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o sdzler ki acrdrr
mapusane avlulannda

demirli krrbaglar gibi gaklar

o sozler ki srraslnda
gigek agmrg bir nar agacrdrr

da$ ufkuna vuran deniz aydrnh$l
srrasrnda gizemli brgaklar

o sozler ki
imgelem sonsuzluSunun

ategten giiliid0rler

kelebek garprntrlarryla dogarlar 6ltirler

o sdzler ki kalbimizin 0sttinde
dolu bir tabanca gibi

6liip olesiye tagrrrz

o sdzler ki bir kere gtkmrgtrr a$zrmzdan
uSrunda aslhrrz.

erilu iLHAN ,,o sOzLER Ki',
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NEREYE ISLAM?

Osman KONUR

KARA'ntn 3. saytstnda "isldmcrlarrn Kutsal
Cehennemi" ba$lklr yazrmda bu konudaki tarlrgma-
mr sUrdiirecelimi_vurgulaFr$, tarhimama 4. sayrda-
ki "Tilrk Fagizmi Uzerine On D090nceler" baqhk[ ya-
zrmla devam etmigtim. 3. sayrdaki yazrmr, "... Buna
kargrn Hasan Sabbah, Baba lshak, $eyh Bedrettin
kiiltiirlerinin dilini kullanabilirlor..." qeklinde baglayan
bir ciimleyle bitirmiltim..

"lshm" kavraritnrn, "m0sluman" kavramlnl kul'
lanrmlarda 6yle boyaik muolakltklarl var ki, bu mug-
laktklar blzi islemi bir toplum istemine kargr mUca-
delede alledilmez yantlgtlara ve dolaystyla onarllmaz
yenilgilere s0rukleyebillr. Sozgeliml "musluman"
kavramrnrn, kendisinl b6yle niteleyen herkese kargl
tavrr a[nrSr agrsrndan genel geger lantmt, kendimizi,
hlg de yalnrz olmadrgrmrz Ulk€mlzde aniden yalnlz
olarak bulmaya, giderek kendi kiilliiriimuziin vazge-
gilmez iioeleri haline gelmig olan ve bize yiizyrllardtr
kaybettirilmeys, unutturulmaya u!ragllmtg bazt de-

oerlerimizi yltirmeye g6l0rtir.

Annem m0sl0mandlr, sanlflin miisliiman olarak da
kalacaktrr, Qiinkii T&rklye'de yine kendilerine mfis-
luman diyen bh ana babantn evladt olarak doomu9-
lur, bamileri sever, g0zel okunan bir ezanda mutlu
olur. Ama santrtm, stizgelimi Fransa'da hnstiyan bir
ana babanrn gocuou oiarak dogsaydl, durum boyle
olmazdr. Sevilen Notre-Dame ve Ave Maria olabilir'
di avnr kolavlrkla. Hadi lllral edelim, ilahi sevenimiz
az mrdrr? lla'hisiz, ezansrz ve daha bir goklan gibi, is'
l6m igine srkrgtrnlmaya qaltqtlan ve orada hem "is-
lam devrirncilari" hem de aptal "islam eleqtirmenleri"
tarallndan bogulmaya qall$tlan birqok "qey"siz az mr
yavan olurdu kigiliklerimizl

"Din ozilenlerin afyonudur" demiq ise Feuelbach
ve Marx da tekrar etml? ise hu ciimleyi, yine de bu
kadar basii degildlr dururn. Oinler, ama biit0n dinter
muglaktu; hrristiyanhk papalar grkardrlr gibi, hrristi-
yanhk adrna en giiQlu kilise yakrcrlannr, papaz yok edi-
cilerini ds yaratmrglrr. Mtisliimanhk halifeleri kadar
as:yi yine miisliimanlk adrna lantmtqttr. Sorun
"lslamcf' ya, -ama miisliimana de$il- 9eyh Bedred-
din, Baba lshak, Pir Sulian Abdal vs hatta hatta Ha-
cr gektal m0slfiman mrdir? diye..Sorun vahdet-i rnev-
cut gule( baliniler miisluman mrdrr diye. "Haga siim-
me haga"ya, ".. siimmo haga" peki neden? Usl8lik

biitun bu insanlar kendilerini miisltiman olarak nito'
lendiriyorla( peki neden?

islamivet ozellikle iranltlar ve daha sonra da Tiirk'
lerle tanrsmasryla birlikte hlzll degigikliklere ve ge$it'
liliklere kbnu dlmustur. Manicheanism' zerduqtilik'
Samanizm ideoloiii bovutlannda elkili olur ve kendi
(avramlannr s0re6e dahil edorken, goQebeligin dina-
mik yasam biqimi de baqka bir d0zlemde s0rece ken-
dini dayatmrsttr.

Bu dinamik etkileri m0sl0man oluslarlyla birlikts'
miisliimanhArn icine tasrvan T0rkler, islama birkaQ
dedisik bovuita v6niliklei detirmi$ler ya da varolan ba'
zr dinami( 6zetilt<teri geligtirmislerdir' Allah korkusu
kavramr verine Allah siviisi kavramr, goaebelioln di'
namiklidi stird06ti s0rece qeriat kavramt yerine ruh'
sal bir kivram oiarak "qoniillerin fethi", doganln bU-

tiinliiklU kavrantst ve "nesne"lerdeki 6znelll0ln hemen
bi.it0n Anadolu islam dii$tin0sUnde yer al$l, canll va
cansrz varlrklarla Anadolu mtisliimanlnln kurdugu di-
aloqlar. Anadolu islamlnl otantik islama klyasla Qok
dah; doqalct bir anlayls haline getirmislir. Bugiin ve
britiin islam tarihinde kalkl$ noktasl islamidevlet olan
Gtdrn'" viri seriatqt islAmcrlann Anadolu halk isl&-

mrna ls Mardin'in "volk islam"r anlamlnda) hutafe-
tei sald'rnsrvla vOnelmesi bosuna de0ildir' Bir dinde
biivnk bir t6oluma ve devlele ydnelik en biiyiik dina'
nrii- sovutlama. qenelleme v6 kutsal metnin olorite'
si kavrirntandri. -Bireysel iq diinyanrn fethine daya-
nan insana verilmig dmirleri ne olcUde yeline getir-
di6ivle der:ilde kendi potansivellerini ne 0lgiide zor'
tairSrvla dLderlendiren, qeviklerle konu$an, odunla'
n oie'n'ranlbu "oeylerl6"' "gciriiEen" (') biiliin bu
"sac:'rallklJrla" dooan!n farkl, bir tasatlmlnlll ve blr
li,ii rl;li rirc!I6l$ ipuQ!arlttt vqren, buralaidan kalkarak
o rki .rn la! fl!i vri(icl sdzciid! I lallacr Mnrlsur'dan dev-
rrl:r:.k bin'eice kere 'cielhak" (ben tanrlylm, ben
doEIU\ u;n anlsrnlarlnCa lil,llanllabilr0 Ciyen bir Ana-
oniir ti:lk istamr, stipilBsiz $eriaicllar tarallndan ilk
di.i$mar, olarak goriilecekti, oyle de olmuitur'

/'! "(iiirilcmlrk". Beklasiterde qcleneksel bir davranlsa vori_
' ron ri<i. aelrisi aiisiinoesi d-ooadaki her varlroa bir "can '

artc,alr ue oniarta itisti kura' Qorba iQmeden iince kasr-

Ei 
"n'net 

. vatada vataiken, yastr0l ve yorganr opmek gi'
6i. r,rekta!i'get;'negindc huna "giiliisntak" denir'



6nce Anadolu Selguklulan devleti, sonra da Os-
manh devletinin kurulu$u ve merkezi otoritesini sag-
lamasryla halk islami ve resmi islam arasrndaki 96-
ligki daha bir yllzeye qtktt. Temel sorunu islama uy-
gun (kur'an'a uygun) bir dilnya diizeni olan geriatat
islam, zaten blr dovlet, merkezi ve 'btoriter" bir dev-
lel iain biqilmls kattandt. Boylece Seriatgt istam, Ana-
dolu'da Blzans'taki kilise benzeri bir rol ytiklenmeye
bagladr. Ayn bir kurum olarak ortaya qrkmadr deviet
iQinde bir "aygrt" halinde 619Utlendi, kitise Bizans'ta
nasrl aynr zamanda dinsel bir stfat tagtyan (Basile-
us) imparatorun aktl hocast, yardtmctst, destekqisi,
bazen elestirmoni idiyse, resmi islem da Anadolu
devletlerinde benzer blr tarzda drgiittendi. geyhol is-
lam'dan, miiderrise kadtya uzanan koskoci blr hlye.
rar$iye d6ntSt0.

Fakat "oloriter" Anadolu devletleri gorek ellerin.
deki olanaklar, gerekse zihniyetleri bakimtndan tota-
litor olmaklan gok uzakhlar, {otaliter devlet yaktn d6-
nemlerin bir iiriinaidUr. Dolaylstyla heniiz otonomlnin
veAzg0rlooUn ,izlksol alanlan sozkonusuydu. Bu ise
halk islamlnda sadece Bizans'tn manastrilanna ben-
zeyen tekke ve zaviycler ya da tarikatlar yoluyla ol-
madr. Boyle "somul" orgiill0 biqimlerin yinrsira or-
tak.anlaytslann ayaklanma ya da bi;likte eolenme
Seklinde ani patlak verisleri, anonim halk deitanlarr
yaygrn fiziksel alanlara hata sahiptiter. Bu ortam
"enelhak" diyen Mansur'a ve "puta lapan da Allah'a
tapar" (1) diyen Muhyiddin-lbn 0l Arabi'ye dayana-.
rak,
"Mal sahibi mUlk' sahibi
Flani bunun ilk sahibl" diyen Yunus Emre'yi

"Hakkr ister isen ademde ara
lrak'ta Mekke'de deolldir" dlyen Kaygusuz Abdal'l
"Mansur ila vurup dara Qekildim
Yust'la kul olup bilo saltldlm
$am'da lsa ile g00s qsklldlm
Musa llo dahi Tur'dan gelirim" diyen Geda Musli'yi

(1) Aktaran Abdolbaki G6lprnari, 100 soruda tasawul, s.99,
GerQek Yayrnevi

(') M0lk sdzcilolt burada bugiin bizim kullandrormrzdan Qok
fark[ bir anlamda, politik giic anlamrnda kullantlmakta.
(Melik siizcugii de buradan tiiremekledir)

l0man halka olduou kadar hristiyan halka da da-
yanarak Anadolu Selquklulafl ve Osmanhlara kargr
ayaklanan Baba lshak'r ve geyh Bedrettin'i yara.
labilmi$tir.

TUrkiye'de modern devlet, Osmanl eagdaglagmast
sUreci ilk olarak geriat temsilcileriyle cebellesmek
zorunda kalmamt$trr, santlantn akslne.
"QaUdaqlagma" siirecinin ilk hederi, Osmanfu kla-
sik yaprsrnda oldukQa yaygtn olan otonom yapr
lar ve olonom yagam biqimleriydi. Osmanfi moder-
nizasyon hareketinln ilk hedefi otonom yagam.
odaklan, otonom politika odaklan, otonom diigiin-
ce odaklanydr, N0fus saylmlna ya da kaptlannrn
numaralanmastna kargt etkan yerel otonom idare
anlayrgr, yerel politik merkezler olugturmaya yO-
nelen eyanlar, yerel dUSUnce odaklan bu moder-
nizasyon siirecinden ilk darbeyiyiyenler oldu. Ve
merkeziotorite bircok kere bu hareketlerinde res-
mi is16mla eleld kolkola y0r0dti.

Resmi isltm, devletin Carklarndan hiq hesapta ol-
mayan yenl ve batrh bir kesimin, sivil biirokratla-
Irn, doomasr ve gelismeye baslamastyla birlikte
siiri.ilmeye baglandt. Ba$ka bir durumda hareke-
te geqirmeyi dUgiinebileceoi kesimlerin yaktn bas-
trnhqrnda 6nemli bir rol oynadrlr iqin devarolan ik.
tidara ydnelik muhalif bir odak olarak devlel igin.
de -giin geqtikqe ideolojik dnemini yitirerek- kaldr
ve yardrmrna kogacak 6nemli bir toplumsal kesim
bulamadr. Ama yine de Tiirkiye'de "islamcrltk"
olarak bilinen hareketi batrllagmanrn anli tezl ola.
rak geligtiren ve yaratan aktm, bu aktm oldu: $o-
riat9r yani bir devlet d0zeni kurmaya ydnelik is-
lamct hareket.

Bir kavramrn tan'mt o kavramrn tarihiyle iir0l0diir.
islambrlrk lgin debu briyle. Bir harekdl olmak lQin
gerekli idsolojik araQlan eski islam teologlan ve
yenilerinden edinmoye baSlayan islamcr haroket,
"kokenine" d6ndti. Bir yagam bigimi ve bir
"gdnUl" hareketi olarak dogan, geligen, halk is-
lamr, modern propaganda ybntemlerini kullanan,
islami sofislike bir "diinyagdr090" hallne getiren
srkr kurallan olan islamcr hareketle lamamen ayn
bir dinami0i temsil ediyordu.

Bugtin Tiirk islamct hareketine damgastnt vuran
yoneliS, devleti ele geQirme ya da ondan 6nce de!-

"Enel Hak'kr sdyler soziim
Miracrmrz dar' dtr bizim" diyen Balum Sultan't, M0s"



let iqlndski payrni arttlrma y6neli$idir. "lslarnct
hareket" battl modern devlstin idami anti tezidir.
Bu nedenle ve onun o iinlii tarihl nedeniyle eger
TUrkiye'de qu ya da bu zamanda kimilerinin "sivil-
topluin" dedikieli benim "otonomi yonelisleri" de'
dibim bir geyler olmugsa bu olanlann ne bugun
ne de geQmigte lslamct hareketlB ya da onun ata-
sr geriahn resmi islamtyla iligkisi, sanlldlgl ka4ar'
doiaysrz, sanrldr!r kadar aynr degildir. Aksins dev'
lst kLrma y6neliglerine, iktidar kavramtna ve do-
layrsryla gdrlat kavramtna ktiktsn yabanct olan bu
q6leriek,'islamct hareketin bakrs aqrslyla Allah'a
6s kogan, garap iqen, kadtnlan 6rtUnmeyen, iki'
de bir kargaga yaratan ve kr,ndileline biit0n bun'
lara ra!men, miisl0man diyen kafirler sur0sudiir.

