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Atrmr ahp gelmesini buyurdum.
Ugagrm ne dedigimi anlamadt.
Kendim gittim, egerleyip bindim lizerine.
Uzaktan bir boru sesi igitip,
bu nedir diye sordum,
Ugagrn higbir qeyden haberi yoktu
ve bir gey de igitmemigti.
Kaprda beni durdurup sordu:
"Bey nereye gidiyoriar?"
"Bilrnem", dedim, ''Buradan uza$a iqte,
buyadan uzaga. hep uza$a buradan,
ancak bciylelikle hedelime ulagabilirirn.,,
"Demek hedelinizi biliyorsunuz?,, diye
sordu ugagrm.
"Evet", diie cevapladrm, "S<iyledim ya.
Buradan uzala -igt6 hedefim.',

KAFKA "YoIa Qrkr$ "

L

3



YOKSA

"HAYAT nGncl" DA Ml
.,GRI"

Tercih edilecek Qrlgrnhk bigimleri
vardrr kugkusuz; bliimciil sorular
gibi... Yiizyrldrr,anatik mimarinin
booucu kaslalt arastnda inleyen
bu iehrin damarlalrnda al koqtu'
rurksn, 60tendim boyle sormala-
n... FelsefByi, sosyoloiiyi, iktisadr,
hukuku. etik ve esteti6i, bildigim
hergeyi.. Korkuyu, yrlglnhol vo ce'
sareti, ozveriyi, sevmeyi ve tiksin-
meyi, netrett, dayanrgmayl ve a9-
kr... Yozlasma ve algalmanln nasll
olup baSladlotnt -sonradan da olsa'
bu qehrin kavgaklarrnda sezdim,
gdrdum. Simgenin, imgenin, diig-
lerin, riiyalann, lanlazlnln vo ulop-
yanrn ne oldu$unu da antlan yerde
60rendim.

Bana istedioim grlgtnllkta soru-
lar verin, d0nyayr olmaslnt istedi-

. gim yere koyaytm. Herhangi bir ve-
sileyls ya da vesilesizce bilbilimi-
ze yaratrcr (yani zihnimizdeki ktral
lan deviren) bilmeceler hediye et-
sek, lena mr olur?

Ey estetigin ogullarr ve ktzlanl..
Sorun, sorun New York'lu siyah-
beyaz Qocuklara; "hiirriyst kadtn
mrdrr?" diye. Bir korsan ressama
sorun; "perspektif kurallan nasll
qionenir?" diye Odol alr ayr ba-
grndan berr reddetmiq, isimsiz,
kimliksiz, ayyag bir gaire sotun:
"bir rnrsra neler yaratab:lir veya yl-
kabilir?" diye.

' Etigin kadlnlar vderkekleril Bir
fahiseye sorun; onu "en qok zlva-
nadan qrk3rlan nedir" diye. Bir le-
ministe sorun; ingiliz lgqi Partisi''
nin ve inqiliz hrikiimetirlin 9ok say'
grde$er (!) Mrs. Theatcner'lna ba-
zr ingrlizler neden klzlyor? Aynl ve-
ya bir baika leministe, "Eva'nrn
Hrtler'i rle kadar sevrP-
sevmedigini, bilip-bilmddi0ini" so-
Iun. Veya "Beagan tn kattst bir ka'

drn mldrr?" Ayflca ne kadar italYan
kadrnrnrn yUziiklerini Tanrt'nln Ro'
ma'daki temsilcisi Mussolini'Ys
verdiklerini, bilip-btlmediklerini so-
run. Krsaca, hangi kadtn? Bir hii-
manistg soruyotum, hangi insan?
Bir Marksiste soruyorum, hangi i9-

ci? Bir bilim-adamtna soruyorum:
ein eUrUNl oLARAK DoGA NE
ALEMDE!...

Nietzsche belkigdyle derdi, ktr-
bacrndan korkan feministlere: Si-
zi gidi dU9 yoksullan, simge yok-
sullan sizi!. lstisnasrz, varlt0tn hsr
biqimindeki paradoxu golemeyen
gorgUs0zler sizil

Nietzsche'nin "tist insan/alt
insan" kavram ikilisini Hitler'inki-
lerle karr$trranlara da verilecek ce'
vabrm vardtr: Bir Paket sigara ve-
ya bir ekmek almak iqin, milyonla-
fln el arabaslYla, mutemedslz ve
korumastz olaiak sokaOa Clkarrldl-
Or bir Alman ca6lnda, Hitler bUYok
5ir alcaktr da. aikasrna takrlan mil
yonla'rca Alman masum muydu?
Milvonlafln ruhunu kavlayan, onla-
n'd'emagoiisiyle aldatan' Hitler, bir
"alt-insan"dt da, bu "kandrrllan"
hemen hemen ttim bir Alman toP-
lumu "iist-insan"lardl (!?!?!?).
Hahl Yoksa siz, insanlann kandr
nlabilecek kadar saf olduouna'
inanabilecek kaCar saf mtslntz?
Yoksa siz "listu " olmanln tanrt
lUtlu, 'alqak" olmanln ise tanrl 9a'
zabl olduouna inanacak hadal
"harrdtltlmtg" mtstntz?

l(aileler zannettioiniz kadar bu-
dala degrldir." (Hitler, Kavgam)
Kitleler crkarlannl bilir, bilir ama'
bu qrkarlann "gerqek" oluP olma-
dr0r tarttqtlabilir.

Evet onlar; iimmeli, milleti, toP-
lumu, iosanr, kadtnt, erkegi, qocu'
gu, genci, ya$hyt; tagr, toPraol, su-
yu, yosunu, bitkiyi; hayvanlar ale-

M.KAZMACI?
I

mini velhastl tUm doga ve varlEl zi'
hinlerindg tasarlanabilecek en so'
yut bir bicimde tasalhyorlar. Bu da
6nlarda biittinsel bir dilnva gOrU'

sii yoksulluguna neden oluYor.
(Buradaki "biitiinssl diinYa
it6r0sii" ifadesini kapatrlmrg, blti-
iilmig, hergeyi actklayan lelseli bir
sisiam anlamtnda kullanmadrm)

Bana halisiinasyonlardan, Yanll-
samalardan kurulu "kadln hakla-
rr"ndan, "insan haklarl"ndanr "ig-
ci haklan"ndan sdzetmeyin: lsim'
leti olan, elle tutulur, 90zls gdlii'
liir, dokunulabilir, yardlmlagllabilil.
konusup lalttgrlabilir, sevilebihr ve
asrk olunabilir, soPsomut, hiirri-
vitcl. insanlartn kendi hayatlarF
irr yaiatma hakktndan soredin!

inorganik, organik, Psigik (haY'
vanlafln vallrk tabakasl), manevl'
tarihsel dooantn (insan t0tUn0n
va,Ik tabakasl) t0mii, hertey yUz'
yrllardlr baskt altlnda... Her geyin
tistiindski bu yokedici basklnrn
etkin-kuramsal eleltirisinden ne
haber?

Bildi6imiz tarihte, kotiil0k rvrhk-

len dah-a egemendir belki. Biz hur-
riyet aflklaro kendi geqmigimile
fazlasrvla k0trettik. AlQaltrlmayl o
kadar liaketrnig miYdik? Yozla$ma
s0rmekte gerqi, lakat gaizel qocuk-

lard!k vahu! voksa dayanllmayl da
mi lan-etledik? Bizi "Qelik"e, ' do-
kuz kursunun 6ldiiremedigi dev"-
lere benzeten duyarsrzlar oldu
ama... Yoksa biri diderinin rahmin-
de dodan korku va cesa etl de mi
tanetl;dik? Ozveriden, ozdisiPlin-
den, oz savunmadan, hayatlaldan
vs ideallerden ne haber? Yoksa
ideal yoksunu olmak, lelseli idea-
lizmin "kaIsrtl" olan felsefi maler'
valizmin ilkelerinden mi? Yoksa
r"hayat a$acr"da ml "9ri"?

I



AMARGI

YA DA

ffiozeumuuKffiffi
Binlerce sene 6nce (bilinen o ki), binlerce sene on-

ce,0stiinde yasadrgrnlZ lopraklala qoi yakrn toprak'
larda, Srimer ijlkes-inde, antrk gehirler.ler' LaEa$'rn
dar ve tag sokaklannda kanll bir despotlu0a karQl ko-
guqturan rnsanlar drllendirdiler istediklerinil

"Amargi" diye yazryor Sa uol Noak Klamer "The
Sumerians" (Silnrerler) adh kitabrnda (1). xaztI tarihte
oegLirliik anlamrnda hi.rllanrlan ilk sdzc0ktiil. Bir Sii-
mqr qivi yazrsr tableti bize boyle anlaltyor. Ne olrnug
pekl? Ddspollu0u alaiaor etmigler bu biliniyor, iste-
dikleftni ele geQirmr$ler mi?

"6z9Lirlnk"0 dillenduen bu sozciik, Stimer dilin-
de ba$ka bi, anlam daha taoryormus "anaya donii$".
Organik toplumlarda qoh yaygln olan matrisenlrik ya-
prnrn srcrklrgrna duyulan 62lemr mi. yoksa dogayr bol
meyveli bit ana olarak tasarlamanIr mr bu ca0rrg,ml
yaptudrol belli deoil. Ama $urast biliniyor ki bu soz-
cr.ik. yanr "dzgiirluk" o tanhten bu yana. sohaklarda
kosturan binlerce insai]3 hep eslik etmi$. Onlarla bir-
likte, oradarr oraya ko$uglulmui durmug. Biz bir par"
Qa yakaladrhqa, gefliSleyen bir nilelrge salrrp oldugun'
dan mr, yoksa Waller Beniamin'in Qok hakh olarak
vurguladr0r gibi:

"Marksrst brr rmge olarak kullanrlacak olursa,
rSQi slnrfinrn guc0nti, kargltlk duygularrnr ve fe-
dakArlk anlaytgtnt besleyen, bu slndtn dzg0r"
le$ecek olan lorunlarr degrl, kailele$li lmil bu-
lunan atalannrn rmgesi olmaktadrr (21 '

koDafllanlann !leri altnmastni da iQerdiginden mi ve
bij sadece ve sadece at gozliikleri sxyesinde lleri"
baklrqrmrzdan mr. bir t0rlii 'gereksiz" krllnamamrq
bu sOzcLik. Orwell'in i9B4'ti misali sdzctiklerde ya-
prlan de0iiikliklerle de "gereksiz"-tlhnamayacagl
aqrk.

Kururl]salla$mrii bir otorrte altlnda ya$amayarl, ku'
rumsalla\;nI$ oir hrye,ariinin ve sinll dururnlarlntn or'
qanik topluluklarda ozgtirluk gibi bii kavlamrn yasf'
drqrna dhrr bir beiirtr gori.lnmLiyor. Aksine antropolog-
laibize bdylcsi bir toplulugun tiyelerinin lrrr kavra,na
sahip- olmadrklannrn ytizlerce canlt drne0ini veretrili-
yor. Oyle goriiniivor ki nastl giintimtizde binlerce in-
san suda bahklar gibl nefes alamamaktan, gdkte ku$-
lar gibi ugamamaktan kahrolmuyorsa, -atna tahak-
k0mden binlerce insan kahroluyor- "ilkel" insan
"cimrido$a"yla "ilkel" uyumu iginds dUSt0g0 srkrn-
trlarda bir "ozgiirlUksuzliik" g6lemiyor. lnsan ve in-
sandrsr dooa arasrnda yaganan, bir iligkinin sonucu
degil, dzgtirliik ya da tahakkiim kavramlalr. Aksine
rinceleri liberal, sonralan bir krsrm Marksist dtigiiniia-
lerin genellegmig bollukla ula$rlacagrnl dtigiindtikle-
ri "ozgairl0k"tqn qok farkh bir kavramsal tarihe sa-
hip ozgiirliik. Oyle krlhklar oluyor ki organik toplu-
luklann tarihinde, yine de kimssnin akhna gelmiyor

ozgiirli.ik demek. Ozgiillok re tahakk0m inorganik
top-iuma yonelim iQinde inss 'irrsan iligkileri iqinde be-
lirbn kavianrlar. Bu kavramlar "getqekqilioi" kuruyor.
Kimsenin, 100 km. hrzla dsen blr ruzgara yakalandl-
0rnda ve kurtulamadr{rnda "ozg[rl0k" gelmiyor ak-
iina. Peki kairsrndan ra da kocaslndan boganama-
yan biri igin aynr mr dr:rr,n?

Hnstivanlk bu cutr,mu ilk kavrayanlardan. Alna
hristiyaxlrk. hflstiyanllktrr. "lnsanlr0l" urganlk toplu-
lukla;dan. inorgahik toplu:uklard taqryan en onemli
sistemlerdcn biliolalak hrlsliyanlrK kendlsrnrn de bo'
iulmas,,:o katktoa bululidugu "tryum"ri tekrar nasrl
kuracaklrr 9dl)hcslz buiada hri:itlyanl!l\ bir Qerqeve
olarak eie alinmakta v& kavtams versbilece$i en Ia-
oikal ;cenqin olacrltklarl aqrslndan'yalri hem hrisll
van sdvleri, icinJc Lalmak. nem Ce ozqi.irliii. lsiem"
[crini kirE:layibilmek dulun)Llnd3' Cii:inilmcktedir.
Bovlece hriiti.,a;illk hcllr insanln ins.ln larafrndarr
ba6kr ahrna a!rriamay3caa nl iisrisutcr (burada bir do'
da ustii kavrarnr ,liiltdirtt,em de do!13 irsti yaratrcl
f,avramin,Jarr,rzihlaganrayacaS. ve Uoylecc ilahl
emirlerin dr$rna crkamhyacaQr igin dzgnrltik qt$ltglnln
icini doldurimai. insanlann lann kalrnda esit oldu'
q'u disiincesiyle, ozgiirll,ik kavramlnda aQrk blraktr0l
Veri biska bir kavra-nrla. "ssitlik"le doldurmaya yo-
helir. Aha bu hamlesivle ismet Ozel'in lkendtsi na'
srl acrkllvor bu durumJ bllemem) hakll olaralc"aizii'
qurliik" -olarax 

yorumladt0t ozgtilliiou tekrar ve ba$'
[a bir arenadi booazlainaya koyulur. Eqitsizhgin
uyumlandtrrldrgr (topluluk dayanrsmasl, yaldrmla$ma
ve kar$rhkI ba0rmlthkla) ama boylece sonsuz QeSltll-
likteki 6zler in firkhllgrnl korudu0u bir zihniyel yerine.
dooa Usto yaratrcr iaalgtsrnda elit olan ortalalsa ve
old!kqa sinrllt bir tiij yar3lmaya glrl$lr.

Yine de "radrkai" hrist;yanllk, yanl tnsanln lnsan
taralrndan lahakki.irn altrna altnamayacaElnr lleri s0'
ren llnstiyaoirk. L'enzerini miisliiman|hta d:]t gurdii'
gJmi.ir drhscl bagkaidrrrla;la 5inlerce yinelilen ve so-
mLi,iilen,n ozgdfliik ist,Jriiieriyle uzun sire otltigtir.
Dooada ir']sanlarrn ozqur oldugu ama "doga iis'
tri"nde boyle olmadlgr diiltinsesi, henUz inorgirnik-
lesrnemi$ ioplumlarda baqkaldrn l,areketlerine hem
ilahi. hem de dogal zemin saglayan, onlarr trem ilahi
hem de dogal desteklerle gtiqlendiren btr dtigiince-
dir. Boylece drnsel soylem ister hristryan ister nltis'
liiman olsun 6zgurl0k iQin geli$en baskaldrrryla y0z-
lerce yrl ort0$mr.igtiir. Giinomiiz Laiin Ameflka'ntn ba-
zr kiliseleri ve bazr T0rk islamcrlann "ozgiirliikgti': dii-
gtinceleri bu baolamda ele ahnusa, sanrnm daha an-
lamlr sonuQlara varmak m[imkiindtir.

