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MARE NOSTRUM

En uzun koguysa elbet Tiirkiye'de Devrim,
O, onun en gfizel yiiz metresini kogtu
En sekmez liiverin namlusundan ftrlayarak...
En hzlrsrydr hepimizin,
En 6nce gii$0sledi ipi...
AcryorsSm sana anam avradrm olsun,
Ama agk olsun sana gocuk, A$K olsun!

Ttistav,Argivi
Orhan SiLiER t

'- Ba!-rgr'tt"

Gan YUCEL, $iir Alay, Yazko, 1982
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BiR DESTEK KAMPANYASI
slzo bl. ltaryan hapishanesinde (Sollicclano Haplshanesl/Floran'
sa) tutuklu bulunin ve yardrm lsteyen bir Tii.rk tutuklunun mek'
tubunu gtinderlyorum. Bu mektubu bana bir ltalyan tutuklu giin-
derdl. Anladtm il, ciddi bh dururl siizkonusu. Fakat mektubu
tercaime ettlrmek'lgln param yok. lnsan haklan konusunda aynt
likitlerl paylagtlomizr <iiigiineiek, mektubu yayln o.gantntza 96n'
deriyo.arm. Rbma'dakl Tlirk Konsolosu bu konuda pek ya.dlmcl
olmuyor, daYantqma blze kaldl...

Roma, 30.3'1987 Marcus Daba

Sayrn Efehdim,
Ben bir Tiirk vatandaglylm. 20.6.1985 tarihindo Firenze denen bir gehirde, bir umu-

,i ionrtoi J,r""'nda g'Oievli bana "senin problemin var" ded. Beni emniyet miidilr
liig0ne g6tiirdii ve cezasvine kondum. Bir sene hucrede yattlm tek baglma, ben ltal-

ya;da h;rkEs tek baglna yatlyor sanlyordum. Suqum, higbir suqum yok, bana sen .

iigata tagryan gemide galigmrqsrn dediler. Elime bir kaglt tutugturdular' Kondunata,

m-onOata, iultuia Oiye, benim pef italyancam yok. Higbir mahkeme gormedim' Beni

hep ce.zaevinde g6revli kigiler kandtrdt' Bir hafta sonra sen mahkemeye qlkacaksln,

on gii; sonra crklcaksrn, iimdl tatil dediler. Utanmaz kigller beni hep kandrrdrlar vs
'' seliineti belki sesimi duyururum diye Boma cezaeVinde 18 Mart 1986 senesinde

aqhk grevine b89ladlm. Belki helal sUt emmig biri sesimi duyar diye, 
'akat 

her 9ey
U6qunla. Ooftortir bana hakmlyor, bana yardlmcl olmuyor. On aydlr yemek yemiyo'

rum, onbirinci kere hastansye kaldlrlldm, allaha 90kiir halen hayatlaylm fakat ayak-

larrm vocudumir tartmlyor, Sekiiaydlr tekerlekli sandalye ile beni oradan oraya ta'

$ryo ar; iigerimde 0q tlrne delik var, diglerim eriyor, baslmdaki saglarlm d6kiiliiyor'
. Aftrncr kerE hortum laktllar idranml yaptlglm yerg ve gok uzun zamandtr biiyiik tuva-

lele Qrkmtyorum, kendirni zorladlom zaman kan geliyor ve 9u anda Firenze'cezaevi
lermerisinde yattyorum, 6liimiin egi!indeyim.
Hiqbir yetkili iakim benimle alakadar olmadl ve olmuyor. Neden bilemiyorum' Ben

' c€iaeiindo hicbir sugum olmadan yahyorum ve 21. ay doldu. Konsolosluouma 9e-
gilli deralar yardlm, fekat benimle pek alakadar olmadrlar ve daha yazamayacaorm,
q0nkii biiyuk bir r'ahatsEhk igindeyim. Allah gahidimdir, higbir suqum yok ve durum

bu. merfdzdeyken beni bir mahkemeye Qlkarmadllar, beni Roma cezaevinden "sen
ayaklanndan ;ahatsEsln" deyip Firenze cezaevine Contra Klinik diye bir yere getir-

dll€r" butada da 6 ayd,lr lermeri denen yerde yatlyorum, takat bir doktor bana yar'

drm etmedi ve bh kigl gelip benim halimi sormadl. Neden bilemiyorum.-BQma'da
iki sivil hastanode doktor rapoi verdi. Bkinci doktor, "sen yemet yersen 3 ay sonra
yUrUrsUn"-6teki doktor lse elektronik cihazla ayaklartml 6lqt0, "sen yemok yersen

i ay sonih betfi ytriiyebilhsin" dedi. Vo ben halen cezaevi revirinde yalryorum, ye-

min ederim higbii sugum yok. Ben 44 yagrndaytm, 2l senelik usla gemici ciizdanlna' '

sahibim. Ben pek faita Uir 9ey istemiyorum, madem ki cezaevinde yattyorum, ben

de herkes gibi mahk€ms olmak, derdimi bir yetkili, akh baglnda birine anlatmak, sug'

suz oldu$trmu ispat etmek istiyorum' 21 aydlr cezaevindeyim, 10 ay yemek yeme'

dim, derJimi anlitamadtm bu ahlakslz kisilere. 6lmenin esigindeyim, biiyiik bir ra'
hatsrzlrk igindoyim. Burada\ir ginli dldU aqhktan ve zannedersem ben de burada

iilecelim,'derdirni anlatamadan, bir yetkili makam g6rmedon' Herseyi allaha havale

€flim.baha uzun ve tafsilalh yazamayaca!m, ellerim titriyor ve bailm dtintyor, tiz0r
dilerim' ' 

saygtlartmla

11.2.1987 MehmetYAL|NCAN
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Ulkemizde belirli bir zamandarl beri insanlartn ya$amlna getirilen artl baskllar,
gitgide kendi yagamtna sahip qrkmanrn imkansrrlagmast, insanlarln etkinlik veozcuR 
liiif,,;l:[I,'i3,fi#fr:i{'ii,Tr,}H:J,tr,,:,,ilti;[l";:fr1?,r,:,11Hni:f[],

e i n r G i r i rvr [i:n{nf f,;:,l;,#'ffi llll:*i*:?#:;iliffi iiflf lHi;{ilsfl q'ffTl
drrmak istiyorduk, belki de onun iqin futbol karstla9malartnt htnca htnq doldurur
5lmugtuk. 'Baprrmak istemek ve isiedi!ini bagrrmak, igle son zamanlarda Tiirki-

i9iN, Urfii'"1,."'41qryq:il,tt,Hi,"'"",'""'f,:30r":jl,ilfx|E','-:qHl'":ft'ii[?Jitx
6nian ifade tarzlanrida destellivorlar.-Hatta ai da olsa onlartn tepki biqimlerine

6zcun [sd',rF"!:n;?ffi][f]Hgfs:lf1"Fjffi:}i*:f#]hiilxll';Jr],lf;H
imamegru bir istek olmasrndan kaynaltnt altr.

sinyasAMI$r":#ff*{ft{fr}fu,pirr,fi:+Hfiiilu*ttf dil[F.?ie"j.:ffi fff
bunlarla srnrlandrilmrg -olur. Bi aa, 9u irrdlqrda 6$rencilerde yolun- bir.gekilde
hisedilen kendi yagamrnr d0zenleme ve etkin olma isteoini bogar. Eoitimin bizim
etkinligimiz olm:din 'diizenlenmesini' istiyor;nuyuz? Neleri 6$renmek islediIi'
mize k-endimiz karar vermek istiyor muyui? ooratmenlerle aramlzdaki ger9ek'
ten do$al bir hiyerargi mi? Bizi sinrfta briakma hakkt tilm yasamlmrzl denetlem.e

DOSTLAR,

lulardrr ve egitilmelidirler.

;;ikisi-6;iv;i;u dniirai eGr oosllar, bu sorular daha- e6gitlendirllebilir,o ilk-
6kula basta'drormtz gtinlere, e!itimle ilk tanrglrolmlz giinlere dek indirilebilir ve
ioiuiaritir, triq iegmd hakkrmrz-olmadan o taie beyinlerimize doldurulan.do$ru'
lar ve 6zeilikl6 oniann doldurulma y6ntemi, yarallclhglmlzln yok edilip kodlanmlg
kavramlartn igine hapsolusumuz n'e kadar h'akea bh durumdur? Bir lidere' 6!ret'
mene inanmamtz vauymdmrz iiorelilir. Karqt gikmamlza veya tartl$mamlza belli
tarz ve bieimlerde izin ierilir. Adeta hepimiz, d0gunebilen herkes, potansiyel suQ-

B0ttin trunlar, vasamlmlza yapllan butiin bu mti-
dahaleler diink0; bugiinkti, hatta yarlnki karqt gtkr-

srmrzrn zeminini yaratmaktadlr. Ne lstlyoluz? lnsan'
lik onuruna sahib atkmak, dzgilr bir yaqam. Bunlar
ise etkinlikten do'0dr! B6ylesine kitlesel bir tepki igin'
de bir 6z-inisivatil-tasmaktadtr. Hi9 kimse, hiQbir geyi

zorla ve bdyle yapfiahyrm diye yapmamlghr. Yap'
mak istediliicin yipmrgirrt Sorun ga$lmEln sorunuy'
sa ki dvleiiir. iepi<iiarzimzr da birlikle yaratmahytz.
Ancakb durirmia bu tarz belirlenmlg 'muhalelet' bi'
cimlerine uvmasa da meqrulu$a sahip olacaktlr. Ve
ivnr hosnuisuzludu tasrvan herkesi kucaklayabile'
c6t<tk. Biriterinin 

-nabzi yiikselterek, sivrilmesi hi9
kimseye bir 9ey kazandlimayacalt gibi gitgide tep-
ki odsierenlelin azalmastna ve yahtllmaslna lleden
olu-r. Herseye raflmen belirli bir yagamlmlz vardlr ve
bunun hdnien yann deSigmeyeceli aqrktrr. Ve bu-
nunla bir dengi kurulmasr zorunludur. En dnemli
nokta ise, bu denge durumunda dahi doorudan.el'
kinligin elden kagtilmamasrdrr. KaIgl Crkma, reddet-
nre 5ir vasam tarztdtr ve ya$ayarak yarahhr. Once
avnr teokil;ri duvan herkeai bUnyesinde barlndlrmall
ui' dafanrgma yaratrlmalldrr. Dolrudan etkinlik ise

olayrn, 6z-inisiyatilin bir yaratrrnr olmaslnl sa!layacaklrr' Kendili$indenlik, orga'
nii6 oimamak 

"demek de$itdir, o karar yetkisiiin tek bir yerde loplanmamast de'
,eirir. iigam,m'zrn bagia birilerince utizenlenmesine karsl grkan biz16r, kar$t
qrkrqrmrzrn bizim drslmrzda d0zenlenmesine izitrt VERMEYELiM!tr



NEDEN l MAYIS
A.B.D.'de anarSistlerin

I saatlik iq g0n0 icin ver-
dikleri miicadolede bir
qok Alman goqmen deyer alyordu. Johan
(John) Most gibi birQoou
politik nedenlerden ve
bunlann dogurduou sos. ._

yal seraletten dt0rii yurt- ;
lannr terk elmek zorunda

Louis tlngg, 22 yasmda oda'

11.11.1887'do August.
Spiess, Albsrt Parsons,
Georg Englel vo Adolph
Flsher{dam edildiler. Lo-
uis Lingg daha 6nce h0c-
reslnds lntihar elti.rDioer
tutuklular 1892'de vall
John Petsr taratndan
serbest brrakrldrlar ve 6l
d0rolen be9 klglnln adll
hata kurbanlan olduou
agrklandr. $lkagolu lsqiler
iize nde August Spiess'-'
in son sozlerl olan bir antl
diktiler:

GUn gelecek, siikulu-
muz, bug{in boiduiu- .

nuz seslmtzden gok da-
ha g0r olacak,

.l MayE bu larihten son-
ra anrlmaya baglandr.

$tKAGO
1886

3 Mavrs 1886'da ziraat
nihklnilan iireten Mc
Cormic labrikastndaki l+
Qi toplanhsrnda polisin
miidahalesi sonucu 4 l$-
qi 6ldt, birqoou da yara-
landr. Ertesl gon Haymar-
kelde blr protesto g6ste-
risi diizenlendi. Polis gds.
teriyi dao mak isteylnce
meghul bir elin, polislerin
arasrna atltgl bombayla
bir polis tildii. Hemen ar-
drndan polis laratndan
aQrlan atoq sonucu iggile.
rin Coou yaralandl ya da
iildortldii, alt polis de 01.
d0.

Olaylann sorumlusu
olarak yedisi Alman, se-
kiz anargist tutuklandt.
G6stermelik birdurugma
sonucu, mahkemenln ve
yargrcrn aleyhte en ufak
bir delil g6stermemsslne
ve suqlannrn ispatlanma-
masrna ra$men 6l0m ce-

kalmElardt. Yeni kttada
devrimin vurucu giiciln0
olusturdular.

-t

.Augusl Spiess, 3'l yagmda,
marangqz.

Adolph Fischer, 25yasmda,
miirstlip.

ct.

Georg Engeli 5l yagrnda,
boyacr kalfasr.

ain rnninix oUgUr.roUnoUKLERi
1977 yrtnrn Mayrs ayrydr, maysrn llk g[n0, Sabah ldanbul'un sokaklai adola zaler

negesi ve heyscanr tagryan insanlada doluydu. Kadrnlar, erkekler hatta gocuklar, aha
babalannrn kucaklanndaki gocuklar; lgqilsr, 6$retmenler, O(trenciler ve dilerlerl b0t0n
donyada anrlmasr geleneksellogmlg bu giln0 anmak lgin sokaktaydrlar. Diinyada ve Tlir-
kiye'de 1 Mayrs gun0n0 anan herkesln ona aynr anlamr yoklodioinl soylemek m0mklln
dsuildir. Oloriteye ve s6m0rtye kargr metellksizl€rln bir kesiminln, lggilerln direnigl ola-
rak larihe gegen bugln blrgok ulkede m'eteliksizlEr tararrnden anrlmasrna kargrn baa yer-
l€rds o kargr grkrlan oloritenin d0zenledi6i l6renlerde (b0liin oloritoler lglevlerl agrsndan
bioirlno benzer) ve hatta askerl resml gegitlerlo anrlmaktadrr. Yino d6 g0n0n anlam 0ze-
rine bu geligkili durumlan bir yana brrakrp, 1977 T0rkiyosl'ne ddnelim. Oyls blt sabahlr
ki aylar dnceden gazetel€rde, dergllerde, kulaktan kuiaga yayrlan "prorokasyon" s6y-
lenlileri adeta lamamen unutulmugtu. Bu bin yrlhk konto sokaklar hakimdi. Oyle mtydi?
Baa d0kkanlar Susuzluklannr gldermek lsteyen milingcilsro bedava lgecek veriyorlardr.
Bunu korkudan mr yoksa sevgiden miyapryorlardr billnmoz; Klmilsrl ds kepsnklorinl hig
agmamrylardr. Cogkun kalabahk Takslm meydanrna gitmek l9ln deulglk yerl€rde ioplan-
dr. Pankartlar agrldr, marglar bagladr. Ve korteilor Takslm moydanrna do6ru y0rodlller.
Akgam 0stii alanda daha sonradan yaztldr$tna 9616 500.000'dan lazla klgl toplanmqlt...

Ve derken ilk silah sesl. Derken panik, balrnslar, kagglar sonug, krrk 610 ve y0zlerceVe derken ilk silah sesl. Derken panik, balrr6lar, kagrglar sonug, krrk 610 ve y0zlerce
yarat. O sabahrn cogkulu, ba$ dik, gururlu kalabal0r yrkrlmE, yonilmlg ve daha 6nemli-
si, g0venlnl yltkmigtl kendino. O dev gibl enerli krsa bir surede h6m de kendi'j9inden
krrk 610 vorerek dagrlmrslr. Ardrndan gok uzun3aman ilk silahr kimln attror, klmlerln ne-
relerden, hangi nlyelle halkrn lizerine aleg agtdt tarttgtldr. Suglular arandr, tahliller yaprl-
dr, sonuglara va ldt.

Suglular gercskten ateg aganlar mrydr? Suglular bu katliamr gergekle$tirmsk lsleyen
ve bagaranlar mrydr? Hayrr onlar sugiu degildiler, onlar DU$MAN drlar. Yaplrklarr asla
suggibi, failin hi9 olmazsa bir zamanlar senden blrl oldugunu d0gondilrtecek blr kav-

,. ramla agrklanamaz. Onlar d09mandt. Ve oraya giden horkes d€ biliyordu kl, orada dtg.
manlar da olacaktr ve orada kimin dost, kimin diigman oldugunu anlamak hiq kolay de-
gildi. lAle lam da b6ylesi bir ortama bayiama gldiyormug gibigitmek, kendinl hasrl lioru-
yacagrnr bilmeden gilmek, hatta bunu d0l0nmeden gilmek, asrl suQ buydu. Yor0nen so-
kaklar, s6ylenen sdzlgr, onlara sahip grkmak, onlar korumak arhaglanmtyorsa, l€lh€dil-
mlg d€mek de$ildk. lgte buna ragmen tetih sarhogluguna d0gmekasrl sug budur.

OgUn dlenler hepimizin yUrelind€ derin bir yaradrr. Ama bir yandan da utantlmas ge-
rek€n bir yaradrr. Bazr yaralar onurla lagrntr. Bu lse 6yle deoildir. 90nku lnsanlar yagam-
lannr savunmadan, yalnlzca kalabal* olmanrn verdigl blr yanrlsamadan yatamlannr yl-
tirdiler. Vo bu gerceften 9o.k act bir tecrobeydi, Ancak ondan gerekll sonuglarr gkarabil-
m€k ve bir daha BOYLESI katliamlan lekrarlatmamak acrmra biraz halifleteblllr.
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"Kara"nrn 7. sayrsrnda (Nisan
1984 Liberter d090nce ve. hareketto
devrim kavramlna bir poriyodik yayrn
organrnn sayla sayrsrnrn izin verdigin-
ce kabaca deginmig, bu gkilimin bir
lanEma ba$latmayr amagladrgrnr vur-
gulamEtrm.

