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Bundan boyle evrende iki alan var: Benimki
ve dusmantmrnki. Dusmanln ellerindeyim.
Odrjtri-cti makine. her parqamt yrllarca her
an- surecek ktskactna aimrg. Zincirienmiq
isyankAr kollarrmr ona kargr boquna
kaldrnyorum. O kollar ki, zincirlerini' bu
kagrnrimast artrk imkanstz yUku, mucadele
etmeden ama alttnda ezilmeksizin
ta$ryorlar.. Diger alan bana kalryor; Makina
onu'da benden koparrp almak isterdi. Ama
naf ilel Yuzy0zeyiz. devasa rnakina-
hapishane ve ben: guQlerimizin ve
guqs0zliiklerimizin birbirlerini srnrrlaytP
srkrgrp kaldrklart bu noktada e$itiz.
Tutuklandrgrmda saptanan gUne kadar,
disiplin ydnetrneli$inin mekanik olarak
yonetti$i "sicil no 6731 " olacagrm. Buna
bir gey yapamam. Tutuklandtgtmda
saptanan g0ne kadar zincir, sici!li
hapishane ceketi, saqma ve katr yonetmelik

' 
altlnda, BEN olacadrm; dzgirr bir adam,
b0k0lmez bir adam, Yurekli bir adam,
korkusuz bir adam olaca(tm. Makine de
buna hiqbir gey yapamayacak.

VICTOB SERGE, Les hommes dans la prison.



Dergimiz KAR.A. elinizdeki sayr ile birlikte
yln hayatinrn 11. ayrnr dcldurdu ve 10
''Kara" yayrnlandr bugune kadar.

Zorluklarl coktu Tarrkiye'de Kara" gibi bi
derqi yayrniamanln.

i-" ,::*'; :i"ifl m",'# ffi ilIx.fi :il'lt'"""H:

rf mlrum:: *ll,i* rii:11#[T"","r:
reketin brr tezantirirdiir. Oysa TLrrkiye her$ele

raomen, otorllevr seven i'san'arrn urkesl i'lalJ'

eiiriouriel, lrteratdr yo,<tt T"r(iye de' Qor,\ eski-

J"n oit,i.,s Dazr iiberter diisi.lnrirlerin kitaplarr

,r Solur. Vay,ntar' n'n blrkac kltabr dlslnda

a, r,"den'e Kara hem gUncer sorunlarryaka'
tamavi cat,s'rxen (aylrk Qrkmasrnrn bir nedeni de

ouvall i", de lib;ner dtig0nce ve nareketin

o"6riiin,, simdtsrni tanrtmaK gibi aErr bir ytii(

iiiktenti. gist' basrna birer kitap konusu olabi'
iecek konularr, klsa dergi makalelerinde deqme-

ye qalrsil. 6

ya kar$rdrr ve tam da bu nedenle.

def aldr6r iqin "politik" bir yayln organrdrr' K.A-

RA bu nedenle Tilrkiye'de otoritenin politik mas'
kesini parqalamanln yontemlerinl araylgln ve
bunlafi tartrsmantn, oluqturmanln platformudur.

bir 0rrin0, vaDrtr olmaltydl. Bunun

''rqerocvdi" ,a j3 /urldlSrnda Bu



yani krsmi bir dergi degil, ama kelimenin
en genig anlamryla liberter bir dergidir. Brltiln
bunlai KARA ekoloji ya da dooayla, feminizm-
le, sendikalizmle ilgilenmez anlamrna gelmez,
"Kara" bUtrin bunlarla ilgilendigini, yaytntyla da
gostermi$tir. Fakat KARA dncelikle "politik" bir

'' Sosya I rs t n a n i Ta rt r 
g6'diaTiTz*-n-ie

dan Demokrasi. Dogrudan Etkinlik", ,.Geneioy
Hakkr Yanrlsamasr". gibi yazrtarda diger oirQok-
lannda bunu yapmaya gitrgtrk. yani-potitik;ya
kargr olmanrn "politikalanni " saptama tartrsma.
sr. Bu nedenle "Kara" ozgrln bir alana yonelik
degildir. O, politikanrn burnunu soktugu her ala-
na, yani hayattmtzrn her alanlnda politikaya veonu olusturanlara yo nelikrir.
KARA.1 ; 6 s 11s 1-e ko I o j rst.anarko-feminist,
evrirxci - sendikalist bir dergi deoil,

YANLI$ ANLAMA IV:
bir yayrn organrdrr.r yayrn organrdrr.

Hayrr. KARA'nrn illaki anti"kornilnist olacao
diye bir derdi yoktur. KAFA anti-otoriter oldu0u
iqin otoriteye ve hiyerarqiye booazlna kadar
mrg olan komrinist hareketi eleEtirir..Ama r

tulmamafudrr ki, KARA'nrn Tlirkiye'de savundu-

0u gelenek, komiinist hareket dogmadan once
dogmuqtur. Godwin, Striner ve Proudhon, Marx
ve Engels'ten once baqladtlar yazmaya.

lii bir iradi Oze sahiptir. Kendileri ozerindeki mer
kezi bir yaprnrn ya da bir partinin statik program
ve ilkelerinden, emirlerinden, klsacasl iradesin'
den bagrmsrzdrrlar, soyutlamalardan de0il, ya-
gamaktan olandan 908 allrlar. KARA kendili0in-
denli0e boyle bakar; yasam alaniarlnl. geniglet'
meye-ve oigtirltige y6nelik istemleri olan biltUn
bu etkinlikleri deslekler. Ya9amrn klsmi
flndan dooan. 69rencilik. ticretlilik. kadrnlrk vb
bu hareket ve kesimlere adem-i merkeziyetqi,
dogrudan demokratik, bUrokratlarl ve prof esyo-
nelleri drlmayan, temsil sistemine dayanmayan.
otonom birimlerden oluqan yatay orgrj
ve Iederatif tarzlar onerir- Bu alanlanh
lafl ise ancak istemleri ile ortak toplumsal

-ENLIS ANLAMA Vi xane ve liberter dii'
qtince biidycidir ve toplumsal miicadelenin
6rgiitliil0iUnii reddeder.

bncelikie $unun aQIklr0a kavuQturulmasl ge-

rekir: Liberter dogtince iqinde orgtitliiltigLi red-
dq{jenler vardtr, ancak KARA liberter dUqiince-
,r.n biitrln qe$itlili0ine sahip degildir. O kendisi-
r,' var eden insanlarln gegitliligine sahiptir. Evet
KARA birevi Onemser, onun "toplumsalhk" adl-
na yok edilmesine kar9r Qlkar' O'na gore yeniyr

kendili6inden hareketlerden otoriter dtisLincele'
rrn anlddr$rnr anlamaz. Ve kendiligindenli0e 9ii'
diisel bir anlam vermez. Kendili0inden hareket-
ler, onlafl varalan bireylerin dogrudan etkinlik'
leflnin orta'k ifaoesinden do6ar. Bu nedenle 9Uq-

olugturabilecek ve toplumsal don0gilmii yapa'l

nedenle de kendilioindenlik kavramrndan ve\
cakolan "varolan bireylerdir", soyut srnrflama- '\'
lar iginde erimiE ve yokedilmiq Seyler deoil. Bu\

i.['-t?;i,
KARA bir yaqrnr doldururken, brr yerlerden ou

dUgrinceler, yani bu "yanlrg anlamalar"'qallndl
kulaQrmrza vi.'oturduk bdyle bir bildirge yazdrk.

YANLI9 ANLAMA ll: KARA bir liberter ha'
yaratmayr hedellemektedir.

Hayrr. KAFA sadece yaqadtklartnln, ya$aya-
ecekleri olmadr0rnrn farktnda olan ve bir de Lis-

ik okur olan bir grup insana bir yayln organl
manrn bUt0n olumsuzluklanyla birlikte seslen'

ve liberter drjStlnceyle, liberter goz0mle-
fl tartr$maya qagrrmaktadlr. Liberter bir hareket.
dergi saylalanndan Qrkmaz ve qtkmamalidlr. Li-
bener bir hareket davrantr ve ornekler. Bu ne-

KARA kendisinin dergi boyutunda bir li-
berter etkinlik (panel, broqur vb. de olabilio ve

dilsiince birikiminin yansrttlmastntn, ge-
gahsrlmasrnrn bir aracrdrr. Ama poli-

bir liberter yayrn organt toplumsal bir hare-
elmaksrzrn. aozryla kuq tutsa, bunca televiz-

bunca renkli gazete, bunca radyo, video
.'leri varken, yaygrnlrk kazanamaz. Kazanr'
eoer, o yayln organlntn
rgi zaman gegirmeden sorgulanmaldrr. Me-

, statUko karSrtlaflyla brrarada olma-
nrn volu davranrslardan ve toplumsal davranrs-
larm ileti$mesinden geQer. KABA bu do0rultu-
da sadece bir dolaytmdtr. Kegke yagamrn qegit-
li alanlannda qe$itli liberter etkinlikler olsa da
"Kara'/daonlarrn etkinliklerini, kendilerinin an-

YANLI$ ANLAMA lll: KARA ilkesiz

Hadi canrm sen de! KARA btitun liberterlere
, (yani kendisini libener olarak adlandrranlara), di'

6er brit0n anti-otoriterlere, otoritenin hrq bir tUr
( i0srinti savunmayan ekolojistlere, leministlere

vb. ozg0n kalkts noktasr olanlara agtk bir dergi
dir. $u ya da bu otoritenin az ya da gok ozLircil-
Itlg0nti yapan otoriier ve otlara da glrtlaglna ka'
dar kapalrdrr.

s
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HAPISHANENIN YrKrMr r9rN

Katherine BAKEF

MA Dergisi'nden ceviren: Sabri BULUT

Hapishaneleri kuran ilkeler
hayrlsever ilkelerdi: suQ i$leyeri,
hapisligi sr.ireslnce d0srinecek.
kendiyle hesapla$acak. kendini
yeniden yaratacaktr. Tarih bu itjr
rzdrrapl yanrlgrlar hakkrnda
hukmtinti verir. Utopya, yalnrzca
muilak bir entellektLiel saglamllk
0zerrne rnqa edilebrlir; sysg
hapsetme. lerde daha ryi olaDrlir"
umuduna dayanrr. yani kesiniikle
akrl ile anla$rlamaz bir geye.

"Y eniden kazandrrnta" oldukca
eolendirici bir deyimdi ama artik
Milli Ceza BaKanrrgr Okulu
o0renciierini bile grlidilremiyor.
Aynr dereceoe gul0nq bir baska
deyim bulmanrn vaktidir,

Zaten bilinen seyleri burada
tekrarlamaya gerek yok:
hapsedilme adamr delirtir, hasta
eder, haris ve katt yapar. Kimse
bugone kadar aksini
savunamamrstrr.

Birgok ulkede. kriminologlar
(sucbilimciler), son derece tahripkar
oldugunu brldiklerinden.'kuqLik
ya$taki suQlular"r hapishanelerden
ayrr tutmaya Qallqryorlar. Bunu da
iyi kalpliliklennden yapmadtklan cok
aQrk.

En akrllrcasr. hergeyden 6nce
"gerQek" suqlulafl hapsedilmekten
kurtarmak gereklidir-

Bu nedenle bu satrrlann amact.
zihinsel d zeyde bir tavrr belirleme
deoil (drlsr.lnduklerimrzrn ozgrin bir
tarafr yok), eylemimizin araQlannt
yaratarak, hapishanelerin yrkrmr iqin
baz! kigiieri somut harekete
gagrrmaktrr.

lyi niyet budalasr degiliz;
hapishaneleri hedef alarak,
dfinyanrn sefilliklerini yok
edeceoimrzi ya da qoguolu0un
hayvansallrglnr''insanol" bir
tulumla deng eleyebileceqirr iz:
zannetmiyoruz.

Bizler hUmanist de{iliz. insan
yoktur ve hepimiz kot0yr.lz.

Hapishane bir sembold0r. yani
mahkum edildi0imiz $eyden
iqgrjdriyle rirkmrig olanlafl
ayrrdeden bir belirteqtir.

Fakat hapishaneler ayn!
zamanda ruhu ezen. aktf igin
katlanrlamaz gerqek varltklardtr ve
yok olmaian gerekmeKtedrr, qrjnkri
en. azrndan manttklt olan budur.

lyi insanlan kotrilerden koruyan
bir hapishane Lizerine
soylenecekler, yalan oldu0u ortaya
Qrkafllmasr en kolay olanlardrr.
Ruhun zevki iQin burdan
ba$lanabilir. Boylece adaletin,
polisin ve sonugta trim toplumun
iqievi daha iyi anla$tlacaktrr.

Hapishane buyiik bir kesimi fazla
ucuza giivenlik alttna allr ve
herkesi en ufak saoduyudan bile
vazgeQmeye iter. Hapishane
diizenin saolanmast iQin
vazgeqilmezdir, qiinkri dilzen
hapishanenin varlrgrnl sa6Iar. igte
bu nedenle hapishane,
hapishanenin varlt0rnrn saolanmasr
iqin gereklidir.

Fleform6uluk, gerqegi soylemek
gerekirse, aptalca degil ama
imkansrzdrr: hapishane ne kadat az
cezalandrrrrsa, dogasrna o kadar
uzak dij9mriq olur. 8ir hapishaneyi
lazla cezact olmakla elegtirmek, bir
hastaneyi fazla iyilegtirmekle
suqlamaya benzer.

Her devirde srk srk karglmrza
Qrkan ilginq bir soru var: "l$kenceyi
yok etmekten bahsediyorsunuz,
peki ama tooluma yararlt olacak
itiraflafl kopaflp almak rQin yerine
ne kov - iv onerryorsuc-;.' Bu ryi
bir sor Bu talr iyi sorular iQin
verer- . ceglmiz cevaplar niqbir
zarr,lr oLt kadar iyi olamazlar.
Usrerrk. haddimize dilgmese de,
sor.,r,un ba$ka bir formrilasyonunu
talep ediyoruz.

Bu arada. mevcut durumun "ki
"oaha fenasr" degil "en
kotriso"dr.ir- sr-ir0p gitmesinde en
ufak bir yarar gormiiyoruz.

Hapishanelerin kaprlannr aqmakla
kaybedeceklerimiz, otoyollar inqa
etmekle kaybedeceklerimizden
daha azdr. Ustelik, giivenlik iginde,
zeka ile, gokluk arasrnda
ya9amanrn yollannr gokluklarla
dri$Unme arzusu ile elde
edeceoimrz o kadar Qok gey var ki.

Ve bu acildir!

Krsa cezalar, geqici olarak
kenara ayrrmaktrr ve hiqbir i$e
yatamazlat. Ama uzun cezalar
tasfiye edici cezaladr: adaletin ve
toplumun, kollektif kadenin
tasfiyecili0i ve cinayetleri iQin

kullandr0r kibar itadelerle: "kangren
organ kesilir", "zaftilt ollat
ayrklanrr", "fareienn koko
kurutulmaya giriSilir".

Yrgrnlara briakrlsa. hapishaneye
gonderilenler rzgar3lar r]zerinde
ktzarttlrp, pargalaflna aylnlmadan
once canlr can[ Qengelleie
asrlrrlardr.. Barbarirkla bir igimiz
olamaz. Okim ve acrdan tad
alanlarla, hapsetme ifadesinde
bulusup isbidigi yapmaya niyetimiz
yok. Qrinkri biz hayatr seviyoruz
(sevmedi0imiz zaman da, onu
kendi irademizle terkedecek kadar
dils0nceli davranryoruz). Hig
kimsenin "telafi edilebilir ve
edilemez" durumlardan soz
etmesine goz yummayaca0rz.
Dr.inya sadece q6p kafalrlar igin bir
qo p I ii ktri r.

