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Y ISTIYORSAN,
Kucagrnda yaqtyorlardi Yasamtn
vasamla kucak kucaga.
ilcrEev ve hcr$ey iQlerindeydi orrlrrrn,
severl-er d, vticutlartnr ta$ryan ayakla-
r Inr ve severlerdi o ayaklaria lopragln
ilzerinde olmayt.
Cadcielerde giiluyor latd, herkesc gi-
lrj nc bulCuklanndan de0il, iizril0yorlar-
dt.
Uzgr.ind0ler. iEgiler tlrniilerini baltala-
mrstr onlafln.
Marks'rn soyledigi gibi degildi i$Ailer.
Yrizbinlerce iSqiden, do0rusu milyon-
larca iqqiden ancak bir tanesi i$Qi kal-
mamak iqin savaEtyordu.
Biliyorum, Marks fabrikayr kitaplardan
ya da Engels'in lartigmalarlndan tanl-
yordu, elleri qaIErt']tyordu, yazmaya-
cak kadar da tembei deoildi.
Yasasaydr Marks, Marksizme g0lebilir-
di, ki kendini ya$amamrstr Marks. An-
cak onlar Marks'a da qiiliiyorlardr.
Barikatlarda. ....tmnr, qey... yani kla-
sik degil, modern barikatlarda polisle
danslafl kendi mt.izikletiyle bir uyutn-
l.rluk icerisind^),dr. ' Harkrn' rruzi(jirt-
den hiQ hc$lernmaziardr.
Entellektireller vardr, bilimsel idiler, bi'
lir-ne sahip olmak isterken, midesinde
buldular kendilerini bilimin. kendileri
de anlamam'rslardr bu durum u. Ve bu
ripler onlara caresizler' derlerdi.
Garip huylafl vardr, birqok kimse anla-
yamazdronlarr. Elu nedenle ozleri hep
bir seylerle dam galantrdr.
G.ldikleri yer adsrzd,. gideceklerini
soyl.bdikleri yer de adsrzdt, kucak ku"
caga olduklan toprak ise adlandrnl-
mrStr.
Alaylr insanlardr, en acr ddnemlerde
bile alay| olmasrnr bilirlerdi. Aolayan
gozlerindeki alay seyretiirebiliyordu
kend in i.
Karamsarlidr sevmezlerdi -hiq sev-
mezlerdi ancak elieri buiastrornda asi
olurlardr.
Herhangi bir srnrfa ail (hig ho$lanma-
drdrm bir sozciik) degillerdi. Onlar hiq
bir qr-.ye ait deglillerdive kendilerine de
ajl olan hiqbi|yerleri yoklu. Onlar hic-
bir srnr[a uygun de0ilrli. lu4arks. srnrf
1(illoqorisi yapilrken orrlitn unultr'tLl$ ol-
malt.

OKAY

Aachen / B.ATI ALMANYA

A$kta bir baskaydt onlar. Pek mede-
ni declillerdi. Daha qok iQgiidtisel idi-
Ier. icqijdLisel olmalart. medeni erke-
6in sozoyle, poligamiye itiyordu onla-
r,. clolayrsryla [,4arks ln ve mutlak
Mar ksrzmin aile biciminin yokolu$unu
beraLor rnde geliriyordu boylesi cinsel
iliski. Berrce. seksteki bir-li6e hayvan-
ca vakrnlrk denir dooal cinsel drgiil-
Icnmc. Sanrflm bu konuda Feuerbach
hoslanrrdr onlardan.

Var olmalafl kendileri igindi, srnrf yaUa
uluslar iein de6il. Ulus sozcti5ilnden
hiQ hoslanmazlardr, nefret ettikleri Sey
var idiyse, o da ulusdu. Bu durum on-
larrn canalrct ortak ozelliklerinden b!
riydi.

HiQbir zaman ba$kalarr adrna hareket
etmezlerdi, asla. Eylemleri ba$kalarty-
la birlikle baqkalarr ve kendileri icin-
di. Baskalarrnr severlerdi. q0nkti sev'
nrek onlara zevkverirdi. onlarl besler-
di.
Hichr r duyarsrz deijildi. duyarlrydtlar.
KanaVan darttflrlarl stcakll Mullulugu
sevlr;rin dcrinhklerinde arlyorlardl. I a'
marrrlannrrg sistemleri Yoktu
Deviet gibi Qatrsr bozuk binalarda olur-
mazlarcjr. Marks'tn kapitalizmden
devr aldrdt binayl ise, her an atesle-
.mevp h,rTrilard'. Bu nedenle o binanln
t:5ia,r1 birer birer veya leker leker kl-
flyorlardr. Hatta devlete, onlardan bi-
ri soyle diyordu:

'Her devlet keviiliktir, despol ve lola-
liler.lrr orrur'l;arolus nedeni, lek tek

birevlerirt Vasamrnr yaptrgr yasalar,y'
la sintrlamak ve boylece onlarl ceza-
lanclrrmaktrr. Ben devletin qizdigi ya-

salor icerisinde "ozgtlriim" ancak o

vasalailn dtstna crkarsam. beni bek-
ieyen gey cezad', ve bu ceza oltrm de
olabilir. "

Hakirnivet kokan herseyi sevginin
drlsrrrant olarak goriiyorlardr, 90nkti
sevqi onlara gore HAKiI\llYETSlzLIK-
I F csarrlarnlrdtr. Hakimiyelslzlik onla
rrrr lrrrcrnlnrirtde gcliSen ve bUyLlyctr
l)ir lutkltdur. Bu lutku onlar-
kendileridir.
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PINK FLOYD

DOLAYIMIYLA

SAFFET MURAT TURA'YA CEVAP
YA DA

.,WE DON'T NEED NOW EDUCATION"

- 
Zemjn Dergisi nrn 5. sayrsrnda parti ' ba$irg,yla Qrkan.

Sa.ffet Murat Tura'ya ait yazrya (bi, stire gecliriiyte Oe ot.
sa) cevap vermek l)ir gp,eklirikti B!r gerekliliOi $imcti yeri
ne gelirebildrgim igin mulluyum '/azrboyunci s,t..rk ahn
lrlara basvurmak zorunda katacagtm igirr okuyuculardan
Simdiden ozlir dilerim.

Tura nrn yazrsr. ozet olarak Lenrnist Darli dnlavtsrnrn sa-
vunutmasr rzaman zaman kendi istevsel lelsirleri!ie de bas_
vurarak) Lizerine kurutmus. Tura ya gore ,,Leninist parti
modelinderr" degil, "jr92y63n bilinq nosyonunrian,' soz
edilmelidir. Parti sorunu Tura nrn ciil5Llniel geiligrmi Lize-
t.inde de merkezi bir rol oynamt$ltr. ,QLinkii 

d-usii,nset ge-
lisimin ba$r ile sonu -yani $imdi uta$trOi nohta- arasrnda Je-
$i$meden kalan yegane orlak oge i,pirli,' ve,,dent()krasi'.
kavrayrgr idi ve dahast ba$langrclaki dtigiinsel qergeveme
adeta bir yama gibi oturan bu oge, drjgiincemin soll siste-
maliginde gerQek yerini bulmu!tu yarri adeta bu rr.ltLin,
iru ogenin blltr.in r..l olsun diye ddnii$mugtri. leorih:soruo-
la' r hedcf al!nrS bir kigi iqin politik tercihlerle boytesipe yon-
Ie,ldIiltnckte oldu0unu farketmek ciodrusu oek de rnu u-
luk verici bir.iogdrri degil (ama zaten hicbir iqqoru muttu.
luk Vet trez). "

Konuya girmeden once burada bir parantez de l:en ag-
mak isliyorum. S.M.Tura'ntn ti.lm bu sozlerinin sanrimiy6-
tinden zerrece kuqkunr yok. Ama kendisine bu ka,dar ia-
mimi ol,namastnt tavsiie ederim. Zlra sonra, herha ngi po-
lilik tercilrrerle yonlendirilnreyen benim gibi bazr a,jimlar
bu yazdrklarrrr, "iggorLilerirrden dolayt rhutsLrz olan bir
Marksislin samimi iiraflafl olarak vorumlarlar.

AhmeI AFTSI-ANEH

lura diyor ki. ozgUrlilkgii sosyafus er"in poiitik tercih-
lerinin ",ltsandan bilinQ' kavramtyla. sorun qtkarmadarl
uyu$abileced iri, hatta belki de "ozgLir[ikQri sosyalizmin,'
sncak drg,r dan bilinQ kavramryta lormule edilebjlir bir-parli anlayr$r ile miimkrin olabileceoini dii$i]nijyorum
Eier bu saptama do6ru ise (abQ) sosyatist "0lkeier"de-
ki "brirokrat;k sapma , "staiinizm" adiyla isimlendirilebi-
lir. Qirnkii bu durumda sozkonusu sapma Leninizmden
koklenen bir sapma deoil, tam tersine Ieninizmin tizunden
saprna olarak formule edilebilir demektir."

Yani kendinizi bildiniz bileli, teorik sorunlar! esas altyor-
sunuz. Dri$rinceniz yarr-varoluqg:iuk. yarFLukacsqtl'ktan,
yarr-yaprsalcr, ya Althusserci ka'rrayrglara dooru denge,
leniyor, sonra bir de bakryorsunuz, hig depiqmeyen bazr
geyler var ki, bunlar ashnda "de$isrnsy6n politik tercih-
lerinizin "teorik" ifaCelerinden bagka bir Sey degilmig. Son-
ra bu s.,ptamalafln dogru oldu!unu varsaytp yeni qozi.im-
lemelore giriqiyorsunuz ki "biirokratik sosyalizm",
"staiinizm" gibi sorunlar qrp diye qoziiloyor. Demek ki,
doorus nuz... Bilmiyorum ba$kaca bir yorurha gerek var
nr? S. Murat Tura'ntn teorik birikimine diyece$imiz yok,
ama bence deiiirnlerin politik tercihlerle yonlendirilen ye-
ni Lenin'lere de pek ihtiyact yok. Siz o politik tercihler de-
diginiz ve hem sayfalarca elestirdiginiz ama yine de onsuz
yaparnadrlrnrz ideolojinizi bir kenara koymazsantz, daha
gok m utluluk vermeyen iggorrilerde bulunursunuz. $unu
da eklemeden yapamayaca!rm, benim igg0r0lerim herhan-
gi bir ideolojim olmamasrndan mrdrr nedir, hep bana mut-
luluk vermi$tir nedense.

BLrndan scnra Tura'nrn 6nermeleri ba$ltyor ve madde



.madde birden vediye kadar devam ediyor' Ben-oncelikle

iirldrdtm ilk ikiondrmeyi elegiirime temel olacagl 4ln ou-

riv. aimat istiyorum. Onermeler 96yle:

" 1-.... ciinkii teotikbilgi' slradan ampirik bilgiyiasan
(eoistoholoiik kopus); biiylelikle de insanrn goruq

55i 
'ii 

-o"iii ae di96ii zarian ampirik anlamda ka'

nttlanamavacak hipotetik onermeler araclllglyla- ve-

rilerin Oteline tasryan bilgidir'

2- Parti terimini venibir teorik sorunsala yerleqlire-

;i.;ts;i;;;;, ierimi "parti" kavramrna dbniigtu'
iJti't"oiit iarru, "ideoioji"dir' Yani teoride.''par-
ii;. iij"o;o it.'. kavramr arhcrtr!ryta: "ideoloii" kav-

,amr savesinde tanlmlanlr' ("Parti"nin "ideololl '

kavramt !avesinde f ormUle edilebilece0ini s0ylemeK

ii'ni" u-iii'tioot"rdil' bir hareket noklasrdrr' Teorik

6ii nlooG.i":".pirik anlamda- dooru olup olmadr-

6rnr dedil. islevsel-tiretken bir hipotez olup olmaoF

Irnr arigtrrinak gereki0".

Bu ilk iki 6nermede hislerime degilse de dtbiincelerime
terciiman olmus Tura. $oyle ki, ilk maddedeki teoril( ollgl

iriliii"" otiiti^iivte katilrvorum. Ancak ikinci maddede o

il.riii uii"iri tiinme titlntemlerini:l nasrl biiviik bir.
:Gi"r,m*Tiireoroiinin dai srnrrlan igine hapsedildi0ini'.ona
katsr blr mi.icadele yontemi iken onun "i9lev-sel- 

. 
ve

:li"ii rrri",;; oii itrcr hAline geldiOini g6riince "huziin" duy'
dum. Aha burada da Tura'ya kallllyorum, qunku -]'ar[r

ideoloii kavramrvla, ideoloji de ancak parti kavramlyta aqk'
lanabilir. Bu acr-k siizluliiountiz yiiztinden tum Markslsller

sizi kutlamahdlrlar SaYtn Tura. '

d0kkant hikayesi olacaktlr.

AsInda bu "bilimsel ideoloji" tinermesini pek yag.lrga-

,fi li"J#r,li itinrti I'rt"ixii"rt"tin adelidir' kendilerini

"ri[iria'rr"tr" 
itiielemeye almlglardlr, yalnrz basrna s6z-

;il#;;i;;;;;;ii. ;'6zgiilriilqu sosrarist"' "devrimci
"*-' 'il"1's;;;;k iiwim1ii", "si!lam 6iline", vu' devim-

i;;';;;'ld;i"; vapamazlir' A-ncak isleii b6vle rahat

edebilir.

T0m bu nedenlerden dolay Marks her ne kadar "ideo-

l"J1t;i::l't'JH:;,'+*'"*ty*'l';"1"?ff ''i[3"J,?i:
ratmast kaqlnllmazdl.

BiLiNA-sihur eiLil'lci'
DI9ARIDAN BiLiNQ

Tura'nrn da dedioigibi bilinq farklnda olduounun farklnda

gmlT;S,i*lH,'"',JlfJlll}:x'?'tiT#o?i'8il'ii',ff :

;i];tl&il:'il; diiini"ii ui, o'n" ozne oramaz' Qrnkii

:i,t""ml[iitl'iui]*Jf llllnJ i[-sll,x'"?'ll?:]I"',""Jii;
;"1;:";;;,;i ooimer<, ner ikisini de hiq anlamamr$ ol'

iiri.fZ."r<,tir. d'ilinqsiz bir Ozne olsa olsa nesne olmaya

iiiiir.""'rlili'ji,ilitlo-'"& bir bilinc ise otsa olsa bir "idea"'
drr.

' 1 [larksizne q5'e tarihi bireylerin bilinqleri de$il' kendisi

ioeolo.li Uzenixe ig["ilff;1f"r:J":'1,11,"J'd,1,:t'"LfliJflJ[l,ir,"iiil#h]i
il 3:f ,,?lll:J I3%Ti5ll;illfi tsil 6;;p;iygrry,:l.t y::
;;;;:6;ftifuGterya,,bIbitince.kendili0indenVaJa.

ideoroiisozciioii Yunanca "idea" (dii$iince'; ire Latin- dll,i'.*XXT"::l-i'*U;';:;L:l*:ll'"glil'lSilli:
"";'io96"" 

bilgisiizciiklerinin birleqmesinden mevdana ;;;ilil;;;iiu fetlgxi es geqitUikten.sonra,,Marksist'

;:'',",',,:";"*g''W1,"$Tl"'J"lffil'?l!.it{{3s* [f,1;i;;l,i* H!ill'*l"","X"tigll;Hf'l'"1'r'fl5if[
l"i"'Ii3llfi#tlit:ii:?l;lU'T':1ttXl$t",:U*1?'i:'r'rnro'

t*fg,fiii{q!?i"'lffiJi1'S,i'v,tXHl?:il:3i?:#!U 
E- .y"ti''#:.'"""':,?J:L1li'1illii15,#il'1,ffiiff'l',glo?

;; ;ie bili;; ;;i""aridiigtince-anlamrna gelir' Bu bakrm- mrtrr'..1

ffi trHBiffi#,$##ffi*ffi i-####'#!ffi'Jffi $,i,i,i:i',ffi
i;1y:iru;1"n,,"';{;*.;m$r*fl""3"3i13',li,L"; llxJilll;;i;;;;;;;;;iJ,ianvraci*d"*;"d'-;;o;rkbi;
otdudu kabut editen bir seye) dayandrnlarak, sallamlaEt,- Oti"Vis#tiiil iii" i"in"iUi' t"i'elciir' Qiinkti vlne Marks'a

ntrvoi demektir. Bunun diyalektik bir qeliski oldrrgunu.ka- go* ':i'rl"li",,}.t"sl-ai virirtian' uirincierini b'eliller' biling-

ili;ir"ri'ffi';;;;iiii,!i"'r,",i"Ji,lirilirurrlrairsisrai r",i"""viffii.ri";*:zu;m-ulf&f;!:iili1liJ
;;i"i.t-iJv;ffi, hl;bii levin muttat< olmidrgrnr (bu vijzden PireY!
biroinin be mulak otmadr6rnD lyi ei#iteriiiieioir.'au ar- r."piiiiijJ fJiiiiiAiuir hticaotite ierm;leIi miimkun de'

ruirda birimin ne kadar nesner "rffiii'iii,ii'iii;iti.- ijirai;. bJ.; ''d;";imii avdrnlar" bu ieiisQi srnrlrverine va-

cek, buntar iki sozu ve kutalr ota;"b:;i':i#!ili;i'iiil- tip, o;;i" o,;*r,k Lod,t"r re kitleleri-"kendi" mucade-

nurterden baskatal otm"yr""t n",i,fii-", 
"ir:i'6iili"J 

ol,i- i"i"lnJ["?*ioiiiti"i'ltintti x"tu 
"megi 

ile kol emegi ara'

tadrgrmrz noktaya ddnmedik mi? Ei'itiiIiiJ" r'i irligl siii .,na"'i"iinJi,. i"iii[ii'i'o'' ve bu."kibul edilmesi" zo-

iki insani istevi birbirinden ayrnp, rars,iiiiegoritero;' 
-bir- runlu ffi;.;t'"ii;:i" (i'[66.gn151."1enlrrm"a kadar bu

birterine gonderirseniz varacagrnrz nokta h-ep bu kiirkail 
"V", 

i"r!iliiii}ttit' iiiJ r"fatrc Uuna kendince pratik



bir QOz0m bulm.us, govdesiz ba9 aydtnlarla, ba9stz govde
proleteryayt birbirine monte ederek, temel felsefi pioble_
mini "Qdzm[!9"ttir. Ne ki sonucta, baslanotcta larihi vaoa-
cak bir 62ne olarak diig0n0len prolet6rya-o varmasr gere-
ken srnrf bilincine kendi kendine varamamrg ve kendis'i adr-
na davranan "stn,f bilinqli" aydrnlann (bu, Lenin,de her ne
kadar 6ncti i$qiler olarak. gegse de, Marks'ta boyledir) dt-
$ardan biling tagtdtklan bianesne konumuna suriii<lenmek-
ten.kurtulamamtstrr. Baglangrqta bireyin oznelik niteliOini
yadsryan Marks, sonuqta kendidznesi olan koskoca sinrfr
"ilk ozne" aydtnlann uzak gorugliil0klerine terketmi$tir.

lga ideolojik bir bilinq bah$edip, bu b'ilinci nesnsedindi-
giniz proleteryaya aStltyorsunuz. Bu bilinQli oncii hergeyi
srnrl adrna diisiiniip tasarlamtgttr ve iirettiklerini srhlfa ak-
tarmr$trr. l$te o zaman kendisi iQin kendinde bir bilince sa-
hip olamayan srntl bu kendi drgtnda (deyim S.Murat Tu-
ra'ya ail) kurulan soylemi benimseyerek, "kendi bilincine"
(dolayrmsrz) sahip olur. Bu aynt zamanda egemen ideolo-
jilerin dolayrmlnda diig[inen davranan kitlelerin, bu duru-
mu sozkonusu dolayrmlar sayesinde kurmast demektir. Bil-
miyorum bu dolaytmlafl tam aktarabildim mi, gtinkii benim
kalam karrgtr, okuyuculann h6li kargrmadrysa bravol

ta onculeri attttp Lenin'de astl itadesini bulan anlavts.
aslnda qok aQtkttr. "Devrim yapmak bir sanattrr". Bu iqih
nasrl.yaptlacagtnt herkes bilemez. Genig ytgrnlann boyle

srALiNizMiu iranaeciliGi nrtiz

Tura'ya gore; parti egas olarhk ideolojik bir ayg hr ve
proleteryanrn soylemini kurar. Bu iglev politik onderlik 6de-
vini igerir. Bu durum "dtgandan biling nosyonunun" do-
0al bir sonucudur. Ve yine bu yrizden parti srnrfrn kendisi
de!il, onun "oniinde" ve "dt$tnda" bir geydir. Oysa Stali-
nizm partiyi srnrfrn yerine ikame eder ve iktidan srnrf yeri-
ne partiye verir (oysa iktidar konseylerin olmaldrr). Lenin
her ne kadar her trsatta "bolseviklerin iktidara gelmesin-
den", "bolqeviklerin devlet iktidannr ele gegirmesinden"
soz etmigse de, S.Murit Turd'nrn bunlardan haberi yok an-
lagrlaq.("). Sie hera partiyi tincu ve 60retmen olarak stntf
bilinci yerine ikame edeceksiniz hem de iktidarda bilinci-
ni drgarda (partide) brrakmtg bir slntltn oturmastnt savu-
nacaksrnrz ve / veya sinrl adrna bllinci iistlenmis partinin
iktidan da srnrf adrna 0stlenmesini uygun bulm'ayacaksr-
ntz, ne diyelim isiniz zor vallahi.

. Aybai ve gevresini yatay parti modeliyle bir Stalinizm ver-
siyonu iiretmekle elegtiriyorsunuz. Tabii bu arada kendi-
niz de bir Leninizm versiyonu 0retmekten geri kalmadan.
Siz her ne kadar kabul etmeseniz de, Stalinizm dediginiz
$ey de bir Marksizm, Leninizm versiyonudur'bizden-soy-
lemesi ve dOniip doldqrp ktlrkAu dtlkkantna geliyorsunuz
hAberiniz ola.