Onlarca senedlr Amerikahlar baqta
olmak 0zere loplumbilimciler (ne de-
mekse) devrim kavlamrm unulturma-
ya, bu kavramla ifado edilenlorin hig-
bir gey gozmeyecegino, aksine duru-
mu daha da k6t0leglireceoine vb" vb.
lkna etmeys gahgtrlar insanlan. Oto-
.iler d6vrim modellerini aldllar 6nleri.
ne v€ "domokratik salduyu"lanyla re.
zil sttilEr, ama onlafl rezil edsrkon,
dovrim kavramrnr da rezil ottiklerl gi.
bi bf kurunluya kaptldrlar.

"Evrim" horgeyi gdzscekti, hergey
belki iyiye gitmiyordu ama, giden hor-
SEyin lyiye gitmosine "yaprcr" katkt-
larda bulunulabilirdi. Devrim bir bilin.

.mezlik, bir macera, en iinemlisibuy0k
bir cogkuydu ve bdyle durumlar uygar
blr toplumun iginde blriktkdioi pislik
leri. kusmast agtstndan tehlikeliydi.
D6vrimlerin diktat6rlIklerle sonuclan.
masr kaqrnrlmazdr. En iehlikeli dikta'-
torlukler pop0ler bir coskuyla destek-
lsnen diktal6rl0kl6rdi.

T0rkiye'de 12 Mart ve 12 Eyitil son-
rasrnda bu l0r gorfigler anlasrlrr bir
yaygrnlEa kavugtular ve Amerikahla-
n her seferinde yeni kegfede.nler bir kr
stm eski devrimciler oldu. ustelik bu
yeni Colomb'lar bu "dehsetengiz" k+
gillsrini; "demokrasi", "6zgiirliik",
"ge9lllilik" vb. gibi igerdioini sadecs
varolan ve varolagidenlerle doldur-

!

dukla( sUslii lal salatalaflyla donattF
lar. Demokrasi: Hgr partinin secime
kahlabilmesi, Ozgiirtiik: Herhangi bir
toplumsal etkinlikte bulunmama, ya-
nl bir Seylerden annmak (ama blrbey.
ler iqin deoil), Q€sitlilik: Varotan ve va-
rolagiden hergoyin bk s0per markot
zsnginli0ine kavugmastydt onlar igin.
GOrmodim, duymadrm, konusmadim.

Etkinligin tek miimkiin yotunun ik-
tidar oldugunu daisiln6n digerlari ya.
ni otoriter devrimcile, iso onca eleg.
tkdikleri loplum bilimcilerle bir nokta-
da lam da uyum igindeydilsr. Dsvrim,
otoritesiz olmazdt ve bu otorilo de an-
cak ve ancak bilmom ne diktalorliioii
olabilirdi. Bu, kabul edildi vo flstelik
savlnqlqu. "Ne yani eldiven mi giye-
cektik?". yaptrklanmE yaizyrllardtr
ezon, somiiren, yonet€n otoritelerin
yaptrklanna benzeyebilirdi ama bu
benzagmeden korkmazdtk, giink0 as
Itnda biz farklrydrk.

lnsanlar ne hergoyi bilen toplumbi.
limcilerin, no de yine hergsyi bilen otc
ritor devrimcilerin bildioi gibi davran-
drlar ve da\rrantyodar. Varolan gergek-
likten baika higbir qeyi hesaba kata-
mayan ve d0nyay dligtiikleri kuyunun
aozl kadar sanan toplumbilimciler,
sagduyu ve uygar iliskiler gibi aoz0m
yollan varken, insanlafln nedsn bir-
denbirs alsvlendiklorini nedon Van-
dalla$trklannt anlyamryor ve panioe
kaprhyorlar. l(lle psikolojisi falan gibi
kavramlara slgrnryorlar sonua olarak.
Yine varolan gergeklikten baska bir
Seyl tasarlayamayan otoriter devdm-'ciler, bitfin temel tespitlerde toplum-
bilimcilerle anlagabillrler ama onlar
diktatorliikl€n korkmuyor ve onu isti-
yorlar, tabl diktator kondileri olmak..
Sartryla. Aralannda gok yaktn hoca-
ourenciiligkileri ve kan ballan var, Ka.
utsky ils Lenin arasrnda oldugu glbi.

Evol, insanlar onledne koydullan
sorunlann g6zalmlerlni de tasirlar. ln-
sanlar dev m soaununu "devrim
olmamrg" vo soziimona "d6vrim
olmui" 0lkelsrde yeniden yenidan
sa$duyusuz bir tarzda, tanklan, top-
lan ve hele en onemlisi t[rlfi Cesiiti
nfikleer faizeled hesaba katmadan
kendi onlerine koyuyorlarsa bu, soru.
nun gdzaim0 de bulunabilir domektir,
Bu sorun giindemden gtkmadrkga li-
berter hareket de insanhotn giinde.
minden Crkmayaoakttr.

Ama devrim ve olug blglmlerl ltl-
bar,lyla deviimler, oloritet olsun, liber-
ter olsun gonigfe tartFrlmasr gereken
karmagrk sorunlardtr. Otoriter sonug-
lar do$uraca[r ve y€nl demlr otodt€.
ler yaratacagt daha.olugum soreci

iginde agkga ortada olan devrimler
vardrr ve olorite tarartndan teslim alF
nan ya da ona zevkle tgslim olan dev-
rimlor vardtr. Libederler igin sorun bit
devrimin olugum stireci igindeki bu
t0rden dinamiklsri tantmak ve onlara
kargl mucadels etmgktir. Darbeleri
devrim olarak tantmlamamlzda geg-
miglo olug bi9imlsri itibariyle kabiaca
Ug tor dovrimle kargrlagtnz. Savag
d€vrim, l0 sava$ dsvrimler ve ayaklan-
ma devrlmlsr. Boylesi bir stntllamaya
gitmenin lehlikolerinin bilincinde ola-
rat, ,akat genol bir betimlsmsye ula-
$abilmek amacryla bu srntllamantn ya-
prldlornrn bilinmesini islerim.

$avag Devrimler /
lg Savag Devrlmler

7. saytdaki yaztmda ktsaca degin-
dioim 19 savag -savag ayrrmrnr biraz
derinlsstirmek istiyorum. Bdyle bir de-
rinlegtirmeye gidebilmek iQin 6ncelikle
srkqa kanstrnlan iki kavramt birbirin-
den ayrrmak.gerekti0inp inantyorum.
Bunlar zor vs 6iddet kdvramlandrr.

Zor'dan belirli bir otoriter kurum ta-
rafrndan, belirli bir statiikoyu sfirdUr-
mak adrna, kurumsallagmtg araglada,
kodlanmtg kurallarla uygulanan dolay-
slz liziksel yapttnm gticon0 anhyorum.
Hapishaneler, idam cezala , devlet-
lerara$ savaglarda kullantlan giig gi-
bi.

$iddetten, bkbyler ya da toptuluk-
lar tarartndan kurumsallalmadan,
kodlanmtg kurallara uymaksrzrn uygu-
lanan ani vo kendilioinden liziksel guq
kullantmtnt anltyorum. Kendislns gid-
det ya da zor uygulanan bir topluludun
ani tepkisi, bir ktzgtnlk ya da 62 sa-
vunma anrnda ortaya gtkan bir cina-
yel ya da yaralama olayt gibi.

lg savag ve sava$ devrimlor bu iki-
lem (v6 bu kaygan bir duzlemdi0 igin-
do bir o yana blr bu yana gidar duru-
lur.

Tririhts sava$ dovrimler, iki durum.
da orlaya qrkmEtr. Eunlardan birincisi
ve ig savaga daha uzak olant bk Ulke-
nin, bagka bir devletin silahlt g0qlsri
(ordusu) laraftndan lstila edilmssi so-
nucunda ortaya gtkan l0rd0r. Yugos-
lav devrimi, Arnavutluk devrimi gibi.
Yaygn olarak sanllarun aksine bir halk
bir orduyla savagamaz. Tarih biitiin-
l[!iinii koruyan bir ordunun b6yle bir
savaqtan hsr zaman galip qtkltgtnt

. gostermisth. Bu, bir halk bir orduyla
miicadele edemez anlamlna gslmez,
ama bir orduyla savagmak ayn geydir,
m[cadole etmek ayn ggy.

B6yle bir lggal durumunda, politik
ve idooloiik, kiiltiirel, moral b0t0n un.
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surlar isgal edilen lke halktntn yantn-
dadrr. Yine de bir sava$ ortamrnda si-
lahlar ve onlann organizo kullanrlEr en
az bu etmenler kadar dnemlidir. Bii-
tun bu durumlarda bir orduyla sava-
grlamayacaor ortaya qrkat. lggal edi-
len Ulkenin halkt, politik pattileri, sen-
dikal ya da kolt0rel tirgiitleri yeterli fi-
zik ve moral giicii biraraya gEtirsbile-
cek moral ve ideoloiik'bayrak alltnda

.619Utlenir ya da varolan drg0tleri ge-
ni$letir vs bunlara bagh olarak bir oF
du kurmaya girigirler. Bir orduyla, an-
cak bir ordu savaglr. Fakat bir ordu
6zellikle modern bir otdu, modern bir
toplumun Qeli$kileri barizlegtirilmig bir
giiriintiisId0r. Ortaya hiysrarSik, otG
riter, cepheden ka9anr vuran, gidsrek
hakim oldugu b6lgelerdo kendi ka-
nunlarrnr koyan, bunlara uygun ku-
rumlan olusturan, otoriter bir mini top-
lum qrkar. Briyle bir toplum, 6rno0in
kendi bolgosinde zorla asksre alma-
lara, vergiler koymaya vb.lerine bag-
lar. Artrk devrimin kaderi belirlenmis-
tir; otoritor vo merkeziyetgilikle sonug-
lanacak bir devrim.

Savag devrimlerin ikincl bir t[rai,
.Mao'nun formtile ettioi, belirli bir b6l-
dede geligen ve kendi iktidannr kuran
giiglerin Ulkenin geri kalanlna kendi ik-
tidannl tagrmasryla sonuglanan dev-
rimlerdir. Qin devrimi, Vietnam devri-
mi gibi. Burada savagr ig savaga, zo-
ru qiddete daha yakn krlan olgu, "ig
dtigmanlann"da gaiglii konumlannr
sUrduriiyor olmalElndrr. Fakat her iki
durumda da devrim hareketine girilen
insan topluluklannrn daha surecin en
ba$rnda onba9r, binba$, bakan, komi-
ser, sorumlu, sorumsuz olarak 6zgair-
l0k vs moral dOnilgum lsteklsrini bir
yana brrakmalandrr. f aiphesiz 6290F
liik istemi ulusun 6zg[irl0![ haline
gelmigtir ama insanlar nedensg hsm
"ulusun" hem de bireyin 6z9iirliilii-
nii birarada tasarlamaya yanaqmazr
lar. Dolayrsryla devrim, ona katrlanla-
nn istemlerinde, tasanmlannda, 62-
orgiitlenmelerindo degil, parti ve ordu
iellerinin kafala(nda gekillendigi gibi
ortaya qrkar. Simon de Beauvoir,
"Yashhk" adlr kitabmda, savagtan 6n-
ce galEtror fabrikada patronunun ara-
basrnr tsmlzleyen, savagta Tito'nun
partizan blrliklerinde dovugen ve sa-
vagtan sonra "Sosyalist Yugoslav-
ya"da ceketine ilisthilen bir kahra-
manhk madalyasryla $imdi "mUdor"
olmug aynr kiginin arabasrnr ylne te-
mizleyen askl -fakat arttk yagh- bir par-
lizanln 6yk0s0nai anlahyordu, Bu 6y-
kii. t6kil deoil tipiktir.

lq savag devrimlerde de durum sa-
vag devrimlerdekine benzer. Yal9rz bu
durumda, kulliir, dil, din ve benz-erigi-

bi moral unsurlar genellikle 96ri plan-
lara kaydr!lndah ortaya qrkan cephe-
ler daha lazla "seqilmig" cepheler ol-
mugtur. lq savag uzadrkga cepheler
kemiklegecek, kurqmsallalacak, kod-'
lanm$ kurallarolu$turacak; isteml6r,
ig savagrrl "gereklilikleri" kargrsrnda
erimeye baglayacaktrr. lQ savag vg sa-
vag devrimler, devrimin liberter bir
devrim olmasrnr -e0er imkansrz
krlmryorsa- imkansrza qok yaklagtlran
durumlardrr. Btitiin bunlar, Yugoslav-
lar ya da Arnavutlar Nazilere kargl sa-
vagmasalardr, lspanya'da Franko'ya
karqr d6v0gtilmesoydi anlamrna gel-
mez. Oyle bazr durumlar olur ki, in-
sanlar ehven-i gerleri garll olarak, mai-
cadelolerini slirdorerek seqebilirler.
B0t0n bunlar, savag veiQ savagrn, mi-
lilarizmin hsr tilrlUsUniin liberter bir
devrimin 6niins a$rlmasr imkansrz ya
da imkansrza yakrn gUqltlkler grkara-
caor anlamrna gelir, Ve llbsrler hare-
ketlerin anti-militarizm ilkesinin 6yle
kendi halinde bot bir ilks olmadtolnr
gdsterir. Her sava$r elestirmsyen bi-
ri, hiqbir savagr elestiremez.

Ayaklanma Devrimler

Savag ya da ig savag olmayan dev-
rimler de vardrr tarihte. Biiy0k FIan-
srz devrimi, $ubat 1917 devrimi, 1936
Temmuz lspanya devrimi, 1979 iran
devrimi btiyle devrimlerdir.

Bu tur devrimlerde bir ordunun bir
halkla savagrnr, militer aygrtlan, statik
"kurtanlmlg bdlgeleri" ve benzerleti-
ni gdrsmsyiz. Bu tiir dovrimlerde gid-
det ogesi tartrgdmaz bir gekilde zor
6ggsine baskrndrr. Killelerin ani ve
kendiliginden eylemleri daha qok mo-
ral etkileriylg zor aygrtlannr dagrtrr, b6-
ler; etkisizlegtirir.

Qolu zaman korkung insan kryrm-
lan, giyotin ve mitralybz fig0rleriyle bi-
rarada insan tasanmlanna sokulmaya
galEdan bu tilr devrimler, genellikle
sanrldrgrndan qok daha az kryrqdrr vs
bir toplumda bir geyleri "kurmak" igin
Qok daha lazla enerji brrakrr geride.
Bu tUr devrimlerde bir toplumun kay-
bettioi insan sayrsrnrn toplamr, ig sa-
vag ya da savag devrimlerde meyda-
na gelenlgrin yanrnda, hels helo iki
devletin giriitigi bir savaSta kaybedi-
ldnlorin yanrnda, devede kulak gibi ka-
hr.

Yine bu ttir devtimlerde halktan ayrl
ve militer bir tarzda orgiitlenmig bir si'

lahh gii9.ya da etkin bir silahli giig soz'
konusu deqildir. Ve militan bir halk,
sogukkanhhkla tasarlanmlg, kurumlag-
mra bir militer aygtttan gok daha az kr-

vrcidtr. Bu ba[lamda bir hiyeralgiyle
kurumlaqmamrg militan bir halk mili-
ter bir tavnn en etkili panzehiridir.

Fakat bugiine kadar goriildiio0 gi'
bi, ayaklanma devrimler, sorunsuz de-

oildir. Otoriter zihniyet vs onun bir
yansrmasl olan militarizm boylesi dev-
rimlerde oz-orgiitler igindo ya da 9ev-
resinde kurumsallagmamlg olsalar da
-ki oenellikle kurumlar vardlr- aq kurt-
lar-qibi dolasacakttr. Onun iginden be-
liren otoriteys yiinelik her eoilim ya da
lavrfln iizerine yine aq kurtlar gibi atF
lacaktrr. Yukanda 6rnek olarak verdi
6im biit0n avaklanma devrimlerde de
6oyle olmusiur. Ama daha 6nce "Ka'
ra'inrn 2. saytstnda "Libelter Diigun-
cenin 0q Sicaya$r -1- adh yazlmda
bslirttioim diigiincemi tekrar vurgulu-
yorum:

".. konu insansa orada hiebir
seyin galantisi Yoktur. Gatanti
arayanlar selVi a$aglartnrn altl'
na gitsinler, orada sonsuz bir
huzur var,"

Konu insansa sadece olasthklar ve bu
olasrhfrlan aragilran istemler vardrr.

Liberter devrim lasanml anti-militer
bir devrim tasanmr olmak durumunda-
drr. Ancak anti-militor vo evrenssl bir
dgvrim tasaflmr, devdmin pozitil s[ro-
cinde aqlk, sefalet, yrkrm, bir toplu-
mun en de$erli insanlannrn kaybl gi-
bi ve otoriter devrimcilsrin hem kendi
tasaflmlannrn tiriin0 olan hem de son-
radan kendi otoriterliklerinin gerekge-
leri haline gelen ("Rusya'da aghk var-
dr") bu sorunlart asgariye indirgeme-
ye ydnelik olmalrdrr. Bunun da tek yo-
lu insanlann doorudan etkinlik lginde
66renmeleri ve bug[in0n insant ol-
maktan grkmaya baglamalandrr.

Siiphesiz bu ya da ba9ka tUrlii ta'
sanmlar. Liberter harekeiler, kendi ta'
sanmlari gibi olmayan yerlorde bulun'
mazlar, anlamtna gBlmez. Tasanmlar
yasamda nadiren gergeklegir Ya da
hle gercaklesmez, ama onlartn varlt'
Er (bu varlrk kuramsal ya da yaygln bir
kanr aeklinde olabilir) gor9ekliEi bigim-
lendiimove katkrda bulunacaklr' Li'
berter haiaketler, ksndi tasarladlklarl
oibi olmavan bircok devrim hareketi'
ie katrlmrl ve onEn zorlamrglardrr, us'
telik bazen yenilgiyi vo trajediyi 6nce'
den g6re g6re. I
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KUZGITN BA$iA...