En ryi durumda. kamuoYUnun
kanaatrnt dtslryoruz; en kdlusunde
ise sdzrjnLi ettiOrmiz bu kanaatin
ozLinun. qrkar sahipleri taraf rndan
yonlendirilmeYe boyun e0mek



oldugunu onaykyoruz. Bize gelincej
biz bireylefln, bu konudaki 62

fikirlerini olugturuP, bizim
tavnmrzda bir araya gelecekleri
konusundaki umudumuzu
yrtirmiyoruz.

SuQlular ve masumlar araslnda
saQma bir oaylagtlrma oyunu
oynayan adalet. hapsetme
eylemiyle bizi ikrye bdh.iyor ve
birligimizi elde etme qabamlzl

Vasakhyor. En katl normlarla
i$leyen zrhniyetlerr gdqlendrrerek,
bizi mekanik lailler haline getiriyor.
Toplumun. aoalet krlrotnda. bizi ne
yaptrgrnr bilemez bunaklar slfatlna
irki$trirp. sonra da dogal olarak"
vesayeti alttna almaslna tahammUl
edemeviz.

Mah6uslarr sevmiyoruz. QUnku
onlar mahpusdurlar, MahPuslar
kadtnlardan, HristiYanlardan.
qocuklardan veya yazarlaroan :ana
sevrmli deoiller. Fakat biz, bircoK
ozellikleri yanrsrra yazar, kadln,
Hristiyan. cocuk Veya manpus olarl
bazr bireyleri seviyoruz.

Haosedrlmeve tahammulUmLiz
yok. Ne iqerde ne dlgarda. Biz
"masumlartn", haPishanelere
girme hakkrmtz, tutuklularln
drganya Qrkma haklarrndah dana
fazla cjegil. Aynl Eey, yaylnlmrza
uygulanan sansLir icin oe ge:e'li.
Zincjanrarda yaztlmtg gazeteler,n
qoou bizrm eltmtze ulagamryor. llze
yasak.

Hapsetmeyi reddetmemiz lnsan
Haklafl na Saygt"mtzdan ottirti
degil. Kopeklerin kulLibelerine
zincirlenmesinden veya
maymunlann kafese tlktlmastndan
daha az acr duymuyoruz. Bu
geQerken sdylenmig bir laf oegildir.

Hapishane yerine onerilen ancak
"drqarda ' hapsedilmek anlamrna
gelen biitun diizenlemelere karSr

sava$ryoruz. ornegln gunumuze
gore qok daha incelmis bir
toplumsal oenettm onerlslne karsl.

Ozgdritigtjn ne oldu0unu
bildi0imizi iddia etmiyoruz, ancak
tahaKkumrin ne olduounu ve brzt
kendimiz olmaktan neyin
a|koyduounu qok aqtk seqik
kavflyoruz.

Birbirimize kargrlrkh,ihtiyacrmrz
olmalrdlr, bu nedenle kim olursa
olsun bir grup ya da kisrnin hukmLl
veya emri altrna giormeyi' kabullenemeyiz.

lster devletten, erkeklerden.
halktan, aileden, yeraitr
dr.lnyasrndan. genel valilerCen
kaynaklansrn, zor'un br.ltr.ln

kurumlaqtrnlma tarzlartna kar$r
Qrkryoruz.

Kimseye. bizi ya da
hareketlerimizi yargrlama hakkr
lanrmtyoruz.
' Brit0n haklara sahibiz.

Hukuk yoktur. Bu karamsar bir
bakrstrr ancak bununla birlikte
kendi aramrzdaki iligkiler aqrsrndan
yanlrgtrr, Orneoin rrza tecavijzr.l
yasaklamaK beyhudedir, fakat
tecavuz eoen Ya da edtlen
olmaKlan nasrl kacrnrlaoilinecegtnr
tasarlamaK son derece rlginctrr.

Kendinde suc yoktur: Ornegin
afakanlar oastrracak, .syan etttflci
bir hareketa ele alalm (zamanrmt ve
hayatrm, qalan bir memur gibi), biz
suQluyu tasfiye etmekten
bahsetmiyoruz, ancak herkesin
crkafl. herSeyi tepetaklak edip. olan
biteni anlamak ve zora karqt
cjirenmeKtrr. Di6er taraftar bilorflne
deoer veren insanlann zihinsei -va
da fiziksel varlrkiaflna yonelik
saldryrlara kargr koymantn yoilartnr

neo brrirkte arastrrmamaiafl ictn
hiQbir neden yoktur.

Bizim adrmrza mahkum eden
mahkemelenn Suconagt deoiliz. Bu
noktada. brr deia daha brr htlk0met
darbesi anlamrna gelen brr gasp
sozkonusudur.

Soylediklerimiz. hepimizin ki$isel
yargrlafl ve tahammulsuzltlk
noktalafl olamaz demeK deolldir.
ancak toplum. kigisel
tanammulstlztukler,mrzrn istlenlctsi
olamaz.

Solcu deoiliz. Solcu olmaor0rmlz
kaoar anarqrst de de6iiiz: ne
saEcryrz ne futbolcu ne de bu tiP
herhangi Dirgey. Eger i5imize
gelirse opon0nist olaorliriz. Ne
istedi6imizi biliyoruz.

Biz Yrkrmcrlar {Abolitionniste)
gercekciyiz: tabii eger
''gerqekci"den anlaSrlan
''gUnrimuzLin buttin orsiiklerini
hazmeoebilecek kadar iskembesi
qeni$ degil de, 'likirlerini gerqek
krlmaya kararl" ise. I

N
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kilerle de var olabilecegini g6zden ka-
Qrrmaktrr. GerQi bu iliskinin deoigme-
si toplumun degismesi demektir, ama
yok olmasr demek de$ildir. insanlr!rn
0rettioi t0m ozgtirlrikqr.i tepkiter, din-
ler. felsefeler, doktrinler ne kadar fark-
lr olursa olsunlar bu anlaytgta ortakttr-
lar. Hepsine gore, i'iyi iktidar", tabi
kendileri ttlm adaletsizligi .son vere-
cektir. Hrrisliyanhk Tannya itaat edi-
lirse, Marksizm, kendi doktrini uygu-
lanrrsa, partiler iktidara gelirlerse her-
Sey diizelecektir. Yalnrz krigiicrlk bir
$art gereklidir. lnsanlann onlara itaa-
ti, oz iradeleranden vazgegerek boyun
egmesi. lgle bu kUQtlctik qart bugt-ine
kadar insanfugr gittikQe kolelegtirmig,
devrimlari geriye dUSUrmii$tur.

Bana oy ver, benim emrimde galrS,
benimle savag bunun gtinltik yasamt-
mrzdaki riRintidiir.

Tek bir dunya gdriisii bu doktrinle-
rin, dinlerin, felsefelerin drqrna ta$ar,
itaat, boyun eome oy ve iktidar iste-
mez: Liberterlik.

Liberterlik ozgtirlU00 esas alan
DUnya goruSr.idiir. Monarqi tek kisinin
egemenli0i, hiyerargi rutbe egemen-
lioi, oligar$i azrnlrgrn egementioi, Li-
berterlik egemenligin yoklugu demek- .

tir. Ozgrir[ik ancak egemenlioin olma-
dr0r libenerlikte gerQeklegir. Bu bag.
lamda ozgUrlU0ri kendi iktidarta(yla
dzdelegtiren izmlerle, dinlerl6 arastn-
da agrlmaz, uzlagmaz bir durum var-
drr.

Iktidar, Toplumdaki bireylerin ken-
di karar verme iradesinden vazgeg.
mesi ve bu iradelerin tek elde toplan-
masrdrr. lktidafl n yokedilmesi asltnda
bu iradelerin sahipleri tarartndan ge-
riye alrnmasr demektir. Yani iktidafl
yoketmek bir boglu0u yaratmak deoil
pay ederek yok etmektir.

Yukarda deoindioimiz altgkanlrk sa-
hiplerinin bize sordugu "lktidarstz ne
yapacaksrnrz" sorusu dzgrirlUkgU aqF
dan maddi temeldsn yoksundur.

OzgUrl0k, egitlik olmadrgr siirece
,gergeklegemez. Egitlik onun temelidir.
Eoer bir toplumda 629[ir olan vB olma-
yanlardan bahsedilirse biiyr.ik bir ya-
nrlgrdrr. Oyle bir toplumda ayrrcahklr
ve 629rlr olmayan insanlar vardrr. Her
tf:rl0 ayrtcalk, ne kadar "iyi niyet" sa-
hiplerinin elinde de olsa derinlegme
ye gider. Bu ytizden ozgiirl0k kavga-
sr aynr zamanda egitlik kavgasrdrr. Ve
bu kavga devam etmekt J tarih iki kar-
9rt kutup olan Otorite ve OzgUrl0k ara-,
srndaki qatrsmalara yenilerini ekle-

VE

lirleyici olan otoritenin kimin elinden
kime geetioi deoil, yrkrIp yrkrlmadrgt-
drr. Tarih, bunun saytsrz ornekleriyle
doludur. Roma larrn arslanlara H tns-
tiyanlan pargalatmastyla, 9 milyon ka-
drnln Htristiyanlar taraftndan "cadt"
olarak yakrlmast arastndaki farklth0t
boguna ararrz. Bize tarihten. mitoslar-
dan anlatrlan baEarrya ulasmtg kole is-
yanlan tekrar iktidan kaybettiklerinden
deoil, iktidar iginde kaybolduklann-
dan, amacr gozden yitirmiglerdir. Ya-
ni onlafln iktidafl ne yaptrklan yerine,
iktidarin onlara ne yaptr0tnt ara$ttrma.
mrz daha yerinds olur.

Otorite, kendisine kargr do$an tep-
kiler doorultusunda de0igmi$, gelig-
mi9, kurumlagmt$, bugunkri haline
(Devlet) ulagmr$nr. Otonte o kadar bri.
yUk boyutlara ulagmrgtlr ki sadece dt9-
tan olan etkinlioine, bireylerde igten
var olan kabullenme de eklenmigtir.
Ve bu yuzden binlerce, onbinlerce,
milyonlarca insan "erksiz yasam
olmaz" anlayrgrndadtrlar.

Bu anlayr$, toplumun ancak otori-
teyle var olabiteceoinden hareket ed+
rek, erksizlioin kaos. kargaga Liretec+.
grnden sdz etmektedir

Fakat toplumun sadece bir QeQit ili9.
kiyle varolacagrnr savunmak bu altg.
kanlrklann rjfl.inr.i olarak, degi9ik ili$- T

It ta alOZGURLUK
Abidin YILMAZ/BERLiN

insanIk tarihinin trim olaylafl, Oto-
rite ve Ozgr.lrluk arastnda, ya$amrn
kendisi olarak tantmladlgtmrz maddi
temelden kaynaklarian gattgmanrn
krdnoiojisidir.

Otorite. animalist yasamdan dLigu-
nerek. tepki gdsterme yerene0iyte ay-
rrlan insanrn, Qevresini olaylaflyla bir-
likte izah etmeye gahgtrKen yetersrz
kallp igine dri$trj0i] korkunun sonucu
olarak dinseldir. Kendisinden qr.iQl0
varhklafln ve Qegitli doga olaylart kar-
$rsrnda giiqsozlU0tinri gdren insantn
onlan Tann olarak kabullenmesi, bo-
yun eomeyi ve kurban ermeyi doour-
du. Otorite dz olarak. booun eoen rle
egdiren (burada korku) arasrndaki ihS-
kidir. Varsaytlan bir Tannnrn toplum-
daki rirrlnr,i bu baglamda dooal otarak
bir din adamr veya bUyticrldtir. Otori-
tenin temelinde, boyun eoenin korku-
su, eodirenin giddeti yatar. Stnttll top-
lumlar bu otorit6r iligkilerin LirrinildLir.
Onun tarafrndan yarattltr, korunur. ge-
ligirler. Yani otoritesiz stntf[ todlum ol-
maz.

Otoritesiz bir srnrfh toplum olamaya-
caor gibi, otoriter bir srnrfsrz toplum
dr.isunmek de olasr degildir. Otonte-
siz, srnrfsrz topluma yonelmek de oto-
riter bir metodla gerQeklegmez. Mev-
cut ororitoye tepki olarak dooan her
hareket iktidara ermesiyle bu ve bu-
na benzer.amacrnr yitirir. Burada oe- . mektedir.
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B/1. GEbtK

senoex,en A$Llf"\ I
Etrafrmrz stntrlarla qevrildiginde biliyorsunuz duq alanlartmrz o stntrlart zorlamaya

yonelir. Buna engel olmak m0mkun degil.
Ama etrafrmrzdaki stnrriart, "ozgur" istemlerimizi, gerqek tepkilere donusturdu0umtiz

ve dayanrgmayr bagardt!rmrz noktada, zorlayabiliriz.
Her tur dug unsuru: 9iir, oyk0, qizgi once tanr$mak iqin bahane.

Qalrsmalartnrzr ve dayantgma onerilerinizi bekliyoruz.

Not: Yazrlar, aksi belirtilmedigi s0rece, el yaztst o.larak basrlabilir.
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REFERANDUM..... REFERANDUM.....
6 Evrrll '987'de reieranoum varmrs. ikr trir oy l(urlan,laca(mrs ou reierandumoa: Ever - riavrr san-

duka (parcon sanork) bagtna gidecekmiSiz. oyianmtzia Trj rkive;nin geleceginr belrrreyecexmi5rz. Za_
ten I0rkiye nin gelmrsini, geiecegini hep biz 6eliriedik. 1g74,de.1gi'de.1979'da, 19ebde hep;iz a;_
lirliyorduk. Televrzyonda gordLiErlmuz yLizler bizrm aynada krfilmrs akisrerimizden baqka Qeyierde0illeroi.

NAIO'ya katlltrken bize sordular,. Drg borglan bilmem ne fonu ya da bankasrndan bize sorarak aldtla(
Her sene 1000 vagon portakal ihraQ edip bir tane fizeya bize sorarak aitvorlar.
11 Eylrjl 1980 gecesidg birtikte oturuo kararvermjgtik bu gidi€e bir.dur!,, demeye,
Asrlan tnsanlafl biz oylaflmrzla idama gonderdik, daha sonra da milletvekjll6n-
miz "asmazlar canlm ' diyerek onayladtlar idamlan,
Cop sokuiurken bize soruldu,
YOK bile.
Asgari 0cretlerimiz bile bize soruluyo(.
lnanmtyacakstnrz ama gecekoncjulanmtzt ytkarken bile bize soruyorlar.

, . 
12 Eyl0l "asken reJimrnr" yagadrktan sonra erimize tutu$tururan oy pusulararrna mal buimug magri-

bi grbi yap,S'y-oruz. biigisayar oyunu o!nayan Qocuklar grbryrz, doo;u origmeye oas ve hedefi t2din
vur. Hedef mi? lste sana seQenekrer. Evet orabiIr, hayrr orabrrir,S, 16, r8, 1ig, 1i1g partiden biri olabili(
belki ltalya'da old.u0u gibip-orno yrldrzr bile olabrtir, yeter kr sen drigmeye bas mikine iglesin, aman
makine islesin. Makine mi? Ha o mu? onu da brz kurduk, ataranrirz osmanooullan, vatan, millei,
sakarya filan. "Tikrr rkrr. bazen de takur tukur ama isliyor i9te. Ama arada bir seiin totunu uacagrni,
benim etimr kafamr iltan kapryorqarklan. makine bizlm canrmrz, helal olsun kolumuz bacagrrirz.

