeteneglndedlr,Qfi nkii hemen hemen bui-
luva nllellklekl giirece rahathgryta blrlkte burlu-
valann polltik ve toplumsal onyargllarrna, dar is-
tek ve iizlemlerlne 9ok lazla kendinl kaptrrmtlttr."
Bug0n metindeki marksistler sdzcii$0nii grkardr!r-
mrzda birtakrm marksistlerin kabul edebileceli bu ye-
rinde degerlendirmeler o giinlerde Enternasyonal'i
dalrlmanrn ve yok olmanrn egigine getiriyordu. Ba.
kunin davrimci bh topluluk orgotlenmesinin politik ya
da felseti bir lemelde yiikselemeyeceoini savunurken
son dereco hakhydr. Ama o ne koyuyordu bunun kar-
grsrna, Bakunin elestirinin ucunu bUytik 6lQiide yaka.
lamrQ fakat devamrnr getirememigti. Ekonomik istem-
ler bkli$ini vurguladt lakat bundan da tatmin olmadt,
Fakat drnelin d$rencilerinden vo lspanya'da qalts-
ma yapmasr igin g6nderdi$i Fanelli'nin iqqi olma du-
rumunu redde dayanarak yairiiltiigii propagandasln.
dan etkilenerek gelisen lspanyol liberter hareketin.
den bu gdriiglerin pratik tezahtru 0zerine onemli
dersler grkarabiliyoruz. 1872'de liberter grup, mark-
sistlerin, blankistlerin ve lngiliz trade.unionculanntn
(ne garip bir 0Qlii!) ortak oyla ve i$birlioiyle t.Enter.
nasyonal'dan ihraq edildi. Bu hep bana anonim bir
cumlsyi hatrrlatr: "Maglup saythr bu yolda gahp,"
80nk0 otoriter elilim gerekli delege qoguntigun$
saolamrgtr ama ihrag edilen Uye sayrsr dernekte ka-
landan razlaydr. Dahasr llalya, lspanya, Fransa gibi
latin ilkeleri toplan kopmu$lardt. Ve bir sene sonra

Marx Enternasyonal'in "komun yenilgisinin de etkl-
siyle hayatiyetini yitirdigini" ilan ediyordu. Fakat bu
olay vs ihrag ediligleri srrastndaki kigisel suglamalar-
aralanna Enternasyonal'in parastnt qalmak da vardF
komiin0n bUtUn srcaklEtnt olaylann iginde yagamrg
olan Bakunin'i gok sarsmtgt. Nedense bu tartEma-
lar bana hep gok daha sonra otoriter egilimln mari.
letleri arasrna giren Moskova mahkemejerinl hatlrla.
trr. Yorgun ve yagl Bakunin 1873'te "Journalds Go-
neve"e $dyle yazryordu:

"Gengler l9l usllenln. Kendl adrma, bu Slsyphus
kayasrnr gerlclllgln muzatfer gtiglerlnln iistaine
tekrar tekrar yuvarlamak lgln tepeye grkabllecek
giicfim kaldrgrna lnanmryorum,"
Yine de 1876'da Bern'do bir hastanede 6lene kadar
kayayt itmeye devam stti.

Bakunin'l yagamr boyunca bir diisiiniirden gok bir
eylem adamr olarak g6rairaiz, ya$adror donemde ku-
rulan hemen.hemen higbir devrim barikattnt kaqln.
mamrg, hepsinin iizerinde bulunmugtur. Onu Proud-
hon, Kropotkin, Marx ve Engels'ten aytran sn onemli
6zelliklerinden biridir bu,Fakat yazmak igin bulduou
krsrtlr zamanr da iyi degerlendirmigtir. Ozellikls o d&
nemde hala ba9kaldrn hareketi iginde goriilebilecek
otoriter egilimin g6ruglerinin daha sonra nastl mer-
kezi burokrasi makineleri yaratabilecegini qok erken
bir tarihte g6rmiistiir. Marx'a sorar:

"Hokumetl eli alacak ddrduncu blr stnftan,pro-
letaryadan sdz edlyorsunuz, bu ddrdiincu srnr,
hangl yenl proletaryayt y6netecek?",

Bakunin 6z9ff rlii$iln0 hep "meteliksizlerin" 6290rl0-
0Uyle birlikle aradr,6zgUrliik kolleklil olarak tadt Qt-
kanlabilecek bir nimetlionun ioin. Bu arada bir s0ril
dar tirgut kurdu ya da iginde yeraldr, bu konuda di-
ger liberterlerdo gOrdUU0mtz tedirginllSi Bakunin'-
do gormUyoruz. Bu 6rgutlsr sonradan 6zsllikls latin
tilkelerlnde g0qlti agrlrmlann temellerini olu$turdular.
Ama sanrnm o bunlan b0tilnii kapsayacak Cekkdgk.
ler olarak de$il de liberterlerin yagama alanlannt, m0-
cadele alanlarrnr genigletecek gevreler olarak
diigBnOyordu.

"Devrimler yaprlmaz, ne blreyler ne de glzll iir-
giitler devrlm yapar, Onlar blr olgiide otomatlk
olarak gergekleglr, olaylann ve olgularn akrgr ya-
rairr onlan. Topluluklann bulanrk billnglilill lgln-
de uzun siirede hazr.lanr ve blrdenblre pallak ve-
rlrler."

I
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ISLAMCILARIN

KUTSAL CEHENNEMI

"9ol cehennemln ateglerl
yakar Allah deyyu deyyu"

1979'da lran dsvtimi patlak verdioinde bu olayrn
yagadrgrmrz b6lgo ve diinyada yeni geligmelere yol
aqacagr giln gibi ortadaydr. Ortadoou'da lran devri-
mi doorultusunda geligen har,ekotler, enternasyonal
Humeynicilik(islamcrIk?),lrakJran sava$r bu geliQme-
lers sidece birkag 6rnek. Belki de bu olaylar sade-
ce golecakteki gok daha b[y0k patlamalann
habercisi.

Qok gegmeden iran'daki "muzaffer islam
devriminin" yanktlan T0rkiye'de de belirrneye ve her
gogidinden lslami hareketlere, gruplara yeni blr ivme
kazandrrmaya bagladr.

Bu yazrda hedetlenen, lran devriminin devrim kav-
ramrna uzun s0redir algrlananrn dlgrnda yeni bir iQe-
rik kazandrrmasr olgusunun 6zet olarak ele afunma-
sr, Tlirkiye'de geligen islami dinamiSe genel bir ba-
krg, lran devrimi t0r0nden olaylann Tiirkiye'de muh-
temel Dinamiklerinin krsaca ele ahnmasrdrr. Bu ya-
zrda aynca islamrn gUniimiizde 6nerdiklerinin ve hig
giiphesiz ta kendisinin kolay elegiiri ytintemlerine ka-
prlmaks,an (resmi ideoloiinin arkasrna saklanmaksr
zrn) elegtirisine bk gkig hedeflenmigtir.

Ben, kendi adrma Sunu sdylemek istsrim,
Turkiye'ds-yani m0sliiman k0ltiir iklimindeki bir
iilkede- yazarlarn, qizerlerin (islam drgr olanlarnrn)
bu kadar 6nemli bir konuda "irtica" vb.gibi hazrr Sab-
lonlan kullanmaktan 6le gegmemelerini acrkh bulu.
yorum. Koskoca bir toplumsal olay kargrsrnda isla-
mrn tsmel onermelerinl tarttsmak yerine araya
"laiklik" vb. yasal kavramlan sokugturmalafina Sa.
Qryorum, getgekien bu durum insana lsmet Ozel'in
gu yazdrklannr sordurluyor:

"Devamla t6yle s6zl$ edebllecektlri Esklden
ne lylydl, lrtlca dlye bh gey vardt. cerektlgi zaman
"lrllca var", "htlca hortladt" derdlk ve biiyletlk-
!.e slyasl raklblmlzl kiigeye slktsttnrdrk. Esklden ne
lylydl. Delalarca peynlr gemlsinln larla yiil0diigii-
nai lspat etmlltlk. Blrlne mortecl, gerlci, sagcr de-
dlk ml l9l bltlktl. glmdi 6yle ml ya? glmdi ne za-
man lrtlca latr etsek bazrlan grkrp "slz musliiman
degll mislnlz?" dlye soruyorlar. Bu soruya menli
cevap vermek de miisbel cevap vermek de iglml-
ze gelmlyor."

' Osman KONUR

Evet! $urast qok agtkttr, z0lfiyare dokunmakstztn
ne iran devrimi elegtirilebilir, na de TUrkiye'deki is-
lami hareketler. Kur'an'dan ahnllar yapacak$n, is-
lamcr va da miisliiman da olmayacakstn ve but0n
bunlari elestireceksin. Bu tereciye tere satmak olur.
Buo0n hale bircok iran ve islami hareket elestirmeni
karirlannda DehriS Vahdeti'nin, geyh Sait'in oldu$u'
nu sanryorlar, bu, deve kugu gibi kafayl kuma
g6mmektir.

Her insan, bilim adamt, yazar,.ressam vb. belilll
bir konumdadrr. Belirli istemleri, dtigunceleri' 6nyar'
grlafl, inanqlafl vardtr. En nesnel olduou sanllan ko'
nuda bile bunlar onun 0r[nleline garptct bir gekilde
yansryacakhr. Bazt durumlarda bu durumun aQlkqa
oriava konulmasr iletisimi kolaylagtllmaktadlr. lsmet
6zei merak etmesin bu satrllann yazan "siz m&slo'
fian deoil misiniz?" sorusuna qok aqlk bir cevap ve'
recektir. Bu yazrnrn yazanntn amact lran'da olanla'
nn Tiirkiye'de ya da diinyantn helhangi bir yerinds
tekrarlanmamasrna katkda bulunmak, islaml bir top'
lum dtisuncesine kargt Clkmakttr. KABA dergisinJe
sanrnm daha uiun s0re devam edecek bir lartEma-
nrn belki de llk adtmtdlr, bu yazt.

Miisliimanlk, tarihin en buyuk devrimlerinden bl
olarak patlak verdi. Bu devrim siireci iqinde tarlhteki
her baskaldrn da g6runen ooeleri tagrdr, gelistirdi. Fa'
kat o da politik iktidan ,etheden b0t0n devrimler gibl
varlrgryla ve varlrornr geligtirmeyo qahlmakla yelin-
medl'siyasal erkl elinde tutmanrn bfftun avantallan.
nr kulland', kahpla9tr, ehlileqti nihayet stataikonun
araglanndan biri haline geldi. Musliiman dfinyast "ra
el diinya" iizerinde g0ctin0 lmparatotluklar ve ben-
zerleriyle sUrdiirdiloti sUrece iinemli bir sorun yarat-
mryorciu bu durum. B0tiin incelikleriyle de yaygln bir
mdtivasyon aracr halinde s0riip gitmesine pek gerek
de yoktu. Halk kendi bildiol glbi miisliimanken ve
gtigiii devletler bu vergiverenler kitlosini kafirlere kar'
!r korurken bu kadar yeterliydi. Devlet bir din adam'
lan kadrosu besler, bu kadro aracll(lyla halkln mOs'
liimanlr$rnrn nabzrnr yoklal, bazen dinssl belagat ba.
zen de zor ve ikisinin kaflgtmtyla staliikoyu surdurilr
g6t0rtird0- Mosluman kiiltiirii de o kadar bo$ brrakr
Iacak bir k0ltiir deoildi hani. Kur'an'a, ftkth ve kela-
ma basvurmazsanrz, batrniler, Hasan Sabbah, Ba-
ba lshak, $oyh Bodrettin gib tatstz olaylarla da kar
Srla$abilirdiniz. Ylne de devlet giiQliiyken ehli islamm
,azla ateqli olmayan blr uslupla resmi ldeololiyi ko.
rumasr mUmkiind0. Birgok Osmanll, birgok lran'll vo
Arap igin bu durum, dooustan miisloman olmay, ha-
yalr boyunca ailesininve otoritelerin 6!iitlediSi k0lt0-
relleqmig din kurallannr uygulamastnt, 0zerinda de
lazla kafa yormamasrnr getiriyordu. Tek insan olarak
bu insanlann birgo0u Fransa'da doosalardl giiphe-
siz hlristiyan olurlardr. Toplum seqmigti ve onlar
strdtiriiyorlardr.



Ve birgiin hrristiyanlar geldi. Bilinen hikaye. Her-
Seyleriyle goldiler. Teknol6jileri, siyasi liirleri, kendi
ahlaklan ve kendi ahlaksrzhklanyla. Miisliiman top-
lumlarda hergey "m0sliiman" mtydr o zamana kadar.
Hayrr! Onlann da kendigUnahlan, kendi ahlaksrzhk-
lan ve kendi srkrntrlan vardr. Fakat yabdnct ve yeni bir
giic girmigli devreye artrk. Kendinin olan birgeyleri sa-
vunmak igin eskl sllahrnr mUzeden gtkardt. Herhan-
gi bir garprqma igin ategli fikirlere gerek vardrr. Ve
mrisl0manhk bireysel seqmeye dayanan ozel bir du-
rum yaratmaya bagladr: lslamcrlk. Batrllagmantn
dii$man kardesi olarak geligmeye bagladr. Oyle ki 6F
neoin Osmanhda batrtlagmanln dnderi olan bazr pa-
digdhlann isimlerlnda blle gOrUrtlz bu durumu,
"Abdiilmeait" (Yoce'nin kulu), "Abdiilaziz" (Aziz'in
kulu) gibi. Eatrcr baba gilnah grkanyordu.