Altr milyardan ,azla insan, iki ylize
yakrn iilko. Ekonomik yaplan agrsrn-
dan, kapilalisl, ,Eodal, yan-reodal, az-
geligmig, sosyalisl vs. politik yaprlan
aclsrnda da buriuva demokrasisi, prG
'letarya dsmokrasisl, bonaparlizm, la-
gizm vs. olarak.lanrmlanr Ulkeler, Hat-
ta bslirli bir 0lke, okonomik ve politik

Japrsr agrsrndan birka9 tang farkh ta-
nrm igerisine sokulabilir. Bir kigi, grup
ya da anlayEn "kapitalisl" olarak ni-
telendkdioi bir olko, diger bit ki$, grup
ya da anlayE taraflndan "yan-feodd"
olarak nitslenobilir. Bu tanrmlamala-
nn yagam lgindeki yEri, insanlanDy-a-
Eama m0dahale etme lslemleridir. Uh
koyi :'kapitalist" olarak tanrmlamanrn
nedeni, salt bk gergegl ag*lamaklan,
do!ruyu gozler 6niine s€rmekien gok,
o ulkeye yonElik olarak gorgoklsgli l-
mek islenen m0dahalenin (m0cadelo)
sgiliml agrsrndan onem la$r. "Geli9-

' mb kapitalist" bir olkede, "parlamen-
ter demokrbsi"nin gegerli bir yontem
olabilece$ini s6ylemEk (benim d0tiin-
cem delil) gibi.

KFaca, politik arenada bu tantmla-
malara, miicadelE y6ntemlerini belir-
lemek agrsrndan bir anlam yaklenir,

Ekonomik / politik yaprlan nasrl la-
nrmlanrrsa tanrmlansrn, 8lh milyardan
fazla insanrn yagadr0l bunca Ulkede,
onak lkl $ey vardrr: Mulklyet ve dev-
let. Ozel mlllkiyelin varlrdrna kimsenln
iliraa olmayabilir, ancak "miilkiy6t"i
sadece "6zel miilkiyEt" olarak algrla-
yanlann, "devlet m0lkiyetl"ni miilki.
yetsizlik olarak tanlmlamalafl artlk
inandrrlcl degil. KigisBl olarak,. m0lko -
sahiFolmak, olamamak, reddotmek
gibi segenokler olsa da "miilk
edinme" bk sistem olarak mevcui,

Ne var ki, yonetenler dEmda, tsk bir
kigi dahi ydnetilmodiginl iled suremez.

TUm diinya halklafl istisnastz yoneli-
liyor. Diinya iizerinde evrensel bir sis-
temdon s6z edilirksn, iinemli olan, bu
sistemin kapitalist olup olmamasr do-
$il, ydnoten ve y6nstilenlerin, iktidar-
lann olmasrdrr. Bu nodenle, bag gelig-
ki, kq geligki, milli bur,uvazi, kompro-
dor burjuvazi, emek-sermayo qelig*i-
si.gibi saptamalafln bir krymsfi har- .

biyesi yoktur. Bir geliski varsa bu, y0.
nslenler ila y6netilenler arastndaki ge
liqkidir. Milli buriuvaziyi(ne dsmekse)
olugturmak igin emperyalizme kargt
miicadelo etmenin, insanhgln kurtulu-
gu igin verilen mUcadeleylo ns iliskisi
olabilir? Milliyetgilioin bu kadan da
lazla. Eninde sonunda dpalloyorsun.

Yonsten-)dnetilsn iligkisine karlt ol-
mayan anlayq ve miicadelenin statii-
konun drsrna grkabilmesini beklemek
anlamsrzd[. Var olan yaprnln soyloml
ns karsr pozitit bir siiylem olugturarak
muhalif olmak; hakim kurumsal yapF
nrn pozllif bir g6runtiisiin0 olugtur-
maktrr. Bu yaklagrmla ancak bir iktida,
alternatifi olunabilir, daha lazlast de-
!il. Bu tiirden kargr qrktglar y6notme
eylBmino degil, yiinetilmeye kar$rdtr.
Yiinetilmek kimsenln iSinE gelmez,
ancak ucunda kendi otoritssini kur
mak olan bir anlayrg da tizgIrlfik m&-
cadelesinin isine gelmez.

Politik mucadele, ytinetme, hiik-
metme ve erki elde stmsye y6nelik bir
m0cadeledir. (Akla hemen, politik do-
oilse apolitiktir damgasr geliyor. Apo.
litiklik, vaf olana karg tavrrsElrksa, pG
litik (erke y6nelik) olmak da var olanrn
pozitif savunusudur. Ozgfirliik m0ca-
dglesi her ikisini de drgtalar.)

Yirnetmek, srk tutkusu da diyeblli-
riz, d0smandan dgrenilecek ve dovra-

Giirci TOZAN

lnacak en tehlikeli geydir. Ve betkide
bugi.ine kadar devraknmtg tEk bir ah-
laka, t[m zamanlafln en despotik, iki.
yfizlfi ve gtkarct iktidarlanndan miras
kalan bir ahldkd dayanrr.

"Bk ahgrya bile devleti yonotmssi.
ni 6gretecegiz" (') demekle "Her it.
9i devleti y6netebilir mi? Pratik adam-
lar bilir ki bu bir masaldrr" ('.) demek
arasnda bu ahlAk agrsindan bir fark
yoklur. -Ydnetmek her iki yakla$tm ta-
raftndan da olumlanmaktadtr. Bug0-
niin patronu ile yanntn biirokratt dra-
srnda bir tercih yapmak ns kadar an.
laml? Bu ydnde soylsnscek laftann
artrk cok daha s[slil. m0mkiin olabil.
digince anlagrlamaz olmast gerskiyor.
Ne de olsa "bilinglenmek" (l) tek yon.
l0 olmuyor.

Ehven.i ler yapmayaltm. Tek seqe.
ngoimiz olast erklerin arasrndan biri-
ni kabullenmek degit. Ustetik y6ner:
mek ve ytinstilmek gibi bir tercih zG
runlululumuz da olmamal. insanrn uf-
ku bu kadar gud0k olamaz.

lnsanoQlu igrklayamadrgr olaylar
kargrsrnda "kutsal olanr" yarattr. Ben-
zer iekildo, no olacak korkusu, ken-
dine vs diger insanlara olan giivensiz.
lik, ele gegirme hrrsr vo qrkarcthk "ge-
.okli k6t0lilk" olarak algrlanan aygrta
d6rt elle sanlmayr getirdi.

Hiqbh "kdtiiliik" gorekli olamayaca.
!r gibi, insanrn iizgiir istemlerini dile
gethebilecegi yarahmlann iinUndski
en b0yiik engellordir. I

(') Lsnin, Devlet ve Dsvrim, 1918('.) Lenin, Rusya Madencileri 2.
Kongre Raporu, 1921
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NEREDESIN
BIRADER ?

Bth SAYGIN

Seni halrzalara sokiilmemek iizere yerleltiren neydi ki"
Eminim. arltk aok eminim; inancln ve sevdan ve aklln ve

viiiJOin ve iiitlOlndeki 'hemen gimdi' diyo rsrar eden 0z-

n'glilg:l'XH3,';," 
serdi zebanle,; cocuk ellerin baoran'

mis, y-0re!in da$lanmrg, agzln ve gdzlerin bantlanmlgtr'
sonra uzun. uzun zamanlar geqli..'- riimen oiof,r otacak veva Elecektik. Ama tiliime alter'
naiiiOiUmterie vardr; baglia 6liimler de sunmaktaydr oto'
rito: Yagalken bln kez iilmek.

Sozler ve kavramlar degigti. Tanlmlar degigti' Beni, se'
ni. onu. ... heoimizi yeniden tanlmladllar. (Biz -her kimler-
se bu 'ibiz "- he bu ianrmlara az katklda bulunmadrk.) Ha-

vat v6niden tanlmlandr, ollim yeniden'.. lletigim otoritele-
ii n'Jvii ve otiim iist0ne olan-tanrmlannr, adeta kustulal
irisiniirin usriine; anrk bir kusmuk okyanusundaytz: Ken'
dimizi -kimso bu "kendi"- kurtalmaya Callglyo'uz' tek ba-
srna nereve kadar?' Cenaze toronleri anlamsElaqll, tiliim qunma b'lgimleri 90-
ratriea: l(alkrnmaklavrzbl0m.lenahalde gslisiyoluz 6liim,oarrnci:Kakrnmaf lavrz 610m, iena halde gsligiyoluz 6liim,
6iniir"e xonut y"pu(d0m, artlk bizim da n0klee, santral'
Grimiz otacat'Otiim, Avrupa standartlarlna uygun 

-adlmGiiinii 
-oticar -0fim, 

Avrupa standartlarrna uygun 
-adlm

mars 610m, luristik olaimi loto 6liim' loto 6lum' 9eKlllS olum,
oiuri',oo aftm. oanvan ariim, bizim takrm gampiyon 6l0m;
[iiin-parti biom, tiuerat 6lum, demokratik 6lilm'
aJmokiatik-merkerivetai 6lum, getcsk domokrat 6liim'
sosyal-demokrat 6liim, sosyalist 610m, birlesik-sosyalist

6liim:. nikotin t liim. bira Ol0m, cin tonik 6liim, akineton
aium. iiavoattit oliim. eqzos borularl lena halde 6ksurtii-
,oi aiiim:'ner ssv oarav-a dayantr 6l0m' galtgmah ve ka'
ianmatrviz ttl0m,-ulriktiimeliviz 6liim, artrk ben holdingte
uii m[d0rtim otlim, o artrk g:enqlikte kaldr 6lum; Sinema
Giinleri tiliim, sanat g0nleri 6ltim, Genqlik Giinlerl Oliim,
loolumcu-oercekci 610m, en bi toplumcu gerqeKql olum;
ai cot sa[an kita-o 6lum, haltanln haberi 6lfim' noktala-

narioiiim. qainaethdeki illilm, gelacegimiz ttliim, erk€kqs
ve kadrnca tilUm. livatlar lahis iilIm derken; Iahi9s olum'
6"roirl"cir oluh,-hased dldm, 'agk' cinayeti ol0m""'
t?ffgd,ffio:: 

Sxzara sunitoti: uretilen bir sevdir arrrk

otiim. ovia otiini q0zeldi, bir sanatql eylemiydi eskidon'
Aradah uzun zamanlar geqti. Soni gt'remiyorum,.nerdo-

. sin -quzel kardosim? (Kardelim duymaz / sl.o0lu duyal)'
Ben sunulan 610mle]i kabul etmiyorum' 9unl(u olum ln'

celik ve zeralet ister, asalet ister, yarahlmak lster' tslr Kez

vasanrr. bk kez tiliiniir: Sultanahmel Camii'nin iki tane ol'
i"lrn, rranoi crtotn iddia sdebilir. Mona Liza reprodiiksi'
vJn'rui'ninliuir"i sanat oseri oldu!unu hangi estetik bil'
;inl ilori surebilir? BiI insan teklnin hayatl da olumu oe

Eir yaprttu, ama o tek getgekten tek ise'

havat ve 6liim tirelilmoz. Onlann yaplt ils benzerlioi bu'
rada. Onlar sanatkArca oldulunda giizeldir' Bu benimki,
ama sadece benimki diyebilmeli insan: Ben yarattlm dl-

vebilmeli oururla.'-Zimintii secri ve ben kendi kendimln hayalrna ve 
'ilu-mfine oidivoiurir. (seni odrmomekteyim hala)' Hs]kesin

t<Jnoi ioto'esinoen bile kaolrgr' kolkakqa yagayrp bocek'
ler gibi-6ldiig0 bu dunyada, kahramanca yalayrp, kahla-
manca dlmovi tercih ede m."'illliEtl"iJi oiiliiii iiireoimi ortava t<ovacafirm: lete be-

nim havattm. i6te bCnim 6l0miirnl lgte kendi kendime yaz-

drorm yazgrlilie tarih, igte bugfln, igts gelecekl Hepsi be-
nlm: 6veiher iki arilamda benlml.''2i.i"iai 

s'"qli,icn hala yoksun ortalkta' Nerdesin bi-

radsr? I
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Yagam

Uzerine
Sohbet

_Hdice EfTfAI\i

. .Kimo sorsak gikayet sdecek bir geyi vardtr. Kiralann faz-
lalgrndan, gcretlerin dogiikliigiinden, gon agrn gelen zam-
lardan, kadrnlann ezilmesinden, egitimin aksaktsrndan, bi-
limin 6zerk olamamasrndan, dalia neler nelerl gu diin_
yada birka9 milyar kigi yagamaktaylz ama vilzde 6lri bits
bu durumdan hognut deglldir ve bu durumun sorumlusu
gdriinmemektedir. Peki sorumlular kim? Kim zorluvor bi-
zi bu istemediklerimizl ya$amaya? Cevao trazriarr: bntai.
Herkesin larkh larkl kavramlaila nitsledidi. Onlar. Onla-
nn nereden geldikteri, bu d[zenl nasrl kuiduklarr ashnda
oldukga bolksizdk. Ama sonugta vardtrlar ve duzenlerivar-
drr. Basktlan ve zorbatklarrnrh yantsrra, drjzenlevicilikleri
vo "ontarstz olunmaztk"larr vardrr. Haslaneleri kuian. sa6.
lrk hizmetlerini dUzenleyen onlardrr: okullan kuran,'e6lii.

.I

mi ve bilimsel galtgmalan d0zenleyen onlardtr: dogal fela-
ketlerde "yardima" kogan yine orilardrr. Uretimi oiganlze
ederler ihtiyaelanmrz igin, yollar yapttflrlar rahat d-olaga.
bilmemlz igin, ordular kurarlar bizl korumak igin, daha ne-
ler neler. Hatta arlrk uzun zamandan beri, blzim de fikrl-
mizi almaktalar nastl yonetilmek istedigimlz konusunda.
B6ylesine "onlarsrz olunmaz" bir yagamtn ieindeyiz. On-
lara k6v9, O,*Un,r'zda yenl d0zenleyicilikler 6nermek zo-
rundayE. Hognuts-uzluklala cevap verebilec6k daha "iyi"
duzenleyicilikler. lnsanlarrn golu allernatlflerden bunu
beklem€kledir. Maaglafl arlstn ama kgndilerine maag ve.
ren birilori olsun, mallara zam gelmesin ama mallar bii yer-
de satrlsrn, otumcak blr evleri olsun ama biril€rl onlara ucu-
za klraya versin ya da satsrn. 6zg0rce bilim yapabllsinler
ama birileri de onlara geginecskleri parayr versin, qocuk-
laflmrzr eoitsinler ama onlar dovmeslnler.

Siz dedenizi4 dedenlzin dedssinionun da dedosini o gok
eskilerdekillk dedenizl hattrltyor musunuz? Onlary6n6til-
medikleri gibi, yonetmek n6dir onu da bilmiyorlardt. Evet
antibiyotikten, elektroniklen ya da sibernetikten habersiz-
diler ama, "insan gibi" yagryorlardl, 90nk0 insandrlar.
onlar 6zgiirl0k kawamrnr bilmlyorlardr ama kendilgrlnd€n
bagka kimsenln belirlemedlll bir yagama sahiptiler krsa-
ca 6z90rd0ler. Do$al krllrk zamanlan dEtnda aq kalmtyor,
bannacak bir yer igin kimsoden dllerynlyor, rsinmak icin
odun kuyruklannda beklomi)rodardt. Bunlar gibi daha pek-
9ok ihtiyaglannt kargrlamak kendl ellerlndeydl. Derken
ONLAH qktr orlaya. "Yazgtymtggasrna gellrler, neden-
slz, amagsrz, kay slz, bahaneslz, yrldtrrm htayla bell-
rlverlrler, talyler firpertlcl, apansrz, alablldlgln.i lnandh
rrct, nelret edllemeyecek denll litekl olara]k" 1i1 Evet
tam da b6yle grkttlar orlaya. B€lki htikmetme isiellydl on-
lan harekete gegiren, belkl bir bagkastna duyduklan krz-
grnftkt b6lki de hlg bilemeyEceglmiz bir gey. Aina artrk var-
drlar ve varlar, Evet o gtrne dek insanlar birbirlerinln aynr
de$illerdi. Kimisi daha g0qlii, kimlsl daha aktttr, kimisi da-
ha becarikliydl. Baztlan goregmsyi severken, bazrlan da
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otlara uzanrp kelebskteli seylBtmeyi seviyordu. Ama o g0n'
dan sonra 5u larkhhklar anlamlnl gitgide kaybelti ve ba}
ka bit larkl klar surece damgastnt vurul oldu: yonetenlel
vs vonetilenler arastndaki laiklll*. Yonetilenler ne kadar
i.-rir, il,iiiididuitit"re Jitrip olsatar da, vonelilenlBrdi. iete
bu blr vanryla kah(edici ama bir yanlyla da komik
"kadorlmiz"b giin bagladl. Onlann ortaya glkmaslyla ba9'
ladr, onlarrn ihtiyaqlannt da bizlerin karlllamaslnln gsrek-
lili6i. lnsanlann'blilikte vasamaklan dolan dayantgmast-.
ni.'sorunlanna ortak cdziidr arama gabalartnt "diizenlodi'
lei". Bu alanlan kuru'nrsalaglrrrp dondururken, bir yandan
da bu "veni" vaollan varhklannln nimeti olarak gosterme'
ui inmai etmefiier. Artrk vonetilenlere d09en bu "nimot'
ier"den faydalanabilmek it2ln onlara bakmak ve hizmsl et'
mek oldu.