"Halk islamr"nr mUslfimanltk tarihinin bir parqasr
olarak ele almak bize onu anlamak dogrultusun'
da yeterli ipuqlan vermez. Siiphssiz Batlniler, Ba-
bailer, Bektasiler vb.leri kendilerini musliiman ola'
rak nitelerler, aym Taborit' ve Adamit: asilerin
kendilerini hrlstiyan olarak nitelemslerl gibi. Bu
noktada Marx'rn dinsel d[giincs lzetine yaptlgl
vukandakinden daha anlamlt bir belirleme vardlr.i'....kalpsiz d0nyanrn kalbl." Fakat bu
"mosl0man" ve "htristiyan" hareketlerin ytinelig'
leri, ruhlan, $eyholislam'a ya da Papa'ya oldulun-
dan Qok daha yaktndtrlar birbirlerins. Bu nedenle
Nazm Hikmet'in $eyh Bsdrettin destanlnda yaz-
drOr "Yann yanaorndan gayri herseyde ortak..."
diresini radikal hristiyan mezheplerden birinde ay'
nen bulmak hig de gagtrttct olmuyor. Fladikal miis-
liimanlk ya da radikal hlistiyanlk bir ve aynl ev-
rensel eoilimin gesitli par9alartdrr. Onlar dinsel
s6ylemin hakim oldugu bir dtinyada geliqen bag-
kaidrfl hareketlerinin aldrur biqimlerdir. Bu asi ra-
dikal mezhepler o kadar qok birbirlerine benzer,
o kadar qok ortaktrrlar ki, onlann dUnyaslnda Kur'-
an ve incil'in aynmlartntn baqkaldtnnln birlestiri-
cilioi kargrslnda yok oldu0unu giizlemleyebiliriz.
Mevlana "ne olursan ol yine gel" demistir, bu
ciimle sanrldrEr kadar engin bir 6zgiirlUkqUlii$0
vermez, bu en ehli tasawu, diigilnce okulunun ku-
rucusu, "geqmigin bizi ilgilendiimez" demek is'
temig, fakat mevievi olmak iqin de mtisli.iman ol
mak gart kogulrnugtul. Oysa daha once Babailer
ve daha sonra Bedreddiniiler harsketlerine kalll'
mak iein mtisliiman olmak garlt da soekonusu de-
glldir. Radikal mezhepler tarkl kiilti.irlerin yone-
liglerini evrensel bir hareket lcinde bir doreceye
kadar yok etmeyi becerebilmi$lerdir. Kavramlartn
ideolojik anlamlarryla rio hristiyan ne de muslflman
radikal meztu;pler, hrr!sliyln r.,e mii-qltiniatdtr. On-
Isr ancrgarriklc,.€n iie: tofir,mdi 5:yvs.e.1 ii:i+kai'
dtn herelietin:il dinsel siryiertt i,;inde ii:;:iiflilr edctl
bisimler;6ir Peki []u g.=lenek r.ierede bugirr', i\te-
reile yaqairiskla, haai;i !.r:iiderde si.!rtnckie'i

(")
Te;oril ve Adamit'ler; orlaqag Avru,ia'srnCa beliren ayak'
larmaq radikil Cinsel harekelier. 14ig'da Prag'da bai-
lavan -l:i!l Hu5'un avaklanmasrndan torcdiler' BlilUn v0t
oiierin. xirala.'n, anqaryala n ve b0tiin dzel miilkiyetin yok
Edi!,"risinl rivunari*,'$iddotci blt cizgi izledildr' Adamll'
ler'den bir $sirin "krdirmr:dan gayri herqc'/in!z orlak"
dizesi aqrkea$ bsnl $asl h.

Latin Amerika'nln Che Guevera"tasvir"lerine ba-
krh. onlarda El Greco'nun lsa'slnl g6receksiniz.
Yakrn donemlerin potilier devrimcilerinde az ml
Pir Sultan, az ml Nesimi vardt?

Kapitalizminbize Ogreitigi en onemli $eylerdsn biri
"madde"lestirdioimiz bi: diinyada yaqayamaya-
caArmrzdrr. Bizim dlslmrzdaki biitUn do6ayl 96y'
lesiirerek, qiderek biitiin geyler iQinde bir 9ey ol'
maya baslidrdtmrzdllDoOanln dznelli!ininbilisin'
de 6lmadin, kendi 6znelligimizin bilisine varama'
vacadrmrzdrr. Radikal dinsel hareketler' bize kendi
iasarimlarrmtzda. kendi icimizds lethedecefimiz
cok qenis zenqinlikler olduounu "g6ntilyolu" kav'
iamlinvla iletmek durumundalar' Onlardan elimiz-
de kalmrs teoriler, felseli sistemler olduqunu dii'
siinmek ve bunlarl bulmaya gahQmak bosunadlr.
Onlar edim hareketleridir ve inandrklan 6z90rl[i'
6ii Giordano Bruno va da Nesiml 6rneklerinde ol-
dudu gibi yrlmaz bii gekilde savunmuslardrr.

Ttirkive'de son 60-70 sensde birgok "muhalif"
akrm tlmustur. tevkilatlanyla b0rokratlar ve aydln'
lar arasrnda meshur olan birQok 0nl0 "muhalif"
ve "muhalif aklm" vardlr. Fakat bu 0nlll elil mu'
halitlerin hicbiri. son 15 senenin pop0ler devrim'
cileri kadar itcak bir toplumsal kucak ve destan'
lastrnlan bit sevqi bulamamtgtrr' Modern Hallac'-
lai. modern Pir Sultan'lar, Bedreddin'ler, biirok'
rat "krlrkl" olmayan, yaptlklarl islere arag'amaq
sodukkanhhdtvla jle bakmayan, potansiyel dovlel
voieticisind6ri cok "yUrek adamlarr" olan bu ku'
aaklann Qocuklandlr. Tiirkiye'de "muhalit" hare-
ietlerin iarihi vaztlacaksa e[er -ki yazrlmaltdtr-
Tiirkive'nin oe6irdi6i en koklii d6nii$iim burada'
drr. Tilrtlve'de iadik-aller, Tijrkiye'nin 629[in miis'
liiman kiijtiir ikliminin yarattl0r zengin radikal ge'
linidin ucunu vakalamtslardtr ve blrakmamalllar.
Buiun volu di radikal yd da sosyalist entellektu'
eller, q;leceOin biirokratlan birlikleri oluslurmak
degildir.

Bu yazrnrn muhtemel kolaycl elellirmenlerine bir
kolaylk sunarak Simdiden sesleneyim: Kifilileriflln
hemen diigr,ineceoi gibi bu yazt Iadikai bir hate-

. ketin biaimleni$inde dinsel motifleri kullanmak
pragmatikli6i ile yazrlmamtqtlr. Yukarldaki ciimle'
icrrtcn Ce gorBlece$i gibi radikal islamrn, "muha'
I( y,rrr'"drr eie alrnan. Ama.'aten radikal islamln

larrr clrirus" bas ralclrr rl:r:, kiiltairii:"rlii:til islam
v:riflrriail CUk afiR QL.k d;rha fazla Iad!k3! ,-anlnl
;itliir:r.icai( 6gele! brrakn:l$ilr bile. Baskaldlrlya
aii rie iellginlik varss larihimizde, te$itlilik iqinde
i:l:rik, i(- idir:den bagka elendi iaitlmayan blrey,
orlal(li1$ iaoi:iii ya tia toplu tnUlkslzl0k bu gels'
nedin tagidrgr bir zonginliktir. lkincisi, erk yoneliqli
(bu Eeriat olabilir. bd$ka herharrgi bi, diktalorya
olabi!ir), bilim ya da horhangi bir ideolojik Qlkl$h
toplurnsal hareketlere kars!, kiiltUriin kendi baq'
kaldrns'nrn dili!.le btitijnleqmi$ ve moralglklgll bir
hareketin oianakhhot, iarti$mamn dieer y6n{inii
oluituruyor, yoksa moder* bir tarikatglltk dneriyor
de,jilim.



Bugon islamctlara kargt miicadelede akrtdan qtka-
fllmamast ggrekan iki nokta olduUu kantsrndavtm.
rsramcttar bu kalpslz dgnyantn kalbl olduklari id_
diasrndalar, qrktglannt kEl!0rUn ..muzaffer 

eski
gUnlerine'' r,s onun ahlakrna dayandrrdrklarr idJi-
asrndalar. Bu yolda gegmiqle bulduklarr ne geger.
se ellerine (qok kiigok bir islamct azrntk bu Eenel_
Iemenin drstnda) kullantyorlar. Bu bazen Fatih Sul-
tan Mchmet, bazen de Hz. bilmem kim olabilir, hiC
larketmez..Oysa dayatrlan bir ahlak. antat Oegii
rlir.ve ahlaki blr gtktg noktastnr deoit, iktidara iA-
rr ?li$i, kattlagmay! lgaret edsr.

"Bat materyalizmi:'qok elegtirdikleri bir kavram, on-
lartn ahlakgtlar olduguna birilerini inandrrmak iqin
qokea saldtrd!klan bu kavram, b0liin yoneliglerin-
de lam da bizim islamctlanmlzrn ku!lindr$r'araq.
amae iligkilerini, kutsal mstin ve edim itigkii6riiqln-
de kulland!klarr ydiltemi kullanmaktadrr. Oniar,
"balt maleryallzmil. ' eleqtirirken, onun ayntd;
yansrmas!nt vermeklcn baika oir iay yapmtyor_
!ar

lkinclsi, islamcilann ikinci bUy0k batonu, statUko
karSttr g0r0nmeye galtgmalandr (ya da gergekten
buna inanmalan.) BugUn bu hiisn'U kuru-ntuyu tet<
baglanna lleri s0remitorlar ya, soldan destdkti Uu
kuruntuya iyice kaptldtlar. Agtr sanayl hamteli, is.
Iam ordu.iu slaliiko.targtlhgt! lslamctlara goz0n0
kapayanlar, bu e!ili,.nlerin islamo hareke'iln ana
dalgast oldugunu gdrmemckte tsrar edebilir tabii.
Ama lsraril'in borula 6[rioiinde deve kuslan da
kurtulamayacaktar. Ftiyakar ve makyavelist bir is-
lamct harekettsn, ah16k adrna 6$reriebilece$imiz
hiebir $ey olmadtgr gibi, onlarrn i'ters statuka..la_
rtnr gimdiden (geg olmadan) tantyabilm-emiz iQin
bol bol veri var elimizde. lsiam devlett6a tarilite"otoriter"di, bug0n ise ,,totaliter' olmak lcin oe_
rekli biitiin araqlar haztr ve nazrr. islam teoloii-si-
nin rheghur blr aktl yiiriitmesi vardrr. ,,Katirin ka.
lir olduguna gahadst etmeyen de kafirdir.. kalirin
kdlh oldufuna gahadet etmsyenin katir olduguna
qahadet etmeyen de kafirdir:." v6 b6yle de-vam
eder. Ahl G6z0nri seveyim "sivil toplirm."

Bugone kadar gok Sey kavbe!tik.Bir krsmrnt kav-
bellikierimizin, zorla aldrtar elimizden. kalamia
urra vura, ama hiq olmazsa o zaman ka)rbetme_
ntn aclsrnr unutmadtk da adam aibl kavbottik. Kav_
bettiklerimlzin bir krsm: ki asrl bny0k kismrdrr. ksi,
di ellerimizle g0le oynn!,a ya Ci avanak avanak
ies!im e!tik diiSmana. (aybeltigimlzi antadtetmrz-
da a!.trk Cok geq olmugtti.

"Halk islami"olarak adlandtrdtgm olgu da, bu krs-
men kaybedi!en ve daha kaybedilnne sUrscl htzla
siiren bir gontil ortamrdrr. lzlendidinde gdr&tecekfir
ki. Bekta$ilik g;bi siyasr otaritoyi-e uzui ddne.'nler
uyumlu oimus hir "sivil toplum" yoneiigi drgrnda
kaian "halk islamr"nrrr eiici kesimleri 

'otoiiteve

karsr sadece kendi fiziksei alanlarmr korumakla;F
nrrh bir tavtr almamts, aksine onun orladan kaldt.
fllmast iQin aktit oiarek miicadcte etmigtir.

Tarih,bir bagkaldtrr ahl6$rnrn qtkar iligkilerinden,
ekonornik o;tflk tem6lliliktonsivssi dilg0nco blrli-
$inden, ideololik ya da fetseli 6irllkto;, karma$tk
leorik dnermelsrden eok daha birlesrlrlci vo gvr€n-
sel olabildidine dair bircok orneklo doludur. Hs-
niiz klmilerinin lddia ettigi "enternasycnalizmin
ekonomik temolleri" olmakstzn qtkE dOnemlerin-
deki hristiyanlrk ve m0sl0manhutn, daha sonra ra-
dikal baQkaldt hareketlerlnin "onternasyonal"
olabilmeleri. 0stolik bu "enternasyonalizm"de hlQ-
bir ideoloJlnh elde edomedigi bagarrlar elde odB-
bilmeleri baska nastl aqrktanibitir ki? lnsanhEn ta-
rihsellikten en az etkilenerek ta$td'o' geylo,l-n ba-
Srnda ahlak ve dil gelir, bu ozellik iki olgunun da
kdklerinin insan dooastnda bulunmasrndan 6tiir0-
dijr.

Ahlakrn da dil gibi kemioi yoktur.Bu,onun hem za.
yfhlr,-hem g0c0dtir, ama her 2aman birlegfiricili-
gidir. Ahlak bir bagkaldrn ahtakr oldugundabu Hr-
le$liricilikt6 yatan gUQ daha kolay-anlagrtabllk.

"H_alk islamr"nrn tizerine oturan bagkaldrn gele-
negi igte bu nedenlerle islamctlafln otorilerl[e-
rinde booulmaya btraktlmamahdtr. I
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YAZDAN KIRINTILAR

canhrra$ leryatlar son bulmalr ruhumuzda
h0ziin ao ve liim karanhk kelimelere payCos
gamur cenin deterjan sokaklar yilriinmtiyor
ya$sa da bir ya$mur yagmasa da

,bir gocuk eldiveni bulmuglar cebimde-elsiz

acryan gdzrerimtegtirtiyorum 
yarglltyorlar

savunmam istemem barodan istemem
s6z hakkrm kalsrn yaldrzh siyah geylerde

kalstn konugmayaca$rm

nasolsa 610mlerde hep cerrahlar hakh
modern a$rtlarda hep dl0mUn krvancr

hayrr konuqmayacagrm
akupunklur eter grnnga narkoz

hepsine haytr
ben ayrk ve ba$rrmalan agrlan yarama

bakacagrm

sdk0p atahm bilincinde ince tellerinde
gizli agklan

anne anneci$im sevgili egim yavrum
onlar da olmasaydr kim vardt
nasrl dolardr hapisane kaprlan

bilirim

yalnrzhk aaah yalnrzhk
agklann yanrlsamast ne act

tedavtilsiiz kelimeler televizyon postal
ve ' rengahenk' naylon 6l0leri
q6plerden la$an mayhog bir koku tadr

bunlar mr kalmahydr ugsuz bucaksrz koca
yazdan

hani o srca$rn bereketi bah$rn giimii$ yanstst
hasadrn o cogkulu bayram sevinci
s0rma
istemlerim daglar kadardr bir zamanlar

sorma

zaman mekan yelersiz
krzrlca gahlanrrdr atlar
imgelem giiclim0 yrrtrp yarimin

al pengesinde dururdu

yagamak diyorduk
cogkulu ve duyarak yagamak
iginde gdn0l rahatlrgr
bir dosta yemege gider gibi dliime gitmek

damanmdaki kanda jumbo jetler ttns atar
ytire$imdeki yangrnda vez0v siiphanla oynardt
derdim yoktu
ve hiq de olmayacaktr sanki
ddngeler miijdelerken
qukurovada

d6ne ddne

bir yazn geliginl

durdular
akbabalar
mavi kugu kanadrndan vurdular
biniki parga oldu v0cudum
aQ kurllar gibi dost santklan
yumuldular t0m igtahlanyla

bana kalsa
hayrr konugmayaca$rm
yrrtarak elimle bedenimi
krsrk ve kesik sesimle gimdilik
igimden yeni bir ben grkaracagrm

btittin sevgileri topluyorum
cephanem
biitUn savaganlar dostum
derler ki

giir bir geyi de$igtirmiyor

rimbaud baudelaire mallarme
yine acrnrnm bazen krzarak
elde silah dlmedigime. 

E

M.EHYILMAZ
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Arapqa "kudret" sozc0gtinun
kiikenlik ettiol "iktldar" kavramtnt
k6ktenci-kapsays bir bigimde sor-
guladrgrmrzda, akla gelebilecek
sorulardan blri: "iktidar nerede"
sorusudur. lktldann blalmini deoil
de, mekanrnr (uzamtnD soruyorum.