Derken Hobbes lrrladr ortaya. "Dooa iyice qoplti-
de itilmekteydi." Hobbes'a gdre doga "herbilinin her-
keso karEr savaSrnrn" siirdigii bir arenaydr. 02giir'
iiik, rndzgrirluk de bdyle bir dooa, burta lrelc bir de

Osman KONUR
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"insan dooasrnr" kaiarsak, hikaye olurdu. "DoQa"
ve "insan dogasl" bir kere b6yle kavranrldt0tnda go-
riye yaprlacak qok fazla gey kalmtyordu. Ucube dev,
let insanr dogadan ayrran srnrrlan giziyor, her bir ni-
met, bu srnrrlar'iQinde aranmak zorunda kaltyordu.
Bu arada ozgi.irliik kim vurduya gidiyor gibi oldu. Ama
Hobbes organik topluluktan, irrorganik topluma ge-
QiSle, en dnernli srqramaydl.

Aydrnlanma dti$i.incesiyle birlikte, siireQ iyice hrz-
landr. Britiin'kdtii"l0kler dooadan, trotrln "iyilik"ler
de insanrn d0zenleyici ve 0retici etkinli0inden geli
yordu. "Dooanrn" boylesi bir kavranrgr Darwinci "do-
0al ayrklama"dan ancak insanlarrn toplum olarak do-
!aya kargr savagr sonunda kurtulabilece6ini destek-
liyordu. Bu arada gelisen merkezi ulus-devletler de
yeni bir kulsama kazanryorlardr. "Dooaya kar$r sa-
va9 orgiit0". "Vurun kahpeye."

Ancak ozgiirlilk d0giincesi ve istemi o kadar ko-
lay giiriiltiiye gelebilecek gibi degrldi. Durmadan gu
ya da bu $ekilde yeni yeni ba$lar veren verimkAr bir
sooan misaliydi. OrlaQao'da bazr drneklerini gord!,
(firnriz (Cokaygne iilkesi gibi halk $iirterinde) sdmii-
rtfn[in, angaryanrn, elendinin otmadr0r, insanltk lara-
frndan yaratrlmayan ama bir do0a 0stai giicU, yaratr-
cryr da ongdrmeyen, kurtulmu$ bir doga ile kurtutmus
bir insanlgrn elele yara r0t bir dr.inya cenneti artrk qok
uzaklardaydr $iphesiz.

Toplumlafln bunca hrzla inorganiklegti0i bir gagda,
ikide bir de ytikselen dzgiirl0k istemlerine de, onlar-
la inorganik bir Sekiide orti!$ecek yeni bir zihniyet ge-
rekiyordu. Sozkonusu olan 6nce aki (rasyonalize edilmis
bir akrl) sonra da bilim qaorydr. Once Locke ve son"
ra liberal diig0niirlerle birlikte iizgiirl0k alanl belir-
di. Ozgiirliik alanr iyice do0adan ve doOasrndan so-
yutlanmr$ bir insanir6rn -yani homo economicus'un-
ekonomik alanrydr. OzgLirlrigtin b0t0;r 00eleri bura-
da veriliydi. Bunlar bencil giriqimci akrl, ilretici 909,
yani emekti. Ozgtirliik alant, bizim sonsuz ihtiyagla.
nmzt bize azat azar veren dooanrn, burnundan ge.
tire getire gonigletilecekti ve biz dooaya kargr ozg0r
o!acaktrk. Boylece organikligi yitirme sg,recinin hen0z
Qok baqlannda olan toplumlafln tiiketici cennetleri
0topyala olarak beliren ozg0r[ik alanlan, yerini 19.
yiizyrlda arlrk iyice iiretici cennetleri likirlerine terk
ediVordu.

Once liberaller, bu arada 19. yiizylhn bazrliberter
di.iqiin0rleri, sonra marksisiter 629iiri000n ekonomik
alanda verilecek bir mflcadele ile dev$irilecek bir
meyva oldu0una inandrlar. Liberter dilqi]ntirlerden
Kropotkin (daha sonra Malatesta) ozgnrlU0iin boyle-
si bir kavranrSrna ve dcqaya dU9manra bakr$a eleQ-
tiriler getirdiler. Malatesla birincisi, Kropotkin ikino-
si iizerinde yogunlaStrla..

"Basyonel eylem amaQlarla araqlar iligkisi ku-
ruyor; ekonomik rasyonalite, ozellikle araqla-
rn kri oldugunu varsayar. Fakat insan tgplumu
bundan dalra fazlasrna gerek duyar. lnsanln
.j;nacr ne olmaltdrr ve araQla nr nasrl seQmeli
dir? Tam anlamryla ekononiik rasyonalizmin bu
scrulara verilecek cevabr yoktur, bu nedenle
mantrksal olarak dayantlmaz olanrn 6te$ine ge-
Qen bir moral vs pratik dilzenin motillerini ve

deoerlerini irade eder, aksi halde "ekonomik"
olmak bo$ bir varz olacaktrr." (3)

Akrl bile btiylesi igdiq edilir. Geriye ne mr kalrr? Sen,
piyasada bir gey, ben piyasdda ba$ka bir gey, bir de
bizim oolan dolanlr ortaltkta, adlnt ne mi koyaltm? '
Emek.

Ekonomak rasyonalitenin gerekleri ise btiton bir dti-
zeni yeniden kurar. Basit bir zincir gibi diigiiniirsek.
iyice aqmazdaytz, teknolojik merkeziyetQilik ("do0al
kaynaklar" halinZe tasarladrdrmlz dogaya hakimiyet
igin), siyasi merkeziyetqiligi rasyonalize eder, ialifie-
rilerin,dev tabrikalann, barai ve santrallelin, teleko-
mtinikasyon aolannrn kontrol ve y0riitiilmesi bunu ge-
rekser, biitiin bunlara bir de Walter Benlamin'in de-
yiqiyle eski galiplerin mirasrnr eklersek,'Qrplak zor''-
a qok da srk gerek yok, biz kendi zihinlerimizlc, ken-
di kollanmrzr zaten baolamrs durumdayrz.

"Biitiin voneticiler kenciilerinden dncekilerin
nrirasqrlarrdrr, Bunun igindir kr, yengi kazarrmtg'
lara duyulan sevgi ve hayranhktan/eski$i, ye-
nisi/tUm yaineticiler yararlanrr..../Tarihte yengi
kazanan olarak kim ortaya qrkmrgsa, g0ni.irnU.
ze kadar siiren ve bugrinko yoneticileriil arnan
dileyenlerin baslanna basmakla oldukiall 2a-
f er, resmigegidinde yeralmrslardrr. Gelenekleg-
mig uygulamaya gore, bu zafer resmi ge$i.,in-
de ganimeller de resmi geqit alayinda teshir
edile gelmektedir. Bu ganimetlere k0lttirel ha-
zineler denllmigtir hep. Bir tarihi materyalisi iru
k0ltiir hazinelerine uyanrk bir tulumla bakar;
i$in heyecanrna kaprlmazi yaprlanlara hayran-
hk duymaz, duyamaz. Qalnkii, hi9 istisrlastz,
gtiziin0n dn0nden geqen bu kiiltrir hazineieri'
nin kdkeni, dehEet duymaksrzrn bakrIp incele-
nemeyecek bir niteliktedir... K0lt0r hazineleri
denen bu geyler, nasrl barbarlkla iqiqe qeyldr-
se, ganimet olarak galrnmri geylerin bir sahiP-
ten di0erine aktanlma tarzr da barbar|kla ilin-
tili bir olgudur. " (4)

Zihniyetlerin insanlan booazlamadr0r, insanlan ho-
!azlayanrn, qrplak eller oldugu d0S0niiloyorsa, soy-
loyecek bir $ay yok. SOZUm insanlann zihniyetler ta-
raindan nasrl boOulabilece0ini kavrayanlara gi!phe-
stz.

Tarihe illaki bir manttk atretmek gerekiyorsa -11
bence hig gerekmiyor" yaganan, insanrn ozj0rliikten
uzakla$mast olarak gdrrilebilir. Kendi dooasrndan ve
drSSal dogadan uzaklagtrkQa, ona d0sman old,,kQa
orgiirlLiklen de uzakla$ml$, dooava "tahakkiimij" ne
dlQfide arlmtgsa, kendine tahakkiim0 de o olqt-ide art-
mrllrr.

OzgUrliik kavramrrrfl yeniden kuruluqu, ga$rrflrzrn
biil0n mitoslannrn yrkrh$rna tekabill edet. Ozgiirluk,
ancek o raman biz kogtukQa genitieyen,- ufiikta bir
ttidii varamadrgrmtz bir rokia olnraktan qrkabiiir. Di-
limiz, Ci.lgiincemiz ve "gerqekliii,ri;" ozgijrliik kav-
IafirnCan kurtulsun, kurtu!sun ama Orwsll'in
"1984"$nde "Big Brother"h'i kurtuidu0u gibi de0il.

T

{ l) S.muel Noah ,(.amer, "The Sumenans" (Chicago: The Unr-
vorsly ol ChtLago Ptess, 1963) s 79

(21 Wal!e, Benjamin, lliuminalions" Trrrkce Cevirii Unsal Ok-
Say "Estetiz€ Edilmis Ya9am" Dost Kitabevi Yayrnlan G.l35

(3) Kad Polanyi, "The Livelihood of Man '{New Yorkr Acade-
mic Press, 1977) s.l3

{4) Waller Ben,amin a.g.e. adr geQen baskt s.143
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G0rer TOZAN

Bencil degilin).'Bcnim lQin ben'
den 0sl0n bir $eY Yok" diyorsam'
bu benim bencil oldu0uma delalet
etmez. islemedidim $eylerin be-

nim iizerimde bit hiikmii olmadtgl-
na vorumlanabilir.

Z'orunluluklar, doorular ve ger-

cekler nesnel deoildirler. Bilirnsel'
ianrrsal toplumsal ya da kigisel ola-
bilirler. Benim de kendi do!rulanm
vardrr kugkusuz, q0nkii onian ben
istivorum.

Bu noktada insanlarln ikna edi-
lebileceOine inanmlyorum. Sus-
mak her zaman kabul etmek anla-
mrna qelmez. Ne olursa olsun, hiq-

bir lik;e tabi olma eoiliminde deoi-
lim. Yaratrcl Qelillilik, s0rtiklen-
mekle deoil. kendini ottaya koy'
makla baslar.

Utopyalara bel baglamam. Her
zaman d0Sklrlkll0l ve umutsuzlu-
Ou doourmuglardrr. Gerq€kle-Sme'
srni istedi0lm Seyler vardrr 9upne'
siz: lnsanlaltn. istemlerlnl ozgurce
drle getirebileceOi biI oltamrn ya-

ratrhnasl gibi. Onun yaralllmasln-
da bir "son 'Yok benim iqin. Bu or'
tam srllin sene yalatrlamayabilir ve

Ve toplum, bu lLirden lekil Par-
sellerden qlugan bir arazi gdriin0-
miindedir. lnsan saytstndaki bir ar-
tr$, parsel sayrsrndaki bir arllga te-
kabiil eder ki, bu da her "birey"in
sahip olabilece0i ozgtirldk gerQe'
vesinin daralmasrnl qelirecektir.

Bu trirden bir "iizgiirliik" hiSbir
olumluluk tagrmaz ve yaratlclllklan
yoksundur. Bu "birey"lerin olug-
turduklan birlik (loplum), kendi ira-
deleri ile gergoklssrnemiltk. OnlaI
bir mekanizmantn igine do0arlar
ve kendilerine bir yer verilir. Bir
arada olmalan istemleri dl$lnda
qerQeklegti0inden, birbirlerinden
uzaklasma gabast igindedirler. Bi'
rey'den bu minvalde soz edile'
mez.

Yaratmak ise birbklerinden kag'
maya qahgan insanlarla gerQekleg'
mez. Evet, 6z9iirlii0iin yaratrcrlarr
ve tagryrcrlafl bireyleldir, ama ken-
di lekillikleli iqinde deoil, karsrlrkh
iligkilefl iqinds. Bireyin ozg0 00ti,
drder bireylerin dzgiirlijkleri ilzeri-
ne bir etki yaralabilmelidir. YaI-
drmlaqma ancak karsthkh iligkilerin
etkileri ile gergeklesir. Hareket et-

ben siltin sene ona ulaqmaya qa-

balavabilirim. Ben "ay"l istiyorum,
6zgiirl0k istiyorum yani, sonlu bir
sUrea deoil.

6z9 rlii$Un genel geqer bir ta-
nrmtnt vaomak, beyhude bir ugras
olurdu, dencil deoilim dedim Ya'
derdim onu aqtklamak.

"Bireyin 6zg{irltioU, di$er birey-
lerin ozqiirlti6iiniin baqladr0l yer-

de biter"i Liberal 629iirliik lanlmr.
Ben bunu "Bencilin krsrtll alanl, di'
6er bencillerden krsrtll alanlarlnln
6asladrgr yerde bitirtilir" diye algr-
lrvorum. Tanlma qote, her'tek in
o2qijrliigii. diOer'lek'lerin ozgUr-
hi6ii i19 srntrldlr. Her'tek' slnlrlarl
ke'ndi dtslndaki'tek'lerle gizilmis
bir alana mahkumdur. Bu alan
iainds tizgiirtiioiin tek hakimidil ve
onu istedioi gibi tasarruf elme hak-
krna sahiotri. Ancak slnlrlan Qizili
bir oarseiicinds ya$ayan "birey"
tehdit allrndadrr. insan bu. ketrdi
srnrrlarnr genigletmek isleyen biri
hBr an Crkabilir. Yinc tanlm geregl
-tanrm! bir larafa blraklp, iQinde ya-
gadrgrrntz toplum geregi diyelim-
bu "birey"ler birbirlerine karSl ko-
runmava muhtaqtlllar. Slnlrlarl be'
lirleme ve gozetme i9i ise bir dl9
otoriteye btrakllmrltlt: Devlel.
rEek, kar$rlkh yardtmlagma olma-
dan gerQekle$mez. Kazma gibi bir'
birlerine ilismeden de yaqanabilir.
Buna "bfey olmak" da denilebilir.

6zo0rliik ancak kollektif olan ile
varalilabilir. 6290r iradeleri ile rrir-
iikle olanlafln yaratlr0r topl(!luk
ieinde tadrna vartltr.'Liberal 6zgiirl00iin "birey"i,
kendisini kendisinden dahi koru-
yan ve srnrrsrz ihtiyaqlarlnl konlrol
eden. bir dr$ oloriteye gerek duyar.
Korr!nmaya muhtaq 'tek' edilgen
ve qaSkrhdrr. Bu ga$ktnltk, kdtiim-
ser bir yagama anlaytitndan ba$-
ka bir gey getirmez.

Oysa birey, kendi stotrlartnt ag'
maya cahsrr. Bir dioer bireyden ko-
runmaya muhtaQ daoildir, zira bir-
liklelikleri zorunlu dcoildir. lgindo
yagamr ve iizgiirlii00 bulacaol kol-
ieklif topluluou yatalmak bireylerin
isidir.

Qink0 onu ben istiyorum.,I

f-
,/
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NE ISTEYEBILIRSIN ?

Bu eski bir meyhalredir kri,retti-
0im. Aswatrmrn aksettiOi bir eski

. meydandrr. Bir aywandrr, sevdr0i-
mi, beni lulsak eden... lslersen,
mermer stilunlann dibine kezzap
dokebilirsin!..

Kirlii hissiyatrmrza bir iman ile
kotu ve bir yenid'en kufr ile en bii-
ytik ihaneti eyledik kendrmize: O0-
renrnigtik ki cennet uzun zaman-
dan beri yoktu. Esletik bir obje ola-
rak, EN QIBKIN DUNYAYI KENDI
ELLEHINtE KUFIDUN!. lstersen,
tekrar hain olabilir veya yrkabilirsin
kurduQunu, Biit[in zamanlafln ve
mekanlafln bir dili vardrr; O b0y0k
yrkrmr anlattr sana.

' Dikkatl Orlasrnda bulundu{un
bu $ehir, bukalernun grbi kostiim-
ler deoigtirmekledir. Dikkat! Bu qe-
hirde "tanrklk" yaplldrgrna dair ya-
lanlar alrlmaktadtr. Dikkat? Bu
qehrin anlenleri, sonlonik bir uyum
iginde seni aldatmaktadrr; ekran-
lar, zamanrn katliyle yetinmez, ren-
garenk sahlekadrkla da.. Matbaa-
lar piramidi 6ven "$ii."leri basar.
Vo hiQbir gazete, "haber gazetesi"
de0ildirl

Bunlar birer isarel, bir tahrikat.

lrr. Uu $chrr beni lazlasryla lal|lrk
etmekte. Biitiin keskileri enlrp,
kazmalar ve balyozlar yap! Parke
ta$lannr kaldrr, ikonlafl ser yere.
Biit0n ipsizler, ba$rbozuklar ve
serseriler bir olup, bu gehrin britiin
qaidelerini yrkmaya kalklr0rnda;
hep brrlikleymiq gibi biit0n oyun-
bozanlar, mrzrkQrlar kryam borusu-
nu Qaldr0rnda -ki bu boruyu Qalma
sr iqin, nletafizik bir giice izin
verilmez- benim $iirlerimi beyar)-
name dagrtrr gibi dagrtrnm.