Bildiiimiz tarihte Onlar'a karfl gkanlarrn varhlrnt biliyo
ruz. Trplkr Spartak0s gibi bunlar da ellerinden ahnmaya.ga'
hirtan've alinan eski-yasamlannr savunmaya gallglyo ar'
di. Yenl durumu kabJl otmek lstemiyorlardl. Ama yenildi-
ler. bu kadsr mlvdi? Havlr, yalnlzca diinyanln her yanlnl
siimrs olan bu diizene kirsr-gok gu9s0zd0ler. Gu9s0zluk'
leri isa ellorindeki silahlardan gelmiybrdu, gocs0zlaikleri

kendi durumlanndaki digetlerinin d0zonle igbirli$i yapma'
srndan geliyordu. Onlara kargt savagan ordularl olulturan'
lar da yonetilenlerdi. Vs bu oldulatla bastlrlldllar.
Ydnotonler hic bir zamao ordulall doldutacak kadar gok

dedillordir. Ama onlarstz olunamayacaglna inaoanlar bu
orciularr doldrrur. Bu inanq zamanla, yalnlz bu yalaml DF

lsn her nesilla ovlesine o0blsnmigtir ki, artlk ba$kaldlran-
lar va daha lvl vbn€ticlleri batlanna gstirmek igln balkal'
orrriradatar vi ita onlar gsldikletinde duruma boyun og'
mektsdirler. C0nkil onlalh birlikte varolan birgok $y vaz'
oecllmezdlr anrk buqun. Teknololl, egilim, saohk hizmet-
ieri'. ulasrm hizmslle-Ii daha pok QoOu. Evot gev$ek ve
"diliDlln-siz" lrir organizasyonla teknoloiiyi bu denli geli$-
lirmek miimkiin olmavabilirdi ama acaba buna bizim ihli'
vaclmp var mrydt? Yoksa bu bizim daha iyi dsnetlonme'
inlzl mi sailrvoidu v€ saihvor. Karanlkta bile her yeri g0'
rebilen ale'i6r, ovlerimizin-igindoki konulmayl dinloyebl'
len araclar. numaralanmlg ve bilgisayara kaydodihil ln'
sanlar. kaiancrmtz ne, dev uqaklar, elekttikli trenler.mi?
Kacrmrz bunlara ihtivao duvuroruz? Saollk hizmetleri mi,
kad hastahiln sorumtu-su bizri dayatrlanbu yaiam degil?
Yaidrm kur-uluglan mt, insanlartn do$al dayanlgmasl yeri'
ne konan bu iligkilerin dondurulmug oldugu kurumlar ml
kazanc? Eiilim kurumlarl, .okullar ml; bu ka elegmig y+
samrmizrn iorla altnan zamanlan, nasll itaat sdece$imizin
66rstildiii vorler dedil mi onlar? Bgtain bunlar yine de vaz'
oEcilmeidir lnsanlairn coou l9in. l$te bu nedenle baskal'
irnlarrn co0u daha fazla ekmok, daha iyi gah$ma kosulla'
n, nerkeio-is gibi hsdeller koymaya balladrlar onlerine.
Krzrlderililorin medeniyete, g6gebelerin yerlelairilmE 9aba'
lanna kar$ clkrsl duvqusal alanda pekgok yandag bulrna'
srna radmlg;, dlzenii' mantr0ryla sinlrh kalan zihinlsr icin
hos ami venilmevE mahkumlahramanhklar olarak degsr'
iiniliriiui.'eu mairirEa gore higbir gey zlyan edilemez in'
sandan baska bu n6denle mesola 19. yiizyrl Avrupastnda
iscilerin toikilsrinl makineleri krarak ilade stmeleri yan'
lriirr. EvEt'"isci" olarak tepki gostqliliyorsa yanhgtlr ama
oirtar lnsan o-lirak tbpki g6slettorlardl. Onlar insanln in'
san olmasr vs k€ndina, ai[oz6ltiklod drglnda, ona atlediton
vi davalrlan biclmlere tepki gosleriyorlardl. Baskllara hor
karsr grkrl yenibaskrcrlari dooururken' d0zon igi tepki larz-
lafl da daha kabul g6rur hal6 gelmeyo ba9ladl. t u. dunya'
nrn gidilar lgin oldikga karamsar ve dii90nd0r0c0 bir du'

rumdur. insanlar 6zgur gunle ndon uzaklaltiklan her an
onu daha da unutut hale geliyorlar. Evet bu tam da b6yle
ancak bu insanlann iqindeki ozgurliik islemini yok edebil'
mig deoildir v€ onu istoyonler Qtkttk9a da bu istem yok ola-
mdz. Bu kogullar ve ho,nutsuzluklannt, tepkilerini ilade et'
meyi seqenierin ve segocek olanlarln 6n0nde 'ehlikeli bir
lkilem bulunmaktadu ya 6zg0rlilg[nu istqec€ksi'r ki o Oyle
yalnrz bagrna kazanrlabilscek blr 9ey degildir. Accak top-
iuluOun t0m bireyleri kendi 0zgiirliiklorini yaSayabildikleri
vo birbirlsrinin 62giirlai0iinii kabul €ttikleri zaman kazanll
mEtlr- Ya da varolan stntllamalan segip, yine valolan larz-

.lacak ya da yeni
laria kargr grkrqlannr ifade edip, ya yeni y6neliciler yara-
lacak va da'vani vdnaticilorden biriolacaksrn. Domoktasilacak ya da yeni yoneticilorden biriolacaksln. Domokr
isteyeieksin, yani siyasal erkten pay isleyeceksln hattaisloyeceksin, yani siyasal erkten pay isleyecel€ln halta 9o-
!u iaman buiru bile degil sanadaha lazla.t::rel ye qah_a

iahat i9 verilmEsl yetecak. "Kalrn karalt hlll er, kaybet'
tlklorlnln blr biiltimlinii gerl almaktan baSk'blrley yap-
madlklaflnl ve bunlara iavusuden llaanln cnlaldan da'
ha iince bunlan almasaydr.6lgblr gey verer T eyece$lnlha iince bunlan almasaydr.hlCblr gey verer T eyece$lnl
dtisilnemlyorlardl" (2). igta bu ikilem karglsrndaki se9imdaigilnemlyorlardr" (2). iqta bu ikil,
belirlsyecekiir yartnt. Birgoklanntn kuyunun di'
binden bakmaktan vazgsqmeleri . Bu ken-
dilerinin ve dilnyanrn yannt igin b6yledir. Oz
qllan, qoounluk dzgurliigii islemiyor da olsa
savasrrlai. ancak heo birlikla olmadrkca 6zc

sava9-

iavagrilar, ancak hep bklikta.olmadlkqa
liik igin
yakala-

namdz, Bir durumdd 629[rl0k savagglett ancak insanla'
fln icindeki 6zgiirl0k istomini uyandlrabilirler ve bu yaga'
ml sorqulatabilitlsr ama o hadar. Oigerlerinin ise bu konu-
da, bu-q0n k'endilerine inanmaya ihtiyacl var. ONLAB'slz
da yapabileceklerine inanmaya. B0t0n.yaralrmlann kay-
na!'rnin kendileri olduouna ve tom ihtiyaglannl Sendileri'
nln yaratabilecagine, Dayarrtlmanrn ONLAR'stz yaqamtn
do!-al sonucu ol-duluna inanmalarl gerekmektedir' Bun'
lar igin Allaha inanmak gibi bir 9ey degildir ancak yagaya-
rak gerceklo$sbllir. Bu toplumda iso bunu yaqamanln yo-
lu damokrasi dsgil, doorudan etkinliktir. Kl bu "lnsanla'
nn yagadrklan olaylaia'aractse.lefecl6lz' miidahale
etmelerldlr" (3). Bu hiQbir zaman merkezilelmeyo v€ mer'
kezi otorite oliriturmaia hrsat tanrrhayan bir ya$am tarzl'
dr. Dayanrsmaiqindo, beraberlik iginde kililalin otonomi'
lorioi, bireyliklerini geligtiren bir taredrr. Ancak b6ylesi bir
larz ya$amrn pargalanmtgltgtnt yokedebilir v6 herkes ken'
di yasamrnrn her alanrna mUdahde edebilecok guclin kon-
dindb varolduounu gtir0r. Ve ylne boylesi bir onam insan-
lan iits qeklioindsn kigiler yapttklannm sorumlulugunu yilk'
lenir. Acinasihallerinin sorumlulugunu onlarda degil, kendi
davranrglannda arar olurlat. llle tam da budur onlarl de-

oigtirmeyo iten ve o giic0 kendilerinde bulduran. ve artrk
liolayce gunu diyebilirlor: "Y.ktntlardan korkmuy-oruz.
Dlinyayr devralmaya yairtiy.ruz' Bu konuda hl9 90phe'
mlz io[. Somiiraiciiler tarl6laL'neslnl terk edorken ken'
dl dlnyal'nnr ytkabllltle]. Blz, buiada, yti ieklctlmlzde,
yenlOli Oiinyaiagryo.t z; o, he. gegen dakfka biiy{lyor"
(4! I

Alrntla.:
(1) Nietzschs, Ahlakrn Kokbiliml/Akt. Gill6s Deleuse/ D0n
ve Bug0n Felsefe, Kitap 1, s. 231
(2) Eli6nne de La'Boetib, Goniilt! xutlut Uzerine Soylev
s. 42
(3) Kara sayt 5 s'11 / Doorudan Demok.asl, oogtudan
Etklnllk.Osman Konul
(4) Bueriaventura Durrutl (lspanyol Liberter) / Kara sa-
yr 1 s.21..
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BiSMiLSABIR 1. gAiR TOPLANMAST

gairler konyaklaflnt i9tiler mi iQtiler besaretlerini
topladrlar ml topladtlar kadehlerini gerefe mi
kaldrrdrlar yine kaldrrdrlar TOPLANI
qok uzaklarda olabilirdik gimdi biz
ama korktuk
dilimiz tutulur diye yaban ellerde
ne gfiliing delil mi

loplan toplandrk unut unuttuk hatrrla hatrrladrk
bir kilometre titedeki bir krrmrzr etek nasrl
hatrrlalrr a$am €kmek torbasrnrn g6tUstiinde
durmasr g0nah degil mi paqam afrikada "her
zenci dansQr dolar" diye saydrnyorlarmrs
do$ru mu beyim
o zaman ben arttk sigaralarda vaflm I
kerhane tatllannda vanm
dfig0nm0yorum ben o halde yokum

evet biz yokuz ve neredeyiz
yokken iyiyiz de hattrlarken kdtiiyuz
hepimize manifobi geldi burda
bunu biliyoruz
oysa biz gimdi karslnEda dikilen gifte yanakh
isalar
diinya bizim kadar gerefli insan g6rmedi
(bir inansalar)

2. BESLEME KTZLAR EgKiYASt

hbrkes kendisini deli gibi seviyordu ve hentiz
besleme krzlar cinayete gtkmamtstt.
belki yagrtlarrmrzdan k0eiik bir farkrmrz vardr
demiryolu var ama treni yok dedigimiz g0nlerdi
sempatimiz beslemelerde iimidimiz
tamtamlarda
ne giinlerdi

.lutumsuz bir erkeklik iginde ve avare
bebepsiz kavugup sebepsiz ayngmalarda
yalnrzca caz laraftndan sorguya gekilen gengler
ve t0m timidimiz tamtamlarda
qiink0 tamtamlar yamyam galardr

pragmatik agklarla yogrulduk ye tum
ya$adrgtmtz kimyevi mutlulukldr
vesaire
bir yandan da diiglerimde yalpa vuran gemi ehli

ah l€kne al
ah camardr

sonra herk
yasama se!
pisman de(
cinayeti ber
onlar hig ci
ve diinya b

3. C|NAYE

d0n gibl ha
cinayeti bir
bildigimiz b
zilki karant
etrafta kesk
anayl yavrur
davran dedi. cinayeti ben
biz bir iildiil
diinya bizim

biz yanl asi
ve huriyet r

a..T<euol r
HURRIYET

tarif bizimle
ne yana sall

asi genglel
k0stah anan
iktidarszlrk

iktidar
ve te,

diyorlar

ve digerleri
bunlarrn gok' akrlhlar uslul
kilaplr silahlt
iqerde drgan

' delikanltlar

,. " larihe sorun
dilnya bizim

5. DONYA
GORMEDl.
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ah tekne adr. koyucusu olmahydtm ben ah
ah camardr beslemeleri elleririi saat kag ederdi

sonra herkesin bildigi hikaye
yaSama sevincime sarktnttltk ettiler
pigman degilim namusumu korudum
cinayeti ben igledim beslemeler bakakaldr
onlar hig pinayet igem€di onlar masum
ve diinya bizim kadar. $erefll insan gdrmedi

o. cINAyETiBEN lgLEDlM

dun gibi hattrhyorum
cinayeti bir naktg gibi igledim
bildilimiz bir kalabahk ama tuhal bir oyun
zifiri karanftkta k6rebe
elrafla keskirt nigancllar gok keskin
anay yavrusundan vururlar
davran dediler davrandrm
cinayeti ben igledim onlar blzi kestiler .

biz bir 6ld0k beslemeler ikl sevindi
diinya bizim kadar $erefli insan gormedi

biz yani asi gengler
vs halrriyet sevdamafl

.4...KENDI KENDIN|N USTASI BiR
HURBIYET SEVDALISI

tariil bizimle kaynryor vallahi
ne yana sallasanz bize deliyor

asi gengler ve h0rriyet sevdaldarr
k0stah anar$istler ve deliler
iktidarsrzltk savaggrlan

iktidarsrzfu k m0cadelesi veriyoruz
v6 teferruatta iddiamlz yoktur

diyorlar

ve dilerleri
bunlann gok eski kardegleri
akrlhlar uslular
kitaplr silahh
igerde dtgarda
delikanhlar

tarihe sorun bizi gok grirdu
d0nya bizim kadar gerefll insan gtirmedi

s..DiiNyA BlzlM KADAR $EBEFLa iNsAN
G6RMEDi

bu dolru bir scizdtr dogru bir agrklama
toplan toplandrk
ve yokuz artrk
siz de yoksunuz
gizli mahkemeler kurduk
ve sizi asttk

hayaletleriniz yalnrz besleme krzlarr orkiit0yor
gimdi
biz burada toplandrk
dediginizi yapttk ve kaybettik
ama bir kere, bir kerre daha Simdi
d0nya bizim kadar. $erefli insan grirmedi

(bu adam da kafasrnr $erefe takmr$)

6. BU ADAMIN KAFASI

bu adam katastnt gerefe takmtg
bu,adam $erefini nerede kaybetmig
bu adam kim

adtmlanmt uygunsuzluktan kurtarrrken akftm
bagka yerlerdeydi
g6rii9 g0n0 gelmeyecek sanrp karrmr
bogamaya kalkttm
mrnlrkamt lemizlerken, gizli gizli gerefimi
aradtm

bu adam iyice kafayr bozmug
tozutmug diiped0z bu adam

ey masasrnpa oturan memltra can Veren biiy0k
allahrm
ey masastnda oiuran memuru krvrandlran
biiy0k allahrm
masasrnda oturan memura giir yazdrr

demek buymug

7. NEYMT$

atrldrk biz
bizi atttlar
tarihin gdp tenekesinde parlayrp
tarihi yakacalrz

S. TEKMIL

islirahat edin I
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Aqltnda dogman bir kavim tarallndan kullantlan CamDa
adr, lspanyol sedivencileri (Conquistadores) taraflndan rie.
rilmig. Bu lorim agagrlaycr bir aniamr olmesjna raimen stk
sR onlafl adlandtrmak lgin kullanrlmrg. Ohlar lsg-kendileri
lgin "biz insanlar" anlamtna gelen Ashaninca terimini kul-
lanryodar; biz de bu lgrimi kullanmayt daha uvoun bulduk.
. . Boyazlarla ilk itiikiteri 1SgS,s kadar uzanry,6i; bu.tarihre
bir grup cizvil misyoneri gslenekssl din deoistiime ve oa-
sille-$tirme hedelleriyle gstmi$ter. Bu,,pasiiirigtirme,, sbz-
c00Un0 eski Romahlann ona atfettikleii anlamla anlamak
gerekli,.g0nkii sgi{<onusu olan orilan tamaman lspanyol
tahtlna boyun eldhmektlr.

Oilbilimssl allntrlarda goraitdai6ii gibi lnkatarta oze ikle
licari plan 0zerine iligkiye girdilease de, amazon kavimleri
gibi Ashaninca'lar da lnka lmparatorlugu'na itahil de!ildi-
ler.

Bio Tambo ha\rzast, pr&andin geQmigte, Apurimac. Ene
vo Tambo rrmaklanntn kopikal biilgglerini urubamba ve
Ucayali trmaklan havzalanyla birlegtirEn en Onemli trmak
yolunu olu$turuyordu. Bu srrada, Tambo,nun kontrolu As-
haninca'lafln elinde degitdi; ost0nliikle ni, bagka kavim-
l6ri de.(en_.6nemlileli Machihuenga ve Amaguaca) igeran
genlg blr.ailkede.askeri g0qteri aiacrtrlryta iyguldydn pi-
ro'larn ellndgydi.

Pirolafln hakimiyeti, kEndilsrino, deierli nahir kavnak-
lannr (hayvanlar ve al0vyonlu topraklarj ve daha dn6mlsi
kendi yapmadrklafl el Urainlerlnl zor kullanarak eldo etme
etms olanagt sa[hyordu. Yani Ashanlnca'lar misvon8rle-
rin gollglndEn (XVl. ve XVll. yy.'tao 6nceki donemds ve
ha a )(X. yy.1n.llk yarsrn'a kariar Thmbo,nun kryt havza-
smda ys$mryorlardt. Kavimlsr aras savaslar ned5nivle Or-
la Selva'nrn daghk bolgelerlnde yerlegmek zorunda kal.
m$lardlj Piro'larla ve diSerleriyle'srk sik garptgmalar olu-
yordu. Tambo, XVl. ve XVI. yy.'da zor kullinlraf nnsti-
yanlaitrma alanlann yaymaya galgan vs daha sonra Bio
Ucayali ,ransisken misyonlanna ulasmak icin en krsa vo-
lu brilm-ak lsleyen misyonerlerin zorirnlu g69is yolu oliu.
8u l$ilalann higbiri askersiz gergeNegm-eOi. 'lriancrn 

her
zaman savagtn destooine lhtiyact vaidt, Ama heDsi
Du Kadarta l€tmadt. MisyonerlE , Ashaninca toplumuriun
kendite ne karg dironmek iqin birlegmelerini enoel-
leysn karaktoristik alomizasyonunu kiltanarar han-csiz
vahiils.e kargt savagannl yiiraitmeyi bilivorlardr. Raobr-
lan.kurnazhkla.nnt agtkga ortaya koymAfiadrr; gu ibt6
tarihll rapor gibi; .