Kudret "guc"ii, lktidar ise "gug-
lenme"yi ilade eder. lktidar sahip-
leri sanki butfin "kade]lerin yazan,
tannnrn yeryoziindeki g6lgeleridir-
ler." Kudret ya da lktldar aynt za-
manda bir belirlenmeyi, "kader"
veva "mukadder" olant qaonqttr-
miikla. Yani yonotilenlerin kaderi,
kudret sahlpleri laraftndan yazll'
mrqtrrl

Ezilenler gok dsla kader bslirle-
yicilerine kargr koymak lgln, kendt
cadlanna 6z90 bir bicimde bh dil ge-
liltirmiglerdir: Aradrkla hepaynr
geydir; h0r olanr, serbesl olant,
azad olanr, 0zg0r (620€0r) olant,
Frelhelt, liberl6, fr€o ya da amar-
sil (1)

"Deliligln Tarihlne Gki9" (z)'ten
tanrdrgrm Michsl Foucault, yukarF
daki soruyu sormamda bir esin
kaynalrdrr. Evet, iktidar nerede?
"Teorik d0zeyl yfiksek" soyutla-
ma, irdelem6 vo betimlomelero gi-
rigmeksizin yanrtlyorum: Her yer-
da. Ailede baglryor bireyin parqa-
lanr9r... Qocu$un 6z9iir atlr
"bilimsel" hurafelerla zincirlenir il-
kokuldan ba9layarak... V€
"Magister" (3) olduklannda ideo-
lojiler arasr -pardon, "disiplinler
arasr"- bir akadsmik uzlagmanrn
olzom olduounu kosfsderlor. Ve
boylece bir zamanlar "karlal" olan
kimileri, artrk "magister" oldukla-
nndan, toplumun digar b0tfin ke-
simleriyle "medeni" ili$kiler kurup,
6z90r e!lllmll akh zinclrlemenin
ideoloiislni blqimlendlrirler, tabli
bunun igin topluma bir "srva" ge-
rekiyordu, Gramsci'nin "consen-
sus leorisi" de adayllgrnr goktan
koymuqtu. Herkssi "temsil" eden

IKTIDAR
NEREDE

,,
I

"larihsel ve demokratik bir
uzlagma" gerekiyordu yani.

Tekrar soruyorum: lktldar nere-
de?,.. Yanrtrm net; her yer-
del.,.lktidar bir yanryla; hiikmii
(yargr), kanun koyma ve degislir-
meyi (yasama), bir yanryla da, ic-
raatr (yiiriitme) dile getirir. Ben
bunlan hukukgulafln bigimsel tar-
Irgmalarr ba!lamrnda soylemiyo-
rum; bunlan politika merkezleri ve
hUkUmet binalan drgrnda olup-
bitenleri de dile getiren bir baolam-
da soylilyorum. Bir bagka yanryla,
iktidar kavramrnrn "temsil" iizelli-
Ui de bagka bir vakra.

Acaba insana, 6z9iirlti$0n son-
suz kaprlannr agacak olan bir ikti-
dar momkun miidur? Bana hiq
mtlmkun g0z0kmuyor. Herqayden
6nce lklldar bagkalan i.istone, adF
na ve onlan temsilen bir "90c"0
dile getirir. Bagkalan adrna olma-
yan, bagkalannr "temsil" etmeyen
blr iktidara higbir bigimde rastla-
madrm. Bu gergek, 6zg0rlugtin
mUmkiin olmadl0r anlamrnr taSrmr-
yor tabii. Ama lklldarla 6z90rliik
"s0t-liman" blr ortamda. birarada
varolamaz anlamrnr lagrr bu. ikti-
dar sahipleri verecekleri kararlan
veya yargrlan tartrsabilirler ama ta-
nrmadrklan insanlar hakkrnda ka-
rar veya yargrlarda bulunacaklan
kesindir. lktidar sahipleri bir takrm
yasalan yapar veya bazrlannr de-
oigtirir ve/vsya kaldrrabilirler, ama
b0t0n bu iglemleri yaparken, "top-
lumun yaranna" (buradaki toplum
s6zUn0n yerine "millet, halk, iSQi

srnrfi, lnsanlk" gibi iladeler kulla.
nrlabilir) yaptrklannr iddia etmeyi
unulmazlar. Yargr ve yasalannr y0-
ruturken, "su9lu" gtirtllen hsp bi-
roydh. (Bdyleco "giiglenme" tem-
silin, h{ikmfin, icraatrn ta kendisi.
lktidar her yerde yani. Politik olma-
yan alanlarda da var o.) Birey son-
radan aklansa bile s0riiler kentinin
diizensJzli0i bozulmasrn diye
"feda" edilmeliydi o.

y.K4ZMA9!

lktidar laraltndan savunulan heP
kaostur (karmaqa/dUzensizlik),
kosmos (d[zen) adrna! Ben hi9
inanmrvorum buna. Yani karma'
gayr, ditzenslzllOl tizgUrlUk laraf'
tarlan yaratmadt demek istiyorum.
Liberterler (ozg0rlIkg0le0 karma.
sayr istemedikleri, sevmedikleri bir
'''miras" olarak gOrm!9lerdir. QUn'
kU "diizen" diye s6z0 edilen gey
"karma$a"nrn "d0zen"idir. Ben
bu kaotik kosmosa karglylm. Ben
"dUzen"den yanayrm. Ama varltk
Qarlr birinin veya birilerinin veya bir
srnrtn mullak iktidanna dayanan,
mutlak dilzenli bir d0zeno kar$F
vrm: Yani tasizme, nasyonal "so9
valizm"e, islami "sosializm"e ve
her t[rlii otoriter "sosyalizm"e'
Ben duzen taraftartym, ama bu
diizen bireyin dUzenine saldlran,
bOylelikle blreyin kendi do$asrnda
kendine 6zgii olarak varolan insa-
ni yeteneklerini patqalayan, otori-
ter bir dtizen deoildir.

Renklilik ve qegitliliklen kesinlik-
la yanayrm. Ama bu renklilik ken-
disinde varolan ozgUr egilimi sap-
mrs insan dooasrnrn varolan duru-
munu veri alan, tenya gibl yaga-
mayr giderek idelestiren; 6290rl0k
kavramrnr "savrukluk".
"dUzensizlik" diye idelegtiren;
baqka bireylere var[k hakk! tant-
mayan bir renklilik delildir. Hi99i-
Iili (nihilizmi) varotug bigimi . gOF
mek ne komikl.. Bence hlcci(nihi-
lisD sdylem, oloriter sdylamle dal-
ga geQmek iQin Qok gozel ve yarar-
lr bir silahtrr, ama hiqqi (nihilist) ol-
mak bir varolus biQimi delil, yokol-
manrn dayantlmaz a$trlt!tdtr.

I
Nollar:

1) Bkz, Osman Konur, Amargiya da Oz'' g0rl[k, Kara say 5
2) Deliliuin Tarihine Gklg, Mich€l Fouca.

ult, Tan Yayrnlan 1982, Ankars, Ce'
virenler: Enis Batur. Nasuh Bann

3) Magisler Latince olup, hoca ya da us-
la anlamrna gelmektedir.
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ARKADA$IAR! BIZi$LE OAHA NE KADAS. A-CAKLAROYNAY
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Polonya'nln yeni
ii$renci hareketi

Ozgiirl{ik ve Bans Orgdifl as-
Mffe kar$ olan Polonyahlann di-
r_eniglni simgeleyen blr hareket,
OrgUtUn mahkeme blnast 6nUnde
bekleyen larartarlanntn protesto
biglmleri, yasaklanan Dayanr$ma
Sendikasrnrnkinden cok 1960'ft vrl-
larln Amerikah hippilerininki-ne
benziyor,

Gostericilerin Coou 20 yaglann-
da, bazrlan uzun sagh, baalanntn
is6 tek kulaklannda k0pelori var.
Mahkeme salonunda, askers git-
meyl reddsdqn iki 0yenln serbestmeyl reddsdqn iki oyenln serbast
brrakrlmasr idln gosteri yaparkenbrrakrlmasl idln gdsteri yaparken
lutuklanan 2a Uyenin yargtlanma-

Uye, gosterilerde
a serbsst btraktl-

bakElan lse, Vlet-
proteslo edenlere

6z9Urluk ve Bang Hareketi, Daya.
nrqma ile giqek agan umutlafln et.
kisi alundaki bir naslin dugiincele-
rini ve hareketlerini yansrtryor.

0rgiit0n liderlerinden Jacek
Czaputowicz, 32 ya$rnda igsiz bir
ekonomist.. Czapulowlcz, polisin
nef retinin nedenini, 619UtUn[in 0l-
kedeki askeri elsaneile dalga geQ-
mesinde buluyor. Czapulowlcz
"Pofis, Size yumuqak davranrlmasr
igin yukarrdan emir ahyor. Bu da
onlan deli ediyor" diyor.

Kasrm ayr iginde, 2. Dijnya Sa-
vagr'nda sivilleri oldiirmeyi reddet-
tioi igin, Naziler taraftndan idam
edilen Alman askeri, Olton Szi-
mek'in mezanna gelenk brrakrr-
ken, orgiiton 51 uyesi birkaQ saaF
lioine lutuklanmrg. Olay iizerine
grubun bir [iyesi vaptr0r agrklama-
da, "Bizi sorgulayan polis, gorUS-
lerimize ve amaQlanmtza saygt
duydugunu ama qelenk brrakma-
mrzrn Polonya'nrn Almanya'ntn bir
pargasr olduou eski giinleri ozle-
yenleri rahatsrz edeceoini soyledi"
dedi.

Grup 0yeleri, askerlile karqtQtk-
malannrn, askerli0in hala bir yurt-
severlik gdrevi oldugunu diisUnen
Roma Katolik Kilisesi'ne baAh
olanlan ve hiikiimet 0yelerini r-a-
hatsrz etti0ini ve asla onaylanma-
yaca$rnr bildiklerini sdyloyorlar.

Grubun gergekten dikkate de-
der ba$e.r!,on var. Grup aqhk grev-
leri ve gosteriler vasttasiyla askeri
yemin 6r:-.1evi red.ieden bazt kiqi-
lerin .serbe:,a orrakri;riasrr-"r sef la-
mrg. Ozg0rlUk ve Bang Orgiirii'nrin
belki de en dnemll kampanyasl,
askere giden genqlerin, Polon-
ya'nrn askeri gtkarlannt koruyaca-
orna dair yemin etme zorunluluOu-
nu kaldrrmak. Grup ile hiiktimet
arasrnda kargtltkh bir g6rii$me, he-
n0z gergekleqmemig. Grubun di-
0er bir amact ise askere gitmek is-
temeyenlere bagka atanlarda qa-
hsabilme rtrsatt verilmesini saola-
mak. Su anda Polonya'da bazt
gengler sosyal hizmet alanlannda
qahgrp askerlik yapmryorlar. Fakat,
yasaya gore, bu segimi askeri yet-
kililerin yapmasl ve sadlk aqtstn-
dan askerlik yapmamast gereken.
leri igermesi, orgUtUn ele$tirilerine
neden oluyor.

Teknolojinin
diSer yi.izi,i

Almanlar, a$aglannrn yava$ ya-
va$ 6ldU0Un0 ilk olarak 5 ytl dnce
6grendi. O zamandan beri bu ga-
rip hastaltk tiim Avrupa'y sardt. Ki-
mileri nedeni hava kklili0inde bul-
du. Ama hangi nedenlerden ve na-
srl olduou konusunda net bir goriiq
bellrlenemedi. Son saytmda iss,
konuyla ilgili hlpotez sayrst 186'ya
erktt.

Bernhard Ulrlch, sessiz ar::a
cin gibi akrlh bir toprak biyolo*u.
Son 20 y![nr Batr Alm6ny3'n1n gs;-
ling ormanlarrnda, topragtn biyo.
kinryasai yapt5t;-r1 oir;tnekle gef ir-
mis. 5 yrl 6rice Alnlirnya'ntn onda
ge;. ;r q:,zeleleriirdr,n olar Der Spl,
eEe:-0 ii:kedc agpr;!iit ti-r yavag ya-
val b!dilitnu actkl:,nasryta, .^,!-
r'1x:r lolit!{astn! d:: de$ig,irm16.

ingiliore'JB yavtnianal Newsci.
entjst .iergisinde )/er aian makale-
de, [r!ricit, Alfi,7rr crrnanlannrn
cliiimiinii yiizytldrr siireft asii yao.
rnuruiL-c son iiriii i! olarakaiirCfi.
grjnd sSvliiyur. i ri62'ce is-veQ'te
toplarlan -hilim e,(:amlarin.i asit
yagmurlarnl tarit$frayt teklif eden
U,rich, "Gelecelit-., kuru ?e sicak

mtq.
nam
ktlfairlsr
at

idtran New York lnga-
hatrrlattyor.

az olmasrna ra$men
Sendikastndan

sonra ortaya gtkan en giiqlu 6rgut,

l

I

rr4

E
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gegenyrllaidan sonra orma lar kor-
kunq bir hrzla yokolaca:r. Bu durum
Simdiden Qekoslovakya, potonya
ve DoSu Almanya'da kendini gds-
termeye basladr. Orman!arrn.vok
olmasr, Harz platcsu drneginde
goriildiioti gibi, Batr.Almanya'da
da kendini g6zle gorul0r bir biQim-
de gdsterecek" diyor.

"Solling'te toprak o kadar asit-
le dolu ki, hiAbir bitki burada kdk
salamaz" diyen Ulrlch, aoaqlann
bir metrenin alltnda clmast gere-
ken koklerinin bu!.ade 20 santim-
de kaldrlrnr da beliriiycr

Geqen k19 isvigre Alplerinin yuk.
seklerinde ver alan Brizteri kasa-
basrnrn hal(r, evlerinin bir ktsmtnt
Qrd korkusuyla terkotiiler. Bir siire
Once ise ormancrlar saylarr gittik-
ge artan hamambdceklerinin yaytl-
masrnr engeilerytek igin a$aqlarrn
bUyiik bk biiliimi!nt k$siiie:. ASaQ-
siz yamaqlar gJ{r davel ederken,
aSa0rdaki bdlgeler savunmastz
kaldr. BOlgeyi hamamboceklerinin
neden iqgal ettigi konusunda kim-
se emin de6il. Bir teoriye g6re ha-
va kirlilioi sonucu, agaglarda aml-
noasit mikla ntn artmast. aoaqla.
r bdcekler igin cazip hale getirdi.

Kirliligin sonugla 96yle yil da
bdyle tum Avrupa'da gdrailiryor.
Kirlilik hemen yafln kesllse bite,
dolanrn eski haline ddnmasi iqin
uzun yrllat geQmesi gerekecek.

Delphi'ye darbe

planlamacllannr yiizyllar bovunca
Delphr'yi yok etmek isteven bar_
barlarla e9 tuluyor. "Elgin hermer-
lerini geri almaya QalrSan hiik$met
nasrl olur da b6yle bir sev vaDar?
diyen Callsis,''Datphi'yi-Kbrirma
Komitesi" adt alhnda, uiuslarara-
sr bir kurulu$a baskanhk edivor. Bi.
lindigi gibi Elgln mermerteii Lord
Elgln taraf!ndan Partenon taotna-
0rndan alrnrp, ingitter e'ye oOiiiriil-
mi]91u. Yunan hukomdri 6u mer-
merleri geri almaya Qalr$tyor.

Aliiminyum oksit igteme iesisleri
birkag yrldrr giindemde bulunuvor.
1970'lerde hUkiimet ite bir Am-eri-
kan girketi arasrndaki gOr0$meler,
Qevreci gruplenn baskrlan vuz0n-
den bagarrsrzhkla sonuqlanmrgtl.