Bana iki Qey lazrm: Siir ve kaz-
ma. Aslrnda giir kazma dernektir,
kazma da Siir. Ashnda her ikisi
kazmaya yarar'. Kazma qaidelerin,
heykellerrn, diisl0rla n dibinr ka-
zrr, $iir ise yiiregimizin diplerinde
gonl0lai bulunan ve bizi bu Eelrre
karqr tahrik eden itadeyi kaztp bul-
mak iqindir. $iir keskiye kargrdrr.
Siir (yani benimkisi) maddedeki ve
imgedeki her puta kargtdtr.,

M.KAZMACI

Eerri ba$ka reler t.rlllrk ede[]rlrr.
Riiyalanmr ve hayallerimi bdlelr,
qelik ve plastik. BUyiik hrrsrzlklar,
biiyiik cinayetler. Ve vah$i yag-
mrrrlar all!na briakrlan tarihi vesa-
iq.

Beyler kendinize geliniz! ''Drs
mihrak" 6yle her istedi0i zaman,
istedioi bir yerin kendi iqini karrg-
trramaz! Qaideyi, heykeli koruyan
herkes suQludur, CIA kadar.

Toplumlar bana olan borglannr
vermelidir. Siir bu hesabrn bilanQo-
sudur. Ba$ka bir bilanqo da yoktul,
"revaki" mezlrebinin (Bunlar! qa-
dim Yunan'daki mezheple kar!$trr-
mayrnrz, muasrrdrrlar) zannetligi
gibi de0ildir.

Toplumun biiyi.ik sahlekathklar,
nyakarlrklar ve hrrsrztklar yalrldr-
nr ancak Srir de$rtre edetlilar, "le-
orik yolunlu$u olan" melinler de-
oil. O t0rden metinler SAPIKTIR,
yolumu saptrrrr. "Katilin kim
oldugu" sualine cevap veromem
sonra. r
1928'den sonra Osmanlr TrirkQe'sindc,
icra edilen bazr miihrm halalac Bir kere
"lahrik" ile "tahriq" arasrnda anlam ba-
krmrndan Cok 6nemli bir hala vardrr: Bi-
nnqrsi k$krdr rkrncisryse yakar. O kdf
( !, ) harline denklrr, W da waw ( J )
harline d€nklir.

#M gryl-'^le

r.\:!

F\

e"

isyandaki renklerin anastdtr. Srir
kuytulardan qrkar. Kuylu ilaatsiz-
li0in dioer adrdrr.

('\\\
f<\nsrF

h<
Ea\ Jrrc.Ie

l\fffi
{{'' 1 ,u^r.
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DOGRUDAN DEMOKRASI,
vI

DOGRUDAN ETKINLIK

Demokrasi kavraml " Batl
demokrasileri" ve " hatk
demokrasileri" ile ve onlartn iqer-
digi ya da iqermedioi bir kavram
olarak algrlanmaya bagladl$rndan
beri kavramrn tarihi ve kavraml
olusluran iigeler sisli havada gdz-
den kaybolup gitti. Demokrasi,
"halk idaresi" arilamrna gelen bu
kavram artrk bir "devlet bigimi"
olarak anlagtltyor ve iQerioi o kadar
sisirilmis ki, ne larihsel ktikeniyle
ne de onu olusturan anlaytgla bir
ba0lantrsr kalmarntq. Bu nedenle
onu biraz olsun anlamlandtrabil-

' . mek iQin 6nune ardrna Qegitli des-
tekleyici sozcri klel getirilip
kullanrtyor.

Aynr Eey b0y0k olgUde bagka bir
kavramrn da baqtna gelmig: Do6-
rudan etkinlik. Liberter hareketin
en 6nemli savunulanndan biti olan
doorudan etkinlik bug{ln genellik-
le bir taktik ya da en olumlusu bir
strateji olarak g6riil0yor ve boyle-
ce sadece bir yanr gor[lerek asrl
onemli cephesi olan iizellioi unu-
tuluyor. Doorudan elkinlik bir "mii-
cadele lalzrna" indirgeniyor. Oy-
sa dogrudan etkinlik bundan qok
daha fazla bir $eydir.

DoOrudan etkinlikle demokrasi
arasrnda. , ya da ben de oniine bir
ek koyaytm, doorudan demokrasi
arasrnda 6nemli tarihsel, diigfin-
sel ve psikolojik ba$lar vardlr. Bu
iligkiyi qoziimlemek iqin iki kavra'
mrn da geligimine ve iqleyi$lerine
bir gdz almakla yarar oldu$unu
diig0n0yorum.

Do0rudan demekrasiye yiinelik
ilk d0$tincelere ve do$rudan de-
mokrasi 6gelerine Siimer "qehir
devletlgri"nde rastltyoluz. Oyle ki
biilLin "yurtta$''lafln katrldl6r Sii-
mer $ehir meclislelinde, aztnlt0tn,
qo$unlugun oylama ile aldtgl bir
karara uymak zorunda olmasr bi'
linmeyen bir durum. Meclis toplan-
trlar oylama yapmaktan gok, iine-

rilen farkh anlaytglartn tartlqrlmasl
iain yaprlryor.(1)

Yine de Antik ga6da doOrudan
demokrasinin en olgun biqimi ola-
rak Atina demokrasisini gortiyoruz.

Antik aa6rn Atina"$ehir devleti",
do!rudan demokrasinin hakim ol'
du0u yrllarda 45000 kadar yurltas
ve 80 000 kadar kole iqeriyo(2).
Alina "$ehiI devleli"nin bu kolele-
rin giiciinU "kullanarak" ya$adr0r,
ayrrca qevredeki kolonilerden elde
ellikleri ve ticaretten kazandrklarry-
la ayakta durduou aQrktrr. Fakat bu
noktada sorunum bu deoil. Yani
yazrnrn odak noklasr Atina demok-
rasisinin "maddi lemelleri" de0il.
Benzer maddi kogullartn benzer
sonuqlar do$uracaor cinsinden kot
kalah bir determinizme sahip de-
oilim. Eger btiyle bir delerminizme
sahip olsaydrm, Asur, Stimer, Yu-
nan "sehir clevletleri", onlann sa-
natlan, diiq0nceleri ve onun buyfik
zenginligi benim iqin anlagtlmaz
bir Sey glarak kalrrdr. Bu. iitopya-
lafl bir tahrihsel "ilerleme" manlF
grnrn iqine sokmak iqin ugia$anla-
nn sorunu. Demokratik Atina, be-
nim iqin halk idaresi konusunda
d0gundukleri ve davet ettigi dil-
siincelerle 6nemlidir bu yaztda.

"$ehrimizi dunyaya aQryo-
ruz, dilqmanlaflmrz bizim
6zgtirliikqtilti!0 mtizden ya-
rarlanabilecek bile olsalar,
yabancrlara iigrenmeyi ve
araSlrrmayr yasaklamryoruz,
biz yurtla$lanmrzrn yurttag-
hk ruhlanna bir sistem ve
politikadan daha fazla gUve-
niyoruz. Rakiplerimiz begik-
ten ba$layarak insan taham-
m0liindn iitesinde sanclI bir
disiplinle e0ililirken, biz Alt-
na'da ho$landr0 rmrT gibi
ve megru bir tehlikeye karqt
hazrr olarak yaqlyoruz (3)"

Osman KONUR

Divor Pcrikles bir cerlaze lorrnin-
6g' gx (s6:-r5mada ileri stiri.ilen
diisijnceler, Alina Coorudan de'
mokrasisinin en tenrel dayanakla-
flndan birine isarel ediyor' Birey-
sel kendi kendine yeterlilik duygu-
suna yani otarsiye.

Atina "polis"i dtlzenli YUrtta$
toplantrlar! (Ecclcsia) sd'ekli degi'
$ime tabi tutulan Besyiizler mec-
lisi (Bolrle) larifindiln ica:'c edi!i-
yo'du. Fakal yurtlasiarrrl Lrr bitlel i'
ni tanryamayacaor kadar bi.lyiik ge-

hiriere tirktinti.iyle bakan Alina zih-
niyeii rolasycn tiir0 uygularnalar-
la tatmin olabi!ecek bir zihniyet de-
0irdi.

Bu nedenie Atinalilar bir
"rJevlet" o!ugurrun3. kaigl cnemli
bir adrm aimrslard' ilcrhanei trir
lannya de$il kenciine grivenb da-
yana't bu sistem. l)emen lamamcn
poiilik profesycnelli$i. biirokrasiyi
onlcmek uzere iasarlann rElr. $ilp-
hesiz bir devlet salt "dl$sal
otorite" ve orgar;ize zorla lanlmla-
narnaz, ama bunlar olmadan da
bir devlet olmaz. r1lina demokrasi'
sinde yurita5lat rn dtSrntla organi'
ze bir zo( yoktu, Sehri'r Etivcnligi
ve "ordu" su silahll yurilaslar ta-
rafindan sa0lanryordu. Krsaaas!
Atina demokrasisi bir deviel bi,;i-
mi deoildi. ctinkL orlrca tr4yle bir
devlel yoktu. Aiina domokrasi zih'
niyeti Ustelik Perikles'in qck once-
den Eordii6i.i qibi yrkrlmak bahast-
na "devl€t ',rp "toplum" arislnda
herhargi bir ,,yr ri) gcli$tirnleie vo-
nelrnedi{1,). G{:ni$ emperyalist ya-
yrhma raomen yiire ayn! zi!lniyel
iru yayrlmr org0tleyecek bir b0rok-
aalik aygrl olu$irirlna dLigiincesine
karst direncli.

Alina demok!as:sinde islerin
idarest vnnettm vertne, anlalollilk
Drolesycnnllik yiriire i5levsel rlis-

kiler kurttnrsal liiskiler yering, silah-
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I yurttaglar zor teleli YeIine
geairilmisti.

Buqtin demokrasi yerine(Allah
kabul etsin) 0nelilen ve kavramln
iqini doldurduou d0siiniilen ucube-
lerle Atina dogrudan demokrasisi-
nin uzak yakrn bir benzerligi Yok-
iu. Demokrasiyi bir "dsviet bigimi"
olarak tanrmlamak $iiPhesiz de-
mokrasi kavramtndan hiq bir SeY
anlamamak demekti.

6te yandan "liberterler dooru-
dan etkinlidi ba$vurular" talzlnda
6zetlenebilecek bir indirgeme, bu'
gun bir qok kafada do$rudan etkin-
lik anlayrgrnr, liberterlerin partile$'
mek, qerilla hareketi kurmak, se-
Qimlere katrlmak larztndan salt bir
"miicadele tarzr" olarak kavradlk'
lan diis0ncesini doouruyor.

Doorudan etkinlik anlaylglnln te'
orik olmaktan Qok orneksel oldu-
gu. dikkati ve yoounlasmaYr'
amaalar ve teorik genelbmebrden
Qok olaylara gektioi dogrudur. Alna
cok farkl tiirlerden doo]udan et-
iinlik anlayrqlannr aynt tanlm altln-
da birlesliren, insanlalln yaSadlk'
lan olaylara "araclstz{elecisiz"
miidahale etmelelidir.

Dogrudan elhinlik anlayl$|, mer-
keziyetqi ya da " demokratik-
merkeziyetci" bir araqla " yeni"nin' yaratrlamryacagtnt, "devtim"yap-
makla insanla,nn altskanllklarlnln,
ruhlannrn, bir $iin Ya da bil aY Ya
da bir yrl iQinde "devrimci" olma'
yacaornr kavrayan liberter dii$iin-
cenin, yefti bir moral. yeni bir zih'
niyetin bug0nden yalattlmasl iQilt
savundu6u bir ilkedir. "Herkes
kendi ka[tsrntn onInii temizlisln"
diyen zihniyet (bunu sadece der )
neden bu "herkes" "kendi..." att'
layr$rnr gelistirmez ki ?

"Yeni"nin, "i$lerin idaresi"nin
dolrudan demokrasiyi iQermesi is-
teniyorsa eoer, "yeni"yi olugtur-

mak isteyen bir tarztn dogrudan e!
kinlikten baska bir seqeneoi val
mr? Aksi halde 1918'de bir 'ahqt"
ya bile devleli YOnelmesini
iigrelece0iz' derken, 1921'de
'Her i$Qi devleti Yonelebllir mi?
Pratik adamlar bilir ki bu bir
masaldrr' (5) diysn Lenin'in trajik
durumunar d0giilmez mi?

Alina demokrasisi $iiphesiz bi-
ze ancak bazr Iikirler verir, dogru-
tan etkinlik bir bireylik durumu ve
bilinci geli$tirir, ama doorudan de-
mokrasi igin gereken bUtUn bunlar
dan daha fazladrr. KonseY komti-
nizmi ve Trogkizm tiir0nden
"denrokratik" marksist hareketle-
rin kavrayamadt!t noktalardan bi-
r de budur. Sadece bazl SeyleriY-
le ''yeni" bir toplum tasariml on-
lann b[itiin demok]atik gayrelleri'
ni durnadan baltalamaktadtr.

Paris Kom0n0'nij idari organla,
politika 0reten organl birbirinden
ayrrmamakla elegtiren Marks'tn bu
gbrii$0ne kairlmasalar da (bazl
konseyciler) "yeni" yasaml kiiy-
den kasabaya, kasabadan lablika
konseyine, Iabrika konseyinden
gehir konseyine do0ru orgtitleyen
bir tarz, iqsel olarak hiyerarsik ol
mava mahkumdur. Teknoloiiden,
cinaiyete kadar btitiin ya$am orgil-
ttin0ir dodrudan katll,mt ballaladl-
gr bir tasann'r'la doOrudan demok-
rasi bir ozenli olmaktan ileri gide-
bilir mi?

Kanrmca doorudan dentokrasi,
dogrudan etkinli!in " devrint
sonrasr" durumu olmaldlr. Dogru-
dan etkinlik, bireylerin kendi yiine-
timlerini kendi ellerine almalannln
yaygrnla$masrnrn ve do$rudan de-
mokrasiye doniigmesinin okulu-
dur.

Tabi "tarihin mantrgr" bizi do0-
ruca buralardan ahp, dooludan

demokrasive" btraklvermeYecek.
Tarihin minlr$rnt beklemek Go-
dol'u beklemek gibi bir ge}/. Ama
sorular sorabilir, "bireyler lopluluk
halinde ya$atken, kendilerini Yo-
netebitirler mi?", "toplumsal bas-
kr olmadan herkes birbirinin gd'
ziinU oymaz mt?" tiitUnden
sorular.

Tarihimiz, "G0ne$ 0lkesinin'l bk
zamanlar g0negte olmadtStnt gos-
lerivor. Herhangi bir loPlumsal
baskr olmcdan da insanlartn birbi-
rinin gozUnti oymadlglna, aksine
birarada, dooayla ve birbirleriyle
ahenkli {gatrgma ya da qeli$ms
icermeven anlamtnda de6il) ve Ya-
ritrcr giiqlerini dr$a vutabildikleli- .

nin bircok "eski" olmuq orneli
var. Hiveralsi, olorite, disiplin giip-
hesiz (antmtzda yer etmislir, ama
onlara duyulan tepki daha mt az
etkil€mislir psikoloiik talihimizi.
$Uphesiz larihin bizden allnanlarl
tastmasr. bize onlan bil giin iade
edece!inin garantisi deoil. Bfiyle

' bir qarantl ancak kaybedilenlerin
ami buton tarihimizde kaybeltik-
lerimizin -kaybetme siilecinde 60'
rendiklerimiz ve tekrar kazanma
siirecinde oOre nece klerim izle-
giincel olarak elde edilmesinde ya-
tar.