Raporun hedslleri gunlardtr:

-B?zr Campa'lann dostlugunu kazanmak,

-Bio Tambo havzaslnt daha iyi tantmak,

-Krylannda oturanlarrn larklrhilannt bulmak,
-Onlarr bdlen ve bizimle maicadele elmek icih birlesme-
lerini onersn anlasmazllklara gUvEnmek,

-Ve En onBmlisi hoguttar izin verdioi olgUde s0rekti ola.
rak boyun egdirme hedeli agrsrndan durum hakkrnda iyi
.bir ,ikl, elds ettloimizi belirtmEk.

Mlsyonerlgr ayflca kavimlef aras mucadelelerdan va-
,arlanmay vs Ashaninca'lara boyun e$dkmek igin piro,ian
v€ Conibo'lan kullanmay da babarmrllardt. piio'lar oate-
Ioksel diigmanlanna kargr kulanabilecekleri inanirvla
lspanyollarla anla$ma yapmtslardt. Fakat bu isbirlidi ia_
va$ yavag khliklerini yitirmelsrine neden oEd.

Ruh avcrlan, bir ddnemde, alhn araytctlafl nedeniyls iki
katlna etktt. 1645'de Cerro de la Sal'da alttn oldu6i sov.
lentisi yaytldt. Bunun iizerine Francisco Bohorqueiadl b'ir
lspanyol askeri 46 arkadaEtyla birlikte bolgeii ele geqir
mek [zere Quimiri'ye gitti.bbhorquez bu b,-dllenin Asia.
ninca vo Auesha'lar igin en 6n6mli dinsel, ticari ve ovlilik
g6r0gmelerinin merkezi oldugunu bilmiyordu vs girisimi
kargrsrnda yerlilorin silahh tepkisini butdu. Olay seriiven-
cilerin genel vali Kont Salvatierra taraltndan olo gegirilme-
siyle kapandt.

XlX. yy.'rn ilk yanstnda sivil sererler misyonerlerinkinin
yerini aldt. Asltnda sozkonusu olan 1920'ye kadar ,,kau.

9uk d6nemi"ni karakteriz€ eden bir beyaz istila$na varan
yrldrrma nitelioindeki askeri eylemlerdi.

^ 
Avrupa'da kullantlan kaugugun b0yiik krsmr lspanydl

Conquista (tetih) doneminden beri amizo.n ormandrrndin
gsliyordu. Gegen ytizytlrn son geyregindb Amazon,u kU-
g-aik bir aztnhk iqin cennets ve gogunluk iqin cehonneme
d6nt$lairen bir olay ortaya grktr. [vrupa kiugugu endust-
riyel olarak kullanmaya baglamt$tt ve tg44'do bu tironain
yeni kullantmlanna izin vererek endiistrinin htzla oelisme.
sin6 yol agan kokairile lglem y6nt€minin bulunmisrndan
ilibaren talop giderek arlmtgtt.
.. Amazondagergek bir "kauguk grlgrnlEt" geligti. Bu airUn
uzerinde hakimiyet kurmak igin Psru'lu ve gevre 0lkeler-.
d6n gelen igletmecilerin de kattldrgt bir yana ba$ladt. En-
d0stri adrna hiqbir gey yoktu, s6zk6nusriotah tei sey, Av-
rupa'ya vs daha sonra ABD'ye giden iirainon crkaritlma-
srydr. Amazon'da yagayan kavimler iqin, ,iziksel ve kiilt0-
rsl bir yok oluga yolaQan bir yapt bozuimasrnr ilade edivor_
du bu d6nem. Kaucuk donenii boylece kesin bir sekilds
bdlgenin ekonomik, politik va sosy-al biqimlenmesl'ne is6-
rlgqiyoJdu. Bugiin boyazlar, melezler ve yertiler arasin-
daki iliikileri niteleyen hakimiyet biqimleri bu tarihsel dO- .
nemde saolamlaqtt.

Bu donemde giintmUzde de biraz dogigik bir biaimde
uygulanan "habllltaclon yenganche,' sistemi kullantlma-
ya ballandt. Bu sistem mamul [ir0nler ve besin, hatta bu_
giin para olarak avans alan yerlinin galrgtrnlmisrdir. Bu
avans 0q ayltk Ucrotini olugturur. Kigi bdyleco beyaz ya da
meloz patron taraftndan elde (enganchado) edilir.-yerli

, l(amp.ta patronun diikkarundan egyalar sattn altr ve gahs_
ma siiresince aldrgr egyalarrn deS-6ri hakkrnda en ufdk bir
likri olmakstztn htzla borglantr, Genellikle bu borc Ucreti-
nin topiamtnt agar ve gelecek sezon iqin bir s0reg-alrgmak
zorunda kahr.

1920'de kauguk pazan geriledi. Odun. veni carotsma-
lara yolagan bir air0n olaca-ktr. Bu clOnem Ashanjniailarrn
pazar ekonomisine giderek daha gok kattlmalanna tantk
oldu.

. 
Amazonun etnik gruplanntn qoounun oldugu gibi Asha-

nrnca'tann da toplumsal 6rgiiflenmesi tsmel olarak oenis
ailoye dayantyordu. Ekonomik alanla sosyal alan arisrn'.
da bir ayflm yoktu.

Son on yrllarda ortaya gtkan biiyiik deoitikliklere ra0-
msn,.qu toptumun geleneksel gizgileri, Ashaninca'larrn sa.
nrp orougu yenrden tanlmlama kapasitssi sayssinde bir_
gok agtdan hala Surmekl8dir.
. Yazrnrn bundan sonrast ozellikle Hio Tambo havzastn-

.da yagayan Ashaninca'larla ilgili olacak. Oldukga kesin bk



cinsel igb6l0mtins sahiplor: kadtnlar tanm vo 0riin topla-
mayla ugragrrken, 'erkekler avcrltk ve bahkgthk yapadar'
Son zamanlarda sadece elkekl€ n yaptlol, ticaret ve mev'
simlik i9 gibi yeni taaliyetler de ortaya 9lktl.

Av eskiden olduou gibi genellikle geco yaprlrr, fakal yal'
nrzca giindiiz kullanrlan yay ve okun yerini karabinalar al-.
dr. Taim, cengelin bir bolgesinin bir hendekle 6lntrlana'
rak oradaki agaglafln yakltp kesilmesinden ibaret baba'
dan kalma y6ntehlerle yaprirr, Bu da erkeklerin ilidir. Q0-
riirken topraor gobrelemesi iqin kiitiikler oldugu yerde bF
raktltr. Boylece elde edilen ve Chacra denilen bahqs ka'
dlnlai tarafindan skilir. Hor ailenin kendi chacra'sl vardlr.
Temel olarak beslenme kaynagt olan manyok okilii. Mey-
ve veren aoaglar congelde yetilir, lakat bazen 6zel ola'
rak da yeligiirilir (hindistan cevlzi, ananas, hlntkirazl, muz
a0aqlan vb.)-Amazon t6pra0r cok yoksuldur ve bitki orlusil zsnginli'
6ini, Cok kolai bozulabilir bir ekoloiik dengeye borgludur:
qiir0yerek ekosistsmin dsvamtnl saglayan gok saytda b6'
cek ve dioer organizmalardrr. Qok saytda akarsuyun var-
Igr da bu verimliligs katktda bulunur. Fakat ormanrn yeri'
nibk c6lfrn almasrna varacak bk lelakete yolaQmak gok
kolaydrr. Yerliler bunu iyi bilirler, dooal kaynaklan kendi
crkailan iqin asla kiitiiye kullanmazlar. Bir chacra iki ya
da 0q yrl kullanrlrr ve sonra lamamen telkodilir. Avclltk ve
bahkgdrk da aynr ilkeye bagltdrr vs ihtiya9 duyulmayan hay'
vanlar asla 6ld0r0lmez.

Ashaninca'lar bambu kuliibelerde, gokirdek aile olarak
gruplagarak, bazen genis aile 0yelelinin kul0belerince 9e!'
iilniig rjlaraf yaqarlai. "Koyler" bir ile elli araslnda kultibs
iqerebilirler. En yakrn ulagrm yolundan g0nlerce uzakhk-
la, ormanrn orta6rnda yaqayan kiigiik gruplara stk srk rast'
lanrr; fakat genellikle yerlegim yorleri bk bitki psrdosi ile
gizlenmig boyilk rrmak kryrlaflnda bulunur.

Her aile kendisino gerekli olan leyi tiretk ama bugon
tilkelim toplumu topluluklann igine glrmistir. Kondileri do-
kuyacaklan yerde, cushma'lannr (tunik) dikmek [zere ku-
mag satrn alan Ashaninca'lara rastlamak momk0ndur.
"Mads in Occident" biblolar gibi plastik d6 qekingon bir
blgimde ortaya grktr. Kimileri oyma kayrklan i9in bir molor
edinmigler ve benzin sattn almak zorundalar, kiminin ila-
ca ihtlyacr var, krsacasr Ashaninca'lar g0nden gtne para-
ya daha qok de66r veriyorlar. Bazrlafl satmak igin gelenek
sgl bEslenmeyo dahil olmayan, kahve, piring, kakao, za-
hire gibi Uriinler yotigtirmeye baglyor. 

.

Ashaninca'lar, butqn Erihleri boyunca, diger 6tnik gru}
lara, misyone ere ve.lspanyollara karst koyabilmek icin sti-
rekli birdeoisim ve yeniden uyarlanma dinamigine baolt ol'
dular. Bu hig de kolay olmadr ,akat k0lttIol kimliklerini ko-
rumayr bagardrlar. Buna kargrlk modernizasyona ve dev-
lete kargr koymalafl zor olacak 9iink0 islila etkili ve sinsi.

Peru 19i4 yasasrndan itibaren "yerli topluluklar" denF
len sorekli yerlegimlsdn, topraklafl aizerindeki m0lkiyet hak
kmr tanryan Latin Amerika'daki ender flkelerden biridir. Fa-
kat her an aleyhe dtinobilen bir silah sozkonusudur.

Herseydon 6nce gerggk anlamlyla etnik topraklarln ta'
nrnmair inevcut de0ildir, e0nk0 bu gokOnemli alanlan kap'
lar. Devlet tarafrndan gdnderilen gruplann girigini ongel'

lsr. "Yerel tooluluklar" kavraml bir etnik grubun topraol'
nrn k6v0 cevreleven toorak olduou dugalncesine dayanlr.
Fakat Asianinca''lar ge'nel olaraL gok hareketlidirler, 969'
ler cok srktrr: dodal kivnaklar voksullagtlolnda ya da ba$a
crkrirasr ouc bir t6olumld anlaimazlrk ortaya grktomda kc
tLvca ua--sti bir v'ere verlEsirler. Hakim toplumun s0rekli
sddrroanir6rna rddmen, bu hareketlilik Ashaninca'lann bu'
onne-kada-r dikkaie deier bir toplumsal dengeyi koruma'
iarrna izin veren unsurlildan bkidir. Yerlaqiklsgtirilmelerl,
Ustesinden qelinmosi giig sorunlar getir€cektir. Ayrlca aynl
etnik orubfait hatta baien vakrn baor olan gruplar ara'
inda iopraktann paylaglrrrlmasl konusunda anlagmazltk'
lar grkryor.

Misyonslletin gsligi, ideoloiik d0zeyde ve gelenaksel yer-
lesim hodelleriniin dezarlik0lasyonu diizoyinde bir ylklm
t6hlikeslni temsil ediyordu; gitrdiio0miiz gibi diteni$ 9ok
dayanrklydt. Bugiin ise heryers akln eden vo hoglarlna gi'
deh yero yerles-en somiirgBcilerin yo!un istilasrna kargt
kovniak z6rlasti. H0kaimot. kurakllk ve Andlarln bazl bol'
oeierini kasro'kavufan satas durumu tararlndan itilsrek,
iaha iyi bir iagam bulabilmek igin yr$rnlar halinde Ama'
zon'a ikn e-diyorlar. Ancak (vahqi) dediklEri yedileri tanF
mamalannrn vinrsrra adetlerive tarlm teknikleride bu ye'
ni ortama addpte olamryot. Ashaninca'lara ait oldulnu bil-
medikleri tooraklara veilasiyorlar, ormanln zenginliklerinin
tiikenilsmsi oldulu inancilila dogayr yalma ediyorlar. Bu
yIzden Ashaninca'latla Chorls'ler (da0llla0 araslnda an'
lagmazhk kaqrnrlmazdrr.
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YERLi ve uieeRrrn
Lowie ve Evans-Pritchard gibi antropologlar ilkel de-

nilen toplumlarda libeder blr toplumsal 6rgutlenmo biqi-
mi goruyorlar. Liberler etnolog Pierre Claslres'a g6re
onlar "erke kargr", 6zel mlilkiyetl ve iktidarr olmayan
toplumlar. Birgok liberter onlan, 0lopyalannrn dalnya-
nrn bazr yorlerinde gerQeklssmosinin kantr olarak 96.
riiyorlar. Ama bu dogru mu? Clastresln o$rencisi olan
Gilles Balaillon'un yan[r olumsuz, Liberter tasanlara
yakrn olmalanna ragmen bu toplumlar liberter deoil,
gfinkfi toplumun dlgrndaki yasalarla, uymak zorunda ol-
duklan atalardan kalma elsanelere g6ie yoneliliyorlar.
Hlq do egitlikeidegiller, q0nktl yaqhlann, lopluluou ka-
bulleri srrasrnda, bu yasay empoze elmek igin geng-'
lere eziyet etme haklarr var. Ayrrca lnsan olatak g6rul-
meyen komgularla surekli savag halindo olmak, halk-
lar arasrnda bang ve kardegligi ongor€n liberter gOrU-

9e l€rs,

Geleneksel Rels'ten Capomafla'ya > > >
Geleneksel olarak toplum kendisinl olugturan olgulann

biitunii 0zerinde gergek iktidar mevkiidir. Bu baglamda
"reis" grubu sembolik Edylevlni en iyi bilen, Ashanin-"reis" grubu sembolik Edylevlni en iyi bilen, Aahanin-
ca'lann kollektil klmliginin yeniden {irelilmesl lgin gereken
mitik soylemi elindo tulan klgiydi. Grubun her 0yesinden

!

ca'lann
mitik soylemi elindo tulan klgiydi. Grubun her 0yesinden
daha iyi konugan blri olmanrn yanrsrra, Pierre Clastros'tn
iladesine g6re temel 6devi "konugma" olan klglydl. Ko-klglydl. Ko-

edilen biloi-nugma yeteneginin g0cii gelenekierden elde edilen bilgi-
ye srkr bir gekilde baolrydr. Juan Santos Atah.ualpa 6rnegi
relsin. orubun lradesini vorumlavarak kollektif varlrft van-
ye srkr bir gekilde
relsin, grubun lrarelsin, grubun lradesini yorumlayarak kollsktit varhu yan-
srtan bu lemel niteligini Cok guzel gosterir.

Paradoksal bir gekilde, reislik mevkii iktldar mevkii d+
oildir vo reis emir veren kigi degildir. Bu.nedsnlo otorit6r

Paradoksal bir gekilde, reislik mevkii iktldar mevkii d+
oildir vo reis emir veren kigi degildir. Bu.nedsnlo otorit6r

ter. Burada

Reis aynl zamanda sava$ faaliyetlorini drgiitleme kapa-
sitesl, avcrlrk ve ekonomik faaliyetleri 6rgiitl6me yetene-
giyle ayrlu.

Geleneksel diigmanlar olan Piro'lara ve Conibo'lara kai-
gr verilen ardr aikasr kesilmeyen savaglar, 6zellikls gamrg-
malann en srk sahne oldulu Tambo havzasrnda oturanla-
rn haftzasrnda hala yer tutmakladrr. Bu savaglarrn 9610-
niir hedeti doSal kaynaklann ep zengin oldu$u yerlerin (r-

bir adam imalrndan gok uzakhr. R€lsin s6z0 grubun emag-
lanna gore -hiqbir zaman bireysol hedsflera g6re olmaz-
geleneksel kollektivite tararrndan kabul ya da reddedillr.
Toplum ve blrey arasrnCa kesin blr aynm korunarak top-Toplum ve blrey arasrnda kesin blr ayrtm korunarak top-
lumsal diizen sallanrr. lsteyen delil, gru6un hizmetinde
olduounu kanrtlayan, guco'ikna yetene$inde yatan reis
olur. Bu nedenle bireyler ondan, bir aile ya da bir soy ara-ondan, bir aile ya da bir soy ara-

a. hakemlik etmevi bilmesini is-srnda grkan anlasmazhkta, hakemlik etmeyi
ter. Burada da elindeki tek arao ikna kaoatarag ikna kapasilesidir.

vag donemleri drsrnda kendlni kabul ettirimoyl de denem+
meliydi. Hlqbir durumda zalerden ilerl gelen prosli, otori:
teye d6nilgmfiyordu, 9trnko gatrsma sona erdigindo reis
bllt0n zorlama guc0no kaybediyordu.

Ashanlnca polltlk slsteminin temel gizgilerinden birl ku-
manda gilcun0 ve prestiii birbkinden ayn tutmak kaygtst
oldugu iqln, kesin bir blqlmda grubun lradgslne baglr olan
reisin statiiso geglct oldugu oranda bu "savag giicfi"nil
koruma ydnunde ola$ bir isteui gergekleglkmek gugtii. As-
hanlnea toplumunun yagadt$t polltik kriz de tam bu nok-
lada orlaya 9rktr..

Misyonerler vo lspanyot .erffvencileri bir "vahgller" gru.
buylailigkiye glrerken, s:ir -,kli bir lider aryorlardt. Uyruk-
lanna boyun e$diren bir llrah oimayan bir toplum d09Une-
miyorlardr. Aradrklannr buiamaynca da kendi bakrg agtla-
nna g6re onun iglovlE.inlyeri e getirebilecek bh kigiye bag.
vuruyorlardr. Tesadilren genelliklo grubun En stradan bir
iiyesino gidiyorlardr; geleneksel iktidann .gergek sahibi
oyunlannda hazrr bulunmuyordu.

Buna karsrlrk moderen devlet baika araqlar buldu. As-
haninca loplumunu glderek daha gok kendi ilkslarine 96-
re iglamek zorunda brrakmayt bagardt.