Gegen ay sonunda Yunanisian
ile Sovyetier B!rligl aras!nda yapF
tan anta$maya gore, Moskova her
yrl l*sisierden 6C0.000 ton atiimin-
yum oksit almayt kabul etti. Gdrev-
liler tesisin 1990 basrnda faatiye-
te geqeceoini bildiriyortar.

DUVARLAR
TUGLALAR
Tuglalar insan dedil elbette. Bi-

liyoruz. Ama insanlann tud!a olma-
drlrnrn, olmamasr gerektioinin rar-
krnda deoiliz.

Davlat blr duvardrr. Okul bk du-
vardr. Partller, resml kurumlar da
6yle.., Vo b0l0n bu duvarlar
"toplum" denilen daha b0ytk blr
duvan olustururlar.

DuvarsE blr toplum kurmak
miimktln degil mi? Bu sorunun ya-
gamsal bir 6neml var. Ben mum-
kiind0r diyorum. Elbetts kolay ve
klsa zamanda olacak bk 9€y degll,
duvarlarla kugatrlmam$ olan bir
yagaml gergeklegtlrmek.

"lnsan Standarllan Enstlt{ls0"
konumundaki kurumlann bir tulla
haline gatirdiU insan (resml) ido-
oloiinin harcryla duvara ysrlegtiri.
liyor vs galaneksel degerlerle sva-
nryor llzEri.

Ancak aykrn dtsiincelerin ve 6a
lemlerin bslirmesiylodir kl, resml
ldaolojinin svasr d6k0l0yor ve tuu.
lalar blrer lklger ekeiliyor duvardan.
Ve her bogluk duvann 6l€sini gllr-
moyi olanakh krlen blr penc€re olt}
yor. Elbette hemen domlr parmak-
tklar takrlyor bu pencereye, Ama
yins de 6tesl g6r0lilyor, sn azrn-
dan dii$fintrl[yor.

Duvarlara kar$t, duvadar oluglu-
rarak miicadele edllemeyecellnl
anlamahyrz. Her duvarm varltk kG
9ulu, kendisini msydana gellren
tuolalardrr. Oysa biz tuola olmayt
ve hsrhangi bir dwarda yer alma-
yr igtemiyoruz.

(lktidar) duva(rn)a iseyen egek
de0ildir.

Mustafa G0NAY

Apollon taprnagrnrn yer aldrgr ve
kahinlerin evi olarak tanrnan Yuna-
nistan'daki Delphl laplnaot, ya-
bancr gevrecilere ve militan Yunan
gruplanna gdre kirlenme tehdidi
altrnda.

Yunan h0kfimeti, 9u slralarda
Delphi taprnaurnrn yer aldr0r vadi-
nln 5 mil karsrsrnda alominyum ok-
sit i$leme tesisl kurmayr planhyor.
Qevreci gruplar, bir milyondan faz"
la zeytin agacrnrn, gegitli uygarltk.
lara ait 2500 yrldan daha eski ha-
rabelerin ve Apollon taptnaotntn
yer aldrgr vadinin, lesisin tehdidi al-
hnda bulundu!unu bildiriyorlar.
Hiikflmet, elestirileri abartrh bulur-
ken, tesisin biilge iqin biiyiik bir
avantai oldugunu ileri siirtiyor.

Delphi do$umlu, otelci Panylo-
lls Caltsls tesise kargr savagr y6n-
lendiren kigi. Galtsls, endiistri
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"Gene de kesinlikle bi,inen gudur ki, ulkenin
durumu ve buradakiyagamrn izledioiyon, toplu
halde gruplarca kullanrlacak topraklann otesln-
de toprak edinme duygulannr ve evrensel ege-
menli6in drsrnda bir srnrr belirleme egilimini ge-
li$tirmeye uygun de0ildi. BOylece
'imparatorluklar' iqinde de gene her bqy tizerk-
ligini korurdu. Birkag gUn iqinde Qok btiytik blr
varhk olmaktan, lamamen da0rn!k olmaya, ya
da tamamen daornrk bir durumdan birlegmig
yiice bir grlQ olmaya gegebi!en, srkt ba6lafl ol"
mayan bir birliktiler. Tchar asrlll oldu0u sanF
lan han ya da hakan adrnr verdikleri ve gok Unl0
de olsa askeri harekelta dnderlik etmekten 6te
bir yetkisi olmayan bir baskanr, bir giin iginde
benimsefF', gene bir gtin iqlnde ondan tama-
men kopabilirlerdi." (2)

M0sliirnanlk diigtincesi ise Tiirklere Biiynk SelAuk-
lulartn kurulu$u srrasrnda ulaqmaya bailadt. MiislU'
manlr6r kabui eden Tiirkmen babalartntn ve qazile-
rin faikh sekillerdeki ivmelendirici etkisiyla 5u din
Tiirkler arasrnda hrzla yaytldr. Ve burada farkh bir is-
lami inlivrsrn eski T0ikiiinlerinin etkisindeki bir ls-
lamivetin'tdmelleri atilmaktaydt. Bu olayda ilk Tiirk
tasawufcusu olan Hoca Ahmed Yesevi'nin ve onun
ardrltannin payr b0yilkt0r.

igte Anacioiu'ya glri$ bbyl6 bir ortamda !:aqladr, ilk
oelenlerin codu Selcuklu Dovleti ile sorunlart ola+
iardr. Ardrnda"n Selctiklularrn 6ncti boyiarr ve Selguk-
lular geldi. Halkrnrn qoounun yerlegik ve hrisliyan ol-
duou Anadolu'da bu olaylar oylesi ktiltfirel alt fist
olualar yaratir ki, haQh seferlerinin hemen ardtndan
Batida Anadolu'ya "Turchia" (3). denmeys baqla -
mr$tr, oysa Trirkler buraya Rum Ulkesi demekteydi-
ler. Yine ilginQiir ki, Simdiye kadar Tiirkler!n i/agadr-
6l hiQbir yere bat;!!larca bu ad verilmeml$ii. Bunun
nedeni Anadolu'da aniden ya$anan kiilttirelve toplum-
sal all iist oluq olsa gerek.

Hristiyan halk genellikle zanaatla ve ktic0k tanm-
la u0ra$maktaydr. Ti.irkler ise ele gegirdikleri gehir-
lerde oncelikie gayrimenkul edinmeye iinem verdi-
ler, qehirler ve tilkeler arasr ticaretle ugrasmak da on-
lafln isiydi. T[irkmenler ise artrk srnrrlan belli b6lge-
lerde goqe zorlandrlar. Onceleri gdcebe topluluklar

(1) Ttrkmen kellmesi goQebe ve m0sl0man T0rkleri, yertetik
ve lirisliyan T0rklerden ayrrmak iQin kullanrlmaktadrr.

(2) C. Cahen - Anadolu'da Tijrkler s: 23
(3) C.. Cahen Anadolu'da Tilrkler s: 150' 'Osman luran - SelQuklu Tarihi ve TLirk lslam [redeniyeti

s: 294

ANADOLU'DA
BIR ISYAN:

BABAI AYAKLANMASI

lnsanlar yagayrglannln degigtirilmesine, kendileri-
ne bagka tarzlar dayatrlmasrna, istemedikleri bir ya-
gama zorlanmaya, tarih boyunca geg:t:i kisveler al-
hnda hep kargr grktrlar. Bunlan bazen pasil direnis.
ler, blrsysel bagkaldrnlar halinde gergeklegtlrdikleri
gibi , gogu kez de loplu ayaklanmalar halinde ger-
geklestirdiler kl, bunlar hep dilerlerinden elkili oldu.
Yine bazen bu kargr qrkrglar dinsel, ideoloiik 6rt0ler
ta$rmalanna ragmen, hepsinin ana tsmastnt olu$tu-
ran aynr geydi: istemedikleri, degerlerlnin qatrstror lrs
onlara mutluluk vermeyen blr hayatr rsddelmek. lS-
to bu yaz rnrn konusu olan Babailer Ayaklanmasr, b6y-
lesi ayaklanmalardan biri. Ve bu olayn Anadolu top.
raklarnda yasanmrg olmasl, bizim igin olaytn tinemini
arttrran bir etken.

Miladi takvimi: g6re yrl 1240 ve sonbahar zamanr,
ayaklananlar Torkmenler (l) v6 kargr olduklan da
Anadolu Selguklu devleti. Bir TUrkmen derviSi olan
Baba llyas Horasani'nin d090nsel 6nderlioi ile olu-
gan hareketin fertleri bu d0gtinceierde kendi yagam
anlayglanna ve dinseljnanglanna tekab0l eden gey-
ler bulmuslardr. Baba llyas onlann iginde bulunduk-
lan hayata duyduklan hognulsqzluou ifade ediyordu.
Dolayrsryla her ne kadar Baba llyas kendini pevgam-
ber ilan etmisse de bu harekele dinsel demek m0m-
kiin de$ildk. Qiink0 insanlar bh dini yaymak delil
kaybedilmek ijzere olan hir yasama biglmini yeniden
kurmak igin harokete gegmiglerdi. 9iinkU ortada bir
dinsel akm ya da bir tarikat yoktu. Ustelik 'Babai' te-
riminin de yalnrzca bu olay srrasrnda kullanrlp, ha-
rekets kahlanlafl niteliyor olma$ olayrn oncesinde ve
sonrasrnda hiQ kimss iQin kullanrlmamasr bu durumun
bir delilidir.

Oncelikle ayaklanmanrn tsmal unsuru olan TUrk-
mehlorln ya$am tarzlanna ve onlann Anadolu'daki
toplumsal yapr lqindeki yerlerlno bakmakta yarar var.
T0rkler go$unlukla g6qebs Iopluluklar olmalanna raf,-
men, balka l(Ultiir!6rlo iligkilerinin yo!un oldugu [i,
car_et bolgelerlnde qehirler kurmuglar ve bir krsmi yer-
legik hayata gegmigtl. Baztlan ise tarrm yaprp, lan
gdQer ya$amaktaydt, Bu durum ba$larda, heniiz rirer-
kezi devlel yaprsr olu9madan ya da olusma siirecin.

.de sorun yaratmryordu. Qainkfi yerlegenler de yafl 90"
gerlel de di$er segeneklerin varltgtnda bu rjurumu
seqtiklerinden, bu seqilmig durumilan SikayerQi de-
$illerdi. Onlarrn yagam anlayrglarr ve ya$amlan soy-
le 6zellenebilir:
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kar$rlanna grkan Selguklu ordusu nerede qtkmt$lt bii-
tUn bunlar, hangi tannntn guc0yd0ler. O stnrrstz too-
raklara duyulan egemenlik istedine ve o srnrrsrz db-
ganrn kardesge kullanrml anlayrgrna hale sahlptiler
ama devletli bir dUzenlemede buna yer yoktu. Tam
da bu nedenle kendi hayatlannr yaaayamtyoriardt,da bu nedenle kendi hayatlannt yagayamtyoriardr,
tam da bu nedenle kendilerine zorlanan yoni edilgen
hayala kargr erkryor lsyan ediyorlardr. Ama her se"
lelinde bu k0giik ayaklanmalar SelCuklu ordus:! ta.felinde bu k0giik ayaklanmalar SelCuklu ordus:! ta.
ratrnda_n baslrnlyordu. Bu maaglt askerlerden olijgan
ordu kiig0k yagia sattn alnmr$ Turk qocuklan veya
esir edilmlg hristiyan qocuklarrnrn hola mekteplsrin-
de yetigtirillp euitilmesiyle oluglurutmugtu. Si"inkii
T0rkmenler, maaglt asker olmayt en bastan raddef

azdr ama sonralan olan yeni gdeler, meralarrn kulla-
nrmrnr daralttt, lanm alanlanntn geniglemesi de TUrk-
menlerin yagamlafl nt stirdUrmelerine karstetna ctkan
bir olaydt. Bu arada devlet Tiirkmen bevierini va da
emirleri ikta arazisi ozerinde ikamet ettiimek iitivor-
du. Bu kendi gelirini d6 artttracak bir durumdu. Ikta
belli blr kisiye kiralanmrg arazi idi. Bu kigiter devtet
memuru olmaytp, kendi bolqelerinde idaii otoriteve
sahiptiler. Bunlar go0u kez Selcuktu hukuk sistedli-
ne gore devlotte paylan olan hanedan mensuDlafl va
da TIrkmen soylularrydrlar. Bu klgiler genellikie m6r-
kezi otoriteye kargr b!r merkezkac Ceklm vara tkla-
nndan, bu yerlere gitgide kdlelikten v;,tisen i0rk emir.
lsri gelmeye basladi. Bir de vakrl kuruluslan vardr.
buna krsaca gahts miilkU de divebitiriz. Vdkfeden ki-' 
ll, t0m jdaresini ve lasarrulund kendinde toptamtgtt.
qu allahtn mUlkil nesilden nesile geqebllir rie kimie
laral!ndan 96ri altnamazdt. Motoiiaria iloili kavotlar
bagladrkqa da herkos lkta araziaini vakla-cavlrin"eve
qairqtr. Tiirkmenlorin havattnda toorak 6n iinerirti
olgu lke.n topragrn b6yle parsellenlp tilagrlmasl zor hi-
Ie getirilmesi, onlan dahada yoksdllugd iterek bir kts-
mrnr rli..yerlegmeye zorladr.-Yerlegilihayata geQen.
ler ya.kdylere gldiir tanm yapryor yi da 96nlrre"rOir fit-
yan (iicretli)pluyorlardr. Bu arhda gehirlirre gidip yer-
leqen T0rk-liai medresetiteri de'zengin 5ir ktiitLir
oluslyrmaya. bagladdar. Farsqa yaygtniaqtr, insantar
ve dilleri gitgide lranilesti. Devlet adamr vetistiren ver.
lor olarak gehirler devletin do iranilesm'esiide kjtkr,
da bulundular. Gogebeler arasrnda is'e yesevilik, Ka.
lenderilik vo Haydaritik gibi het6rojen (islamiyet, $a-
manizrn vemanigianlzm gibi) dinsel ta;ikatlar yaygtn.,
la$maktaydt. Eski gaman Babalafl ndan kavnakian-
nr alan bu dervisler halkla Tiirkce konusuvor. Otizenti
ibadete ll]sat tantmayan, kadtnla erke0in birarada va-
gamasrna ve yolculuk €tmesine altsmis olan. Tii;k-
menlerln hayatlanna uygun islamiy!1 ydrumla qeti-
nyorlar,9arabt, semah v6 rakst da kaosavabilen bir
dinsel d0qiince yaptst olusturuyorlardr. Bir dervlsler
kurd_uklan zaviyeterd6 6grenciier yetigtiriyorlardive
soztu bir getenek yarattyorlardt. Etrallanna toplanan,
onlara saygt duyan, soven, lnanan bu qdcsbe va da
969€belikten gelen insanlar ne kadar b-u (igilerin an-
laltrklan yeni dinlere inandtklaflndan ne kadir da ken-
dilerine arttk €skido kalan o daha 6290r yagamlannl
ha8rlatt,klanndan oradaydrlar bilinmei Biiitn bu ken-
dilerinin olmayan yasahr, hatta onlara ragmen, bir-
qeyi k6rumak [gln konulmuS yasalar, kenditErinin sao.
tamadrklan ihtiyaqlar (?) icin altnan veroiler. hawah-
lannr otlatacak mera tiuiainayrp, girdikl-eri araziierde

miglerdi. Hsr lerdin silah sahibi 6ld$gu ve gerekligin-
de yine her lerdin savagt'or lopluluklarrn iiyeleriydi-
ler ve sava$ olmadr!r donemlerde asker srFattyia bi-
rilerinin haztr bulunmast onlara toplulugun ya da i.op-
lumun ieinde birbirierine ditsman kesimlerin olduiu
fikrinlveriyordu. Ve zaten goiiiyorlardt ki, itBn edilni'e-
sa de birileri onlara diigman ve g0n geqtikqa k,:iela-
Siyorlar. Maash asker'lik durumu ise onla; icin, sa-
va$mayr lizelliklede HAK iqin savagmay, onLr!u bir
yasamrn lemeline koyan t0m iitsanlar i9in olduOu gi.
bi aga!rlaStrnct [ir durumdu. Tiirkmenleiin bLr ah!h-
ki yaprlan. Ttirk-lsiam dtsUncesi iizerinda, iizellille
de TUrk tasawufu iizerinda derin izier b,raiinr$tit On,
Iarda inanct peki$tiren yanlig buldu!u $eylerc kar$t
direnmeyi sa$lay3n gg6.rrom kDrkusu degil, Allah
sevgisiydi. Bu gok dnemli bir aynm noktastdt:'. Birin-
de edilgen ve (4) teslimiyeiQi bir Iavtr sozkonusL iken,
diderinde etkin'/e iniidthalgci blr tavtr sozkonusu-
dur.