Unutulmug kurallar tazelenmeye baglandt, islam
populer bir yeniden canlanma surecine girdi. Stati!'
konun koruiucusu, yani devlet, santldtot kadar ilgi'
siz kalmadr olaya. Osmanh'da yenigeriler bile batlh
nizaml orduya gegilmek istenirken "dinsiz-beklaqi"
denilerek kesildi. Ytizyrllardrr k0ltUrel bir 6!e olarak
lagrnan islamiyet artrk ideololik bir iige haline geliyor
ve senelerdir iginde tagrdEt unsurlara karqt da acF
masrz davranmaya baqltyordu. Kendi siirUsiinU bag'
ka gobanlara kargr korumak isteyen devlet igin de egi
bulunmaz ldeoloiik arag gibiydi. Fakat yeni bir ideo'
loji belirtmekte gecikmedi: MilliyetQilik. Derken sos-
yalizm, komiinizm lalan filan.

lslamcrlr$rn yrldrzr sdner gibi oldu, Miisluman 0lka-
lerde ulus devlel oluqturma sUrecinde milliyetqilikdn
plana Crktr. Ama ulus devlet bir kere kurulduounda,
diinya sisteminin iQinde yer almaya ba$ladlotnda,
uluslararasr kapitalizmin eklemleri iginde yeralmaya
basladrornda, 'lgerl kalmtg" bir 0lke iqin milliyetqili'
6in pek uygun bir ideoloii olmadtot ortaya glkacaktl.
D0nya kapitalisl sistemi bir ulusa ne kadar para o ka'
dar ulusal onur g6ziiyle baklyordu. Ayflca ulusla$ma
surecini battdakindeh daha geq yagayan mfisliiman
iilkelerde bu yoni ideololl derin ktiklere sahip olamF
yordu. Fransrz-Htristiyan senlezi gibi kavramlar siiz'
konusu de0ilken 6rneSin T0rkiye'de TUrk-lslam sen'
tezi dilden dU$meyen bir kavram olmaya baEladt.

O adoou'da daha sonra b0t0n kavramlartn sen-
tezlerini gormeye baSladrk. Arap sosyalizmi, Ttlrk
sosyalizmi, lslam sosyalizmi vb. Sanki her$ey birbl.
rinin lQine girmisti,Son gdzdo sosyalizmin, g6zden
diigmeye baslamasrnilan sonra islamcthk tekrar par-
lamaya bSgladr.Artrk islam kavramtndan takrlara ge-
rek kalmaksrzrn bahsedilmeye baglanmtgtt.

K0ltiirel 60elerden alrnan bir miras olarak deoil de
bireysel segimin sonucu olarak beliren kUqUk islami
gruplann btiyume ve iktidar milcadelesi.

Pasdaranlafl n korumaslndaki Humeynl

Once k0ctik gruplar, tfigiik yayln organlafl va]dl
"radikal" idlamin. Fakat bu kUCiik gruplarrn onemli
bir avantait vardt. Uzerinde yasadrklarl topraoln [i]et'
tldi tek idtioloii onlartnkivdi.'Bunu ivl deOerlendirme'
la-ri qerekirdi,'ideololik iahlasma saOlanmall, islaml
meti-n qalEmalan yog'unla$trnlmalrydl' Son islamcl ku'
sadrn odzler 6nUns serdioi gibi, batlll eoitim ds alln'
inilyd'i;karmasrk bir ideoloiinin yeniden Uretimi ya'
prlacaktr. Emperyalizme, kapilalizme, sosyalizme kar'
br islami bir tbplirm iQin bir islam devleti oluslurmall'
6onra da bu d6vlet aractlt$ryla topluma tekrar geki dU'
zen verilmeliydi.

Fakat bu oiuolann 6nemli dezavantailan da vardt'
Birincisi, artii d'iisman ideoloiilerin hakidr oldulu dav'
lot vaprlaa, ikincial dinsol actdan lyice ohlilesml$ stln'
ni riiisl0manhk, iic0nclis0 yeri belirli 0lkelerin d0n'
va sisteminin hiveiarsisi icinde ydr degi$thms qaba-

lannr giiglendkebilecek hareketlere bty0k bh kuqkuy'
la yaklasan d{inya gUQleri.

"zincir en zavtf halkaslndan kopar" denir, Oyle ol'
du. iran islami bir patlama iQin en uygun kosullara
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sahip bir Ulkeydi. Hergeyden rince iran $ii m0sl0.
manlann iilkesiydi. "Ortodoks"luklan ile lanr-
nan giiler, "radikal" bir ideololl igin gereken hrzh bir-
katrla$maya uyglndular. Sonra islamiyetin ayr bir ku-
rum olarak 619titlendioi (iii mezhebi nedeniyte) do-
layrsryla dioer 0lkelerde oldugu kadar devtefle igige
gkmedigi v€ haztr bir dinsel hiyerargiyi banndtrdtgr
bk_iilkeydi lran. Ornegin TUrkiye'de otdulundan gok
daha fazla 6zerk bir kurumsal yaptya sahipti iran'da
dln.

B0tiin bunlara bir de 9ah'rn komik yonetimi ekle-
nincs: lste devrim. Fakat b[tiin bunlar $imdi, olaylar
olup gelistikten sonra g6rebildi!imiz, sdyleyebildi!i-
niiz geyler, do$rusu bu ya kimse "bu kadannr"
beklemiyordu.

lran'da $ah'a kargt mUcadelenin kahramanlarr u-
zun yrllar hep sosyalistlerdi.Suikast eylemleri, pro.
testolar,yurl drsr laaliyetlerde en goze Qarpan muhalif
unsur siirekli onlardr.lran'[ sosyalisller sosyalizmi ba-
trh bk duqunce halind6n de grkarmaya Qalrsmrq, Ul-
kelorine "uyarlamaya" galEmrglardr. lslami sosya-
lizm. Blrgayin safi varken kim bakar alacalr
bulacallsrna.

Yine'de lran'da devrlm kendiliginden ayaklanma-
lar olarak patlak verdiginde liderlik belirginlik kazan-
mr9 degildi. 9ah doneminin Unl0 drilutg Fedayin hrzla
eridl. Ssntez yapmaya gaftgan Mocahldin belki de
sentezinin kurbanr oldu. Yrllarca $ah'ia bazen didi$.
ml$, bazen de kardesQs birlikte ya$amt$ mollalar hi-
yerarqisi, hsrqeyiyle hazrr kurumuyla qeldive kendi.
liginden hareketin bastna oturdu. o hareketin kendi-
si taralrndan da olurluldu. Gitli $ah, getdi gahbaz.

Bu olaylann aynntrsr SUphesiz Qok daha genis tar-
hgrlabilir ve tattrgrlmaltdtr da, yalnrz burada 6zellik-
le dikkat Qekmek istedigim nokta tamamen larklt.
Sah'a kargr yrllarca sUrdilrulen mUcadelenin kahra-
manlan, gehitleri ve onuru goounlukla bagka hare-
ketlere ait iken, islamcr ldeololinin bu hakimiyeti na-
srl oldu? Var olan blr kurumun ve hiyerar$inin tartt.
grlmaz agrrlr0rnr Hr yana btraktrsak, i:u sorunun ce.
vabr olarak bslki de lran devriminin en 6zg0n yanrnr
buluruz.

lran devrlmi, son ytizylda iktidan elde eden dav-
rimler iqinde, qtlgtnca bir killesel attltma sahlp olan
tek devrimdir. Yaygrn kantntn tersini, devrimlerin be-
lirleyici nedeninin ekonomik olriadtotnt kan{layan lek
devrimdir.

islami ideoloii, sokakla ba$rran, 
-Cagrran, 

Qattsan
asiyi midesinden deoil -hiq bir ciddi ekonomik prog-
ramr yoktu, islamcrlann. derinlikleri yiizyrllara ulagan
ruhundan yakaladr. Ve bunu yapabilecek bagka hig
bir diig0nce yoktu ortada.

Gerisi bilinen olaylar. iktidan ele geeiren her dev-
rim gibi, lran devrimi de klasik devrim sonrasr qizgi-
sini izledi. Molla hiyarargisi 6nce halkrn kendiliglnden
olugturdu0u 62 6rg0tleriolan "9ura"lafl yok etmaye
giristi. Devrimin arkasrndan lran'rn gargr pazarlanna
kadar yansryan gok seslilik, Qok qeqitli yaylnlar, larklr
gruplann gosterileri yenidevlel taratndan hrzla bas-
trflldr. Bilinen "islamilegtirme" kampanyasrna girigildl.
Kadrnlann 6rtunmesi, igki yasagr, egcinsel ve esrar
igicilerine idam cezalan, ve savag.

Fakat lran davrimi hal6 miislIman iilkeleri etkile-
meye devam ediyor. Ltibnan'dan Mrsrr'a kadar uza-
nan bu etklden Tiirkiye'nin de uzak kalmasl
beklenemezdi.

6zellikle 24 Ocak kararlartntn aidlndan T0tkiye"
de meydana gelen birCok deoiSiklik "ithalat serbes'
tisi", "ihracat hamlesi", hrzla T0rkiye'de Taiwan, Gii'
ney Kore, Filipinler benzeri (qok ktsmi de olsa) deoi'
siklikler yaratir. Geleneksel yaprda ilave blrqok degi-
Siklik meydana gellren bu son durum, hlzll
"batrlrlagnia" g6runti$ii, quphesiz yukarlda belirtti'
6imiz tUrden bir mekanizmayla diisman kard-egi olan
islamcrhga bir geligim dinamigi sunacaktt. Ote yan-
dan popiller sol devrimci hareketlerin ezilmig ve da-
0rtrlmrq olmasr sahnede "muhalil" olarak strttnlg0q-
lii kurumlara dayamrs bi, islami dinamik blraklyordu.
Partiler kapatrlabilirdi, dernekler 6yle, camilerve.ku-
ran kurslan kapahlamazdr.

Muhalif olan ya da muhalifli$ini kanalize etmek iqin
qrkri yolu arayan bir gok geng igin az Qok me$ru bir
zemin sunuyordu islami hareket.

Tah,an'da kadtnlarn gosterisi



't1

Humeyni'nin saray 6n0nde silahlr mollalar

Buton bunlara bir de lran devriminin etki dalgalar!
eklenince bug0ne kadar geldik.

Bug0n her ne kadar Tiirkiye'de geli$en "radikai"
islami hareketlerin onemli bir ktsml "Humeyni
rehber" demiyorsa da bu bizleri aidalmamaltdtr. ls-
lam devleti ve islam toplumu gibi olaylar reel olay-
lardrr; QerQevesini aynl ideoloiinin qizdigi bir reel Qo-
zumde, dilg0ncelerdeki ince farklar pratikte farkll so-
nuqlar ortaya qrkarmazlar. Bu amaglara ytineien her
islami hareketin varacaor yer 09 agait beE yukan
ayndlr.

Ttirk islami hareketinin b6ylesi bir hedefe yonele-
bilmesinde zorluklar odugu agtktrr. l-ieI$eyden 6nce
Tiirk m0sl0mantol silnni agrrlrkhdrr ve Tiirkiye'de
devl€tten 6zerk bir dinsel kurum, bir dinsel hiyerarsi
yoktur. Onlar da bunun bilincinde olarak devrim 0n-
cesi iran'rndan belki de daha yogun bir ideolojik mii-
cadele ve kadrolaQma iqine girdiler. Bir olgiide boy-
le bir hiyerarqinin yokluoundan kaynaklanan T[irk is-
lami hareketinin b6liinm0qlU0UnUn, ideolojik mUca-
dele iqinde giderilebilece6ini dtig0niiyorlar santnm.

"OzgiirlUkgii" islami hareketlere ya da gri;plara ge-

lincs o, bu yaztntn konusu deOil. Bu yai, ,l konusu
lktidan hed'efleyen islami haleketlerdir. Easrnr 0r'
tenlerla", "bastnt aQanlann" hlrlikte yaQayamayaca-

drna lnanmrvorum. Birlikte ya$ayamayacd! olan oto-
iiter lavrla, hnti-oloriler lavlrdrr. Ve islarrr bugilne ka-

dar otoriter tavnn dtslndaki lavrrlan pek 4adiren ta$l-
mrqtrr. Fakat anti-otoriter olmakla islamiyei ne kadar
baodasrr, bu, kendisini islami sorunsalln iQine koyan-
lafln sorunudur.

Kimsenin ktlt!tna ktyafeiine, saelna bagtna, haya'
lrnln gizli agrk hig bir yantna kartgtlmaslna ve topium'
da heJ ne adrna olursa olsun zor uygtllanmaslna $id-
detle kargl olan bir anli-otoriter igin iktidara yOnelen,

dolayrsryla kendi bigimini dayaimaya ydnelen her is-
lami haieket do$al bir geligki olacaktlr.

"Tann duquncesi eger toplumda somut bir iQlev 96-

riiyorsa tann vardrr" diyor w .James. iran'da allahrn
gazahr vardrr. E0er biz Ttirk dzgiitliikaiilefi bu gaza'
ba ugramak isiemiyorsak onu lanrmaltytz. lran'a bak'
mamrz, iktidardaki bir islami hareketin icraatlnl 96r'
mek iQin yeteriidir. Herkes igin tek evren istemiyor.
sak,biz her birimiz kendi evrenimizin iek bir ve son-
suz efendisiysek, kendimiz dlqlnda ontoloiik ya da
epistomolcjii herhangi bir otorite tanlmlyorsak, tek
bir ahlaka vani tek bii ya$am eslcti0ine baolanmak
istemivors;k. ozo0rliidlerimizin birbirimizi rahatsrz
edebil;ceqini biliyor ve kabul ediyorsak' ve kabul
cdemevec"cdimiz iek "ozgiirlilk" lek biQimi dayatma
Ozgiirlii$tiyse boylesi bir devrim bizim
diigmanrmrzdtr.

Fakat gurasr iran devrirninden sonra iyics aqlkhoa
kavu$muslur ki, gUniimiiz dtinyast artlk pozitif 96'
ziimlerin diiyasr degildir. "ilerleme", leknoloii vb. kav'
ramlann yo{un bir elegtiriyle karstla$tl0l "batl" diin'
yasrnda da durum boyledir. Miisluman k0lt0riin0 96y-
ie ya da boyte ta$ryan dilnyantn son pozitit gozumii
de beiki islam devrimiydi. lslami kurallara uygun
"yeni" bir toplum. Killtiirilyle bu kadar biitiinlesen
bir hareketin karSrsrna pozitil soylemlerle qtktlabile'
cegine inanmryorurn. lslam pozitilsoylem iqlnde ras-
yonaliteyi ya da "realile"yi sonuna kadar zorladt
zaien.