Bugun Ashaninca'larda g6rtn0m0 geleneksel imaia
uyan "reis"lere rasllamak mumkiin, fakat diger rels torls-
ri do ortaya grkmaya bagladr.

lsaias,300 kisilik bk topluluk olan Tsiteneri'nin reisi.
Prestii sahibi bir savas rElsleri soyu olan "Alto Tambo'! so-
yundan geliyor. Topluluk oldukga y0ksek okumuglulu ve
iyi lspanyotca bllgisi nedeniylo ona giivenmig. Aynca her
geleneksel reisin sahlp olduou iyl konugma yelenegine de
sahip. lsaias uzun yllar 6nce, Amazon'da gok etkili olan
CIA'e baol bir Kuzey Amerikan 6rg0taiyle -Yez Dil Enstl-
los0 (lLEl iliskiye gkmi9. lsaias boylece, masrallart, d6-
ntigiinden itibaren kendisine maag veren ILE'e ait olmak
iizere, iki dil bllen kurucu olarak kendini yetigtkmek lgin
Blrlesik Dovletlere teslirh olmug. Ltma'ya yolculuklarl gl-

. lii allrndaydr, Gergekte savagrn daha derin bir nedeni var-
dr] oruDlar arasrnda ittifaklar kurulmasnt oerektirsn savas-

niir hedeti doSal kaynaklann ep zengin oldu$u yerlerin (r-
mak kryrlar0 kontroliinii ele gsgirmektir. Buralar Ashanin-
ca'lar fislunde bir 0stilnliik kurmug olan PIro'lann kontro-
lii allrndavdr, Gercekte savasrn daha derin bir nedeni var-
dr] gruplar arasrnda ittifaklar kurulmasnr gerektirsn sava9-
lar, Ashaninca toplumunun iO b0tfinliioiinli korumanrn vaz-
gegilmez bir aracrydt.

Bu garprgmalar srrasrnda reis asgari bir otorite uygula-
yabiliyordu. Sava$ onun igin, relsligini guglendirerek, pres-
li.iini arttrrmanrn bir aracrydr. Savaga girmek her zaman kol-
lektivitenin iradesine denk d09mek zorundaydr ve reis sa-
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derek.srklagmrg; yavag yavag topluluouyla llglsinl kesarek,
devlet yetkllileri taraltndan tantnmaya bdglamrg. Ayrrca, As.
haninca gruplanntn federasyonunu olugturma girigimlnin
do onciilerinden olmu9. Cogkulu bir Sekilde baglayan bu
girigim, lsaias'tn iktldan elds etmek icin diler liderleie kargr
y{irutlugii savaslar sonucunda bagarrsrzlrla ulramrgtrr.

tsaias, kdyunUn artan hognutsuzluguna karqt, stat0sii-
n0n devamr igin iki ydnlU bir skateii benimsedl. En titiz ge-

leneksel bigimde giyinerek ortaya qrktrgt leslivaller diizen-
lemek igin hiqbir lrrsat kaglrmlyor. Geleneklere d6nuq gag-
nsrnda bulunan baiyiik s6ylevler veriyor. Aynt zamanda,
6zellikle polisln yanrnda "yaiksek makamlar"dan her ttir-
Iti dsstedo sahip olmay lstediOini belirliyor. Aslnda 6rt0-
lii blr tehlike sozkonusu, C0nkU bolgedo haplse girmek 9ok
kolay: biraz etkili bir kiginin insant yerel kaqakgtlarla igbir-
lili yapmak ya da yerliler arasrnda "bozguncu" faallyet'
ler ytriltmekle suqlamasr yeterli.

lialas. bdvlece. baskr ve tehdit kullanarak gelonegin et'
kisini akilhci ydnlendiriyor. V€ tam klasik bk Slcilyah mai
ya babasr gibi davranryor.

Canini'nin reisi Santiago, uzun sUredir cushina giymi-
yor. O da btiyiik bir buyiik reisler soyundan geliyor' Onu
6nder yapan metodistler dlnini dogigtirmigler. Toplulugu'
nu "dileileri" yani beyazlar ve melezler gibi kabul edil'
mek icin onlanir oiysil;rini benlmsemig gibi gorunmenln
daha iyi olacafrnd inandrrmrg. Bu nedenle Canini'liler
"uygar" gdr0nmek igin ttitiin ve igki lgmiyorlar (en azln'
danbrtalrkta iemiyorlar). Bu boyun elmislik g6riinaimil al'
trnda, Sanliago, diler Ashaninca gruplanntn sahip olma'
dr6r bir manevra alanrnr korumay bagarmls. .

Ashaninca'lann hristiyanlagttrtlmasl birkaq ytizyll Onco
baglamrg. Fakat Santiago'nun Tunchi'den ve BUy0k Or'
manda Crk srk gorulen rrhlardan bahsEttiginl duyunca ss'
ki inanglarrnrn bvrenins blr anlam vormeye d€vam elligini
anlamak hig zor deoil.

Santiago da Ashaninca tsde-iasyonu olusturma girigimi'
ne katrlm-is fakat lsaias glbi kigilerih kendi grkarlan lgln u$'
ragtrklaflnr gdr[ince gok krzmrl ve gekilmig. O zamandan
beri bu hikayeler hakkrnda bir gey 6urenmek istamiyor vs
toplulugunuh Qrkarlaflndan bagka bir geyle llgllenmiyor.

Bu lki krsa tasvir, gelensksel gofin arttk varolmadtgtnl
gosteriyer. Varolsa da hakim toplumun getirdlgl degigik.
liklere az ya da qok uyum saglamak zorunda kahyor.

Canini'ye ulagmak qok zor. Bir turisl uqagtna binmek vs
sonra moiorlu baslt bir oyma kayrkla Tambo'nun sulartna
meydan okumak gerekli. Yolculuk can slktct ziyaretgllerln
cesaretini krracak tilgiide uzun. Ama glmdi boyaik bk teh-
like toplulugu tehdit ediyor. Boyazlar d6rl ya da beg yl igin-
de koyden gegecek blr yol yaptyorlar, Bu yol Canlnl'nin
bkkag saat uzagrndaki b0y0k bir k6ye ezak tagtmakla kal-
mayacak. En 6nemlisi ormant kaptgmak ve yalmalamak
igin gelen her tUrlu kagakgr ve ser0venciye yol olacak. 9im.
diden qok sayrda kigi gevreyo yerlsgti. Santiago bahklann
tinemli 6190de azaldr!rnt ve yabani hayvanlar yeni gelen-
lerin yerlegimlerinden korktugu igln, avlanmak lgln daha
uzaUa gitmok gerektigini s6yloyor.

Hepsi bu kadar da delil. Yeni gelenler dinamitlo bahk
avlryorlar ve harek6t eden her $sye hig gekinmeden ate$
ediyorlar cunkii av ve balkgr[k 0r0nlerinl salyorlar. Dahasl
Amazona uygun tanm tskniklerinl bilmlyorlar ve pazaltda
satmak lqln maksimum iirunu elde etmek lgln yaygtn la-
nm yapma amacryla varg0gl6rlyle ormant yok ediyorlar.
Bdylocs ormanrn cabuk bozulabllk dengsslni tehllkeyo ait-
yoilar; Tambo rrmaklan yakrnda genlg blr i6lo donosebl'
lir.

Ashanlnca'lar ise h6m6n lilketeceklerl dlgtnda douadan
hlgblr gey almryorlar. Biriktirmlyorlar ve ormantn kaynak'
lanndan ticarot yapmryorlar.

Canini'ye ne oiacak? Santlago ve adamlan kolkuyorlar.
Tunchi, ybluyla bklikte gelince, insanlar hala direnebilo-

lr i
l
I

i''

I



2l

t.

SePri nLqGOz

P€lro'dan baglar, milleti ve vatanl iqin
bu bfiylk milliyetqi ($[phesiz tarihin
yetigiirdioi en biiy0x milliyelqilerden-
dh) bir "b0yaims ve genisleme" prog-
ramr gsliglirmigtir. Ve bu program in-
safsE bir programdrr.

Ne var ki, Sarhk Rusya'sr sanayii
devrimini bir tairlu gerqeklestireme-
rhigtk. Belki hakikaten Rus kapitalis-
ti, emeoi degil, emeoin iir[iniinii de-
!il, insanr d60il v6 nihayet vatanrnr de-
gil, kan sevdigi iginl

Paradoks Sudur ki; tarihin en buyiik
milliyetqi programr (her halds Sibirya'-
nrn katkrsr b0yuk) neticede kendisine
milliyetci bk yol bulamadt$r zaman ig-
llrakqi (collectivist) bk yol, bir EnteF
nasyonal bulmug, Rus Sanayii Devrl-
mi nihayet bu kalrpla gskillonmigtir.

Ve labii genig agdt olmuitur. Ama
Nazm Hikmet'in bahsini ettigi aqlar,
krsmen Qarhk Husyaslnrn kusurlu ka.
pilalizmin arlrklan, ktsmen ds devri.
min oriln[d0r1...

Olan bsnce Bus diline ve edebiya-
tma olmugtur. 1917, Bus edebiyatrnrn,
Bus m0zlginin sona orig tarihidir.

Sanayilessbilmsk igin dsvrim yap.
maya doomigtir ama ancak Batr'dan
alman kredilede Busya, hamlesini ba-
gan krlabilmi$tir...

Vo Slmdi soruyoruz: Rusya'da talih
yeni midir? Bus tarihi Devrimden On-
ce ve Devrimden Sonra diys ikiye mi
aynlryor? Yol Tarih bk biitiindur. Man-
tr6r ve dinamiklori vardr (anlagrhr bir
mantlktan da bahsetmek gerekmez),
gelilimi kesintiye ugramazl..

Algan iggali Rus tarihinin bir uzan-
trsl mdrr, degilmidir? Uzantrsrdrrl Yani
"Srcak Denizler6l" irgagtnln bir prog-
ram unsurudur bu iggal.,.

lran. lran'da ne oldu? Tarih veni ml
lran'dal Yo, temsll yenil Me!'er lran
halkr bh dlnl idsololiye sahlpmiq, bu .

ortaya gtktrl Ve arttk ldara daha istikJ
rarh olsa gerektir. (Ama lslAm'tn ken.
dine has zorluklafl yiiziinden ki bun-
lar tarihen herkesin malomudur, bu ol-
mayacakhrl)

YETERLI
DIYALEK

TIK
Hangi igin altrnda olursa olsun insa-

nrn insanla imtihanr en b0yiik slnama-
drr. Acaba insan igin insan nedir?

Psikoloiide konu "Ben ve
Bagkalan" diye ele alrnryor. Adamrn
biri "birimiz hepimiz, hepimiz birimiz
iqin" diyerek, mes'elenin iginden qrk-
mrq. Konuyu mes'ele olmaktan grkar
mrg b6ylece. Ben senelerce, "kigi
kendini bilmek gibi irlan olamaz" ya-

hut "kendini bilen Tann'yr bilir" gibi
lormiille:in manasrnr diistind0m.

GOrdUOiim kadanyla, bagkalairnr
bilmeksizin, kiginin kendini bilmesi ha-
yal, "ham hayill". Insan baqkalarrnr
bilmsk, bagkalarrnr tanrmak konusun-
da surekli bir taaliyet iqinde olmah. Ki-
Sisel davranrgrn normal seyri demek
olan "kendini bilmek" (kendine hakim
olmak -seliconlrol) da o zaman bittar
bi oluquyor, olulacaklu.

Semf ati olmadan, kendini bagkast-
nrn ye,i'r;r koymadan (empathy) anla-
mayi ..,n:ignnyor. weber ve Deoer lge-
rikli :-;:ryonalits (Wert-rationalitael)
derilc.! bir gey fehmediyor. Napol-
yon'la konulmadan Husya Serori'nin
anla$rlamayacaorna karar veriyoa.

Fransrzlar uzun dugtinmfigler her-
halde. Sonunda biri$6yle demig: To-
ut comprondre c'est tout pardonnerl
Her$syi anlarsak, hergeyi affetmemiz
gerekirl

Yani lazla anlayrg akla zarar. Altrn
vasat. Nedir o halda altln vasat? Sev
seni soveni... 6yle mi? Yo, 6yle deoil.
Sev senin sevdi$ini seveni. Sov senin
yolunu benimseyeni. Sev seninlo
"mes'eleds" mutabtk olanr ve saktn,
"saktn", lnsant bir mss'sleye "irca"
etmeksizin, kimseyi sovme.

KENDINI
BILEN
VAR MI?

Keyrim yok bugfin. Durgunum, du-
raoanrm, diig0n0yorum. tlareketsL
zlm. Yetedi dlyaloktik yok hayatrmda.

Kabul odiyorum dlsilncelerl blr bh.
Sen gell Sen gell $imdi s6nl

Acaba har€kEti ne yaratacakl Bir
s6lam mr? Bk kelam mr? Bir haber
mi? Bir mektup mu? Kalem mi, kaglt
mr; kazma mr, k0rek mi? Elma mr,
s0snb0ller mi?

Uyuyan arzulanm uyanlyotlar ben
d0g[n0rken. Ve yoSurmak lgln Yine
zamanr, argrnlamak igln yolu v6 ge9-
mek i9ln Bogaz'r dogruluyorum.

Vakit benl gaorflyor. Kalbim nasrl
0mitlerle blr inip, bir kalkryorsa, igte
6ylo inip kalkryor motor dalgalann sl-
neslnde.

Dih y0kselmigtim hayatrn ilzerine
bilinclmls, bugon sllerlmle hayahn
icindEyim. Dain cogkun bir l9 diyalog
lqindeydim, bug0n sorapa pewa, i9
lgeylm bagkalaflyla. Merhabal

I

DEVRIM?
lsvigre'de blr 96l, 96lde bk kayrk,

kayrkJa bir adam. Sahn almE kendl.
slne lsvigrq da0laflnrn havasrnr. Sah-
si endlgelerden uzak tiitt0raiyor siga.
ra9t ,..

Oteldo teMikar ziyaretgiler. Segkln
ve. l$ranlk.... Gelecegi dErt edinEn
adamlar. Ellsri giiglii, mantrklan kuv-
vetll. Agrkhyorlar ona. ACrklryorlar ona
kl, akhn yolu birdir. Rusya yonidon blr
bataklrktadu ve gimdi kargtstndakl Bal.
tacr degildk, Petro, Katsrina, hi9 biri
yoktuf,..

Ya, dlyor, otgkiler? Agrkhyorlar ona
ki; gun kendlslnlndir. Vo adam qrkryor
otelden, €mln (1) topraklardan zrrhlr (l)
trenlor lcindo salimene gegerek, 0lke.
slne . vaflyor.

Meydan haar. Nutuk haar. sahns
haar, oyun haar. Evet, evet, dogru-
su bu Beyler, kendimizi aldatmayalml
Rus Derrrimi'nln (Ekim 1 91 4 tarihl 9ar



Bir Tartrgmaya Krsa Girig:

DAYANT$MA
tror kendi ahlakryla giiglenir. Oysa bu-
ggn dayanrgma diye adlandt lan olay-
lann temelinde ya ilkelsr ya da prog-
ramalik hed6ller sozkonusudur..Bun-
lar da ya yalamln tek bir alanrna bag-
lanmakta ya da yagamr programlat
qerqevesindo srnlilamaktadlrlar. Bu
noktada ortak bir ahlak yarahlmasrn-
dan s6z edilemez. 9iink0 ahlak yala-
mrn he( noklastnr birlikte yaratma ga-
basrndan do$ar. Dilorleri ve ben ya
da toplum vE ben ikileminin ins>nla-
nn kafasrnda varoldugu vo bu diisain-
ceyi her, an yeniden iireten bir toplum
organizasyonunun s6zkonusu oldu$u
bugtinkii durumda herhangi bir.ihlak-
tan s6z etmek mUmkiin iiegildir. in-
sanlar bir yandan yUzyrllardrr dayanlg-
macr ahla0rn kalntr$ olarak tagtdtklan
bir takrm degerlero sahipken, diger
yandan da zorun, otoritsnin ve mad-
desellegmil yagamrn ahlaksEllgr ken-
dini dayatmaktadrr. (tabi buna kimile.
ri farkt bir tiir ahlak diyebilir, ancail( bi-
linmeli ki, hukmetmonin ahlaor yoktur;
o, sonuca varmak igin her tiirl[ aracr
olurlar iste tam bu noktada ahlaktan
asla s6zodilsmsz). Dayantlmantn b0-
tUn yagamr kapsadrgl ya da bir yagam
tarzt olarak ortaya qtkttgt ve kendi'ah-
la$rnr yarattr$r durumlar, s6mUrehle-
rln ve hokmedenlerin damgalannt vur-
du$u bu diinyadada gorailmllqtiir. On-
lara karsr homsn her baikaldt dirili-
gini korudugu silrece bu yagam tarzl-
nr yaratmtg va geligtirmiltir. Paris ko-.
miinii, lspanya iq sava$ vb. bunun or-
nskleriyle dolu oldugu gibi yagayan-
lar bilir, asiligi ya$am tarzt halino go
lirenler, dayanrgmayl ve onun ahlakF

. nr mucadele iginds yaratrrlar.
'Asrl blzim aramrzda giizeldir hasret
Ve asrl blz biliriz kederl.' (')

Bugun egemen ahlaksElrk gtlglii t*
mellere sahipken, onun iginde daya-
nEmayt aramanrn sonucu, ancak zor-
luklar kargrsrnda biraraya gelmek ola-
rak ortaya grkryor. Dogrusuya gidip on
ki$i dag bagrnda yagamak gibi bk ni-
yotimiz yoksa, bagka tiirlii olabilece-
0ine ben de inanmryorum. Ancak onu
alanlarda, programlarla, ilkelerle srnlr-
lamaya kargryrm. Aksino l0m alanlart