.r

DIPNOTLAR

{l) Henri Franklorl "The Birth ol Civili'
zalion In lhe Near Easl" s.77-78

(2) Perry Anderson "Passages From An'
tiquity to Feudalism" s.22

(3) Thukydides "The Peloponneslan
wal" s.t21.122

(4) Perry Anderson a.g e. s.43
(si v.l.Lenin "Toplu Eserlel"
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DOGU.BAT! BILGI
OLGUSU
Selami ALAGOZ

(El Keyfiyet, Eg

$ark Ve'l Garb)
Donyayl 4 dilime aytracak olur-
sak, DoOu dedioimiz alem. sad-
all dilim, Batr dedidimiz alem d; .

sol.0sl dilimdir. As-va ve OrtadG
0u (Arabistan Ydnmadasr ve
Hindistan Yaflmadast ile b6ra-
ber) Do0u'yu; Avrupa, Inoiliz
Adasr ve Kuzey Amtirika Kiiast
(ABD) Batt'yr olu$turur. Japon-
ya Asya'ya (Doou'ya) dahildir,
bir tarattan da Amerika'va bakar
ve "son derece kendiirs has,'
bir iilkedir. Ne DoOu ile ne Batr
ile ele ahnmast mlmkUn de6it-
dir. Onu kendi bastna ele alm"ak
g6rekir.

Balr'ya gtintgrgr (diinyanln dtin.
me istikameli vuztindenl Do-
0u'dan gider. Ya-ni Ex Orieirt Lu-
xus. Tabii Bah'ya ipek de, baha.
rat da Doou'dan gider. Her Do-
gu seferi Batt iqin 6yle bereket-
lidir ki, Battl''ntn se\iinci bir aia-
s6z0ne konu olmugtur. (Mal bul.
mug, maoribi gibi sevinrnek).

Gel zaman gil zaman, Dodu Ba-
tr'ya mal ihraQ eder ve ondan
huner salrn alir. H0ner Batt'va
DoSu karqrsrnda qok eskiden dk-
lma gelmig olmasr hayli olanak-
srz bir avanlaih durum kazandrr.
mr9trr.. Doou'nun mal hammad.
desi ve Bah'ntn mamul madde-
leri vardrr..
Hikmet'in yurdu Peygambertsiin
vatanr olan DoOu neticedetBatt'-
dan kUltiir (anlaytg, yorirmlanrg)
ithal etmeye baglamlgtr. Orne-
-6in, Beyrut Amerikan U iversi-
tesi'ndeki bir ogrenci iqin de, Ni.
jerya'daki b;r miinevver iqin de
larihi yorumlayan, san'alt kavra-
yan, geleceli anlatan kelimeler
aynidrr... Yani arttk ayntdir.

Kr.iLr0REL ALtgVERI$LER

Balr, Doou telsefelerinde ,,lti.
zum"dan, "hacet"ten, "ihti-
yag"tan bahis bulamaytnca. ona
hiCbir zaman tam ra0bet etme-
miQ, onun ancak yerel $artlarla

aerklanabilecek ktsrmlarrnr konu
(ve tefsi0 edinmigtir. 6yle ya,
Cevreden kopuk bir dil. vahut
kUltiir nereden geliyor kil.. Batt
"gerQedini" tam katravamadtdt
geyleri "Batll addederek o6zai.
dr ehekledir. Bu onun ie6is-
mez lavldtr. BirSey "dise dolu-
nur, ele gelir, cana deier" olma-
tdrr. Can Batr'da Cok [rymetli bir
varhkhr; Doou'da ise Can'rn bir
de0er tegkil ettigine rastlayamr-
yoruz. Do6u'da insanlar dlmek
igin, en lazlast da "serefli" bir
iiliim igin do6maktadrrlar. Hele
hele nesne (e$ya) ktillririi, Do-
Su'da hig geii5memistir. Doiu'-
da insan rizerindeki tasariuf.
(posesif lipte Sahsivefler) esva
iizorindeki tasarruftan zivadedir.
Do$u'da mrilkiyet vs. hukuku
qelisir mi?..

H0rriyet nosyonlarrna bakafi m.
DoSu'da insin old0kce hUrdiir.
Balr'da insan vasadlkca hiirdtir.
Dogu'da ne yigimak ne de va-
gatmak bir de6er do6ildir. Hiite
hele yasamtnt maddi-erbaba is-
tinad etlirmek zill'dUr, qereksiz-
liktir. O yalnrz tan stna esirdir.
yalnrz tanflstna kuldur. Ama ol"
duren, yahut rildtrten geyleri de
sever. "Tag Ustiinde taS;qdvde
iistiinde bas kalmadt" derken.
gdzleri dolar...

TELEVIZYON BULMU$

DOGULU

Do!u"haz verici"bir tarzda Batr.
agtrken, Batl da arttk havatian

biraz haz alnrak isiivor olmah ki.
Dogululagmaya m6rak sarmrsl
trr. HiAbi, "baetnik" bir Hi;r
"fakiri" kadar "beatnik"olamaz
ama hala qahgryorlar! Uiular,
gurular Almanya'da ve ABD'de
link atryorlar.

Doou ile Batt'ntn alSkasrnrn ne
yazrk ki, "lelseli bir seniez" ile
yahut "bi. insan senlezi ilo" so-
nuglanaca$a benzemiyor. Daha
Qok "narsislik bir alaka" bu.
"cana de$er, dige dokunur, ele
gelir" bir qey yok; Silahlar harig!

I

SORUNSALI
Selami ALAGOZ

Epistemoloii insanrn DoOa'yt
(her bir geyi) kabullenis bigimi
dir. Onu refine edig bi9imidir.
Epistemoloii bir eleklir. lnsan
onunla feyzini arttrrdr0tnt kabul
eder.

lnsanrn bilgi sahibi olug siirecine
Epistomoloii diyoruz. Bir huni
diigiiniin: (islten d6kiiyorsunuz,
alttan alryorsunuz; saf mr saf bir
madde. Bu madde kelamdtr.
Nedir kelam? Seninle ds benim-
le de gayrr kabil-i izah olan gey-
leri "izahr mUmkiin" ktlan gey...
Kelam riizgarla yahut giinegle
agrklanamayacak geyleri agrkla-
nabilir krlan sal maddedir (es-
sence). AQrkQa kelem (GUq ola-
rak) b0t0n Tabialrn ristiindedir.
Epistomolojinin kelamsal tabia-
lr hemen kargtmtza grkmlg oldu.
Ama lalla peynir gemisi yiiro-
mez. Kelam ile gtiQ arasrnda in-
san vardrr, kelamrn sahibi vardtr,
kelimr uzuvlarrna yonlandirici
krlan vasat vardrr. El igleyecek
kl, agrz ooiinsiin. Tecri-Pratik
(Nazarriyye-Ameliyye) sorunu-
nun baglangro lrudur.

Tatbike koyulduOunda verecedi
meyvayl merak ettigimiz, dola-
yrsryla, tatbik sahasrna koyma-
drormrz, sdzlii lormUlasyonlann
neticede bizi bog yere meggul
etmek gibi bir 6zellikleri olmug
olacaktr. Duradanh$t yaratan
bazr lormiilasyonlar olabilir ki,
bunlar tabiairn ilham ettioi 9ey-
ler olmaktan (ilke olarak) uzak-
hrlar. Bu bilinmeltdir. lnsan tabi-
attn 6$rencisioldu6una gore, ri-
ayet dB edilmeiidir.

NiHAi HAL
Acaba insanrn deoil, bizzat Bil-
gi'nin drinya iQin onqdrd0dil ni-
hai bir hal var mtdrr2 O halde ar,
zular, nefs, tasavvui ne durum"
da bulunmakladrr? Dilnya iqin
kacrnrlmaz bir son soz konusu
rnudur, yoksa her son sadece
hir ba$lange mtdtr?
Bilgi namrna konustugunu s.jy-
leyen kisiler olm,Jslur ve vardrr.
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Bunlar hem izah ederler, hem
de kehanette bulunurlar. Pey-
gamberler bazr ekonomistler ve
bazr !osyologlar bugiin zihinler-
de birbirleri ile qalrgrr durumda-
ditlar.
insan kadar boyutlu bir son d0-
g-0niilmedioi siirece, basit bir iki-
lem ile "son" iikrine yakla$rldr-
0l takdirde, yaklaSln yetersiz
kalmakta ve tatminden uzak ol-
makiadrr. Ls coeur a sos rai'
sons, qua la raison n'a jamais
donnus- Bu Fransrzca deyim gu-
nu dile getiriyor: Gonlun letva-
lannr akrl nereden bilsin, nasrl
kavrasrn?..
Dbgrusu Epistomoloji gonlin
sesleniglerini de aqrklayabilme-
li, "sen krnal kuzusun, ben ga-
rip bir gobanrm" diyen kiqiyi de
aileye katmahdrr, yoksa metisto"
moloji olur.
Ahlakrn, esteti0in hiqbir 0nerisi-
ns epistomoloii ile varamayaca-
grmrz agrkhr. Belki hukuku, hb-
br v6 miihendislioi epislomoloii
ile bulabiliriz ama 'tek boyutlu
insan'a varrrrz, bir 'reductio ad
Jbsurdum'a (') varrnz. Bu son-
dan kagrnalm. f
(') Aptalca bir genelleme

GE9r$
Son zamanlaida gozlerini iyice

agrp bakmaya bag!amrgtr. On0nde
zamansE oturduou kapr, bunun bir
kapr oldu$unu bilmiyordu" kiigik
harekotlerlo ona sanki bir Seylgr
anlatmaya galqryordu. Yiiz yrllar
boyunca oturup, yoklu0u tanrma-
ya Qah$mrSll. Bir masa lambast gi-
bi krmrltrsrz oturmus ve beklemis-
ti. Gegen zaman ona oraya ne za-

-man geldioini hatrrlatmayacak ka-
iJar uzundu.

iki uzun kaya parga$ 0zerino,
enlemesine yatrrdmrs ba$ka bir
cins kaya .pargasrndan olugmug
olan bu kaprnrn tlzerinde, zamanrn
sildigi belli belirsiz yazdar vardr.
Oturup kaprnrn arkasrnda uzanan
koca g6le bakrp durmugtu. Kimse
ona beklemesini ya da Qekip gil-
mesini sbylememigti. Her zaman
bilirdi. Kalma$ gerekliydi. Ancak
bu hig de 6nemli deoildi. Oturup
uzun uzun yrldrzlafl gozlemigti. Za-
man iginde yer de$igliren, yok olan

Nedelko SUAT

ve yeni dooan binlerce ko9iik yrl-
drz. Kimizaman ellerini uzalrp gok-
y0ziine onlara dokunmaya galErr-
dr. Dokunurdu vs soverdi onlan.
Ona kimso mutlu olup olmadr$rnr
sormazdr vq bu yiizden mutlu olup
olmadrgrnr d0gtinms gereoini hiq
hissetmamisli. Konugmak, yazr
yazmak va herhangi bir "insanca"
faaliyetle bulunmak, onun i9in
m0mkiin deoildi q0nkii o lak bagr-
na vardr ve tek gdrevi beklsmekli,

nyordu.

Bir giln .bu gerekliydi- kaprntn
tek bir ant ona diger anlardan gok
,arktu gOzUkto. Yiizyrllar siiren ses-
sizlik bozulmug ve kaptntn iQlnden
bir gey onu kendina dogru Qokme.
ye baglamrgtr. llk g0nler bu duygu.
ya karsr koydu. Kaprnrn ardrna
uzun zamanlaraa baktt. Qdl aynt

. COld[ ama sanki iQinde bir $ey kF
prr krprr kayntyordu. Kendini caot-

Bir giin yorindon kalktr ve kapt-
dan gegli. I

MERSiNDE KARiKATUR SERGISi NUSHET DEMIR,. SEaDAR KUICA, FARUK KARAQAY
3 $UbAI'IA MEFSIN OEVLET GUZEL SANATLAR
cALEBlslNoE KARIKAToR SERGI Aoyortar
Se.gl 21 Subat'a kadar aork kalacak.
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NETA$ Iggileri:

BIZ BU YOGURDU YEMEYIZ!

Bu yazr, Otomobil-li Sendika-
$'nrn Umraniye'deki burosunu, 24
saat araltksrz doldurup, grevlerine
sahip qrkan gok saydaki NETAS
is9isiyle, grevin 53. g0n0 yaptrgr-
mrz sohbetin bir kesilidir. Sohbe.
te Qok ki$i katrldrgrndan, konugan-
larrn ismini.vermek miimk0n deoil.

Bir sendlka yetkilisl: Bugaine
kadar gelen arkadaslar hep bi2im-
le gdrai$tii. Sanrnm sizin sorularr-
nrzr i$qi arkada$lar yanrtlayabilir.

-Gergl sendika, grevln hedelle.
rlnl basrna agrkladr,.ama ne-
den grev yaptl!rntzr blr de slz
anlatr mrstnlz?

-ilk talebimiz 0cretlerin arthnlma.
sr,0/o 50'nin alhndaki iicret arll-
Srnr kabul etm6yece0iz.

-Greve gitmemize neden olan
geylerden biri do montaj bOlt-
m0ndeki gahgma gartlandtr. Kt-
sa s0re once in$ast tamamlanan
ve apar lopar cam gerqeve ve
marley d69enen, ns havalandtr-
ma ne de rsrtmanrn olmadr0t bi-
nalara bizi, monlai yapaltm diye
siiriiyorlar. Qrplak binalarda so-
0ukla cebellsgiyoruz. 12 Eyliil'-
den sonra ig kogullan daha da
kdt0legti.

-NETA$'rn giinl0k kan 40O mil-
yon lira civannda... On bin abo-
neli bir sanlral. 3 milyar lira. Se-
nelik 350-400 bin hal sayrst iire-
liyoruz. Bu sayrntn 500 bine qF
kanlmasrnr planlyorlar. lki ayht
grevin NETA$'a verdioi zarar

'17 milyar lira, oysa taleplerimi-
zi kabul etseler, bu, iki yrllrk s0-
re igin NETAS'a 6 milyar liraya
malolur.

-Ama igveren istedioimiz ocreti
vermsmekte direniyor, zira mesg-
le hiikiimetin iicretleri standart-
lagtrrma politikasrna baglt.

-Ustelik NETA$'tn pazarlama,
reklam, linans sorunu yok.

-1984'e kadar NETA$ tekeldi, pi
yasaya giren firmalar bu durumu
deoiqtirmedi. Hilktimet 19BB'e
kadar herkesin lelelon rhtiyact-
nt kar$rlayacaotnt stiyliiyorsa,
bunu NETA$'rn proiesine daya-
narak soyl0yor.

-Gainde ka9 saat gahfryorsu-
nuz?

-Hattada 45 saat saat qaltgtyoruz.
Giindozleri 5 gun I'ar saat, var-
diya ise 6 giin 7,5'ar saat.

-Pekl arantzda, galtgma saatle.
rlnln azalttlmast konusunda
talep getlren olmadt mr?

-1980 dncesinde bdyte bir ratep
vardr, galtgma saatlerini a$amalt
olarak 6nce 42,5, daha sonra 40
saalo indirmek istiyorduk. An-
cak bugiin bunu, ilk tatebimiz
olarak orlaya koymuyorsak, bu.
nun nedeni, once elimizden alt-
nan haklarr geri almak isleme-
mizden.

-Sendikal haklann geni$lemBsini,
9aI$ma saatlerinin iyilostiritme.
sini ve yaganacak kadar para ta-
lep ediyoruz; ig saatinin diisme-
sini genel olarak talep ediyoruz
ama, strast var. Bu lalspler gijg
derigosins baoi.

:-Haltada 45 saat gahlrnca, ya-
tamak lgin nasrl vakil buluyor-

. sunuz?

-Qd$ma saatlen drgtnda bize ka-
lan 5 saat Cok dnemli.

-Hatta bu s0.enin uzamasr igin -
qiink0 buyuk biliimii yolda
gegiyor- 1980 iincesi yaptrotmrz
son loplu sozleqmeds, labrika-
nrn her semte servis koymasr
igin m0cadele etmi$tik. Bunu bi"
Ieoimizin hakkryla s6ke soke al-
drk. Kimse al sana servis do-
mez.

-igveren ssrvis iiini becereme-
yince, biz parasrnr aldrk, kendi-
miz igletiyoruz.

-Netag'ta iiretim nastl yaptlt-
yor?

-Netag iki boltimden oluguyor:
Fabrika ve montai. Fabrika bG
himU,lelelon, gef sekreter, ulak
sekreier ve santral malzemesi
ijretiyor. Montai bOliim0 de bun-

iI

,

r
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lan biraraya getirip, santraller
kuruyor.