SON SOZ

. Marksizmin,. Bernsteinizm, Mengevizm ya da Kautskr.
yizmle olan baolan en az Leninizm'le olari baglan kadar'
meqrudur. Ama denilecektir ki, .Marks sa$ dlsaydr bu
"revizyonist" ve "oportUnist"lerden yana olmazdt, hatta
katrksrz bir Leninist olacagrnt iddia etmek iek yanlrg olmaz.
Ama yine de sallr$rnda yazdrklannr reddetmedikQe bunun.
pek lazla anlamr olmazdt. Ctinkii tilm bu e6ilimler Marks'tn
iingorillerinin do$al sonuqiannr varmast g;reken noktala-
ra vardrrmakta birlegiyorlardt. Bir farkla; blrlncllerl teoriyi
esas alrp Marks'tn qeligkilerini kendi iqinde tutarlt.ktlmaya
eahsarak, "giincel gerqeltli!in" iizerinden atladrlar. Lenln
ise vafllmasl gereken sonuqlann dogurdugu geligkilerin '

' fizerinden atlayarak, Marks gibi "gergek9i!' ve "pratik"

TDEOLOJTYE KAR$I
ioeolouiYLE BiRLiKTE

I Marksistler iQin boylesi bir Siar asta Aeli$ki deoitdir. eiin-I k0 btylesi "strateiileri" ya da "taktikter!" Markiisflerii ta-
I rihinde 9ok9a gorebiliriz. SOz gelimi devlete kar$r-devteti
I kullanarak, iktidara karqt iktidar iqin, baskrya kargr baskrytaI vb...

I

| . 
S.Murat Tura'ya gore ideoloji Heget-Marks- Lukacs Qiz-

I gisinde olduou gibi, dotaysrz "refleksi" biting degitdir. Di-
I lin ideoloiik yaptstndan dolayt insanlar kendileriie 6ncel
I olan idlolojilerin dolayrmr ile du$Uniirler. konuqurtar, kav-

rarlar. Bu durumda toplumsal 6znenin kendili$inben bilince
varmasr olanaksrzdtr. Bunun iQin nastl ki elemen burju-
vazi kendi sdylemini kuruyorsa proleterva di kendi sovie-
mini kurmalldrr. Bunuysa ancak proletervantn ,.bilincli,' 

ana-
srl bilinglendikleri biraz kangtktir) dncuierinin tlrgiiiu dlan

b proleterya.partisi yapabitir. Ve pioleteryayr o biiiuk hede-r le ancak_boyle yonettebitir (yani mantipie 6OeUitii;. Uart<s._
ta 6nc0lleri attltp Lenin'de astl itadesini bulad anlavls.

; in_ce iitere katisr basmaz.-ontara neyi nisirlipiciiiiirnr
iigretmek gerekir. Burjuva ri[retmenlerin v5riii sosvalist
60retmenler almal ve onlara kendileri icin'nevin daha ivi
oldugunu sabtrla gostermetidirler. (Burada insinrn ister ii-
temez akltna, Pink Floyd'un The Wall'unun o dizeleri oe- .

liyor, "We don't need now education" ya da ,,Eoilimelh-
tiyacrmrz Yok'') Sosyalist ti6retmenler k-iflelere n; vaoma-
lan gerektioini ogretirken aynr zamanda onlardan o(irenirler
(bravo doorusu). Qiinkti kitleler sunulan her serbe-ti icme-
yebilirler, bu yuzden onlann nabztnt elde tutmi[ ve buhab-
za gorq $erbet vermelidirler (i9te toptumcutugun sihirti deO-
ne0i).

Yani sonugta bir taklm 6gretmenler ctkto da act hakikat-
leri kitlelerin y0ziine vurmazsa burjuvazi bnlan kandrrma.
ya ya da uyutmaya devam edecektii. Halbuki ki elerin bur_
iuvaziye degil, onlann Qtkallaflnt koruyan onlara kdrtulus
yolunu gdsteren ve onlar adrna hareiet eden proleterva
partisine inanmalan, onun verdi$i bilinci almalin gereiir
ki, ancak o zaman "kendi bilinql6rine" varmrg olabilirler.

Espri sazgisi geligmis olanlar santnm Suradaki mizaht
yakalamrglardlr ama, ben toparlamak iqin yine de aatkla.
ma geregi duyuyorum. Simdi proleteryayt tarihin oinesi
ilan ediyorsunuz, bunun gerekii bilincek6ndi kendine va-
ramayacaSrnr da kabul ediyorsunuz. Sonra billnqli bir azin-

davrandr.

I
. (i) Yine de bu konudaTurinrn hakklru yememek gerekir.

Qtink0 "Stalinizme bizzat Lenin ve Trogki'nin tasarrurlafl
yol agm,S olabilia' diyerek bir aqk kapt btraktyor.



KIM

OGnemci oLMAK isriYon?

Odr encilik devirrce hepimizin aklttta
1.16 35nqr be5 yukarl bir Yasama biQi-

ml oelmektedir' O0renciler larklr lop-
lunial kesinrlerden geliyor olsqlar da-

hi, qLinlerinin Qodunu alan bu srfalla-
rr, o"nlarr birbirine benzer $ekilde ya-

samava zorlamaklad'r. Bu kelime co-
&u veide adlarr durumundad'r' onla-
ia u'ut i.imtrliit let qetirir. yasakla! gc-
tiri; vo "haklar" getirir ve belirlenmi$
bir kalrbrn icine sokar ve kodlar. So'
nunda onlar da kendilPrini "o0rencl '

olarak qordrler. Art'k her Y'rde
'oorenci olarak davranrr lsr. Oqren-

ci &lernlerinin hlzlrbir ivme kazandl-
dr bL oLinler de, iizor inde onceliklc dtr
irrtnrair oercken kavramlilr(lal I b;ri bll
rltrr Buittsrnlrrotllcn' i rni{l'r. yaL''1
oqrenmek isteyen insanlar rn'drr I Bll
s6ruva verilecek cevJplit "6qrcrrri
istemleri 've iSleme biQirnleri korlu.
sunda farklt tavlrlar yaralacaktlr' Ku-
r allafl n soyle ya da boyle olr,1aqlnd3n
rince kurai dpnen $eyin va'l16l sorgu
lanrnalrdrr. Bu slnlrlarl qizilmis durumu
kabul etmek onu daha genig boyutta
s'rrrrlart cizilmi$ diizenle birlikte kabul
ellr'rek demektir; yOneien/yonetilen
ihskisivle: srntllamalar' soyut kav' arn-
lai a.asrlda yok edilen birevle: clkin-
liqimiz dr$rndaki yasa ve somiiruyle
kibLrl el'nek dernektir. Bu durumu
reddelnlek ise pekQok kimsenin arrla-
.iror oibi. o alanda bulunmamak degil
alGine vasantrn her parcastnda. gtin
be oun srnrJlamalarl krrmaya ve 629Ur-

ldk /erninleri yaralmaya yonelik bir
milcadeiedir Bu toptan Ieddedisin
karsr crkts larzrnr ve kiilliirLintj yaratrr'

6niorltte, ki$inin kendini " o0renci"
,j.qil de ogrerrmek icin orada hultlnatt
i, reri olarak o0rmcsi isl.,lnlorirti vo is

lcris brcitttloii'ti l)nlirlentni$ l)icirrrlnr
Llrsrna crk ttnaslnr ve olilya baktq pcr-

sDektilnin evrensellesmesini sadlaya'
caktr. Avnl 7amal16, 6u 66pn bir an-
lanrrla dizenin bu kodlanmlSllqa atle!
tioi brsktla, a bakl$lnl gen isletecek tir.
irisa,rlai ister ogrenci. isler iSCt. ister'
sr :reniu/ ya da 3sl(el olstrtrlar. hep-
srn:ir iarklr bicimlerde karsr!aql'klarl
l-.asktntn lernelincle ortak payda olarak

vdnelilen olnlalarl vardrl Vo btrl'trt
iuklar r alanlardaki crgitrcl:nlrlori. l',-

lemleri bll pilvdanln so'urrlarl cclc''
vosinde olmal dlt l'.i, toplarr bir ','d('?-
.lisi varatabilsrnler. \ oksa ogrer't rrilt

isierirteri '. denok r,rlik milcaclelp
falan orbi laf .lzanl'kla'yilzy lla'(1lr iLl
ren bidtizerrrtt arrcak \erli brr bic:nri-
ni doqurur bu da ozgu'ltlk islorninin
bii ke; daha alla l'arnlnda oldurLilln?s;
olur. Kimilerinin sandr0r gibi insanlar
0nce d0zenin srnrflamalarlna sahip cr-

kacak, sonra da onlarr asacak sekil'
de Droora mlanrn,S mel'inalar da0ildrr
ler.' Bu'agatnalar yalnlzca ovle dus.l
nenlerin ka l,llnrlnda mevcLrlLur Yol(-

sa tarihin ller cilglndir yoretilineyi re'l-
dcrlen, anta yiinollnek dc istelrloycll
vc orlakla$tirxclll!Jl, dayalll$ll)ayl yil
ralrnak isteycrl harekellerin o ayir clk-
masl milm kii n oia-
mazdr. Ya da onlarln bakr$lyla bLl i!r-

sanlar asanralart bilemeyecek kaCar

cahilcliler. Oysa asri cehalbt ve dar Ii
kirli!ik kendirri oioriienin iarihi ile srnrr-

lamaktlr. Yonetilnreye kar$l m tlcade
le, onun kr,ttallarlnl recjcJederel'. her
alanda verilebilir ve veri!nrelidlr. Og'
rencilerin "d(jr encili0i" sorgulatnala'
fl onlara toplumurl diEe' kcsrln,n(iel.i
insan'arla o'lak solunlarl ol(lrliunu ve

ancak bir iikle coTum atartabirecebini
oosterecektir. isqinin yagarnrttr isver r:

iin, askerin yagatnrtrt sLtbay r' ertttc
veren du2el1. ljgrencininkilli de o0rel
menin eline vermekte ve l.repsini hu-

kuouyla kendi elinde toplamakladrr'
Bu ikinci kisiler; iSveren, subay veya
odrelmen; insan ola'ak sallip cl'ltrk-
la-rr ozelliklcriVle de{il. dilzerrin ottlr'
ra vetclicii srl.itla htr "rildiirrr:e ya 'i'
vasilr)til yall(i!'ine sillil)lil. froki s"lr
;iirrrorrci oliril( rleriarl l,utrtt sot!Jtt

la tvo,sun. IIiQ k'ntqonitt sclli slllrlta
brra(arak oqlenlnerli engellenleve
hakkr olabilirhi ya da kinrseye boyle
bir hak verdin mi? Ncyi o0reneco("li-
ne neden sen dedil de bir bilgisayar
karar verivor. Ya da bu bilgisayar hic-
biiqey o!renemeyecegine karar veri'
yor. Krsacast Liniversiteye stnavla alln'
mayr istiyor rnuyuz? Bilgi alacag'mtz

Hatice ERTAN

kisileri, "ogretmenleri" neden biz se-

cerniyoruz; tabii o0retmek isteyenler
arasrndan. Ya oErenme saatleri. bunlar
trizirn vasadtdlr''lrz saatler' biz slpls
,.alrvri. 5,nri qecme Ya da okuldat'l
atrlr'l.a: bunlar da ne? Ne kadar siire
triioilenmek istedioinle kim karar ve-
rivir veva benirn o0renmlE olup olma-
cirirma. Bu konudtlek )-elkili rnerci"
bc-n olmaltvrm Srnav sisle:'lli yqsa-
*,rrr,ra oeiirilen bir baskrdlr' Uni-
vcrsite l;rclarr, ne iQin gerekli tlu pa'
ralar? Edilim si'stemi dcnen o ogutLl-

cri oroanizmay, yagalabilrnek icin mi?

lr,,,nretlilet. bLiro memut Iarl. sek!eter-
lar vs; Dizi numaralanrak. lrer yrl bir sii
ril Iolootallil|ln]rzi ;ll p 'n.rilklrlarlo3
, i,rrt,trn,ik. slrr;lv l^lrdlll.livl^ yisalrtl-

{i;rTaillclll('k i\i'r btltilrl Lutl
IlL Ceterlrlrek iqin . oErellney! seven-
tnr deri o6renmek icin bu yok eCici or-
j:,,,,rru-y, ilrliyacrrniz yCk. Btr konrr-'
drki (laha onemli so'U rse. parallln
vtrlrirnrlt sorgulanmJslrllr? Brr tiktrn
rcrrkii kaq,t parqatarttrt toplsy'p birik-
Iiio istcdikletimize ulasmak iqin cnlarr

bas!.ala flna veriyoruz Bakkaldan ek"
nr-ok alrrl(en. Llniverileden de bilgi alt'
voruz hunlarlll ka'$llrglnda Bunlarl
ionlavrp, bir iktirme sLlrcci gilrrumiiztin
codrriru kooatarak bizden alrrke:' aynl

zainancia Dtvasa danen n dev somu-
ril catkt varlr'6tmrzt vok ediyor' I'ledet'l
I)iloi clahil heiSey birilerrnin rnillkii ve
dio"er leri onlartn pe$inde koitutuyor?
Biioivi odrelmevi severr birinden ogle'
rin,'e t;egi de eknlek Yapmaklan
lroslairan bir diderindeli alarnly0r llm'
\'c rrive ben de zevk aldrgrnr Seyleri
v"ratrF, ihliyacr ola''llara verenliyc
irrrn? \oksa, hunlar bi.ilerirrin tlzPri
rrizcieki denetimlerini kaybelmenlek
icin vatlri)tnt kortlciugu scyler mi? Evet
qcrceklen de oyle Mtilk'yet pala ve
Sivasa olmasa: bu insatlttr dolayttnstz
itiskilerine ve doial durutnr ir qetlren

miiriahaleler olmasa ,nerl.ie.: i ,,.rLIIar,

iktidarlar nasll deneiimi saElal ue na-

stl varolabilirier? Bitilcrt \onr: , r ::i

nrasa, (liderle'i na'i'i v'''ilcifriJ'li'''sre
bu nokta, !ani para 3i'lusunun sclgll'
lanrnaSr o6r^rrci lanlilllnl''1 lcl:le giren



insanlafl n, toplumLrn di0er kesimlerin-
deki insanlarla o ak sorunlannrn ya-
kalanabileceoi noktalardan biridir. Ve
bu sorgulama temelinde 0niversite
harglaflna kaiqr qrkmak; baskrya ve
somr.irrlye karsr Qrkmanrn, ioptan red-
dedigin yolunu agar.

ugrencr oernehle , ogtenctle n ve-
ya d0renmek iqin univerSitelerde bu-
lunan insanlarin biraraya gelebilecek-
ieri, orlak sorun '/e hognutsuzluklarr-
nr lartrsarak, bunl.ara qozr.im arayabi-
lecekleri blr plalform olabilir ve olmak-
tadrr. Ama bu orgLltlenmelerde dikkat
edilmesi gereken en onernli konu na-
srl biraraya crelinececlidir. Buralarda
yoneten I yoreliien ili$kisine Cayalt
meikezi yaprlar olugturmak bir yandan
l]o$nulsuz oldu0umuz drizenin bir
prototipini yaratmak olmakla birlikte,
diger yandan da kiqiyle eylemi arast-
na bir yonelim organrnrn katatla gi-
bi dolayrm so kacao tnd an
"o0rencilerin" olaylar kargtstndaki du-
yarlrlrgtnrn geliqmesini, tepkilerini bi-
Qimlendirme zenrinlerini zedeleyecek-
tir. Neden korkuluyor. farklr likirlerin
orlaya qrkmasrndan mr; herkesin tek
bir larzr benimsemesinden mi? Tep-
kiler ogrencilik konunrunun dolayrsryla
yonetilen konumunun .eddi Llzerine
kurulursa burrdan korkmak yerine
hosnul olunnralr. Qilnkt bu cesittilik
bir yandan yaygrnlrgr saglayabilece0i
gibi bir yandan degi$ik tepki tarzlarr-
nr yaratacaktrr. lnsanlarrn kendi sorun-
larna ve kendi ya$arnlanna sahip Qtk-
malannr, kendi eylemlerinin kendile-
riyle btit n olmas,nr saolayacaktrr. Ve
ancak bu, temelini yaqananrn ta ken-
disinden'alan karqr grkrglar kaltcr ola-
bilir, baska bir toplumsal "srnrllama'
iqinde de siirebilir. Ku$kusuz bu Qe'
Eitlilikten sdz ederken, sOyleminin ila-
$rndan sonuna dek otoriler olan fa$i7-
mi ve la$istleri bunLin iqine kaimryo-
rum. O, ozgtlrl0ge yoneiik ve i/onelil-
meye karqr dinarniklerin geli$li0i bir or-
tamda bannamayacagr gibi, ona bu-
ralarda varolma "hi':kr" !anrinak bu

dinamiklerin qeli$mesine vurulan bir
darbe olur. Fa$izme bizim olan her-
hangi bir ortamda yer yoktur. Su so-
rulabilir. ya tepkiler boyle bir konumun
reddi rizerine oturtulamazsa? Haytr
Qoziim yeni idareciler ya da bir Qe$it
zorbalar olmak de!ildir. Qr!nkri boylesi
bir konum bunu 2aten yaratamaz.
AraQ daima amaQ tarafrndan belirlenir.
birQok yerde de amac,{n ta kendisidir.

Yalnrzca, bu dinamiklerin geliStiriimesi
icin verilecek miicadele ve sarfedile-
cek qaba yolu aqabilir.

Evel, bugrin kim ya$amrntn ba$ka-
lannca dLlzenlenmesini; iktidai, eoitim
sistemi ya da dernek yoneticileri; istj-
yor? Kim 'oorenci olmak veya yone-
tilmek istiyor? 

t

o
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IULTUN. SNNR? . SAT,TNiINT

TARIHSEL BLOF

"Akrlsal mucizenin tarihi, santldt0t gibi parlak degildir.
Entellekttieller kendi talihlerini kendileri.yazTlg.lar VE BU
|STE BLOF YAPARAK KEND| KENDILERINI KAHBA.
Mnrula$rtnMtSolFl. Al|cllafl, akhn iilunlerinin gereklili0i
ve Onemi hakkrnda ikna etmek igin giiriiltiilii bir reklam
kampanyasr yiirutUlmiigtiir.

Entellektiiellerin kiistah bir deha killt iinun, kendi ken-
dilerinin tannlastrnlmasrnrn propagandaslnl yaptlklan bu
garprk tarih yazrmrna dikkati gekiyoruz. Bu beyinsel prl'
madonna'lar kendilerini tannlartn ve Putlarln temsilcileri
olarak allayrp pulladtlar ve kendi menfaatleri yararlna bir
taprnmayr sahneye koydular.'EntellAktiieller, 

mucizevi istisnalarln tarihini uydurdular.
'Ortamrn etkisi gizlendi ve anonim Qall$malann a0rrllkll g0-
cii Ortbas edildi. Her ne pahastna olursa olsun k0slah
'mutlak deha' mitosu ve aktl'tn onceli6i dogmasl yerlesti-
rilmek istendi. (...)Genel, yani insani birleqtiliciligi (baola-
yicrhgl) olan kuvvetler, gozti ddnmU$ yobaztn asos-
yal mitosunu dayatabilmesi igin unutturuldular. Sanat tir0n-
ierinin b0yiik goounluounun anonim bir galtsma ile, kol-
lektif olarak ortaya qtkanldt0t gizlendi.

Tarihqiler ani bir mucizenin goz kama$hrtct tarihinde yo-

6urilastrlar ve bireysel olarak girigilip bagartlan sanat eser-
i'erinin son derece nadir olduklannt, istisnalar tegkil ettik-
lerini gizlediler. Entellekt0eller g6runiirde cUretkar deney-
lere girigtiler, oysa bunlar yumugak zeminde atllmlg takla-
lardr. Sanatqrlar, yalnrzca estetik deneylere girigtikleri igin
bovle bir akrobasinin hiebir lehlikesi yoktu. 'En yeni' gey'
leri resmetmig ama gerqeklikle ya da yasayan g[incellikle
olan itigkiyi yitirmislerdi. Bu yiizden modern sanal netice-
siz kaldr ve gerqek durumlara hemen hemen higbir etkisi
olmadr." (Carl Einstein, 'Did Fabrikation der Fiktionen' -
Kurgulann Fabrikasyonu)

BLOF SURUYON
28 ya$lndaki Josef Kleer, 13 Nisan 1983'te Amerikan

ressamr Barnelt Newman'tn Berlin Ulusal Galerisi'ndeki
'Who's Afraid of Red Yellow and Blue' Ktrmtzt, sart ve ma-
vi'den kim korka0 adl 2,7 milyonluk yeni tablosunu yum-
ruklarla ve tekmelerle a0rr hasara ugratttgtnda, sanat dUn-
yasrnda Qrlgrn ve barbar olarak nitelendirildi. Fail aqrkla-
ha olarak, parQaladr0t tablonun yantna, Ustilnde'bu del-
ter bir sanat eseridir' yazan birbiitQe defteri koydu. Yaka'
landrktan sonra ise Su beyanda bulundu: 'Resirn beni kor-
kutuyorl'

Halka agrk sergiler gittikge daha lazla tahrip ediliyorlar.
Michalengelo'lar ve Bubens'in, ispanya Kra[ lV. Filip'i gos-

banal'den geviren: AYdrn KARAL

ll

leren, vakrlan tablosu gibi eski ustaiartn eserleri' saldlrl'
lar icin'alsrlaqelmis hedefler oldular. Sanat mesenleri, sa-
nat{rlar v6 enlellektileller patolojik, fa$ist eoilimlerden sti'
zediyorlar. "Sanat vandalizmi, birgok insan taraflndan.se-
vilip deder verilen ve bu yUzden nefret uyandlran Seylere
t<aisr pitotojik bir tepki duymadrr." diyor entellektiiel
E.Fiomm. Ama yine de halk, vandallarl kahraman olarak
kutluvor.

isvicre'deki KiiltLir inisiyalili (Devlet biit9esinin 0/o f ikUl-
ttlr haicamalarrna aynlacaktD oylamastndan sonra da, eski
tecnibeler tekrar kanrtlandr. Halkln 9o0unlu0u, k0ltiir iein
ya qok az para ayrrmak, ya da hi9 aytrmamak istiyordu.
ilu durum entellekttielleri ve sanatqllarl rahatsrz ediyor;
0rettikleri mal: k0lliir, boyle kdt0 bir talep karglslnda ken'
di deoerlerinin alhnda sattlmaya devam etmek zorunda.
Xlittliilln, QoOunlugu egitimsiz ve lakayt olan bu barbar'
larrn arasrridiisi zo-r. Anl-agrlmaya ihtiyait var; herkesin gii'
cii buna yetmiyor isle, zaten oyle olsaydl aklln ve loplu-
mun devrimini qoktan yapm,sttk!