B$ MFAMAN

kapsayabilecek bir esneklikle bakrl-
mahdrr. Qonkii zorbahk vs baskr in-
sanlann zihinlerinde ve g6niillelinde
dahi duvarlar ormugtiir. En umulma-
dlk ysrde ve en ,arkettirmez tarida ya-
samrmrzr denstlemekledir. Sorun yal-
nlz grsvdeki iiqi igin para toplamak ol-
mamaldr, Onun evindeki hasta Cocu-
oundan, bu eyleme hangi beklentilerlE
kalkrstrorndan, nasrl bir adam oldu-
gundan bihaber isek ve higbir orlamt
onunla paylagmtyorsak, birbirimizi
kaygrlar ya da sevingler igin aramaya-
cak kadar yabancr isek bu, birilerinin
dioerlerins yardrm etmesi olur ki, yar-
drm derneklerinden tek ,arkt, seqilen
alandrr, BugEn dayanEmap ancak ay.
nr gevrede ve benzor bigimd6 yaFyan
insanlaryaratabilir. Yanhg anlagtlma-
srn herkosi d0zenin hapsettigi orta-
mryla srnrrlamak niyetind€ degilim. Bu
qevre dolumumuzla pat diye igine
d0gtiig[miiz bir gevre olabilece$i gi-
bi, kigi larafrndan seQilrnit bir gevre do
olabilir. Ama oncelikle insanlann bir-
likto yagamayr, diizsnin b6yle bir an-
layEa kar$r geligtirdioi tom yrkrcr elki-
lere raomen, dayanr$mayl iiddetle is-
temeleri gereklidir. Herkssin minik
evinin duvarlan arasna stltndtlt, ag-
ken bile giigliikle arkadagtndan yal-
drm isloyebildioi, diosrinin de ona ve-
rirsem bsn yann ne yapanm diyo dii-
g0nmek zorunda olduou rboylosi bir
durumda, bu qoh,zordur ama bir yan-
dah da hAlA cenazelerin birlikte kaldr-
nlabilip,_dilgUnlerin birlikte yaprlabil-
digi, kan'-koca ya da baba-ogul kavga.
lannln komgulann aracrh0ryla gdziile-
blldigi bir toplumda yagadr0rmrzr du9il-
nursek o kadar da zor olmqdrgrnr ,ar-
kedsriz. Sorun bu l{rsmi kollektirlikls-
ri genigletip yaygrnlaltrrabilmoktir. Bu,
bir yandan dayanlqmacr bir ahlakr 96-
listirebilscegi gibi diosr yandan da in-
sanlann kendi yagamlanna sahip 9tk-
malanna dooru bir adlmdlr. Birlikleli-
lin g0c0n0 ve kendine / kendi gibile-
r€ giiveni geliqtirebilecek bir okul ola-
bilir. t

Biraz ddyanrgmadan soz etmek is-
tiyorum, ancak ister istemez bu benim
bir monolooum olacak, Siz en lyisi ba-
na cevap yazrn, bdylecs dolaylr da ol-
sa konugabilmig oluruz. Evet dayanE-
ma diyordum, bugtin bu kavram gok
eksik ve yanhg anlagrhyor inancrnda-
yrm. Falancalarla dayanl$ma g[nii di-
yorlar para topluyorlar, Iilanca igin da-
yanrgma gain0 diyoilar pankartlar aQrp
'gosteri yapryorlar. Dayanr$mak igin
konular Faptanryor, o konularda daya-
nrgrhyor filan. Oysa bu b6yle dar alan-
lara s6dudabilecek ya da belirli anlar-
da gergokleqlkilecek hem de planh bir
gey deoildk. O bir ya$am tarzrdrr, bir
butUnluktiir; Yagamtn ortak ahlak de-
gerleri ve anlayrglar gevresinde yara-
hmdrr. Birlikte yagama g0d0s0ne sa-
hip bi, canh olarak insan, toplulugu-
nun tepesins qoreklenon bir giig ona
miidahale elmedigi s0rece bunu ya-
gamri ve miidahalelere kargl da bu
tatzrnr savunmaya gahgmrstrr. llk in-
san tooluluklafl hakkrnda edindi6imizsan topluluklafl hakkrnda edindi$imiz
bilgiler ya da sonralan uygar dlinya-

izol6 top-
lopluluklan gok ya-

tipik bir ornektir) bunu aglk-
nektedir. Bu aslnda bir tiir
yagamdrr. Bu giigliinun ve
akrl nrn ve aptahn bir ara-

dahor aslrnda, bir baglamda egit olma-
yan teklerin biit{inliik igindo bkbirl6-
rini eqit haklara vo ihtiyaqlara sahip al--
grhyor olmalan; hergeyin herkesin ya
da hig kimsenin olmamasr durumunu
yaralmrgtrr. Kugkusuz bdyls bir anla-
yt$ salt tehlikelsre kargt koyabilmek
iqin biraraya gelmekten dooamaz. Bu-.
nun igin bir aradrlrgr giddetle istemsk
gerek. Birlikte avlanmanrn kolayhgrnrn
yanrsua zevkini de, birliktelikten giig-
lenen giiven duygusunu ve blrlikto eg-
lenmenin tadrnr islemak gerek. Gele-
lirh bugainkfi dayanrgma soylemine;
yagamrnr her biri kendi baqrna lirsten
v6 farklr kaygrlara sahip olan insanla-
nn lek bir konu elraftnda biraraya geF
mssi vgya zordaki birilsrino yardrm et-
nnesi, dayanEma diye adlandrnlrrsa bu
olgu gok halifo ahnmrg olur. Qfink0 o
istey€rek birarada yagayanlann yara!

luluklar
km ve



iigrenciler :
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"HAKLARIMIZA
SAHTP CIKALIM''
KARA- 6nce oloyrn bir tosvirini
yopeok.
O Biroz dogrnrk olocok omo, topor-
lonz. 6ncelikle yoso tosonsrnrn ge-
ligtirilit biqiminin itzellikleri, 80
sonrosrndo. ohgrlmtg bir .seydi omo,
bizim prorigimizde ilk defo iirgUtle-
nip; krsmen de olso, g6rece de ol-
so, belirli bir stireci iigrenci genglik
olorok bo,slotmomtzdon sonro gelen
somuf en ogrk soldrrrydr, Yoni belirli
bir yosonrn etkiledigi; onun etkinlik-
lerini d0zenledigi insonlorrn yororr-
no degitlirildigi ttne s0rUlUyor, fokol
bu insonlonn yohul do lemsilcilerinin
en ufoL giir0l0ne dohi bo;vurulmo
geregi duyulmuyor. B6yle bir yoso-
yo korp bu onii-demokrotik olorok
niteliyebilecegimiz lovro korl belli
bir tepkinin konolize edilebilmesi igin
derneklerle ve iigrenci gengligin 6r-
giillU kurumlorr olon derneklerin
lemsilcilerinin olu;turduSu olurum-
lordo oloy lorh;moyo ogrldr. Biz de
kendi birimlerimizde, okulumuzdo
oloyr sofiullogtrrmodon, yoni belli
eylemler 0zerinde somutloglrrmodon
lorhtmoyo o9nk. Anti-demokrotikligi
iizerinde v'e belirli bir lepkiyi olu;tur-
mok yiiniinde lorlr;mo sUrecini bo;-
lolnk. Bizim okuldo bir'genel 0ye
loplonhsrndo oloy konuguldu ve her-
kes bu oli:yo korgr bir tokrm lepkiler
giistermek gerektigi ile bu tepkinin
gerekliliginin propogondosrnrn conlr
ve geni.s tutulmost dolrultusundo
giir09 birlisine vordr. Dernekler oro-
sr ileti;im soglonorok s0reg yoygrn-
logh. Burodo yozrk ki dernek igindeki
onloyrg forkhllr ve onloyt;lor orostn-
doki iletigimsizlik nedeniyle s0reg bi-
ze soglkh bir gekilde oktorrlmodr

giinkO oynr onloytglon olmodr$rmtz
insonlqr demekler orosr ileti;imi so!-
hyorlordr. Bizler de ge;itli nedenler-
le; muholefeti olu;turon insonlor
olorok dernekler oroit torh;rnoloro
temsilci g6nderememi;tik, geligme-
lerden uzok kolmrgik ogrkcosr. Bozr
bilgiler geliyordu omo sUrece iom
hokim olobilecek kodor degildi. Fo-
kot doho sonro bogko fok0ltelerde-
ki insonlonn dktordrgr . bilgiler
sonucu,'6$renci poslosr' gevresinin
desteklemedigi bir eylem olorok,' ko-
mu oyundo 6,nemli bir etki olu;luro-
co!r sonrsrylo yiiriiyiil eylemi
gtindeme getirildi ve benimsedik bu
oloyr. Kitlesellegmesi igin de olobil-
digince golrgtrk, yo;omo gegirilmesi
gerektiSine inonryorduk. B6yle hokh
'bir 

korgr grkrln gerek eyleme kohlon-
lor ogrsrndon, gerekse de, eylemin
yoPocogr propogondo nedeniyle.
yoni bir onlomdo yrlgrnhgr krrmo yo-
lundo, hoklortmrzo y6nelen soldrir-
loro -burodo s6ziinU elli$im yeni
yoso tosonsr- koryr hoklorrmrzt koru-
mok ve yohut doho ileri qdrmlor otr-
lobilmesi igin ve do$o geni;
olonoklor sogloyobilecek konumlo-
ro gelebilmek omocrylo belirli tepki-
lerin g6sterilmesi ge rektigine
inonryorduk ve belirli bir tepki olu;-
turmoyo gohghk. Srnrrh koldr, o mu-
holefet dedigim kesim kiileselle;mesi
iqin goh;lr. Oloy yerine oloyr geg

. duymonrn verdigi bir olonoksrzhklo
oz soyrdo gidebildik.

| - Doho fozlo olobilirdi, bizim
okuldon fozlq olobilirdi.

O - Okuldo, insonlordo, belirli do-

niisiimierin ne derece gergeklegtigi,
eji!in: olonrmrzrn kendi kosullorr do
.be! : l;yici. Okulun ogrencilerinin
tcpiumsol srnrflordon ne derecede,
ne ol;ude yonsrmo buldugu do goz-
den kogrrrlmomoL. Btiyle bif eylem-
de sorunlorrn belli bir duyorhhklo
kor;rlonrp lepki gdslerilmesinde on-
lor do onernli oluyor, Aynr zomon- .

do srnov dcinemiydi de.
Bir tokrm hqklorrn korunmosrndo

o hoklon elinizden olmoyo 9oI;on
soldrnyo gegen gevrenin izninin ohn-
mosr onloyrlnrn sekterligi - t0m der-
neklegme stiregi de 96z on0nde
tululorok - unutulmomoh, bu onlo-
yr; bir yondon do kitleye, kendi hok.
lorrnr koruyon ve sorunlorrno sohip
grkon politikosrno. giivenmemek ve
yohut do bu giivene gerek.duymo-
moklo direlmekteydi. Yoptrklorr so-
rumsuzluklorlo yii ri, y0sii n
boglomodon bitmesine dohi neden
oluyorlordr.

KARA - Gegorken srkrgtrrmok is-
tedilim bir kog soru vor: Biri tem-
siJciler, bu eylemler dizisinden
iince ti!rencileri temsil edenler,
bu srrolordo iilrencileri temsil
edenler ve bundon sonro lemsil
edecegini dUl0nd0kleriniz. Yoni
bundon iipca ii$renciler temsil
edildi mi, edildiyse kimler nosrl
eltiler, bu gUn bU eylemler dizi-
sine kotrlon ii!renciler oynr gekil-
Ce temsil edilmek istiyorlor mr?
lslemiorlorso...
O- Aynr insonlorlo mr; oynr gekil-
de mi? Mekonizmo oynr insonlor
forkh mr?

KARA- Aynr ;ekilde, bunu isle-
miyorlorso dU;UndUkleri de$i;ik-
likler ne gibi deliSikli&ler? Bi.
kopukluk yok mu temsil edenler
ve lemsil edilenler orosrndoki
iliskide?
a'- iSind" bulundugum protik s0-
regte g<izledigim ;u: geli;meleri yo-
rumloyrp eylem ve goh;molor vb.
9e;itli 6neriler bigiminde somulloyon
ki;iler 0riinlerini kitleye sunuyorlor.
lkno sUreci ordrndo; benimsenen,
gereksinimlere yontt veren dneri so-
hipleri temsilci konumuno geliyorlor.
Yodo resmi temsilciler igerisine ger-
9ek temsilci holine geliyorlor. Yozrk



ki orgonize gohgon, s0rekli 0relen,
bir tobon olmodrgrndon kitle iineri-
lere, en ozrndon oloyrn boglongrctn-
don tinerilerin olu;tu rulmosr
o;omostndo yelerince kohlomryor.
Sodece kendine sunulonlordon ken'
dine uygun geleni se-cmekle srnrrh
kohyor. Benim genel sezdigim egi-
lim geydir, bu s0rece doho etkin ko-
hlmo eOilimi; bu doho, doho degil
tom benimsedigim bir d0p0ncedir..
Tobondo insonlorrn sorunlort gerge-

vesinde 6rg0tlenerek, gergekligi t0m
iligki ve geligkile;i iginde olgrlomoyo
ve bir tokrm politikolor Uretmeye y6-
.nelik goL;molor giriptigi 6rg0tlenme-
ler. Yoni dernekler bence bunu,
hedef olmolrdrrlor. Politiko tiretimi
lobondon gergekle;tirilmeye golrll-
molrdrr. Yoni miicodele igerisine
bizzot tobon sokulmohdrr.
KARA - Tovon ve tsbon olmo-
moh mrdrr? -
! - O zomon gu giinkti bokr; ogrsr-
no . gOre d egerlendiriy.orum:
"lovon" ve y6nelim kurulu diye. Yo-
ni o zomon yiinetim kurulu gibi or-
gorilor; politikoyr 0reten, mtlcodele
s0reci igerisinde elkin olon, insonlo-
rr ikno elmek zorundo olon bir on"
lomdo o rg o n iz olii rle r,
koordinol6rler durumurio gelirler,
bence b6yle olmohdir. Yoni onlor
kendi politikolorrnr bu lovondoki 6r-
g0te, miicodeleye doyondrrmok zo-
rundodrrlor. Bence gegilli bigimlerde
ortoyo grkon yokrnmoldrrn lemelin-
de bu ipleyi; kusuru ve yohul do ge-
rekli yelerlilige elotomomo yohyor.

KARA - o zomon tovon bir ko-
ror orgonr de!il bir koordinosyon
orgonr olorok ;ekillenir,

O - Koror do verebilir omo sorun
kororrn olrnrl bigimleri ve kopullorr,

) - Bizim derne$imizde tovonrn bir
iizelligi vor, legilmi; bir tovon de$il,
tobonrn dtltiincelerini yonsrlon bir
tovon de$il, o yUzden 9u ondo ger'

9ek tovrr koordinosyon orgont olmo-
sr yolundo.

f- Bence bir koordinosyon orgo-
nr holine gelmesi demek koror olo'
moz demek degil, 6rgUtl0 mocodele
eden.polifiko Oreten tobonrn etkin de'
netimi oltundo koror olobilen bir me-

konizmo holine gelebilir, "lovon" yo
do ydnetim kurulu..Bir de eger ger-
gekte dedigim onlqmdo botorrlobil-
seydi, tirgiitl0 m0codele lobondo
s0rekli krlonobilseydi o zomon bu
6neriler doho doSogton geli;ebile-
cekli zoten. Yoni "lovon" ile tobon
orosr ili;kiler belirli iiretimlerin
"lovon" do yoprhp lobono sunul-
mosr geklinde gergekle;meseydi so- '
dece, ortrk bilemiyorum teknik

. nedenlere miolohm sugu... dernek-
ler iginde sUrekli iiye loplonhlorr yo-
pomomoyo kodor, prolik s0recin
bizi yeterince bu hole getirmedigine
mi ve yohul bizirir protik siiregte bu"
nu yeterince so$loyomomtzo mr olo-
hm. Yozrk ki sodece tovonlo tobon
orosrndoki ili;ki politiko 6nermek,
onun kobul0 / benimsenmesi ve yo-
hul do benimsenmemesi geklinde
oldu.

a- Ancok tobiibu yetersizlikler y0-
ziinden oluyor. lnsonlonn bir istegi
de bir genel 0retim monlrgrnrn olug-
mosidrr. Biiylece 6nerilerle gitligimiz
insonlorlo onlonn 6nerilerinin okrlcr
bulunmosr, onlonn 6nerilerine sohip
grkrlmosr ve desleklenmesi siirecine
girmeliyiz. B6yle bir istek vor oslrn-
do. Yoni s6z0n0 eltiQim, koordinos-
yon kurulu. Fokol protik
zorunluluklor oshndo omotdrce yop-
hgrmrz igin temsil kurumuiru do mes-
rulo;lrroh ve onu y0celten bir
durumo sokmuyor. omot6rce yopr-
yoruz 90nkii. Bir lokrm insonlor bi-
roz doho fozlo zomon oyrrryorlor,
6neriler yo do [or9r fikirler do6rul-
tusundo do iidOn verilmez bir lutu-
mo girmiyorlor. Eiiyle bir ohlok vor
9u on geligmelile olon muholefet igin-
de. Bozr protik sorunlon q6zersek.

'bu temsil oloyrnt do en demokrotik
en koh[mcr y6nde g6zmeye tobon
bizi zorluyor zoten, Bugiin insirnlorrn
ilnerileri biiliin oloylorrn en geni; kil-
lenin kohldrgr ioplontrlordo deger-
lendirilmesi yolundodrr zoten.

KARA - Peki "tobon"rrr yiine-
lim kurulu iizerinde denetimi no-
srl olmoh?
O - golrlmo biiimlerinde, srnrf top-
lontrlorrndo ve genel iiye toplo.nhlo-
rrndo insonlonn hem 6$renci
olmoklon hem de yurllo; olmqkton

dogon sorunlon, islemleri, 6nerileri
s0rekli lorhgmo ve goh;rno konulo-
rrnr oluglurmohdrr. Burodon grkon
kororlor veyohul do 96z0m 6nerile-
ri, islemler ydnetim kuruluno iletile-
bilecegi gibi yiinetim kurulu do
tobonrn nobzrnr elde tutorok biiyle-
ce onun odrno doho soglkh koror-
lor olobilir.
KAhA Belirli "diinyc
giiriiSlerine" sohip olonlorio ii!-
renciterin ili;kisini nosrl giirU-
yorsunuz?
O- Ben sorunu g6yle koyoyrm, bu
insonlonn belirli bir ideoloiik omog-
lon olso do, doho uzun vodede, ulu-
sol gopto olso do.'yoni en oztndon
gunu yopmok zorundolor, kendileri
6grenci kitlesinin bulundugu birim-

lerde s0rd0r0yorlor yo;omlonnr bii-
yOk 6lq0de, hongi siyosi g6rUtten
olurlorso olsunlor prolikleri doho
gok kendi birimlerine y6nelmelidir.