-Uretim eski ve yeni dedioimiz iki
biqimde gergekteqiyor. Eski sis-
tem, yani krosbar santral, yooun
emek. gerektiriyor ve gegitli iini-
telerden olusuyor. Yeni sistem,
yani saytsal sanlralde 0retim,
banl usulii gerqeklegtiriliyor.
Bunda tezgaha oturuyorsun, ki-
mi vida takryor, kimi kart bast-
yor. S0rekli aynt Seyi yapryor.
sun, son derece monolon.

--Krosbar'rn montail daha |azla
beceri, yelensk ve gilC istiyor.
Saytsal'da bunlara hemen hiQ
gerek yok, onr.inde binloce btr.
birinrn benzeri, renklori, deoer-
leri tamamen aynt direno duru-
yor, s0rekli bunlan nlonle edi-

yorsun. Oysa Krosbar,da oene
tel lehimliyoruz ama degisi'k se.t(Ierde, en aztndan.

-Sayrsal'daki banhn monotonlu-
0u iginde giderek makinenin
parqatan haline qeld;k. Tezoah_
lan tuvalete gitmek icin bile-sef-
ten izin almak zorunda kaltyo_
ruz, yenne adam bulsun ki. sen
de tuvalete gidebilesin.

-Bant slstemine kargr bir tale-
hiniz yok mu?

-1980 Oncesinde, bant sistemine
karir qtktltyordu.

*Yeni sistem i$veren laraltndan
cazip gOsteriliyor. Krosbar bdlii
m0 pislik iqinde, saytsa! boliirn
prnl ptrd.

-Ayrrca sayrsal sistemde eahg-

mak, mesleki'geligimin bir g6s-
tergesi olarak gosteriliyor bize.
lgveren diyor ki, ,,Bak iyi Qatg,
gslacok saytsal sistemde: belki
sen de banna bir yar kapabilir-
sin, o zaman igin garanli alttna
altnmtg olur." lgveren bunu, ig.
Qiler arastnda rekabeti ktztsltra-
cak bir koz olarak kullantv-or.

-Netag'ta 0niversileli igql iaylsr
giderek arttyor, bu da reka6eti
htzlandtnct bir rol oynuycr.

-Arantzda labrlka lgglligl yap-
madan aince bagka bir mesle-
0l olanlar var mt?

-Ben terzilik yaptyordum.
Terziy!m.

-Ben maliyedo memur olarak Ca-
ltgtyordum.

-Ben da askeri tersanode qaltgt.
yordum.

-Eskl lglerrnlzle, tabrika ti9[,0]-
nl karltlagttrablllr mlslniz,
hanglsl d.ha zevkllydi?

-Terzilik kendi igimdi, Qalgma
olaytna daha rahat baktyordum.
Birisiyle konuguyorsam, kimse
bana "hadi tezgah bagtnal" ds-
mezdi. Torziyken, bir harta son-
rasrna siparig altrdtm. Ashnda
burdaki tempoyla t9 giinde bi-
lirebilecsgim igi, bir haftada ra-
hat rahat yapardtm. Ama orada
piyasaya ayak uydurmak zordu.
Maltnt ahyorsun, yaprp odip, i9
pazarlamaya gelince trkanryor-
du-

-Tersane ile buranrn en boyiik
tarkr, burada randtrnan dlye bir
olay'var.

-$imdi bakrn, bu randtman Qok
onemli. lnson sabahlan dinlen-
mig olarak goldioinden daha faz.
la randtman veriyor. lgveren ran-
drmantmrzt bu saallerde tespit
edip hep bunu sa$lamaya zor-



'16

luyor. Oysa ogleden sonra insan
yonrluyor, dikkat daotltyor vg sa-
bahki rahdrman, dooal olarak
dUgmeye baSlryor.

-Randrman diigiince de gelsin ih-
tarlar, ikazlar, vs. vs.

-53 giindiir grevdeslniz. kargt'
la$trrmak igin ftrsatlnlz oldu;
eafismak zevkli ml?

-1980 oncesinde, nisbeten daha
zevkliydi. Ama igin iQine baskr
yiintemleri girince....

-Qalrgmayr 
seviyoruz, yani yap-

trklarrmrzr. Bir devlet adamt ya
. da baqbakan gidip, bilmemnec

deki bir santral alkrslar iqinde
aQryor. TV'den falan seYreder-
ken yakrnlarrmrza, e$e dosta
g6steriyoruz "Bak, bunu biz
iirettik" diye. Bizim Urettioimiz
santrallerle d0nyanln 6biir ucuy-
la haberlesilebiliyor. Yani yaptt-

olnr gdrmek zevkli bir iq.

-Hani meqhul asker anttlall var-
drr, bizim iqin her santral meg-
hul igqi anrttdlr.

-Cah$ma kosullan iyiolmalt lalan
diyoruz, da ig bununla bitmiyo,.
90 bin lira ahp, 60 bin lira ev ki-- rasl verirsen, hangi igiYaParsan
yap zevksizdir. Ben lelelonu bit
burada, bir de jetonla konustu-
0um kulUbede gdriiyorum.

'Netag 6rnek grev Yapar'

-Grevde 
olmak nasll bi. duygu?

-Grevin en giizel yanl, montai ile
labrika arasrnda bir kaynagma
saglamrg olmasr. Onceden, bu
iki boliimden birbirini tanlyan
pek az kigi vardr. Ama gimdi
montai i99isi, fabrika igQisi yok,
NETAS igaisi var. Burada daya-
nrgmayr yagryoruz. Eve gidiYo-
rum, "ulan" diyorum, "acaba
arkadaqlar gimdi ns YaPlyorlar-
drr?" diyo kalama taklhyor, Pat
kalkrp geliyorum.

-Dayanrgma 
NETA$'tn ruhunda

var. Greve qtklldtgl gun saat
'l 1.OO'de sadece labrikada de-
gil, Tiirkiye'de montai Yaprlan
biiltin santrallerde NETA$ mon-
taj iqqileri i$i brlaktr.

-Kanunlata 
bakarsan "nasll gre'

ve crkrlrr" diye bir gey bulamaz'
srn. Aksine "greve nastl elkll-
maz"r anlaltyorlar. Greve Qlk'
mak da bir ihtisas gerektiriYor.

-Greve Qrkmak iqin yaptlmasl ge-
reke0 lormaliteler, adeta bulma-
ca kogelo ndeki labirentlel gibi.

-Bu yasalar dahiiinde bils m0ca-

dele etmeyi oorend k. NETA$'tn
tarihindeki ilk grev bu. "NETA$
grev yapar" dedik, hem de dr-
nek bir grev yapar. Dayantgma
NETA$'rn geleneoi. l2 EylUl
sonrasl bir arkadagtmlz dort Yd
iQerde yatt, deoil ailesine, ya da
kendisine yardrm etmsk, yatttot
koouS bile ihya oldu. K0lfet de-
oil bu, dayanrima.

-Greve ilk Qrktr0rmrzda herhalde
yakrn oldugu igin ilk kutlamaya
gelenler Umraniye Lisesl ooren-
cileri oldu. lgveren biiti.in igcile-
re pasta yollamrg, hiqbir arkada-
grmrz yemedi.

-Birkaq aq gdzlii gef drstnda-

-Biz de ziyan olmasrn diye Um-
raniye Lisesi'ne gotUrd0k, ama
onlann da hiqbiri yememig, so-
nunda bari bir ige yarastn diye
evlerins gotairmtlgler.

-Su anda size ikram ettioimiz si-
garalan da Pa$abahge Tekel i9-
gileri, grevi desteklemek iqin
gonderdiler.

-Diyelim kl, lsveren istedlginiz
her iicreti kabul etmeye hazlr
oldu0unu stiyledi, yaPtt0tntz
lSe ne kadar iicret bigerdiniz ?

-iqte biz o/o 50 zam istedik, bu
qartlar altrnda miimk[n olan bu.

-1976'dan 
bu yana gergsk Ucrel-

lerimizds b0y0k diistit var. O
zaman, bir gilnluk harclrahlmlz-
la, yani yaklagrk olarak, ugaoa
binebiliyorduk. Uqak bileti 300
TL. idi, harcrrah ise 250 TL. Sim-
di aynr yol igin 6 harcuah gere-
kiyor. Sunkii, aynr yol igin ugak
bileti 40 bin TL. olurken, harct-
rahrmrz 6500 TL. oldu. Bir ra-
kam istiyorsanrz, bu hesapla
180 bin TL. olmalr.

-Galiba sorunun cevabt bu degil.

-Ama bu hayal kurmak olur.

-Tamam, hayal kurahm.

-"Hadi gelin, fulbol oynayalrm"
der gibi hayal kuracaksak kura- ,

hm, ama hayallerimizde bile taz-
la bir isleoimiz yok. Bir villada
oturmak istemem, ama efendi
gibi bir evim olmah.

*Niye? Ben yazhk bir ev isterim.

-Bir araba, her yrl 15-20 giin de-
niz kenarrnda bir tatil yeter ba-
na.

--Her ay, ayrn sonunu nasrl geti-
rece$im diye hesap yapmaktan
hurtulrnak isliyorum. lhtiyaQlan-
ml kar$rlayayrm yeter.

-Biz de geqenlerde 12 Jrkadas
oturup, aynr geyi konugmugtuk,
yani hayal kurmu$tuk. En az

400 bin TL. olmasr gerektioine
karar vermigtik. Ama insan ge-
ne de "en az" diyor.

-Evet 400 bin, egin ve gocu$un-
la arada bir eolence, ayda bir dl-
garda yemek, tiyatro, ama iyi bir
sinema da olabilir ve yetedi bes-
lenme iqin.

-L0ksii degil, ihtiyaclanmrzr isti-
yoruz. Qukulatadan tince et.

-Sendika IQlndekl temsilcllik
. olayrndan bahseder mislniz?

-isyerinde 
bir igginin lalebi oldu'

Ounda, bu taleP ilk kademede
qiiziilmezse, hiyerarqi iginde en
0sl basamaoa kadar iletiliyol ve
isverene yanstttlml$ oluyor.

-Kargtntzdaki 
giiQ, orgiitlii, tek

baqrna hiebir ley YaPamazsln.

'Burada hepimiz
temsilciYiz'

Blz oradan aynldtotmtzda, NE-
TA9 grevi, iom colkusuyla
devam edlyordu.

I

-Tek bagtna olarak degll. Grev
esna$nda yaganan ve burada
da tanrk oldu6umuz dayanlg-
ma ruhuyla, temsllcilik meka-
nlzmast olmadan da talePleri-
nizl dogrudan savunmantz
miimkiin olmaz mt?

-Grovle birlikte zaten temsilci la-
lan kalmadr. Burada hepimiz
temsilciYiz.

-Ama temsilcilik gene de gerek-
li, gensl mudor benle konusmaz
ki... Ama belki d4....

-Burada her igi beraber YaPlYo-
ruz. Mesela herkes strayla qay'
ohk yaptyor.

-Bu qrev esnastnda igveren Ya-
salara ayktn olarak, fabrikadan
mal qrkalryordu. ToPluca Bolge
Qahsma Miidiirltigti'ne gittik
Dediler ki, m0diir kimseyle 96-
riigmez. 50 kigi miid0r0n odasl'
na dolduk vo Pek Sahgmayan
"Bitlge Salrgria" qahgmak zo-
runda kahP, bu uygulamaYt dur-
durdu.

-QaIgma esnaslnda da hakklmF
zr doorudan savundu0umuz,
tepkimizi dile doorudan gelirdi-
6imiz oldu: Bir g0n Yemekte Yo-
0urtlar ekSi 9tktt. Biz de hemen
tulluk, hanioyle Planh falan de-

oil, elimizdeki yoourtlan Yere do'
kerek, "Biz bu Yoourd u
yemeyiz" Yaz-mlgtlk.
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SENDIKALAR
UZERINE

l'[a1a]qo 1. ve 2. sayrlannda yayrnlanan ve aynt bag-
19r "1", "2" gibi ibarelerle tagtyan yazrmrn,ionunu
getirm6k' 'kara'nrn beginci saytstna rast gelebildi. iki
sayr atlayarak yaztmt ve saytlanntn binlerce olmadF
grnr elbetts ki dUqi.indii6iim okurlanmr sogutmak is-
temezdim. Ama hayat bu i9te. T.eknik anza, saha kay-
gan ve Q-amurluydu, hakemler taraf tutuyordu
osmeyecegtm.

"Sendikalar Uzerine -2-" de kEaca C.N.T (Conlede-
racion Nacional del Trabajo-Ulusal Emek Konfede-
rasyonu) anlattlmtgtt. C.N.T Anlaltrlarken Devrimci
Sendikalizmin bu en geligmig orneginden O0ronebi-
leceoimiz bazr Seyler olduou dU90niilmti9t0. Bunlar
devrimci sendikalizmin, hangi noktaya kadar gelige-
bileceoi, devrimci gerilimi btrakmaksptn, geniS insan
topluluk!anun biraraya geliglerinin yaratabilecegi oz-
gin biqimler ve benzerleriydi.

O yazrmda, "C.N.T. m0cadelesini s0rd0r0rken,
higbir zaman ana tema olarak iicret zammt taleplsri-
no,.ig kosUllanntn iyilegtirilmesi taleplerine dayanma.
dr.i', "C.N.T. ne ekonomik ne de politik temelli bir
orgaitlu.", "... meteliksizlerin bkligi i]tarak, kurulacak
her.sendikantn C.N.'l'.'den 00renece[i gok qey var-
drr." derken biitiin bu yazdrklanm C.N.i.'nin
"olumlu" ozelliklerirri vurgularken, "olumsuz,' dzel.
liklerine goz yumntak ya da bagka bir deyigle olum.
suzluklaflndan d0renilecsk geyler olmadrOt anlaml-
na gelmiyor. Kan[nca bir liberterin C.N.T.'den olum-
suzluklan anlamrnda tigrenecegi $eyler en az olum-
luluklanndan oorenecekleri kadardrr. Bu nedenle
C.N.T. konusunda biraz da madalyonun 6teki yrizii-
n0 tarttghktan sonra yazrmr "sendika" kavramiyla il-
glli dilsuficelerimle baolamak istiyorum.

tt

f'

"Blr kere lktidara geldi$inde, kendini
iktidardan kurtaramayacaksrn,'

netim ve varolan aragct yap ann, liretici yaptlalln me-
leliksizlerin ydnetiminde olmast, 96zum arama yolu
deoil qdziirnrin ta kendisiydi.

.. Evel, C.N.T. ne ekonomik, ne de polttik teme ibir
orgUltri. Sdzgelimi h8r ne kadar ekbnomik talepleri
do yansrtsa, kilise ve ruhbanlara kargt gi,isilen' ge-
niq Qap[ hareketler ve yino kOlelestirilmig i-ggit'erin aiin-
leri oldugu iqin Brezilya'dan golen kahveye, C.N.T.,li.
le;in uyguladt0t boykot, kahve igmeme'eylemi, mo.
ral dzellikleri olan iavrrlardrr. Fa-kat yine'Oe bii gok
C.N.T. "tinderi" iQin, C.N.T. ekonomik tsme[i bir'Or
giil, tam da bu anlamda bir ,,sendika" idi.

Fakat bUidn bu qelilkiler, ig savag gibi son derecs
hata kabul etmez bir ortamda, liberlorlerin en tomel
iikelerinden birini (htgbir iktidara ortak olniamak) bi-
le unutlurabiliyordu C.N.T.'nin bir ktstm onderlerine
ve sonuglar lspanya iq savagtna bakttotmlzda g6rd0-
00muz vahim yantlgtlara driniigtyordu. Savagtan
sonra "devrirnci-sendikalist", "liberter" aynmt soz-
konusu edildiginde, kendisinin bir liberter bldugunu
aqrklayan C.N.T. Onderi Federica Montsey, iq savag
ortamrnda bunu unutabiliyor, bakanhk kabul ediyor
ve yagl bir liberter olan babast taraltndan uyarrhyor-
du:

"Bunun ne demek olduounu biliyorsun, bu b0-
trin liberter mirastn ve C.N.T.'nin yok edilme-
sidir. Bir kere iktidara geldioinde, kendini ikti-
dardan kurlaramayacakstn." (1)

Biil0n bu kaymalar ve "unutkanltklar" senelerdir
srird0rlilen ve s0rdrir0!meyen farkh tarttgmalann so-
nuQlanydr. Tarlrgmanrn ana ba$hor, kantmca bugiin
devrimci'sendrkalizm ve liberter ha.ekel arastndaki
larkhtklar olarak formiilo edilebiiir.