IOte bovlesi degerlere sahip ve bu deC+rldri ya$a-
yarak yaratmt$ insanlar tcin bovun edmei( rsztclmak
pek miimk0n de!ildi. Bu yooun likir ortamt iginde bu
hosnutsuzluklan ilade ederek. heDsini birarava oeti-
recek bir tepkl bir kaiqr grkrg arayllrndaydllar. 'Bu"ara-
da Dogu ve GUneydoou Anadolu'ciaki T0rkmenteri
hemen hemen aynr zamanlarda Horasan ve civarla-
nndaki bazr kalelerde baslanna buyruk yagayan, is-
lamiyetqi "ibadet allaha varmantn bir yoiudur blz ise
allaha kavu$tuk" ya da "cennet ve cehennem de bu
diinyadadrr" geklinde yorumlayan. ortaklagmact bir
anlayrgla ya$ayan, haghag, Sarap vb. geyleri igen,
devlet adamlanna ve yerel zenghlere d0zenledifi su-

(4) MUsltman kelimesi Arapqa'da teslirr olan anlamna gelmek-
ledir.
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ikastleriyle meghur (5) bir iarikatrn, Batrnilerin dervi$-
lerinin de etkilemi$ olmasr miimkiindiir.

igte tam da boylesi bir ortamdr. C . Cahen, "Ke-
sinlikle soyleyebilece6imiz tek qey, iilkedeki niilusun
temel o$elerinden biiinin, Selguklu ydnet!m!ne qid-
detle karqr oldu0u" diyor. Baba llyas'tn ilk orlaya ct-
krgr vs dtigtincelerinin propagandasrnt yapmayl baq-
lamasr, bu zamana denk diiqiiyor. Nasrl bir yasam
sorusunun cevabrnda Samanizmden, batlnilikten v3
islamiyetten izler bulab!liyoruz. Ki bunlar Ttirkmen'
lere e6k tanrdlk seylerdi. Devlei adamlarrnrn zuin0-
n0 ve yolsuzluklannt yeriyor, Tiirkmenlere yasam
larzlanna uyan ve zihniyetlerinde de yeri oian bir ce-
$it ortak m0lkiyet sistemi vaadediyordu. Evet aranan
buydu bir baskaldrn Qaonsr. Bu arada Baba llyas l\4a-
nisianizm'den ya da $iilik'ten veyahut ikisinir birden
diig0nce yaprsindan aldr$r bir fikir ile peygamberli0i-
ni, yolgosterecilioini ilan etti. Qevresinde likirierine
katrlan pekqok Yesevi, Kalenderi ve Haydari dervig
toplandr. Ki bu durum bile onun bir dinsel hareket-
ten ziyade bir toplumsal tavrra onderlik etligini gcs-
termektedir. Etkisi yaygrnla$arak Amasya, qorum,
Yozgat, Sivas, Adryaman, Malatya, Elbistan, Keier-
sud, Mara6, Tokat bblgelerini sardr. Arlrk Baba Re-
sul diye anrlyordu. Bu arada de0i$ik yiirelere giden
halefleri bu hognutsuz Tiirkmenlerin biraraya gelme-
lerini ve drglitlenmelerini sallyorlardt. Bunlardan biri
Baba ishak, Giineydoou Anadolu ve Kuzey Suriye'de
ola6aniistii bir 619titleme bagansr g6slererek, bura-
daki 'Babai'leri biraraya getirmsyi ve ayaklanma iQin
silahlanar?k, haz rrlanmayr bagardr. Tiirkmenler iqin
ise Saba llyas Peygamber olsun ya da kurlaflct ol-
sun ama hepsindsn 6nce bir bagkaldrn 9r!h!rydr. Ve
kurtuluglan ve tizgtrl0kleri bu giinden sonra yapa-
bileceklerlne ba$Iydr. Bu arada dikkat qekici nokla-
lardan biri de yoksul hristiyan halkrn bu dtigiinceler-
den ve hareketlenmeye baslayan ortamdan elkilen-
mekte oldu0uydu. Selquklu Devleli durumu farket-
mekte gecikmedi, belki bagrndan beri larkrndaydl. Ve
ll. Gryaseddin Keyhiisrgv ordusunu Amasya'da za-
viyesinde oturan Baba llyas'rn iizerine yolladr. Baba
llyas yanrndaki di$er Babailerle birlikte, Amasya ka-
lesine gekildi. lqte bu olay, Baba lshak'rn olugiurdu-
0u ayaklanmacr orduyu harekete geqirdi. Keiersud,
Adryaman,Gerge ve Katha'yr ele gegirdiler. Bu ara-
da yeni katrlan Tiirkmenler ve igsiz kalmrg lityanlar-
la saydafl daha da arttr. Ayaklanmacrlar Malaiya'ya
do!ru ilerlediler burada da Selquklu kuwetlerini ye-
nerek, birlikteliklerinden dooan gilc0 tekrar hissetti-
ler. lginde kadrn ve gocuklann da oldu$u ordu Amas-
ya'ya dogru yii!.iiyiisiinii siirdiirdii. Sivas civannCa
yafl gdqebe TUrkrnen boylafl olan Qepniler ve Kara-
manllar onlarg kalrlCrlar. Amasya'ya yaklagtrklann-
da Sulian Konya'y, teik ederek KubadabaC'a qekil-
di. Vo biiyilk bii SclQuklu ordusu;1u.flmasya kal,]sr-
ne yolladr. Kaley! ele geQiren SelQ klular Baba Re.
sul0 idain eliiler. Bu olay o srrada Amasya'ya gelen
Babailere dzollikle bildirildi. Ancak SelQuklular bek-
lediklori sonucu alamadrlar. Babailer ol0m0ne bir sal-
drflya girigtiler ve Selguklu ordusunu darmadaorn
ederek, Konya'ya do6ru yfirtiyfi$e geQliler. Olayrn bo-
yutlan Selquklu devleti iQin tirktintti vericiydi ve sul.
tan Erzurum'daki srnrr garnizonunu yard[na qaglrdt.

(5) HasiSin diys de adlandrnian Batrniler suikastleriyle iinliidr:irler
ve bu ad Avrupa'yaassassin olarak geqmi$ olup, kalil an-
famrnda kullanrlmakt6drr.

iki ordunun karsrlasmast yine Selquklulann yenilgi-
sivle sona erdi. Avaklanmahrn baglanglclndan beri iki-
bucuk av q:cmis[i ve Eabailer Selquklu ordusuna kar-
sr dniki iaier kazanrntslard'. Kadlnlarl Qocuklan ile bir'
likte iarorsrvorlardt. Onlara bu azmiveren o dola lle
icice've'bds'lanna buy ruk yagamlartna dt nme iatedi
6'ivdi. Son karstlasma Klrsehk yaklnlndaki Malya ova-
irnda clacaktr. Selcukiular bu son savasa 6zenle ha'
zrrlan.ljlar. Orduda Tiirk:erden bagka Kiirtler' Gaircli-
ler ve Parah Frank askerleri vardl: T0rkler genellikle
isvancrlarla savasmak islemivorlardl. Heln Baba Be'
siil'i.in kim!idindei rirkijvor, hbm de TUrkmenlerin sa-
vesc'irirno.;n o oirne dek kazandlklarl zaferlerden
koiiuv-orlaror. Av-nca bir T0rk ve rniisliiman loplulu-
ia kaisr Franklaila birliktc savaQmak morallerini bo-
iuvordu. Bu durum ne rntisl0manlllln 0mmet anla-
vrsina ne de Tii'k bovlart araslndaki (o giine dek ar-
irli islerliqini kavbetniis olsa da) dayanrgma zihniye'
line uvuv"ordu. tirkle'in bu aekingenlioini kumandan-
lafl c6 f;rketmisdi ki. ordunun ontine Frank askerle'
rini verleslirdi. Olavla zamarldas yazarlara gtile Ba'
bail6r. 3000.6000 tivarinda iken, SelQuklu ordusu
12.000-60.000 arasrnda dedismekteydi. Sonuq, ga'
vet acrk Babailerin qogu "io-n BiOi'ye gore 4.000 ki9i"
divoive eklivor Ahmet Y.Ocak "Kadlnlar ve gootlk'
laiharic. otrirak iizere kthctan gegirildi ve Baba ls-
hak ole;ler arasrndaydr." (6)

Evet bu isyan iki bucuk ay siirdii ve billi. Bitti ml?
Biten yalnrz savastr. Onu yaralan diigonceler ise, top-
lumuri yagamrnda derin izler tbraktt. Hemen ardlndan
gelen Moool istilasrna kargt Tiirkmenler yine savagtt
ama SelQuklu devletinin yantnda deoil. Babai hare-
ketinin zihniyeti ba$ka isimler allrnda devam etli. Bek-
taqilik bunuir en lanrnmrg gor0niim0dUr (7). Bir diger
goriiniimii lse Bum abdallan oldu. Bunlar ayaklan-
iraya katrlan Yesevi, Haydari ve Kalenderi derviqler
olup, Anadolu'ya da0rlarak, diisiincelerinl oralarda
yaymaya gahgtrlar. Hil6 oralarda olduklart, rivayet
olunur.

(6) Ahmet Yasar Ocak - Babailer lsyanr s: '132

{7) Hac! Bekla$'rn olaytara aktil olarak kalrlrp kalrlmadrgr bilin-
memeklc biilikle, kardesi Menleq ile tince Amasya, sonra
da Sivas'a giitikleri ve Menleg'in Sivas'taki savagta 6ldii'
gil Elvan Qelebi laralindan anlatrkr. (Akt. Ahmot Y.Ocak)

T

KaynakQa:

1- C. Cahen. Anadoklda Tiirkler
2- lilrk Edebivalndir llk irutasawrflar, Prdl. Dr' Fuat K6pr0lii.
3- l il, klyo'rirr lklilril( tl vo lqtimni Tarihi. Cilt 1 , Prol Dr ' Musla'

la nkdad
4 A.Yasar ocitk, Bibailer lsyanl
5- Prof. bsman liran, SelQUk-lu Tarihi ve Tiirk lslam Medeni-

ycli
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Qaresiz hissediyorsan kendini,
yapacak hiqbir $eytm katmadt di_
yorsan, hig degilse Odenek iste.
Kimden istedigini bilmesen de is_te Bu senin hakktn, gunk0 yasa_
Ir!in u;r li,airo arttk. S,. tla b,J $ah_
neyi sunanlq n gdbektdri cautvor
giilmekten. isterireyorek ovnui,or
olabilirsin. Tek basr'na da d66iliin.
C0mbiir cenlaat oynuyoruz.-Evet,
herkese g0luyorlar. istedidin kadar
ciddi olmaya qal9, cok k-omiksin.
Hangi rolde, ne zaman ne kadar
oynayacagtn az qok eizilmis. Sa_
na "gibi" yapmak dugtiyor.

. Bu, dekorlan meghul kisilerce
haztdanm'g sahnede bir arjrm at_
man iQin bile cebine bir tomar ka_
gil koyman gerek. para. Teksir ka_
grdr olsa, imkant yok olmaz. Kome_
di burada baghyor. gu insanodlun-
dal(i soyutlama becerisine b;k ki
kagrdtn belirli bieimterine ne anl
lamlar yiikleyebiliyor. GidiD. o 0ze-
rinde resimlor, numaralar ve de
imzalar olan ka$rflarla peTnir ala_
D ryorsun. mesela. K36tt verin,
Peynrr attp, onu mideve indirivo.
sun. Kaglt yesen olmdz, sEnaivo_
da yok.

Ka6rt bitti, peynir gerek. Ve sen.
o bir tutam peyniri alabitecek ka-
ordr toplamak igin hayatlnrn yaflsrnr
kryma yapmak zorundasrn. Krvma.
yr efendin yiyecek. Sen vine bak-
kala git. Avanak Uyutdra Fisini
unutrna, l-!er an bir barai va da
kOprd sahibiolabilirsin. Bir k5re bi-
le gegmesen da o kdprii senin
k<ipriin. Krymadan pay kapman
miimkiin.

Bu oyun her giin yinelenecek.
Sen kolunu vereceksin bir parqa
peynir icin. lkna edileceksin ver-
mek iQin. Gerekirse koparrp ala-
caklar kolunu. Asilik senaryo dtgt.

inine gideceksin biiyUk t$rk sO-
n{ince ve oturacakstn Aptal Kutu-
sunun bagtna. Aptal Kutusunda
beynine du$ aldtracakstn, istekle-
rin belirlenecek. gi$e yerine tene-
ke kutudan igeceksin zehiri. Kadrn
rolUndeki insanla, gocuk roliinu-verdi!iniz kiiq0k Soyleri sevecek-
siniz. Oyunun kuralla nl ilk sen
d0reteceksin onlara. Ne istedikle-
rine dnem vermeden, sormaya gg-
rek duymadan, yonetmenin istek.
lerini direteceksin. Terbiye kurum.
Iarina verilrlresino onayak olup, ila.
at etmeyi tigrenmalerine sevirci
kalacaksrn.

Eu oyun her grin yeniden bag-
layacak. Biiyiik tgtk tekrar yana-
cak. Sen sana vorilen rolii oyna-
maya ba$layacaksrn. Kryma maki-
nesinden gegeceksin. Boyun efe-
ceksin isteklerine. Korkutulacak-
srn..Oyundan ahima korkusunu
hor giin ya,qayacaksrn. Oyuncu ol-
mayr reoCetmekten korkacaksrn.
lgte o an, oyuncu olmayt reddetti-
gin an, ttmarhane de var sahnode,
hapishana de.

Oyun devam ediyor. Bu ovun
zaten bir kara tabul-

Bog ver oyunu, senden ne ha-ber? I

Can BURAK

iskeleyle vapurun

arastna

srkrgtl$rnda

fl ige yetigrrrek !
gibi bir derdin

kalmayacak

13g]': *;"" e^)et evet

P#,&'s
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Sayrn KARA yazart Kemal Demir

Derginizin 4. sayrsrndaki "YenilmiS Asilere 8i9ek
Verellm" baglkh yazrnrzdan rahatsiz oldugum igin
yazma gereoi duyuyorum. Eger yazrnlz kendimdeki
konformizmi sorguladrgr igin rahatsrzlk duymuq ol-
saydrm, bunun hesaplagmasrnr size yazarak delil,
6ncelikle kendi kendimle yapardrm.

ilk sayrnrzdan bu yana sizi ve diler l(ARA yazarlartnt
zamah zanran keyifle okuyorum. Ne var ki adt gegen
yazrn,z tiu defa kula0rmr trrmaladt agrkqast. Oyle sa-
nryorum hi yazrnrzrn otoriierlik, anti-ototiterlikle ilgili
salrrlafl grkarrlsaydr 'gelenekqi' ve da 'oliodoks
maksist' bir dergiye pekala ba$yazl olabilirdi.