QUnkO loplumsol muholif hokeketleri
bir biitiin olorok dUsiiniirsek bu ho-
reket igerisinde yer olbn yo do o po-
tonsiyeli lolyon insonloro, ulbgrlmosr
gereken insonloro y6nelik belirli 9o-
h;molorr yUriilecek oion insonlordo
her holde kendi bulunduklon yerler-
de, kendi birimlerinden ye;ertmeli-
ler bu mUcodeleyi iiyle
diigiin0yorum. Kendi okulundo ken-
di somul sorunlortndon yolo grkorok
bunlorrn 96z0mii do6rultusundo
omo perspektifini de krsmodon, ;u
belli onloyr;lokilerin sayledigi gibi
sodece sendikol, okodemik, demok-



rotik hedefler koymodon 6nUne,
omo bunlorrn grkrg noktosr olorok
olobildigince genig bir perspektifle
insonlort somut sorunlo.n gevresinde
drg0lleyip ve kendi sorunlonntn lop-
lumun diger kesimlerinin sorunloriy-
lo boglonhsrnr ve 96ziim yolunun do
diger kesimlerle birlikte m0codele-
den gegtigini giislerebilmek omog-
lonmol.
)- Ve siiregte olu;on bir tokrm lep-
kileri eyleme d6niigtiriip konolize el-
mek. Kendi sorunlortno sohip grkmo
gelenegi y_orolmok.
KARA - O!renciler orosrndo ile-
li;imi gii.clendirmek omocrylo fe-
derosyonlogmo gibi bir elilim,
islem vor mr? Yo do bu olobilir
mi?

O- 6Orencilerin kendi istemlerini
bir onlomdo kopuoyu olu;turorok
6190ll0 bir pekilde. birlelik, orryobi'
lecekleri; yoni demokroiik bir giig
holine gelebilecekleri federotif bir
yopryo gereksinimleri vordrr. Amo
Anoy<iso do do vor olon dernekle;-
me liokkrno yosollrk odrno yoso dr1
bir Eekilde (Gerek olmodr$r holde
rektorlukten izin belgesi zorunlulu$u
ve verilmesi gereken keyfiyetin ve-
rilmemesi son olorok do Yeni Yoso
tosorrsr 6inekleri) engel olunmokto'
drr. Birimlerde derneklerin kurulmo-
srno dohi tohommiilii olmoyon siyosi

iklidorrn birlegik demokrolik 6$ren-
ci muholefetini tolere edebilece$i
kugkuludur.

|- Ogrenci dernelini ben s6yle
delerlendiriyorumr BugUn yetenegi-
ni yilirmi; 6grencilere inson olmq ni-
teligini o;rloyocok bir dernek .

olmolrdrr. Dernekler dzgiir irodesi-
ni geli$irebilecek insonlorrn olu;mo-
srno kotkrdo bulunmoLdrr.

Bir de guno deginmek isliyorum,
bu y0rUy0; bence uzun bir orodqn
sonro 6grenci horeketinde bir d6-
niim noklosr. Bu oloy insonloro lep-
kilerini ifode edebildiklerini ve sonug
qlobildiklerini goslerdi. Bu oloylor
morol deierler ogrstndon do onem-
li bir eiki yoph.

;- Bu 6grenciler orosrndo dernek-
lere korgr bir gUvensizlik vordr, der-
negin bozr hoklorr elde etmede
bogorrl olomryoco$r konusundo en-
di;eler vordr. Bu y0rUy0; ise bu l0r '

ki;ilerin dernegin bir gey yopobile-
cegi konusundo gi.ivenlerinin so$-
lonmosrno yol ogh. Bundon sonro ki
eylemlilik siireci igin de belirleyici
oldu.
KARA - Bu yUriiy0g kotrlon in-
sonlan nosrl erkiledi, oloy srrosr
ve sonrosr. Morol deiierlerinde
ne gibi izler brroktr?
O- Evet bir tepki ifode ediyorduk,
y0r0yorduk kimseye soldrrmomrgfuk
omo poli5in bize tqvlr bence voh;et
li, soldrrrydr. Insonlor ioplonryor yer-
lerde siir0kleniyordu. Bozr sivil
giyimli kisiler srrolordon birini igoret
ediyor ve gevik kuvvei de cevresin-
dekileri ioployrp onu yokoLyor ve
gi!t0rUyordu.

Bir g0ney Ameriko filmi vordr, 6lom
cellotlorr insonlon g6sterir lek lek, bu
durum bono onu hotrrlot|. Biilon
bunlor 9ok morol krrrcrydr. Amo yi-
ne de insonlor durumlonnr, soflon-
nr korumoyo goh;hlor. Ancok krso

. s0re sonro dogrlmo oldu herkes kog-
moyo bo;lodr. Ben de ko;lum, or-
komdo iki ki;i vordr. Polis, krzloro
gok k6tii dovrondr soglcrrndon sU-

rUkleyip ioplod rklorrnr ben gordijm.
izdihomdo diilenler oluyor 0zerine
bo;kolon d0;0yor ve polis onlorr
jopluyordu.

1 - Ben orkodon, oloyr dr;rndon iz-
leyebildim bu doyok ve korgo;o sii-
rerken yoldoki diger insonlordo
durmu; izliyorlordr. Bence bu 96r-,

diikleri onlqrdo do derin izler brrok-
tr. Seyredenlere de polis bir sUre

sonro miidohole elli, do$rlmolon
iqin. Amo sonuglo bunu yogoyonlor-
do brrok|gr iz bence hoksrzhgo ug-
romrghk ki bu hofif bir kelime,
krzgrnlrk ve 6fkeydi.
O - Ve bu durum okuldoki diger to-
nrdrgrmrz d$renciler 0zerinde 9or-
prcr bir etki yopfr. Ozellikle
gozetelerde grkon fotogro{lor ve
oloyr yogoyonlorrn qnloilrklolt ortlor-
do bu boskrloro korgr bir tepki yorol-
tr. Nitekim doho sonroki yemek
boykoiu gibi girisimlere de geni; ko-
ihm g6zlendi.

'|- Bu orodo yoso lqsorrstntn ince-' lenmek icin geri cekilmi; oldugunu
6Qrenmek de moiolimizi y0kseltti.
O- Ben de ;unu ekliyeyim, oloy ye-
rinden uzoklogrrken gevre esnoftnrn
srcok iligisini g6zlemledim. Bozr go-
telerde grklrgr gibi,esrtof "brrokrn biz
holledelim" gibi bir lovro sohip
degildi.

KARA - Doho sonro ne sibi do-
yonrsmo lorzlor geli;lirildi ? Yo
do geli;lirildi'rni?
O- Evel, demokrolik kurulu;loro ve
SHP gihi bozr portilere gidip duru-'
mu bildirmeye ve demokrotik muho-
le[eti oloyo duyorlr bir tovrr
geliglirmeye Sogrrmoyo koror ver-
dik. Bu orodo bozr ovukollorlo gci-

r0lerek yordrmct olmqlorrnr istedik ki

bu olumlu korprlondr.
;- Bu srrodo do gozolhndoki yo
do lutuklonmrg olon orkodo;lortmtz,
i!grenciler igin poro loplondr. Oloy-
lorr bosrndon izleyen yo do Yogo-
yonlordon duyon pek gok inson

elkilenmigti. Biz bityle bir teyisoyle"
diOimizde bozrlorr.biz de bunu d0-
g0niiyorduk diye desleklediler.' 
Holto kendi gevrelerinde bu kom-
ponyoyr yOr0tl0ler, Poro loPloYrP
gelirenler oldu.
f - Bu oloy, bence en 6nemlisi oY-

, nr sorunlort, oynr koygrlon poylolon
6grenciler orostndo bir doyonr;mo-
nrn lemelini ollr.

I

-

NOT : Konu ile boglonhlr hober ve
yozrlorrnrzr bekliyoruz.

-
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Bilimsel lnceleme ve Tartqma Dizisi -1-

Yagadr0rmrz yiizyrhn stres yaratan gemberi iginde varh-
ormrzrn tesad0li dooigkenlsri nelerdir? Neler ve kimlerdir
insanrn yagadr0r Qevreye ve dahast insann insana elleg-
meslninlyabancrlagmastntn) nedeni? Baklg aetlartntn gok
yonlii olabileceoi varsayrmrnr gozoniindo tutarak, bu so'
iunun 6znelve nesnel kogulve nedonlerine global bir yak'
lagrm gstirmek istiyorum. Yaklagtmtn obiektif olmast agt'
srndan bilimsel ydntemlerla elde edilen nedonsel sonug'
lar vs dg0erlendirmeler, konunun igeri$i agrsrndan 6nem'
li olduou kadar, sall 0st dUzey yetkililerince deoil, srradan
lnsan thralrndan da algrlanabilmesi / yorumlanabilmesi aqt'
srndan hayati bir 6nem taflr. "EllElme" (yabancllagma)
konusu aQtstndan yaztda ele altnan 6rnok bu nedenlo ol-
dukga basil bir konu gergevesinds ele ahnacakttr, Ornek
su: Diigme. Evet bildigimiz diigmo.

Uzerinde dfigme bulirnmayan, herhangi bk diigme ile
her giin bir iligki iqins girmeyen bir klgi sanrrtm yoklur. Hal
b6yle olmasrna ralmen, acaba kag kigi dugmenin tarih'
selvs sosyoloiik kullanrmr ve aragsal/ amagsal nitelioi iize' '

rine daisunmUqlur. ists kapitist d0nyantn insant gotirdioi
daizey burasrdtr. Gelismig kapitist giysilerde (blucln gibi)
ve aygrtlarda (diiital TV gibi) dii$menin yetini alan araglar
dahi onun iglevini azaltmamrsnr. Gerqi bu araglann dug-
me stat0suno girip girmedioi de ayrl bir tart6ma konusu'

gr, krz gocukla gzerindo belirlii
fumsal ahlakn mudahaleci
menin kullanrm alanrnr genislotti.
qama gegig, arltk uriin, mal ki

' maddi bir zorunluluk olarak bir

gelen kuyruk

llY

DUKME KU$UNUN KUYRUGU
Can Burak

tireyemsyen kugun neslinin tiikonmesini sngolleyomodi.
(' ')

Hadrmovski'nin hayvanssvs, yaklagrmrnrn i/anlsrra, ola-
yln geligimi tarihssl ilerleme agrsrndan zorunluluk olarak
ele atnmak durumundadrr.

G0nlaik kullanrm aqisrndan diigme, ilk ortaya grklgrnda-
ki bu dolaysrz etkiyi kaybetmig, onca 6nemin6 ragmen lark
edilemeyen, bilincino vanlamayan bir metaya d6nfi$miig-
t0r. YanErra gozden kagan dioer bir dnemli nokta da,
dai0m+ilik iliqkisinin yeterinco agrklanmrq olmamasdrr. Oy-
sa bu iligki, insanda var olan ortaya Qrkarlrlmasr gereken'
lozibo.enerjisinin (qehvet) benzerbiryan$maslna tekabiil
eder. lliksiz d00m6 olur mu? Bundan erkek egemen anla-
yrg ya da leminiz anlayrg yanhsl olduoum ,ikri gkartllma-
srn. Diilme-ilik iligkisine taralsE (ne id0$0 belirsiz) bir yak-
laglm sozkonusu, Ancak bu iligkinin bilimsel yontemlerle
diseksiyona (deneyersk, agrp kesip bigerek incoleme) ta-
bi tutularak incslenmosiyledir ki, insan-insan iligkileri ger-
qek ve oskair anlamrna bIrUnsun. lQinds yagadrgrmrz ya-
$amrn igsel bir sorunu olarak blze d09en g6rev, insanlar,
ilikleme bilinciyle aydrnlatarak, kendi dfigmelerinin rarkl-
na varmalarrnr sa$lamakhr. Ancak bu yaklagrm ve anlayrl
slyesinde bizden sonra gelecek kugaklhra devrodecegi-
miz yagamrn ilerlemeci mantror gergek anlamrna kavuga-
bilir. Krsaca; ssbepsiz sonug, iliksiz diigmo olmazl 'dur.

Diiome ilk olarak anaerkil ailsnin goziilmesi ve Pairiyar-
kal ailenln olugma sUreci igedsinde kullantlmaya baglan'
mrstu. Babanrn okaliptiis kompleksi (annsyi erkek gocuk'
tan krskanma) erkek goculuo cinsel organtm gizlemeye
yonelik bir bask oluglurmasr, dtomenin kullantm alanlnl
oluqluran belirleyici elkendir. Konu agtstndan antropolog
B.J. Hadmovski'nin gozlem vB grkarsamalan oldukga ay-
drnlatrcrdr: "Dokme.kusunun (d0gme kslimesi igte bura-
dan gelk) daire biciminde ve ortasr delik olan kuyruk ko'
miklsri bu ls lcin biqilmig kabandr. Papis-bitkisinin genig
yapraklafl bu kemik pargasr ile blrbirine tutturularak, bir
Cegit "don" olugluruluyordu." (')

Daha sonralan kabul g6ren entest (mems ortme) yasa-

(') B.J. Hadrmovski: Okaliplus Kompleksi
(") Aynr yerlerde .

Kaynakga:

(Germen Diigmesi)

5- conan: ilkel Saolann Ksmik
Dil0mssi

yerlegik ya-
mUbadele derken,

goreksinim ilk olarak yine diigmenin
ta haline qelmesinin nedeni olmusia haline gelmesinin-nedeniolmrjgtui. Yine Hadtmovski'-
ye gore "bfikme kusunun kuyruoundan yaptlan ilk dii$'ye gore 'D[kme kusunun kuyruoundan yaprlan ilk dii$'
menin kullanrlmaya baslanmastndan sonraki 200 yuzyll
iQindE bu kugun nesli taikendi. zlra degigim aracl halineiaindE bu kugun nesli tflkendi. Zlra degigim aracl haline -

qelen kuyruk kemikleri Diikms'nin, kagak olarak avlanma'

Diigiinceler)
13- Vollran: Diioms Savaggttan
14- G.lstalin: Demk Doomsnin Alrabesi
15- S.Marvin: Dilgmenin Taireyigi
16- E.Krom: D[gmsleme Sanatt
17- F.Nipe: Bdyle Rica Etti Diiome

drnr ve hijnharca katlini do boraberinde getirmigti. Gerqi
Diikme kugu kuyruou enllasyonbenzeli olaylara neden
olup, yerini madeni paraldra btlakmaya baglasa da, gabuk

1- B.J. Hadrmovski: okaliPtiis Kom
2- B.Krudon: DeliSin Dilgmosi
3- T.Maykls: D00menin Osligi
4- T.Maikrs: Der KnoPl der Germen

11- Vll. Kinin: Akneli
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KARA igin, Sultanahmet,
Ca$aloglu geuesinde yak-
lagk 80.000 TL.'ye deryi
biirosu + lokal olarak kul-
lanrlabilecek bir yer anye
ru2. Bilen, duyan, giircn
varsa bildirmesi...

YURTIQI YTLLTK oooo rL
YURTIQI 6AYLIK 1s00 TL
YURTDISI YILLIK 20 OM
turuxlUlnRR UcRersiz

postaqeki 247724

fARA'ya
lyi gidiyorsunuz. Otorile kargttt yaztla.
nnrz gok hoguma gidiyor. Qevremde,
gok devrimci (bize karg0 goruniip de,
babalanntn tinUnds onlafl n s6zilnden
grkmayan, otoriteyi kantksayan vatan-
daglafl gtirdaikge giiliiyorum. Bu va-
tandaglar biraz da KARA okusa fena
olmaz hani. Gergi KARA okumaytp da
(hatta devrimci (l) olmayrp da) otor!

teye karqt gtkan insanlar var. Lisede
saq kesimini protesto etmek, daha
do$rusu alay elmek igin kafalannt 0g
numara tuag edenler gibi.

KARA iyi gidiyor; DEVAM
BiiIenI SONGUL / T|RE

Bizim orda bir alaq var
Btitiin kardegleri gibi
Adr Agaq
Aldumadan kara, tipiys
Ne de zamantn uygunsuzlu!una
Agmrg gigeklerini
Hem de sere seroa
Bizim orda bir kaigr grkrg var.

KARA'ya: Pek bir gey anlamamakla
birlikts seni pek sevdim. Arttk nevsen
b<iyle hep qrk emi.

ETKan YUKSEKTUBK / izMiB

BANA MAVAL.OKUMA
' Arkadag ben liberterim '

Bana maval okuma!..
Beylik laflannla'bana
Sakrn mekik dokuma!
Kapitalist olmamtg toplumun hikayesi
Arlrk geride kaldri
Bildigin masallafl kurt kaptrl
$imdi zamantn earklan
Daha genig dokuyor, daha derin
Daha gumullii!...
Senin bildioin ise Endiitiis'iin
Yalnrz g0liil..
Tatmin etmez bsni
Senin doyimin...
Erendin Marx,
Dostun Max Weber...
Dooar o bendo kendilioinden,
Ahflm onu ben istedigimden,
Kah Fuzuli'den kah sa T€vfik'den...
Arkadai ben liberterim,
Kuraflm, hijr
Sekillensin diye Umitler;
Yrkarrm, hUr
Kokmasrn diye kokugmug olan!
Apolo,i (.) degil bu,
Bir meydan okumal
Seni uyarryorum:
Bana maval okumal...

SEIAMi ALAGOZ / iSTANBUL

(.) Savunu

BiLSAK'ta yaplan, derghkur sciy,legilerinde l(AM DergN de
progarnda yer alffiu (17 Nisan) Bu soytes'lere katrlmak gibi
Drr ouguncemzrn dmadQtnl ve cevabman alnmadan ptogr
ramda yer almq ddugumuzu bildiririz.

KARA

A
B
o
N
E

o
L

v 1.. VAYI VAYI

NELEg. 0E Y^ltitltAg!
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