Feferandum ne gdzel bir $eyl Ben referandumu qok severim. Bundan bdyle i$ler boyle yLi"rlimeli
deflm. l$te oneflie m:

1-Ekmek tiyatfan, qallgma saatleri. asgari ve azamt rlcret. karayollanntn. demrr.
deniz ve havayollaflntn i$leyigi, hangi grizel kogkte kimlerin oruraca{r, bu sene
kimin k0qrjk Qocu0una Avrupa oyuncak alaca6t,
2-l\,4ahalle muhtafl, kaymakam, vali. 9u mLidrlr0,bu mrjd0r0, 9u bagkant, bu bag-
kanr, hakimiyetin nerede olacagr vei\eya olmayacaol, yunanlrlan, Araplan ya
da baQkalannrsevip sevmedigimiz. Osman,rn astltp asrimayacaOt, silahll birileri-

. nrn bizi ddvr-ip dovmeyeceoi, yarglglafln kimler olup olamayaclgr,
releranoumla kararlasUfl lstn derim

Ama oritrin bunlar olabilir mi? "Bu hayalcilik, ayagr yere basmayan brrinrn desteksiz atrsiafl 'mr
diyorsunuz?. Bu Kendi kendiniy6netmet Oiz ou tidirbtgun deOiti;"mi diyorsunuz? ,,Qokisterdik
ama nerdee mi diyorsunuz? "B0tin bunlar ormaz. olama:" mr diyorsunuz? o zaman verilenle yeti-
nrn kardeglerim. buyrun basrn srze gdsterilen iki, ro, rooo, JtgmJciJn birine. Buyrun basrn! Ama ben
Du rereranduma olmaz darim I

MeIih TEZGOR

6 Eyliil 1987 gdlerek hatrrlayacaotmrz
bir g0n olacak. REFEBANDUM

lnsanlar bir an "etkin" olduklar,.kant-
sryla oy kullanacaklar Zar,sandrga dLiq-
t0kten sonra biiriin sorumluluklanndan
kurtulup seyretmeye devam edecekler.
Tercihlerini "evet" ya da'"hayrr" deme-
nin larkr varmrscasrnayapacaklar. Onla-
ra sunulanr kendi istemleriymi$ gibi al-
grlayacaklar. sorgusuz sualsi2.

"Evet" diyerek vicdanrn!.ahatlatacak
kimisr, cezaeverindeki binlerce insanr
unutarak. Bundan da bir utane
duymayacak.

"Hayr. 1 diyerek birilerini cezalandr-
manrn hazzrnr duyacak kimisi.

S6yle yada b6yle bu soysuz sorguda
goqunluk yerini alacak.

Adr geqen "yasaklar" konuluiken kim-
seye sorulmadr ve re,erandum bir Seyi
deor$lirecek oisaydr eqe( inanln yasak-
lanrdr.

Bu bir kdr doorjSrl ve biz onlarln isle-
dioa gjba taraf olmak zorunda degiaiz!

Can BUnAK
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DAYAGA ,,CEZA,,MI?

GeQt'gimiz ay aralaflnda radikal feministlerin de bulun'
dugu (bu adlandrrma kendilerinin) bir grup kadln dayaoa
kargr kampanya baglatttlar. Gergi kampanyanln temel slc
ganr 'Dayaoa Kargt Dayantqma' idi. ancak dayaia ceza
aloganr da radikal feministler dahil ttim gruplar taraflndan
kulhnrldr. Bu ba6lamda feminizm, devlet v€ ideoloji iligki'
sins iliskin bir tarttsmayt giindeme gatirmenin onemli ol-
du0unu dfigunoyorum.

"Davaoa ceza" sloganlnln anlamlnl gozebilmek igin bi-
raz sui ve ceza kavramlarrnrn iizerinde durallm. lki insan
arasrndaki iliskide duygusal iletigim sevgi-nefret spektru'
munda qok de0igik noktalarda bulunabilir ve onceden he'
saolanmast olinaksrz sonsuz saylda seQeneoi iqerir. An'
cak iliski o iki insan arasrnda kaldlgl stirece bu davranl$
biciml;rinin hiabiri "suc" degildir. lnsan nsfreti yogunla$'
tr6inda saldrroan davranrslarda bulunabilir ve hatta kargF

sindakini old-Urebilir. HiQbir insani eylem kendi basrna
"sua" deoildir. "Sug"un olugmast igin o iki insan arasln'
dakiiliskidle YABANCI bir tiarinc0 oge daha bulunmasr ge
rekir. 6u da geliEmig bigimine hukuk dedi0imiz 

-toplumsal
normlardrr. Toplum, yani aynl mekanl payla9tlgl ongoru'
len insanlar ve onlart birbirlerine baolayan iligkiler a0l ar'
tlk bireylerin inisiyatiflerinin dlqlnda devasa boyutlara ulag'
trdrndabu toplumsal normlar donar, kurumla9lr. Devletin
nikuki temeiini olugturur. Bilttin devletler igerigi dedisse
de bir "sug" kavraml iizerins dayantr' r'Sug" kavraml bir
dizi de yaptrnm (9o0u zaman bir toplumsal 6c alma me'
kanizmisi) gerektirir, "ceza" vs sug'ceza kavramlannln
pratioe gebi;ildioi bir siireq, "yargrlama" vs "inlaz". lgte
inodern toplumun, yani bir tanlmlamasi da "erkek egemen
toplumsal sistemin ' iskeletinin temel60eside bu yaprda-

dri. Polis te$kilat!, mahkemeler' ceza evleri. yasa'
koyucular, yiirutme organlart. Devlet de biitiin bunlardan
bagka nedir ki?

"Sug" ve "ceza" kavramlnl kendi gtindeminde tutan bir
akrmrn avnr zamanda devlete kar$l olmasl olanakslzdlr'
"Suc" kivramrnrn iqerigi tarihsel olarak degigebilir kuS-

kusui. ornegin Allaha inanmamak belli zaman ve mekan-
larda 610m cAzast gerektiren bir suqken. Artk birgok iilk+
de sug olmaktan gtkm$tlr. "Suq" kavramlnln igerioinin de'
6ismosi rcin verilen mticadele kavramln kendisinin sorgu'
iamaz, dotayrs,yta anti-otoritsr bir karakter taqlmaz. olsa
olsa devletin tethi mantlglnrn sonucudurlar. Dayaoa ceza
ierilmesini talep eden miicadele de bOyle bir mocadele'
dir. Peki b6yle bir mUcadele "leminist" olarak adlandln'
labilir mi?

Feminizm neyin adldlr? Erkek egemen toplumsal sisla-
me karsr kadrn duvarliLClnrn adl mr, yoksa dtinyaya kadrn'

erkek kargrth$rnrn'penceresinden bakan bir ideoloiik yak'
lasrmrn mi? Feminist pratige baktlolmlzda bu soruya her

Tayfun GONUL

ikisinin de cevabrnt veriyoruz. O zaman bir de hangi femi'
nizm sorusunu sormak gerekiyor. Esitlikgi femlnizmin ideo-
lojik yaklaqrmr aqrk ve ortadadtr. Onlar varolan ekonomik
ve toplumsal sistemin kadtn-erkek iligkilEriyle gorece 6zerk-
li0ini g0ndeme getirip, sisteme dokunmadan, hayatln her
ahnrnda ekonomide, kamu yonetimind6, ailede erkekle
eqit konumda yer almanln pegindedirler. Bu ytizden rahat-
hkla kadrnlar da kaymakam olsiln, hatta zaman zaman or-
duva alrnsrn divebilirler. Onlarln baklg aqlsrndan bakll-
orqjnda dayada 6ezantn elestirilecek bir yanr yoktur. Erkek
egemenligine kargr kadtn duyarhl6lnln bu ideolojik vetsi-
yonu igin devlet ortadan kaldlnlacak degil, fethedilecek bir
alandrr. Somut bir tarihi hareket olarak leminizm uzun yll'
lar bu yaklagrmrn adtydt ve temel sloganl da kadlnlara oy'-
du. Gdr0nen o ki, ancak 1980 sonrasr T0rkiye'nin giinde'
mine galen Feminizm hala biiyuk 0l90de esitlikQi bir ka'
rakterlagtyor. Sosyalist-leministlerin de bu konudaki sa-
vunusunulahmin edebiliyoruz- Evet q0z0m de6ildir ama
bugUn iSin atrlmasl gereken bir slogan Bugtin igin gsrek'
li! irpkr Aevlet gibi, para gibi. aile gibi. Bu yakla$tmtn eleg'
tirisi b0t0n Kara sayrlannda oldugu iqin uzun boylu 0ze-
rinde durmayacadrm.

Gelelim Radikal Feminizrne bence radikal leminizm bun'
dan sonra ilerleyebihek iSin $u dilemnayl 96zmek zorun-
dadrr ideoloii mi-duyarhhk mt. Bunlar birbirleriyle qeligen
geyler mi? Kimi zaman deoil, ama Seligtiginde m9rkezi oto-
iit6yi olumlamak gibi vahim hatalara yol agabiliyor.

Handan kigisel bir sohbetimizde Dayaoa Ceza derken
devleti vardrma ca6llrmadrklarrnr cezayt kendilerinin vere-
cekteriii savundu.-O an kavrayamadr0lm bu aqlklama ko-
lavcr bir acrklama. Nastl cezalandlrrlacaklar? Ornegin bir
ar'kadaglannrn ya da fsminist literatiirde konusacak olur'
sak, hehgerileiinin dayak yemesi durumunda birlesip, el'
leflne sooalannr allo c herilin kafaslnl klracaklarsa buna
bir itirazrm olmaz. Ancak bu bir tePkidir ceza deoil gtinkil
"sug" kavramtna dayanmaz, bireysel inisiyaliflerin 9ai9-
ma ilantnda gegen bir eylemdir. igin igine toplumsal norm-
lar karrgmaz. Feminisi dergisini glkaran arkada9lar daya-
6a ceza derken, samimi olarak tepkisel eylemleri savun-
hus olabilirler (ben b6yle olduouna inanlyorum). Ancak ka'
mu6vunu etkilemeve v6nelik bir kampanyada anlaqllan, bu
deiiidir. insanlara'feministler dayaga ceza derken ne de'
rne-k istivorlar dive sorulduOunda, ezici gogunlugun varg
ce6i ce'van. 'daVak atan erkeklerrn hapse atllmala-
nni i.tiv"ilur" olacaktrr. Tabri bunun iQin bu erkek-
leri icin; koyacak hapishaneler, onlarln hapise atllma-

larrna karar verecek hakimler, kendi ayaklanyla hapise gir-

mevi r€ddeden 6rkeklsri zorla hapise atacak polisler, bu
dava srrasrnda taratlarl savunacak avukatlar, btit0n bu ze-
vatrn aecimlerini temin etmek icin Uretim yapanlar, de0i9
tokusi sa6lamak igin para.., Radikal feministler kadtn'
erkei eEitti$i deoil,-yeni bir dilnya istiyoruz derlerdi.
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9u tablo pek yeni bir d0nya gibi gelmedi bana. Stella
Ovadya Marks'la birlihe arttk soyutlnsandan bahsedilR.
meyecegini i$Ci sntlFburjuvazi, kadtn-erkek gibi toplum-
sal kategorilerle qoziimleme yapmak gerektigini soitiiyor.
Ben de soyut insan kavramtnt analiz aract olarak kullan-
manrn yetersiz olacagt gdriigundeyim. Ama yukanda anF
lan an az onlar kadar soyut kategorilerin iss iehlikeli oldu-
gunu dugiinoyorum. Dti$0ncemizin merkezine her biri bir.
birinden 9ok farklt hiqbir toplumsal norma sromayacak so-

mul insanr yani bireyi alsak diyorum.
Hayata kadtn-erkek kar$tlrgindan baknotnda, diger bii-

tun olugumlan gerektioinde kullanrlabilecek olugumhr oh-
rak goriirsiin. Radikal feministler, bu gtkmazdan kunulmak
iQin br,iton otoriter kurumlan "erkek" olarak adlandtflvor-
lar. Devlet "erkek", kapitalizm "erkek", bilim "erkek,"vs.
Bu olusumlann bugiinkf, konumlannt kadtn-erkek iligkisi
ae rsrndan tantmlamak istersek, bu nitalemeler dogru, an-
cak bu kurumlafln varolduklafl siirece erkek kalac-aklannr

DAYA64 KARSI sAVUNMA YOL LARI
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sovlomek saQma. Duyarllgrn bu ideoloiik sunumunda ls'
rai etmek insant hareketsiz btrakabilir. Orneoin son ylllar-
da evlilik iginde de trza geqme bir suQ olarak kabul edildi.
Radikal leministter ne tavtr alacaklar bu durumda, erkek
devlet erkek egemenlioine karsl tavlr allyor' Kendi keytin'
den yapmryor bunu kugkusuz. Feminizmin etkinlioinin'
devletteki yansrmasr. Toplum igindeki gUq iligkileri d€gi$'
ti6i stirece, devlet ve benzell bu giiq.iliskilerinden gdrecB

oierk kurumlann da niteligi degi$ir. ozellikle kapitalizmin
bu konuda -ysni duruma uyum saglama konusunda- son
derece yetenekli bir sistem oldu0unu gozardl etmemek g+'
rekir.

Bu y0zden egitlik9ilerin programt gergeklaqebilir bir $ey'
dir- V6 her gergeklegebilir program gibi hiqbir devrimci oz
tagrmaz. Qe9itli otoriteler zaman iqinde, erkek, kadln ve-
ya n6tr olabilirler. Tarihte bir zamanlar matriyarka da var-
iI. Bunun qok tartrsmalt oldu0unu ona s0rtiyorsantz. O za'
man kadrna iliqkin saytli iktidar alanlarlndan hala varh0lnl
stirduren birini ornek g6stereli.m: Anne ile gocuk arasm'
daki iligki. Bu az otoriter bir iligki biqimi midir? Kocasln'
dan dayak yiyen bir kadtn, pekala gocugunu da dovebilir.
Qogu zaman da boyle yapar zaten. ldeoloji yucelticidir ve
ototiter kurumlagmantn baqka biqimler altlnda da olsa siir-
mesinden bagka bir seye yol aqmaz. Kadtnlar gahanedir,
derken orkek egemenlioine kar$ bir duyarhlk degil, kadrn'
erkek aynmrnda bir taraltn yani boyun eoerek ve egemen
ideolo,inin tagrytcth0tnt yaparak, eline ftrsat geqtioinde de
iktidar kavramlnrn 620nii hig sorgulamadan kendi alanln'
da iktidan kullanan kadtntn anlamslz ve tehlikeli yilceltil'
mesidir sozkonusu olan. Aynen i99i stnrft mitolojisi gibi bir
kadrn mitoloiisi yaratmantn "ozgtlrlUk" idealine hiqbir kat-
krsl olmaz.

Feminizmin ideoloiik sunuqlanntn en tipik orneklerinden
biri "Cinseltigin Diyalektioi" kitabrnln yazarl Firestone'dur.
Firestone bu Kitabrnda kenc,isinin de hiq srkllmadan aclk acrk

soyl€digi gibi Marksist-Leninist qozumlemedeki i99i slnlfl
gelen her yere kadrn, burjuvazi gegen her yere de erkek
koymug. Boylece enteresan kavramlar ortaya glklyor, ka'
dtn devrimi, kadlnrn onciiLig0, kadtn diktatdrlUgti (9aka et-
miyorum bu da var) gibi. Marks'ln kavtamlarlnln hi9 degil-
sa bir mantror vardt, i99i slnftnln b0y0k bir qoounluk bur'
iuvazinin ise kuQiik bir aztnlk olmasl saptamaslndan yola
'qrkryordu. 

Kadtnlarla erkekler yaklaglk olarak sayrca e$it'
ken, su kadrn diktatorliigii nasrl gerqeklesecak? (Kazata
gergekle$irse, pek de anlamh olmaz tabi. Kadtn egemen
ioplum da aynen erkek egemen toplum gibi cinsler arasl
meydan savagr verilen bir arena olacaktlr.)

Feministler gerQekten yeni bir d0nya istiyorlarsa, erkek
egemenlioine karst kadtn duyarhlStnt harekete geqirme'
ye yonelik kadrn inisiyatilleri gerekli, ancak yeterli degil-
dir. Anti-cinsiyetgi erkekleri de igine alan bir perspektit ta'
sarlamak gerekir. Bu da ailenin ve toplumsal cinsel kim'
liklerin ortadan kalkmastnt hedelleyen Cinsel Devrimdir.
Cinsel dsvrim erkek egemen topluma karsl egemenlik kav'
ramtnrn kendisini sorgulayan bir yaklaglmdlr. Her devrim
oibi bu devrim de liberter anlaylgla tasarlandt0lnda ozerk
inisiyatillere dayanrr ve bu durumda kadrn'erkek ayrlmF
nrn baskrsrnr esas olarak iizerinde ta$lyan kadlnlafln inisi'
vatilleri olarak, baSka bir deyigle, ideoloii deoil, orgiltl0 bir
buyarhhk olarak, feminizm kilit bir rol oynayacaktrr. Ama
ancak bu durumda.