Herhangi tlir cloriter ktiruluiia, herhangi bir otori'
t6nin izinde olusan "yeni topluma" kargt gerqek ya-
ratlmrn tek ydntemi negatif sdylem olabilir ancak.
Unululr,ramalrdrr ki negatil sdylem planh, programh
olmayan bir baqkaldrnyr ta9ryan ner kiiltiiriin iginde
vardrr. iktidan elde etmeyi hedeflemeyen bir ba9kal-
dllr varolan kiiltUr[n agrrhotnt taqtmaz, onun amacl
kurmak ve biri!erinin adrna SozUmler iiretmek deoil'
dir ki. Kurmak isteyen ilgilenir elindeki mal varllgly-
la, negatif bir soylem degil. Buna katsln Hasan Sab'
bah, Baba ishak, $eyh Bedrettln kiilttirlerinin dilini
kullanabilirler ve biz aynt rahatltkla sevebiliriz Spar'
tacus, Jan Hus ve Oturan tsola gibilerini. 

t
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BUTUN PROGRAMLAR

INSANSIZDIR

Bizde ve diinyada "kurtulug" leorileri bilimsel bL
maktan kurtulamadrlar. Hepimiz biliriz ki bu neden-
le T0rkiye'de gegmig ydlarda bol bol yan sosyolog,
yan tarihgi toplum mtihendisleri yetigmlgtir.

Qofu zaman da, lyi niyet ve radikal cogkularla bag-
layan "sosyo-ekonomik" durum gozumlemelgri, bu-
ralardan grkanlan devrim straleiileri, gtktlmaz bir te-
orislzm gukuruna yuvarlamrghr insanlarr.

Yaygrn kanrya g6re devrimler programlada gerqek--
legen geylerdir. Bu programlarda, devdm "yaprlacak"
Ulkenin tarihinin, sosyGekonomlk kogullannrn ince-
lsnmesinden grkacaklrr. Buradan kalkarak plke ka-
pitalist mi, leodal, yan-teodal ml, gsgmig ATUT m0y-
dil baska bir geymiydl,bug0n kapitalizmln krizleri kr-
sa dalga mr, orta dalga mr, uzun dalga mr tarUgma-
lan y0ruloliir.

TartEma gelisecektlr, pargay anlamak icin butun
kavranrlmaldr, iilke yehez donya, dunya da yetmB
yecektlr evren kavran matdrr. Devrim iqin Ulks tah-
lilinde anla9mak, donya tahlilinde birlesmek v6 de or-
lak bir "lelsefe"ye sahip olmak gereklidlr.

Bu anlaSma, bu "blrllk" gerQeklestioinde artrk f6-
tih iqin bir program gsreklidir. Bir programrn, prog-
ram olmasr igin, 9ok gdy gerekmez. Tahliller bellidir,
bunlar eli kalsm tutan blrlleri taraftndan yazrlrr ve su-
nulurlar. "Do!ru" bir prcgramm "do$ru" olmasr iqin
de 9ok gey gerekmez, "nesnel" olmasr "somut du-
rumun somul tahliline" dayanmasr yeter. Nasrl olsa
bogiin onu desteklemeyen "kitleler" yann kazanrla-
cak, kazan mazsa "kitlelefn" vo programlan yazan-
lenn baglanna t0rl0 musibeller gel€coktir. Sorun 6n-
derlik sorunudur, onderliSin de bkincl kogulu "do$ru"
programdan geqer. Msrak edlyorum bir bilgisayara
T0rklye iizerine yazrlm$ tarih ekonomi ve sosyoloji
tozleri programlansa bu lalrden kag tan6 program se-
geneoi yumurtlandt.

Arlrk lilke bilinlyor, d0nya ve evren biliniyor, 90n-
k0 program var. Bir sorunla kargrlaqtrornrzda progra-
mrnlz konugacaklrr, qapragk bir durumdamlsrnrz,
programrnE gundeme glrecektlr, yenildlnizmi ya tek-
nik anza dlyecekslnlz ya da yeni bir program yaza.
bilirsiniz. Ama sakrn programsz konu$maytn, blr siiro
sonra zaten brrakacaksrnrz konusmayr, programrnrz
konugacaktrr. Azaml program, asgari program, ge.
qi9 programr, UDD (Ulusal Demokratik Devrim), MDD
(Milli Demokratik Deyrlm), DHD (Demokralik Halk
Devrimi), UDHD (Ulusal Demokratik Halk Devrimi)
b0t0n bunlar gizsin yolunuzu.

Oy6a no lnsanlar "iilkodeki drga bagrmlr
kapltalizmE" son vormEk igln devrimci olur, ne de
devrimler sonsuzCggitlemeyEgirebilecekyukanda-
ki devrlm t0rle nl gErqeklegthebilmek iQln patlak ve.
rirler. Sonsuz qegillilikteki insanlar bazr geylerl iste.
diklerindEn ve baageyleriistemediklerinden dgvrimci
olurlar,

Kemal DEMiB

Selalete kargr grkar biri, tulsaklda, oloriteye,
"kadrn" olmaya, "erkek" olmaya teknolojiye, 9a[9-
maya., soitime kargt gtkar 61eki. Buralardan baglar
bagkaldrrr, demokrasi, kapitalizm, sosyallzm gibl so-
yut trnr ve.mez vermez kavramlardan deoil. Programl,
bir kata iqin bir geylere karsr olriak v6 bagka birgey.
ler lstemekyetmeyecektir, biitiin bu yapdanlar ba9-
ka,daha 0sliin,daha kapsayrct bir gey adrna yaprlma.
hdrr. Baskrya kargt gtktyorsantz istediolnizin adt ya de
mokrasi ya da "sosyalizm" olmahdrr. Oysa kargr gr-
krgrn dzgiin enerjisi g6m0lecektir belkl de b6ilg ya-
prldrgrnda, olsun prOgraml olalm.

Bir metindir program denilen, kitaplarrn sayfalann-
dan zuhur eder kendisi. Ama bir ksre orlaya kondu-
gunda artrk bi metin olmaktan Crkar. Etkisine aldrgr
insanlan garesiz brrakan bir dizge haline gelir, En ha-
gan asiyi ruhsuz bir bfirokrata gevirmeyi baqaran
programlar vardrr.

Oysa korkung bir yaratrcrdrr insan. Yaratrm snerii-
siyle dopdolu, kaortlara ve kitaplara sromayacak, te:
orilerce 6nceden oOrailemevecek atrhmlarln varalrcF
srdrr. Ve her yaratim bir safatlr, her sanat da imbik-
ten geqirilmlg blr birikimin balki de sonradan o blriki-
kimle iliSkisi bile kurulamayacak kendiliginden patlak
veren 0runudor. "$imdi empresyonisl bir tablo
yaratacalrm" diyersk tuvalin bagrna oturan bir res-
sam away yemigtir, brrakrn trgasr Ozgiirce dolagsrn.
Devrimci iqin de aynrdlr durum, baskr yok edilirken
yaralrhr baskrsrzlk, selalet yok edilirken do$acaktrr
belki de "bolluk". Demokraslyi yaratmak igin baskt-
ya kargr d6viismek, baskryr yok e]mek lgin damokra.si yaralmaya galgmak kadar saemadrr. Frrganrz
6zgiirce dolagtrErnda demokrasiden daha bagka, da-
ha "g0zel' bir 9ey yaralamayacaglnt nereden biliyo
tuz.

Yeniyi yaratmak igln yan sosyolog, yan ekonomist,
yan larihqiler degildlr gerekbn, metinleri istomlerinin
onlerins koyanlar degil, g6m almaz istemlerini pat-
latanlar gereklidir. Tarih, ekonomi, sosyoloii bilenler
iqin guzeldir, lena dsgildir do, ama yaratrm igln en
6nemli olan istemleri gerqeklegtirebilecek ener,idir,
istemak istemektir. Bir bilgililer hiyerargisinin prog.
ram uygulaycrsr dooildir devrimci, istediklerinl ve is-
temediklerini cogkuyla gtindeme sokandtr.

Denilecektir kl, programlar, insan istemlerinln ge-
nellegtirilmig, soyutlanmr$ geklidir. Birincisi, lnsanlar
[]lkeden iilkeye ve zamandan zamana gok larkh goy-
ler islerler. lkincisi, her istem soyutlandrotnda ve ge-
nslle$tirildiginde kendisinin dlsrna 0rkan vo
"programt' adryla yabancrlagan bh nesno hallne ge.
lh ve bh de onu kutsadr$rnrzda istemlarln kendlsinln
6nune gegeceklir.

Bugiin 6zgilrlu00n atesli savunuru olan bazl dev-
rimciler, yafln altrndan kalkrlmaz bir diktat6rl0o0 sa-
vunabiliyorlarsa, bu, hers€yi rasy.dirlze eden her ge,



ve.belirli zamanlar ve a$amalar gizen programllllk
inantdr iqinde olmaktadrr. Bugon sefalet eleitiren fa'
kat baska bir konumda (6rne6in Yeni Ekonomik Po'
litika (NEP) donemi Rusyasrnda) llkel sermaye biri'
klml adr altlnda yogun emek sbmiiriisU oneren dev'
rimciler bunu anCai programltltk manttol igine yerleg'
tirebilirler. Blr program lglemediyerine baqka bir prog'
ram oetiriverdiler.

6n;e "devlet kapitalizmi olmayan devlet kapitaliz'
mini olugtutalrm, sonra genellegmig bolluk toplumu'
nu", "6nce proletarya diktat6rlii6Un0 kurallm' son'
ra otorite zaman iqinde yok olup gidecektir" mantlol
ancak v€ ancak kuru blrgerqekqilioin iqimize iglemig
hall olabilir. Bu da yarattm giiclinon kuru bir akla tes-
llm olmus durumudur.

SSCB ia da Qin gibi loplumlar yaratmak igin orla
yerlere kalle koymaya, "hayatrn sunduou nimstler'
ien". vazlk evlbrdeh, otombbil ve videolardan vaz'
geqmeye degmez. O toplumlarda da "hayatln nimet'
lerinden" ahlagtlan aynl geylerdir.

lstemleri igin "hayatln nimstlerinden" hemen v€
kolayhkla vazgeqen bir lnsan ise kendi dniine prog'
ramatik srnrrlahalar getirmemelidir. Bugon zorunlu-
luk olarak g6r0len birqok gey asltnda bizim tartlgma'
srz kabul stti€imiz genel kanllardan 6teye geqmez.
Neyin zorunluluk olduiu neyin olmadlol isg onlara
kar-gr m0cadele etmeden aniagrlabllecek gibi deoil'
dir.

lnsanlar teklik durumundan topluluk durumuna
programlarla degil, istemlerinin yol arkadaglroryla geL
dioinds, istsmlsri benze$tioi, gakqtlor siirece birara'
da olduklannda lopluluklar iginde tizgUrlUklelini yitir-
mezler. O zaman "devrim" sOzcUoU de "yenl" bir
anlam kazanacaktrr,

Sorun yeni yeni elma gekerloli gibi yeni yeni prog'
ramlar sunmak deiil, insanlarln istemletini dlga vu'
rabilecekleri kogulldr yaratmaktadtr. "Manhkll" ya da
"mantrksE" boti0n istemleri. Bunca "mantlksE" dun'
yada yagarken o diinyantn garip "mantlglyla" ken'
dimizi srnrrlamak neden? Biitiin insanlar kanat laklp
uqmay bile lsteseler bug0nkunden daha "mantlkslz"
ohmizdr. AUrr sanayi hamleleri, planll ekonomi, bil'
mem hangi aiktatoraiik bugun, simdi bizim istedioi'
miz seyleadeoilse, neden bunlan gu ya da bu prog'
ram adrna savunmak zorunda olaltm.

Radikal olmak var olant stftr noktaslna kadar sor'
gulayabilmeyi ve yeniyi yaratrken b0tiin baglardan
kurtItabitmeyi gerbktlrir. Bug0n otorite istemiyorsak,
onunla mucadele ediyorsak, neden ilerde bir otorite
dusleyelim? Bug[n kendi belirledilimiz gekilde, kendi
belirledigimiz bigimde "9ah9mak" istlyorsak neden
yafln tabrika ordulan dUsleyellm?

insan son derece zengin, son dsrece ele awca slE'
maz bir yarahktrr. Onun yeniyi yaratmasl ise ancak
cogkun bir programsrzlrk iginde hareket elmesiyle
s6zkonusu olabilir.

Uzun zaman uyudu ZerdiiQl ve
y0zii iizerinden yalnE tan degil,
sabah dahi gegtl, Ama sonunda
gozleri agrldr: $agmrg, bakt k€ndi
lgine. Dsrken, birdenbite karayl
g6ren blr gemlci gibi, gabucak
dooruldu ve sevingten baltrdt:
Qiinku yeni bir gergek g6rm09t0.
Ve gonltine 96yle dedi:

"loime bir rgrk doodu: yoldaglar
garek bana, diriler, -ist€digim ye-
re got0rebilecegim 610 yoldaglar
ve ceseller deoil.

Beni, benim isledigim yero, ken-
di lstekloriylo izloyecek dki yolday
lar gerek bana.

lqlme bk rqrk dofdu: s0ziin0 hal-
ka degll, yoldaglara yoneltecek
Zerd0sl lS0rtin0n cobanr ve k6pe-
gi olmayacak Zerdugt.

Niceleri sur0den qekmek, bu-
nun icin oeldim bgn. Halk ve s0r0
bana'krziiak: cobanlar haydul di-
yecekler zerdai$t'E.

Ben gobanlar diyorum ya onlar

kendilerine iyiler ve do!rirlar
derler-

iyilere ve do$rulara baklnl En
qok kimden nefret ediyorlar? Ken-
di de$er levhalannr pargalayanlar-
dan, .bozandan, yasa bozandan:
oysa o yaratrcdtt.

Yoldaglar arar yaratrcl, cesstlsr
degil ve siirailer ve inanclar deoil.
Yaralma arkadaglan arar yaialrcr,
yenl levhalara yeni dEgErler

. kazryanlan.' Yoldaglar arar yaralEr ve hasat
arkadaglan: g0nkii ona gdre her
gey, hasada haztrdrr. Ama yiiz ora-

. gr yok: bu yilzden bagaklarr yolar
da, canr stkrtr.

Yoldaglar arar yarattcr, oraklarr-
nr bilem€sinl bilgnleri. Ytkrctlar de.
necek onlar lgin, iyi ile kOtUyU hoF
gdrsnler denecok. Oysa hasalgrlar
ve bayram edenler onlardrr.