Evet, evet, kitleler bize boyle bir mesaj veriyor, biz dev-
rimcilere, <izellikle k0ltiirle btiylesine ilgilendiUimizden, boy'
lesine hayal krnkh0rna ugrayan bizlere; ve biz'bunlar bir-
sey anlamaz', 'bunlar zaten gizli fa9ist'gibi sozlerle ken-
dimizi: valnrzca kUltiirsUz insanla n deOil, aksine her9ey-
den cinle -aydrnlatmacr amaglarla yaydrgrmtz- kulturiin
62Uniin de kilayetsiz oldu!unu gormekten alikoyuyoruz.
Ne ajitprop ne de epik tiyatro bugune kadar herkesi ikna
edemediler; gtnkii her zaman iki efendiye: ozgiirlegmeye
ve baskr altrnda tutmaya -Qoounlukla bir ve aynt yUzle'hiz-
met ettiler.

Sanahn yadsrnmasrnth derin bir anlaml vardlr ve bu gim-
diye kadar gtig ve iktidarla ilgili bir sorun olagelmigtir. Bar
bara Engel de Weltwoche'de sanat eserlerine kargt ktnp
dokne (vandalizm) eylemleri iizerine yazdt0l yazlda, ben-
zer bir sonuca vanyor. "Elit bir aztnlt!rn be$enisi, 9o!un-
luga zorla kaqul ettirilmektedir. O go0unluk ki, guQs0z ve
ihmal edilmig bir konumdadrr vo nihayet kendine iyi bir kur-
ban bulmug[ur: savunmasrz ve suQsuz olan sanat eseri."

Vandal, mevcut oloriteye karqt potansiyel bir devrimci
mi?

eLorUN icaol
Halkla kultUre kargr derin bir itimatslzltk olduQunun, bu'

nun daima reel iktidar iliskilerinden kayhaklandiolnln, uzun
ve anlafllabilir bir oykusii vardtr.

GiinUmuzden gok once, 43 yrltnda Gaius Julius Caeser,
Kayzer (imparator) oluyordu ve Cicero adrndaki tilazof-qair,
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veni imparatora olan antipatisinden 6ttirU -giderayak Se-
iar'r iivbn bir s6ylev vermeyi ihmal etmeden" giftli0ine Qe-

kilivordu.
iite bu cicero, giftlioinde yazdr0r eseri Tusculaneer (ko-

nusmalar)de bize udursuz bir tanlmlama yaptl. Cultura
animl adrhr verdisi blr Qeqit ruh terbiyesinden sdz etti. W'
Flaith. bu konuvu avrtntrll olarak inceledi0i Das verlasse-
ne imperium iterireaitmlg imparatorlukl adl kit,rbmda
sunlari vaztvor: 'CULTURA ANIMI' tanlmlamasl yeniydl'
muhtenielen Cicero'nun ozgiin bir buluguydu. VE BAZI
SOI.IUCUNN YOI ACMASIGEREKTi: QUNKU 'CULTU-
NA'NINi EU YCN| ENIAMI ZiHiNLEFE OYLE ETKILI BIR
BiC|MDE YERLEST| Ki, ,COLERE' OOPLAMAK, OKU-
rVTdX. EICI\/IEXI KOKUNDEN GELEN KELiMENIN ESAS
iNlAfriilii'r v.iRiNe cecii. AirrK, BU KE!iME oHiJi-
NAL ANLAMINDA KULLANILfuIAK iSTENDiGINDE BASI-
NA 'AGER' (=AGHI CULTURA) GiBi BIR ONEK KO'
NUUI.INSI GEREKIYORDU. (...), BU YEN| 'CULTVBA'
KAVRAMI BASTAN |TiBAHEN TAMAMEN BELIRLI BIR,
DOGRULTUYA YONELIKTi. CICERO GIBiLEFiNIN KUL-
TURDEN NE ANLADIKLABINI YANSITIYORDU: OKUL,
iUKSEk 66ner'rirra, BiLiM YA DA MUziK QALlgMAsl
YOLUYLA KAZANILAN 'AKILSAL' $EYLER, YANI TAM
DA KENT iNSANLARINI K6YLULERDEN AYIRAN, BUB-
JUVA. KENTLi OZELLiKLER.''

Ktiltiirlii-killtUrsUz, egitimlileFeOltimsizler, barbarlar-
sanatQrlar gibi aytnmlar otoritenin ve em.peryalizmin, lrk-
crhdrn ve cinsiyetQili6in on yargllan olagelmislerdir. Tatih-
iel-qelisme boyunca gittikqe daha fazler belirsizlesen bu
karSrtlk, kentsel ve klrsal alanlarln, kiilttlr ve yitnelim mer-
kezi ile bolgesel qevrenin birbirinden a',rrllmasl biaiminde
qiiniimUze-kadai qelmistir. Ortaaa6da bu Romah kiiltiir
[avramr ortadan kayboldu ve yerini lekr.( ekip biqen o giftqi

kavrama brraktr. (binun, merkezlerin, y.mi kentlerin Qokilsii
ile egzamanlr oldu$u dikkat Qekicidir). Biinesans, kentin
viineiim ve ticaret merkezi olarak yeni,den fethediligi ile bir-
likte, Cicero'nun kiiltiir kavramrnt d?l geri getirdi

"Yiiksek kUltiirler, lamamen, ytizlerce ve binlerce ytl i9-
lenio ekilmis tartmsal cevre iizerinde vtikseldikleri. onu
hoyiatqa somiirdiikleri iqin varolabilmiglerdir." (W.Raith)

Ron6sans, ortaQaotn karanhk krsrndan sonra, kUltiiri.in
bugiin haa siiren bahannt getirdi. Ama gerqekte, bu ba-
haida giqeklenen ozgiir..insan(lar)rn k0ltiirii degil, devle-
iin merkezivetcili6ivdi. (Ozellikle rOnesansln merkezlerrn-
Je. ouoiinfl itilvirnrn 6utundudu biilgede, kentin ve dev-
letin, s6hir-devleileri halinde tek bir yaprda biQimlenisi dik-
kat cekicidir.) O zamanln sanatQllarl bir hiikiimdann ya da
zenoin bir lUicann hizmetinde Qahslyorlardl, dolaylslyla o
oiin-kii ressam ve miizisvenler daha Qok el sanatqllarl ile
[rvaslanabilirler. Guniiniuzde Da Vinci, Ratfael, Albinoni
v5. oibi tek tek isimlerin, zamanlarlnln sanatsal dehaslnl
tem;il ettiklerine seve sevo inanrlryor' oysa bu EtnlSI y.u1-

vrllar bovunca bir vanllsama olusturmuSlardlr. 9unl(u' Du-

iuk ustilarrn arkairnda genellikle bir atelye -Da Vinci'nin
lasarrmlarrnr v0rUten atelye gibi- vardl. Bugiin 9ok yaygln
olan bu isimler, sanat eserlerini saylslz isimsiz kallaya yap-

trran atelve sahiDlerinden, vani kU80k isletmecilerden ba$-

ka bir sey deglttbrdi. (Bosch da dahil olmak tizere Flaman
ustalairni. vida endi.istrivel besteleme yontemini yaygrn

bir sekilde'kullanan mUzisyenleri de unutmayallm.)
Bu erken kapitalizm icin teorik iskeleti de $airler ve dii-

suniirler kurdular. Antik aagln iiriinlerini. Platon'u ya da
buoiin de tanrnan Cicero (ki bize bUt0n bir hUmanizmi su-
nai odur) oibi vazarlafl Ounlg16lna glkardllar. Ronesans qa-

6rnrn ntiimdiaanntn bas sahitleri olarak, tam da gehir
aevletlerinde vasamls olan antik yazarlartn kullanrlmig ol-
masr bir kez daha dikiat aekiciydi (ve dikkat.gekicidi0. Ama
atrlan bu ddtm gayet mantrkll deoil miydi? Orneoin Platon'
iitoDik devletinde v6netimi alhn adamlara, yaEamln surdu-
riilriresi icin gerek-li iqleri de i9 k6lelerine ve demir adam-
lara Vermek Gtememig miydi? Antik gagda Polis' ya$amln

oanimet olarak ahnmrs k6lelerin qallgmasl iizerinde y0k-
ieldidi bir merkez dedil mivdi? OrtaQa0a kadar her turlti
calsira aytp, yiiie bir akrl'a yakrgmayan bir gey olarak gO-

ililnitivor muvdu? Riinesans ile, kdyltilerin drstalanmasl ve
vakla6an fabrikasvon diinyastna yeni kole pazarlart ve
lrammadde kavnai<lan saglayan Asya, Afrika ve yeni kes'
fedilmis Amerika'ntn fetihleri araslnda paralellikler yok

muvdu? Gavel aclktrl ki, yeniden uyanan (hortlayan?)
embervalizm icin, sanat gerekliydi. Erk'in ve iktidann tas-
dikieviaisi olarak entellekttiellere ihtiyaq vardl. ve hatta
Macliiavelli'nin'imparator' adh kitabrna dayanrlarak, htik-
metmek bir sanat, hiik0mdarlar ise birer sanatql olarak tak-

Jdim ediliyorlardr. '

Bilgi sahipleri, kendi guqlerinin farkrna gabuk vardrlar ve
iktidaidan daha fazla pay alma taleplerini iitopik roman-
larda ortiilii olarak dile qetirdiler. Thomas Moruslun 'Uto'
Dia'. Camoanella'nrn'Gliines Ulkesi' gibi romanlan boyle
brtava crkir. Biitiin bu romanlarda sanat ve sanatQllar ge-

lecei< tdplumlarrn eOiten ve htilimeden gUcti olarak sunu-
luvorlardr (bazr bolUhlerde sanatqrlar, igi peygamberlikle-
ri;i ilan etmeve kadar vardtrdtlar). Tek bir hiikiimdann yti-
celtilmesi ile'bireysel, sanatqlhk imajrnrn, dahi ve yalntz
diisiin0r ve sanalcrlar imailartnrn olu$lurulmasl i9i atba$l

vijrudri. Ama halkrn Qoounlu0u, yoneticilerinin sanatsal fa-

aliyelleri karstslnda ilgisiz kaldl. Onlar ya$am kavgasl ver-

m6k zorundiydrlar. Sdytedikleri garkrlar ve yaptlklarl re-

simler. kuliib6lerindekiSrkrntrll havayr da0rtabilmek ya da
hiikiimdarlara kargl giristikleri kavgada cesaretlerini arttl-
rabilmek iqindi. \'e bir kimseyi salt daha giizel.$arkl sdy-
ledidi va da daha neseli sarkllar uydurduou igin daha iyi
bir iisin olarak gdrmek kimsenin akllna gelmemigti.

v
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BLOF]UN HALKA MALOLU$U
Reformasyon yrllannda k6ylUlerin ve giindelikgi igqile-

rin sarlannda yer alan kimi bilgeler olmu$tur. Ama Or- .

ne0in Thomas Mrinzer, koyltiler savagt hakktnda bilinme-
- si gerekenlerin eksik ve agtn bir bigimde ki$ilere indirgen-

mig olarak yazildlgr bir tarih yazlmtntn iiriintidor. Bugiin
koylU ve Bundschuh (.) Jos Frilz'in tarihi (ozellikle komi.i-
nist tarih yazrmrnda) Thomas Munzefe kargtt ornek ola-
rak seve seve giindeme getirilmektedir. Ama nihayetinde
bu tavrr da geqreoin aynr bigimde tahril edili$inden bagka
bir 9ey deoildir. Qiink0 koyltiler, Sdvalyeler ve Bund-
schuh'lar herhangi bir entellektiielin ga6nsrna uyarak de-
!il, aksine tam da kendi iqinde bulunduklan durumdan yola
grkarak, spontan bir tavrrla hareket etmiglerdir. Bugiin gok
meghur olan isimlerih Qoou 'yol arkadaEr'ydtlar ve ancak
devrimci siireglere miidahale edildikten sonra onlara ele-
bagr yatlasr lakrlmr$trr. Oturite'ler bugrine kadar, her ka-
drn ve erkelin spontane bir bagkaldtnyt ytir0trlbilecek ka-
biliyette oldu0unu dUgiinememig ve dtlqiinernemektedir-
ler.

(Bu, kitlelerin etkilere agtk olmadrklan anlarnrna gelmez;
aksine tam da bu insanlar kendi spontaneliklerine ve ken-
dilerine yeterince gtivenemediklerinden, tam ola bu neden-
den oturU, bugiine kadar bir devrim baganlt ola mamrq, qiin-
k0 her delasrnda yenilmig ya da entellekt0eller veya ikti-
dar htrshlan taraltndan kendi amagla dogrultusunda sap-
hrllmtqttr.)

Fransrz ihtilalinden az oncesine kadar salnat, yalnrzca
iktidafln temsilciligini yapmaktaydr; bu yiizdrln, o zaman-
dan bug0ne kadar bir de muhalif sanat olu $mu$tur.

Ansiklopedistler, Franstz ihtilali'nden once iinsanlan eOit-
mek ve aydrnlatmak iddiasr ile ortaya gtkhlar. Onlar, ytni
entellekttieller, o$retmenlerin yerini almaltydtl ar. Gi.jnLimii-
ziin.sanal gevrelerince antldtgt gibi,'aydtnlanrma donemi'
ba$ladr.

(.) Bundschuh: Ortaqaoda, Alman koyliilerinin giydi!i, bi-
lekten ba$lanan bir ayakkabr ttiru. 13. y0zyrtdan itibaren
bu ayakkabr kiiykilU0tin simgesi olmustur (Baiicrklt ayak.
kabr)

14. yizy tn sonlaflnda Alman kdylti ayaklanmalannda
kiiyliiler, oluaturduklan oz-drgtitlenmelerine B,undSchuh
adrnr verdiler ve Bayraklannda -soylulann qizrn esine kar-
$tt olarak- bu ayakkabryr sembol olarak kullandrlar. Bu bir-
liklerin iiyeleri de aynr adla anrldt.
1493'te kurulan ilk Bundschuh'un ayaklanma:st anrnda
bastrnldr. Jos Fritz 1501 ile l5lTarasrndaki birrCizi Bund-
schuh ayaklanmasrnrn do6al 6nderidir. (Q.N.)

Ama ne biQim doretmenlerdi bunlar bdyle? Voltaire
'biiyUk' Friedrich'in korumast altrnda lelsefe yapryor, kral
halkr krrbaqlathrdrkga, insan akhnrn geligtirilmesinin m0m-
kfin oldu0u doorultusunda akrl ytiriiterek tepki veriyordu.
Eskil toplumdaki sade bir hayalrn hayalleriyle yaqayan Flo-
usseau, kendini ancak kendi sefaletinden kurtuluncaya ka-
dar srradan insanlafln yanrnda hissetmig; Ozgur ve anti-
oto.riter bir e0itimden sdz eden romanr 'Emile'i yazabilmek
igin kendi Aocuklannt agl0a terk etmiqti. Bizzat, kendi ay-
o.nlatmacr rol0nii qok iyi bilen Diderot, SariQe'riin yardrmt
olmasaydr (Qarige'nin sanat dantgmanholnt yapmtQhr) gUn-
l0k ya$amrn banalliginde goktan booulup gilmisti. Devrimci
ve modern sanatqrlafln golunun, kendi giinltik ya$amla-
nnda ne kadar tutucu ve gerici kalalar olduklan dikkat ge-
kicidir.

"Aslrnda bu imaginatil (imgelemsel) sanat, karamsar
bir teslimiyet iqermektedir. Ger9ekli0e daha fazla taham-
m0l edilememekte ya da idealize etme mekanizmast iqin-
de, gergeklikle olan iligki kopmaktadtr. Bagkaldrnnrn teo-
rik veya imaginatif (imgelemsel) olmasr, hirika ideolojik
lorm0ller arayrgr, kargt devrimci bir etki yaratmakladtr."
(C.Einstein, Fabrik der Fiktion). Aydtnlanma ruhu, bugti-
ne kadar muhalif sanatrn temel direoi olarak kalmrgtrr.

BLOF ARTIK iviCr YERLE$Ti
"igqiler igin sanat; bir igqinin yagam qartlart temelden

de0islirilmekle kahnmamalr, gocukluQundan itibaren aldt-
!r e{itimin seviyesi de onu sanat 0rUnlerine ula$abilir kll-
mahdrr. " (P.Weiss, Not Defterleri)

Eger bir Max Frisch, Solothurn edebiyat giirilerinde ay-
dtnlanmantn baqarrsrzh!a u0radtgtnt s6yleyebiliyorsa, bu,
geq edinilmig bir tecr0be olarak deoil, aksine, aydtnlanmay-
la etle trrnak gibi kaynagmrg olan entellektflellerin rolleri-
nin gormezlikten gelinmesi igin yaptlmrg bir retorik hilesi
olarak algrlanmalrdrr.

P.Sloterijk bu retori0i'Aydrnlanmanrn Aydrnlatrlmtq
Engellenigi' adlr bolUmde betimlemektedir. "Kugkusuz ay-
drnlanmanrn muazzam bir bagansr vardrr. Onu,r cephane-
sinde yalnrzca ele9tirinin silahlan bulunmaktadtr; bu du-
rumu yalrtrlmrg olarak ele alan bir kimse, boylesine dona-
trlmrg bir kesimin 'Fikir m0cadelesinde' mutlak bir galibi-
yet alaca(Jrnr dii$Unebilir. Ama hicbir kesim, bu silahlartn
hepsini yalnrzca kendisi iqin ahkoyamaz. Ele$tiri, srrtrnt ye-
kpare bir yandag kitlesine dayamamakta, tersine bir sfirU
okul, fraksiyon, akrm, avangard arastnda da!rlrp gitmek-
tedir. (...) Bilgi iktidar demek oldugu igin, bunlardan her-
biri, bilginin merkezinde kalabilmek amacryla, di0erlerine
karsr bilgi iistiinlilo0nt edinmeye Qalrgmaktadrr." (Krilik der
Zynichen Vernunft, Sinik Akhn Elestirisi).

Sloterdijk, muhalif ktilttiriin g0ncel konumunun bir gd-
r[inUmiinii Qiziyor: varolana kar$r ele$tireldir ama eleqtiri-
yi analitik bir,unsur olarak kendine kargt kullanamamak-
tadrr. Aydrnlanma artrk yalnrzca bir iktidar aygrttdrr ve hig-
bir iizgiirlestirirti. perspektit iqermemektedir. Aydrnlanma-
nrn ve sanatrn ( = iktidarln) elegtirisinde ve 'aydlnlatmacl'la-
nn olmadrgr bir'aydrnlanma'ntn gelismesinde kullantlmak
drsrnda bir havfl dokunrnamakladtr.

(Alrntrlarla ve e0itilmis kentli bilgisiyle yani sanat ve egi-
limle, sanatrn ve editimin altrndaki tagr Sekmeye gallgmak,
bizzat bu yazrnrn da aQmaztnt olusturmaktadrr.) Diya-
lektik ve Elegtiri il(ilemine, daha sonra, Beniamin ve Eins-
tein'den s0z edilirken de!inilecek.
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Dada hareketinin baglaflnda, bir antisanal va da elesti_
ri lormUle etme gabalannrn ba$ansrzldr hem devrim vairo
hem de sanatgt statr-is0nU korumak isGyen enteltekttiel'ki_
srr dong0niin. bir kanttrdtr. (Slolerdijk'te de, aydlnlatmacr-
lann belastnt kavrarnasrna ve erke iarst anarsizan d0s0n-
celere varmastna raomen, bir dada eleqtirisinb rastlanma.
maktadtr.)

Kimse, ke.ndi ay calrklt konumuna son vermeden, sa_
nattn gdlgesinden kurlulamaz. EOer devrimci amaqlar kur_
ban edilirse, o zaman sanat saf bir,l'art pour I'art'1.;'a,
iQi bo9 bir guvala dOnii$rir.