Kaldr ki hayat,n yalnlzca bi!'alanlnda, ornelin cinsellikm
alanrndaki devrimin diger alanlardaki otoriter kurumlaima

yrkrlmadan olanaksrz oldu0u, baqka bir ttlr eklemlenmeye
v6 yozla$maya ugradr!r 50'lerde Avrupa'da baglayan cin-
sel devrim hareketiyle, ortaya Qlkmlgtlr. En sonu bu cin-
sel devrim de makro-mikro bUt[in otoritelerin ylkllmastnt
hedetleyen liberter bir toplumsal devrim tasaflmlnln bir par-
qasr olarak kendini algrladr0tnda, gergekten Fladikal adlnl
taSrmaya layrk olacaktrr.

Bu bakrg aqrsr, dayaoa karll dayanlsmayla (liberter bir
iQerik lasryan bir slogan) "dayala ceza" gibi oloriter ige'
rikli sloganlann aynr anda attlmaslnr olanakslz kllar.

Bu tartr$manrn kampanyantn bundan sonraki ydnelimi
igin de onemli oldu0unu diiq0noyorum. Dayaoa kargl da'
yanrgma nasri somutlanacak. Bence artlk Kadln Qevresi
veya Qevreleri yayrn-propaganda ve propagandaya yone-
lik eylemlerin bir adrm otesine geQerek. dayanlgmay ha-
yata gegiren yaprlann oluqturulmaslna girigmeliler. Nedir
bunlar? Dayaktan kurtulmak isteyen kadrnlarln sl0lnabi'
lecekleri. bannabilecekleri evier, hukuk blirosu, bu kadln'
Iara ig bulmaya gahsan brr gonillLiler ekibi. qocuklannr bl-
rakabilecekleri kreg ve bu stireci finanse edebilecek ka-
drnlann gahgacagr qernigevskivari bir atelye (Qernigevs-
ki, Nasrl Yapmal, adh kitablnda uzun uzun gene kadlnla-
nn galgabilecekleri bir iplik atelyesi tasanmlnl anlatlr.) gi-
bi somut toplumsal€konomik orgiitlenmelerden olusan bir
kompleks.

Higbir feministin boyle bir $eye haylr diyeceoini sanmF
yorum. Ancak orneoin esitlikqiler butun bunlan devletin
tapmasr gerektigi. yaPrlacak olanln devletten bunu talep
iltmek otduounu aogunUyorlar. Devletten herhangi bir gey

istemenin ne anlama geldioini hayal etmek yeter. Orne'
Oin bdvle bir devlet dayakevinin ba9lna once bir mr.idUr g+
iirilir.'iurda girig qrkrg saatleri konirol edilir. Atelyede Qbk
az para kargrlr$r gahqtrnlr (devlBt atelyelerine en giizel or'
nek cezaevlerindekilerdir) vs., vs..Yani bir hapishaneden
-aileden- kaqan kadrn bagka bir hapishaneye kapailhr.

Badikal feministler bunu sezdikleri igin boyle bir daya-
kevi iqin devletten sadece polis korumasl istiyorlar. Ger-
qekten de krzgln bir koca'Jeya babanrn saatli bomba gibi
bir gey oldu!unu kabul etmek gerekir. Amacrm bagcl dorr'-

met< dlsaydi dayaoa kendileri ceza vermeye kalkanlar' bu
iSin ostesinden de nasrlsa gelirler deyip alay eder gegor-
Oim. iote iOeotojik yaklagtml terkedip, kendini Iiberter dev-
rimin bir pargasr olarak gdrmBnin onemi burada ortaya 9l-
kryor. Bu "dayantqmayar' devleti bula$tlrmamanrn tek yo'
lu, aralaflnda kuskusuz erkekler de bulunan
"Ozq0rlijkcUleri" de diyanr$mantn kapsaml iQine almak'
trr. du dayanrgmada lib;rter erkeklerden destek istemek-
ten gocunan ideololik yakla$Im, devletten yardrm istemek-
ten iagrnmaz. Oysd potis oraya salt korun!aya gelmez, asll
olarak denetlem'eye gelir. 0ine$in baba basklslndan ka'
gan 17 yagrndaki 

'bir 
krzt, yagt tutmadlol gerekqesiyler eti

ienin, (erii6i benim diyerek, babasrna teslim eder. lgte
bir duyarhh!rn yerine bir ideoloiiyi geqirirsen boyle bloke
olursun.

Yazry bitirirken, kadtn mitinginde kullanrlan dayaoa caza
oankartlarrnda ceza sozciioi.ini:n Ust0ne bir qarpl i$areti
i<oyup, dayanigma pankartlartnr Qooaltmalarrnr oneriyorum'
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FEMINIUM ?

Kadrnlar "dayaoa kargr" ylrUdrikten, 1000 kigiyi bira"
raya getirdikten, pencerelerden alkrs ve tezahurat aldrk-
tan sonra, gorrinen o oldu ki, Tiirkiye'de Feminizm'in ge-
leceoi var.

Evet'!Mayrs" dergisi bile "kadrnlann kurtulugu bizim yo-
lumuzdan ge9or" minvalinde de olsa feminizm rizerine yazt
y.vryorsa, T0rkiys'de feminizmin geleceoi vardtr.

Krsa bir siiredir TUrkiye'de ahsrlmadtk olaylar oluyor. Ka-
drnlar y0royor, "Feminist" diye bir dergi gtktyor, egcinsel-
ler aqfik grevi yapryor, birileri de gidip kaplumbagalara "sa-
hip grkryor". Ardndan her kesimden insanlar (yani aklm
ve hareketle0 bu yaratrlan Seylere "sahip gtkmaya" bag-
hyorlar- Dogu Perinqek bile kadlnlardan, "qevrecilerden"
yana.

Ben bu yazrda aralanndaki bir dolayrmh ortakltk nede-
niyle, ozelde ,eminizmden ve genelde de feminizm. liber-
ter hareket iligkisinden soz etmek isliyorum.

Ulku en dar sosyalist "Mayrs".
"Kadrn 619iitlenmeleri drinyaya b6yle bir oncU g0c0n 962-

iiyle bakabildikleri, mUcadelelerini nihai amaca ka-
nalize edebildikleri zaman kadtn-erkek esitligini sa6.
lamada onemli adrmlar atmrs olurlar." ('1)

de sosyalist olsam feminizmi yonlendirdikten sonra, bir de
illaki mass edecegim diye tutturmazdtm! Ktsacast britrin
bu t0r hareketler karqrsrnda aynr indirgemeci mantrk qalF
Sryor ve buyuruyor: "Feminizm yok, Sosyalizm var", "Eko-
loii hareketiyok, Sosyalizm var." lllaki biri de birine onder
olacak. $imdi ben de kalktp, "Feminizm yok, liberterizm!
(ne demekse bu haliyle) var" demeyecegim. HiQbir liber.
terin de bunu diyebilecegi kantstnda de0ilim.

Ama neden? Tantqmaya gah$acaotm sorun da bu za-
ten, Ekoloiiden park alanr agma gevrecilioini, feminizmden
kadrnlann da milletvekili, miidtir vb. olma isteoini anlamr-
yorsak eger, ortak olan qok onemli bir nokta vardrr.

EVRENSEL HAREKETLER
"Kara"da daha once bir yazlmda Liborter hareket, ta-

rihsel degil, evrensel bir harekettir diye yazmtgltm. Bu, li-
berter hareket, otoritenin tarihsel dOnemlerle ve gorung0-
lerle srntrh bigimlerine, sadeco bunlara kargrdrr anlamrna
gelmiyor. Bu, liberter hareket ydneten-yonetilen, somriren-
somiir0len iligkilerine herhangi bir tarihsel donemde kar-
grdrr anlamrna gelir.

Kemal DEM|B

Kanrmca radikal bir feminist hareket de boyledir. T{.irki-
ye'de hepimiz biliriz, erkek otoritesi ne zaman grindeme
gelse, "ozelestiri"nin temel belirlemesi: "erkeklerimizdg
feodal ka|ntrlar var" olmustur. Erkek egemenligi "feodal
toplum"a ya da belirli bir tarihsel d0neme 6z90 degildir.
Yaglrlar ve savaggrlar otoriteyi kurumsallaqttrmaya giriqtik-
leri g0nden beri, "erk", "erkek" kavramtntn olugturulma-
sryla at ba$r geri$ti. Tarihi biz yazmadk, yazabild.ioimiz dG
nemlefl de Qok dolayrmlr ve garprtrlmrs oldu. Ne liberter ve
ne de teminisl hareketler tarihsel bir temel rizerinde dura-
bilirler, onlann temeli ancak moralve estetik olur kantstn-
dayrm. Bu bakrmdan, orneoin "Feminist" dergisinin 1 . sa-
yrsrndaki "Feminizmin Adr" baqhkl yazrdaki:

"Sosyalist r-ilkeierde de kadrnlar belli kazantmlara
raomen, ezilmeye devam ediyorlar" (3)

tUnlnden bir crjmleyi yadrrgamamak elimde deoil. Qtinkrl
radikal bir feminizmin tarihsel bir qdzl.im peSindg oldugu-
nu dtigrinmriyorum. Bu "belli kazanrmlan" merak ediyo-
rum. Yoksa bu crjmlenin yazan bildik "Cumhuriyst TUrki-
yesi'nin Trirk kadlntna getirdiklerini" de belli kazantmlar
olarak gormek zorunda kalabilir. Tam da bu noktada, sdy,
lenebilecek ya da olumlanabilecek ''pozitil tarihsel
belirlemeler" ya da istemler ileri s0rrilebileceoi kantsrnda
deoilim. Tarihsel plandd radikal feminizm negatil bir s6y-
lem oiugtururken, onun pozitit soylemi, ancak evrensel
planda kurulabilir diye d0gUnr.lyorum. Liberterlik tarihe red-
diyedir, ben feminizmin de bdyle oldu$unu sanryorum. Bu
baolamda, "Daya$a kargr" yuruyuq, bsnce dooru bir ta-
rihsel istem Uzerine oturmu$tu.

LiBEBTERLiK KADtNLARt KUBTAFABiLiB Mi?
Bu soru ve bu sorunun yanrtr, toplumsal devrim soru-

nunda dLig0mleniyor. Ekoloji, Feminizm ve liberterlik anti-
otoriter hareketlerdir. Ama bu, bir ve aynr hareketlerdir ve-
ya birle$mek zotundadtrlar anlamtna gelmez.

19. y0zyrl liberter d0S0ncesi ile 20. yuzyll feminizmi ara-
slndaki ba6lantr, 20. yuzytl libener drigUncesinin feminizm-
le kurduou baolantldan daha zayrfttr. Tabii bu durumun gok
kolay anlaSrlrr nedenleri var. Ama Bakunin'in '19. yiizyrlda
yazdr0r;

"Patriarkal toplum, devlet iktidaflnrn okuludur"
crimlesi dogru olsa da yeterli degildir.

Gtiniim0z0n liberter dtigunce ve hareketi, dtinyanrn bir.
qok yerinde ekoloji, bang ve teminizm hareketleriyle qok
yakrn ilifkiler igindedir. Ama "aynt" degildir. Neden? 8rin.
kri liberter dti9rince ve hareket, perspektifini otoritenin oz-
giin biqimlerine kargr kurmaz, fakat soyleminde yine de
devlet, odak noktasrnr oluqturmaya devam eder. Fakat bu
durum, liberter harekete anti-otoriter s6ylemlerini otorite-
nin ozgun bigimlerinden kalkarak kuran, ekolojiya da fe-
minizm gibi hareketler uzerinde hiyerargik bir 0stunlUk sag-
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lamaz. Biri ya da 6biiru once gelir denemez'

Antr-otoriter hareketler. su ya da bu soyutlamalann,otesrn-

aeioolumsat devnmrn degi$ikveklorlerini oluEturaDllrrler'

Fakat libener hareket ve oL'lsuncevle tru ozqun. Kdr'

krg noktalarrna sanio hareketler araslnda temel Dlr larKll'

lrk da yatmaktadrr.

Otoriter toDlumun her yanlnda htikiim suren ve kendisinl

I";;;i;;;il;.;inoritede iraoe eden krsmi otoriteleri vok

"i'i'"i",i 
:*irro'otorite 'nin onadan kalkmasrndan dem

;;;;i ;" iiil"; iqi Lot oir tutumsa, krsmi otorrtelerde-n

lE. 
"i:iir,-"". 

u, rismr otoritelerin yenrden uretimrni sag-

ir-'ir" onrarr orrarava qetiren ve uyumlarlnl yansltan klsa-

t?.l r,Jrl o,o, ta"ri oii gergeve 
'ginde 

birle$tiren makro-

Ito*iiii,;;J"n i6z etmem6k ve ona kargr bir mr'icadele ge-

listirmemek de iQi kot olacaktlr'

Bu badlamda liberter hareket. klsmi otoritelere karsr md-

""iL"-.-'J" o,iitin'kendiliOinden' (yanr hiyerarsik ola'

iJf-turJmtasmamrq) hareKetlerr desteklerken otorrteys

i.li.iidJiri"ili ,,.:iidelenrn ner tilruntrn ver aldr0r brr,bi-

toekp aianr olabtlmeKtedir. Bug0n dUnyanln olrQoK urKe-

.jIo" rlt,i,t"ir"r. t"mrnist harek;tlerde ya da ekoiolr hare-

i.,-r. ino" i"no' konumlarrndan hiQbir tavrz vermeden et-

kinlik oostermektedir ama yrne bu bireyler' lrbeder nare-

t"iin dii."lr.lri,:Ou iQrnde yerlennr alaDilmektedrrler'

sriohesiz vine libenerler' 'Dayaga karSr" bir ytiruyu$te

"r*-ot< 
ve ka6tn kateqorllertnln toplumsal kategonler ol-ou-

Er",iuiir".i s"i"i""t f eministle;rn sanki.bu ayrrm do0al-

i,,lJriinioit""vr", olarak "dayaoa kar$r" lavrrlan.nr orta-

vai<bvmava geien erkeklerrn" hiyerarsik blr tavrrla arKa'

i"n J" .,it.ir"" yilrUtiilmeterini eleltirirler'

ci. kadrn. 06renci qibi veri durumlarl kendisine.temel allr
sa, varacagl noktalar bunlar oracaktrr' Evet "Kadrnlar Sa-
i-.nlilr;. ima "isciler ne kadar sahane" ise''ogrencrler

;;l;;t;h;"rl=", o't'' i"tt" o"gil 'Yakrn tarih iEqile'

',ii 
'::illi': 

LLr"r< ne kadar "gahane-' olabildiklerini gos'

iJili ':iiriiiiiiiitrineoiil 
sibi pozitif bir on belirleme ile

!i'-iir, .j,i-"-"iii t6pirma rarqi ne oerece mucadele edile-

[iini:':ii.'rli s"i anedir' diverek vola Qrkan Marksistle-

rin sermaye egemen topluma kar$r ytiriitttikleri l(adar!,1-+

,.iii ult6ur"iin "Kadrnlar Eahanedir" demelenni anllyo'

;il;#;1. Ciirkti-uirev sinaneoir' T0rk marksistlerinin
i,jl'iIJ'i,' l,,,,i,l"l"r viiiiiitit<ten sonra, igqiler qahanedir

I;;;;'i;;i;;p: :' ;"/Giitrer sahanaoir" tarzrna vardrrar'

iii.i"i.tiii a" 
-.,a"t 

f eministter Eahanedir" demek istiyor'

i"ili.'rijrr"rio,EJesim brr Eev vok' Ama pek de.sahane

ffiffi;;;'fi;;0O"irm raoint'ai adrna fazla iddiah bir sav

;:',';;"; 1";;;i;"ii. cesitliliklere sahip, feminist birevlo

ii iriiarorgr oir oergi oiaiar bu belirlemelere ne kadar Ka'

iii,ul,i onr'oir"."rI Ben Ayse Diizkan'rn bir karikattiriin'

;;'"i"jk;",;iluiii;'xara'tvi, brrakn "Kara"v' erkek es+

;;Hiffi;;;;;; mriiadeie veren birqok "kadrn" milita'
',ii".iiil#,i", rro"ri"i niiet<eti uir grrprda ha$avrvermesi gibi

;i,1i;Hi,i;g;;;;cak oeOi rim izemi n' s'7 shl 2e) Yok-

L no.' io r,itr,,ni Handan KoQ'un 'mt'idiirl0k" ve "sahip'

iEiioJii'v'*li'oi,'iioptutit' masumlar" toplumu de-

;i ;;ilrk"; Yil"lr;;dur. Birevleri ve hareketleri bu t0r ko-

ijr.i'i.i""'rili",iv,i,iafrimax vinil "suclu" ilan etmek' her

i?'iji'iiii?i,i,:i[r]. iJter xi ou vaprrmak istensin Avse

;1;i;; ;-iil;;;;iairiar. oovte 6ir koravohktan hareket

#ffi i; ;;'ui-;;iesiiriieri ni "" trao r nlara sahane -uf 
uklar

il;U-s;[n;oi;'o"i9itino" vavrnlavatak' "Kara"va

;;;l#;yl;k-,iff na oilisetirmeden) ucuz militanlrk tavrr

igindeler.