Yaratma arkadaglait arryor Zer-
dij9t, hasat arkadaglafl vs bayram
arkada$lan anyor Zerdug[ s0riiler-
den ve gobanlardan ona nel

zERDU$T',uN oNpeVigiruoent
NIETZSCHE

Ve sen, ilk yolda$tm benlm,
ugurlar olsunl Seni agaC kovugu-
na iyico gamdiim vo seni kurtlar-
dan iyice sakladrm.

Ama senden aynhyorum: vaklt
erigti. lki tan arast bana Yeni blr
gerqek geldl.

Ne goban olacaltm ben, ne me-
zarq. Halka soz s6ylemeyecegim
artrk: ben 6l0yle son k€z
konugtum.

YaratErlara, hasatgtlara, bayram
edenlere katrlacagrm: gokkugagr
nr gosterecsgim onlara ve ostiln
insana crkan merdivoni.

Tek-bartnanlara sdyleyece$im
ttirk0mu ve gill-bannanlara, ve her
klmdo igitllmomlg lCln kulak varsa,
mutluludumla a!rrlagttraca!tm
onun y0re0ini.

Varica0im ere0img, bsn kendl
yolumu y0rtiyorum; duraklayanla-
nn vs gerlde kalanlartn (lzerindgn
atlayacaorm. Benim ilerleyigim,
onlafln batrgr olsun b6ylece!"
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zAPoRoJ Uursiruiru
nainesl "voLNiTzA',
-6zcUn YA$AM -

1900'lerde yaklagrk 12-13 mil-
yon insanrn yagadror, 450.00O knr2
genigliginde, diinyanrn en zengin
tarm alanlarrndan biridir Ukrayna.
Co$rafi konumt' ve tanmsal kapa-
sitesi, tiim t.arihi bolunca, komgu-
161s ys B0yiik Rusya'nrn saldrrria-
nna hede, yapmt$ttr onu. Bu top-
raklar, Lehlere, Almanlara ve edr-
ftk Rusya'srna kargr pek gok savag
vermig ve sonunda 1600'lerde pek
qok saldrrgan yerine bir tanesini
yellemek zorunda kalmr$tlr; krs-
men fetih yoluyla, krsmen de gri-
ntillti Rus Qarlrgrna katrlmrgtrr 0k-
rayna. Ama Qarhk, hiqbir zaman
bu topraklar topyekun boyundu-
ruk altrna alamamrglrr. Tarihlerinin
verdi$i direnig ve baSrmsrzlrk ruhu
bnlan hep ayakla tutmu$tur.

Ozgiirl0ge tutkunluk, efendisiz
yaqama ve ddg0gme gelenegi Uk-
rayna'nrn pek qok yerinde bir ya-
Sama tarzt, var olma bigimi olarak
taglna gelmigtir. Agagr Dinyeper'-
de Zaporoj bdlgesirde, pastoral
kamplarda yagayan erkekler,
'l4.y0zyrtdan 19.y0zyrla dek kendi-
lerini yola getlrmeye, boyunduruk
alttna almaya qakganpekqok diig
mana kargr drigtigm0g ve
"volnitza" -6zgiir yagama gele-
neklerini kurmuglardrr (l). Qarhgtn
Ukrayna'y boyunduruk altrna al-
ma gabalan, Zaporoj Ulkosinin ml.

UKRAYNA TOPLU
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Hazrrlayanlar:

raSrnr yok etmeye yetmemigtir. B0-
y0k Rusya'nrn blr parqasr olduktan
sonra bile gar ordularrnrn kolayca
ntifuz edemeyeceli pek gok b6l-
gelerde, Ukraynahlar, 6z90rce ya-
gamrglar. Ukrayna'da serflik bile
daha liberal bir gdriiniirn almrg
kdyliilerin inalqr kargr koyuguyla.
"Volnilza", hem Ukrayna'da, hem
de Biiyiik Rusya'da, her tiir dev-
lel baskrsrndan rrak olmak isteyen,
polisle bagt dertte olan, tutsali ya-
gamdan kagan kuralsrz lnsanlarrn
yagam gelene$i olarak siir0p git-
mi9. Politik m0lteciler, egkiyalar,
"adi" suglular, kagak serfler tiz-
gtirliik tutkusunun harc oldugu ye-
ni bir k0lt0r0 yagamrglar bu toprak-
larda.

Makhnovitza'yr da, bagrbozuk
egkiya gruplarrnr da yaratan, bu
topraklann g6reli konrolsiizl0lti ve
Don Kazaklannrn Zaporoj 0lkesi-
nin "volnilza" gelenegidir, belkl
de. Sonralarr Bolgeviklerin biiy0k
qarprlmalarla Makhnovist hareke-
ti egkiyaIk saymalan bu k0lt0r0n,
-isteklerinin geregi olan eylemi ve
ruhu ta$tmastna frrsat verilen her
halk gibi- Ukraynahlann 6z90r ya-
gama lutkularrnrn yoksanmasrdrr.
Belki de gergeklik budur; Ukrayna-
Itlar tarihlerine st$rnrp y0rekleri ls-
ledi$ince kargr glkmrgtrr otorileye
ve bu kargt qtktg polilik olmadtlt gl.
bi "egklyahk"trr da.



UKRAYNA TOPLUMSAL
HAREKETI

Ukraynalrlar, Bolgsviklerln sta-
lizmino kargr en uzun ve ydygrn di-
renigi veren, belki de tam bu yaiz-
den, tarihleri yoksanmak bir yana,
ortbas edilmig insanlardrr. Onlar-
dan r6smi tarihin sayla.lanna akta-
nlan tek gey, Devrimci lsyan Ordu-
sunun dnderi olan vs nezdinde
tiim Ukrayna toplumsal hareke-
linin karaladrgr Nestor MakhnoL
dur.

191 7'de olusturulan diktatorluge
hayrr diyenlerin en az s6z0 edile-
ni Ukraynahlardrr. Kronstadt De-
nizcilerl, 1921'deki "ayak-
lanmalarryla" Ustlenmedik-
leri bir adla -anargist olarak karst
devrimle igbirlloi yaptrklafl iddiasry-
la tarihler ibastan agaot garptalak
da olsa resmi tarihe dahil edilmig-
lerdir.Resmi tarih, Krongtadt'a la-
yk g6rdii!0 garptma vazilesini,
Ukrayna'daki hareket igin 0stlen-
memigtir bile. 80nk0 Ukrayna,
1917'yi, partinin yenl devleti kuF
ma s0recini yasamamtsttr.
1917'de, onun mUcadelesi kendi-
ne munhasrr ve hsr tor "politik" et-
kl alanmdan uzakta siiregelmigtir.
Kronfladthlar, yeni devleti varsa-
yar ve ondan elkinlik talep eder.Oy-
sa Ukrayna, bagtndan sonuna
1917 darbesinin kendi devrimi ol-
madrOrnt bilir. Onun devrimi Volnil-
za'yr getirecektir ve heniiz bitme-
mistir.

Volin "Bilinmeyen Devrim"inde
Ukraynb toplumsal hareketi igin
gdyle der: Bu hareket Devlimde
son dersce dnemli -Kronstadt'dan
bile 6nemli- bir tol oynadr. Bu
6nem, harekelin yaygtnltot, muca-
deleslnin uzun:ugu, popailer karak-
leri, sarih ideolojik grkrg noktast ve
6nain€ koyduuu hedellerinden kay-
naklanrr. Ama Ukrayna destant bu-
gilne kadar neredeyse bilinmsz
olarak kalmr$lrr.(2) "Bilinmeyen
Dovrim"inln S.kitabr olan "Strugg-
les for the Beal Social Rsvolu-
tlon"r (Gerqok Sosyal Devrim igin
Miicadelele| Krongtadt 1921 ve
Ukrayna hareketlsrine ayran Vo
lln, bu lki harekotin ortak noklast.
nr gdylE agrklar: "Makhnovist k6y-
l0lerin laaliyetleri ve d0g0nceleri-
nin Kron$ladt igqilerininkiyle her
aordan benzer oldugu g6zlenir.
Daha dnceki devrimlerde de g6nll-
d0g0 gibl, bu benzerlik, qaftsan kit-
lelerin 6z90r olarak hareket elme,

gtirme ve dii$once imkanlafl oldu-
ounda, yagadrklan yer, ortam ve
hatta, belki de zaman ne olursa ol
sun aynr lavn geligtkdiklerini g6s-
terir. Tiim dioer nedenlerden ba-
grmsrz olarak dUgiinUld000nde bu
durum kigiyi guna inanmaya ybnel-
tir: Klllelerin 629iir hareketlerinin
yarattdr yol, onlar igin hakh, do$ru
ve miibah olan yoldur. Salrsan kil-
leler, pek qok nedenle qimdiye dek
bu yolu tutmada muvallak olama-
mrglardrr; ancak bu yolu terketme-
me ve sonuna kadar izleme lmka-
nr zaman ve tekamtil sorunudur
sadece" (3)

1917 ve UKRAYNA

1917 Devrimi Ukrayna'ya olduk-
ga geg ulagtr. Kerensky'nin iktida-
n srrasrnda milliyetgi yerli
buriuvazi- Petlurist Hareketi- etkin-
di Ukrayna'da. $ubat Devriminin
ilk giinlerinden ilibaren BUy0k
Rusya'daki devrimin agrnlklartn-
dan korkan Ukrayna Liberal Bur-
iuvazisi. kendini devrim atmosle-
iinden ayumak ve ulusal balrmstz-
lrgr saSlamak qabastndaydt. Zen'

. qin kdyliiler, libelal entelijansiya ve
yerli burjuvazinin deste0iyle Simon
Petlura aynlkqt bir hateket oluslur-
du. 1917'deki bu hareket, askeri
bir kongre orgiltleyerek daha son-
ralan Bada (Ukrayna dilinde Kon-
sey anlamtna gelir) olarak anllacak
olan askeri bir komite oluturdu.
Aralrk 1917 de Rada Ukrayna
Cumhuriyetinin ba$tmsrzh$tnt ilan
etti. Madem ki, Ekim devrimlnin
mimarlan uluslara kendi kaderlni
tayin etme hakktnt tantyordu, Bol-
sevik iktidarne kadat megru ise,
Petlurist Harekatin ayrllma talBbi
de o kadar megruydu. Ancak Bol'
sevik iktidann megruluou halklann
haklanna ra$men UkraYna'da ken'
di iktidarlannr gerekli krtyoldu. Bol'
gevikler bdlgenin baskenti Kiev'o
askerlerini gdnderdiler, Siddetli
carprsmalardan sonra Petlurist Ha'
rekel batrya Qekildi.Bolseviklerin
ve di6er siyasi partilerin Ukrayna
isci ve koyluleri iizerinde 619iitlii
bir etkisi yoktu.Tam da bu yiizden
Bolseviklerin Kiev'e girmesi askeri
bir manevradan iits hiQbir anlam
lagrmtyordu.

Kitlelerin gtic[i politik partilerce
g<izardr edilmig, ulagtlamamlgtl on-
lara. Ancak umulantn aksine Poli-
tik partilerln yokluou kitlelerin ha'
reketsizli0ini gerektirmiyordu. 8a'
lgan kitleler, 6zellikle de kdyliiler,
ser, okonomlsini yrkmak ve "0re-

tlm araqlarl'nrn ortak mtilkiy€tine,
daya[ bir dsv]imci sistem Yarat'
mak iizere bagtmstz ve spontane
bir harsket oluiturmustu Ukray-
na'da. Onlar birilerinin insiyatifin'
ds hareket etmeye, Boyilk RusYaL
daki gibi yanrbaglaflnda kat blr va-
sinin ya da dgretmenin varllolna
ahsrk deoildiler. Simdiye dek ken'
dilerince d6009mii$lerdi. Gsrgek
guc0n kendilerinde oldulunu
duyuran buy0k bir ozgurluk duy-
qusu k6k salmtgh iglerins.

Qalrsan kitleler, Pek 9ok Yerde
labrika sahiplerlni surd0ler ve [re-
tlm ca[sanlann 619Utlerinin, yenl
sendikalar ve labrika komiteleri'
nin konlroliinde yiirUt0ldil.KdylUler
asillerin ve kulaklarln 'zengin
kdyl0ler- lopraklarlna 6l koydular.
"Ukrayna'da isci ve k6yl0lerin
devrinici doOrudan eylemi devri'
min ilk yrh boyunca neredeyse hig.
bir engellemeyle kargdagmakslzln
geligerek sarih ve canlt bir devrim-
cl mucadele gizgisi yarattl" dsr Pe
ter Archinov. "lktiradr alan gu ya (

da bu politik grup, her selerinde i*
cilerin bu devrimci miicadele Qiz'
gisini krrmaya Qah$tl; Qallganlar 9u
veya bu bieimde girigimlere k-aril (
devrimci muhalefete ba$ladl."

"Boylece iscilslin sosal bagrm.
srzhirnr hedefleyen Ukrayna Har+
keti, hangi iktidar tesis edilirse edil-
sin zayrilamadr. Bu olgu, Ekim
ayaklanmasrndan sonra lilkeds
kendi oloriter statik sistemlerinl
olugturmaya galtgan Botseviklerce
lark edilmedi bile."

"ozellikle bu harekote 6290
olan igei $nlftnln devrimdeki gsr-
cek hedeflerine ulaQmak arzusu,
imekQilerin tam baglmsrzllUlhl ya'
kalam'ak isteli ve son olarak da
Qalsmayan sosyal gruplara kaylt'
arzlr6/ gUvensizliOiYdi"'

"Komiinist partinln iggi slnlllnln
bevni ve kendi iktidarlnln iqqilerin
iktidarr oldudunu ispatlamaya 9a'
hsrrken ortaya koyduou sotizmo
ri6men, stnrf ruhu ve sagduyusu'
nisahip her i$i ve kttyl0, l) lktl-
dann onlafl kontrol altlna aldlglnl'
statist 6Igtitlenmenin baElmslzhk
ve em€klerini 6zg0tce kullanma
haklannr gasbellioini 2) Parlinin
aslrnda QaltSanlan dsvrlmcl g0rov'
lerinden uiaklagtrrdr!rnr, gitgide
daha iyi farkediYordu."

"Baormstzltk ve ozgtlrliik amacl
kitlelerln derinliklerinds doEan ha-
reketin temeli haline gelmigtl. Kil'
lelerin evlemleri her blgimiylg bu
diisiincebe odaklasmlglr. Kom0'
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nisl parlinin statist evleml actklt blr
blgimde taim yonolimlerl bo6du.
Ancak isellorln aklnr basrna Eefl-
ren ve onlan direnmeve lien. e-les
tiri ve itiraztn h€rtorloione t;hani-
m0ls0z, kendinl belenmlg partinin
lamda bu tavnydr."