Erken do-nemin isgi hareketinin ,Bilgi iktidardrr, stoga_
nr, daha miicldeteye baSlamadan bir fenilgi ilanr antaiil-
na geliyordu. Bu hareketin teorisyenleii kenAi rollerini her_
kese (ya da birkaq ki$iye daha) da6ttmak isleven. b6vte_
Iikle larkrnda otmadan kapitalizhin iigekenm6sin'e Xjtkr_
da bulunan. egilim gormii$ kentti e;ieltektuellerdi. -

"Sona-ermekte olan ondokuzuncu yiizvtltn ressamlafl.
teknik.mom€ntleri, belirleyici semboller oiarak vurguladr-
lar. Boylelikle sanat nihayet sosyal agrdan taritsrz-
lagmrsU! Qevreye ve yaganan ortama karst eqosenlrik (ben_
merkezci) aldtrmazlrk, dar bir azrnlda ait olan sanattr ile
Qah$an killeler arasrndaki uQUrumu kantflamaktadrr.'
(SanatQtlar, mevcut toplumsal e0ilimlerden yalntzca bir ta-
nesine, yani, ondokuzuncu yuzyrhn karakteristik tizelligi
olan teknik kastlann olugturulmasrna ve larkhlastrrmavi
uyum gosterdiler. Burjuva uzmanlarr oldular. Eiu sanat
manevi ve ekonomik aqllardan, bireysel qiricimcilidi; oi-
gunla$tt0r liberal donemin bir unsurldur.-

. Bireysel kapitalist toplum, bir gelenek ve baglaytctlrga
olan anla$malar olugturmaktan acizdi. Bu kuqakla norm'_
lara kargt bir korku h0krim siir.iyordu. Boyleiikle son kri-
lerler de eriyip gittiler ve bir istisnalar yan$r bagladr. Kap-
sayrcr sosyal geleneklerin ve yaplrrm giic0 otan dtigtince-
lerin eksikli0i sozkonusuydu. Resimleide ve $iirlerde, te_
kil olan, gergekli!in bir yededi verine qecti. Biievsel kaoi-
talist.olunuyor, kriqiik iqletmeii olara-k iatlSllydr ve ki'Si,
kendi kisisel dils0nce sistemini kuruyorbu,lUir anlagml-ya,tir common sence'e (") giden'her yoi t<apatrybr1."
(C.Einstein: Fabrikasyon der Fiktionen - Kirrgulairn Fa5ri.
kasyonu)

BL6F HAREKETE GEQ|YOR
"Gercek bir dadacr olmak igin, aynr zamanda antidada-

cr da olunmaltdrr." (Dada slogant). Sanat'a lantezinin ve
insani varolus'un dzgrirl0gii anlamtnr verebitmek icin bu_
gUn bir antisanat oluqturmak gerekiyor. BuqUnkii'sanat
uru.nterine ve sanatgllara baklldr$rnda, insan Campanel-
las'nrn Giineg Ulkesi'nde yagadt0tnt sanryor. Muhilif sa-
nat hareketinin bugijn, yeni bir toplum olusturulr{rasrnda
pek bir onemi yok, ktilttirel sorunlai da bazl ialepler ve ko_
ruma onlemleri'nden ileri gitmiyor. Bu gO hareketinin (.)
ana karakteriydi, bu hareket kUltiir pastasrnrn bijy0k pirl
gasrnrn yerlesik girigimlere, rirnelin Opera binasrha avrrl-
masrna tepki olarak, (lam da bu ayaklanmada. baslanilrc.
taki devrimci 0ge, kiiltrir ve partiler taraftndan yuiulm"ui_
tur) - ama kendisine de daha fazla pav verilinceve kadai_
ayaklanmrst. Devtetin bu olaytardaki ;tratejisi Uizi triC qa_
Qrrtmryor: KtittUr'e, ktiltUr'e karst kullantlm;dtdr ve tdoiu_
mun devrimcilestirilmesinde bir rol oynamadrSl!0rece izin
verilmekledir. Ama muhalif kult0r, hijikmedeni-er tarafrndan
Qizilmig olan stntrlardan ve belirlenmis Qergevelerden dt.
garr grkmadrkga, haklhgrnr, en azrndah iddiastnt kaybet-
mektedir.

Dadactlann Iikri, bizi elegtirel bir sanat ve sanatqt dav-
ranrSrna gotiiriiyor. Bir sanatgt olmak igin aynr zamanda
antisanatqt daolunabilmelidir. Buanti-sanhtgllar, kendi
toplumsal konumtanna etegtiret bir ahtra buf unriiu j bima[.
tadrrlar, (internasyonal Situasyonalist'ler 6rne$inje oldu_gu qtbt)

. .Hans Arp: "iktidar dii$kiinttiklerinde, hatkt aptallaghrmak
igin sanatt kullanan haydutlann avaklanacabrnt s;zivor-
duk." dada Manifestosu 1918: "Dadanrn hicbiianlamr vok-
tur - Dada kafadan atrlmtghr. Sanat uykuyh yatacak. Sa-
nat papa{anlanntn laf kalabah!rnln yerini dad-a alacak. Sa_
natrn ameliyat edilmesi gerekiyor. Sanat ozel bir taleDlir.
$r.Sirme. sisleminin mahcubiyetiyle tsttrlmtgttr, histeridir,
Alelyede dogmu$tur." Hans Bichter: .,DadLnrn bu nega_
til srnrrlamalarr. reddetmeye ihtiyact olanlann reddedilrie-
siyle.ortaya Qrkmrsttr. Ama reddedig, aktlsal ve ruhsal oz_
gii[liik isteminden kaynaklanmrgtrr."

tt

(.) l'art pour l'arl = sanat igin sanat
(- -) Common sence: salduyu

(]) "Ztiritr hareketi", bi.itgeden alternatif kUltiir laalivetle.
nne daha lazla odenek aynlmast talebiyle yola crkmrsti. (6r-
neoin, Opera binastnrn onanmt igin Zt milyori trarit<, ito_
nom genglik merkezi igin 40.000 lrank ayirlmasrna tepki
olarak yaptlan gdsteriler, sokak gatt$malanna ddnugmiiq_
rii (Q.N.)

"Papa ll. Jean Paul, 6nceki giin gilili rejim al
ve isqi liderleri ile de gdrti$tri. papa Liberal
ve Bilimsel Akademisi profesdrleri ile yapttOlmsel Akademisi profesdrleri ile yapttgt

de, profes6rlerin "halkrn bilincinin ol
aktif rol oynamalarrnr istedi" (Cumt

5 Nisan, 1987)

halkr da zaten, profesorler Papa'ntn ricasrnt ye-
getirmekle biraz geq kdldtktari iqin, yrllardrr hiy-
, bilinqsizce bir m0cadele vermekteydil...



14

Peki anti-sanat nedir; modern olan herqeyi
'sovsuzlasmls' diverek parQalayan Fasizm de bir qeEit anti-

sa;at dedil riivoiz Ovieyse anti-sanat fa$lzan mrdrr?

Sanrrrri, fasiimden s6l edilecekse, laqizmin anli-sanat
olmadrdtntn. tam tersine biiyiik ol9ode estetize edilmig bir
sanatr Slusturdudunun bilincinde olunmalldlr. Ama lasizm,
kendisind6n 6nc-eki hicbir hareketin yapamadrgr kadar, dlE'
linmrs unsurlarl ve karltsrz kesimleri, yani koylUleri ve sa-

natla iioilenmeven kitleleri kendine katmayl baSarabilmig-
tir. Faiizm moaern ktilture, vani kiilttiriin kendisine (yine

kent/kirsal alan kopuklu0u) duyulan ofkeyi, ulusal ve rea-

ii"t bir kirttii,iin veilestirilmesiyie kayna$trrabilmeyi basar-
mrstrr. Tam da fasizmin sembolii liktorler demeti, emper-
valist Boma hUkiiritdarllOlnln simgesi olan liktorler demet'
(eri. Cicero'nun 'kiiltiirilvle olan baolan canll tutmaya ya-
rrvorlar. Burada viiksek bir kiiltiir adrna iggal edilmig' <il'

diiriilmtislUr: 6 milvon Yahudi, vabancl halklar, 0rne0in Ha-
oester, t<Ltteoitmi$tir, biitiin binlar Dante'nin ve Goethe''
nin adrna vaorlmrstrr.

Stalin'in-2 hilydn kurbanlnl da unutmamah. Burada da
Parti, kitleleri, giivensizligi, ya$amrn ve kUlttrun bin yrlhk
topui<luounu, e-ntellektiiel olhayanlarl devre dlgl brrakmak
ve mode-rn olan hergeyi kovuqturmak igin kullanmrstlr. Bu-
rada da amag ba$ka bir kiilttir0n kurulmasldlr. Once kul-
ttir adrna kovlUlei (kulaklar), kovusturulmu$, sonra bunu
kovusturanldnn (entellektiidllerin) kovu$turulmasl takip el-
misti;. Sanat anti-sanatl kovu$turdugunda, sonunda ken-
disi de kurban qider, bu viizden:
. Sanatr anti-sa-natqr degii, aksine; sanatln baqka bir kav-
rantsrnt (fasizm) k rrmak isteyen 'elestirel' parQalar, Qtin-
kii anti-iariatqi san atla ilgilenmez, bu ytizden onu bastlr-
mak ya da parqalamak istemez. Ya da o, hergeye sanat
gdziiyle bakar (Dada).
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BLOFUN KE9FED|Ligi
"Kitlelerin, mtilkiyet ili$kilerini deoigtirmeye haklan

vardrr. Fasizm bunun dondurulmastntn bir ifadesini ara-
maktadrr. Bu da mantlken, politik yasamrn estetize edil-
mesivle sonuclanmaktadlr. Dekadans d'Anuncio ile po-

litikai/a qirisini ilan etmistir; Futurizm Marinetti ile ve

Schwabi-nger gelenegi Hitler ile.Politika'nrn estetikle$-
tirilmesi iqin g6sterilen bUtiin qabalar bir noktaya ya-

krnsamakladti Bu nokta sava$hr. Savas ve yalnlzca sa-
vas. ashnda mUlkivet iliskilerinin deoi$tirilmesini iste-
ven'kitlelere, bas(a bir hedef gt sterilebilir. Fasizmin

iolitikayr estetize etme girigimi, ancak boyle sa0lama
hhnabitir. komiinizm onu sanahn politize edilmesiyle
yanltlar." (Walter Beniamin, Teknik Olarak Yeniden

retilebilirli6i Cadrnda Sanat)
aeniamirisanajr politize etheyi dnerirken iyice dii-

sUneniemisti. Ctinkii sanatrn hiq de politize edilmesi ge-
iekmemekiedir, QUnkti sanat daima politiktir. (Polis =
erk). C.Einstein da, Stalinizmin ornekledi0i gibi bir kit"
le iiiltiirri onermigti, ancak Einslein ispanya lg Sava-
gr'nda hayattrirn d'eneyimini yagadr, Durruti tugayinda,
iktidarsrz bir toplum igin ddviigtirken, liberterligin
vasama oecirilmesinin mtimkUn oldudunu gordi.i; yeni
6ir'.rnal veni bir.dtinva kurmantn kiiltiiriiydii. Carl
Einstein orada, sanatsai degerine bakllmakslzln kilise'
leri yrkan koyliileri gordti; giinkii onlar iQin ozgUr yaga'
ma(tan dahi deseili bir $ey yoktu, gerqek sanat yasa-

mr surd0rebilmeliti; aqlkqasi yaqamrn kendisiy-di.Ne.za'
man ki, €ntellektiiell6r kitleler iizerinde etkili olabildi-
ler. lkitielerin kendine quveni ve devrim iizerine olan

. notu hatrrlavtn) ancak d zdman insanlar sanat deoeri-
ni oozon0n6 aimava basladllar. Bu da matrak sahne-
leri volactr: KOvliilar bir kiliseyi krrrp ddkUyorlar, ancak
sanal u.man, bir entellektiieli korumaya deger olma-
cJrdrnr sovledikten sonra vaklvorlardr. Burada W. Ben-
iaftin ae otsa sanatrn p6litik degil, yalnlzca devrimci
isanat veya antisanat dlarak) olmasr gerektioini. anla- I
vabilirdi. b.Einslein bunu uzun stiredir sezmigti ama I
ii]nti.iiroeli insanlann qolu gibi o da, ozgiilluoiin
bir 0topya olduEuna inanlyordu.

"Hersevin qenel olarak belirlenmiqli!i insanl ylldlrdl
ve vasam'teciiibesini geqersiz ve degersiz klldl. Orta-
lama insan. vasamtntn, vukardakiler taraflndan hazlr-
lanro davatilin.-srkr belirienmiQ kanunlara gore silrdti-
qiin; in;ndr. Hiyerarqik mistik belirleme yerine bilim-
iel belirleme. Bastlantr unsuru acrnacak olgilde azal-

mrgtr. Maceraya giden yol getinlestirilmigti. " C.Einste'
in, Die Fabrikation der Fiktion.

Macera, evet entellektiieller bunu'hep istemislerdir'
ama bovlelikle slradan vatandaqtan daha iyi veya da-
ha kot0 

-bir 
konumda yer almazlar; yalnrzca kendi gdz-

. lerini, di6erlerinden daha la'zla, kendiyanllsamalarl ile
kamaqtrimaktadrrlar. BiitUn bir kiiltiir dUnyasl sanatQl-
nrn torjlumu diOerlerinden daha iyi de!erlendirebilece0i
vanrlsamasrvla vasamaktadlr.
bu viizden 6olcu vavrnlar, toplumsal sorunlarda say'
falairnr konunun d6d;udan ilgiiilerine de$il, Max Frosch

oibi semenderlere icmaktadrtlar' Bu yanrls:1ma binler-
ie entellektiieli devrimci partilerin kollanna siirdii. Ve
buotin de kitlelerdeki bilincsizli6i gidermek diigiince-
sivt-e hala suriivor. Partilerde bir yukansl ve bir de aqa-

drir oldudundan, vani bir o0retmen-Oorenci ili$kisi hii-
iiim surdiiigundei, Marksizhin hala entellektiielleri Qe-
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ken esas odak noktast olmast bizi gagtrtnityor.
"Son saptama abarhahydr ama entellektUellerin, ken-
dile.rini komiinist eylemlerin hizmetine vermettet<i it_
teklilikleri bu ydlarda daha az olmadr. Usletik potitik ka;_
rayrssrzltklaa onlafl, b0tiin gerqeklere radmen. komi-
nizmi Hitler'e kargt tek denqe iuvveti ola-rak oormeve .

ilti. EntelleklUeller de Eski Fransrz komUnisti'AuouJte
Le,coueur'ul onlar iQin isabetli Uir SeXitOe sOyfedidi .qibi "zannedilmig bir gey gerqek bir gevdir,' anlivrsln-da-v_
dr." (Babette Gross, Wi i Miinzbeigl potitik Bir'Biy;g-
rafi)
Miinzenberg'in btiyiik sitahl, parti,nin potilik talepteri_
ne kargt anldyt$stzltkla duran, ama iqgUdiisel oiarak
sosyalizme ve kom0nizme gekildikleridi hisseden kiF
lelerle, allstlmamtg bir yolla konugmayl bagarabilmesi,
bura.d-a etkisini gostermektedir. Bugiin d6 Marksizm
1']^lilingll olarak yarahtmrq ,en dneinti antifa$isr griQ,
mrtosu sayesinde yasamaktadtr.
"Boylece gdrtitdri ki, iatep editen ozgrirliiklerin gogu _

toplumun, kUltr.irUn, sanatrn ve cinseli6in - bir c6siiit<_
tidar sriylemi iqinde konuqulmaktayOr; Oistrnlanf lirir-' qii-
nrSrgrna Qtt(artttmastyla OvljnUlmekte, aynr sevin bis_
ka bir alanda bizzat bastrnldtdt gdrtilmemel<teydi.1,
(R.Barthes, 'Leaon')

Barthes'in.de.dedi0i gibi, ente ektUeller, hiqbir za-
man kendi rollerini gorebilme yeteneOinde olamadtlar,
Hilleale,.Cicero'nun Sezar'la yaptroigibi, Stalin'i vii_celmek tQin savastrlar. Ayrrca lam da sanal alanrnda
lasizm ile Marksizm-Leninizm arasrndaki paralelliklei
glFI igi? aqrk otsa serekri. eiinkij rutiiridt ."niiiiiii
hareketi.bu ideolojiyi aQrk segik ortaya koydu. Lenin ve
l.ro-Qki'yle birlikte, sonradan Mussolini,nin de ovdridii
fiittirizm, tekit sanatqtnrn dnciihigiinii," piriininr.""tl
oe rgrnt l(utsuyordu.

Marinetti'nin Manilestosu:,,Biz lotiiristler, AZ ytldtr
savagtn antiestetik olarak tanrmlanmasrna karsr oi<rvo_
ruz. Savag giizetdir, gtinkii gaz masketeri. idrfutticu
megalonlar, alev altctlafl ve tanklar sayesinde insanrn
boyunduruk attrndaki makina 0zerindel<i ittiOiiinliri_
maktadtr."

.Aptalhk diye bir 9ey yoktur ve bu rehberler ve sanat_
grlar iQin de boytedir.. Sadece erkin abartrtmrg beniik
!\rySus.yngn kasrntrtr0r.vardrr. Bu, sanatgllann sanat-
9rlara ddnUgmesini sa0layan Sey, tam dA sanatcrlan.
konumlannt oldu0u qibi qormek[en alrkovan sevd'ir.Bu
kasrnttttk sanatgtlan, kendilerine ufak do;lard; 'bir 

ide-
ororr sagtayan sanatqrlar olarak ayncatklt statiilerini ko_
ruyan 9ahrstara-ve partilere kargr e$ilimli yapmaktadtr.
tJrr Kurturun gagdaglan taraftndan. bUttin kUtUphane_
ler 

_ve anttlar terkedilecJ olsa ve bunlar bagka'bir kUl.
tfirUn qaldagtan tarafr dan keqfedilecek olialar, itin
crlerin bulacaor.Sey, qadece lagtan pullar ve sanattn
cansrz agr otacakttr. . ) alrn, biitiin isimsizler iQin tem_
srft ohast gereken e.( bir adt kalmts olacakttr; yagan-
mamts bir yagamtn stntmast.

BLOF BL6F YAPMAYA
DEVAM ED|YOR

Rdnesans'tan beri bireysel deha savunuldu ve birey-
sel sanattn acizliklerine katlanrldl. Sanat istediOi tawt
takrnabilir, yiiksek kapitalizme, arz ve talepe gdie igle.
yen ekonomik bir unsur olarak enlegre olmustur.

SanatQt olmak demek, kendini kart basma makine-
lerinden, ustabasrlardan, ktsrm Seflerinden, y0ksek en-
dtistriyel r.iretim diinyasrnrn brit0n o hiyerarqik yaplstn-
dan Cekip kurtarmak demektir. GerQekten de riyle mi?
lnsanhk igin kendi kendine verilmis bir misyona inan-
maktan kurtulmadan bu mtimklin m0d0r? Sanat'la ba-
gannln yolu mu hazrrlanmaktadrr? Bagannrn yollan, io-
0unlukla mevcut kogullara uyan ve hatia o kosullar iqin
gahgan sanatQtlarca kaztlmaktadrr. Yine de sanattn bu
ticari goriin0mlU, stattkonun hizmetindeki Qeqidi bizi
Iazla gaqtrtmtyor. Peki aydrnlatmacr sanatta, devrimci,
dozen deoistirici sanatgtlarda ve solcu entellektueller
cephesinde, yani bugiinkU muhalif kiiltiirde durum ne
alemde? Muhalif kiiltUr: ah gu barbarhoa kargt kazant-.
lan zafer; hiimanizmin serptigi tots0; 0zgiirlU!0 alzrn-
da gi!neyen;6liime garptrnlanlann oltim gdmleoi. Kargt
ktilt0r 19. yiizytldan bu yana hep kopmuqlann sllrna$l
olarak geligti ve sosyal hareketle, kollektif tavrrla iligki-. siniyitirdi, bo$luga ydneldi. Tam da bu bogluk modern
akrmrn qouu sanatqtsrnr, ilkel kavimlerin anlatrm bigim-
lerine el atrnaya yoneltti. O ilkel halktar ki, kendi sa.
natlannda. bizim arttk elden yitirdi0imiz, tarihimizden
siirgiln olan sanat eserlerini, yani kollektil sanalr yara-
hyorlar. Kabile sanattnda, ozel sanatgt gruplanna rast-
lanmaz, sanatta herkesin payr vardrr. 

-

SanalQrlar, ttpkr sOm[irgeciler gibi, kabileleri ve on-
lafln sanat yaratrmlannt bireysel 0riinlerinde kabile sa-
nalr temasrnl i$leyebilmek iQin yagmaladrlar ve pazara
yeni iiriinler sunt.,.rt urtluklarrnr Iarkelntediler. Kollok-
lil Qah$ma yeniden ya$attlacagrna, bu,topyekiin sanat. ortamnda iqeriksizlegtirildi.

GeQenlerde olen Beuys. kendi sanatqtLgtnt, larihte
kollektif bir protesto olarak algtladr, Sanaltnt ktrgtz-tatar
kabilelerinden aldr ve giindelik $eyleri, driqiinsel oyun-
larla, sanat merlebesine y[ikseltti. Boylelikle orneOiil bir
banyo kfiveti bir sanat eseri olarak anrhyor, ve bu
kiivetin bir koqesine Beuys'un stQttor bok, sanat diin-
yasrnca 'Orijinal Beuys'iElemine tabi tutuluyordu. Be-
uys sanatr giiliinglegtirmek, onu giinl0k hayata gerige-
tirmek istemigti. Kendi antisanatrnrn da 9u bildik sanat
olarak kabul goreceoini ve ona maddi bir deoer verile-
bilece$ini, boylelikle konirol editebitir otacagrnr d09ii"
nememigti. Her bireysel sanat boyle bertaiaf edilmis-
lir. Sanat satrn ahnabilir, Qiink[i arkastnda kollektif bir
direng yoktur.

Sanattaki siizcie direnig boguna bir tantanadrr. Be-
uys anlaqrlmaya hakkr olmadErnr anlayamamrglr. Yal '

nrzca onun sanal sembolii yao lekelerini silen temiz-
likgi kadrnlar anladrlar ki, onun sanatr, sanahn srnrrla-
nnr asmrstrr ve artrk bu adla antlmasr gerekmeyecek-
tir. HERKES SANATCIDIB. Beuys'un zihniyeti budur:
"Benim srnrf rma gglen genQlerin sanatqr olmalair ge-

Dr.lsseldorf: Ocak 86'da olen sanatqt Joseph
Beuys'un Diisseldort Sanat Akademisi'ndeki atelyesin-
d9 yaptr0r bir'yag kii$esi' temizlikqi kadrntann igj0zar-
l0rna kurban gilli. Sanat diinyast igin onanlama_-yacak
bu kaza, atelyenin gtjnliik temizligi srrastnda, temizlik-
Qilerin koselerdeki drrjmcek a[tannr almak islemeleri
yUziinden oldu. Akademi, temtlik ekibinin ,,Beuys'un
qahgmastntn sanat eseri oldu0unu farkelmediklerini',
bellrtti. (DPA"/TA)
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rekmiyor, aksine onlar yaqam iqin deneyimler toplaya-
bilirler, herqeyden 6nce kendileri iqin anlamlr uOraStar
bulmayr iigrenebilirler". Bu diigiincesiyle o bilinQti ola-
rak yalnrz brrakrldr, q0nkti sanat piyasasrnrn kodaman
villalan ve saraylar iqin lakviye iirUnlere ihtiyabr var.