Yazntzda tunai igindekl "eski" ve "ybni"lerin kar-
srla$trrmalan yaprhrken, gegmige daha qok nostaljik
bir duyguyla laklagrtyor gibi geldi bana. Geqmigin
vrkrntrlarr iasrnda bir de direnis ruhu bulmak niyetiy-
ie dolagrrken, bu giin yeni-solcu markslstlerin bil6 sa-
hiplsnmeyo cesaiet edemedikleri bir mirasln varisi
olma tehlikssiyle kargr kargtya kahyorsunuz haberi'
niz ola.

Gegmigte bir dkeni$ ruhu yaganmadr d6miyorum
(Bir Taris, Qorum vb.) ama 80 dncesinds o direnig
ruhundan Qok ba$ka qeyler s0lece damgastnt vurdu.

Bence Tf in 6nc0 savagqtlan ttim yalnlzhklanna
ragmen, birqok bakrmdan daha maikemmsl bir diro'
nig ruhu 6rne!! verdiler.

Bunlarr bir dereceye kadar aramtzdaki niians fark'
lhklafl olarak kabul etsek de, "kasaplar" esprinize
gtllmek miimkUn delil. Anlagrlan bu "kasaplar" Be-
ich'lan, FrommUan bilgilenmig, denekler bulmaya
can atan gayrelkes bir lakrm acemidoktorlar (bunla.
ra septomcular da diyebiliriz.) Tabil, sonra bunahm
edebiyatr ahyor gidiyor ortahot.

Siz her ne kaCar yasanan bunallml hafifser g6riin'
seniz de biiylesi bir bunaltm gergekten yaqandl, ya'
qanryor. Burhda bunatma mr, insanlara mt, yoksa her
ikisine birden mi kargr oldu$unuz pek anlagtlmryor
doorusu. Gerqi tegbihte hata olmazmlg ama kasap'
lara benzettidiniz "seplomcularla" birlikte Reich ve
Fromm da suglantyormus gibi bir anlam qlklyor yazF
nrzdan.

6n""f ir<'f 

". 
vasanan bir bunallm varsa ki vardtr. ln-

sanlan bunalimila olduklan.igin suqlamak yerine da-
ha ba5ka geyler yaptlabilir. insanlar mevcut stattiko-
yu ve onun degerlerini topyekon reddetmedigi siire'
ce bunalrm var olacakttr.

BildiOim kadanyla Helch ve Fromm'dan tek ley dG'
renebilir.insanlar; o da kendi kendini sorgulamak...
Bu lek sev ise, drs otoritenin basktslyla insanlann ken-
di bilinal6rinin drqrna iterek iaselle$tirdikleri otorite'
nin ashnda bireye ait bir Sey olmaytp 'yabancl' bir gey
olugunun ortaya qlkanlmastntn blnlerce yolundan
baSka bir $ey deoildir.

Su bir tiirlii eskitilmeyen diizen ne kadar saollklly-
dr ve onu dedistirmeye galt$anlar 80 dncesinde ona
ne kadar karstvdtlar? Sotun kardeslik, dayanl9ma ve
direniq ruhuysi bugiln yuksslmekte olan islami ha'
rekette de bSylesi bir ruhun varltQtndan s6z edemez
miyiz?

Sorulafl ma cevap beklerken yazdlklarlnlzda biraz
daha aqrk olmanrzr diliyorum.

Saglrcakla....

"Yenllmll bir asl"
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vERrLMr9TrR

"KARA"nrn 4. s?yrsrnda "YenilmiS Asilere qiaek
Verelim" baslkl t ir yazrm yayrnlandr. Ardrndan 5. sa.
yrda yazrma getirilcn bir elegtirl ve 6. sayrda bir yeni-
si daha. Ben o yazryt bir tartrsmay ba$latmak iQin yaz.
mtqtrm. Bu anlamda elesliri almak sevindirici. $imdi
baglayahm.

Yazrnrn aldrlr eleqtirilerden Nedlm Ceyhun'un yaz-
mrg bulundugu yazrya cevap vermek (maalesef), ya-
zl bagtan sona anlayrgstzhklarla ve basilliklerle dolu
olduou iqin pek zevkli deoil, ama yazar dt$rnda sa-
dece bir kiqi bile yazrmt bu basitlikten g6rdiiyse eoer
yazrk olur, diyerek, Nedim Ceyhun'un elestirisini ce-
vaplamak gerek.

. Nedim Ceyhun yaztstna Rosa Luxemburg'dan
"OzgiirlUk her zaman baqka tiirlii dUS0nen iCin oz-
gUrltik demektir" ciimlesini alarak baglamts. Benim
yazrmrn ve elegtirinin ba!lamrnr d090ndt!0mde bu
c0mlenin orada ne araddtnt pek anlamlandtramadtm.
Giizel bir cUmle oldugu iqin altnmts olsa gerek.

Nedim Goyhun i$in kolayrna kaqmrg, do$rusu bek-
lemiyor deoildim bu ttir bir kolaycthgt. Ben yazrmda
Fromm ve Reich'r karalamEtm (hayret!) o da iyi blr
nokta yakaladtorna inanuermig ve yaztmtn degindl-
$i birgok noktay bu arada esas tart$mak istedioi nok-
tayl es geQivererek hayalinde olugturduou bii.yazryr
elestlrivermis. Bu arada yaztmda adr hlg geQmeyen
vs Qok sevdigim Michel Foucault da nastl olduysa,
okunmasr "suq" olarak ilan ettiklerlm araslnda yeri-
ni aluermig. Bu kadanna ele$tiri de denmez ya ney-
se.

Ben yazrmda elegtirdioim "eski"leri karalayan
"yeni" tipini tasvir ederken, kendilerine yaprqtrnp, ar-
kastna saklandrklarr bazr d0qtiniirleri, bu arada sa-
nat eikinlikleri 60esini kullandrm. Nedim Ceyhun be.
reket buradan da sinema seyircilerine ve siir okurla-
rtna saldrrdrotmr qtkarmamE. En azrndan bu kadan
sevlndirici. 12 Eyliil'den sonra gtiren g6zler Fromm
ve Relch'rn "k,z tavlama sanatt"ntn araQlan olarak

bile kullanrldlgrnr gormedi mi yoksa? 12 Eyl0l sonra-
srnda manlar gibi boy veren "teori"lerin kaQr yeni bir
miicadele anlayrsrna yiinelikti, kaql "iQ bade, sev gii-
zel"

Senelerdir T0rkiye'de beslenen bir zihniyet vardtr.
Marksizme bu arada "Ortodoks-Marksizm"e (kendi
deyimleri) "sol"dan elegtiri gelirse, bu elegtiri eniel-
lekl0ellerden, "yumugakga"lardan, burjuva ajanla-
nndan ya da "zararsrz"lardan gelir. Rusya'da ve Le-
ninist iirgiilte demokrasi olmadt0t elestirilir, tarttsma
ortamr talep edilir vb. vb. Tiirkiye'de 629tirltikQ0liik
senelerdir bir buriuva aydtn ltiksti olarak tasarlanmtg
ve militan bir ozg0rliikaiiUk tahalyril bile edilememis-
tir, Militan blr ozgiirlnkgiiliik, tartt$ma orlamt talep et.
mez, yaratrr, belkemiksiz deoildir, istemleri vardtr v6
kendisini boyle ortaya koyduounda da herkesten On.
ce "yumu$akQa"lan korkuttuysa bu bir tesadiit de-
oiidir. Brit0n bunlar bana Mao'nun Qin geleneginden
aktardr0r bir hikayeyi hatrrtattr. Qin'de Lord geh diye
bir adam yagarmrq. Bu lord ejderha tutkunuymug, ga-
tosu, elbiseleri herseyi eiderha motirleri ile susl0y.
mug, ama bir giin Lo.rd geh gerQek bir eiderha g0r-
mo$ ve korkudan dili tutulup olmii$.

Nedim Ceyhun'un dilini bilmem ama eli Qall$,ycr
ki yazt yazryor. "KARA" Qiktrgrndan beri bir dizi
"l(AFlA" eiegtirmeni, derginin ve yazarlanntn liber-
terliqini larll$tyor, Nedim Ceyhun da. "....KARA til-
riinden liberter oldudunu lddia eden bir dergi..." dl-
ye yazaruk bu kalileye katrld!. T0rkiye'de ne Qok te-
reciye tere salma meraklsr varmrq, banh g6re biri ya
da bir yayrn organl "ben $uyum" derse o 6yledir, bu-
nu larlr$mam. l(imseye kendi "sislemi" iqine girip,
akrl o0rclrneye kalk!smamalt. Bunu ancak "aynt yo-
lun yolcusu" olaniar yapabilir. Ben nasrl daha lyi li-
berter olacaSimr Nedim Ceyhun'dan oorenebilece-
0imi sanmlyorum. Son olarak Nedim Ceyhun yaast-
nr bitirirl(on, "her ne kadar KARA dergisi gevreslne
'ait olma'sam da..." geklinde yazryor. Bk dergiye, bu
arada KARA'ya ait olanlar mt var? KARA, onu yaza-
rak Qizerek, tashihlerini yaparak olugluranlann bir
Ur0nt. KARA'ya dikkalle baktlacak olunursa, qeqitli
yazdardan, yazarlann her konuda aynr fikirlere sahip
olmak gibi bir iddia taStmadrklan gbriilebilir. Nedim
Ceyhun'un "zavall" ele$tirisi iqin soylenebilecek Sey-
ler benim iQin bu kadar.

ikinci ele$liri (elinizdeki sayt, sayta tB ) anla-
ytqstzhklardarr dolayr de!il, doorudan savundu0um
goru$lere gelirilei ele$tirilerden dolay, benim iQin ce-
vaplandrnlmast daha zevkli ve tarttgma yaralmaya y0-
nelik. Goriild0gii gibi yazar yaztsrnt "Yenilmig bir asi"
imzasryla g6ndermig. Nostaljik selamlar.

Yazar yazrsrnrn ba$laflnda "nostaliik bir duy-
gu..."dan soz edlyor. Ben yazrmda nostaliimi gizle-
mek iqin hiQbir Qaba goslermedimki. Noslalii eoer
gerQekterr "yeni" bir m0cadele anlayrgr yaratrlmasl
isteniyorsa, anlamsrz bir gevezelik olmaktan erkar,
anlamI bir yeni birlioin olugmasrna katkrda buluna-

Kemal DEMIR

bilir.
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ikinci 6nemli c6mle, "Geqmigin ytktnttlan arastn-
da blr de dlrenl$ ruhu bulmak niyetiyle dola$rrken
bugiin yeni-solcu markslstlerin bile sahiplenmeye ce-
saret edemediklerl bir mirastn varisiolma tehlikesiy-
le karsr kargrya kaltyorsunuz haberiniz ola. "Yaztmt
geqmiqin" ieorik, ideoloiik aklanmast olarak yazma-
drm, zaten bu benim igim deoil. Ama ben "geqmiq"te
bir direnig ruhu bulmak igin zorlanacagrmzr pek san-
mryorum. "Gegmig"te T0rkiye'de ba$kaldtn ruhunun
serbest kaldror anlarda, gegitli kendiliginden direnis
eylemleri, dz-yonelim deneylmleri, fagizmo karst ge-
rekli sertlikte bh direnig oldugunu bilmiyor muyuz?
Bu nedenle ya mde,

"Bir miicadeleye katrlmaktan, onu oluglurmak-
tan dogan moral, en gtqlii moralsizlikten da-
ha estetlktir. En buytik olumsuzluklarla malol. olsa dahi, boylesl bk dinamlk, bireylere. varol-
duklan gibi davranabilmeleri aqstndan qok da-
ha lazla segenek ve olanak sunar."

diys yazmrgtrm. "Yeni-solcu" marksrstlenn "ge9-
mig"teki bagkaldrfl ruhunu sahiplenmemeleri beni hiq
Sagrrtmryor. "Slvil-toplum"culan "Sosyalist Parti"ci-
led lostediprsunuz sanrnm. Bu durumda Sagrrmama-
mln nedenl kendillginden agrkfik kazantyqr. Kendi adr
ma ben klmllulme sahip olduuum igin herhangi bir
dironi$ ruhunun varlsl olmay, tehllke olarak g6rmii-
yorum.

7l'in dovrimcilori igin yazdrklannrza kairlryorum.
Ama onlardan tlir kugak sonraki poptler devrimci ha-

rekelin olu$luruculannrn gdnaht, saytlarlnln kahra'
manlklaflnr anonimleglirecek kadar Qok olmast mty-
dr?

"... bunalma mt, insanlara mt, yoksa her ikisino
birden mi karsr oidu$unuz pek anlagdmlyor..." ve "ln-
sanlar mevcut statiikoyu ve onun delerlerini topye-
k0n reddetmedi0i silrece, bunallm var olacaktlr" di-
yorsunuz. Bunahma kargr de!ilim, insanlar bunala'
bilirler, doirusu boyle bir yagamda da pek "anormal"
deoil bu. "Dertleri zevk edindim" bunallmlna da kargl
dedilim ama bylesi bir ruh halini sevdioimi sdyleye-
meh. Sevmlyorum. insanlartn bunallml yok etmek
iain bir topyek0nliioe ihtiyacl oldu!unu sanmtyorum,
bunalmrn nedenlerini ortadan kaldlrmak iqin, miica'
dele elmeye ba$lamak yeterlidir.

Sorun giiph6siz lek bagtna isldmi harekett€ de bu-
lundu$uriu sdyledi$iniz geyler delil. islami hareket-
te kardeglik ruhuna gelince, qok su g6tiiriir bu. Tilrk
islami hareketinln, yazntzda belirttiuiniz Qorum vb.
ttirii ya da oz-yonetim tiirii dinamikler geligtirebile-
ce6ini dUgiin0yor musunuz? Ben diigiinmedioim iqln
popiiler devrimci hareketteki direnlg ruhunu, bUton
oteki olumsuzluklara kargrn can-r gdn0lden olumlu-
yorum.

Tekrarlayayrm, onu olumsuzlamayalm demiyorum,
soyledi0im onun kendilerine "yeni" diyenlerdsn ni-
lelikQe farklr ve olumlu oldugudur. Onu olumsuzla-
mak ancak yeni bir mticadele tarzt ile olacakttr.

I
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"BlR ELE$TIRI"NIN AgMAZI

$ubat'87 tarihli KARA derglslndekl
"BiR ELE$T|R|" baghkft s0tunlarla
ilgill

Bir yanda varolan otoriteye kargr mUcadele veren-
ler (ama beyinlerinde yeni otoriteler kurmaya Qahgan.
lar), dioer yanda da otoritelere karsr kdkten giiziim
bulabilmek iqin, bilim alanlannda miicadsle edenler
(ama yagamlannr eylem krcrd(r ve boyun egilen yap-
tnmlar iglnde sUrdurenler) var. Bizim arayrgrmrzrn,
bunlardan blrl lle srkga aynl dogrulluda g6rtinmesi,
bizlm o dogrultunun k6r savagqsr olmamrzr gerek-
lirmez. Sorun teori-pratik lkllislnin (lkisizi de diyebili.
riz) uyumsuzluklan ile ba$lryor ve bitiyor.