Liberter dtl$iince i98i-buriuva' erkek-kadln' tiorenci-

ddlrei;;; v6- i"pi;msii t<ate!oriterin karqrsrna' bu avnm'

ffi ;;ft ;; i;ixmastnt istev!rex Qrktrornda'. liberalizmin
ri:i:;;lii;;;;;;;i;crim,vor. tienrm oe'ben" oldu0um rqrn'

;]ff" bil;;rui;inJa :1e'iet" olarak"'erkek" tahakk0'

;iiff#i;;;Aori olarak tasarlanmava tahamm0ltim

ijii.'"U.i.iiti'-ui,', oui, beni" asagrlamanrn biryoluolarak

i"iiin,vii."' tg"riaen viirotmek)? Ama Qubuk bugune Ka-

Jii lairnrar jievtrine 6iikiildu, i<adtnlartn kendilerine gu-

;; 
,t<lIffijaii,ain 

biraz da kargr vone biikijlmesi ge-rekli

oirnti?,i", 
" =rrn da otoriter bir pedagojik tavrr iQrne grr'

misi olacaksrn,z gibi geliyor bana'

Fakat. 'Feminist hareket" ve ozelde "Feminist" dergi-

.i'.friilitoii#i'il",ir"nn, stiioutotixt"ti (ki "Feminrst" der'

;i:;:' ;;;i; il ;i;;iu durumdadr0 s0rece destekrenmesr

::i;,;k";"'i;;;; i;;; ieren oir " geierditik" orarak anramak

ia 1'ayda var; hareketlerdir'

G elellm taa ba$ta sordugumuz sorunun cevablna: Liber-

t# ['[ll;;i.-;il,1:;;Liti'"'iz au'o'u v"nrre bir sorudur'

ft;;;il;;;i;il iimsevi kudarmak icin bir prosramr voK-

il;:1ft,;t-i;;;;iei t<uriutma votunai olan birevlerin ka'

ffi;H;ft;i;;Li oi' xisiri( oeOit' ozel kisirikrerin ma'

tem atiksel olmayan toPlamlolr'

Frikat sorunun ikrnci krsmr da yanllStrr' "Kadlnlar kurtu-

riiiiii]i;'ii,i',ii" iadrnlar "kidrn" olduklan silrece kur'

liilu'i'l,li. evil llir."r,(ierln "ertex" olduklarr surece kurtu'

i].iiri'""ri1it' gibi sorun dayatrlan "kadrn" olma,konu'

"ii]l.il"iJJir""r,tir' 

Baska kedrnlarla birlikte erkek ege-

ffiioiffi; i;;ii ,n't"o"t" etmek baeka bir sevdrr'

"ka(ln" olmak baska.

"Feminist" derqisinin 2. saylsrnda bir de tistelik bu konu-

oaiazLasrvla tatihsiz bir yazl qlktl' "Ferninistler lnsanl Ya'

;;i;:'U;i;lii;rra, vine tititsiz bir belirlsme vaparak

iJ)i"i'r',4-.i^:i oiv""ornyor. Max liberalizmin "insan ' kav-

)'^-,nr,'o-riirra r'" isci 6larak ortadan yoketmi9' Yoketmrq

oe nJ otmrrs. yox ettigi bir slnlflama yerine yeni brrslnllS'
i'-" "^r.t.,1. Onun miantrksal sonucu da "proleterya drK'

U[iild,rl.'i"k=; Stella ovadia da kadrn' erkek topium-

sat t<at6qoriterinin ortadan kalkmasrnrn "tarihsel olarak zG

,",?1, ui "-""r-.ii:; 
ori, uir "kaorntar diklatorlii9ti" mii 6n-

LTriilr8il'riir"'r";-inGt" dergisindeki onca i'tarihselci"

iaL: ffi 
",a-j; 

d;ijiten son'a-'intan" ister istemez bov-

il'::tri"iiii","" xapiirvor' varx 'insan ' kavramrnr vokel-

ii",ii'viiiiitio" r5ndince gostermietir' Stella ovadia' is-
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l-q!1.T,T,r. qah$mak ve bog zaman arasrnda bdtijn-
I,r Stl: Boa zamanlanmrzr, gairgarak tirettixtenmizl iatina'|maKia sec'rvor" oYsA gengrri
YE$Am BA$rA Y8DE.,

Kompanrmanda bir kadtn ve Qocuk vardt. ikide bir an_

::slleleoinr ceki$tiren cocuk, drgafl Qrkmak istiyor_
ou. Vocugun mrzmlzlanmastna son vermek tsteven an_
ne.,kondorda bir polisin bektediOini ve orada oirnivin
Kotu, qocuklan yakalayrp hapsettiOinl soytedi. Eijer!o_
cul(.t(aptyt agma cesaretini gosterseydi,lki Oneri oLr-
9ekre kargrtagacaktr: '1- KOB|DORDn pOliS VOXiU.

a_ ANNESI BiR yALANctyDt.

Soldan_sa0a: 1/Kimilerine gore her geyi o be.
h eL zlBit detgi adF Bir organ. afeiiispanyot
narasr. 4/Bir soru. 5lBudistlerin kemik ucu- ;,O
i9 qok gr.iQ" antamrnda bir soz. 6/8i teta$ bi te-
la$. Tfiersten: Kimilerine gore her $eyi pek de
belirlemez cantm.
Yukandan a$agrya: 1/Ev idaresi. 2/Doha, kur-
qun, tLikenmez..-Alfabenin M harii. 3/Orgeneral
olan er. ltalyalarda bir ova. 4/Bir gosterme srratt.
lmam trirkusri. 5/OOODN harf lerinin biigekil_
de srralanrgr. 6/8irsu- Bir meyv a.llidaresi ev.

''Saoilk ve Sosyal yardrm Bakantrgr,,, bir genelge g(jn-dererek. hastanesr ve Qocuk dokroru ouruian irderJioershal teoavi merkezt kurulmasrn, istedi..l 
- '"'-'""
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llorlanesi ve qccuk do!,Iocrs

gn,Eogan\o.r: SgyBtyE
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Cri... Yasamr gel releYen,
koruyan, va5a-ma kaYnak
olan bir sanattn rengldlr '

SaBlamltEtn 'g[renin simgesidir.

Gri, yaPrlann, barajlartn,
koprdlerin, okullartn,

fabrikaiann, konurlartn
ra maddesi olan

gimentonun rengidir.

Gri, tiretitoloi sevrevi or0 tdpra$yll P:f."1:,13j I?XPIi;
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a Handan' a
. Nedelko't
. Begiim, .
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a Nesfin' a

Bir gimento fabrikasl ilant

ffiAil";;.-: aninrir oetter' 
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Nikolas Sacco,
1891 ytltnda ital ya,nrn
Torremagiore $ehrinde
dogdu.
Tutuklandt0,nda
29 yagtnda,
ayakkabr fabrikasrnda iSQi,
evli, biri ktz biri oqlan,
iki gocuou var.

"Suqlu oldugum geyler iqin gile 9ek-uglme rnantyorum. Anar$ist olmak
sugunu igledigim iqin qile qekiyorum
ve gerQekten de anargistim. iialyan
olmak sugunu igledigim iqin qile qe_
xJyorum ve gerQekten de ltalyanrm,
Yaptrklanm iqin degil. inanoiklanm
icin qile Qekiyorum. Arna hakl oldu-
guma oytesine inanryorum ki, beni
ust Uste iki kez idam edebilseniz ve
iki kez drinyaya gelebilsem. yine debu 

. 
yaptrklarrmr yapmdk iqin

ya$ar0tm...

, But0n 6mr0mce su,pu, yani bugrjn-
ku yasalann ve bugunkii?hl6krn-sug
saydrgt Seyleri yeryriz.unden yok etm6
mr"icadelesini verdi(iim gibi, bunta_
nn. yantsrra bugrinki.i yasalarrn ve
ahlaktn haklt_ buldugu ve kutsadrgl
suqu da. yani insanrn insanl ezme-
si ve somiirmesi suq.unu da igleme-
drm. Ve burada bir s uglu olarak bu-
Iunmamtn bir neden.r varsa, o da ig-
te. bundan bagka bir, gey deQildir.r'
(Vanzetti)

_.._'!<iVte 
anargist git)i olmekten gu_

rur duyuyoruz. Artrk srra sizde kir_
oeqter ve arkadaglar. Sadece siz. bi_
zt xurtarabilirsiniz. Orrlara hiqbir za_

11an_g0ve.nmedik. C)tinku ontarrn;
.vatt Fu er'jn. hakim l-hayer'in, savcr
Kalzmann'rn katil old uklarrnr biliyor_
duk. " (Sacco)

'15 Nisan 1920'de ABD'nin Mas.
Sachusetts eyaletinin South Braint-
ree semtinde Slater Shoe Comp. fir-
mastna ait-15776 dolar soyularak, iki
mutemet oldtiniltir. Faillei bir araba_ya binerek kagarlar.

Daha once 24 Aralix 1919'da
Bridgewater'da da benzer bir soy-
gun.gerqeklegmigtir. Her iki soygun_
da da araba kullanrtr;,asr ve tanikla-
ra gore soygunu gerQeklestirenlerin
Italyan olmasr. polisi bu lki olay ara-
srncla bir baglantr oldu$u kanrsrna
varrjrrrr.

B,:da, vore,:,:kr .voh sai rdaki ilal-
yan'dan biridir. Boda, arahasr olan
bir anargisttir. Bunca arabasr olan
Italyan arasrndan, polis taraltndan
segilir. ve pegine dtigukir. 5 Mayrs
gecesi Boda ve uq italyan arkacia-
Et, arabayr garajdan almak iqin ge-
lirier.

, 3 Mayrs 1920'de. New york polis
karakolunun 14. katrndan italyan
matbaact ve anarsist Andrea Saise-
do atrlrp oldtirtlt0r. Salsedo oldtir0l- t
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m€den iki ay dnce italyan Roberto
Elia ile birlikte yakalanmtqttr. lki ay
i$kencede kalrrlar. ABD'de geliSen
devrimci hareket iQinde anargistler
onemli bir yer tutuyorlardt. Aralartn-
da gok sayrda ltalyan goQmen var-
dr. italyan ve anarsisl olmasr diger-
ilri gibi Salsedo ve Elia'nrn lutuklan-
masr iqin yeterliydi. Tutuklu bulun-
duklan iki ay boyunca Qesitli protes-
1o eylemleri gergeklestirilir. Bu ey-

aktif olarak katrlan Sacco ve
Vanzetti, Salsedo'nun oldi.irtilmesi
tizerine 9 Mayrsta yaptlacak bir pro-
testo goslerisi duzenlemeye girigir-
ler. Tehlikede olan arkadaglannt ha-
berdar etme, bildirileri gizleme gibi
igler igin bir arabaya ihtiyaqlan var-
dtr.

Salsedo'nun arkadagt olan Boda
ile garaja giden uq italyan'dah ikisi
Sacco ile Vanzetti'dir. Garajdan ay-
rrldrklarrnda, 5 Mayrs 1920'de bin-
dikleri tramvayda tutuklanrrlar.. Ye-
di yrl siiren mahkemenin sonunda
22 A{ustos '1927'de elektrikli san-
dalyede oldiir0lurler.

Sacco ve Vanzetti'ye yr.iklenen
''suglar" bayat birer bahanedir. Sal-
redo'yla arkadaglrklart, Boda'nln
rrabasr, kullanrlmamrg silahlar ve
)o$ kovanlar ve yalancr tanrklar bi-

rer bahanedir. Sacco ve Vanzetti iki
itaiyan anargistidir. Vali Fuller; ha-
kim Thayer ve savcr Katzmann iQin
yok edilmesi gereken iki anargist.

Adr gegen olaylan gerQeklestirdik'
lerine dair tek bir kantt.yokken,
ABD'de, Latin Amerika'da, lngiltere,
Fransa, Almanya ve daha birqok til-
kede, binlerce insanrn serbesl btra-
krlmalarr iqin gosteriler d0zenlerken
oldUriild0yseler, nedeni yalntzca bu-
dur.

Fuller, Thayer, Katzmann ve oto-
ritenih usaklan, insantn insantn kur'
du oldugu lanetli dLizenin bekqileri'
dir. Sacco ve Vanzetti bu duzene
bagkalduan, aramrzdan iki insan.

"EQer burada durup b0tr.in insan-
lara; Dikkat edin, insanhk gigedi-
ni g6mdiikleri mezann igindesi-
niz. Hem de ne igin? Size b0t0n
s6ylenenler, verilen b[iti.in stizler
yalandr, aldatmacayd!, yutturma.
caydr, sugtu. Hani nerede iizg0r-
l0k? Size zenginlik getirmeye siiz
verdiler. Hani nerede zenginlik?
Hani nerede refah? Sizi y0celte-
ceklerini stiylediler. Hani nerede
yiicelik? diye seslenebiliyorsam,
sanrk sandelyesinde olduguma se-
vinqliyim. " (Vanzetti)

Bartholomeo Vanzetti,
1 1 Haziran 1888, italya'ntn

Villafalleto gehri
dogumlu.

Tutuklandt0tnda
32 ya9tnda,

seyyar balrkCr.
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NEVRUZ'LA ROPORTAJ

Nevruz, 22 yairnda, orta boylu,
atletik, bryrklr, esmer bir geng.
Onunla Patagonya'da kargrla9trm.
Pataoonva Rencber Partisi'nin srlahlr
bir m-ilitdnrydr. Tiirkqeyi aksanh
konusuyordu. T0rkqeyi nastl
o0rendioini sordum, g0lmekle
yetindi.

-Niqin savagryorsun Nevruz?

-Sorma abi, qok doluyum. Once,
kendi dilimi konuqamryorum.
L€iyonerler Patagonca konuganlafl
dovtiyorlar. Lejyonerlerin
mahkemelerinde, devlet
dairalerinde Patagonca
konugulmuyor. Okullarda ana
dilimizde e0itim yapamryoruz.
Kendi dilimizde ne gazet6, no
kitap, ne radyo yayrnr,ne de
televizyon var. Her yerde
agalrlanryoruz ve ikinci srnrf insan
muamelesi gdriiyoruz. Bizim
qocuklar.ig bulmak iqin r.ilkenin
batrsrna lspanyollann yagadrgr
bolgeye gittikleri zaman
aga0rlanryorlar.