. . Liberter hareketlerin, genel kabut g6rm0S bir tavtr
olarak meteliksizlerin her tiir0niin ve bu arada igqi-
lefln, k€ndt eylemlefl olarak gehgen lrer tiirden eliin-
lrgr, relormisl, salt ekonomik gorseler dahi destekle-
n'|eyi benimsedikteri ortadadtr. Fakal bu deslegi ve_
rirken, kendr krmliklenni, yani kendi moralleri vi clz-
gun rslernle lli yilirmemeleri gerekli0i de aynt geki!
de orladadtr. Fakal lspanya'da bu tam da bdyie ol.
mamrStrr.

lspanyol lberler hareketi (iQ sava$ dlcesi ve s0.
resrnce) 19. y0zyrl ltberler hareket ve daigrincelcrinIl
laSryrcrsr, 2A yizyt hberter diisincesinrir lrabcrclsil
drr. tsu nedenle son derece larklt deoerlondirmeier
ve sonuqlar laqtmtgttr.

Evet, C.N.T. ana Iema olarak, iicret zamlaflnr va
da kogullafln iyilsgtirilmesi laleplerini yiikseltmeli.
OnUn ana lemast, toprakstz kdyliilerin loprak elde et-
mesi, labrikalarda ise iggi oz yOnetimi idi. Ama ne'asgari're de 'azami' taleplerinds derin bir ..agklnlk',
yaratabilmig deoitdi. Bir gok c.N.T. ,.rinderi,' 

igin ek1
mek istemi, biricik temel tema iken, birqok diijerleri
igifl de ancak bir qdziim arama yolu olaOitecekiz yO,

Melih TEZGOB.
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Yazrnlrn giriginin ve bundan sonraki boliimlerinin
vaohs anlaarlrnamasl iQln, "ekonomik temelll" kav'
iarn,ri,n ag,ilanmasrnr yar arlt gbriiyorum. Butada kul-

landlOrm kavrarn. marksistlenn '6zellikle bazr tartlg'
rl,lalairrrla kullandrklarl "ekonomiznl" ya da "qkono-

rnikorgiit" kavratn|lta denk digmez. Belirli diizlem'
lerds -ram talebi, qalrqma saatlerinin azaltrlmasl vb -

drtii$se de be im vurgulamak isledroim ckorromik
l.irnel" kdvl.rrilurl lqullgi (legisik Bu; kcza "cl\ollo-
l|rizr]l yonr marksist lcllnller kullalnrsak "sorl lalllil-
tle nriddi lrayatrn tiretinr ve yeniderl tiretrlnillin
t)elirlevicihol" velrne "akltiel ekonomlk yaplnrn
belirleiicil6r" y; da Qegitlerr tiirtinden iiletrlebrlecek;
(varolan iQiideDelirlenmrg) blr kavram degil anlatmak
isledi0inr.

19. viizvthn otoriter sosyallstleri ve llbertelleli'
''"ion,jmi( temelli" ve blhmci nitelikleriyle bazl ko-

n;laida birbirlerlni andlrlllar. Bakunin her ne kadar

tiniriiiii"ru, ve eOitim kgrumlan iizerinde yaptr$r

aclklamalar ve baz-en bilime yaptlol cesur saldrrrlar-

ia ortava crksa da, o da temelde kendini bu bakr$ln

Jr,isi"f eri kurtararnamrstlr. Marks, Engels, Proud-

tlon, saxrnin, Kropotkin;llk ikisigelecek iqrn; son 0q0

J, ouCmis icin, oioritevi "tarihsel zorunliluk", "6n-

LnEm-cz iot, iir" olarik gorm0gler' belkr de en Qok

moialaonenr veren hbertetlerden biri olan Enrico Ma'
i.G.ii iarir,noan bu nedenle elestirilmillerdir' Ma'
iiieiia. t<ropottin ve Bakunin'in emek lemelli brkrg-
laiurr. bilim ve lekrroloirye bakrqlalrnr, ilerleme mitle-
rini eiestirnristir. Ktsacast verilt gelQekligin, onlar ta-

r alrnoah tenrel alrndlgr noktalara yoneltmistir ele$li'
rilerini. "Ekononrik lemelli" bakll da tam bu nokla'
da orlava Qrkar. iltsanr "llomo economicus olarJk

"ii,nl.(. 
"dt<ononrk lernelli" bir bakrsrn kaynagrdrr'

i9. vuzvll liberterlerinin bir klsml ise qrkls noktasl ola-

rak. veir insanr alnrrslardrL Lrberler harekel har)lrn-

ca.iarihsel brr hareket clegildir. Onun konusu, talilr-

"ei 
in"an deOil, evrensel insandtr' Bakunin ve Kro-

oottin. Uirinditi kOvlliliik iizerine ve Pugaqev (2),
'Stenka Bazin (3) tiiiii 'hayduUar" tizetine gortiglo-
rivie. it<rncisi atilatrrn temeline dogayr koymaslyla gtip'

h;siz kavravrslattnda 'homo economicus"un Qok 6te-

sine geqmidterdir. AFta belirli noktalarda yerleqik kav-
ramlira duvduklarl gerekslz saygr, sonradan onlarrn

birQok o0rdncisi lalallndan de0igik yorumlanmrgtlr'

iste b0tun bu eeligkili yumak, isPanya'da liberler-
leri'n veni bir knltur alani geligti,ememeleli, bir kls-
mrnrn varolan sendikal alanda kimliklerini geqici
de olsa vitirmelelins, biI klsmlnln da topluluklarln di'
namioinhen kopmalartna neden olmu$tu(. ToPluluk
dinarii0inden, ia da dinamiklorlnden kopmak iste-
mevenier varolin olatlormu -sendika- kabul etmigler
ve 6u dolayrmla onun "reel" dtinyaslna girmiglerdir.
Bu da onlair ig savagtn "rasyonal planlamaslna", hii-
kiimetten d6ri bakanltk almaya, klsacasl ktiklu qelig-

kilere siittiklemigtir. Hernen higbirinin de sonradan
kalkrp, bu Qeligkileri savunlTiamasl, bu durumun on-
tar iciri ae icllioir celigki olduOunu kanltlamakladlr.

C.N.T.'doir 6$renmemiz gereken en iinemli gey de
bu bir avadr veiili olan dujumda, dioor ayaor, dteki
durumdi dltnanrn yarattr$t darslerdil C.N T hem
sendikavdl, nem d6 baska bir 9sy. SBndika olduou
siirece, ama meteliksizlerin skonomik 62 insiyatifinin

hareket alanl bulabildioi bir sendika oldu0u s0rece,
liberterlsrin destsklemssi fakat ksndi alanlallnl ya-

latma cabaslndan onun adlna vazgeqmesi gereken

bir kurumdu. Sendika olmadrSr siirece oteki bir top-
luluk alanrna dtinii$mesi potansiyellorinin guqlendi'

rilmesi gerskliydi. bugiin zS yaglnln iizerinde olan
C.N.T. bu ikinai y6neligi danemektedir'

Sandikalal, meteliksizlerin hareketlerinda her za-

man veri durumun bit t n.kabuliinii, bir ehlilegnleyi
i.rnlir ittiiur- Bu demek d.e0ildir ki sendikalar, kapi-

talizmin ekonomik rasyonalitesinin i$lsmedigi ddnem-
le(de oiiclii miicadelelerin oda6l olmadllar, klsmi
alanlar-yaralmadllar. Fakat her durumda sendikalar,
isci olmhnrn ve isqi kalmanln mantl0l gere6i ekono-
mik rasvonalilenin. emek disiplininin, teknolo,ll( ller-
lemenin vani temel ideoloiik tezin, "dooanln klt kay-
naklanvli. insantn sonsuz istemlerinin rasyonel
dozenl6mesinin" alact oldula, vs boylece dooaya
"dodal kavnaklar", insana "airetici g0q" olarak ba'
tan 

-aracci 
ideotoiive tutsak diiit0ler. Zaman geqtik-

ce. 19. vUzvrln ehiarnasyonalizm gibi ekonomik te-
*ute otirrt,.itan kavramlaitn.n iizelinde de yeller es-

msve basladt. Ekonomik rasyonaliie, blrakrn Qeqilli
uluSlarrn igqrlerini kardeqloqtirmeyi birbirine booaz-
latabilecek bir g0q olduqunu koydu ortaya' urwell ln

kaydettioi gibi,ieildikalarda srkl bir gekilde tirg0tlen-
mis "rleri" isci srnrf t:' "ikibuiirx sene brvunca, ispanya'daki yolda$-

larrnln yava$ yavag boguldu0unu seylettiler ve

destekiemek iqin tek bir grev dahi yaPmadllal'
Onlan bir Otqiide destekledikleri gerqek' ama
isoanva'va Yardlm kampanyalannda toplanan
oira dvni dtjnemds lutbol sahalannln igletilme-
ii igin har"anan Paranln beqte biri bile degil'
dir." (4)

Ve altrk'bonomuzde "ekonomik, polltik
enternasvonaiizmt' gibi kavtamlar, yant ekonomi, po-

litika oibi illaki tarihsel ktiklere dayanan brr
'lentJrnisvon.rtizm" kulaklaflmria eskiden ula$an hoq

lrir namolir. Sendikalar varolan insatllarln, varolan
durumlalrnda -yani i$qi. hizmelli, ogrenci vb - toplan-

drklafl br.itiin verler, hastanehaneler, ordular'.hapis-
niniter giui iarolan toplumun minyatLirleridir'
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"BaSka ttir deyi$le, igQiler neyse sendikalai cja
odur. " (5)

Ama bir de fazlasrdlr. Sendika bir kere varcldugun-
da arirk isqi de yokiur "iEiilik" ya da "i€qi slnrl" var-
drr. Bu li;:vram da rjyie kirniierinin sandrqr gibi her ya-
prlanl ya da her yaFlimayant kutsarnaya yelecek bir
kavra;r1 degildir.

Peki geriye ile kalryor? Pc'!it!k partiier b!lti, sendi-
k-alar brlli geriye oe kaldr?

Sdz geiimi "yap ve ornekle" tatzrnln iir:"inii olan
vakti zamanrnda Gerard Vinstanley ya da ba$kalan-
nin denedikleri, gr.inrimiizde gesitli "alternatif" grup-
larca denenen "czgiir" yagam korn0nleri ve ben:er-
leri riri? Soruyu b€fi kendirne soruyorirm, maalesef
$u alda sizin yilzyiize sarma Sansrnrz yok, ben ce-
vaphyor m: l-iayrr.

Analar Qocuk doqurdukqa ama "riretmedikqe", in-
sanlar birbirine aglk oldukga ama "mant!k ililkileri"
ve benzerleri kurmadlkga, ozgilrluk duyg su ve is-
tenri baslrrilaniayacaktrr. Belki de bugtin en cnemli
dayana$rmrz bu, bize kalanlar. Fakat "kalanlar" sa-
nrldr0r kadar iazla da degil ne yazlk ki. Gainumirz t3k-
nolojisinin yrkrr ve denetim giiciinLin Qeldigi d0ze;-.
de bu turde,r "yaf ve orneklg" Cabal3fl, Ce(migre ot.
dulu grbi kolay degil artrk. Zcr oldugu iQin .ni kargl
grktyorum, g phesir haylr. Fakat bence czgirl0k, ira-
de ve ke itdili0inder.llik grb; kavradr0imrz bizim iQin ne
kadar istenir, ne kadar "viirg' katiamiar da oisatar
yagadigrmrz di:ny3da fizikssl alanla n! Soklan yiiir
mi$lstdir. Bu islemler biline !erimizde ve ),iireklcrimiz-
de yaSamaya devam ediyor. "toplumsal" bir drqavu.
rum harekelini hazrlryot.

Fakal, e0er bu komiinsel "yap ve orneklo" degil-
se, varolant toptan olumsuzlamantn yolu, dervig htr-
kasr giyip, "herseyi reddetmek" degilse, tekil ama
adr biiyiik kahramanlar olmak de0ilse, (b0t0n bun"
lan yanlrg buldu$um anlamtna gelmcz bu elesttri) ge-
riya ne kaltyor?

Kendimizi varolan toplumsal mekanizoladan aytr-
mak, iginde doorudan dsmokrasinin, otkinlik?Cn de"
0il ama etkinlik iqin dzg[rl0g0n, horno sconomicus
bencilliginin de0il ama bireylitin yagadrgr, karar ver-
me organlanyia idari mekanizmalann bilbirindan ayn
bencilliginin de0il ama bireylitin yagi
me organlanyia idari mekanizmalann ayr|
olmadrgr bir "$ey", toplumsal etkinlik alant getiriyor
akIma.

Polilik olmayan (apolilik arilamtridn degil), ekono-
mik olmayan ("ekonomi" ile ilgilennieyen anlarnln-
da degil), aragci clmayan shlaki ve estetik bir Sey ge.
liycr akLma. (tlkz. 'Kara' 5. sayr "Dogrudan Demok-
rasi, Dogrudan Etkinlik)

"Yefti"yi yaraimak igin elzem olan, sendikalar de-
gil, ai'na insaniann ezgairle$me etkinliklerini gerqek
kriabilecek "t(,plumsal" alanlardtr.

-B -
DiPNOTI-,Ai1

(l) Vernon Pt;hards (Lgssons ol lhe Spanrsh Bevolutioo',
{2) Puga;iv y? da Pug;!of, Klzak ayakianma$t lideri.
(3) Sienka 6 'zitr ya da Sterdii Ra2in6, 17. yy. kOytrr ve (az.rk

ayakianrnast lideri Rieya'da bircok halk gaiklslna konu
olnlulrrrr.

{4) G.lorge Orwell,'Aslan va Unikorn' SokaL yaylnta , tg84,
s.28

(5) Vernofi Br.hnros a.g a.



20

BrR ELE$TIRI

Nedirn CEYHUN

Dergi|liz KAFIA'nrn Ocak 87 tarihli 4. sayrsrnda Ke-
mal Demir imzalr "Yenilmig Asilere qiqek Verelim"
bashkh bir yazr Qrkmrq bulunuyor. Anlagtldtgt uzere
yazr gegmi$in bazr deoerlerini ve moral boyutunu ko-
rumak kaygrsryla yazrlmrg. (Buna bir diyeceoim yok,
hatta bu endiseleripaylagabilirim bile.) Ancak oyle
goriiniiyor ki, bu yaprlmaya Qalgrlrrken yazt bir nevi
geqmig rnitosu (tabusu) yaratmrg ve her ne kadar ya-
zann oznel isleoi bu olmasa da bircok gey birbirine
kanqmr$ ve bir t0r "gaz verme"ye ddn09mUg. Bu da
bir $ey deoil, asll 6nemlisi, kimi insanlar dolayrmrn-
da bazr dUgiiniirlere oldukga haksrz gondermelerde
bulunarak, bir nevi "iman tazeleme" gosterisine d6-
n0$tiiriilm09. B6yle bir yazryr YARIN ve SAQAK gibi
dergilerde gorseydim (ki g<irdilk) hiq gaqrrmazdrm.
(Ya da Yalqrn KUgiik'un a6zrndan igitseydim) Ama
doorusu bu yazryl KARA tiirUnden liberter olduounu
iddia eden bir dergide gormek beni oldukqa gast]ttr.
Daha 6nceki yazrlarrndan tandrgrm Kemal Demir'o
ise bu iislubu hiQ yakrglrramadrm. (3. sayrdaki "Bii-
l0n Programlar lnsansrzdrr" yazrsr nefistr.) Diiriistl0-
oiine ve samimayeti're g0vendioim bu arkadag, an-
laqrlan biraz "i$kernbeden atmiS."