Italyan tiyatrocu Dario Fo kendisiyle yaprlan soylegi-.
de, "yaprlmasr gereken tek Sey kitleleri
bilinalendirmektii' dedi0inde, Ao0u muhatif sanatQrla-
nn kendilerini nasrl algtladtklannr sezebiliyoruz: bilgi-
siz kitlelerin eoitmenleri. Gergekten, gtin0miizUn en bi-
linQli ve doktrinSiz sanalqllaflhdan biriolan Fo, bir dev-
rime ancak kiiltiir yoluyla ulagllabilece6ine ve devrim-
ci tiyatronun / ktilturiin bunu kitle iletiQim araQlarrnca
yutulduou iQin bagaramadtgtna inanryor. Utopyasrnr
Voltaire'den Kant'a ve Marx'a uzanan bir gelenek igin-
de gdriiyor. O da hdld akrlsal, ruhsal, imparatorluk sa-
natqrlannrn, aydrnlatmactlann havastnl Qaltyor. Kariye-
rinin bagrnda Fo igini do0ru anlamrQtt. Kollektif sanattn
gerekliligini gormoqtii. Ona gore tiyatro yeniden, bii-
liin tabakalann buluqma yeri olmalrydt. Yonetmen
Strehler'in'seyircileri birlikte gal$maya qadtrahm' qag-
flsrnr aldrgtnda, Dario Fo hayallerinin bLisbiiltin do0ru-
landr0rnr gordii. Strehler sonradan bu Qagndan naii bir
hayal oldu$u gerekgesiyle vazgeQti0inde, Fo, onu eti-
tist k0lt0r som0rricriltioLi ile suqladt. Bu slralarda Fo,
Franco Bame ve biitiin grup, srkr bir polis kovu$turmast
alhndaydrlar. ciinkri kollektif bir Qahsmayla haztrladtk-
lafl, 'Bir Anar$istin Ohimii' adlt oyunla devleti iirkritmrjS-
lerdi. Ama. Dario Fo'nun hep yalnrz ba$tna kovuEturul-
masrnrn da bir mantror vardt. Devlet boylelikle tekil bir
kader gizebilirdi. Strehler sayesinde Brecht tiyatrosu-
nu da tanryan Dario Fo, Qoktandtr Brecht tiyatrosundaki
(daha killeyi harekete gegirmek gerektioi inanctnda
kendini aQroa vuran) gizli elitisl yan nedeniyle, farkrn-
da olmadan, doktriner ve elitist, l\4arksist-Leninist bir
rotaya girmisti; kendini bir hareketin ba$tnt Qeken, po-
litik Avantgarde'a dahil birisi olarak gor0yordu.

Burada yarattlan kuru giiriiltUnrin aitrnda yatan hile,
aQrkQa anlagrlabilir. Boylece mariterler ve 0nderler ya-
ratrlmaktadrr. Diktatorl0klerde en 6nce enlellektUeile-
rin, yazarlann, liyatroculann, lilimcilerin devlet baskt-
srna kurban gittikleri dogrudur. Ama sanatqt ve fonksi-
yonel olmadrklarr halde zulme u!rayan bagka bir s0ri.i
meslek de saytlabilir. Saygrn bir gahsiyet, sesi, igken-
ceye ulrayan stradan bir neferinkinden daha qok gU-
rfiltti koparaca0t igin kovuqturmaya u0rar, bu da otari-
tenin degi$-lokus manlr0rna uygundur.

Otorite iQin seqkin kurbanlar, daha gok korkuya yol-
aqacaklan iqin daha makbuldiirler. Ba$t qeked kuvvet-
ler teorisi, kitleleri, en giiglLi silahlan olan spontane ey-
lemde, kendilerine grivenden mahrum btrakmakladtr.
Otorite ve muhalefet arastnda de0iS iokustaki bu man-
trk, killeleri, bir devrimin gercekle$mesi halinde cte ko-
lelegtirmektir.

$imdiye kadar yalntzca erkek sanatqilardan ornek-,
lerin verilmesi, kadtnlarda yeterince ornek olmadlgtn-
dan de0il. Kadtnlar kendi sanatlannr ancak son 20lrl-
da.kendi baglanna gerqeklestirebitditer (patriyarkat kll-
tiirfin zincirlerinden ancak kurtutabitdile0 bu yiizden he-
n0z Qoou erkeksi kLiltiirel kanallarda yol;lm;lanna rag-
men, daha onleri aQtk. Bu sanat daha yeni oldugu iqin,
hakl bir umui sozkonusu olabilir.

Son ornek olarak aktUel muhalif sanatrn klasik kita-
bt, 'Direniq'in Estetioi' olacak. Peter Weiss bu kitapta
(Miinzenberg'inkini giddetle ga0nqtrran) kurgusat bir bi-
yografi QerQevesinde bir karqr koyma tantmlamasr ge-

lislirmeye Qalr$ryor. Sanat yoluyla kar$r koyma, sanat
e!ilimi yoluyla bir karsr koyma e0itimi. Yani ansiklope-
distlerin eski ideali. Peter Weiss burada senata eok
bag| kalmakta, bu ytizden bir btiy0k burjuvanrn oolu
ve e0itmen sanalqr olarak kendi konumunu savundu-
du hemen farkedihektedir. Bunda Weiss'rn anladrlr
anlamda bir antisanahn kazanabilecedine duyulan kor-
kunun. payr da vardrr. Weiss antisanatdan insan diig-
manr bir sanat yrklcr|0rnt anlamaktadtr.

"Pol Pot, kentlere karSr, entellektUelleri hedef almrg
aSrri koylii isyanr. Eskiden 500 doktor vardr, gimdi yal-
nrzca 50'si hayatta. Dioer salhk gorevlileri de oore!
menler ve mtihendisler gibi 6ldUrUldti. Tek bir iiniver-
site hocasr bile kurtulamadr. Biit0n sanatla u0raganlar
yakalandr, qoou 6ld0riildri. Askerler qok geng, fakir kiiy-
lerden geliyorlar. Onlara 'gergek devrimciler' olarak
kent halkrnrn kokiin[i kazrmalarr gerektioi soylendi"
(P.Weiss, 'Not Defteri'). Ama entellektiiellere kar9r sa-
va$r y0rrlten Pol Pot da bir entellektiieldi. Sorbonne'-
de Levi Strauss'un yeni etnolojisini okumus, Boussa-
u'nun dola'ya ga!rrsrndan ilham almt9, son-
radan Asya'ya oliim olarak ta9rdr0rnr, aydrnlanmanrn
Avrupasrnda ogre!mi9ti. O da kentle krr arasrndaki kiil-
trir ile agrik[iltiir arasrndaki eski qeligkiyi kendi amag-
lafl iQin kullanmrgtr. Hitler'de kenti sanat tasanmrna uy-
mayan her$eyi yrkan, baqanslzlga u0ramrg bir sanat-
ar deoil miydi?

Bu y0zden Weiss zulm[in ortadan {aldrnlmasrndaki
plif noklasrnr anlayamazdr: lnsanr dioer insanlar (ay-
drnlatrcrla0 de0il, dncak kendi kendisi ozgUrleqtirebi!ir
ve ozgiirleslirmelidir de.

Weiss'rn i$Qilerin eoitilmesi talebi, kimin egitecegi so-
rusunu da getirmektedir. Weiss'a gore elbette entel-
lekt0eller, onder tabaka. Bilinq, az qok b0l[in insanla-
ra gotrjr0lebildi0inde ve herkes Sairlerin ve Wbiss gibi
o0retmenlerin aydrnlatrcr dUqiincesini kaptrornda, niha-
yet o zaman i$9iler ydnetebilir ve siyasal erki Karl'vaii
ortadan kaldrrabilirler. O kiilt0r ki, aptallaghnlmrglann
on c ri s i.id ri r.

Yine de: Peter Weiss'rn kargr koyma esteti0i, kugku-
nun ve arayrsrn kelimeleriyle kurulmug en giizel dildir.
Ama hepimiz, qeqitli dilleri konugan milyarlarca insan,
kendimiz iqin boyle bir dil kurmaltytz.

BLOF'E REDDIYE
Bugiin qaresiz kaldr0rmrzda,'sanatqrhk' oynuyoruz.

Sanat britUn Qaresizliklerin sr$rndr$r son ada, sanat bo-
0ulanlar, kuraldrgrlar ve uquklar igln okyanusta bir ada-
crk. Kendilerini ezenlerin bakrqlan altrnda tekrar tekrar
yerin dibine batryorlar, qiinkii bu adacrkta frrtrna kokan
otoriie bulutlan ufku kapladr0rnda, g0ne9 ortahktan kay-
boluveriyor ve sanatqilk oyunu yanda kahyor.

Yine de qoqu bu adanrn kumsalrnda, sulann ilk ka-
barmasrnda bo6ulmak Uzere uzanmrg yatryorlar, zaten
kimse bu adada herkese yetecek kadar yer oldu0unu
sanmryor. Kavganrn iqinde, otoritenin dev zrrhlrlarrna
ve kryrm gemilerine kar9r yrizerken booulmak; bu olii
adada Qririimekten, cellatlara yeni bir katliam olana0r
sunrhaktan; otoritenin $iddetine ozg0rl0gUn iiddetiyle
kargr koyamamaktan qok Qok daha iyi.
Ben sanattan korkuyorum.
Boylesini yrkrcr bir gtiq taQlyan bir butQe delteri.
Sanat budur iqie.

I
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. Siyah ayakkabr. panlolon, palto,
kaSkol ve $apkastyta tedirginlik saga-
rak gdrkemli sanat merkezine.qiriyor.
Kimlik kartrnt gdsteriyor, gapkairnl bi-
raz taldtflp. yilzLinii sardror ka$kolu
halilQe indir iyor, merkezinleknik so-
r umlusunu lantyorlar. Sinema birimi
makine dairesinin yanrndan gegerken,
iceriye bir goz atryor, kirnse voi. yan-
daki odasrna girip, dolaptan film ma-
karala Qrkanyor. [,4akina dairesine gi_
rip pro.ieksiyon makinasrna taktlr filfti
biraz saflyor, jenerigin bittili yeri bu_
lup kesiyor. gelirdi0i filmi ekleyip ma-
kinaya badhyor.

Sanat merkezinin acrlrs gecesi, si-
nema satonunda yaptlacak. llk kez ye,
ni bir teknikle perde kullanrlmadan ve
ozel gozltjkler takrlmadan iiq boyuflu
lilm gosterisi gerqeklegecek. Ulkenln
en onde gelen devlet, siyasel, bilim,
sanat adamlafl salonu doldurmaya
bagladrlar. Satonun otaOaniislii giizel-
rgr kargrsrnda. herkes beqenisini be-
lirtiyor. Gecenin lilmi cesiitr cevreleri
rahatsrz etmeyecek sekilde secildi. di-
ger sanat dallarrnr da kapsayan Sau-
ra'nrn en son filmi.

l$rklar karafl yor. Balerin harekelle_
rinin Cizgileriyle otusan ien6rikle lilm
baglryor.
:
. Siyah ayakkabr, pantoton. pallo,
kagkol ve gapkasryla elrafa oizem sa-
qarak, okula giren ddrenci fit;in odak-
landrgr kisidir. tki arkadaSt ile birtikte

:"aykrfl"drr. Film iki ydnde qelisir: Bel-
geseldLizeyde bir lnqiliz eikek okulu-
nun iQ yaprsr ve i$leyisi ile veni anla-
lrmlann denendigi "iiq kafadar',rn ge_
nele uymayan'davrantglan.

.. 
Yaprnrn srirmesini saglayan disiplin-

drr. Hergeyde ve heryerde kendini his-
settirir. Ve geteneksel bir biAimde oq_
rencilerin kendileri tarahndan srirdi-
irUl0r.

Uqliin0n okuldaki yagamdan ba-
grmstz kendilerine dzgri diinyalafl var-
drr. O ant kendilerinin belirlediOi biaim,
de ya$amak. Kendi olusturduklan
odada iqki iqmek, duvara astrklan re-
simleri. seQmek, resirnlere dalrp gil-
mek, bir parQayr dcfatarca dinldm6k,
krlrclarla korsarrcrJrk oynarrak qibi. Fil-
rrrin baSrnda siyahlar iqindcki-qizemli
hareketleri yeni yetme bryrktainr yal-
trrz kendisi icin en son ana kadar sak-
lamak istemesidir.

Seyreltiklerinin pek Saura lilmi ol-
madrgtnrn farktna varan zevattan ilgi-
i kiSiler, pot ktrairz korkusuyla ses Qt-

1F,..
1968/Flerrkli/1 I I dk.

Oyuncular: Malcom Mc Dowell. Da-
vid Wood, Flichard Warwick, Flobert
Swann. Christine Noonan, peter
Jellrey

Senaryo: David Sherwin, John
Howlett

Gtiriintii Ytinetmenl: l\4iroslav Ond-
ricek

Morrtaj: David Gladwell

Sanat Yijnetmeni: Jocelyn Herbert

MUzik: Marc Wilkinson

Yaprm: Paramounl, Memorial rl\ilicha-
el lvledwin. Lindsay Anderson)

Ytinetmen: Lindsay Anderson

karamryorlar ve gal[]an motorsikle e
qrkrlan gezintiye taktlarak, koltuklan-
na siniyorlar.

Yol kena ndaki kafeleryaya molor
sikleUe gelen iki bozguncudan keskin
bakrslr olanr -bryrklannt kesen- tamil-
yasrnrn digisine rastlar. lkivahsitrrnak-
lafl, digleri, hlnllrlafl, trim vahSetleriy-
le. ilkel bir mriziOin estiginde, orlat;k
yerde, siyah-beyaz ktyastya seviQirler.

Film ztprr ogrencilerin okul voneti-'
mirre karsr grrgrr serrivenleri olardk da
algtlanabilece$inden, salondaki krprr-
danmalar bir middet sonra ta t bir ka-
b0lleniqle duruluyor.

Otoriteye karqt olmayan ama yok-
muS gibi davrananlara, otoritenin var
olduou gosterilir. En bilinbn yontem-
Ie, $iddeUe. Spor salonundaki sessiz
crolklar qiddete gebe kaltr.

Her erkeQin aynr zamanda dooug-
tan a6ker oldugunun ispat edildi6i as-
keri talbikatta ahbap qavuglar, sahici
mermi kullanarak bir kere daha lers
iS yaparlar.

Act tatlt anlaflyla bir somestre da-
ha geQmi$, geleneksel ytl sonu diplo-
rna toreni hazrrltklan silrmektedir.
Yr:iksek srntltakilerden yedikleri sopa-
larrn tizerine. idare tarafrndan qatr ka-
lrnr lemizleme cezastna Qarpttnlan iiQ
kafadarlar, sava$ arttot cephanelioi
kesfederler

Topluma kazandl lan ornek birey-
lerin diploma loreninde rist diizey y6-
nelicileri, asker ve sivil erkan, seq-kin
davetliler, o0renci velileri. ogrenciler,
generalin milliyetqi duyqulan tizerine
yaptr0r konuqmayt izlemektedir. Orta-
klr duman kaplamaya ba$lar. Tedir-
ginlik.korkuya doniisrirken kargada qt-
kar. UQ kafadarlafln tatlt muziplikleri-
nin sonuncusu olarak alqtlanan bu
sahneyi, filmin de sonu olarak g6ren
aldatrlmrs grup, salonu terketmeve ha-
ztrlanrr. Ancak salondan qtkam;mak-
tadrrlar. Salonda panik baslar. Neye
ugradr0rnt sa$tran g0ruh dumana d-a-
yanamayarak, drsarrya frrlar. Calrda
mevziler)tnis "aykrrr qclc" i0fek, nla-
kinalt ve.havan topu kUllanarak, son
darbeyi vurur. Sahnede ve salonda
deh$ete kaprlmtq'seQkinler' oradan
oraya kaqr$lrlar. Sahne ve salon bir-
birine karrgrr. Qattdaki grup go$alan
dil$mana kargt ayflm gdzetmeksizin
savaqr sUrdtirfiyor.

Yrlmaz NUFAY
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N'MAYIS'' VE crN FIKIRLI YAZARI

6.B.oLcAY

Suat ALACA

"gOzUM" vE zenin ciei eiuittfl ADAMT

A.B.KAFAOGLU

Uzun mu uzun baghktan da anlaslldlgl gibi. iki dergideki
iki vazrva dedinmek istivorum yaztmda. Her iki yazl da im'

,ili orOiOrn"orn bu deigilerin yazarlartntn..yazdtklartna
ne olciide kattldrdrnr saptamak tamamen mumxun oeg '
gmi Lu ';r,"raes- bazen de "d09man kardeEler"in salvo

aiJiteri travti itqihc geldi do0rusu. o kadar mermi yakmtg-

i.i'r,i. uiri tuiar hLrhalde diye diis0niiyorlar sanrrrm'

"Mavis" derqi'sinin 2. sayrslndaki "lktidarsrz solun
rrairioisi" re "C6r0m" der!isinin Mayrs sayrsrndaki As-

lan'Baser Kafaodlu'nun "Genqligin Onuru" yazllarr, sozu-

nU ettidim yazrlai 6nce "Mayrs" dergisindeki yazldan baE-

lavalrm.

"'iktidarsrz Solun Traiedisi" ve iktidarh solcu bir yazar'

Yazairn derdi Troqkizm'le' TroQkist olsaydrm,.yine de bu

kadar ka stk kalair bir yazann "mantl!tnt" kalbura gevir-

mek hic zor olmazdl. Ama koymus kafaya bir kere l roQ-

ti.m;i verden vere vuracak. Peki ne yapacak? 12 Eyltil iin-
cesi d6rnek s6minerlerinde az ml g6ruld0? Alacak I roQ-

iirm;i, ne yap'p yaptp Marksizm dl$l bir yerlere dayandt-
6tnr oosterecek. Ondan sonra vur patlasln, qal oynasln Ko-

iri uiilrtit vatrstrnlmalr bu "karqri" akrma, o srfatr bulmak
iri niCioi i,trn jmq yazar igin: Anargizm. 9imdi artrk ele$-

tirebiiirim demis ve baQlamlg yaz maya. Ama lroqklzml,
anarsizmle ozdeslestirip bir taqla iki ku9 vuraylm derken'
iti ktisu da rskalimiq. Ben "kug"lardan birine atrlan ta$'

lardan 562 etmek istiyorum.'- -- i'Flt<at uuotin a'narsizmin Qeqltli t0rleriqesitli tiirler'
de co6ulc-u demokrasinin iizerklioinde otlanmayl'
.o"raiirmin "monist" d ikt ato rli.i 0 U n e yeoliyorlar'

Sosvalizmden tasfiye edilmenin verdi0i hln9, otori-
teniir reddivle beraber yuriiyor" (1)'
"Jbn Ttirk irareketi bir kez daha "Con Tiirk" hare'
keti vaprlaiak, bilinQ dlQrna itilmek isteniyor" (2)'

Yanlrs nrt liatrrlrvorum? Eskiden bu ktiatik Enver Paqa'
lar. hic olmazsa aiada bir bzgtrliik vb. laflar sarlederler-
;i'Ya;ann tonlamastndan anityoruz ki, "olorilcnin reddi"
kiitii bir scv. Sosvalizm stizciioiinti bol bol kullantyor ya-

.ri. ai si;dvarirni varmtq, anaigistler buradan atrlmrQ (ne

triiire meiit t'sro'r bu aciamlar) hrng duyuyormus Yazr'

nrn Lulundudu "Mavts" saytstntn dn i9 kapaolnda da
;;aaai"nrn siiri vardl. "Adali" hangi sosyalizmi savunu-

"bro, 
aJiuiz Cin mi? Havrr. SSCB mi? Revizyonist. (mo-

a;;i H; kuui mre Bu olabilir igte. Yazar o zaman Ktiba

sosvalizminden dlslanan anar$istlerin hlnclndan ml bah'

""ai*ri vook dedil. Daha genig bir sosyalizm var kafa-

srndi ama bunu da anlatmryor ki 60renelim Ne niyetlne

versen o tadt verivor bu sdzcUk arttk Yazar bu sozcUliin
ia'ni;il;;ihtivaci olmadrgrnr diigUniiyorsa halt ediyor'
a^cvali<llpr hirbirlerini o kadar Qok yerden dl$ladllar' o Ka-