Diisunsene abi, bir insana dilini
yasaklamak ne demek, old0r daha
iyr. Sonra Su Iejyonerlerin yapttklart'
operasyon yapryoruz diye koyltileri
bir meydana topluyorlar,
kiifrediyorlar. Bazan koyon tUm
erkeklerini tutuklayrp gdtiiriiyorlar.
Cumhuriyetten beri boyle bu.
Yrllardrr s0ruyor bu igkenca, can mt
dayanrr buna? Eskiden krallk
zamanrnda bile boyle deoildi. Kendi
dilimizi konu$abiliyorduk hiq
deoilse. Biz binlerce ytldtr bu
topraklarda yasryoruz, lspanyollar
qok daha sonra geldiler. Kendi
0lkemizde esir edildik
anlayacagtn...

*Peki Nevruz isPanYollar ne

divor bu duruma?

-iste beni bu kahrediyor abi.

ispanyol natkr da bize dti$manca

bakryor. Araya bir kere drlsmantrk
tohumlaflnr atmrglar. lrkqr ideoloji
halklan birbirine dii$Ur0yor. Halbuki
bir lspanyol'un benimle ne ahp
veremedioi var, bana niye diisman
olsun benim kendi dilimi
konu$mamtn ona ne zaran var.

-lspanyol solcularr ne diyor bu
ise?

-Onlafln Qogu korkuyor. Srinku
patagonlafl savuhmak hatta onlafln
bir ulus olduounu soylemek a6lr
baskrlan goze almayr gerektiriyor.
Geqenlerde sosyal demokrat
partinin MKYK'srndan bir kigi
programrmrzr patagonca basrp
daortahm dedi diye partisinden
attldt. Gene bir lspanyol bilim
adamr bizim tarihimizi tarafsrz bir
gdzle inceledi0inden uzun yrllar
hapis yattr.

Bazrlafl Oa milliyetgitigin adrr
etkisi altlnda, Ornegin La
Bepublica gazetesinden Talih
Mumsatar yaztlaflnda sUrekli bize
saldrnyor. Arjantin devletini
savunuyor. Ona gdre Arjantin'de
bir resmi Komrlnist Partisi
kurulursa butiin sorunlar qoz0lecek,
memlekete ozg0rltik gBlecek.
Milyonlarca insanrn, bir dilin, bir
kultfir0n yokedilmesi umurunda bile
deoil. Bug0ne degin bu konuda tek
bir lal etmedi. Her yaztstnda
Oedeispanyolun Ulusal Giiqler
Qizgisini sayrklyor. Dedeispanyolu
ve Ulusal Giig ruhunu savunan bir
ba9ka grup da yirmrbine dogru
dergisi, bunlar hem yardan hem de
serden vazgeQmiyorlar. Bir yandan
bize yaptlan basktlara kar$t
grkarken diger yandan devlete aktl
ooretiyorlar. Sosyatis erin goounun
gizgisi bu,devleti yumugak
davranmava ikna etme cizoisi.
Devrimci Marksistter miliryttqitikten
daha uzaklar ama onlann da etkisi
qok az. Liberterler gimdiye xadar

bu konuya de$inmedi. Geqen gon
biri gelip bir r6portaj yaptr, ezop dili
kullanarak yazacakmrg. Yok olay El
Salvador'da gegiyormug da falan,
filan. Ben bunu da korkakga
buluyorum. Sosyalistler bile
yazrlannda artrk aqtk, aqtk
patagonlar diyor.,

-Bir dakika, bence burada
yanrhyorsun. Sosyalistler bunu
d:vebilir ama liberterler derse
bdyuk baskryla kargrlasrrlar. Q0nkii
onlar devlete akrl veriP onu
mesrula$trrmazlar. Ozgtirliik
talebini dogrudan dile getirirler ve
her meselede olduou gibi burada
da sorunu doorudan merkezi
otoriteyi hedef alarak koyarlar.
Libenerlerin henriz Ariantin'de bu
kadar giigleri yok.

-Her neyse dBvam edeyim
istersen, niye savagtrolmrzl
anlatmaya. lspanyollar bizim biit0n
do6al kaynaklafl mtzl sOmtjroyorlar,
bizim bolgelerB hiqbir endostri
yatrnm yapmayrp, artan igsiz
nolusu kendi metropollerine qekip
ucuz ig gUc0 olarak kullantyorlar.
Sdmiirge statUsU yani.

-Buna da katllmtyorum. .Geqen
gUn Arjantin yetkililerinin
aQrklamalaflnr okudum
patagonyanrn ekonomik agdan Yiik
oldu0unu s6ylUyorlar. Bu en
azrndan krsa vadede boyle. San
herhalde ekonominin
belirleyiciligine inandr0rn iqin boyle
bir qey d!$rinrlyorsun. Benca
patagonyayt ellerinde tutmalarlnln
nedeni esas olarak ideolojik.
Leiyonerler Dedeispanyol
milliyetgisi oldugundan bu
topraklan Ulusal Yemine uygun
olarak mutlaka Aliantin'in bir
parQasr krlmak istiyorlar. Yani
devlet egemenlik kurdugu toPrak
ve insanlafl kUatiltmek istemlyor.

Bicardo RODRIGUEZ
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-Bu da var tabi. Ama ben gene
de somiirge oldugumuzu
d090nuyorum bu sava$ sonrastnda
baormsrz patagonya devletini
kuracagrz.

-Hah. Simdi Qrkardtn baklayr
aozrndan. Oemek 629tirlUk iQin
savagan sen beni bir devlet kurarak
ozQgUrlegeceoini diigtiniiyorsun.

-Ama kendi devletimizi.

-Ne farkeder? Bu yeni devletin
hapishaneleri, mahkemeleri,
ordusu, polis teqkilatt olmayacak
mt?

-Evet ama bu kurumlar bu sefer
patagonyalilann qlkarlartnt
koruyacak...' 

-Yanr 
gimdi bu cezaevlerinde

yatanlar patagonyalrlar olmayacak
qr?

-Evet, ama...

-Amasr 
mamast yok kardeqim

dzgrirlilk ya vardrr ya yoktur. Krsmi
6zgrirl0k diye bir $eY olmaz. Bugun
sen konustuoun dil Yiizonden acl

Qekiyorsun. baska biri 6rne0in
Giiney Af rika'da derisinin rengi
iqin. drinyanrn her taraflndaki
yoksullar paralart olmadl0l iqin.
insanlarrn buyuk krsml tiirlii t0rlti
biqimler altrnda ama asllnda aYnr

nedenden, otoritelerin varll0l
ytziinden act Qekiyor.

-Ya r.tluslartn kendi kaderlertnl
tayin hakkl?

Tam bir aldatmaca. Bir tek kendi
kaderini tayin hakktna inantrtz biz
liberterler: Bireylerin kendi
kaderlerini tayin hakkrna. Ulus diyg
bir insan mr var ki onun
iradesinden soz ediyorsun,
uluslann iradesi asltnda her zaman
egemenlerin iradesi olmugtur.
Senin saf saf bundan sozetmen
gok garip. Demin yanrmrzdan
geqen yanrnda koylUlerden
tooladr0r koyunlan gotfiren uzun

sakall nur yuzlt ihtiyar var ya.-

-O rahibimiz, bizim dini
liderimiz.

-Sonra, 
gene yoldan gegen

mersedesrn iqindeki. arka koltu0a
kurulmus Sigko zat.

-O da koyr.ln agasr...

-Ve uzaklarda IsveQ'te oturup
kasetlerle talimatlannr gonderip
kendi siyasi goriiq0 drElndakileri
acrmasrzca yok etme emri veren
ki$i...

-Bir dakika onderimizden oyle
sdz edemezsin. O...

-i$te brjt0n buniar
bahsedebilirler uluslafl n kendi
kaderlerini tayin hakkrndan.

Yeni bir devlet kurulunca da
bunlar yoneteceklerdir zaten o
devleti. Sonra senin savaEtrorn
ordudan ne farkr-ver. Sen de Qoluk
qocuk demeden bombahyorsun
koyleri.

-O brr hataydr, yanhEhkla oldu...

-Sen de despotlarla agiret
reisleriyle igbirli0i yapryorsun.
Savagtrorn ordu bir br]y0k devlete
dayanryor, sen de otekinin
destegini saglamaya QalrEryorsun.
Sana kargr milliyetQilikten Sikayet
ediyorsun, Ulusal Devlet kurmak
pegine driserek sen de milliyetqilik
yapryorsun.

-Yeter artrk bu ne biqim
rdportaj? Sen bog konu$uyorsun
benim gektioim adlan iginde
hissetmiyorsun. Ben bu kavga
iginde kendimi buldum anllyor
musun? Bu silah var ya bu silah
lelindeki trilegi burnumun dibine
kadar soktu) bana yeniden can
verdi. Senin soylevlerin umurumda
bile deoil. anlyor musun,
umurumda ile deoill

Sustum hiqbir$ey soylemeden
dostqa bakmayr srird0rdgm.
sakinleqince devam ettim
konugmama.

-Seni Qok iyi anltyorum Nevruz.
Senden ttilegini blrakmanl
istemiyorum. Yaqadtklann seni
silaha safllmaya, 6l0mil bile hige
saymaya gdttirmiiqse bu insanllk
ourumu beni ancak
heyecanlandrrrr. S6ylemek
istedigim baskalafl iqin, egemenler
veva mristakbel egemenler igin
de'qil kendin igin senin grbller igin
savagman. Trpkr Che gibi, Eden
Pastora gibi. Milliydtqili0in (ezilen
ulus milliyetqili0i de olsa farkstmez)
ve lvlarksrzmin etkisinden kendini
sryrrman. Ozg0rl0k iqin, dUnyanln
her tarafrnda 629tirl0k iqin
Arjantinli, ingrliz. Alman. ltalyan ve
Tilrk kardeSlerin16 birlikte savaqman.
veni bir devlet kurmak iQin degil
otofltesiz bir yaqam iqrn oliime
hoqgeldin diyebilmek,onurlu bir
6liime.

Bu kez susma strast
Nevruz'daydr. Bir eliyle ttifeoini
srkrca kavraytp bir yrlanrn delioine
sonunu gormek istercesine dikkatle
bakrp bryrklanyla oynamaya
basladr. Vticudunun tiileoi tutan
yansr aynr baglangrcrndaki
kararlrh0rndaydr ancak oteki yansr
qitmis yerine yeni bir Nevruz
qelmisti. BaSlangrgtaki ne$eli, canh
genq umutlu bir suskunluga
oomr.ilmiistti.- 

Umanm Nevruzlarla bir kez daha
roportai yapmam. BaS kaldlrmaya
karar veren Nevruzlar, kendilertne
"uluslafln kendi kaderini tayin
hakkr", "baglmstz ulusal devlet"
vemlerini atan Renqber partilerinin
veya baqka Partilerin a0larlnr
parQalayarak KARA sayf alarrnda
kendi sozlerini kendileri soylerler'

Liberterler Tiirkge konuimaya da
venr basladrlar, patagonca
[<onusanlar da arumza katrldr0tnda
butLin dtinyada soylenen dzgilrliik
tu.kuleri daha bir guqlil, daha bir
renkli olacak. I
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Enel Hak, Enel Hahk''' Hrirriyet asil bir tercihtir.
ldealistli0im de bundandrr.
Bundandrr bu gtgltk; bu D0nya benim!
Bundan,- bundandtr enkaz-r kAinatt
devrahgrm.
Yrkrma yaklagttkga ytre$im,
Yaratrcrya dikilmekte gozlerim;
Oooyle kendi kendimi gozlerim;
Enel Hak, Enel Halrk diye Qtnlar sozlerim.

Siz hiq hayatrnrzda bir anargist gord0niiz
mrl?
Onun gdzlerini ve gozlerindeki tgt$t.
Onun y0z[inii ve yiiz[inde dehrin yantqtnl.

Ey akrllara durgunluk veren sihirli s6z!
Krr, krr agrzlann m0hr0nii, ktr ki;
Bitsin yiizyrllarrn yanltg itikadt.

Torensiz bir d0nya mfimkiin mt]?
Ey bfiy0k m0jdeyi bekleyen gehrin g6nl0!
Surlan agtr zaferlerin ktztl gtl0.

D0nya bir t6renler btitLiniidtir.
Dunya bir tdrenler gelenegidir.
Haydi bir genlik baglatmaltytz!

Ey barrq tiirk0leri gr$rran kanh statU!
Hig denildi mi bir sultan !gin: Kahkahalarla
diistit.
Devrim deliler kahkahasrdrr.

Siz hig sozle yanmr$ otorite gordtiniiz mti?
Asalet midir gokte savrulan, bir avuq ktil
mu?
Halk asalet iqin devrim yapar mr?

Ey kinini bogluklara haykrran kalabaltk!
Fermanlar yanrk, Yuziin0 don.

Krfug kugananrn, ferman Kendigah'rndlr!
Bagka gah istemeyisimiz,
haysiyetimizdendir.
Aqrhn kaprlar kendimize gidelim!

Ekmek, $arap ve peynir zaten bizim.
Geli$imiz asaletimizi kutlamak iqin.
T6renimiz suratrnrza hakikati tiikUrmektedir.

M.Kazmact

(') Ben Do6ru'yum, Ben Yaralrcr'yrm. 17 Mayf S 1987
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Bugtine kadar 6290rliik 0zerine hig diigiinmedim. Ama
"6zqiir" olmadrOrmrn farhna vardtolm anlar, iligkide oldu'
!um kurumlar aracthgtyla, diizen vs kendidiizenim aracF
lt0ryla, bunlann iQinde kaybolma. eritilme duygusuna, hUk-
medilme duygusuna -ki bu beni h0kmetmeye iliyordu' ka-
prldrgrm anlardr ve ben hokmetmeyi sevmedioim iqin, bu-
na engel olma tepkisiyle bir hareket alanl kurmaya yonel'
tilmis / yonelmig hissettim kendimi.

6zg0rltik neydi ki? (') "Tasarrm". Yalnlzca bu, bir
"Ozgirliik" hissini ba ndlrmama, kan dola$lmlml, nefes
aIQrmr degigtirmeme neden oluyor.

Bu "Ozgrirluk" igin mocadelem, nerdeysem orasl igin
sozkonusuydu kagrntlmaz olarak. Bon "6zgurl0k" de da-

6rtamam. Nerden bilebilirim ounun kendini nasll ozgtir kll-
may arzu ettioini? Dogruyu sevmedioimden, yalntqa da
temayiiliim pek kalmadr.

Ne yapabilirim?.. Ne yaprlabilir?

Benim tasaflmrmr gergek krlmak bana dfiger, gergok kF
hndrot andan itibaren yeni bir tasaam paydast gizli sakh
banndtnr iginde, iste bir bagkasr yeni bir "gerQek kdma"
saplantrsrna kaprhr belki.

Bu tabi, sadece bir aynntr. Bir durup sigara yaKtgtmtz,
bir durup kargrya baktrgrmrz, bir durup sustugumuz gibi.
Sonra biliyorsunuz nerelerden nerelere y0rtiyoruz. Ne tar-
hQmalar, ne tahayytil.

Ben bagkasrnrn "insan"r olabilirim. Yolda$r, dinda$ vs.si
falan de$il. Anrlanmrz falan da bizi tutsak etmemeli. Not
defteri de tagrmayallm, falan tarihte bak boyle demigtin gi-
bilerinden. Bizi bir sabil noktaya mahkum krlryorsunuz. Biz
o an inandrgrmrzr sadece sdz olsun diye deoil bkaz da 96r
meniz igin size aktarma yagantrsr igindeyiz. lnandr0rmrz
"birbiriyle qeligen doorular bile olsa zaman zaman."

Nur AKALIN

Otoriteyi tantmlamak

azya da Qok sozun reddiyle

milmkUn olabilir.