Hemen belirlmeliyim ki, Kemal Oemir'in vurgula-
dror bir ddnern sonrasrnrn "liberalizmin birey anlayr-
$rna takrhp kalmrs", "Bolca sanat dergisi okuyan",
orada burada cart cart konuqup, "suya sabuna
dokunmayan" belli bir entellektriel camiantn insan-
lanna tepki duymakla bir hayli hakll. Ne var ki, bu
"hakIhk" ona bazr diigiiniirlere gamur atma hakkrnr
vermiyor kanrmca. Yanrsrra geqmigin bu qiqek veli"
len "Asi"lerinde varolan oldukqa otoriter potansiyel
adeta alianmrq. (Eger bir takrm insanlar, bug0n biF
leylerden blkmrslaJsa, bunu onlafln otoriler tavrrla-
nnda da aramak gerekir. Yoksa sadeca 12'li bir ta-
rih tek baqrna yeter deoil.) Demir, bir "yanhg"a vu-
raym derken, bir baska "yanlg"rn sonuqlaflnr ade-
la gormezlikten geliyor. Kimbilir "Anti-Politika" go-
rii$lere sahip olsada politikanrn krzrsnraya bagladr0r
Su giinlerde birazok politik olmanrn hiQ de zararsrz
olmayacaornr diigonmUg olabilir. Ancak ben, gene de
ona bu pragmatik vo makyavelist iargonu yakrgtrra-
madormdan bunun bdyls olmadrornr temenni etmek-
ten ba$ka iansrm yok. Ve bence daha da kdtosii bu
sbylediklerine kendi ds iyice inanryor olabilir, ki 6ylo
gOriiniyor.

Bir donemden qrkan insanlar -ki aralannda K.Oe-
mir'in de olduouna eminim- teorik ve pratik.arayrgla-
flnr s0rdiirdiiler, stirdiiriiyorlar. Dooal olarak yeni bir
takrm perspektif lere ula$ryorlar. Klasik-sol anlaytslar-
dan iimidikesen ve o anlayrgrn iz ve sorunlaflnr tagr-
yan bu insanlar baglangrela radece tepki olarak sti-

"Ozgurliik her zaman bagka tiirlii
diisiinen iqin 629iirliik.demeklir. "

- Bosa Liikseorburg-

zii geQen geQmisin otoriler ili$ki ve yaprlanna el yor-
damryla bir tavrr aldrlar. Sorgulamalan durmadr, ye-
ni bilgilere, yeni teorilere, yeni isimlere y6neldiler. Ki
bir qoou bunu sandr$rnz kadar kolay ve sorumsuz-
ca yapmadr. Gene bir gogu bunu afaroz edilme, yal-
nrz kalma, tecril ve ktif0r edilme ve daha bir sUril psi-
kolojik ve liziki dlqlanma mekanizmalartna niaruz ka-
larak yagadrlar. Uoradrklafl t0rlU hakstzhklar ve illi-
ralarda cabasr labii. "Eskiler ", belki de o an gUqleri
olsaydr, bunlafl bir kagrk suda booacaklardr. Resmi
baskrlarda bunlann 0zerlerinden daha az eksik.olma-
dr hiq. Onlarda igkencelerden, hapislerden paylan-
na d0Seni aldrlar. Bunlafln bir klsmr ya t0moyle yor
gun diiqtip kabuouna qekildiler, ya eski qevrelerinin
baskrsrna dayanamayrp, "ozele$tiri " verip geri dOn-
diiler ya da bir takrm arayrqlannr daha da derinlelti-
rerek yeni olugumlann iqine girdilet. (Tabii bu sfireq
durulmadr daha) Evet, bu insanlann bir ktsmt Erich
Fromm, Wilhelm Reich, Michel Foulcault, vb- vb. oku-
dular, okuyorlar. (Bu yazarlafl okumak ne zamandan
beri "suQ" oldu acaba? Ne yapalrm ki herkes, sizin
gibi bir anda "Liberter Diisiincenin UQ Sacayagr"
Proudhon, Bakunin, Kropotkin'i kegfedemiyorlar ho-
men, at buyurun!) Yakrn bir geqmigle bu "eski" an-
layrglarrn nr0ridleriyle bazr lartrsrnalarrm oldu. Bana
"Bunahrn dOnemlerinde bunalmh insanlar -hainler!-
Fromm ve Beich okurlar. Bu gibi donemlerde burju-
vazi bu gibi kitaplann basrm ve yayrmrnr el alttndan
deslekler" gibisinden oldukqa aptalca ve g0ltinq ve
halta paranoyakqa savlar dne s0rdiiler. Sdyledikleri
o kadar saQma idi ki, sdyleyecek laf bulamadrm. An-
lagrlan onlar igin insanlann bir tek Marx, Engels, Le-
nin, Stalin, Mao, vb. okuma ozg0rliikleri vardl. Ve
resmi-ideoloiileriyle qakt$mayan hergeye ve herkese
sezisel bir diismanhk besliyorlardr. Daha da 0nemli-
si onlar Reich ve Froinm'da varolan 629iirliikQti po-
tansiyelin farkrndaydrlar. (Bu anlamda sizden daha
"ileri" idiler galiba.)

Ancak bilebildioim kadarlyla bu kitaplan okuyan-
lar sizin iddia ettiginiz gibi ne eskileri "hasta" bul-
dular, ne hapishaneleri dolduranlafln "sado-
mazohizmlerini tatmin igin" igeri girdiklerini 6ne siir.
diiler, ne de "cinsel sorunlar ve sorunlu aile
yagantrslnrn" bir triinii gibi aQrklamalar getirdiler. Ma-
alesel uydurmugsunuz bay K.Demir ve bunlarrn qo-

!u engin hayalinizin mahsulii. (Bunlar Sovyel Bilim-
lor Akademisinin meghur Marksologlannrn yazdror
"Erich Fromm ve Yeni FreudquluQun Elegtirisi" gibi
kitaplann bakrg aQrsr ve qok kotii Qarprlmalarla dolu-
lar ostelik. Sahi sizin bu sdylemde ne iginiz var?) Us-
telik bu insanlar Fromm ve Fleich'e elegtirel yaklag-
mayr bildiler ve aynca geQmiqlerini savunmayr da el-
den brrakmadr Qoou.
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Daha da ilginci (ivg0s0nii yaptrornrz bu eskilerin si-
ze sempati ile bakmadrklan pek aqrk. Ve iddia edi
yorum ki, (ki ashnda bal gibi larkrndasrnrz) ilk frrsat-
la sizinde canrnrza ot trkamaya qalrsacdklardrr. "Pro.
Udhon, Bakunin, Kropolkin bunlar bunalmh ddnem.
lerin insanlanna sesleniyorlar." vb. diyeceklerdir ve
deneye baglamrglardrr da. Ustelik bu d0$tiniirleri hiq
okumadan ya da kulaktan dolma lek yanl, qarpuk
QUrpuk bilgilerinin kiistahltgryla hemde.

. Eocr liberlerlioi kendi iizerinize ipotekli bir Qe$it
"ldeoloiik Birlik" gibi dii$f nmiiyorsanrz (ki maalesef
bana iiyle geliyo4 en azrndan bu konuda daha tem-
kinli, daha d0r0st ve farkl yorumlara aQrk olursunuz
ingallah!

Ne garip ki, derginizin gene aynt saytstnda "T0rk
Fa$izmi Uzerine On Dai$iinceler"deOsman Konur'un
onemle ve haklr olarak belirltioi gibi Faqizmin Komiin-
tern tahlillerinde oldu$u gibi salt bir politika, stntf al
datma, vb. sorunu olmayrp bir "ruh" ve "ktiltUa' me-
selesiolduiunu ilk vurgulayanlartn arasrnda bu iki in-
san vardrr. (Bu yazrda Trocki'den bahsederken, ne-
dense bu insanlafl es gegmissiniz) HiQbiri liberter ol-
mayan ama $ahane ve yagamctl deyimlere sahip Fe-
rid0ttin Attar, Nietzche, Kazancakis, Shakespeare'-
ye gosterdi0iniz hakfi saygrnrn bir damlastnt dahi bu
insanlara gostermemeniz oldukQa ilginq bir paradoks
gibi geliyor bana

Fromm'un daha Belormist bir yan tasrdr0r su 96-
tiirmez. (Ki burada Fromm veya Beich tartr$masrna
girmeyece$im. EOer bunu yaparsam onlan hiq de siz-
den daha az elestirmedigim anlaSrlrr.) Ama ozellikle
Reich'taki radikal ruhu ve yasamr ba$ka kimde bul-
mak miimkiin? Beich'in tiim yazrlan anti-otoriter bir
ruhla.doludur. (Marksist gelenekten ve Freud ekol0n-
den lam kopamasa da oldukQa radikal elestiriler ge-
lirebilmigtir o d6nem igin). Anti-otoriter duyarllhklar
taqryan bu insanr bir kez de sizin "KARAlamanrz" ne
kadar dooru? Buyrun elestilin ama bir crrprda mah-
kum etmeyin l0tfen. Once stanilizmin, sonra lagizmin
ve en sonunda da Mc Carthy'ciligin saldrrl ve iftira.
larna maruz kalmrs bu saygrdeoer ozgiirliikQ0nun sa-
vlrnmasrz anrsrna kar$r biraz daha sayorl olun ltitlen.
Ve dahasr uhr orla orlalarda gezen bir lakrm kendini
vc Reich'i bihnez Reich savunuculannrn yaflm yama-
lak neich savunusuna bakrp, blr lakrm enlellokt0el
e0ilimlerin Qirkelliklerine bakrp, bunun acrSrnr ondan
Qrkartmaya kalkmayn. Brrakrn onun karalamasrnr oto-
riterler yapsrn size ne oluyor? Onlartn eskinin "kar
ddglik ve dayanrsma ruhunu" ne kadar kotiiyc l.ul-
landrklaflnr ve bir "siir0 duygusuna" qevirdiklerini bil"
miyor gibi konusuyorsunuz. Hayalinizde yarathoinrz
"diilman"lara saldrrrrken, kimbilir belkide gerqek
dostlannrzr kendinizden soouluyor olabilirsiniz.

TEK BA$TNA BIR ADAMIN

ARKADA$LARI

KALEMLE KAGIT

oRTAK Ain ig YAPTYORLAR

BiR EL VASITASIYLA

YAZACAKLAR

Halikarnas on senedir gelmedigim bu yst blr sev-
qi limanr olmug. Barut lrQrsr gibi olmast o yozdon
aiikut-haval kadar bk sevgiyl boyulen ikinci birsey d0'
QurUlembz. Haita 96yle direbiliriz, gok basit bir dosl'
fuk duygusu beklediginiz, itimat etmenizde hiq blr sa'
krnca bErmadiolniz biri eler kargl cinstense, istedl-
dinizle vaotrklai arasrndaki biiyuk farkt tesbil etllul-
;izde, 6eiqekten insanlara sevgl duyabllen blrlysb'
niz bu garfabuk grlgrn bir agka ddnils(iverir' Genel
olarak Deliiik, sevme yotBnegini kaybetmemig lman-
lann kaybetmis insanlar karqHnda gaglrmalan ve on'
larla sevgiyi, itimat duy-usunu yeniden yaratmaya yil
nelik gaba'taflndan d6 ar. Qagda$ toplum kendi de'
gerleri iQinde anormal, gizolrenik orlak lepkiler verlr
te bu tepkiler sonucu ortaya qtkan karglt tepkileri de'
tilik sayir. Birlikte yagayan glzolronler llmarhanBye
kapatrlmaz, ama blreysel olan olduriilebllir bll€.

Caodag toplumda otoritenin parmakhklar araslna
kaiaimalr0r'qok az insan vardlr: Nietzche okumak
hairanftk uyandrrrr, onun gibi davrandlolnlzda anli'
koinunist yi da taqist olalak algllanabilirsinlz' 90n'
k0 o meshur, siz koleslnlz. Ne kadar qok savsTgenlz
insanlar o kadar lnanmaz, balki de lgln lgln lnanlrlar
ama bilinclerinde sizden nefrei etmek lsterlet ya da
ederler. Bagkalannt sevon blr insanln do$al olduQu-
nu kabul etmok bug0nko toplumsal ya9antmln sonu
olur. Gerqeklen soven iki insanln bulunduou yordo
oiorlte de, idooloil de, dil de yoktur. Suskun blrllkto'
likler ddneml vardtr. Ayklar gonceledne stk slk 96y'
le yazarlar: ctldtrmtg Eiblydik. Evel alk insanl
'an6rmalllkten; kurtarir, 6zg0rlegtirlr onu. Bu 6290r'
Itiiii krskanrr ama ondan korkarlar. BaSrmsrz olmak'
tai korkan insan eninde sonunda ba5anslzll!a mah'
kumdur. bunu hsrkes blllr.

Canrm srkrlyor, 6yle gok stktlryor ki cantm. 
. a

SonuQ olarak her ne kadar KABA dergisi Qevresi-
ne "ait olma"sam da KARA oluqumuna en aztndan
g<in0ldaq oldugumu sOyleyebilirim. Yapmaya galtS'
tr$rnrz girigimin oldukQa cesur ve saygrya laytk oldu-
gunu driQiiniiyorum. Lutten bu olu$uma bu tip yazl'
larla 9619e diigiirmeyin...

s.KoSAK

Saygi ve Dosllukla....
I



ART}INBAhI

Hig kugkusuz, Kasrm sonu ve Araltk basrndaki olav-
lar, bir baktg aQrsrna gore SU grinterde kipan,nrg tiir
paranlezdir. Bu parantezin kapanmast da van-cenel
bir rahatlamaya yolaqh... Dizginleri kaqrrdrfttann-, his.
seden her renkten politikactntn raha amast. Hatta,
kendi iQlerinde ve sankionlara raomen, pa ak veren-
den iirken liselilerin, Universilelilerin raha amasr. O
halde birden parlaytp sonUveren bir saman alevi, bar-
da$r tagrran damlantn suzuliip akarak, dengeyi ye.
niden saolamast olacakttr olan biten.

..Demek ki, her gey yeniden duzene girecek, ri!ren-
ciler okula gidecekler, Ooretmenler ooretecek ve sis-
temin manttgt gereoi, kagtnrlmaz olarak eleyecekler,
politikactlar yonelecekler. polisler coplayacrklar, bir-
kaQ sene sonra hiq kuskusuz, diiniin ate$literini amir
olarak, hatla polis olarak goreceoiz. Bu daha tince
de oldu.

Bir d0StU bu; gerisinde belli belirsiz bir 6ztem bt-
rakacak, fazla erken bilti0i iqin de garip bir rahatstz-
hkla uyanrlan bir dii$.

Belki. Ama dfislerin iz btiakmadtornt iddia eden ya-
nrIr. D0glerin izlerinden kurtulmak onlara ulagniak
kadar bo$ bir gabadtr, ancak s0rekli tekrarlanan g0n-
delik hayatrn aldatmacastnt bir 9im9ek gibi aydinla-
trp bir anda kavratan isyankar bir $eyler vardtr, diis-
lerde.

Unululmayan Seylerdir bunlar. Ne kadar krsa s0-
rerse srirsiin. oyle anlar vardtr ki, bir geyler bizim ken-
dimizi daha mutlu, daha zengin, dioer insanlarla da-
ha fazla iletisim iqinde hisselmemize yolaqar. Bun-
lar silinmez.

Resmi larihin suskunlu$una raornen, "Otoriteyi
,ala9aor ettioimiz o grin" unutulamaz. Bu anlarda, oto-
rite, estirdioi a$ikar terorle, bu mutluiugun ve umu-
dun onun iqin ne kadar katlanrlmaz oldugunu kanrt"
lar.

"Bir daha aslal", yeter ki bunu hattrlasrnlar;
"diizen" yeniden sa$landr$rna g<ire... /ryrrca bura-
da yazryorum ki, Pasqua (lci$leri Bikan.) bir silprUn-
liidiir. Artrk bunda[ kim S0phe c(,.ebilir? honu, ne ka-
dar iinlii olursa olsun lek ba$rna +ahsideoildir, o sn-
dece bir sistemin u$aur. Bir bagkast ah rakltkla da-
ha incelebilirdi ama d-.vletin cevabr degi$ik olamaz-
dr.

itiraf elmek gerekli mi? Blzler, "Bi.itL!n iitkelerdeki
liberter eoi!imlei', gerQekten goniilden liberlerler,
farkl egilimler yriziiaC-.n, kim olursa olsu,.l yonlen-
dirmekte aciz kaldrk. rlpkr diuerleri gibi. hiAbir qeyi
dngoremedik, anlayamad;k. Olanakiarrmrz dahilirlde,

Alain

Ceviren 3"5r, tUtUT
!niOrr!alicns [fe,iexions Libertaires

FRANSA

ilitiundugunuz ljerde ve kendi:nizi en derinden liber-
ler hissetli5i,"niz noktacie iiarekete kairldrk.