"Bu hareket baslanatcla kendi.
nl yenl iktidarrn varhdrir voksava.
rak k6yulertn topra-k sihioteiini
s0rd0!0, mallanni el koyduiiu yer-
Erde sponlane evlemler oerCek-
legtirmekle stnrrlddr. Amisohra
kendi y6nlomlorlni vs araclannt
buldular. (4)

BREST.L|TOVSK
ve i$cAL

1918'ln bagmda Pellurist hare-
ketln ilan ettiol baUlmsz cumhuri-
yetin bagkenti Kiev'e qhen Bolse-
vikler Ukrayna'da lk darlarrnr lia-
nelmlgti, Ama bu lktidann vtrcut-
bulmagna ftrsat kalmadt. Bolsevik-
ler genel polltikalannrn "zorunlu"
krldur lavizi vorlp eskeri goclerin-
den ba$ka hlgbir Seylerlnln olma-
drlr Ukrayna'dan aakitdfler. Tak.
vlmler Nisan 1918'l q6slerivordu.
Bresl-Lilovsk anlagriasr imzalan-
mrglt.

Bolgevlk reiim bir sene lclnde
slatiklegmig v6 geri admlar dha- .

ya paglamtgtr. Onlaan devrimi blt-
mlgll ama Ukrayna'ntn deoil. On-
lar bang anlagmalannr lmzalaytp
sava$ ne pahastna olursa olsun
bilirmiglerdi ama Ukrayna'da sa.
vag yoni baghyordu. g Mart
1918'de Leon Trolskv'nln baskan-
hgrndakl sovyet de6gasyonir Al.
man lmparatorluk hokoms[vlo. Al.
man Devdmini bastrranlarld ic'ba_
nglarrnr saglamada pek qok iSlerl-
ne yarayacak bir anlagma imzah.
yordu. Almanya'daki harskel ve
Rusya'da yiireklerlnl kendi
"valan" topraklanna srddrramava-
cak kadar yiirekli enlirnasvona.
listlere raomen bir lktidar partisinln
yapmast gerok Ei 0zere Bolsevik-
ler kitlelerin Qodunluiunun diiedini
iilkelerindeki ve illke drsrnd-aki
azrnltga ragmen yerlne ge rerek
bu anlagmay imzaladtlar.

Brest-Litovsk Bang anlagmasl-
nln en onemli maddesl. Alman or-
dulanna Bolsevlklerln cokildikleri
Ukrayna'ya gkme hakk verlyordu.

Anlagmir 0zsrine Alman ve
Awsturya ordulan Ukravna'va oir-
diler. Sadece askeri eylimteib !e-

linmeyip bolgenin ekonomik ve oo-
litik hayatrna da m[dahale ettitrgr-
9iinko yenl otendilerin amacr Uk-
rayna'ntn Ur0nlarlne, zenqlnlidlne
sahip olmaktu. Bu amacrlerEek-
laslirmek icin kltlelerin alaiadi er-
tigi aslllerln ve toprak sahiilE-rinin
lktidannt yenlden tesis euiier: Ata.
man Skoropatzkv'nin otokratik-
kukla relimini kurd'ular. Bu veni hti-
kaimetin yardtmryla da Ukr,ivna'da
miithig bh ekonomlk talan'basla-
dr. Ta$tnabilir her tijrltl deder6 et
koyuyorlardr, bu hrrsrzhk 6,'vle bir
noklaya geldi kl, gasp edilenierl ta-
gryacak araQ bulamryorlardt. Dsoo-
larda biriken mallail tasrmak ibin
Almanya'ya lron 0zerina tren vbL
lanryordu.

DEVRiMci isynr.r
ORDUSU

lstila vs yeni karst-devrimci kuk-
la reiim 1917'de olusan ki s ha-
reketlerinin gaptnt ve ivmesini arl.
trryordu. Her yerde 6zellikle de
koyJerde islilacllara karSt gelisen
muhatefel, kitlelerln her tiirlil dev-
rimci kazanrmrnr booan Ataman
reiimi ve aslllere muhalelella bir-
likts gelisiyordu. Bu kabang, Uk-
rayna.koyliilerlnin sonradan i,Dey-
rimci lsyan" adtyla antlacak kl[o-
sel hareketlnln Saglangrcrydr.

lggalin "Dewimci lsvan Hareke-
ti"nin olu$mast &zerl-ndeki stkisl
lQin Archinov g6yle der: ,.Bu lsvan
sadece Avusturya.Alman iggalinin
bir sonucu olarak gor(tliir genellik
re. Bu aqtktama yelersizdir, dodru
delildir. lsyan, kiynaCrnr odnel iu-
rumda ve Bus devrlminin do6astn.
da bulur.lqgilerin devrimi dofial so
nugtanna, omegin gereek v€ loD-
yskun kurtulusu ve ilsttinluiliie
ulaghrma glrlsimidir. lsoal ve iirda-
ki reaksilron, s0reci 

-iadece 
hrz-

landtrmtgttr.

. Kdyliiler gerilla gektinde 6rg(itls
nrp kugaima sava$t veriyorlardt.
Sanki gdrlinmsyeri bh 6ro0rffn
emriyls, pek gok yarde esza-manh
olarak Qok sayrda Dartiz;n birtiiii
olu$iurdular. yirmi, olli ya da v(iz
silahlt alldan olusan bu 

-silahh'Uir-

Iikler asillere onlan koruvucalanna
ve iktidar temsilcilerine-karsr vur.
Xag eylemleri yaptyorlardr. Alman
gorovliler, her t0r lktidar muhalrzr
siirekli vurulma lohlikesi altrnd;
yagryorlardt. Boylesi saldtrlar. Uk
rayna'ntn bircok boloesinde i:tn-
luk olaylar haline gelmigti. -

Hiqbir haztrltk vaollmaksrzrn
kendiligindsn ve yaygin bir geliil.
de ortaya qtkan koylii ayaklanma-
lan gibi, bu gerilla eylsmleri de her-
hangi bir politik orgutten talimat ya
d-.a yardtm almaksrzrn bizzal k6y-
luler taraftndan gergeklegthildi, du
eylem blQimleri, onlar iQin bizzat
hareketin ihliyaglannt yaratmayt,
yonlendirmeyi ve zafere ulagttr-
may, gorekli krldt. Ataman kukla
reiimine ve soylulara kar$r verdik-
leri kavga boyunca her zaman' dtigmanrn iyi silahlanmtg d0zenli
ordulanyla kargr kargrya kaldllar.
Bu gergeoin devrimci ayaklanma-
nrn karakteri 0zerinde 9ok
onemll bir etkisi oldu. ls-
yan her yErde sonuna kadar blr
"srntl sylemi" oldu ve politlk par-
tilsrln ya da milliyetel unsurlann et-
kisl alltnda kalmadr. SadecE k6k-
lerlni kdylo kitlslerin dorlnliklerln.
de lutmakla yetinmeyip, aynt za-
manda kdylulerl harekelln yaratl-
clsr. ve y6nlendiricisi yapmayt
da bagardt.

6zellikle partizanlarda bu d0.
g0nce gok yerleqikti ve harekelle.
rinin bu 6290l nitsliliyle gurur du-
yarak, kendilerinde iglevierlnl ye-
rine getirebilmsnln g0venlnl duiru-
yorlardr.

Kargr devrimin vahgi saldtrlarr
harekell durduramadr. Tersine ha-
reketin genlglemesine yardtm elti.
K6yliiler olaylann genel bir devrlm.
cl eylem plantnt zorlamasvla kgn-
di aralarrndaki blrlili srklagirrdrlar.

Ukrayna'daki koylilter htqbir za-
man blr tek 6nderli0in bh iek o0-
c0 olarak 6rg0tlenm6Oiter. Devri'm.
cl-cogku olarak hopsi bklikteydi,
fakat ysrel, botgssdl otarak 6ri0t-
Iendiler ve birblrindon bailri'srz
ko9iik paflizan gruplan gerel 5in-
oe daha genig vs g09lai birllkler
olusturdular. Ayaklanmala stklas-
trkqa ve kanlt oldukca bu bklkl6t
de daha acil gereklilik oldu,

Ukrayna'nrn Goneyinde, bklklo-
rin olugmasrnda insiyatil Goulal-
Pole b6lgesindeydi. Orada sadece
savunma amactyla deoil ama le-
mel olarak ktrda karstdevrimin top-
lu imhast iQin mocadslo verildl. (S,

Shiegme ghigiminde sn 6neml
rolu oynayan Neslor Makhno,nun
parlizan bkliul bu b6lgedeydt.

Bhlik, genel gap[, 6ylem ve kG
ordlnasyon lhllyacr, neredavse
Itm tekil partizan gruplannca hl+
sediliyordu. lsyan ordusunun kuru-
lusu srrastnda o zamana kadar blr-
birinden ba$tmstz pek gok lsyan-
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d vo parlizan gIubu, birligin Mak'
hno'nun qrubunun eiraftnda ger'
qeklesebileceginl diigUniiyordu.
lrill uraklr pek gok birlik ve grubun
vannda Berdiansk bdlgesinde mii'
Ladele eden Kudlenko'nun, Dibrlv'
ka'da Stchouss'un ve Grichlno
bdloeslnde Petrenko-Platanov'un
bliviiik oartizan birlikleri kEndi di'
lekieriyie Makhno'nun bkligine ka-
lrldrlar. Gelisen olaylara karsl du'

rabilmek iqin miicadele edenler
kendi istekleriyle bide$mig bir ordu
olu$turmuglardt. Bu ordu Ekim
1918'de guney Ukrayna'da Ata-
man'a kargt lopyekun saldlnY ba9'
latu. Azak denizi vo Dinyeper trma'
dr aiastndakl b0y0k Yerleqlm bdl'
oelerindeki istila ordusunun plis'
(0rtiilmesiyle baglayan ilq hattalrk
cetin miicadele sonunda Y0zlerce
millik bir alanr ozgiirlegtirdi. UQ

Nestor Makhno

giinluk slrateiik bir savas sonunda
Gulia-Polya'da isyan ordusunun
eline geqiyordu.

Sonunda basedilemez, Yaygln
kovlii ayaklanmasr isgal ordularF
nr ve Aiaman rollmhi dagrtmlltl.
1918'ln sonunda Alman vo Avus'
turya ordulan iilkeyi terk ettiler.
Atiman ve toPrak sahiPleri
1917'de oldugu gibi ama bu kez
geri ddnmemecesine kaqtllar.
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1919'DA UKRAYNA'DA
YENi cugLER /

DENGELER

lstilanrn biiigiyle bklikte b6lgede-
ki dengeler yani surekli sava$ ha-
linin olugturdugu ortamtn tioeleri
deligmeye bagladr. O gune dek is-
lila ve kar$ devrim€ karst ddvugen
buyiik kalabahk 1919 basrnda bir-
blrlnden farkllagmtg yeni pek gok-
gorilniim aldt. Kitle hareketi her
y€rde devrimci 6z0n[ ve eahsan-
lann gtkarlanna bag r!rnr koruma-
dr. Batr Ukrayna'da milliyetgi de.
mokralik Petlurist harekot tekrar
loplarlanmaya baSladt. Kdyliilerin
pargaladrlr relimin yerine kendi y6,
netimi "Dlrektuar"t llan etti,

Ancak bu iklidar blr tOr yantlsa.
maydlTopyekun bir devrimci dire-
nlgin yaralrcH olan killeler igin bur-
luva milli birlik ve ayrrltkgrfik ideal-
leri hig de heyecan verici delildi.
Ustelik de yeni dengelerin olug-
makla oldugu bu donemi deger-
lendirmekte gecikm€yen Bolgevik-
ler -Askeri Bolsevizm- Ukrayna'ntn
kuzeyinden Petlura'ntn Kiev'deki
Diroktuar'rna saldrrdt.

lyice batrya gekilen Petlura ha-
reketiyle beraber bu bolge, isyan
hareketiyle liili baglannr kaybetti vo
sosyal devrim hayalleri kalabalk-
lar lQin yeni atrlrmlar doguramaya-
cak kadar soyutlagh.

Petlura'dan bir ay sonra Klev'-
dek i"iktidar"r Bolgevikler devra-
tyordu. Kendi iktidarlannr Ukray-
na'ya yaymak Uzere bolgeye Poli-
tik kadrolar ve 6zellikle de askeri
birlik ve siyasi polis yerlestiriyorlar-
dt.

Adrm adrm glrdikleri ozgtir b6l-
gelerde Bolgevik iktidar askeri ola-
rak tesis edildi. Qiinkii devraftna.
cak bir iktidar yoktu ortada. Kitle.
ler Alaman rqimi ve toprak sahip.
lerini yerlebirederken iktidar da tG
za dumana kangmtgtt. Bu anlam-
da da kitlelerin ozgorlegtirdigi bdl-
gelerde "iktidan ele gegirmek" or-
talrkla olmayan bir g6ye sahip qtk-
maktan 6te bir anlama gelmiyordu.
Bolgevikler hesaplandror gibi "i9ci
ve koylii sovyetleri"nin devralaca-
0 bh iklidan bulamadtlar. Fakat bu
sorunu qdzmek "pek de zor" de-
lildi. Kalkrp askeri, polisi ve siya-
si komiserleriyle ucube bir iktidar
inga elmeye girigtilor, tabii bir de

MANIFESTO PROGRAMI (Nisan 1920)

T.KiMLER "MAKHNovisr"DiB vE HANGi AMA9 iqiN
SAVA9IRLAR?

Maknovisller, 1918'den beri buriuva, Alman, Avusturya, Macar
ve Ukrayna atamanl0r iktidannrn zalimlioine karqr ayaklanmlg ig-
giler ve k6yl0lerdir.

Makhnovistler, nereden gelirse gelsin baskrnrn, giddetin ve al-
datmacanrn her biqimine ve Denikine'e karSr savag bayraornr aQ-
mr$ emekgilerdir.

Makhnovistler genelolarak burjuvaziyi bugun de sovyetleri zen-
ginlegtiren ve besleyen emekQilerin ta kendisidir.

2.NiSiN,,MAKHNoviSTLER', DIYE ADLANDIRILIYORLAR?