6zg0rliik Uzerine Otorite Uzerine

-

daha

J:

I

(') Kara dergisinin 7. sayrsrndan 'ozgrirltik nedir?" baslrkft M.Kaz-
macr imzalr yazdan ahntl yapmak istiyorum:

"... Ozqrrrl0k; zamanlafln 6ctin! almak. masallqfln hakikat oldugu-
nu ilan etmektrr. Ben dogmatik olabilirim ama, tarihin kahramanlar
ve sadatanlar arasrndaki miicadelenin eseri olabilecegi. esnekligini
de g6sterm€kteyim. Suskunlugu kahretmek, ideal sahibi olmakllr oz.
gnrl0k..."

(') "... bir uyarrcrya. fizikssl ve zihinsel etkinlioe, basrrrlmamr$ du'
varlda ve ozvdnelimli manevilige. toplumsal dayanr$ma ve Dl-

ieysit qetisime, ootgosel kendiligindenlioa ve 62 disiplinlina. zah,metli

,siir kaidrrrimasrna ie hiinerlr isin anmasrna (") ." engel olduou ve

i;lem olarak bunlan savundugumdan dturti bunlafl dlgtalayan
''otorile" ijzerine vazmavr reddedivorum.
(")Karaderq'si 2:sayrdiki MullatBOOKCHIN'LIBERTERLIKvE
EKOLOJI" yazrsrndan alrnltdrr.
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SSCB'DE
ar

LIBERALLE$TIRME ?

,.:,#n n*r
clrrcT

SMOT (Qahganlann 0zgUr Meslek.
lerarasr Birligi) Sovyetler Birtigi'noe oz-
gur ve Dagrmsrz sendikalar gelenegi-
ni sUrdi!ruyor. SMOT daha 1978Ue ku-
rulur kurulmaz. hemen kovusturmaya
ve baskr'ya maruz Katdr. Uyeleri ve
temsilcileri defalarca agtr hapis ceza-
lanna garptt ldtlar, Qaltgma kamplan-
na ve psikiyatri klinrklerine gdndentdi-
ler. Parti'nin 'iletim (ayr$r'' olan Fles-
mi Birlik Sendikasr. rabandan gelen bir
politikanrn otonom davranrSlarrna ta-
hammUl edemedi.

Sovyet,er Birli0i ndeki ekonomik ve
politik liberalle$tjrme gerqevesinde
SMOT tems'lciler meclisinin iki riyesi,
Lev VolojonsKy ve Floslav Edvokimov,
9ubar '1987'de serbest btrakrldllar. Bu
iki Diss,dent (Sovyet rejim ateyhtarla-
fl'na verilen ad)in "ozgurkik"lerine ka-
vugmalanndan krsa bir siire 6nce
SMOT'un kurucu r.iyelerinden M. Mo-
tozov ile yaz ve i$qi -Dissident'i
A.Martschenko Sivastopol hapishan+
sinde oldrller.

Gorbagov'un reformlan, geniS yan-
kr uyandrrryor ve kimi solculan heves.
lendiriyor. SMOT'un Ulke drgl sozcrlle-
rinden Vladimir Borisov'un (1980 de sl-
nrr drgr edilmi$ti). Velochonsky ve yi.
ne SMOT temsilciler meclisr riyesi Ta-
nia Pletnava ile yaptrgr tetefon gofl.jS.
mesi, duruma iQerden bir bakr$ geti.
riyor. Bu konusma ilk defa [,4an
1987'de Franslz haftahk gazetesi Le
Monde Libertaire'de yayrntandr.

Vladlmir Borisov: Nasrl oldu da ser-
best brrakrldrn?
Lev Wloshonsky: DLiSrinebild jgin gi-
bi. kendim bite 6una hdld ina-nama.
drm. Kampa bir savcl geldi ve ,,devle-

te karqt ' faaiiyetlerime devam etme-
ye niyetli olup olmadrgtmt; nerede ya-
gamak, gairgmak ve okumak istedigi-
mi sordu. "Devrete kargr faalivetlerde
bulunmak ' tanlmtnoan anladrOtmtz
Seyler tamamen ba$kaydti mevcut re-
jimi elestirmenrn yurtsever brr qorev
oldu0unu dii$rinriyorduk. Savcrya
Moskova'da yagamak niyetinoe otdu.
$umu ve SMOT temsitciter meclisr
Uyesi sfattyla her qan alttnda faaliyet-
lerime devam edecegimt soyledim.

Buna ragmen Perm'dekt 35 nolu
kampta bulunan tutuklulardan biz g ki-
gi Moskova yonrinde trene bindirildik.
Numaralanmtzl ve kamp ktinvelerimi
zi aldllar ve Moskova ya vardrgrmrzda,
dort bir ydne daOtlmamrzr soltedrter

Kamptayken savcr bize 62. madde_
den (vatana ihanet ve casusluk) tutuk-
lanmrg olanlafln dt$rndaki bijrrln ooli-
tik tutuklulan serbest brrakmak niye-
tinde oldugunu betirtmi$ti.

Bdyle bir geyin gercekten olmast ve
benim bundan haberoar olmamam
giiphe gotiirilr. Benim tek bildigim. bi-
zim kamptaki yedi kadar casusluktan
tutuklanmrs mahkumdan. orada 2 oo-
litik tutukludan fazlasrnrn kalmaoigr.
Ben aynlrrken, onlafln sivil elbiseli ve
krravatlr fotooraf lannt gekiyorlardr; Qo-
0u kendi Sehirlerinin yerel hapishane-
lerine goto(jldijler. Slava,vt da
(Evdokimov kasrediliyo4 serbest brrak-
trlal 35 kampta Drrakrlan g kisiden bin
de oydu.

Krsa bir s0re once "briyrikbaba'Uan
bir kan aldrm. ("br.iyrikbaba': SMOT:
un temsilciler meclisi riyesi Vtadimir
Skvirsky nin kod adr. Skvirsky Kleba-
now'un "Ozgr.ir Sendikalar"tnrn dagt-
trlmasrndan sonra, yine dagrtrlmrs bu-
lunan bagka bir ozqLir sendika kur
mu9tu. O zamandan beri de tutuklu.)

Borisov: Ne? Bir kamptan baska bir
Kampa posta dola$rmrna mt izin veri_yodat?

Volochonsky: oyte goron0yor.

Borisov: O nasrl, neler yazmts?

Volochonsky: Bu yrl ddrdumrizrjn,
onun l\roskovadaki evinoe bulu$abi-
leceoimize inantyor. Sen. ben. Gershe
uni ve O. fuleseleyi kavrayacak zama-
nrm olmadr. olup oitenicok az anltyo-
rum. Belki siz drgardakrler iQin durum
daha berraktlr?

Borisov: Anladrgrm kadanyla. mevcut
relimin kaQrnrlmaz gokrigij onlar igin
de bir srr olmaktan qtktr. Artlk onlara
iki dltimden, ekonomik ya da politik
sonlanndan birini se9mekten bagka
gare kalmadt. Ekonomik bir sonda, aQ-
hqrn yolaqtr0r bir kargaga patlamaslnl
ve kanlt ayaklanmalan goze almak zo.
rundalar. Ekonomryi. batrnln yardtmt
olmadan iyilestrrmek. radikal bir yapr
don0grimrinU zorunlu krlar. Bu da to.
taliter rejimin politik oliimr.in0 berabe-
rinde getiren politik bir liberatlestirme
olmadan gergeklestirilemez. Oyte goz.
tik0yor ki Gorbagov. Andropov'un Ma:
caristan deneyimini tekrarlamaya ga-
Isryor. Ama bu arada bizzat Macaris-
tan daki "yan.liberal" rejimin, Sovyet

SMOT Uyelerinin Bir

Telefon G6ri,igmesi
Kaynak: SCHWARZEH FADEN
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15/1i/1986 Escinsel mahkurn Christos Foussos aqlrk gre-

vine basladr. Roussos un moebbet hapis olan cezaslnrn
yirmi yri hapise cevrilmes! isteOi Yunanistan Curnhurba$-
kanr tarafrndan reddedildi
16/1 1/1986 Giritli liberterler adadak{ Amerlkan ussrinu blo-

ke edereK giriS ve Qrkr$larr engeileoiler.
271-ll1987 Liberlerler ve orger soi gruplar 7'1 grjndtil aci k

erevrnoe burunan RoLssos rlg oavanls na lc nde oidukld-
i6' q651grmeh. arnac.y,a o r Josterr )LrLr/JSLi duzen.ed'-
ler. iynr gun 15 kisilik 5ir grup vine Foussos ile dayanrs-
ma amacryla Atlna nin meTl(ez nceK unlverslle Dlnasl

onrinde aqltk grevine caslaajriar.
2gl111986 Boussos u destekleyen yenr bir yurtlyl.i$ yaprl-

di. Nilahkeme Roussos un hastaneye kaldlrllmasl kararlnl
aldr 73 gr.lndtlr aQlrk gre'rrnde Dulunan Foussos saglrk du-

rumunun kratiklesmesi lizerlne aclrk grevlnl sona erdirdi.
15 kigillk di0er grup bu karar uzerrne acirk grevini blraklr.
5/2/1987 Hapishanenrn yeme(ierinden Srkavetci olan Ker-

, kira hapishanesi mahkumlarl lsteKlennin ciikkate ailnma-
masr Llzerine laplsnan-enrn yLlle Y0 - ',all ldL

Ertesr qLJt;,lberIe' er-rnaT(!rmlalla c.tyanlsrna ar:-cic.''
la bir qosteri d0zenledr. Gdsteride her h0cieyi atese ve-

fln", Kerkira kapattlmail'' ve haplshaneden KaQmak dev-

rimci brr hareketttr" sloganiarl ailicjl.
10/2/1987 Selanrkli liberGrler Yedrkule h ap ish anesindeki

tutuklulafl destek eyen Dlr goslel' dtlzenlediler'
' 131211987 Hiikumelin izleorgi poLitikayr protesto amacly-

la duzenlenen genel greve irberlerler de katlldllar.
13121 1 987 H0kilmel Llvusturucu KLrliaranlara karsl'Jygu-
lanacak agti bir yasayl parlamentcdan gecrrcii Yasa sa'
yes,noe LryJslulJCtl <L anaral -i:n ''rlar jcYurca naps
cezasrna carPtlrrlacak.
9/3/ 1987 Polisler, iki yrldlr pesinde clcluklarr Balafas'a ben-

zettikleri bir soi6r0vurdular' Baiafas, Chistos Chouchou-
vis in suq orlagr olcjugu gerekqesiyle polis tarai,ndan ara-

nryordu. Chistos Chouchouvis 15 f.,1ayrs 1985 taflhinde sr

lahlr bir qatrsma srrasrnda poiis tarallndan oidtir0ldtj. Aynl
calrsmaoa uc ooIS oe oldu

2i 4/1987 Ogrenci derneoinin secrmieri srrasrnda oyiarln
sayrlmasrnr 6ngelleyen libenerler' Hukuk Faktlltesi on0n-

de poiisle catrstr. Uc libefier tutuklandl.
17i4t1987 Polis silah tasrmal( ve araba calmaktan suQla'

nndan Lki liberter kardes David ve Apostoiis Constantino-
u'yu tutu,(ladilar. Herhangl bir delil olmamasrna raomen'
'aroflanm3k ,..,ze,e nap,snanele gonderlloller' Davld l-
auri"t q"a.," D!K,rnr'nl yayrnlayan gruDJn olr uyesldir'
28t41158-7 Polis iki kardesrn serbest b'rrakllmasl iQin yapr-

,dcad do;Ier\r vasai'lacr. Ozet potis oirrrkierine ragmen'

lrbene'ler qosleriyi ouzenieyerek PollleknrK Okulu nu bir-

xaq saat o6yunca iggal ettiler' Aynr gece Dokimi yi.yayln-
;avdn eruoLln ouroiunoa gizli bir mlkroion oulundu
zstatl-gaz L berIerler AttnJ ntn merxeztnoe oLizenreoiklerl
gosteride, Davici ve Apostolis'in serbest brrakllmaslnl is-

lediler.
A v n, : :n nukurc.l Kdrerina lat'opot lo. 9ece1 yaz rutuk-

,.inororn-oa seroest blra,.llmasl iqrn savcl tarailrcan uymasl

rsrert;n sarliara dymaolg, gere{cesryle ven'oen lutuklan-
di. latroooulou Keririra trapishanesinden kacan iki tutuk-

iuva vaidtm ettigi gerekQesryle tutuklanmrglr'
5/.5i1'9s7iki kardesin serbest blraklimasr amaclyla uq yuz

ktsi k brr (orsan mltrnq ddzenlenoi
6/d/1987Davio ve ADosaolls Constantinou aQlrK grevrne baS-

ladrlar. Tutukianmaiarrnr poiisin bir komplosu olarak nite-
lendirerr iki kardes, suqlamalarrn dl]zmece oldugunu soy-

led iler.
10/5/1987 Atins'daki Corridalos hapishanesr qevresinde

5C klEriik motosikletli brr grup, gosterl d0zenledi .. .

14!5tlg87 Davro ve Aposlolrs ac ( grevlnin yeorncl gunun-

oerer Hi^u'r'et gerr aorm a,r'ak.25 cin oianmr kefalel
odemeieri ve 15 giinde bir karakola u0ramalarr Eartlyla ser-

oeit brra*rtmatairnr kararlastrrdr. I

tanklafln n gozoaq, verme operaslo'
nu ormasavdr, ancal\ orrkaq qtln ayak-

ta harabrlecek haioe oidugu gerqeqr-

ne ooz vumLrvor. Ar'la ou oeta naroeg

lerrie rarorm saqran'aK icln. (re''nl:n:

in dertien kurtuimasrna yardlm etriek
iqin ne Macar ne de Qek tanklarr ge-

lece kle.

Valochonsky: Bende oyle dusunuyo"
ru m.

gorisov: Ama aynt zamanda. Sovyet
tanklannrn N4acaristan ln tehdit etrne-
oror ourumda, bu ulkedeKi reirm qo(e-
ceitir. kan orre ddkdlrneoen cokeceK-
tir. Hakim sinrf, ya$amrnr ve ozgLirlLl-

Orinu gdc kayoedeiek kor umakladrr'
Berkr bu NIaca'orneQr orzrm jl\en'z
rqrn b,r rpucudur. Goroacov un. nangi
noktada durumun kritlkiesecegini ve

sistem qdktu0unde hangl sonuciara
ka antimasr gerekr grnr cok l/l o' e'l c'.

drzr KGB Jyesr tarafrnoan desteklen'
dioi yolunda bir izlenim var.

Voloionsky: Arna srmc:ien i{las etn's
du ru nrd a.

Borisov: Dinle, etraiina bakln, havayr
xokla, onoan sonra neler oiup orttigl-
ni, kendin bana anlatabilirsin..seni bir
iki hafta iqinde arayacaorm.. $imdi ka-
pauyorum, yoKSa kendim telefon latu-
rasrnr odevememekten itlas edece-
gim. Yafln bunu <ullamah rQrn bir sl-

$e Vodka iQeceoiz.

Voloionsky: iyt f xir. bu d Jr,rmda ge-

rekli. Hogqakal.