;;;';[ft;;;i,iiei ii tper, seveite4 hele Evliil tincesi
iI*I""'ai-" i,iriri.. birbirilrivle o kaddr Qok diiello ettiler

ii';;ii i;il;;ii'ki,ii" ""i,i'iol, 
r,i' kimi tasrive erti' kim

l;;i;;;;,i;iililJvor oetti oesit Bus0n "kard€s" olduk-

iirr iizqilerte, ilesmi6lerini ne Qabuk unuttular' tsen olsam

i,?lXi'i 
"i,ir-"t1, 

liiilrnm ou hrns, vrlsrnlk.vb'.sevozelik-
il-li*iii i^r"x"ii t"rinivle, vaptrklanila' sovledikleriyle de-

teriendiririm. Devlet kavramlnl tartrslrlm, otorite kavraml-

ii aevrim kavramlnl tarllgrrlm. Ama ne gezer nerede o yu-

r"'X. V"runn "geleneginin" aksakllk ve allqkanlrklarl Dun-

lar.'-'J'Kemalist avdln'b0rokrat kesim, devrimde ihtiyat

"it"iui:: 
J"iilni'onra da kemalist sirbaylar seni hapse atrn-

Ea inilensin. Ne onu derinlemesine tartlg ne bunu u.en,sa-

dece basit indirgemeler yap. "Troqkizm' anar$lzmolr la-

irn oiui. Oeurti et aslantm devam et zaten yenllgln oe

tekn'ik arrzaydr deoil mi? Hem sen biraz talih oku uenrn

,"irn o?n" 6, v, o'" bu "burjuva" gazetelerde yazrlar ya-

;;[;,-;;;;;;;;J6in pr'6rot'on-' o begendi0in otorire

r.i"irii,i, i"i-riiiivtl lere qatryorau o senin Marks' Pa-

i]"?lrii"ti^tl ;;n"li &tiler'1 aria "eleqtirel deste-k" falan

.liverekten u2aktan seYrederken, Proudhon'un ogrenc-ne'

;.';;;''t.""ttffi ; dilvJi'aatunln de "sosvalizmden tasrive

elril;ii;;l;,k,;J; d;gildi herhalde ki, ;lde. silah.komtin-
;;';n',ii;iil;;ar. 1-. ig. vv da radikaldi " 12) divorsun'

;,iiil"iri6o-idis, ib- vv'i .' dahil? senin Stalin' senin
x6uiirr";iuir" isrianvd'iq. savaqt'nda "al. gtilum ver

oliiirn":iuirix"n,"saiin'in ispanvi'dat<i sesi ispanvol Ko-

in"#il, "d;i;i.'i;iivoi anirsistterini "ozei mulkivet

iiil,i"'l' jg:i oir"[ri ;'tuqtuyor" ken, onlar Franco ve fa-

;i-.ii;;i;; il;is; ;;;i'", e'n titivtrt sticii oruvorlardr'

Arada bir vine lanlmlamaya gerek bile duymakslzJn "Or-

rrir[Jivrni[iirrt' divorsun,'iortorloks"' "katolik"' "pro-

iIir":'. ,ii"J'iJr-irain'i, uitao"r. sen qu tanrmlamadan kul-

iindrdrn sosvilist kavraml ile dolasanlara.baksana' Avru-

qt'Hi'i:fl,lfl :ii:iltx"lti?lffi ;"J313ffi T31i,:!il1

::xhr il si[::",,:;1"5:15";fr ?"1T,?:'013fl 
r1]:',iBr

ler. otonomiciler" m0cadele ediyor'
"Marks bir vasacl degil, gtpheci olur' onun ozgun

yanr tarihin. proleterya diktatbrltig0nU kaQlnllmaz Dlr
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gereklilik haline getirtti0ini ispatlamasr degil, "kap-
sayarak inkar"dan bahsetmesi olur..." (4)

Bekledim ama suyun 100 derecede kaynamastndan sd-
zetmedin. Sahi yahu senin hedefledioin geyi, tarih kaqr-
nrlmaz olarak qetirecekse, sen neden micadeleden falan
bahsediyorsun? Ne anlamstz soru deoil mi? Duyar gibi olu-
yorum, "tarih lokomotilinin hlzlandrrrlmasr" iqin degil mi?
Bosver yahu Politzer'den ri!renilen fdlsefeyle bu kadar olur
igte. Trogkizm bile senin o qattrdayan Marksizmine, senin
o srfrn tiiketmiq Stalinizminden daha fazla gelecek vaad
ediyor.

"Lenin ne devletin ne bUrokrasinin ilgasrndan soz
etmez, aslnda ikisi igin de geqerli olan bir sonmedir"
(5)

Sahi sen inanryor musun bu sonmelere lalan? Grejuva mii-
barek, "sdnmedi kara bahhm, sonmedi gitti". Burokrasi-
den kagrnmanrn yollan :

"... segim ve gerigekme mekanizmast, biirokrat ma-
aglannrn iqgi maaglanndan y0ksek olmamastnl 5a0-
Iamak; vb. yollarrdrr" (6).

Ne griqlti onlemler! Boyle yapacakstn, devlet sonecek. Sen
hig maagryla geqinen memur gordUn mii yahu? "sosyalist"
iilkelerde maaq iggi maast kadar olacakmtg da bu da g6-
ziim olacakmig. Senin biliminden haberdar olmayan i99i-
ler bile-yemiyor artrk bu salatalafl.
. "21. yy'a evrilirken anargizm kendini anti-stalinizm

biqiminde gosteriyor ve o olgUde de geriteSiyor" (Z)
Vah vah! Bu kadar da oimaz ki kardesim. Stalin, o senin
"halklann babasr" daha hen0z dogmamrgken, Proudhon
ve Bakunin, anti-stalinizm yaptyorlardt demek ki! Onlar
Marksizmi eleQtirdiler. prolelerya diktalorliior.iniin parti. ve
ki$i diktalorliio0nden ba$ka bir Sey olmadtornt, Bakunin
'1870'lerde yazdr. AnarEizm bunlan ele$tiriyor, sen anla-
mryorsun. Senin Stalinizmin yok oldu0unda (pek de uzak
de0il) o, yine bunlafl elestirecektir. Stalin bu elestirilerden
Payrnt ahyor sadece. I

Yazryr bitirirken, nihayet do0ru bir $ey saiylemi$sin,
. "Bu iilkede Stalin'l bilmemenin olanaor Vok" (B)
i$te bu qok dolru. Yok. Bilinmesi de gok yaiarir. Ve'biz
bunu yaqaydrak d$rendik. $art mrydt bilmiyorum. O0ren-
meseydik belki de "bir sonbahar sabaht" olmamrz gere-
ken yerlerde olurduk. Ama yine de "bir musibet, bin nasi-
hatten iyidir. "

Simdi gelelim Aslan Bager Kalao!lu'na. "QozUm"e de-
miyorum, qiink! "Q6z0m"tin Aslan bilim adamtmrztn sap-
tamalarrnrn gok onemli bazt yerlerine kattldtgrnt sanmryo-
rum. Sdyle diyor A.B.Kafaoolu:

"Anar$i bir toplumun kargaga ile ve gok kUQ0k, bir
. kaq kisinin "anar$ik" eylemleriyle ytkmayt amag tu.

tar. Tedhiq budur. Orne$in Batt Almanya'daki "Kt-
zrlordu Fraksiyonu"nun mensuplan anar$isttir, yap-
trklan ig anarqidir. Filistin Kurluluq Hareketi'nin, ugak
kaqrran getelerinin nitelioi"anargisl"tir.Bunlar dar bir
gevrede srnrrh ve goze battct, adam kagrrma, rild0r-
me ya da ma!aza kundaklama yollanyla, loplumun
dikkatini bazr haksrzlklara gekerler. Bunlar, evet
bunlar anarqisttir. " (9)

Yok devenin pabucu! D0ped0z cehalet ve bu adam laf ola
beri gele soyliiyor. "QozUm" RAF'tn, Leyla Halid'in, Hab-
bag'!n anarqist oldu0una katthyor mu? Birkaq sene dnce
"tralik anar$isi" diye bk laf icad edilmigti. Kafaoolu'nun
ulkunun geni$ligi, bu laft icad edenlerin utku kadar. Tar-
lada yabaniotlar bitse, 'lyabani ot anarqisi" deyiverec'ek.
Kiifiir lerminolojisini nereden edinmig acaba? Ben bir yer.
lerden hatrrlryorum bu laizlarr. Diyor ki, ktsaca "iistad",

12 Evliil oncesi devrimcileri anarsist de6illerdi. Anar$ist ol'
salardr, yaprlan her$eyi haketmi$ olur{ardr. 1927'de ABD'de
anrlanna garkrlar bestelenen Nazrm'rn qiirler yazdtol iki dev-
rimci, elektrikli sandalyede yakrldrlar: Sacco ve Vanzetti.
Kafao!lu'nun mantrgrna gore bunu haketmislerdi. QUnk0
onlar anarsisttiler. Mayrs 1886'da astlan Amerikan igqileri
de oyle. Kafaoolu giiya 12 EylUl dncesi popUler devrimci-
leri savunuyor, onlann biiyle savunmalara gereksinimi ol.
dulunu sanmryorum, hele bu sozde savunu, ba$ka dev-
rimcilerin kemiklerini srzlatryor ve antlanna saldlrlycirsa. Ka-
fao!lu kullandr0r kavra'mlara, "QozUm"de yaytnladlgr ya-
zrya dikkat etmeliydi. Ustelik santrtm "Qbziim" miicade-
leye sadece nutuklanyla katllan insanlartn bdylesi zlrva-
lai yumurtlayabileceoini bilebileck olgunluktadlr. Bu nok-'
tada Mete Tuncay'rn "Bilineceoi Bilmek" adlndaki gfizel
kitabrndan bir bdlumii ve Berlrand Russel den yapttor bir
ahnhyr aktarmayr tarz olarak gdr0yorum. $oyle diyor Tun-
9ay ve Russel;

Son yrllarda "anargist" soziinii, sorumsuz bir bi-
cimde a0rzlanndan d0$iirmeyen, en kiilt0rliileri Pa-
lagonya hakkrnda populer Amerikan dergilerinile ya-
yrnlanmrg yazr iizellerinden Tiirkiye iisttine ahkam
Qrkaran bir takrm zevata, Bertrand Russel'ln yarrm
yozyrl onceki bir kitabrndan aldi0rm aqaoldaki sallr-
lafl armaoan etmek istiyorum.
"Yaygrn bir giiriige bakrl!rsa, anarqist.ya a$aor yu-
kan deli oldu!u ya da agrrt siyasal inanglart, canice
e0ilimlerini gizlemekte bahane d,ye kullandt0t iqin,
etrata bombalar atan ve daha bagka saldlnlarda bu-
lunan bir kimsedir. Bu g0rug elbette, her baktmdan
yetersizdir. Bazr anargistler bomba almaya inantr"
lar, ama birQoklan inanmazlar. Hemen btttin dteki
inanQlan tutan insanlarda, uygun durumlarda bom-
ba almaya inanrrlar: orne0in gimdiki savagt gtkartan
Saray-Bosna'daki bombayl anar$isller deoil, milliyet-
qiler atmrstir. Anargistlerin de bu aqtdan -Tolstoy'cu
direnmeme tutufriunu benimsgyen Qok kiiaiik bir ke-
sim drgrnda -topfulu0un geri kalariryla aralannda her-
hangi bir cana[cr iike aynh0r yoktur....Onun igin'yay-
grn gor!9le gok onemli yer tutan btitiin o qiddet.ey-
lemi sorununu kafamrzdan sileblliriz, Qtinkii bu anar-' gistler iqin ne zorunlu ne de onlara 6zgiid0r. Anar-
gistler, sosyalistler gibi, qogucasr srnlf savaql 60re-
tisine inanrrlar ve eger bomba kullanrrlarsa, bu trpkr
hr-ik metlerin bomba kullanmasr gibi savag amacry-
ladrr. Fakat anargistlerin yaptrgr her bombaya kargtltk

.devletlerin giddet eylemleri sonucu, milyonlarla in-
san 0ldUriilmektedir. "

Bu satrrlar A.B.Kalaodlu'nu ithaf olunui. O, herqeyi be-
lirleyen ekonomisi ile ulragsa daha iyi olurdu, Siiphesiz .

onu da Patagonya ozerine yayrnlanmrs yazrlardan yapmF
yorsa! I
Notlar:
1) "Mayrs" sayt 2 s.27
2) "Mayrs" sayr 2 s.2B
3) "Frente Boio" ispanyol Komiinist Partisi yayln organl.

'1 936. Aktaran P.Bourrie-E.Tenime
. 4) "Mayrs" sayr 2 s.28

5) "Mayrs" sayr 2 s.29
6) "Mayrs" sayr 2 s.29
7) "Mayrs" sayr 2 s.29
8) "Mayrs" sayr 2 s.29
9) "Mayrs" sayr 2 s.29
9) "Coziim" Mayts ayl saytst s..11
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insarrlgrn daha iyi yagama iste!i,
onu siirekli yeni arayrglara itmiSlir.
Ozellil(le maternatik ve fizikte sagla-
ran geliSmelerin kuramsallktan qrka-
nlrp, uygulamada gerqeklegtirilmesiyle
1800'[i yrllair:ja gerQek anlamda ba$'
layan tel(rolojik ilerleme, artrk korkunQ
tlir ivme ile geliQimin: sUrdlrmektedir.

Teknolojinin bu geligimi .ile ya$am
diizeyinin ytikselmesinde sagladr0r
basarr gerqekten de onemlidir. En te-
mel Ur0nlerin kolay!rl(ia eldesi, insan-
lara saglaCrdr konior, kolay iletiqim.
dLinyanrn gider--lt itiiqiilmesi, trptaki
ilerleme...

Anciik qiir r,-in r r-izcir: leknoiojinin ya]-
nrzca insanlrgr!..! d.rl:1 lvi yagamasrnr
sailanrak iqin geliEtigi !li-i;-uni.lrrti ger.
Qe0i yan s rtm am a kla d rr. Gdnilrnrlz
d0nyasrnCa t( knciojinrn gelr5':nr. in-
sanlafl n iyi ya$ai/abilmelerini sagla-
mak iqin degii, ieknolojiyi geliQtirenle-
rin rlaha fazla para kazanabiln:eleri.
riaha fazlrr kar edeirilrneleri iqindir.
Arna $unu da unutmayalrm; teknoioii-
nin daha qok kar elde etmek amacry-
la geligmesi, aynr zanranda insanlarrn

NUKLEER ENHRJI?

daha iyi yaEamak istemlerinin daha
l0ks yagama iste{ine Coniigmesiyle
birliktedir. Teknolojrrrin riftjnlerinin, in-
sanlara sunuimasr, insanlann bunlan
istemesiyle eqde0erdir. .

Daha qok kar gridLisriyle geli9en
leknoloji, arlrk kendrni bile a$arak, on-
lenemeyen bir trrntanrga geQmigtir. Bu
teknolojiyi iiretebilmek iqin gerekli.f ab-
rika sayisrndaki artrg, her ne kadar bu
geljqimin arkasrndaysa da, yine de bii-
yi!l( oranlardadtr. Do$al olarak, k6r
e(lebillne ve uc!.rz maliyet kaygrsryla
Qevreye v€febilece0i zararlan en aza
indirebilmek ici,t altnan onlemler ne
orailda olmaltdtr. Uyqulamalardan Qt-
ka sor-ruq, ant,nr birirnierindeki aritrm
orarri o/o 99 olsa biie, yilzde birlik, halta
QoEir r(ez bi4ie birlik art k bile doia-
yr kirletme),e yeterlidir. Yiizde yUzhjk
brr afltim iQin gerekli aflilm birimi her

reiirn birin]inin yaritna kurulursa ne
olacakirr; birincisi her Lirelim birimine
en az onun fllaliyeli kadar bir yUk ge,
lirecek ve arrtrm alt ilrelim teknolojisi-
ni de grizonLlne ahrsak, enerji tiiketi-
mi neredeyse iki katrna qrkacaktrr.

Teknolojideki btiyilk geli$im berabe-
rinde br.iyiiK bir scrun olan enerjiyi
gr,.lndeme getirmektedir. (rjstelik a ttm
birimi eklenrnesini de gozonrlne alrr-
sak, enerji Eereksinn]esi daha da ar-
tar). Bu sorunu Qdzebilmek igin var
olan enerji kaynaklan nelerdir?

Katr ya da srvr bilesimli enerji kay.
naklafl (kOmiir-petrol) yaktn bir gele-
cekte r0kenme egiliminde olduoun-
dan,. artrk donemini kapatmak [izere-
dir. Uslelili pahalr oluQlarrntn yantsrra,
Cogayr kirletme oranlafl da Qok yiik-
icktir Dooal gaz ise sflnayinin encrji
gereksinmesini karErlamaktan uzakttr.

Su (hidrolik) enerjisi, ozellikle ko-
num ve debisine baoh olduou iqin, bol.
geler arasrnda bLiyrik farkhltklar gos.

SEII!0 ADALI

baraj sayrstnrn srn,rll olusu ve suyun
potansiyel enerjisinin de belirli bir de-

$erde olmasr nedeniyle, alternatil ol-
maktan uzaklaqacakttr. Ancak yardrm-
cr enerii kavnadr olarak kullanrlacak-
lrr, 0rnaginiriikiyeUe bile 2000'li yrl-
Iarda enerji gereksimini kargtlayama-
Yacaktrr

Bugrin bir silrii kigi tarafrndan alter-
natiI olarak sunulan gtines enerjisi,
gerQekten de alternatif olmaya yaktn
qlsa bile, griniimiizdeki teknoloii ile
bunu soylemek biraz iyimserlik olur.

Qiinkii grinestcn eleklrik tirctmek iQin
iki yoldan biri olan lolo-h0cre teknigiy-
le elektrik [iretirninde 0/o B'lik bir ddnti-
qiim saglanabildi0inden (yani giines-
ten alinan enerjinin ancak 0/o I'in;h do-
niist0rLilebilmesi) bu yolla elektrik
iiretmek sanayi iQin hiq de uygun ol-
mayrp, oldukqa da pahalrdrr. Diger yol
olan ayna ile yansrtma sistemiyle, elek-
trik uretimi ise tiretim yaprlacak bolge-
nin yrlda 300 gun gibi bir siire gune$
r$r0r alabilmesini gerektirdi$inden, ay-
rrca buhara doniiSUmti yr-iziinden 0/o

30-40 gibi bir verimle calgrlmasr ve
boyle elverigli bolgelerin 9ok olmama-
srndan ot0rri, gerqekle$irebilmesi sa-
nrldrdr kadar kolay de0ildir. Ozellikle,
dtinyanrn sanayi merkezlerinin, Akde-

. niz'in kuzeyinde yer almast, bu bolge-
lerde gr.inegten elektrik tiretme Sansr
nr oldukQa azaltmaktadrr. Bu olumsuz
ko$ullar, giinesi, bugiin igin alternatif
olmaktan uzakla$trrmaktadrr.

FUzyon denilen iki hafif gekirdegin
birle$tirilerek, daha agrr bir cekirdek
eldesiyle (hidrojenin izotopu olan iki
doteryumun birleEtirilerek helyum el
desi) aQroa Qrkan enerjiyi kullanmak
ise bug0niin teknoloiisiyle bir diistirr.
En iyimser tahminlerle bile 2030 ytlla-
flna kadar bu enerji kullanllamayacak-
lrr.

Ve karqrmrza bugrin ozellikle Qerno-
bil'den sonra biiyiik tepkilerin dogdu-
5u niikleer enerii adtyla anrlan fisyon
enerjisi Qrkryor. Bir uranyum ya da plii"
tonyum qekirde!inin ikiye boliinerek
a9r0a Qrkan enerjinin kullantlmast ilke-

r Akarsu rejimlerinin dri-
zensiz olan ye erini gd7-oniine alma-
yrp, elektrik rirelmeye elveri$li bolge-
leri gozcn0ne alsak bile, bugiin alter
nalil gibi goriinen durum, yaktn bir ge-
lecekte, bir akarsu rizerine kurulacak
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sine gore elde edilen tisyon enerjis;,
gerek teknolojik gelisimlerin yeieri;li-
0i. gereKse maliyetinden olilrri, buqrir,
tek €lternatif enerji ciurumundadrr. Ay-
rrca, yakln bir zamanda yaygrn olaral(
tullanilabilecek olan itiketti0i yakrt ka-
dar yakrt ilreten. hrzl, Liretken reakior-
lerin kurulmasryla, hemen hemen tek
segenek du!'urnundadrr Bugiin biline-
nin tersine bir reaktoriln gevreye ver-
digi zarar feredeyss srfrr d0zeydedir.
Tehlikeli olugu nedeniyle diinyada he-
men higbir r.iretim biriminde olmayail
bir qiivenlik ve Qevreyi korunta sisle,
,ni vardrr. Ancak a!'trklafln yok eriile-
memesi ve bir kaza durumunda cev"
ieye verece(i zararrn bi)yuklrl$Li y -

zr.lnden. kor(r lar b;r e lrrti kalt,dit,
drr.

Bugun, hemen tlllll dLinyada ntkle-
er ene.j !e harsr olu$an lraklr iepkirin
yanrsrra. gozden kacan.llir durum da.

'teknolojinin geljsimi ve ozeilikle de
10J5 yrl sonraki durumu. Oylekl, bu
s0re sonunda teknolojinin ulagtrOt nok.
tadan arlrk geriye doir:l$ olmayacak-
lrr. lrsanla(,n !r'ltl,lr srlrpn Loirlor rs.
teoinin kaQrnrlmaz sonriqlafl, kendini
doganrn yok olrnasryla -qcstermeye
baElamrQtrr. Atmosferdeki zehirli gaz'
lafln artr$r, aimosfe!'deki zararlt radyo-
aktii ve kozmik r$rmaiafl s0zen czorl
tabakasrnrn delinmesi ve hiii tahriba
trnrn siirmesi. asit yaomuilan. \,e$li
alanlarrn giderek yok olmasr; siislti,
konforlu lLiks betcn yr0rrilarnrn yUl(se-
li$i, arabala|rn gii rilitiisrl... saynayr
srirdtiriirsek herhalde derginin boyul
lan yetmez.

Evet hem teknolojiye kargr qrkma-
mak, onu savunmak, hern de onu ya-
$atan can daman olan enerji, nr.ll te€r
enerjiye kar$l qtkmak. Kendisine trilim
adamr si]sii veren iiq-beg ki,ripl,i tUn,
sorun nUkleer enerjidey.rrs qihi gis-
terdi0i sorun, aslrnda teknoloji so.unri.
dur Eger bu teknolojive kar5r grk,lnr
yorsa, unutmayahm ki. bJ teklro[lii ir
bug0nden sonraki varlg,rtr siiidiricbi.
lecek tek enerji kalrna0r nrjkleer ener-
jidir. Teknolojiye karsr q!krlrnlyolsa.
niikleer enerjiye de kar$t qtkriarnaz.