QUnku, gericilioin en korkunq ve en sert g0nlerinde, emekgilerl
qagrrtan Sarlatan politikacrlara, zorbalara, hrrsrzlara ve baskrcrla-
ra kargr herkesi miicadeleye Qaorrarak, emekgilere uygulanan t0m
giddeti protesto ederek, sesini Ukrayna'dan duyuran, yorulmaz
dost, Condoltiere(') Makhno sallaflmrzdaydr. Bu ses hala bug0n -

de bizim aramrzda saflanmrzda yankllanryor hiQ durmaksrzrn ni-
hai amaq ugruna miicadeleye ga+nyor: emekqllerin her tiirden
baskrdan kurlulu$u ve 6z9iirleqmesi.

3.KURTULUgU NASTL ELDE ETMEyi D0g0NuyORSUNUz?

Monarsik, cumhuriyetQi ve sosyal demokral, komtinist ve bol-
$evik koalisyon hiik0metini devirerek. Onun yerine, keyfive yazr-
l yasalar ile bir hUkiimet biQimi olmayacak, 6zgiir seqimlerle se-
gilmig emekgi konseyleri olmalrdrr; CUnkU sovyet sistemi otoriter
deoildir. (bugtin sovyetik otoriteler olarak tantmanan sosyal de-
mokratlann ve komiinist bolseviklerin tersine). O, otoritelerden ba-
grmsrz, emekqilerin sosyal yagamlannrn 6290r bir 0rgiillenisl ola.
rak ilade edilen en sal anti oloriter sosyalizm bigimidir, her emek-
Qinin yalnrz veya ortak, lam bir baotmstzhkla kendi mutlulugunu
ve oz varlgrnr, e$itlik, doslluk ve dayantgma ilkelerine dayal ola-
rak olugturacaor bir ya$am.

4."MAKHNOViSTLER'' SOVYET REJiMiNi NASIL
YORUMLUYORLAR ?

Emekgilerin kendileri, kendi istemleri ve diizenlerini gerqekleg-
tirebilecekleri ozgtin konseylerini (sovyet) segmelidirler; bunlar
boylece otoritesiz ytir0t0cti olacaklardrr. Topraklar, fabrikalar, nak-
liye araglan, madenler, firmalar vb. halkrn zenginlik kaynaklan qa-
l,san emekgilere ait olarak botUn bunlann b<iylece sosyalizasyo-
nu sa$lanmaldrr.

.5."MAKHNOVISTLERi" NiHAi AMACA GOTURECEK
YOLLAR NELERDiR?

$iddete, keyliyete ve aldatmaeaya karsr amansrz ve tuiar[ bir
devrimci mticadele, anca 6ltlmiine savagla m0mkUn olabilir: 62-
gur s6z, adil eylemler, silahlar elde bir savag. Ancak ve ancak,
her ydneticiyi, her otorite temsilcisini ortadan kaldrfarak, polilik
her aldatmacayr temelden yok ederek, gerQek bir i$qi kdylii sov-
yetleri sistemi gerqekleStirilebilinir ve sosyalizme ilerlenebilir.

(') halyanca partizan sefi
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bu iktidan dovralmasr ozere sov.
yetleri. 1gos'deki sovyetlerin oluq-
ma sureciMe olduou 0zere Ukray-
na'da da mocadele boyunca hare-
ketin niteligi ve gereklerine uygun
m[cadele orgftleri oluqmuglu. Y0-
kandan agalr kurulmaya kalkrlan
sovyeller Ukraynallar lgin tam bir
dayatmaydr. Nitekim Bolseviklerin
kontrolundaki bdlgelerde sowetler
askeri organlarolmaktan 6te.ye gi.
demedi. Giiney Ukrayna'da lsyan-
cr Ordunun yanrnda ise g6sterme-
lik de olsa bdyle bir girigim m0m-
k0n deoildi. Qunkii Makhnovist ha-
reket daha belirgin bir bigim almrgtr
ve Bolgeviklerln politik dayatmala-
rna pabug brrakmayacak bir sos-
yal devrim ruhu tagryordu. Kendi-
sini gal$mayan kitlelerden ayrr-
mrg,bas[r ve k6lelikreiimlnin milli,
dini, politik ve dioer iin yargrlann-
dan anndrrmrg bir gelenek vardr.

Devrimci isyan Hareketi kasrm
1918'den haziran 1919'a kadar
merkezi Gulia-Polya olan bir alan-
da herhangi bir politik iktidar ol-
maksrzrn altr ay kadar ya$adr. Yo-
gun savag g0rilerinden sonra ilk
kez bu kadar uzun stire gorsli bir
bang ortamrnda yagryorlardr. Bu
d6nem, onlann yaprcr yaratrcr
uluklannrn rengini aldr.

im OzOUn KOMUNLER

(ArchinollL'histoire du mouvement
Makhnovlsle. Aktaran Danlel Guerin.
Ni Dieu ni maltre, s.23, 24, 25)

Gilney Ukrayna'da b0y0k top-
rak sahiplerinin kovulmasrndan
sonra topraklar kdyl0lere kaldt.
K6yliiler hergeyin yaprlmadrgrnr,
bir parea toprak ele gegirmekle ye-
linilemeyecegini anladrlar. Zor ya-
Samlan, diigmanlann her yerde
pusu kurdugunu soyliiyor v6 bir-
legmelerini dgiitliiyordu. BirQok
yerde kom0n hayahnr orgttleme
girigimle yaprldr. K6yltilerin resmi
(h0k0met) komiinlere kar$r diis-
manlkla[na ra$men Goulai-Pole
bSlgesinin bkqok yerinde "qalgma
kom0nleri" ya da "6zgur
komiinler" denilen kdylii komiin-
leri ortaya gtktt. Ve Pokrovskoie
kasabasr yakrnlannda Rosa
L0xombuE adryla ilk 6290r komon
kuruldu. Uyelerinin hepsl yoksuh
du. Baglangigla bu komtn bkkag
d0zine 0yeye sahipti, sonralan bu
sayl Uqy8z0 agtr.

(...) Halka ttzgii bir ruh sadelioi
ve bfiyiikliigiiyle kdyl0ler kendile-

rinin tanrmadror ancak devrimci
rn0cadelede gehit olan bir devrim
kahramanrnrn anrstnt onurlandtrdF
lar. Yoksa komiin iq hayaltntn Ro-
sa Luxemburg'un miicadelesini
verdi$i doktrinle hiqbir ilgisi yoktu.
Kom0n anti otoriter bir temeldey-
di. Geligip buyurken bolgedeki bai-
tiin ktiyliiler 0zerinde b0ytik bir et-
ki sahibi olmaya bagladr. Komtinist
otoriteler komiln ig hayatrna miida:
hale ettiler ama kabul edilmediler.

Goulai-Pole'iin 7 kilometre uza-
0rndaki bir miilkte Goulai-Pole'tin
yoksul koyltilerini toplayan bagka
bir kom0n kuruldu. Basitqe
"Goulai-Pole koyleri l. komiin0"
olarak adlandrnldr. Onun 20 kilo-
metr€ otesinde 2. ve 3. komilnler
bulunuyordu. Bagka yerlerde de
vardr. Kugkusuz komUnler kalaba-
lrk deoildi vo halkrn azrnlrornr ku-
cakhyorlardr. Saglam bir gekilde
kurlu ve iglenmiq topraklara sahip
olmayanlar daha goktu. Ancak bu
komtinler yoksul kdylUlerin kendi
insiyatitleriyle kurulmustu. Mak-
hnovistlerin etkisi bolgede 0zgiir
kom0nler likrini yaymaktan ibaret-
ti.

Komiinler herhangi bir lantezi
ya da drnegi izleyerek degil, yal-
nrzca devrimden 6nce higbir geye
sahip olmayan ve zaleri kazandrk-
lan sonra, ekonomik yagamlarrnt
komiin temelinde iirgiitlemeye
Qalgan kriyl0lerin hayati ihtiyagla-
nnrn sonucu olarak yaratrldr. Bu
komiinler, tahrllarr sagrp savurma
ve topraor kullanrlmaz hale getir-
mekten bagka bir gey yapmayan,
devlete, hiik0mete deslek veren
ve dolayrsryla kendilerins gahgma-
yr ogrettiklerl savrnda olduklan hal-
krn qahgmasryla yagayan, rasgele
toplanmE elemanlann d0zenli ola-
rak toplandrklan komiinist partisi-
nin yapay komtinlerinden eok
farklrydr.

Qocukluklanndan beri Qah$ma-
ya algmrq ve onu bagkalartnda ol-
du$u gibi kendilerinde de takdk et-
meyi bilen emekqi ktiylolerin ger-
qek kom0nleriydi bunlar. Kiiyl0ler
6ncelikle g0nl0k ekmeoi garanti
etmek iqin orada galgryorlardr. Ay-
nca her biri orada ihtiyaq duyabi-
lecegi maddi ve manevi desteoi
buluyordu, Kom0nlerde kardeglik
va o$itlik ilkoleri qok g0qlU bir 90-
kildo korunuyordu, BUt[in erksk,
kadrn vo Qocuklar gtqleri 6lqiisiin-
de galrsma zorundaydrlar. Orgut-
sel iglevler, bunlan yerine getirdik-
ten sonra k6m0niin biittin tiy6le-
rlyle birlikte yanyana gUnliik qalrg-

maya devam eden bir ya da iki yol-
dasa brrakrlryordu. Bu saglkh vs
ciddi 6zelliklerin komUnlerin gug
bir ortamda ortaya qrkmig olmasl
ve geligimlerinin dooal yolu izle.
mesine baoh olduou agtkttr.

Oysa bu iizgiir komunizm to,
humlan k<iyltilerin ekonomik ve
sosyal b0tiin yaratrcr ve yaprcr et-
kinligini tenlsil etmekten uzaktt.
Tersine, politik cogku ktiyl0lerden
dolaysrz komi.in qabalan ve biiy0k
bir kavrama gticii, bir y6netim ve
genel bir etkinlik gerektirirken bu
tohumlar yavag ve tedrici bir gekil-
de geligiyordu. Bklegik bir 6rg0te
varmak, yalnrzca gu ya da bu ka-
saba ya da kdyiin srnrtlartnda de-
0il, kurtanlmrg bolgeyi olusturan
biit0n biilqeler yada eyaletler (h0-
kiimetle0 gaprnda kaQrnrlmazdl.
BotIn btilgeyi ilgilendiren qe$itli
sorunlarda ortak qOz[imler bulmak
zorunluydu. Uygun orgiitlenmelet
yaratmak gereklidi; kdyluler bun-
dan yoksun deoildi. Bu organlar ig-
qi, k6ylU ve partizanlann b6lgesel
kongreleriydi. Bdlgenin dzgi.ir kal-
d16r d6nemde bu kongrelerden Ug
tane yaprldr. Ktiyliiler yakrn iligkl-
ler kurmak, ydnlerini saptamak ve
6nlerinde duran ekonomik ve pG
litik gorevleri belidemek igin orada
toplandrlar.

(...) lggiler ve kdyl0ler sosyal 62
yonetim organlaflyla ilgili olarak
6zgur qahgma sovyelleri dfigunce-
sinin taraftanydrlar. Bolgeviklerln
ve dioer sosyalistlerin politik sov-
yetlerinin tersine koylti ve iqgilerin
629iir sovyetleri sosyal ve ekono-
mik "62 y6netim" organlan olma-
lrydr. HBr sovyet emekgile-
rinln ve onlann istemi-
nrn baqka bir 9ey

Yerel sovyetler aralannda
daha genig ekonomik ve tilkesel
organlan olugtururken gerekli olan
ba0r.kurdular.

Ofsa savag co$kusu bu organ-
lann yaratrlmasrnr ve iglemesini
giiqleqlirdi vB bu nedenle tamam-
lanmrg 6rgiillenme higbii zaman
sonuna vardrnlamadt.

ISYANC!
ORDU'NUN SONU

Ocak 19,lg'da Denikin'e kargt
blr cephe olugturuldu. Donlkin'in
guQlii bsyaz ordusuna kar$r siirekli
ama krsmi bir savag veriliyordu.
Dybenko komutasrndaki bolsevik
ordu aylar sonra, Mart 191g'da ku-
zeyden geldi.
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Bolgevikler o zamana dek dev-
rimci isyan ordusundan tamamen
habersizdl. Bastn ordu ve Mak-
hno'dan Ataman'a, istilactlara,
Petlura ve Denikin'e kargr muca-
delesi dolayrstyla 6vg0yle bahse-
diyordu. Krztl ordu bu orduyu ken-
dislne dahil edebileceoini d0siinti-
yoldu.

lsyano hareket Bolgevik otorite-
nin b6gelerin6 ve devrimlerino bir
tehdit oldulunu d0s0nmekle bklik-
.te Bolgeviklerle bir dOv0S6 ghmek
istemlyordu. Ordu ve yerel sowet-
ler beyaz karfl devrlm tehlikesi ya-
ganrrken, boyle blr geyln devrim
0zerinde yrklcl bir etkist olacaornr
d0g0naiyorlardt.

Bolgeviklerle ideoloJlk planda bir
mocadeleden korkmayacak kadar
gilveniyorlardt hareksllerine. SalF
ganlann devrimci salduyusu, 6z-
g0rliik adlna verdikleri mUcadele
ve'bu s'Ereg iginde olugturduklan
yaprlar bolgenin bautmstzltot iqin
ysterli giivencoydi ostelik. Beyaz
kargr devrim yok edilene dek ide-
olojik anlagmazlrklan giindome ge-
tirmeyeceklerdi.