Saym N6dlm Ceyhun durup dururken (elegllrdigl
yazrda adr gegen Fromm ve Belch'rn tek bk dilstn-
ceslnln olmadrgrnr, sadece onlan dayanak segerek,
doktorluk laslayan kasaplardan soz edildiglnl gozden
kagrrmrg olmalr) "Hodelinlzl lyl segln KARAladOrnrz
alanlar daha fazla geniglemesln, yoksa gergek dos-
lunuz olmay d090nen blzlerden yoksun kahrsmrz"
lehdidini lncedon hisgettlrmayo qatsryor. Bu arada,
YARIN, SACAK-Y.KUQUK gibi isimler vererek, ne-
lerin KARAlanmasr gerekligini gOsterme inceli0inde
de bulunuyor. Ustelik bunlan soyleyen kigi, "BUtiin
programlar insansrzdrr" yazsrna nelisti diyebilsn ama
o yazrda geqen "Sorun yeni yoni €lma gekerleri gi-
bi, yeni yeni programlar sunmak de$i1.. insanlann is-
temlerini drsa vurabilec€kleri koqullar yaratmakhr"
duguncesinl unutan birlsi.

Btitun programlann insansrzhgrnr desteklerken, va-
rldrgrna lnandrgrmrz son noklalardan bakrp, neyi ne
kadar eloqlirecelinize durdu$unuz nokladan olan sa-
yEal uzakftklar mr karar verdirecek, yoksa sadece .

yantgho gdrmeniz yeterll olamaz mr? Eger slz ellniz-
deki melre gibi uzaktk oleeri bh bhim ve gercek da-
geri v€recek 6lgm6 sistgmi olduouna lnanryorsanrz,
buyrun yanlrg dog0ncelerln larkhlrklarnr 6lgun. Qok
elegtlrilmesi gerekonler, az elegtirilmesl gerekenler,
elegtlrilmomosl gerek6nler, dosteklenmesi gereken-
ler, ayrrmrndakl olgotlerinizi programlar yapmadan or-
taya koyun da bizler de yararlanahm. Bunlar tarlrq-
ma orlamrna uzaklr$rmrzr ve gtivensizlioimizi g6ster-
mekton baqka bir Sey degil.

N.C€yhun:un gegmilin gihahrnr Okarma seansr-
na blraz erken katrlmrg olmasr gimdi bulunduou yeri
agrklamaya pek yotmiyor. S0rti ruhuna qevrilmis o gii-
zelim ruhlann hesabrnr bagkalanndan sorma hakkr-
nr hig vermiyor. Bakarsanrz gUnUn bkinde -Qoban-
lann peginden giden s0r0ntn, hiq de0ilse bildilinii ya-
pan qobanlardan daha suglu oldugunu anlayverirsi-
niz ya da anlalrverirler- Sgriid6n aynlan koyunu kurl

kapar, korkusunu brrakrp, insanlann birer koyun ol-
madrklannr hissetmenin ve hissettirmenin yolu goban:
lan suglamaktan gegmiyor.

En azrndan kendi onurlan icln savaglm yoreklillgi-
ni gosterenleri, hem de goou kere onlann yanmda sa-
vagrm verenlere slrtrmlz dayayarak l(ABAlamak ve
qamurlamak kimseye yarar gelirmoz. Hele hesabr
nat yarar-zarar gbzetarek yapryorsantz, ilk zaran sr-
trnrzr dayadrklannEdan gdrmenlz 9ok zaman alma2.

Geqmlgl karalamak, aMsst almanrn en kolay yolu
oldu galiba. Programsrzlor savunmakta, slzlorin elin-
de iyl blr program olmak yolunda. Doga yasalannt,
eylemlerln dogal gerQekleglm sralannr progtama alt-
mli glbl gilsterip, eylemslzligln sawnusunu yapmak
mr amag? Daha da aglk olalrm, yagadrormrz d0zen-
de kurumla$mE s6m0ru garklanna (ozellikle ekono-
mik olarak llzedmlze gullananlara) boyun e$melere,
hakt nedenler uyarlayabilmek igin bhoyln g0c0n0
billngalhnrn gekillenmemig derinlikletlnde yok elme-
ye ml qabafiyoruz.

Goronugte ozgiirlilklere ve kiglnln ksndislne var-
drrmayr hsdelleyen programlann hepsi de buna 6n
kosulolarak otoiiteyi getirmok zorunda kalrrlar., 90n.
kU her program otorileyl dogurmak zorundadtr.
N.Ceyhuh'un eskl otoriteler ysrino yenl oloriteler ku-
rulmasrnr onaylamamasr (Programstzlt$ destekleys'
rek), kurulacak otoritelsrin, sadece blrblrlerinden olan
larklrlrklanna bakarak, onlardan bkini seemssl lle t6ts
ditsmtyor mu? (ozolliklo Fromm'un Yenl Kulumlart
g6zardr edilebllk ml?)

Sorun Fromm'u ve Belch'r okuyup yanm yamalak
d$renilen dug0ncelerle sala sola gamur atanlann
eleslkilmesinl slndiremomekllr. Slz bugtrn YARIN,
SAQAK gibl lslmlere srornarak sosyallst d090ncel6rl
geamlgtoki lyi ruhlan kotuyo kullanmalan nedenlyl€
sueluyorsunuz, K.qemlr g6zardr edlyor ama herke-
sin sizin gibi Eekle-Gor-Deoerlsndir sabanr g6ster-
mesini bekleyemezsiniz. Farkrna vardrlrnz anda za-
mandan 60rendiklerinizin en pahahya ogrendikleri-
niz oldu0unu anlayverirsiniz.

, Eyleme donirsmemig olmak, teori-pratik uyumsuz-
luklarrnr gizlemeyi hor zaman bagaramaz, En aan-
dan biz bu uyumsuzluklan gorebilmek igln eylems d&
ntigiimlerini beklemek zorunda deoiliz. KARA dorgi-
sinin srcacrk ortamrnda bile "yanl$ anlag ryoruz" kor-
kusunu tagrrsak, oylemlerimizin orlam . beklentisl
nedeniyle eylemsizliklora ddntigmeslnl engelleyebi'

t



llr miyiz? Sosyalizmln teorisinden kaynaklanan pra.
tiginin yanlt$!rklaflndan dem vururken, kendi d090n-
celerlmizln eyleme ddn0giimiinii engelleyerek, yan.
Ig[klardan kurtulmay amaglamak pek aktlltca olmasa
gerek. Yenilmi$ asilere QiQek veriimesina ben de kar-
gyrm, ancak yenilmemek iqin kagmay qegenleri de
yenik Edrmek $arit ile.

Gelelim Fromm'un reformist, Beich'tn radikal yan-
lanna. Bende ttpkt sizin gibiaynr diizlemde ve iistUn-
kdrti tartrgrlmasr yanltst degilim., ama onlarrn refor-
mist ya da radikal olmalan, onlafln tarltgtlmamastnr
degil, tartrgllmasrnt gerekthdioini de diigiin0yorum.
Ben bunun nedenini yotkin bir lelseleye duyulan 0z-
lemin yanlq kogullandtrmast ve lbadete duyulan ya-
krnlorn tartr$malara karalama olarak bakmaya zor-
lamasrna baglyorum.

Higbir teori, eylemcisinin gucii ils srntrl degildir.
Trpkr "Bolca sanal dergisl ok[yan, orada buradi cart
cart konusup, suya sabuna dokunmayan ente!lektij=
el camialann insanlanna, Fromm'lar, Fleich'lar, Sart-
re'la[ Camus'lar, Gide'ler, Kalka'lar, Nietzsche'ler
emanet ediiomeyece0l gibl sosyalist diigUncede ba-
zr d6rgi ya da insanlara, halta iilkelerin uygulamala.
fl na bakllarak yargrlanamaz.

Sanrk sandalyesins oturtma sevdalarrmrzr, hiq de-
0llse, kendi 6290rliiklerimlzi duyumsatan saylalardan
uzaklagtrrmak ve lslmlerden, karalamalardan, ibadel.
lerden once yonlendirilen teorilerln tarttgmalaflna aQtk
saytalan daha lyl kullanabilmek dileoiyle. f

,\

HERCAI
Selami ALAGOZ

tlt!tt

-Hercar: 
nedir? Hercai bir riizgardtr, esmez. F0zgar-

larla igigedir herca?. Bugiin bugiiniin r[izganyla, ya-
nn yannrn r[izganyla...
"...'Yine bir g0lnihal aldr bu gdnliimU". Ol bivefa yal-
nE hayati sever, yalntz kendini sever o.'Bir buluttur
yagmaz, blr alegtir lsttmaz, blr soouktur iigiitmez.

-Sevmek durmakhr, durdurulmakttr, durulmakttr.
Durulmak ise hayala mugayirdir. Hayat harekettir.

-Ne zaman sen demlqsln ona imdi, "Sen sevmeyi
bllsmezsirr" o evel h6r zaman, "r0zgarda bir yaprak
gibl"dir.
*Bir sulidir ki dems gltsin, bir mttevekkil ki sorma
gltsln. Dertlidir der kl doktora, "El Cek ilactmdan ta.
blbl". Qunkii ol hasta lgin dert giladrr ve gekvi ha-
yattrr, Ve bir rinddir kl, 6l0m igin "as0de blr bahar
alemidk."

-D6rvigtir korkusuz, kuldur uykusuz, kdledir zincir-
siz. Ekmegivardrr agtrr, suyu vardtr susuz; ilact var'
drr ama bl-ilagttr, hercai.

-Us0l nedir, erkan nedir, ona sor; ama dam bilmez
hacet bilmez nedir, serseri ml serseri... I

DORT GUNUN
I

I.IIKAYESI
Sotaml ALAGoZ

1...........

Hergeyin iki ucu vardr.
Hergeyin bir basr ve bir sonu vardrr.
Baglangrqta bdyle deoildi.
BaSlangrqta baglangrg yoktu.
Ba$langrqta son (nihayet) yoktu.
Hergey mutlaktr, 62d0, lslmdi, melhumdu.
Ne baglardr, ne biterdi.
Her mefhum aynr d0stincede mahluzdu.
Diigiince Bir'di ve mevzundu.
Ve d090nce irade ile beraberdi.
Sonra irade ile, ldee'ler (mefhumlar) $ekillendilor,
mekan oldu, 6morlendiler zaman oldu.
Ve islerini l$lemeye koyuldular.
Hepsi failler oldular.
Ve Sekillerinden hosnut idiler, qfnk0 lglerlne
uygundu.
Hergey vezin (6lqii) ils oldu.
Ve her zrd birbiri ile dengelendi.

2........

a) Her yaratrk kendini bildi.
Baskalarrnr da kendiflce bildi.
Ve kendisinin ne tek, ne de asrl olmadrgrnr g0rd0.
Aslolan, evet, o ilk Fail'dir.
b) Her yaratrgrn bir bilme E0cii vardrr ve bu
"hayatr manalr krlacak kadar"drr.
Amip, hayatr kartaldan daha az sevmez ve canlnr
ondan daha az arzulamaz, daha az dikkatle
korumaz..

3.........

insan hayatr buldu ve hayatr terketti...
Can canandan daha aziz olamazdrt
Kahraman oldu, gerelli oldu, imansrz oldu,
haysiyetsiz oldu...
Hepsi canrnr terketti$i iqin oldu.,.
Kendi kardegini brraklr ve ba$kalaflnr kardeg
edindi. Giizei adrna, lyi adrna, GiiQlii adrna, Adil
adrna...
Dost oldu, du$man oldu,'sr r oldu, komgu oldu,
Qah$ma, kural ve kanun oldu...

4...,......

Ve insan kaplan kaba glrer old.u. Her yeni
yagayr$, yeni bir insan yarattr. lnsan kendisine bir
defasrnda yeni bir Hukuk aradr. Suquyla masum,
sevabryla mahkum olmayacaor bir Hukuk'un
arayr$rna giriqti insan. rl
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INSAN
I

NE IDEA'DIR
NE DE MADDE!
Esin KARAMAN

\EOer bir giin sokakta bir adam
':bok var, taze bok var" diye g$
zerse gagmayacaorm. Bdylesine
seylesmig bir _dunyada o da blr
0rslim saylrr. lnsan denen makl-
ne Uretiyor bunu da. B6yle b[ do]r.
yanrn canfuya sunabilecegl ns ola-
bilir, d0sonen, hisseden, yaratan
canlrya. Eler hepimiz bir6r mad-
de olsaydrki programlanabilen, blr
dugmeyo basrnca harekst eden,
ige asla geg kalmayan, emlnlm bu
d0nyadan ilsini bulamazdrk. Ama
zaten o zaman lyl gibi bir kavra-
ma sahip olamazdrk. Qiinkfi iyi,
guzel, girkin, k6t0 vb. b0ttin bu
kavramlar, canlryai deoerler yara-
ten, bunlara sahip grkan ve savu-
nan canhya aittir.

Maddeciler gok uzun zamandtr
yagamr maddilegtitmeye gahgtllar.
Onlardan 6nce do maneviyatgllar
ruhlaghrmaya galqmtglardt. Ama
artrk bugain g6r[inen o kl, yagain
denllen, canlrya 6290 bu olay, ns
ruhlaqabiliyor ns de maddslesebi-
liyor. O'kendi dinami$ine sahip.
Her maneviyatgr ortamrn Uzerlnda
ya$amr sahlplenen tazlar boy ver-
di6i gibi, her maddeci ortamm fiz*

. rlnde d6 bu gerqeklesmekle. Bu iki
ortamrn birbirlyls Qatrgmasr ve bti-
y0k 6lg0de dUnyayr doldurmasr, in-
sanlann qogunu bu Qorrtkan seqe-
nekler arasrnda seelm yapmaya
zorladrysa da birilerl bunlann bas-
klsrndan annarak, canhyt savundu
gaolar boyu. Nereden glkmEtl can-
hyr ikiye bdlmek, ihtimal ki dogayr
parealamantn bir sonucuydu. Ve
maddo ile ruh ikileminin bu belir-
siz kavramlan "onsuz olmaz" an-
lamrnda birbifl erine ba$tydrldr. Bi-
rini savunmak digeri: i Jksamak
de6il,. megru krlmak E .,amrna ge-
liyor, ldealizm, asrl olan ]uhtur dsr-
ken, as olmayan bir maddenln varh
grnr ister istemez olurluyor. Mater-

yalistler ise maddl hayattan sdz
sderken, maddl olmayan hayahd
varft$rnr belki larketmeden benim-
siyorlardr. Bu manlklann kagrnrl-
maz sonucu "blr insan ve iki
hayal" gok ilging blr arglit oluyor.

Maneviyatgrlar lnsantn di$er
yanlannr yoksamaya q.algtrken,
b0yuk bir hata iqlediler. lnsan ruh
soluyarak canhlorn sairdUremez-
dl. Ve krsa surede lsa'dan baska
kimsenin lsa'yr anlamadr$r anlagrl-
dr. Aksi halds toptan qarmtha ge-
rilmeleri gerekirdi. Maddiyatgtlar
ise tannyr 6ldUrdiiklerini sandtlar,
oysa insan, g<inltin0n zenginlikle-
rinin tarkrndaydr ve karnrnr doyur-
mak ya da srcak bir evde olulmak
ona yetmezdi. Ekmedi nastl elde
edecegi de gok tinemliydi ve Hak
maddecili0in tiim diinyayr el6 ge-
qirisine duyulan bir tepki ile adeta
bir basiibadelmevt yaSadr. Gergi
maddeciler de yeni ahlaklar iiret-
mekte goclkmediler. Onlara grire
hersey iirotlmdir ya. Maddenin
"ahlak"r qrktr ortaya:

-insan insantn kurdudur.

-lnsanlar 
grkarlan (maddi grkar'

lar!) igin biraraya gelir. Dayantsma
bu demekiir.

-lnsanlann 
gabasr ve Yarauct

giicu, isgiicii diye adtandrnftr. Ve
ahnrp salrlabilir bir metadtr.