Usteiik arrtrrn blrin;ierinr), har Jre.
tirn birimine eI,.lendi0ini .Je dil$u,riir.
sek, enerjiye ba0rffrhlirn daha da ert-
trgr gorriliir

Fazla bir seqenek vok: Ya iekncloji
den vazgeQecegiz, ya da n;lklee'
enerjiye l:ar$r Cr(mayac,lgrz. fCI,ium.
sal iler!e:rre. leknoi,rjik rierleir:4. i'1li:
ve konfor isleii. arlrk rri.lr i.cr "rr' 'ji
den gee;!ar; hiq olmazsa 2C30 yilna

Farklt zamanlarr yagavan insanlar
aynt zarnan arali$ind.: hir:.rrrda iir ara-
:ra geldi.

"l-laber kdyna0r olugturuyoi"' oima-
ni;r 0lesinde, "bir genclil( Iteyeca
ni n'n pesine lakrlrtl gittiklerini sdj,ie.
mek aomas!:, anra belki gerqek bif
yorunru olal.,ii tJ l "hir arAda ol? i -

sanlari anlatabiln'iek iqin.
Ben onlar!zcr aniatr m. Qilnliii on-

lar da bana kendilerifli anlaimadtlar
Ben onlarla ddll giin biraradaydrm ve
pi]k anlalma,va degil. soyiemcye iiran
drUim:Z (o :i nda g;/li"lcrr qi;lr\,n
hemfikirdik.

DoOa ntr? Oyle bir disiplin, oyle bir
ddzen var ki doghda. kaplrimhaixtai
hile yurnurtalarrnr t,rrakmak icin aynr
sahile geliyor KuElar ayi:r qdlLin Cev
re-qinde loplanryor. Ve bir o kadar rie-
iisken un:ur: bir yanda;i bu duz^ni
sijrdr.irme!rie, k!Irmakt.: ve deliniir
nrektediI

l(uruirnakta oienln degi gtiri eye ye-
terliriabi!rresi lrereklidir Eu d$ x+tr:l-

,,E'JGAI]A SOYKINIMA HAYIH!"

rucr.iltidu banndrrabilmesi iqin bir c!i-

rence ihtiyacr vardrr. Bu direnq, artrk
yrkrnak iciri d.0il, donriitii!mek icin-
{iir. Boylesi bir $iddet zoru engeller.

Bunlar ne dernektir? Bunu dur.up,
dilSr.inmek rniimkiin degil, giinkii bu
-crirecin kendisidir lnsan buna tanrk-
i!r. Bunun sdzc0sli degil.

"Zor": srirek!i otcrite, sorarsanrz
eoer. S0rekliotorite, l'(arsr disiplindir ve
bana kalrrsa. insiinrn doia-crna ve do-
gaya aykrrrdrr.

Duglne kadar lartr$lrirmrz kelime-
leri, ba$fukla deiistirmek Qok zor de-
gil. Beliri bu nokla ba$ka bir llakr$ de-
gil. iakat haska hir algrla,nadrr.

Bu durumda tek "zor": Kendi eyle-
mini seQme ozolirluorid r KendisiDi
kendisiyle soyleyen bir insan, bir
grup... "biz" deir?ae zor karar verir.
00fldrigiimiizden D€ri birbirimizi zor'

{Joriiy-oruz a:ra eiecie hulu$aca6rmr
z, i,taiicrfit rr'ai:

llayrs:87
trU8 AKATU-!

KAPtUMHAffidq$HVHm
ffirmANrru $usu?

Ikadar
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Berlin, Berlin...
Bu sene Berlin'in kurulugunun 750. yrll, bLiyUk

genlikler yaprlacak. Hem de Qok onemli misaf irler
gelecek. Reagan, Mitterrand vb.

Senlikler, 1. Mayts bittikten sonra yaprlan qen-
Iit<t-e (hem de ne Qenlik). Anarko ve Otonomlar ta-
rafrndan gayri resmi unsurlar igin ba$latlldl. Me-
sele gu: Berlin'de ve Almanya'da bu sene nufus
sayrmr var: Bu sayrm igin iki sayfa dolusu soru ha'
zrrianmrg, e hergeyi bilmek "haklarl".

Her neyse bu saytml onlar yapacak, halklil di-
renen krsmr boykot edecek. Bu boykot kampanya-
srnr yiirilten btirolardan birisi Mehringhof kultilr
alrsverig merkezinde. 1 Mayts gUnii bi.iro arantyor
ve bazr belqeler araklantvor.

i Mayrs aigamr qenlikldrin yaprldr$r alana yaktn
bir verde protesto bashyor. Polis mtidahalesi ge-
nisllyor. Epey i$yeri yaomalanryor. (Buna, krsmi
miilkstiziegme demekte fayda var, yalma deyimi
6biir tarafrn). SonuQ 13 yarah (biri polis), 53 goz-
altr (iiQti kesin tuluklanryo4. 2 Mayrs gunii yer yer
devam eden olaylarln sonunda zarar milyonlan aqF
yor (kimin zaran bilinmez.) her yer savaq alant gi-
bi. Bolle diye bir siiper market arttk yok. Bunun ya'
nrsrra birkag dtlkkan, bir kuyumcu.

Kreuzberg diisman iggali altrnda bir $ehir gorU-
ntimdeydi. Ye$il elbiseliler iSgal etmiEti. Bti durum

hAli devam ediyor. Bu geligmeler bir tartlgmayl
alevlendirdi. Bu'yaptlanlar doqru mu, yanftg mt?
YanlrS diyen qizgilerin gerekQeleri ve kargl tezler
goyle:- 

tez 1: Bu oibi olavlar vasalartn sertle$mesine
bahhne olarak-kullanriryor. Btiyle geyler devletin le
hine provokasyondur.
Karsr tez: Burjuvazi kendisine en 9ok zarar vere'
ne saldrrrr. Yasalar ondan baolmslz, onun kontro-
lunda olmayan seyler deUildir. Ayrrca yasalart her
zaman kendi do6rultusunda duzenler. Bizim ey-
lem bigimimizi, totestomuzu onlann yasalanyla
uzlagtrrma sorunumuz Yok.
Yukandaki tezi savunanlar devletten devrimi rica
ederek almayr dtlgiiniiyorlar herhalde.
Tez 2: Halk bunla desteklemiyor, b6yle geyler
halkta nef ret uyandtrtyor, devrimcilerden soouyor.
Karsr tez: Dodiu dedil. halk atom santrallerini $id'
detli boykot 6den giuplara destek saglryor. Molli
yaprp qenQlere veren "bur.iuva" ya$h ninelerden
h'iberi Avrrca Berlin'deki olaylarda pencerelerden
attlan esvilar ve iahta parQalarlyla ate$in bijytimesi
sa!landi. itfaiyeyi desteklemediler herhalde.
Tei 3: Bu l0mp6n proleteryanln davranls biqimi-
dir, kiiQtlk buriuvalrktrr, ya$maclhkttr, anar$istlik-
tir.
Kargr tei: Hassittir lan.

RADil(ALLE9TI
Nedelko SUAT

Yesillerin 1-3 Mayrs tarihleri arasrn-
da, Duisburg kentinde yaprlan Ulusal
Kongresi, radikal bir qizgi izlenmesini
savunan fundls'lerin zaferi ile sonuQ-
landr.

Yesilleri tilke qaprnda temsil eden 1'l

kisilik ulusal komitenin I Uyesi radikat
tundis'lerden Segilirken, parti iqinde-
ki pragmatik kanadr temsil eden rea-

.los'lar ise b0y0k bir yenilgiye u0radr.

Parti yonetimindeki bu deoi$iklik,
olasr bir Sosyal Demokrat-Ye9il koalis-
yonunu da gimdilik ortadan kaldtnr-
ken, Yegillerin nUkleer luzelere ve NA-
TO'ya l(ar$r daha yo$un ve sert gds-

. teriler diizenlemesi bekleniyor..

Wall Street Journall gazetesinin
haberine gore, Duisburg Kongresi
sohrgsrnda, realos'lar ile fundis'ler
araslndaki Qatr$malar qimdilik sona er-'
mi$ gdr0ntiyor. Ancak, Alman parla-
mentosu, BundestagUaki Ye$il millet-
vekillerinin go0unun realos'lardan ol
masr, ileride yonetim ile milletvekille-
ri arasrnda derin gdriig aynlklannrn
qrkmasrna ve bunun da parti politika-
srnr olumsuz etkilemesine neden ola-
bilir.

Kongre sonrasrnda, aratafl nda HIris-
tiyan Demokrat Parti stizcusti Hans
Chrislian Maass'rn da bulundu0u bir-
qok kiqi, parti ydnetimindeki bu deoi-

Qiklioin, Yegillerin bundan sonra daha
qok yasalann drgrna qtkaca$t anlamF
na geleceoini 6ne siirerken, realosl
lar, radikallerin, parti iqindeki thmltlarl
kaqrracagrndan qekindiklerini s6yledi-

. ler.

Olaya, Sosyal Demokratlar agrsrn-
dan bakrldrgrndan, BundestagUa iu
anda y0zde 8.3 oranrnda blr oyla
temsil edilen Ye$lllerin daha da ra-
dikalleqmesiyle birliktq Sosyal De'
mokratlarla koalisyoh yaprlmesr

. gansr da ortadan kalktr.

Hessen eyaletinde Yeqil'SPD koa'.

Berlin'
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FOR(U)MLA$T| RAMADT K LARI M IZDAN
Cumali YABANCI MISINIZ ?
Hamburg

On dakikalk aradan sonra lartt$ma
lashna gegilir. Once d0kkan sahiple-
ri, kendi satilklan sebzelerin kalitesi-
ni rive 6ve anlatrr, sonra kalla ve gl-
raklara srra gelir, onlar da bildikleri ka-
danyla bir geyleri anlattrlar. De$igik gi-
bi 96rUnen agrklamalarda aynt termi-
noloiiyi kullantrlar, 96riiniiqte ayn,
6ziinde aynrdrrlar.

Birkag sdziimona ctrtlak ses 6fke ve- ktzgtnlklarrnr dile getirirler, konugma-
cry! eleglirmeye yeltenirler. Vay sen
misin bunu diyen! Zavalltlafln pence-
reden at madrklan yanlanna kar ka-
hr. Qolunluk, "o bizim dtzeyimize
inemiyor, onun igin anlamtyoruz" der.
Eti 60relmene, kemigi ana-babasrna,
ruhu herzaman ve her yerde var olan
birisine teslim edilen, "hocanrn vurdu-
gu yerde gtil biter" dgiidiiyle ABC'yi
6grenen, Slalin'in nutuklanyla deli.
kanhla$an, biraz ya$lanrnca yorulan
bu $agkrnlar, oloriteyi kendili0inden
kabullenmiglerdir, onsuz yagayamaz-
Iar. Varhklan inantp, iman getirdikleri
ermiglere baohdtr. Yalntz olunca ken-
dilerini hig, s0rii iginde cihangir sayar-
lar. Diinyayt kurtarmaya kalkarlar ama
d0nyayr giirmezler. Devrilisten devri-
lige gorUg de0igtirirler. Gegmiglerinin
ele$tirisini yapma yeteneoinden yok-
sundurlar. Yapabilseydilerdi aynt ya-
nrlgrya dUgerler miydi? Enternasyonal-
likleri, iilkelerindeki egemen politika.
yr elegtirmekle stntrhdtr. Kendi kUltur-

lerini elegtirmezler. Ateist olanlan gok-
tur, koyu mUsltimanlar kadar tutucu,
gelenekgidirler. lnanmayan gevresine
bak$n. En iyisini onlar bilir, elestiriyi
kabul etmezler: dogmatiktirler. Kendi
ozgiin giiriisleri yoktur. Tapttklafl put-
lar vardrr. Dilleri vardti, dilimize ben-
zemez. "lqqilerimiz", "kadrnlarrmrz"
derler. Mflkiyeii yrkmaya' Qahgtrlar,
"rmrz"larla bagkalarnr mtilkiyetinb ge-
girmeye qalsrrlar.

Saymakla bitmez ttikenmez ozellik-
lere sahiptirler.

TUrkiye'den yaklagrk iiq bin kilomet.
re uzaklkta bir 0lkede, iie-bes kigi bi-
raraya gelip. geldikleri tilkenin s0rgtin
ve goQmenleri arasrnda. kol gezen
"6liim sessizli0ini" bozmak,
"sisternatik" ve "kaliteli" tarttsmalar
yaratmak-yapmak amacryla bir qalrE-
ma grubu kurarlar, grubun adtnt da
"Forum" koyarlar.
StirgUndeki insan, giinlUk be$yiiz ke-
limenin 6tesindeki anadiline hasrettir,
haberi duyar sevinir. Sonra "Fo-
rum"un bildirgesi geqer eline, seving-
'le, merakta bir solukta okur:

"Bizler ciddi, seviyeli ve sistematik
tarhgmalann ve bunun ortamtnln ol
mamasrndan rahatsrzft k duydu0umuz;
bu yoklu[un, sadece gevremizde gOr-
d0giimUz ba9ka insanlann deoil, biz-

zat bizlerin de... onfinde a$rlmasr ge-
reken bir engel olduounu giirdiilti"
mUz; bu gidige kargr bir $eyler yapmak
gerekti0ini diigiindri0iimiiz iqin, bira-
raya geldik ve bir 'qevre' olugturduk."

DOnercilikle, devrimcilioin kangtrnl
drgr, kiiltLiriin lahmacun ve ikitelli sa-
zrn 6tesine geg(e)medi0i, yerli politik
gruplann toplantrlannda bol biberli
kofleden ba$ka sunacagr bir Seyi ol-
mayan valan kurtancrlaanrn yaqadr0r
bir kentte ne yapar siirgiin? llk toplan-
tryr iple geker.

Giinlerden Cumartesi. Toplantr sa-
lonu ione atrlsa yere du$mez. Ytzler
tanrdrk, bak€lar hiiztin dolu, gdzler ki-
mi yuzlere takrhp kimi gozleri gormez,
artlk parkalaHn yerini ceketler almrg-
trr. Avni d0kkanda qalganlar, aynr me-
kdnda, ayn d0kkdnlarda Qaltganlar ay-
n mekanlarda yerlerini ahrlar, diikkan-
lardan aynIp, manavcrlt0r terkedenler,
surii olmayr reddedenler kem g6zle
sUztilUrler. Konugmayt yapacak haz-
retin adr, sanr var. El 6pmeye aileden
ah$krn dinleyici toplulugu, kendisin.
den 50 cm. yiiksekte oturan biiytioii-
nfi dinlerken, kulak kesilir. Flivayete
gdre kaleminden kan damlarmts ko-
nugmacrnln, dilinin ucundaki kelime-
ler diigiincelerini ifade edemez ne-
dense, anlatmasrnr beceremez yani.
Eskinin keskin, yeninin yumugaklan
iki saal boyunca koyun olur, ses din-
lerler. I

'lisyonu, gevreyi kirleten bir labrikaya
ruhsat verilmesi yuz[inden gtkan an-
lagmazlk sonucu daotltrken, Nisan ayt
iginde yaprlan seqimlerde 40 yrldtr
Sosyal Demokrallafln kalesi olarak bi-
linen Hessen Hrristiyan Demokratlara
kaptrnlmrg, Ustelik Ye$iller de oy oran-'
lannr arttrrmrgtr. Koalisyon, Sosyal De-
mokratlara oldukqa pahaltya patlamtq-
h.

Hessen deneyimi, koalisyon fikrine
kargr grkan ve Yegillerin ilk ortaya grk-
tr0r giinlerdeki qizgisini izlemesini sa-
vunan fundls'leri yani radikalleri hakh
grkardr. DuisburgUaki Kongrede rea-

los'larrn biiyiik bir yenilgiye u0rama.
srnrn belki de en onemli nedeni de
buydu.

The Economist dergisinin haberi-
ne gore, Duisburg Kongresi'nde yegi!
lerin Ulke Qaptnda sdzcUt00iin0 yap-
ma gorevi de iiQ tundls'e verildi. Bun-
lardan biri de Jutta Ditfurt.

Bagtan beri Yegll-SPD koalisyonu-
na kargr grkan Ditturth, Htrisliyan De-
mokratlann kalesi olarak bilinen Karl-
sruheue Ye$illerin oylannr ytizde
SUen yuzde 12'ye gtkarmts. SeQim on-
cesi yapl6r aktllr mandvralarla birgok
adayr sollayarak, Yegilleri televizyon

tartr$malannda temsil etme hakkr ka-
zanmrg. Alaycr tavrr ve yuksek perfor-
mansr ile realos'lann bile takdirini top.
lamrg.

Der Spiegel'in son saytstna kapak
olan Ditfurth, Duisburg Kongresinde
radikallerin bagafl kazanmastnda bU.
yiik pav sahibi. Ulusal Komite secim-
lerinde Hessen eyaleti eski Cevre Ba-
kanr Joschka Flscher ve Yegillerin
BundestagUaki ilk lemsilcilerinden
Otto Schilly'i alt etmeyi bagarmtg.
Ditfurth liderliginde, Yesillerin gevre
konulannda daha radikal ve sert bir
protesto ydntemi benimsemesi bekle-
niyor. I



2.1

FA$IZM

"TAXffi h{ffmTtAml"

E:iq 6ABAtu14N

Gcclrginriz ay icinil . '"i;r'r rri;i'izc,; ;en'''' ::: i rl ;:'ls:1
'oruc ruirriarlii;, iQin ol.jiirillod. llu ,lla) sorr i'irlac yrldlj

Erltikce atlan iil;rmc'lrk clgus,rn;r yeri, b', boy(rl c':liitli. Ve
bundan sonra bu tiir saidrrrlarrn yoguniaStlgr g6riildtl. Ar-
tlk giin a$rrl oruQ tutmayan ya da islanlin 5rasaklartna uy'
mairan birinin ciovii ldii0u n i], tariaklaniir0ilrl, haita Lizerine
benzin ddkulerek, yakrlmaya ,iall:illdr0rnr dtl','ar r/e gaze'
telerden okur olduk. Hesnri ideolsjinin ise bu lur olaylar
karsrsrndaki tavfl , 0zerinde iartt$rlnaya gerek gorLllnreye-
cek kadar aQrk.'Katiller aranryor','yakalanacak',
'yakalandr' ve nihayei 'serbesi kallyurlnr', ya da kirnlikleri
saptanarnryor. Kitn btinlar, kim bu saldtrg-lanlar? fJunler son
altr yrllrk ionetimin hediycsidir bd toplunra, ilgirlq bir serr-
tezl; karQr kargtyayrzb 'i<Af'lA'nrr Ocak ayl(i sayrsrnda bir
yaztda".. iaEisi hareket daha ne kildirr donrntr$ kalabilir"
diye solui yordu ara(larr ilQ ay geq;r-re.li fii, islanli fjir fa-
qist egilim sokaklarda boy gostermeye ba$ladr.

T rkiyc'de de/let ','uTlcriii ,lllik irsmanli g, ieneOirrcen
ve onun brr devamr olJtl Kemalisl gelupsl(1sn 3ldr$t bona-
pailist tavfl. ozeliikle son ylllarda hrzla klrmaya girisli. Bu

belki de toplumsal dengede E!4iil oncesi solun kendi tari-
frinin en giislti doneniii yaqanrasrna kar5r, derrgeyi yehi-
derr kurabilmek iEin oiger k.sinle vErilcn Lir destekli.
islarrcrlarn uluslarai-as ili$kilerine mesrllluk kazandlrlldl,
devlet bile rabrta orgtiti.iyle igbir,igi yapmryor uydu? Dev'

' let brirokrasisinin iQine Yeriesmeleri r,re odal{larrnl giiQlen-

dirmeleri sempatiyle kar$dandl. Ama sorun on-yirmi btirok-
ratla srnrrlr kalsaydt, islamcllarla ia$istler arasulda kar$l-
lk| bir gekim ya aa 'sentez' gergeklesemezdi Boylesi bir
durum cia, yaganiianiara duyillan hosnutsuT-lu6u bUnye'
sinde loplaiacak bir sol tavra karsr denge sag{ayabilecck
giiQ olu$luramazdr. l('llesel liiitiin lralckellcr, ancak ona
(aiEr bir baQka kitlesel ha{eketle dengelenebilir, ya da bas'
trnlabiliL Gordil0iimiiz ve ya5adl0llrlz !iilli islarncliarirl Ilt,
loplumda rirtcclikle itleritle basabll"cekleri ujgrlrr Lir kul-
tiliet zcrnin,ardrndan dd orgtitlerlebileceklcri loplunisal ku-

ru,Trlar var, carniler, kLlrBn kutslart vb. insalllarln biraraya
geiebilece$i trlm yaplianmalarln ortadan kaldtrtldtQl giin'
i-erde bile 6zellikle catriler ve bunlarln ali birimleri islam-

crlar iQin qok uygun biI oiiam cldu. Ya$alnrn gljqle$ms-

sinden doOan hoqnutsuzluk, Cini kendisine zemin alarak,
qilqide nellesen hir id.oloiiye kaynaklk ellr. Tabii bu ara-
da'lran rlev,tminin moral verici elklsini re yai'Jrntlalitl' da
unulmamuk g;creh isle llu loDlumsa! orgulltll'ih. o;t,llxi.
faqistter igin 6Lrlunmaz kaynakil ve senelerdir silren kendi

ic iarlrQrrariarin.jair birine de bllytik olqiide qozum getiri-
yordi.l.

ilrttefL i, rgi _. :rh3liyan'rayan bir la$iSl diisLince etkinli0ini
ve:atem:,z"ve vail16rql koruvamaz. Hitler lagizmin bu te'
hel iezi,r' sovle irad;Etmiili: "Buttln buytik hareketler halk
ha' el'etleri.ji;. insan'lttiraslartntn ve heyecanlartntn yanar
riad'-rr qrbi patlamalar,d'r (1)." Yine Pan German-
N:rl.voralisl par livi elestir;rken bu kontlya de0iniyor ve Qoy-
le di1,s16, :BL, harPkbt. sosyal problemin onemini yete-

rittce anlanrantts olciudu igin, gerQek militan bir halk hare-
keliniler uzak l(alrnrEtrr (2)". Evet Tiirk fasizmi iQin de en
onernli sorunlardan biri oldu bu Bunu yaratamadlor stire-
ce iklidara gelmek onun iQin daima bir hayal olacaktlr. An-
cak ciar koillsyon hiikilmellerine katrlabilir, fakat bu onun
iot.llilcr idcololisini gerQekle$tirmesi aqtstndan istenebile-
cek bir cluruim degitdir. O tek bir oloriteye inanan ve onun
her soziiru yasa iayan bir halk istemektedir ve islanlcllar
tek bir otoriienin, Ailahrn ve onun sdztiniin, Kur'an'rn ya-
sJ olr, irsrnrislerl'eklcd rrer. Blltoplurnda da herkes miis-
lilmsrLirr, erhanrdirirllah: ia$izm icin daha uykun bir ktil-
lirel ka)nak ol,ll)rlir mi? Btlgtjn faEizm, boylesi kitleselle-
sLn isl,r'll.rriinn politik srayl$larrna uygun bir qdziim geti-
rcbrtnrpklc,lir i:ie otrgLln. hem politika sahnesinde, MQP
cle olsun ANAP da oliun goriilenler; hem de sokaklarda
lro\ ooster rne\,e baslavan bu ucube saldltganlar onilmiiz-
de i r"dorrcinde daira giiQlij adlmlar atmaya kararlt. yent bir
tiir fa$izmin, islami faqizmin dogmaya ba$ladlgrnl bize an-
l,r i lYo'.