Fakat bu srrada Rosa Liix6m-
burg komiinii Bolgoviklerin saldr-
nsrna ugradr. Ayakta kalmayr ba-
laran komunfi ygrle bir etme g0-
revlni anl blr saldrnya geqen Deni-
kln'in g0glerl tamamladr. Bolgevik-
ler Denikin'in Makhnovistlere sai-
drrrsrna 96z yummuglardr. Denl-
kin orduiu bolgedekl tom komiin-
lers saldmyor, yerel sovyetleri-parti
kontrolfinde olmayan- dagrtryor ya-
krp yrkarak ilerliyordu. Agustos ve
Eyltll9l9 boyunca Denikin'in iler-
lelgini dnlemeye galrgan Makhno-
vist ordu surekli batrya dogru 9e-
kilmek zorunda kaldr. Bu ricat or-
tamrnr Volin,tekerlekler iizerinde
bir kral[k olarak adlandrnr. lsyan-
cr Ordunun ricattna evlerinden sii.
r0lmaig pek 9ok k6ylU de katrldr.
Eylall 1919'de lsyan Ordusu ani-
den durarak beyazlara bir kargt sal"
drn d0zenledi. Denikin'in ilerleyigi
durduruldu, Ukrayna'nrn orta kesi-
mi serbest kaldr. Makhnovist ordu
Ekaterinoslav'da srkrgrp kalan De-
nikin'in hesabrnr kapatmrgtrr. Ku-
zeyden krzrlordunun gelmesiyle
beyazlann igi artrk topyekun bit-
miglir.

1919 yazrnda beyazlar bu kez
Baron Wrangol'in komulasrnda
saldlnya gegtilerancak sonbahaF
da lsyancr Ordu i0m0n0 krnp
gegirdi.

Beyaz lehlikenin lopyekun orla-

dan kalkmasryla blrlikte Bolsevik-
lerin Ukraynall "egkiyalarla" he.
saplagma$ igin uygun ortam iyice
olugmustur. 1920 yh boyunca iil.
ke gaprnda b0yuk bir kampanya
baglatrldr bu "egkiyalara" kar$t.
Buna paralel olarak da Ukrayna da
biiyiik bir krrrm ve baskl.

Zaten ekim 1919'da Makhno-
vistler ve krzrl ordu Alxdrovksk'de
kargrlagmtgtt. Ortam gergin deoil-
di, ordular olmasa da askerler kay-
nagmrgtr ama bir hatta iqinde ktztl
ordunun l4.m0lrezesi askeri kon-
seyinden isyan Ordusuna Polonya
srnrnna harekel emri geldi. Mak-
hno tabii ki reddetti. Qunku bu
emir onlann baotmstz bir ordu ol-
duounu kabul eden ilk antla$ma-
lanna ayktndtr(')Ordu Gulai-
Polya'ya d6ner, Hem beyaz hem
de krzrl iktidardan anntk valantna,
Makhnovist ordu bundan sonra,
birka9 ay siiren Bolgeviklere kargr
savagrmrna bagladr. Beyaz ordula-
ra kargr dolaysrz miicadele iqinde
zayrllamtg ve Bolgeviklerin bir 96-
rUgme davetindo subaylarrnrn
6nemli bir krsmrnr kurulan tuzakta
yilirmis olan ordu bu son qarpts.
masrndan ne yazrk ki muzaller qr.
kamadr. Giiqleri da0rldt, 629iirl0k-
lerin g0vencs olduou komunler
Bolgeviklbr taraflndan yok edildi.

BELGELER

(Pierrs Archinof f-L'histoire du Mouve-
ment Makhnoviste,Aktaran Dani-
el Guerin "ni Dieu ni mailre"
s.28-31-32-33)

"Yotda9" Dybenko 10 Nisan
191 9'da Goulai-Pole'de loplantlya
QaUrnlan kongreyi ka]gt devrimci
ilan etti ve onun kantstnca kendi'
lerine eh katr baskt yontemlerinin
uygulanmast gereken 0rgUllsyicl-
lerini yasa drgt saydt. Kellmesl ke'
limesine telgraftnt yaynltyoruz:

DE NOVO-ALEXEIEVXA, HO
233, 10,22, 45.Alexandrovsk l{i-
menl kurmayr yoldag Batko M.k-
hno'yu lzleylnlz. Volnovakha ve
Marloupol'a telgrarrn blr 6rnegl-
nl gonderlnlz, yolda? MakhnoL
yu izletinlz.coulal-Pole sovyetl-
ne de blr 6rnek giinderlnlz.

Emrlmle gegerslz ktltnan, dev-
rlmcl askerl kurmay adrne top-
lantrya gaornlan biililn kongreler
aerkea karqr devrlmcl olarak ka-
bul edllecek ve li.g0tleylcllerl
yasa drgr llanrna kadar en,katt
baskr allrna alcl iinlemlere ma-
ruz kalacaktrr. Benzer geylerln
ortaya grkmasrnr engelleyecek
6nlemledn acllen altnmastnt em-
redlyorum.

Dybenko Tiimeni Kor-nutanr.

Kongre, bu bdlgenin ilk isyan
bayralrnr kaldran olmasrna ra6.
.men "yoldag" Dybenko taralndan
kargr devrimci ilan edilmesine gok
gagrrdr. Ve bu nedenle telgrala
karsr bir protesto kabul edildl,

"Yoldaf" Dybenko. D09iinonl
Slz tek bagrnrza, kendl nasrh el-
lerlyle kdlellk zlnclderlnl atan ve
gimdi kendi ya$amrnr kendl Iste.
olnce kuran blr mllyon emekgl-
ye ke?9r devrlmcl deme hakkrna
sahlp mlslnlz?

Hayrl Gereekten devrlmclyse-
nlz, baskrcrlara kargr miicadele-
slnde ve yenl ozgilr blr yagam
olugturma qabasrnda ona irar-
drm etmelisinlz.

Devrlmcl denllen blrkag klgl-
nln yaplrgr vo onlaia daha dev-
rlmci bUtiin blr halkr yasa drgr l-
lan etme lznl verecek yasalar
olabillr mi? (gunkii konseyln yii-

'rUtme komitesl btitiin halk kltle-
sini lemsil etmektedlr)

(') Anla$ma Sityteydt

isyan ordusu aqa$rdaki $artlara
baoI olarak ktztl ordunun bir par-
Qasr haline gelmistir!

a) isyan ordusu varolan iQ dtizeni-
ni aynen korur;

b) Komiinist otorile tarafindan ata-
nan siyasi komiserleri kabulederi

c) Belirli askeri operasyonlar drqtn-
da yi.iksek krzrl komulan[0a ba6lt
kalmaz;

d) Denikine' cephesinden (GUney
Ukrayna) aynlmaya zorlanamazl

e) Krzrl orduyla esit 6lQ0de miihim-
mal ve erzak alrr:

f) Devrimci isyan ordusu adrnr sUr-
dtirur vo kara bayralrnr korur.

Pierre Archinoll L'Hisloire du mouve.
ment makhnoviste, aktaran Daniel Gu.
erin. Ni Dieu ni maitre, sayla 27
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Boliln yasa koyuculan ve ya-
salafl atmri bl, halk denetlm al-
trna alacak glddet yasalan qtkar-
trlmasr makul maid0r?

Kendlslnden kalkrlarak, blr
devrlmclnln savunuru oldugunu
lddla etilgl devrlmcl kltleye kar-
gr, hem de s6z konusu kltlenln
bu devdmclnln s6z verdlgl gpy'
lerl -6zgiirliik ve egltllk- onun lz-
nlnl beklemekslzln elmas olgu-
su nedenlyle en kalr cezalan uy-
gulama hakkrna sahlp oldugu bll
yasa var mrdtr?

Oevrlmcl halk kltlesl, lethettl-
El ozglhliik devrlmcl ta.afrndan
gerl ahndrolnda susablllr ml?

Oevrlm yasalan, kendlslnl
segen devrlmcl kltle tarafindan
verllen vekaletl uygulamasr ge-
reglne lnandrgr lgln bh dolegeye
ateg agrlmasrnr emredebllh ml?

Blr devdmcl hangl grkarlan sa-
vunmaftdrr, partlnlnkllerl ml yok-
aa kanryla devrlml harekete ge-
glren halkrnkllerl ml?

Slz "yoldag" Dybenko ve sizln
benzerletlnlz, lyl ve blllngll oldu-
Euna lnandrgrnrz aynr eskl poll-
tlkayr gutmeye devam edeBenlz
k090k khll lglerlnlzl sonuna ka-
dar yaprn. BUtUn biilgesel kong-
re baglatrcrlannr, slz ve slzln par-
tinlz Koursk'a bagh kahrken onu
toplantrya ga!rranlarr yasa drgt
Ilan edln. Ukrayna'da sosyal
devrlmln, lsyanrn bayragtnr
aganlan ve slzln lznlnlzl bekle-
meden, slzln programrnrzl harli-
yen lzlemeden ama daha sola
gaorrarak her yerde harekete ge-
genlerl karyr devrlmcl llan edln.
Slzln kar$ devrlmcl ilan ettiglniz
kongreye delegelerlnl yollayan
herklsl sayrn, lznlnlz olmadan
btitlin emekgl halkln iizgurluoU
lgln lsyancr ha.ekete katrlarak
iilen gavaggran yasa drgr llan
edln. lznlnlz olmadan toplanan
butiln kongrelerl karsr devrlmcl
ve lllegal llan edln, Ama gunu bl-
lin kl gergek zorun yenllmeslyle

blter. Konsey bUtiin tehdlllerlnl-
ze ragmen yilklendl$l iidevler-
den vazgeQmeyecek, Qunkil bu-
na hakkr yok ve halktn haklannt
gasp etmeye hakkt Yok.

Goulal-Pole bolgesl devrlmcl
askerl konseyl partllerln etklsl
ve baimrlrlr0r drgtndadtri kendl-
slnl seeen halktan balkaslnl tfl-
nrmaz, halktn.kendlslne yiikledl-
0i gorevi yerlne gellrh ve sol"
dakl hlg blr sosyallst parllnln dil'
siincelerlnl yaymastna engel oF
iraz. Sonuq olarak blr g0n boh
sevik diiqUnce emekgiler arasln-
dabasan kazanrlsa askell dev-
rlmcl'konsey, bolgevlklerln ba'
krs aersrndan agtkga kergl dev'
rlrircl olan bu airgiltiin Yerlnl
"daha" devrlmcl ve bolgevlk
baqka bh iirgiit alacaktlr. Ama
beklerken bize engel olmaytn,
blzl bogmaya gahlmayln.

Goulai-Pol6 Btilgesi Devrimcl As'
keri Konseyi.
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KARA KARAOGLU'NDAN
ABDURRAHMAN 9ELEBI' YE,AIALAGA

Zemln dergisinin ikinci sayErnda Biilent Somay im-
zat "Karamsar Bir Satagma Denemesi" adl yazrdan
sbz etmek istiyorum size. Kendisini, Yeni Giindem,
Akrntrya Kargr v'e Zemln salalarrndan tanrdrgrm Bii-
lent Somay, "satagma"ma nedense diger yaztlartn-
dan hatr ad(rm 0slubuyla yaklagamamrg. Hog ve eg-
lendirici Uslubundan pek eser yok orlada. Yer yer Si-
rin muzlplikler ve yazann belagati, yazrlanlann "ka-
lite"li olmasrna yetmiyor. Her n6 kadar "kaftn" kitap-
lar okuyabilen "cesur" bir klsi,olsa da bu yazar. Ya-
zm, Abdurrahman Selebi'ys dersler versin istedim.
Bu, gergekten gerekliydi, "kiii kendin bilmek gibi aril
olamaz" derler, ama kendini bilmemenin o kadar Qok
orneli varki bu yazda, bagka garesi yok, dersler ve-

DERS l: Ben kendim marksist olmadr$rm iqin, s6z-
geliml marksistlerln kendi aralannda gokga yapttkla-
n l0rden, "gergek marksist", "62 marksist", "yalanct
marksist", "en bir 6z marksist" nltelemelerine sahip
degllim. Kaldr ki, liberter olduoum halde liberlerler
arasrnda da b6yle bi aynma gitmeyi diigonmedim.
Yazann dedlol gibi liberlerleri temsil etmeyi ise hiq
d0g0nmedim. Musl0man olmadan kimin gergek, ki-
mln yalancr miisliiman olduou iizerino nastl ,otva ve-
relim. Ne geyhUlislamtz ne de imam. "GerQek liber-
ter", "gergek olmayan liberter", bu kavra'mlan an-
cak bir sosyallst kullanabilirdi. Bravo bay yazar, an-
ladrk siz oyleslniz. Siz, sosyalist olduounuzu biliyor-
sunuz, fiyle de davranryorsunuz, mtisluman pazann-
da salyangoz satmaya ne gerek var. Bizim sizden ge-
lecek "gerqek liberter" letvasrna ihtiyacrmrz yok.

DERS 2: Bay yazar, siz qok geride kalmqstnE,
marksizm ilk iktidannr ele gegirdioinden b.u yana k6p
riilerin altrndan 9ok sular aktr. Sosyalistleri liberter-
lerle aynr platrormun unsuru saymak iqin arltk gok
geg. Liberler harekel higblr zaman "sosyalizm" or-
todokslagmasrn, otoriterlegmesin vs bUrokratlagma-
srn diye dovu9medi. Liberter hareketin ayfl larihi var.
drr bay yazar, o, sigortanE olmak igin deoil kendi dev-
riml iqin var. Siz kendinize bagka sigortalar arayn,
bulacaornrz da gilpheli ya, allah yardtm eder.

DERS 3: "Sosyalizm adrna yap{an kafasrzhklarr ve
lglenen cinayetlsri sosyalizmin kendisiylo 6zdog gtir
mek..." diydrsunuz. Yine mi bu lallar? lnsana 6yle
geyler dii$iindoruyor ki bu ciimleniz, siz bu galt na-
srl yaptrnrz, bildilim kadanyla da Qok "kaltn" kitap-
lar okudunuz. O olaylar, onlar kafasrz olduou icin de-
gil, sosyalist olduklan igin oldu. Yoksa en gok kala-
srz sizin harekellnlzde mi var?Belirli bir ideoloiik qer-
geve kendi iqinde ne kadar ince aynmlar ta$rrsa la-
gErn, "reel" e6z0mlere ydneldlglnde ddniip dola.
$lp aynl yers gelir. Siz hiq kendi dlqfitlorinizle
"bagarrt" bir konseyci harekel, troQkisl hareket qdr-
diln0z mii? iktidara yiinelmeden ve onu ele geQirme'
den bagarl olamazsrnrz QUnkii."Akrntrya kargr" ola-
yrm derken, akrntrya kaprldrnrz gdliba.