-Daha 9ok ii;etlm daha iyi bir
yasamdrr (?) vb. Bu arada en
6nemlisi de durumun iQselle$me-
sinin de kanrtr olan egoizrn ve ben-

cilliktir. lgte butiin bunlar kendile-
rlyle uyumlu diger Yagam 6rgail+
riyls birliklo lnsanr denetlemeyi ve
yonlendirmeyl sordur0yor. Ve i3v-
iamlara yeni larihler yazlllltr. Da-
yanrgmadan, qrkar birliglnin ozeri'
ne oturan bir 9eY; Yaldlmlalma'
dan, sevglden ve hatta aiklan bir
alrgverlg anlagrltyor. D0rUstl0kten,
oiivenden, srdemden lso hleblr
5ey anlagrlmryor. Onlar bu d0nya'

nrn kavramlan de$ll. Ama bu du-
rum b6yle qalmis ve boyle gidece'
dini sanmak, mutlak olduounu
;anmak bir gallettir. lnsan denilen
o en isyankar yarattk, tarihl boyun'
ca hep kendini savunmulturve sa'
vunacaktrr. Dayantgma ancak aY'
nr $eyleri hissetmenin ve istemenin
iizerinde dJrur. Ve sevgi g6n0lda'
ki bir kabansttr. Onurlu bir Yaqa'
mrn ne oldu$unu biliriz, onu tanlm'
lamaya gerek yoktur. lnsanlar bun'
lan yasayamadtklannda toptan in'
tihan veya ba$kaldltlp katledilma-
vi tercih edebilmislerdir. Ama tom
6u olaylan maddeci bir manholn
iQine otutlmanrn imkanl Yoktur.

Bugtin hala maddecllik mantlgl
ile "davrim" yapmaya soyunanlat
var. Onlar Insanl bir kez daha Yen'
me Qabasr iqindeler. OYsa farkln-
da deoiller ml ki idealizmi elsgtirir-
ken, maddeci bir kadercilik Yarat'
maktalar. Birinde kaderi tann qi'
zerken, dioerinde zorunluluklar vs
maddenin "ahlak"t, yeni bir lanrl
qizmekte. Yino Ialktnda deoiller mi

bok yemeyin!
milyonlarca sinek Yanlhyor
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ki yak etmeye niyetlendiklerl dii-
zenle aynt manltot payla$maklalar.

Kapitalizm her geyin iiretim,
"daha qok Uretim" oldugu bir d0-
:en kurdu. Burada iiretim, mal, pl-
yasa, para, insantn nesnele$mgsi
ve di$erleri parQalar deoildir. On-
lar bilton olarak vardtrlar. Ve sos.
yalizm hergeyin "daha cok
tiretim" olacadt bir toplumu vaade-
diyor (!). Dolayrsryla bu b0tun0 de
olumluyor. Nesne olan insant
olumluyor, ii16lim yaphrmak lcin:
aptallagan insant olumluyor, eglt.
mek iQin; o megom otoriteyi olum.
luyor, denetlemek ve programla.
mak iqin. Doorusu bu ya hiabiri in-
san;r yaratma fiilini laytk g6remi-
yorlar. Aynca zaten hala tdnnlar
ya$arken, kanlt, canh, metalli, yaoh
yaralmak onlara mahsus bir 6zel-
liklir. Bir yanda lan lann kulsa!
kilaplar, diger yanda tannlagtt l-
mrg sistemlerin zorunluluklan. Ve
her iki anlay$ta da insan, bu SEy'.
lerin bir 0riin0d0r. Yine her ikisin.
de de insan kendisi igin iYl'yi is-
teyemeyecek kadar acizdir, ona
yol gostermek, terbiyo etmek ge-
reklidir. Pekl, s6yler misinlz mtd-
deciler, "lnsan tanflyt zihnindo
yaratmrgttr" derken ve ona karst
qrkarken gdrmUyor musunuz ki,
zorunluluklar ve sistemler de sizin
zihninizin trri.iniidiir. Tannya v6 ka-
derg kar$r qrkarkenki, cesaretiniz
nerede? O gcylore karsr Qlkmadan
zorunluluk olduounu, yani bir trir
kador oldu$unu nasll anladrnlz?
Muhakeme yetenedimizle mi?
Ama yantltyorsunuz, siz ve zihni.
niz yanrhyorsunuz. Her gaoda ka.
dorcilioe karsl Qtkan ve "Yaratan
benim, yaratan insandtr" diyenler
grkmr$hr, Qtkmaktadtr. Ve tiim ka.
dercilerin sonu, maddiyatQtst ol-
sun, maneyiyatgtst olsun, bugiin.
k0nden qok daha fazla insanrn
kendilerindeki bu 6zelligi kesfouik.
leri gfin gelEcektir. I
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Posla qekl , 24712A

Yurllql I Aylrk 1500 TL
Yurtlcl Yrlhk 3000 TL
Yurldrgr Yltk 20 DM
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HILEKAR
BILINILER:

(1)
Blsmetlabiahlyaummurrahme

Bir varhgrn adryla baglamak ge-
rekiyorsa, bu benim iiin Dooa'nln
adrndan bagka bir ad olamazdr. Ve
bu ad daima mantrga ve matema-
tlge karsr bir direniqi dilo gethmek-
tedk. Doga, oyls yiikssk bir bigime
sahiptk ki, qok az biqimcl (mantlk-
qD oraya trrmanabilir. Dooa'nln
matematiksel hal ve durugu ve ha-
reketi 6yle bk m0kemmelliktedir ki,
qok az aritmetik, c6blr veya geo-
metri bilglni onun mUkommelliginl
aklen gdrebilir. Dooa'ya bilgi-
kuramsal (epistomolojik) agdan
yaklagsaydrm, qunu derdim: O
antl.mantrgrn, antl-matematl0ln
bilgisi, revolutlo (2) halindeki d0n-
yanrn gllr blllmldlr.

Senin adrna ne yaianlar atrldr, no
"bilim"ler kuruldu; ey Dolat Senin
dilini matemallk, manhk gibi hile-
kar "billm"lerln sahte "dil"ine in-
dhgediler. Senin nutkunu yokEt-
mek lgln ne "mantrk"lar kurdular,
kurtlar. A0rr sanayii, kanrna susa-
mrglann sinsi bir tuzagrdrr; ve o tu-
zagtn dili matematiktir. s6yledikte:
rinin insanlan teknoloiik dinin birer
pizzasr yapacagrnr nereden bilebi-
lirdl ki, Su kilisoye ba$kaldrran Pi-
za'h asi: Galileo GALILEI. Grekler
nsreden bilebilirlerdi techne'nin
(zenaatrn/teknoloiinin) azrlr bir ka-
til olacagrnr.

Barajlar sadecs sulan biriklir-
mek lgln degil, esasrnda seni mah-

Bilgin SA\GIN

kaplanmrg oldugu halde., o kttlsyl
yararak yegermokte Sllr' Kuqu-
cUk bir siilin bile kdl(leri giarlar
hrrsryla qrnlarnaklal

Bir koz 9610nmeyo g6rsiin, dlril-
meye gorson qiir... O, zaman-
zaman dirilir, sonra gizlenir. O, on-
yedisinde kuzey iilkosinde, yirmi-
birinde yine oradaydr. Otuzalhstn-
da lber Yarrmadasr'nda, altmtgse-
kizinde ikinci kez olmak 0zere Pa-
ris sokaklannr argrnladr. Seksenaltt
yagrnda da, yin6 Paris'te g6ltlmiig
oldu6u rivayst olundu ve "bin atlt
akrnlarda, dev gibi bir ordu" tara-
findan yenildi. Ama O, tekrar-
tekrar dirilir, katmer-katmer olmut
yenilgiler coorafyastnt aga-aga der-
lenir.

Qa$larrn acrsrnr biriktkdik. Bin-
lerce yrldrr gozyagr ddkmekteyiz.
Srrtrmrzda atalanmrzdan gelen kr-
bag izleri var. Ugyilzyrldrr cenaz6-
lerim,z so$uk, sopso!uk mahzen-
lerimizde t6ren yaprisrn diye bek-
lemektedir. Bizim de beklemoye
tahammiil0mfiz kalmad, gibi bir
9ey. I
Notlar:

(1) Sevginin ana$ olan Doga'nrn adlyla
(araPQa)

(2) O6nme, d6n09 (lalince)
(3) "Maye" mal, "ssr" lse bas demekllr

(lars9a)
(4) "Oikos" ev, "nomia" i9; oiko-nomia

(€konomi) ev-iti demsktir (grekQe)

MANTIK.MATEMATIK

vedecek olan sermayenin.bhikimi-
ni saolamak iqindir. Kimbilir, belki
de ''temel geligki" "emek-
sermays geligkisi" de$il de Sen'le
oto,ite arasrndaki geligkidir. Ve
klmbilir, "maye" iizerinde "ser"
(3) brrakmayacak olan "mayesiz"
proleterlerdir; aylaklar yani.

Ve Doga'nrn dill belki de aylak-
lann dilinde gizlenmislk. O'nun dili
aylaklafl n giarlannr biqimlendirmis.
lir. Bu y0zden "ekonomik
analizler" gereksizdir. En gerekll
olan, Siirdir; qiinkii 9iir, aylak giar-
lardaki gizemin iizerindeki drtiiyir
agar. Ona dzel bir bigim, yeni bir
kan verir. Bir ekonomist, benirn ol-
kos'umdaki nomla'nrn (4) nasrl
olaca!rna karar veremez! Ekono-
rnist k6tu bir matematikqidir. Ve
Surasr gok agrktrr ki, Platon koto bir
Sair otdu0u igin, kotii bir filazollur.
$airlerin 6ldUr0lmeslnde mantrgrn
kurucularr kadar Platon da suglu-
dur. Kimse diyemez gu bizim
Eles'li "karanlk" Herakleitos "ko.
tii gairdir" diye; k6tU olsaydr, ken-
di g0zlerinden akan iuzlu rrmaklar-
dan asinlenersk "hergey akar"
(panta khorei) der miydi? "Oley",
"khorei" ve "hurraaa" sdzleri ara-
srnda anlagrlrr bir ba! vardrr. An.
lak (zeka) sahipleri anlar bunu.

Cogku yaralmantn ve sevmenin
topraordrr. Dunya (yr da kimse d6n-
dermemekle, kendisi) kendi ken-
disine ddndiikge, rengarenk gikler
bitmektedir: YerylzU sonsuz bir
beton, gelik ve plastik kiitlesiyle

)$13J" 
o'^o"noo'
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"TUrk Fagizmi Uzerine 6n D0-
Sainceler", Osman l6nur lmzalt va-
zryr okudum, Cok etkllondlm. '

T0rki),oUe kendine anli-ta'ist di-
yen, sosyalist olducunu sovleven-.
lor bu yazrda belinilen tehlilieler
konusunda hie uyanda bulunmadt-
lar bulunmuyorlar, Ustelik baztla
(Yann Dergisi) geqen ytl bir savtsm.
da dincl genclerlo evlem ve oiic
birligi 6nermisti. Cok'komik. b6tki
siz ds gdrm0Ss0niizdor.

Bu konuya dioer sayrlarda da ver
vermeniz bence iyi olur. yann he-
pimizin kelleleri ucuruldu6unda
belki onlar da farktni vanrla-r ama
konuda legal yayrnlar iQinde ilk siz-
den uyan geldi. Tebrikler.

Biirenr soNGUt D lzMlB

ELiNi
KALEME
BULAMAK

Elimi kaleme buluyorum. Qok
yazmayacagrm. lki Cilt lat. Reich
okuyan asiler de vardt. 'Fagizmin
Kitle Ruhu Anlaytgt'nt qok sevmis-
lerdl. Hepsi asiydi deme!€litn ama,
'GsnQlerin Cinsel Miicadelesi' 70
sonrasr yrllarda 9ok insant etkile-
mlgtir. Bu soylenenler pek de iiylg
'mucadels'nin drshda olgular de-
oildir. FaSistlere kargr dayantgma
ve moral kazanma amactyla dans
partileri dozenlendigini duymug-
muydunuz? 8620m bu mudur, ay-
n bir tart$ma. Ama hergey 'Olori-
te'nin d0$iindii00 ve isredioi sibi
ol(a)mamrgtrr. Reich dan haberdar
olan btorite'ler de vardr. Bagkala-
nyla birlikte onu da islerina geldi-
0i 6lc0de ve bicimde kullandrlar
'lipkr 'Diinyayr Sarsan On G0n'0n

temel kitap, Trogki'nin yasak olma.
sr gib!. Ama su da var 'anli-stalinist'
olmak (ki marksizm qercevesinde
anlamsrz bir Sey) anti-otoriler ol-
makla e$anlamlt de6il. FIeich
vb.'ntn gegmisleki paridoksu da
bunda yattyor bence. Evet bir dd-
nem Uevrimcilik' deyince mark-
sizmden ba$ka bir gey anlastlmF
yordu. Yine de insanlar en basta
g6nrillerinde yaqattrklarr 6ir
'ozg0rl0k' iQin, kendilerince vorum.
ladrklan bir 'sosyalizm' icin devrim-
ci oluyorlardr. Bu y0zden o ortam.
da kendilerine en yakrn bulduklan
$eyi sahiplenlyorlardt. Umduklan.
nr bulamayanlar cok kabaca oruD-
larsak ya herseye radm6n -
g6n0llerindekine qizli iman
la$ryarak- dgvam eniler. cunk0 ha_
valar Cok srcaktt; va da havata kijs-
tiiler. Bir yandan da arayri devam
elti-

Ve bir giln qaylann iqitip sohbef
lerin edildigi mekanlarda'siddetle'
ve 'hararetle', 'mullafta oiunmasr
geteken' Reich't tavsive edenleri
gtird0k. Sonra Fromni'u, Reich'r.
Marx'r alt alta yaztp eskiye g6re
'yeni' senlezler yapmaya qalgan-
lan. - -

ilginq. gimdi ben ds Mac Carthvl
ci mi oldum? B6yle Seyler de gizii-
den gizliys bir tabu olusturur. S6y-
lenirse ayrp olur de$ll mi? Benc'e
fazla 6nemli de degil ya. Astl anla-
ttlmak islenenler b<ivle alanlara ce-
kilince, elini kalenie bulamadln
duramryor insan. lstenilen de bu
zaten. Birileri durmadan yaz tp ka-
prssrnlar, durmadan tarttstlstn ve
konugulsun, seyirciler haztr bekll-
yor. Oysa liberlerlik santldtgt gibi lQi
bo$ bir kavram deoil, aktllannca
belirli mekanlarda liberterlik laoa-
da lugadast yapmak isteyenlere"bu
ig biraz zor gelecek gaiiba...

Neydi bu? Yaomur altrnda kaldrk-
tan sonra 'ozele$tirisini' yapmts
olorilerli6in goriiniim0. Olbriterti-
gin n0anslarr arastndan seQmeler
yapma ve seQilenleri yeni bir kaba
koyma zihniyeti. Hayr( LeninUen
tince Gorki okumak gibi, Fromm'u
okumak gerekmiyor Bakunin'e oel.
mek iQin. (Hete ispanya'dakiler
okuma bila bilmiyorlardr.) Baktvo-
rum da insanlar aynl kalrptira
gUncel' malzemeler ddkmeye Qa-
lrStyorlar. Stnttyor labii. Havada
uqup giden orgon enerjisini yaka.
layrp, insanlafln hizmeline sunmak
iQin akiim0latiir icad edip satan bh
adam dolandtncrltkla suQlanmt$.

Tolsa SECKIN E lST.

Yazr lqleri Miid0r{lmUze

Sevgilerle
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