Br.r cloriter yriitctirga karSl reslni ideoioji: iarihte. darma

olrlUqu qihr; o 6iicten-dikq: sempatisini kaybedecektir' Qdn-
ki, lisizm kenilirlden b3$ka hiQ kimscye ama hiq kirnseye
etkin olm3. dolavrstvla vasama ltakkr tanlmaz Evet buritt'
vrrzi vinc tslctmclcrihe 

isairiptii ama (lenetimin onda oldu'
uJnLi sovierrrer rnti,rkLin degildir. f:a$ist devlet: dev'|elirl
ionetrnioiiciinLin. elindeki tum olanak ve kutumlardan lter

t,iQrnde vitarla.ltr ve yasalllk gibi bir kayglsr yoklur' Daha

doarrusu irer clurun icin yeni bir yasa yarattr' Vc giiciinLln
i'ainaorrrt ottceki d Uzene hosnulsuzlrrk duyan halkrn istem-

lcrlni lientl ideolojisi iqinde eritebilmesirlden altr. Bugtin
Alnrarrva da hdlA orta yaslaki nesil Nazizmin 'Giiqlil Alman

B lior'tezint ser.rrpali halti bir ktsmt tizlemle anlyorsa ve

bu t6zrn clraltttda Neo Nazizim gibi bir olgu $ekilleniyor-
s,r, blrilLrn uzerinde du$iinLilmelidir. Her halkln larlhlnde
OzgilrluSe yonelik ve baskrya karqr, de[erler ve istemler



TUKURMEKTEN KURUYAN

rUrcUnUr eezLeniNim

TURKUSU

Gece olmadan serilen beyaz qargaflara
Ytldtzlann golgeleri degip geqiyor.
Yalnrz insan, verilen her molada,
Yorulmug yolculuklara,
Qrldrrmrg nehirler boyunca
Oykiiler kuruyor.

Durmadan savaqlar qrkryor,
Ardrndan barrglar ilan olunuyor.
Bir devrimci sol bilegirii kesip.
Yarrnlara arma$an ediyor.
Oysa kor dilenciler, deniz mavisi4i,
Kan krzrlryla kangttflyorlar.

Agklar: Taa ki tanrr katrnda,
yrlanlarrn,
yiiruyen
ve uqanlardan
octinrl alana dek.
qadrrlarda,
birbirlerini BOGUyORLAR.
Her yerde, sevgiCen

zamana
korltik

ve nankorluk .

sizryor.

Kibrit qakrlrnca, aydrnlanacaklara
Kaglar gatrlrnca, ayrrlacaklara
Kan dokul0nce, aglayacaklara

adanmrg.,
Karanhk, yalnrzhk, gozyagt
Ve devlet kugu umudu ile bezenmig
DLinya tablosunu ressam elleriyle

paramparga ediyor.
Diiqtin daglarrndan kentlere giden
Yollar uzerindeki kopriilere dayanmrg baqrrn,
Sigara dumanr esintisiyle
Sallanrp duruyor.
Ve gecenin karanhgrnda
Hergey bir anda soluyor.

oldugu gibi. bunun larn lersi dei etkinlioin ve gricun. ikti-
dar olma ve ydnelme ile ozdeslesli0i deOerler ve istemler
de vardrr. Fa$izm iste, daima bu ikincisini kendi soylemi-
nin temeli yapar.

Fagizme kargr Qrkrg, onun kar$tstnda varfu{rnr koruyabi!-
mek ve onunla m0cadele edebilmek ancai, onun karqlt
delerlerini, yani 629url0k istemini, baskrya ve zora kaqr
duyulan lepkiyi pratikte ifade edebilmekl6 ve geligtirebii-
mekle mrjmkiindtir. Ancak bU hiQbir iktidarrn ve otoriter tav-
nn harcr deoildir. Qiinkri ozgLirtnk istemi herhangi bir ikti-
darrn varIgrnr sindirebilecek kadar gekilsiz cleOildir. Faqiz-
me kar$r direnen ve m0cadele veren her toplumsal hare-
ket ayn, zamanda kendi yagamrnr sahiplelrme. bir varol-
ma mricadelesi vermektedir. Bu ise ydnetilme konumunun
reddedildigi, iQinde ona karqr dinamiklerin getigtiOi bir mrj-
cadeledir. lktidarda olan ya da iktidarr hed;fleye; oloriler
lavrrlar bu dinamikleri geliitiremeyecekleri gibi iynr zaman.
da bundan kaygr da duvarlar. kendi varlrkiarr igin. Sonug-
la onlar fasizmi savas alanlaflnda ya da politik mahkeme"
lerde yenebilirler, ama onun peqinden sr.irrikledi6i kitlele.
rin ozlemlerinde fagizm yaQayan ve her an canlanabilecek
bir olgu olarak kalrr.

. Bugiin sorun, halkrn ya$amtnr sahiplenme isleminin qe-
li$ebilmesi ve kendi kar$r kLiltiiriinii yaratabilrnesidir. "Bu

ise kendiduydu0u tepkileri ba$kalanntn ifade etrnesini bek-
lememekten geqer. Yagamrna kargr her miidaltalaye ve
tepkiye,.kendisinin birdayanr$maiginde tavrr almasrndan.
krsaca do$rudan etkinlikten geQer. iginde pekqok degigi(
ozgiirkik isleminin varolabilecegi boylesi bir dayanrgmi bir-
li0i, aynr zamanda Qok gesitli tepki biqimleri de yaralacak-
lrr. Bugrinkr.i gidig bu trir fa$ist saldrrrlarla dahaqok karEr-
la$rlacalrnr gosleriyor ve {agizm sozkonusu otdugunOi,
onun di.igr-ince halindcyken dahi ozg0rliigtinden soz
edilemcz. Fagizme ozgLiririk lanrnamaz, onurrli ancak kav.
ga edilir. Q0nk0 o soyleminin A'stndan Z'sine otoriter ve
saldrrgandrr. Fa$izm bizim ahlaki ilkelerimizden yararla-
namayacak bir.yamyamhktlr. Yamyam davullarrnr pa al-mahyrz. 

,

(1) A.Hiller Mein Kampi s. 107 / Akt. William Shirer Nazi
lmp. Cilr 1 s. 54

(2) A.Hitler Meih Kampl s.116 / Akt. William Shirer Nazi
lmp. Cilt 1 s.52 ismall QELiK



Bilimset inceleme ve Tartqma Dizisi 'z'

KARA Derqinizin 8. saylslndaki Can BURAK imiall
"D0kme Kusunun KuyruOu" baqhkll yazl, "Bilimsel lnce-
leme ve Tarttsma Dizisi" iist ba$hgl ile yaylnlanmamls ol-
savdr. belki oiumavacaktlk bile. Fakat yazlnln bilimsel ol-
md id'diasr, bizde once bir saygr, sonra da kaygl uyandlr-
dr. Savtn Can BUFIAK'rn kurmaya 9all9tl0l soylem ve yeni

kavramsallastrrma Qabalan, gdz0miizden kaqmadr0l gibi,
bazr ufak ve vahim-hatalar -6ilimsel gahsmalann erigtioi
bugUnkii dtizeyde - bizi aQrkQa deh$ete du9iirdu. (.) Kigi'
seikuskutanmrza sonra deginmek Uzere bUtiin bilimselli'

Si ve dblayrsryla nesnelliOi ile kazrn ayagrntn oyle olmadl-
6rnr oiistermeve caltsaca0lz.' Bir-kere, soiuni "6tlesme" gibi bir kavramla aqlklama
oetirmeve callsmak, bilim ahlakl aQlslndan saklncalt ve teh'
iiketi soiru6tara yol aqabilir. Boylesine insani dneme haiz
bir sorunsah, diigmcli ve kuslu bir ornekle gostermeye Qa-

tr$mak gerQekten de bir "elleime" sonucunu kaqlnllmaz
oiarak o0rideme oetirmekten kurtulamaz.'- g;"""s, asarnida sorun, insanln elle$mesi deiil ama
"ellilesmesi" (ehlilesmesi) sorunudur, Ustelik bu soru-
nu, soyu ttikendigi iddia edllen bir ku$la aQrklamaya qalr$-

mak ciddivelsizliktir. Sovle ki:
"Yiiibinlerce yrl oice, jeologlarln di.inya tarihinin
itQ0ncti zaman dedikleri, heniiz kesinlikle saptana-
mavan bir donemi slraslnda, belki de onun sonlarl'
na io!ru, d0nyanrn slcak bolgesinde -muhtemelen
gimdiFint Okyanusu'nun dibine batmr$ genis bir krta

iizerinde- inSdnsr (anthropoide) maymunlann son de-
rece qelismis bir trkl yaglyordu." (1)

Konuya boyle bir giri$ten sonra bazl onemsiz boltimleri at-

lavarik alrritrlamava devam edeceliz. zaten ellile$me so-

ruhu da ileride goieceoimiz gibi ellilesme'yle kalmamak'
tadrr.

"EOer ktlh atalarlmlzda dik yiirtime, once kural ve
dalia sonra da zamanl gelince bir gereklilik durum.u-
.na geldiyse, herhalde bu arada oteki qok larkll-i9'
levl6rin 6llere akiarllmasl zorunluluk olmuQtur." (2)

Gerci babasrntn labrikastnda ellerini kullanarak yaSamD'

va calsanlarrn haline aclyarak, onlar iQin (ve onlar adlna)

iadrmrirn bilimini kuran tju sahsiyetin degerli gorUsleriyle
iari olarak gakrgmayan baska anlaylglar da vardlr, fakat
bizim perspektif lerimizle bu anlaylslar kolayca senlezle-
nebilmektedir:

"Obiir memeliler gibi, insanrn da aynl genel tipe
va da ornede uygun yaplhqta olduUu besbellidir. ln-
aan iskeletinin biitiin kemikleri, maymun, yarasa ya
da fok iskeletindeki uygun kemiklerle kar$llaqtrrlla-
bilir." (3)

Gdriildiiiti gibisorun insanrn ellilesmesi, diQer bir deyiq-
le ehlile$mesi (yada her ikisi birden) sorunudur. Daha bas'
tan bu dercedln kavranllamayl$l ile insani slnlrlar iginde
kahnma-kta v6 bilimsel kiiktencilikten uzaklag'lmaktadlr'
B6ylelikle 'dillllegme' ve 'mlllilegme" gibi evrenselve ye-

YOK DEVEKU$UNUN KAFASI
Musrala HlzlBoGLU

rel sorunlartn varltdr da oozden kagrnlmrg olunmaktadlr'
ovsa savrn Leon duoont.un herkesin oniinde ballra ba-

8,i, iout'eoiti qibi "ihsan denen bu hayvan, hayvan ol'
irrrrri rrt "haivvandrr" (4)

iite u, is ur.oa oiigmblbnmigtir. Diigmelenmis midil?
Kanrmrzca evet, d0gmelenmigtir.

Ellilesme ile birliki-e gelen alimtglaqma, yetmigleSme.gi-

bi. viizlesmeve kadar giden sorunlar ayrt bir yazlnln ko'
nusunu ve sosyologlarrn, etnograflarln ve olimpiyatqllann
iloi alanrnr da olusturmaktadtr."Bi, ur.,ntn sonuna dodru vine baqa ddnmek istiyoruz'
Diikm6 kusunun sovunu-n ttikendili iddia edildili halde'
"ellesme" denilen slvin iistesinden gelinmek igin herke-
sin tJndi dtidmesini iiit<lemesi onerilmektedir. Ad absur-
aum! tabesl6 istiqal). Plastik dtiomeler hiQ aslrnrn yerini
tutabilir mi? Bizie Cdn BUHAK gibi arkada$larrndan ve ya-
vrnFvlerin.len kitaD araklavamadldr iqin gagrnrn dtqtnda kal'
forrs ve havatrn mdntrirna iers diiSen hevesli insanlara dne-
rilecek tef sev. kalaiarrnt devekuqu gibi kuma sokmalan-
.lrr. Kalasr drsarda bir devekusu btitiin bir siirU igin yeter
Je atta, bilu. S,hi akhmrza gelmisken sorahm' kimdir bu

Can BUFIAK?, bilimsel-akademik kariyeri nedir?' nereli-
dir?. hanoi takrmt tular?, kimle qrkryor? sabrkasr var mF
rlrr? closvJsr ne renktedir? hic panellerde konu$tu mu? (ka'
irrdrvsjriiLiz0lLiriim dodrusui, nerelere takrhyor? Bilimsellik
idrn'a bir sevler vazmavr o kadar kolay ml sanryor? YaptF
grmrz aragtrimada, derdinizin onceki sayrlannda birkaq dii-
ievsiz vazt. bir tivatro ovunu ve igqilerle yapllmlg bir 16'
poitaia imrrt,n, aitr!rnr g'ord0k ve bu yiizden kendisini be-
iirli bir vere verlestiAmedik. Yoksa gok affedersiniz ama,
au adain anirsisi midir? Artlk bu saatlen sonra bir 6zgeq-
mis ve bir ozele$tiri yairnlamasl vacip olmuglur'

Merakla bekliyorui. Bilimsel selamlarlmlzla"'

I

NOTLAR:

(') 0rnegin 'kapitist'degil 'kapitalist' olacakll. Ayrlca kay-' 'nakcida oolterilen 6serler bize bir yerden aEina gel-

met<le biriikte, b0ltin Qabalanmrza karqln' hiqbir bibli-
yografyada bu isimlere rastlayamadlk. -

(11 Enoels. F. 'Mavmundan insana Gegigte Emelin Ro-' 'li',boganrn Diyalektigi, Ankara 1977' s.216, parag-

tal'.2.
(2) Engels, F. A.g.y. s.217, paragraf 4. - - .
(31 Darwin. C.Darwin Kuraml, lnsantn Aqaol tslr Blqlmoen' ' Tiiredioinin Kanltl, Charles Darwin-Seqme Yazllar-

Elestiriler. istanbul t986, s.150, p: 2
(4) Viai, Boris, imparalorlugun Mimarlarl (oyununda) Le-

on Dupont'un bir replioi.
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Morhaba,

. . 
Alrgkanlrklann egemen oldugu ve blr belirsizlik ugruna

bireylerin toptum adtna silikleitirildi6i bir 0lkede va-otrdr_
nrz.igin onemini anhyor, katrllyor ve-kutluyorum. ' -

Neden, niqin, nasri ve kimin igin sorularinr cesurca so-
ran ve cevap arayan insanlar toplululu g6rmek, quzel.

Bu ger9ek ltoroya dahilolmak, coskunuza kattlmak icin
dergide 9610nmesinden hosnut olacaotm dustinceleri tiim
laberterlere mal elmek istiyorum.

Bagarrlar temennisiyle...

Hasan ylLiiAZ / ANKARA

"Zeka ve dodiu anlavrs
Az bir sanalli kendin'i 6rtaya koyar,
Bir..gey soylemsk sizce ciditi biiigse
Kelime peginde kogmak gerekir nii?"

Goethe / coethe Diyor ki

."Valanrntzdan koparr[p; yeryuzUnUn d6rt bir vantna sa.
qrtmak, birer k6le 9ibi, altntp saitlan, kendisiyle tek sriz eOit_
meyen, sesi ancak hizmellerini yapttklan dtrada. o da va_
nm kulakla dinlenen, hiqbir zamdn iuhlanna inilmeven. 6a_
hrp otunan ama sevilmeyen, olduou yerde ciir0niev6 bl_
rakrlan,. ya.da altndt0tndan fazlasrna, bir bagkaslnd satr-
lan, kullanlan, ama higbir zaman gergek niteiioinin ne ol-
dug.u ar?Etrnlmayan k6teler gibi yagariak istern'ezsiniz. O
naroe ertnizi kotunuzu baglaytp attn kendinizi diigmantn ku_
cagrna! Ama hala yiirekliyseniz, soylu bir ruh tagryorsanrz,
o zaman benimle birlikte kutsal iavaga katrlririf Uzerd

. 

ayaklantn" (davrantn gelin.)

Ellas Canet / Kdrlegme

Not: Canetti bu konugmayr kitaplara yapmakta ama kts-
sadan hisss.

, ,"Yaplorlar ama, ne yapttklanntn bilincinde deoilleri bir
takrm alr$kanltklar edinmisler; ama bunun nedenini biimi-
yorlar. Omtirleri boyu dola$tp durduklafl halde, yollannt bu.
lamryorlar. Kitleden aynlmayan koyun qibi onun oeslnden
gidenter iQin, dogaldtr biitiin bunjar.,,-

Ellas Canet / Kdrlegms

En aclnacak mahluk,
kaplumba$a ite yuriitutmeya meibur ed en k0heylandrr.

Yagamrntn bunca kalabaltk arastnda
Deoersiz bir aynntt olduOunu unutma.

"Giizel gUnler, mutlu gelecek"
Sakrn bunlarr idealden sanma

olmasr gereken bugunde olmah
bir de bunu unutma

Sana vadedilen gelecek
hig gelmeyecek

Sozler yine hUkiim siirecek
ve sii'ren bitecok

Kendi infazrnl seyrediyorsun
Takvimlerde ve saatlerde

En giiglU rakibinin zaman oldudunu bil
Ve kabullen sadece onun -yenilmezliOini

Hayr demek igin tiim bunlara
Arkant.d6nmelisin kalabah0a

iginde hissettioin <ifk"en ilk sildhrndrr. Simdi girebitirsin gergek kavgaya

$imdiden ahsttr g6zlerini karanloa
Ve tutsak et sdzlerini icinde-
Kavgan zor ve 6nemli 

'
Yumruklarrnr srkrp

anlat istedi0ini bir biQimde

Okulda, toplanttda, sokakta
Avaztnca ba!rrarak

^. . Seni dinlemelerini sagla
Giden ytltann iadesi ya dA bedeli

Yapman gereken bu
Onlardan biri olmadrlrnr kanl a

Bir zaman sonra anlayacaksrn
Kitaplann sana bir $ey 60retmedioinl

Ozlenen, beklenen qiinlerin oelmedi6ini
Ve b_ilmek istedioin qeyi zaten OilOigi;i glirecjksin

Her Seye lanet edip, meraktnt seveceksin
Yann, sadece, seni oliime yaklagtrran

bir gi.indUr.

Ve dostum isyan
tek varolus bigimidir.

Hasan Ydmaz

C.Sahabettln

ABONE



KIYI YAYINLARI
Mensetlerin altna, ekrunlarn igine sfiQan, tek sra olmug

bt ;vi ik habet d nwsnn izleyici koltudunda otutuwuz'

ELiiiiiiiiii, xri nixtan r<at* i a*, hrrnhg t sav unn ak isin

YAgAslN 
K|TAP

n SATYRICON i Petronius'un "tarihte ilk roman" olarak

idlandrntan klasiOi, Fellini'den karelerls

n CUCE / Per Lagerkvist'in sarclcr romanl

I ZAMAN i "Bir varmrq Bir Yokmus"
i Trii'dii- ,, W,ia ib'rtabtlt .oir tema izeine tdtsefeden

"a "ii 
i ii Z esi ti ; a ia i t ar d a v e ri I e n i ri n t e r i n' d e n eJn ed 9 !. t ol9 s.PP

iZiii i ii'i,ii,l i i i otirais i kevi fl i Ritapt an n itki 4M.lN : p t-zi !9 ll
naztrtanan dder lemalar arasnda GENQLiK OZGURLUK'

iEinnni oiun,l, ucr,llx ForoGRAF vetaltvor'

KARA
rDM I Z A. lt

ANTOLOJ*,l,s*l
Ber vt okuyucum, gok iyi nnlaglyoRuz:

O benim dedi(imi duYmuYon,

ben onun duymak isredi(ini siiytemiyoRum'

n Oeni oOrugCgGiZ I litiitteci Kamplannda Filistinli

Kadnlat I veni olk lr ea OGnEruci AYAKLANMASI
Uzun Yiirtiyi.i$iin Krsa Bahan (Das'mda)

rl NUKLEER TEHDIT r (hazrtanvol

! BiLi$iM "DEvRiMi" t(hazt antvo4

trilfdytn