DERS 4: "Kara yaz afl sosydlist drgtitlenmenin bag.
ka ne anlamlara gelebilecegini merak ediyorsa, 6r-
ne0in LEnternasyonal tarihine bakabilir...l.Enternas-
yonal'de otoriler olmayan her ne vardtysa marksist-
lerden geldi." lgre buna kargalar bile guler. Ama slz
karga deoilsiniz, ciddi ciddi inantyorsunuz santnm
yazdrklannrza. Haddim olmayarak siz uyarmadan 0n-
ce ben I.Enternasyonal tarihine biraz bakmtgttm (Cok
"katndl". Onu da Aknttya Karlr'yt okudugum glbi
"gdzlerimi yan odada brrakarak okudum. Ybksa siz
okumanrn nesnel bir gey oldulunu mu santyorsu-
nuz?), orada ilging olaylar gordum. DolayEryte LEn-
ternasynonal tarihini, kendilerini hiqbir zaman Enter-
lqsyonal'e altsrnatil olarak koymayan Bakunin'in
"fesat 6rgiitlerinden"<i!renmedim. O "otoritor resat
6rg0tii" devrimcilerin 619titiiydu. Enternasyonal ise
bk kitle iirgilt8 idi. Ve bkincisi dlgerinin alternatiti ya
da 6nderi olmak niyetinde delildi. Onlar
"fesatlrklannt" lspanya'da yapttlar. Tarih bilginize d&
nup.tekrar bir daha baktn, 68 Paris: lgln bagrnr ge-
kenlerin situasyonistler olduou gok tarttsmaldtr,

DERS 5: lste bu biiyuk hait yeme bay yazarl Be-
nim lavnm "12 Eyliil sonrast sendromu" iml$. Vah
v€ht Parlicilik bu kadar mt bagtntza vurdu. T0rkiye'-
de fa$izme karst (12 Eyliil oncesinin bence en olim.
lu yan, milcad€leyi partiler mi yur0tt0 santyorsunuz.
Yapmayrnt Bu kadarrnr bilksiniz. 12 Mait sonrasr
sendromunda da "gergek", "gergek olmayan" bir-
Qok sosyalist parti kurulmustu. Siz yenilgiriin nede-
ninln partisizlik oldulunu mu sanryorsunuz. "Aman
lo.sunum sen kendi bagtna ytz, bu liller seni yerler"
gibi bir goriigii bana yakEtrrmrsstnrz, siz herbirl ayrr
y6ne kilrek qeken m0ratlebattnrzla belki yol atrsrniz,
19 dlyeyim: 12 Eyltil sonrast sendromu, icazet dug-
k0nlug0 geklinde siz de belirmigse, iistunozdeki q;.
mururreden sa$a sola almaya gabalryorsunuz.

.._DEBS 6: "... temsilin geri d6n0StUtUdUnUn gs9ici-
lgrnrn tantnmastnt savunuyorum."Siz Lenin'ln Dev-
let ve Oevrlm kitabtnt okudunuz mu? (Her ne kadar
inceyse de, bilmem ince kitaplar okurmusunuz?) Ora-
da Lenin'de bu dedioinizden s6z eder, ama halS bek-
liyoruz. Temsilin gu meghur geri ddn0g0n0 g6rmek
miimk0n olmadt. O zamandan beri iktidar, devlet,
sosyllizm gibl laflar. edenlere ihtiyatla baktyoruz.

DEFS 7: "Bu qabay k6sssinden alayct gdzlerls
seyredip her adtmr yuhalayanlara ise saygr duyma-
dr5rmr belirlmenin yeterli olacaotnt santyoium'i Va.
zar o kadar "dzgiirltik" nutkundan sonra yine olori-
ter "ata"stntn ktcaglna ko$tu. Ozgiirlok, lier sosya.
Iistte olduou gibl yazara da lyi saatte olsunlar mi6ali
bir gidip bl. geliyor. Yazann birine saygt duymast
igin, birinin onun yapttgtnt yapmasr geie-kiyoi.

Dersleriniz qimdilik bu kadar Bay Yazar, eler ls-
terseniz, daha sonra da kurslar halinde dsvam edg-
bilkim. Ama siz bu arada "liberterlerin kalastz
olmayanlannr" okumaya devam edin ve bizim de
"akrllanmamrz " igin dua edin, yoksa otoriteye kargt
"sigortasrz" kalrrsrnrz. 

I
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Sevgili "Kara" sorumlulanna:
llk once "Kara" ile dergicilikte ve d0stinsel alan-

da bir boslu0un doldurulduou inanctndaytm. Bundan
dolayr da size sevgilerimi iletmek isterim. lligikte si-
ze bir yazrmr yolluyorum.

Sevgiler ve Dostane Selamlarla

S, BOLAT

MERHASA,
Bugiin 1 Ekim 1986 ve gimdi saat 22. "Kara" adlt

dergiti bugiin 60leyin KONAK meydanrndaki bir ga'
zete bayiinde gordiim ve aldtm. Aldtm, qiinkii Nokta
dergisinde crkan yazrdan dolayl haberliydim. Okudu'
gum ilk yazrsr sosyalist parti galtgmalan [zerina ya'
irlmrg ydzrydr. Hig hoglanmadrm, hatta biraz abarta'
rak sdylersem midemi bulandtrdt o yazl. Ve aynl za'
manda derginin KAPKAHA arka saylasl elimi boya'
mE, onu larkettim. Biraz dola$ttktan sonra belediye
oto'busune binip eve ddnerken otobiiste saatlerle il'
gili qeviri yazryr okudum. Qok beoendim. Ve, demok
ki "okunabilir" yazrlar da varmtg dedim kendi kendi'
me. Ve gimdi aralrklarla okudugum "'(ARA" adlr der'
gide okumadrgrm iki yaa kaldt.

Derginin diig0ncelerine, qizgislne kattlmryorsam da
dergideki dioer yazrlan begendim ve utuk agtct bul'
dum. Buna sendikalarla ilgill yazt da dahil. Derginin
yayn hayatrnda surekli olabilmesini dilerim.

Dergi iqin bir "onerim" var. Arka kapak (sayta) yi-
ne "kara" olsun, ama Uzerinde beyaz yazt olabilir,
yani o saylayl da kullanrn. Hem el Cimi-) de boyamaz.

Dost Sevgi ve Selamlanmla

M. EHKEN
I

KABA'ya selamlar,
Derginizin ilk sayrsrnt aldtm okudum, Qok sevdim.

Sevmek de gok belirsiz bir kavram ama...
Yazlanntzin herbiri qok iyi, son sayladaki ilkel ka'

rikattrler hariq. Kaba ve derginin yayn kalitesine hig
uygun degildi. Yaztlardan zevk alan bir yaptnln o ka-
rikaturo izlemesi olsa olsa eziyet olurdu.

Aynca yazrlar niye imzaslz merak ettim.
Saatin iiranl$r gevirisini okurken, ytllar 6nce yaz-

drorm bir giirin baqltk olabilecegini diigfindiim.
Ya sag
ya sol kolumda
korkung bh kelepge
zaman
zemahsrz yagamak
ya da blndeblr
anmak zamanl
aaah ah.., ne zaman?.,..
Srradan dergiler gibi, her ay bir sayl qlkaracaolz

diye umarm dsrgideki yaz diizeyini d0siimezsiniz.

Hoggeldiniz, saygrlanmla
bu saygr kelimesi de gok aptalca ama alrgmrgrz...

OLMAK: AMA NE
Bizler Ozoiir insanlarrz, para yokken ayakkabfseQen, ko'

nusmak iai; kdse bucak kaQan. Dogru! Bizler 6zgut insan'
lanz; Grev ha sen ulusal ekonomiyi mi battracaksln? Siya'
set. o da ne? Sen hele bir aQ karnrnldoyur' Ozga,r insanla-
rlz seQme hakkrmlz var; ya iopu seQ, ya da eleklrigi onu
da beqenmedinse askllardan birini sec, lsle b0liin mesele
burad"a, ya yagamak iqin uyacaksrn onlara' ya da yasamak
icin uvdurulacaksrn onlara,' iivir.r, urirvgittrgin, uyduruk insanrsrn sen. ozgUrl0k
isliv6rsun. ekond;ik zorbalinn amaQlarlna araq olmaya kar-

sr dit<itdioin icin. Kanunlar qtkartlrlar sana uyman iqin, ah'
lak bekqileri diktiler basrna terblyen bozulma$n diye, aq
kalrsrn ekmek calarstn; lslahaneye yollanlrsln molk edin'
mek zararfi dive... Ya onlar, onlar paranln peygamberleri
valnrzca senl 2ararlt olanlardan korurlar, Fenin adlna Ve
a0silniirsrln "Ben, kimim?" diye. Yeter arlrk kavramalEln
lii; biloelidivle d0nva$ toDlumu ve oan k6'-"yagakstn k6n'
aini. aii un'tfiniiz k6pinayin ve stiriikleno'. hilmek gerek
k0rek gekmesini, daigalarm ivmssini, eEer blroon bir ada'
da yalnrz kalmak islehiyorsak. Bk 90n bk acl dwduEun'
la. bk aiaek gordugiinde. kalbinde bir srzr duyduounda. in'
san oldugunu anrmiadromda Clrplnlr gibiolacak kalbin, uC-

mak. delmek tiim buzlarl €ritmek isteyecek. uydurulmus ka-
hDlarrnr vrkmak istevecek.
' 
iste bri sorumlululitur. varolmanln kaybolu$la bir QlrprnF

srdtr.
... Pargala beyninde ya$adr6rn dtis evrenini. gerQekler 0r'
kttmesin seni...
... ia saati bittioinde sevinQ kahkahalafl niye atlrk- Q0nk0
is saatinde yasam mekanikle$misli. Bizi yok edenlerin gii-
ctinu orada iir6ttik, zoruntuyduk yasam iQin bu gerekti. On-
dan korktuk Qaltsmaktan, biz belirlemedik yapltgrmtzr'.biz
alamadrk rlrettidimizi,orada mekanikle9meklen korktuk. lsle
insan insanr airaclair alttnda yok Eltigi zaman. mekanik'
lssmistivasam. bundan kacmak iQin Qrldlrdrk, beynimizda
yainrzdiinyalar kurduk. ytirUrken yolda sutatlmlzl dl$atda
unultuk, avuntular iQinde booulduk. En yaktn dostun sana
kar$r mekanikte bir parqa oldu, sen Qeklin o itli, o itli.sen
cbkiin. Onun iain danldrk insanlara biz Uyduruk kimlikler
iizerine uvduruk sevoiler kurduk. Bir slzlntl vardl, bir bo$'
luk, hahrl;nmaz bir g;QmiQ, bir an dilimizin ucuna gelirgl-
biotdu. Ama biz avuntulartmtzl ve oyuncaklanmla kaybet'
mek istemedik daractk yapay dtinyamrzr.

Tiim sevgiler bir gdsGriye d6ndii, palyaQolar gibiydik.
Hawanlar aibi sevdik, insanlar gibi uygulamaya koyduk.
insin olmamrz engellenml$li, biz de lemel gereksinimleri'
mizle iilQttik sevgiyi ne kadar insanca sevgi aramaya Qa'
lqsak: aqtrk srcakliga, ince lallrbir giiliimseyi$e, yalrnlgil.
icienlie. anta zarnantn dt$nda duramlyorduk' za'nansa bizi
ekono;nik zorbalann yumruou altrnda eziyordu' Qlkls yok'
tu karanlk ttinelde lone deligi arryorduk, gone$in slzlntlla-
nnr emmek iqin.

Ama erisenlet olmadl ml hiq? Oldular labi..Bunlr billnq'
lerinde krrdrlar, lum uyduruk diizmeceleli kurlulusun kitl6'
sinde hastahklaflm ar tlar, di)gusmek iQin soyundular, yalm

eehre avaklaflyla lopraOr yaraiak geqtiler, yenlldiler d0$t0'
ler ama hic onurlarlnl kavbelmsdiler. qiinkU onlar kurlulu-
su bilivor ve inanryorlardl. O ekonomik zorbalann ylklldrgl

verde 
'kuracaklard'l 

insanll6rn yalln sevdalannl. Ve blr gon
mullaka insanlar insan olacakiar, QUnkii beyinlerlyok eds'
mezler. Qonkti kendilerini soyunup kaqamazlar.

I
M. ERYILMAZt
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Hozrrloyon: ENIS BATUR

YABANCI YAZARI.AR

_ Jonathan Swift (D6rd Qolakofilu/Akgit GoktiirldOruq
_. . Ar.uoba)4flqqoi. {e s-adq (unii natur).ceorg christoih
Lichtenberg (Enis Batur).Charles Fourier (Enis fitur).Thornas de

Quincy (Orhan Burian).Grabbe (Basir FbvzioElu. Shhao ilter)
Edgar Allan Poe (Memet Fuat).Chailes Dic(ens-(riiii sat:ur).sdren
Kierkegaard (Oruq Aruoba). Biudelaire (Tahsin yiicel). Dostbvevski
(Nihal Yalaza Taluy).Gus[ave Flaubert irnis satur).iewis Cirroll
(Krsmet- Gtrveng). Mark Twain (Enis saiur). Charlds Cros (Orhan
Veli).Alphonse Allais (nnis Baiur). Saki (Fatih 6zeiiven) jAlfred

Jarry (Said Maden). Karl Kraus (Oruc Arubba/Enis-Baturl. Arrhur
Cravan (Selahattin Hilav/Enis'Batrir).Marcel Ducham6 (Enis
Batur)..Jacques Rigaut (Ferit Edeii). itavmond Oueneair iEnis
Batur). Qamuel Beckett (Berent Eric) . Uueene io'nesco (pierre

Caporal, Ibrahim Denker). Robert piirseJ ]Enis Batur). Salineer
(Tomris Uyar). rtiedrich' Diirrenmatt"(iakde c6li#rk);fiii-

Vonnegut (Tomris Uyar).Edward elbee (Sevgi Sanh).Josdph Heller
(Levent Denizci)

YERLi YAZARLAR

ibnrilemin Mahmut,*?lli illi : R:"",'"n revfik. orhan saik
Gtikyay. Orhan Veli Kanrk. Aziz Neiin. Saldh Birsel. Fey'vaz

Kayacan.Can Yticel.Sezer TansuE.Cemal Siireva.Ece Avhin.fevlA
Erbil. Tahsin Yiicel. Orhan Duiir. OEuz Atav.'Sevei Soisal. rerii

Edg0. Adam gener. Mehmet Taner. gi"ir rrkOl. Saliii il6ri. rvrehmet
Giireli.izzet Yasar
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