!6 iie 68 karsrla$ttfllmak idlendi. Olabilir. Ame en
aQlk Lai. t,rlrar:onra lekrar Orlaya grkan yartm kal-
m's dil$ r,ileliiidir .36-68-q5. Temelde apayn olayiar,
.iqcek avnr urr,.-rt. C,:qrnli olan bir nokla da gu ki, qe-
qcri zarflan b,cytrnca bir,,^ok Sey degigti. ''

Fiici-,ir gey la:';rarre;r onceki gibi o!mayacak. Ama
bu degiEirnde kim g;diie ker:dir,i uyduracak, kim kok-
ten.ri bir k.Jpu3u gerQr ,(lcQtirccek bilmiyorum. E$ilim
sisleminiir eleyrci ve elitiat karakteri ii2erindekitar-
tr$madan geriye ne kalacak? Oz-orgritlenme (auto.
organisation) arzusundan ve deneyinden? lktdara
yaprlan Qrkr$tan?

Oyle tahmin ediyorum ki, daha simdiden sosvoloo-
lar bu sorular Lizerinde caltgmaya baqladrlar, dev16l
yarafl na kullan,labilecek QOztimler geiigiirmeyi deni-
yorlar. TrDkr 68'den sonraki gibi.

Ancak benll!imizi gok k!sa bir srire igin yalaylp, ge.
Qen bu taiif edilmez tad, boyun egmez bi; kargiqr-kt$
olarak kalacak. Bir gri.r, bu mullulugu daha iyi lad-
mak, belki yeniler ini kegteimeh rcin Gkrar bu hatrra-
yr dirlllmek .lerekecek.

Bu ya m kalmts dilgiin izinden gilmeliyiz

I

I

BIR
9l

GRffiVENI$\I
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Nihayei onceden beiirler.:mig bir h6d'Jfi savunma-
yr amaglamayao delgiye kavugabiiciii.:. Eskimig zin-
cirler yerine yenl zincirler seqtirmeyi amaglamayan
deigimiz var arlrk. l(ARA'yr ohuduktan sonraki coF-
kum ya$amayanlara anlatrlamayacak t0rdendi. tsiI do
bu ozgiirliik katrnda benimle lleraber o!mayi seeen
dos{la mla bu dtrygulari paylagmak oldukga sevin-
dirdi beni.

Artrk yalnrz degils!niz. Varoian kurumlagmrs yatgF
!ardan bu denli railatsizllk duyan, lopiumsalllk acirna
lasmayla dolagilnliraya kar$l grkao yalnrz siz degil
siniz. G venebliirsiniz bizlere de", Nietzcshe, SU SO-
ZU ile:

"Egemen diiq0nceni lSiime:. isterim ben senin,
troyunduruktan kurtuiCrrgunu degil."

artrk bizlelle.
Sizlerinde bu sdzri en keskin 6zgtirli!!rle beyinlere

kazrmanrz gerekir. Qflnkrl srnrrsrz azgiirlilk deyirrce,
diledigi zeman sckaga srCmayr, qeberinceye kada.
qiltlegmeyi anlayarrlar hala hayli kabank. Bir de ya-
rrm yamalak oSreniirnig hrilgilerls ya$anan duyguy3,
d0qiinceye, riretiien sanata bir isim koyrnayr, salya-
lar akrlarak l,.ekleyenler de az degil, Ogrenmek, dii-
Sii!1mek ve yagamak yeril"ie inanmak, yargrlamak ve
isim koymak gok daha kolay ya ondan. Ve sanki ev-
ren onlann paha biqilmez teorilerini ispatlamak icin
deviniyor.

Varolmanrn y0kdnii ia$,ma cesaretini onlarda,s-
ter istemez gosterecekler, rrutlu olinak zoruniulugu-
nu onlar da istel istemez anlayacakiar. Ve yrkrcrlrk,
umarsrzirk, delilik, bencillik olarak acilandrrdrklarrntn,
niye onlar igin dergi qrkardrklanni Lrir gi.in anlama fir.
satr bulacaklar. Ama ne zaman? Hiq qijphem 

've ace'
lem yok., biliyorum ki gerektioi zaman.

40"lik sevgimio baganlar.

-GERQTK_
inandrm gergege

biraz gerdirn,
biraz qeliti,'n

koptu.

._DEV'li[4_

Daha dooru,
do0rudan

daha dogrudur.

-iTLEFE iTQE-

ATIN OLUMU ARPADAN
itin iiltimo etinizden olsun.

U ismail QELilviST

EMEKS!iHN
BA$KA runrusu

60'ir filafln s runCa, d$nya "protest miizik"ten
sdzelli, l'l:il;i da ediyr.rr. Soicularrn ilalii' Boo Dylan
lsa'ya, gerg krzfa;rn 'sovgilisi' Cat Slovans Muham-
,'red ? doi! llzgin rrlaisa da, Jim l'.4arriscn'rn uzlag-
tnaz oriur.i.!e llugrinirig kadar gelda.

Tiirkiyeli a.ri t0rkticiiler biraz gecikmis de olsa,
uzerler;flce bci {6 crirsa (sori!nda ldris elbiselerini
yenidan di(er, kimidovletin keiser salcnlannda bag-
larira v9 buzukilerifli rievietin prol;agancJastna, kimi
teie""izyon reklamlanna iidiinq verlycr)'prctest m0zik'
lallaflnr edebilecek ciiele geldiler.

Birnlarrn arasrncia. benim SUha diye lrir dostum (ei-
betleki nesnei ds0erlendirnrekten o!dukCa uzagrm)
"Dcsl!ai:m Yetar Bana" adlr bir kasei iqine bazl gar
krialinr sr0r$tiidr. Anlayaniar, teknik, estelik v6 hatta
ticari bir yi0ri eiegiiri duzdiiler. Daha da dizecekleF
dir. ge$, (y;ne nes;rel degilim) sadeca bir garkrslnrn
$inasi Danrsoglu'na aii olan s6zlerini yazrp yoi!uyo-
rum. Sizin derginizi okuyanlar bunu da okusun isie-
dim. Belki dinleyenler, kaseti satrn alatrilirlcr biie..-

EMErigiNiN 1Ufli(USU

Misliindir canrrI] mesai yapfilazam
t\,4eier az.iriaya do,/eler beni
Salar saat saijah il.i kalkr azam
Meler s;iqr;r ceko ciiiteier befli

Dokuzdan altrya mesai elzem
AOzrnda diidi.ig0 veziriazam
Bir geldim mi istesem d6 kaqmazam
Meoer hesap kese aialar beni

Aman boyie $eyleri hig sevmezem
Gelir gider trivbe ah$amazam
Temtrellik hakkrmdafl gayri donmezem
tuleger miskin deyii azeler beni

Temmuz gel;r dgniz deniz gazmezern
Seher vahli sarrm saz:m qalmazam
Qileye kapan!p el!.ar elmezen'r
Me0e, parain .vok$u9 iulmu$lar beni

N ANK.

Sayln Baylar,
Kulti.ir postasrnrn ne denli engin bir pota

olduguna KABA ile bir kere daha gahit oluyoruz.
Osrnan Konur lslam ahlakrnrn estelik degerini

bir kere daha drigunsi]nl
Kardesimiz Kemal Demir ds herhalde B0trin

Prograrnlar lnsarsrzdrr demek istiyor.

Saygrianmia

Ll Selami ALAGOZ/iST.
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Sayrn Kara Dergisi,

Cildiniz.gibi "kara kala"nrztn olmamastna
sevindim. Bunu $imdiden kullanm. Doyurucu,
araQtrncr bir izleniminiz oldu0u lran yaztstndan belli.
Demokratik savagrm 6nc0sil olarak, demokrat
olarak v€ya olmasak dahi lran gibi koktenci,
6arsrtrcl, dinamik ve en azrndan stim0rUlen
halklara bir geyler verdioinin bilincinde olarak,
taralsrz deosrlendirmeniz basln iqin gergeklen
aiviilmeys deoer.

Varolanla yetinmek, her derginin harcr de$ildir;
hele para babaldlrna srrtrnr d6ndermi$se, "Qark-l
felek" gelse de o "eski tastan, eski hamamdan"
dem vurur. Devrimci ahlak; peginen kabullenmig,
onyargrlardan yana tavrr taknmaz. Qunkii
gogulcu demokrat aydrnrn iglovi bu olsa gerek.

Ama gunu belirteyim ki, "cehennem" olmaktan
ote bir amacr guduyorsa yazar, neden lslamcrlann
cenneti, beklentisi deoil de "cehnenemi"
yakrlnrmrg baglr0a?
. Yayrn hayatrnrzda balanlar; nice yrllarda

betaber olma dileoiyle...

f) Mehmet KOQAKVELi/ANK.

KARAYA SELAMLAR

Gergekler, en biiyuk kahramandtr ve bu
gergekler giin gelir kalamrza vura vura bize
dooruyu 0gretir. Zorunluyuz ona uymaya. 80nk0
yagama bieimi bizi buna zorlamakta.

Ger9ekten "KABA"ya saygt ve itgi
duymaktaytm. En azlndan bir tartt$ma ortamt
bulabiliyorum. Santnm benim gibi binlerce insan
var ve hayktrmak istiyorlar bu gergekleri.

Saygrlarmla

eiziru KAvcAMrz

Bu gidi$ oe zamana kadar s0recek biiyte" diye
soruyorlar. Yand, asltnda belirgin vo oldukqa Cok aQtk.
Ama anlalrmr suc olabilir, olmayabilir de. Ama onu
anlatmak $dyle dursunda biz balka konulara bakaltm,
Sdyle katalan bulandrranlara galaltm.

Ksmal DEMIF, "B0liin programta, hrsansrzdtr,'
yazrsrnda devrimlerden ve bunlar icin olugturulan
programlardan sdz etmekte, YazBtntn sonunda da. .'insan
son d€rece zengin, son derec€ ele avuca s6maz bir
yarahklr. Onun yeniyi yaratmas ise, ancak -ogkun bir
programsElk icinde harekel etmesiyle s6zkonrsu otabitir
demekle. Bu arkada$tmEa ne denkse azdtr. ..Hak vermek
mi gerekir?" .Hayrr-kesinlikle-Hayrr-

Toplumlafl inceledioimizde, "Biz loplu olarak ya$arsak,
vah$ hayvanlara kar$r daha bir gocle karfl koyabilidz. Biz
daha kalabalk olarak ava gidersek, daha gok hayvan
avlar, biz daha iyi Cahsrrsak daha qok ekin eker, daha Cok
airiin alrnz." Bunu d0$0nebilen ilkel insan, kendincs bir
program yapmEtrr ve bunu d0$iincesiyle batarmrstr,.

Daha sonraki toplum a$amalaonda insanlar bu
d0$onceyi genislstergk kullanmtglardt. Vo geldiler geligmit
kapitalist sislemo. 9imdi bilimsol vo l6knlk geli$meler hop

bir pogramn sonucunda yaprlabilmekte. Vs bunun
Eooucunda 9ok gozel $eyler bulunabilmekte. Konuyu lazla
agmayacagrp, yalnEca basille$lirmek isliyorum. Sevgili
Kenal OEMIF, "Siz okula giltiniz mi? Gittiyseniz size
verilen sistemli program olmasaydr siz o s6z0n0 ettioiniz
coskun yaratlclhot yapabilir miydinlz? Bir d0i0ntin, hle
okumayan insanlar oe yapabilir ve ne yapmaklalar? Bir
dlliniin ABD-Japonya-SSCB bizd€n ned6n daha Cok
ilerdeler? ProgramsEhktan mr acaba? Tiirkiye'ye bakrp da
o k{ic0cik yanm kalmF diil0ncelsrinizle l0tlen lahlillerde
bulunmayrn. Q0nk0 gerQekler, bildrginiz grbi deoil.
Ooronmok isllyorsantz, lulloll bokloytn, anlalan olur.

Suat ALACA, "Kara Karaoolu'ndan, Abdurrahman
Qelebi'ye" adh yazrsryla, akhnca ders vsrdioini sanryor.
Oysa yalnEca kendi zavall rgrnr sergiliyor. Sosyalist
olmadlornr s6yl0yor. Ohbilk, hic kimse tam anlamryla
sosyalisl degildir. 9onkii uygulamada sosyalizm diye bir
$ey yok. Yalnrzca kitaplarda kalmrl leodsi var. Durum
buyken, gercok sosyallstliklgn silz elmek ayrp olur, Yalnrz,
bence ayrp "Ben sosyalistim" diyenlerde degil
sgsyalistlEre galanda. qiinki her ilci haklannr savunanlafl,
her hakslzloa karfl Crkanlan, her sosyalizm hakkrnda yazr
yazanlafl "sosyalist ya da komonist" diy€ suclamalan,
karalamalafl, bundan da 6te, hocrelere almalar, ilkence
etmeleri, 6ld0rmelei ayrp olmuyor mu? Zavallr olmak
gergekten k6lo. Bir d09un0 anlamadan ve uygulanrrlrgrna
bakmadan karalamak, saldrrmak Qok kittii. Oysa saygrlr
olmak gerekirken ve gaizleri aQrpla bizleri kimlerin
s6miirdiioiino, kimlerln bu hale blzleri getirdigini anlamak
gerekirken, karaya kara ile gidip kalalanmrzr bulandlrmanrn
anlamr ne? Nedir anlamt? Soyler misrniz Kara okuyuculan.
Kala yazarlan, s6yl9r misiniz sayrn Sual ALACA, sdylgr
misiniz Kemal DEMIR nodtr anlamt biilrin bunlann?

Bizim daha bagka $eylers gorsksinimimiz var. Dooruya,
giizele ve en giizel $eye ula$mamtz ger€kli. Bunu
anlayalrm artrk, kabul edelim bu gerce6i. Kavga; sen ben
kavgasr deoil. Faii6l, sosyalist kavgasr degil. Ya da dinci,
rrk9r kavgasr dooil. lnsan gibi, insanca yalama kavgasr.
Nedir insan gibi insanca yaqama kavgasr? Bunu anlalmak
icin zaman erkgn. Yalntzca bilinsin ka, bu kaflgrkltotn
sorumlusu ns ig9i, ne 6gronci, no do kdylgdiir. Bagkastdtr,
balkasr. Somlren, vurdu.an, bdlen ve llim Chkioliginl
gizlsmeden g6slergndir. Onlan anlaya[m ve onlara kargt
uyanrk olup, telikle durahm. Buna ihliyactmtz var, baska bir
geye deoil. KaEya kara lle gitmeyelim derken, bundan s6z
ediyorum.

Giin gelecek, bunu anlamayanlar olacak, anlattlrr onlara,
anlatrlrr. Tekrar ediyorum. Manltkh olaltm.
MANTIKLI....
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METIS YAYINLARI
YA$ADIcIMrz DtiNYA oizisi
YasadrErmlz Diinya dlzisi, hrzla ds0i$en
diinyanm canh ve g0ncel bilgisini ta$ryor'
Telovizvondan izlenmgyen' gazeleden
okunmiyanlan sutiuyor. Giin0miiz diin'
vasrna iliskin haberlere bir de onlatl ya-
;aknlafl ; 9620yle bakmay hedetliyor.

Diinyad6n0yor! ve siz de r.izerindesiniz...

lrr*r lem BOBBY SANDS
li$$' i"kE. kmpb'i.. bktu trd:

HiicremdeE@} BirGiin FAWAZ TUFXI
Bir Miillecinln Anrlan
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Akrl Tutulmasr
Max Horkheimer

Qev. Orhan Koqak
Deneme. Ekim 1986
214 sayfa

Frankf url Enstitrls0'ntn kuru-
cusu Horkheimer'rn bu en te.
mel yaprlr aynr zamanda en
agrk. en kolay ' metinlerin-
den biri. Kitapta, Balrdug0n-
cesinde Akrl kavramrnrn
sertrvoni, dnce huraleye ve
milosa karSr macadelesi ve
ardrndan kendisinin de bir hu-
raf eye d6nr.lsmesi lartrstlmak'

tadrr. Faqizmin BaI Aklrnrn
larihi icindeki yeri, bireycili6in
sonucunda bireyin 610m0, iSQl

harekelinin imkenEfl ve diren'
me g0cu: Bunlar. Horkhei'
mer'rn bir toplan yrkrm
doneminin ka2andtrdtot per'
speklit aqrsrndan gdzden ge-
cirdioi lemel sorunlatdrr.

MANGAFET HANOALL
Nikaragun Devrimi ve Nadrrllar

Sandino nun
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