Tania: Lev'.a rr!e qovo\.mov u lslg'
^.:7den cr7"leil uTLlcla .tilien onlarl
yazarken. serbest brraklld kiarlni brirnr'

vorduk-
borisov: BLryuk mern nunlyetle

7.2.1987 BiLDiRiSi

SIVOT Temsilcller l\,4eclisinin bril0n ba-
gimsiz sendikal 0rgLltlerden. Uluslara-
rasi Al Orgritri'nden ve dr.lnya kamuo-
yundan istegi:

Sovyet oioritelerinden. hapishane-
lerdeki, toplama kampla(ndaki ve ps!
kiyaki kliniklerindeki b0trin SMOT ilye'
lerinin hemen serbest brrakrlma]aflni
talep ediniz:
V. SkrirsKy, SMOT 0yesi
V. Gershouni, SI,OT Llyesi
A. Skobov. SL4OT Semsilciler Meclisi

tjYesi
,./. Sitynsky, SMOT Temsilciler

Meclisi ilyesi
V Sendero. SMOT Temsilciler

i!4eclisi r..lyLrsi

l',1 Koukobaka

SMOf Temsilciler Meclisi

E
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G€Cen gon dsrqrlerigdndermig Necla. paketi acsleyle aQtlm. Once Tanh ve Toplum,u. sonrada birer bi16r di6er dergtteri tinst,rdim hiit;,1;;;;;Iirp ,", ,r diye vs $a$rrdrm olduk,ca. gasrrmamrniedeni: dergiterin.icinde;;;kG;,i;;;"", oe.rtdi. buna airstrm son dd-nemrerde zira Beni $agrrtan iergitertJn licoir'i"Jd'Jii i",i"iras,erine dvgu voktu ve nrbbird€rgi .radikalioi qarprtmryordu. -yeniGtfi#:;; il l;;Jrnrn kapak konusu .,yatnrz 
arom

qxTfjlijl$&*0Jl,iJ,f 
i"',,,j?,".1, iilf;',?,n", j, gtiTXf i* rH[i";;3,,:"Tll,;j.#

fl il,rf:;Ii#H:"1#;*1i:,!,%i"ff ir"i!li,k{,Jiix[ui:[.s;hf Hs:i*;l$ecekterini dikre e*irmek oe,qir, ;iii"!, i,iliiLirlT r!!."r 
"r"nr".na 

m.dahare editme-' sine karsr crkmaktrr".diye ya;ryordu o"sr." oi, iivi.rl"]kara bu kez Kapa$rna pistik kov_mak y6rine, ..naoitarriginrirrteii u1_";iiJlr"rill -oiinriye 
kargr grkmaktrr,, d iye yazmi-yr tercih etmis. Oergit€rin hepsine bakamaOan q6r k"djr.i-;,ioas"Orrsryta uyandrm uykudan.

Tijrktye,de sosvalizr
r"v"r,l;,iJiirrii:i'i!!ffiii:"#1.^E:$"lliH"#i.fl?:1#le,'#f"i,,""i,'i#xil:3fi
bjr mariveri voktu ve rrerr<esin tenoini ;i"riiriir:'jiv""rtjl]]a,rma 

ozgrjrrr.jori vardr zira. Amaherkesin ete$rirme ozgurrugij oiuj oimaJrg;;, ;d;#;l;"",p ormadr simoiye kada(.

Mektup

1.. Tez: 9evre sorunlarrna eoilmek .adikallidin oeredi-
otr ama 9evreci otmak kendi basrna raditaiolm-jk iir_lamtna gelmez.

trpkr sosyalizm meselesinde olduOu gibi yuzrjne 962ainebulaglrrr. Avrupa gevreci harekefleii at6m r6"tOrf erinipio_
testo ediyorlar ve bizde bunlar yoksa biz de Gdkovada ku-
rulan termik santrali protesto ederiz. peki Elbistan'da ku_
rulan termik santrale ne olacak? O konuda ses crkaran vok.
Hatta Hakkari'ye kurutsa daha iyi otur, orataraiitirJgii;i.
yotuz zita.
. TUrkiye gibi toplumlafln Avrupa toplumlaflndan larklt ol-

ougunu gormeyecek kadar Balr'nrn esiri olan bir hareke_
tin radikalli0inden sdzetmek miimkrin mu? Elbette Tiirki_
ye nrn gevre sorunlan vardtI bunlarr ciddiye almak hem ra_

9-t1f9l.r. hem sosyatistlioin gerelidir bence. Teknotoji
Iran$eriyle Qevre sorunlan da uluslararasrlagtrrrtmrg durum_
da bugLin, yalntz Gdkova santralinden oncseoilinmesi oe-
reken daha acit konulafln otduguna inanryoruri. Uesefaiu_
valet.kaordt. Bugtin merkez r.itkelerde tuvilet kagrdr yerteg_
mi9 durumda, TiirkiyeUe ise yayglnlagtrrrtmayalyerleqtirii_
meye gahgthyor. lvan lllich bugtin dr.inyi niifusunun
s/09 unun tuvalet ka6ldt kullandtolnt. ttim dUnya nUfusunun
tuvalet kagtdl kullanhasr halinde denizterdd tek bir cantr
bahk kalmayaca(rnt soyltjyor. Tuvalet kaotdlntn yumu9afl .
Iabilmesi iQin.yriksek dUzeyde zehirti bir a!'rr metai olan iiva
kullanrltyor zira. Ttjrkiye de taflmrn makii'alagmasr sorunu

al

. gevre hareketinin en grigllj oldugu tilkenin Almanva ot_
ougu gend otarak bitinen bir gerqak. yesiller vh aa iiaar
CeJrect gtrigimter kendi aralannda bile biiOritfi'n otaratia-

tE!.1,ii.?l;lEIlll[I'f, :,,]i:]:1,f #]"hi'il'lil*
lat levgut: Fundamentalistler radit 

"t 
t*ana-0,-teriif 

',iOi?-

ken Realistler SpD ile uzla9maktan yana yana (Fundamen.
tatistterin. radikalti$i de gevre sorunran temel'aiinotin-j,
mevzuoarts, yoksa genelde radikat olarak dega enjirite-meyecektorini dti$0niiyorum). AtmanyaUa Ouium Ouliiei
rzmtr oe gevreci aktmtn arttk Ttirkiyeue yesiller partisi,nin

i:x"Ixlffi i,;?fr#?s.::i1*:,,,nx",xif [,.".,xiinffi il*;
TgTlq" It? Ned,en ,yesiiler, p"rtisti sJivaii.-rGiiiol"
arotK yu.zumuze goziimLize bulagtrdtk. Sinidi oorrivoruz kigevrectttx de Eattuan ilhal ediliyor. Taklit yalnri bir durum_
oa guzet otabitir, asltnt agtrgt takAlrOe. oiqtln bir isim bu.

_raolecek l€dar 0retici olamayan bir taklit aihnr aqamaz ve



var gevre sbrunu olarak. Makinalarln yayglnla$tlrllmasryla
yalnrz Qevre kirletilmekle kalmryo( toprakta yararh bir sii-
rU bocek triril makinalafln agtrl€t altrnda ezilerek yokolu-
vor. Bu eksrkligi telafi etmek icin sunr gdbre ve ilac kurlanl-
hvor ve bu da qogunlukla Avruoa'dan rthal edilyor'
b'dvlehkle doga bir Kez daha tahrip ediliyor' Ulrich K'

Preus'un Bengaldeq ilgili orneoin degi$ik alanlarda da

olsa Tilrkive tcin de geqerli oldugunu sanryorum.Preus

t983 vrhnoa Benqaldeg in Amerike ve Batl Avrupa'ya

75 miiyon dolar kar9lllglnda 3,1 milyon kilogram kurbaoa
baca6i sattldtqtnr, her bacagln 45 gram oldu0undan hare-
ketle-69 milvo-n kurbaoanrn olduruldtigLln0 yazryor' Kurba-
6alar tooraktaki bir takrm zararll bocekleri yoketti0inden bu
irc,ktioi kapatma* icin Bengaldeq Batr'dan kimyevr ilaQ it-

hal edrior. Bugtin TUrkiye gibi Lilkelerde Qevre sorunlan ola'
rak bu itir sorunlartn on plana gikarllmasl gerektioine ina-

nryorum:

D0nyadaki rsr ortalamasr 1900'den bugfins kadar 0,7oC
azalmrgtrr. Buz devri ile srcak devir arasrnda 3oC'lik tst far-
kr olduou gerQeoi dikkate ahnrrsa yeniden buz devrini ya-
gamamrz igin pek fazla zaman kalmadt0t gortil0r ve buton
bunlan ileri teknolojiye borQluyuz. Nedense qevreci hare-
ketler buniarla ilgilenmek gereoi duymaz ve bunlar aka-
demisyenlerin analizleri ve tespitleri olarak kalrr.

Krsaca soylemek gerekirse, Tiirkiye solunun da qevre ha'
reketinin de acil sorununun kimlik sorunu oldu0una inanF
yorum. Bu kimlik yakalanmadrgr m0ddetqe Sevre hareketi
de so! hareketler gibi '10 yllda bir kesintiye uoraylp be9 yll
sonra biz iyiydik de di0erleli yanhg yaptr t0rkusiinti soyle-
meye mahkum.

2. Tez: Bir insanhk sorunu olarak kadln sorununa egil:
Eek, radikalligin kriteridir. Ama feminist ya da lezbiyen
olmak kendi bagtna radikal olinak inlamtna gelmez.

tirmeve cahsmah voksa kendilerini bunlara benzetmeye d+'
oil vibu;u ;alnrierkek cinsini dlslamadrklan lakdirde ba'
larabilirler ve ancak b6yle bir durumda kadln hareketinin
radikallidinden sdzedebilirler.

3. Tez: inanelara saygt gaistermek, larkh irianglardaki
insanlara yaprlan baskrya karqt gtkmak, radikalligin ge'
regidir. Ama Ateist olmak kendi batlna radikal olmak
anlamrna gelmez.

Bugrin TilrkiyeUe Ateistler de radikaller iqersinde deoer-
lendirilmekte. Bana gore Tanntantmazhk ve Ateistlik birbi-
rine kaflqtrnllyor Ben Tann'ya inanmamakla Ateistlioin larklr
oldu0unu diigr.inr.iyorum. Tanntanlmamak herhangi bir ko-
nuda a|nan bir tavrrdan farkh bir Sey degildir, Ateistlik ise
bir insanrn -ya da grubun--j- yaqam bigimini bu tavtr 0ze-
rine temellendirmesidir. Bence bdyle bir ya$am tarztnl ter-
cih etmek herkesin hakkr olmasrna ragman hicbir gekilde
radikallik anlamrna gelmez.

4. Tez: Farklt bir cinsel ililkiyi tercih eden insanlara ya-

oit"iiL""i*iu" baskrnrir tier tiirlusune kargr grkmak

iaoiiaitigin'gere!idir. Ama elcinsel olmak kendi baQr'

na radikal olmak anlamlna gelmez.

"l

lGdrnlartn dayaOa karql protesto gosterisi yaPtlklarlnl
okudum Yeni G0ndim'de. Kadlnlarln yalnlz Tiirkiye'de de'
6il dtinyanrn her yerinde erkeklerin basktstna maruz kal'
irklan igrk oir geriek. Buna karqr Qrkmak, engellemeye 9a-
llgmak radikallik bir yana insan olmanrn gereoi. Sorun, bu
temelde qelisttrilen bir yakla$rmrn radikal olup olamayacaot.
Eder ba;kr ooren bir taraf varsa baskl yapan da var de-
rnit tir br. V! sorunun 6askr gorenden daha fazla, baskl
yapanrn sorunu oldu0una inanlyorum. lGdlna dayak atan
bii erfe6in iskence yapan bir polisten farkll olmadt0rna ve
iskence-qorenin degil de -kadrn 

ya da erkek- igkence
vioan po'iisin utanQ auymast gerekti0ine inantyorum. Bun'
ian iki yrl ewel bir kadtn arkadasrm ismini gimdi hatlrla'
madtgrri bir ingiliz kadrn yazaran 90yle bir allntl yapmlgtl

vazdr-Qr mektupla: EOer cinsleroen biri asaollantyorsa. bu
insanlk asa6rl'anrvoianlamrna gelir Bu tespitte anla$lyor
sak radikaili6in femtnist ya da lerbiyen olmaktan ba9ka bir
sev oldudu 

-konusunda da anlaqmamtz gerekir. Eger ka-

drrilar erieherden tilm0yle vazgeqiyorlarsa hareKetlerin'

de belli bir tutarhltgtn oldugu soylenebilir. Ama erkekler-
den vazoecmtvorlaisa erkelileri orqlayarak verecekleri mu-

cadele da$anirzll6a mahkum. Tilrkiye'de pek beoenilme'
ven Garaudv tek iurtulus yolunun toplumun kadrnlaqtlrll-
inasr oldudtjnu sdyliiyor. Eler kadlnlar erkeklerde ve er-
kek toplurilannd.a aksakllklar gOrUyorlarsa bunlan de0i9'

"Escinsel olduOumu aqlkqa soylemek istiyorum"-diyor
bir egcinsel. G6rii'idiiou kadanyla sdyliyebiliyor da. Seiitli
deroiler ou konuva sivtlar ayrnyorlar. lcmal Tahir "Cep'
hed! savasanlar varkeil Beyoolu'ndaki lahigeleri anlatmak
edeosizliktir. divor bir mektubunda ya da sohbetinde. Bu'
qun'dilnya nrifudunun LiQte otri aqlkla kargl kar$lya. Dooan
bebekterin cinsel yaQamlan konusunda tercihlerini yapma'
lafl bir yana, insa; gibi dogmak istiyorum demeye haklan
vok. B6vle bir durumda birinin ya da bir grubun tek soru-
hunun 6scinsel olduOunu aqrkQa soylemek olmasl edep'
sizlik olmasa da radikallik.hig deoildir. Evet bu insanlara
yaptlan basktya, basklnln her tLirlilsune kar$ qlkmak ge-

ieiir. Bunu to!lumdaki belli cinslerle ya da gruplarla.slnlr'
lamak radikaliioi ve ozgtirluot saptrrmaktan ba$ka bir 9ey
degildir,

Sonuc olarak. baskrnrn her tUrltisilne ve bigimine kar$l

crkmak insanl,Orn ve radikallioin gereoidir. Erkeklerin ka-

drnlara attrgr daraOa karSl Qrkmak gerektioi gibi' annolerin
cocuklannidovineiine de karqr qlkmak gerekir D0nyada
ve Ttirkrvehe cocudu dOvmeven kaQ anne olabileceoini m+
rak edivbrum iodr-usu. Yalnrz btitUn yukanda belirtilen so'
runlar, idr gegen- gruplann kombinasyonuyll gerqekleqe-

mez. boga-koiumicrlannln bir pankartlnda "Dolada Soy-

krrrma Hiyrr" sloganrnl 96rdUm. Eger buna ger9ekten ina'
ntvorlarsa 6ncelikle kendilerini pasif soyklrlmcl olan eqcln-
sellerden avrrmalan qerekir. Aynca sosyalist bir perspek'
tiften voksuh bir cevr6cilik, korlmacrllktan baska her yere

odtrjrilr. Burada iosvalizmden kastedilen Marksgt sosya'
iizm va oa Sowet sosvalizmi deoil (Bu meseleye baqka

bir c6rqiye gonderdiOim, bildi0im kadanyla yayrnlanmayan
'itvtart<iqi tjori + L6ninizm = Sosyalizm?" baglrkll yaa-
da deoinmistim. Bslki ileride yaylnlanlr kuskusuyla tekrar
deqin;lek istemiyorum.) Ve T0rkiye Qevrecilerinin lzmifll

vesilci qibi sorunun geri teknolojiyle gevrenin bilin9sizce
iatiribi Oegil, ileri teknolojiyle bilinQli bir gekilde tahnbr ol'
JuOr", 

-tlrl"r-"r"i, gJoii. I



Egeinsellik Bir Hastahk Degildirl

gilimin, oe;ilii':l€ tip Siiirninir vuidugu yerd€n her zamax grjl
biimez. l.lei€ ilu ickai, ps:kilrairi ceparlmanlndan gelrni$se
tadrndan y-siirref . Bir oro-ia$istin iraJikomik yonlendiriciii0indt
insan kah grllnreiierl yerlere yatabiiir. kah sinirden gatlavaaak
halg gelip, televizyo[i,] parcalat,abilir. Ozcan K6knel'inden isoi
kanat) Ayhan Songar'rna (saG kaqai)ve Adnan Ziyalar'rna (o
da pila kariarian olsa g€rek) bLltljn TLjlk bilim dLinyasr.
araia nci;iki yakir:irm farkia!lr! d1 tili:likle koruyarak, bir
konsens,jsa varcriar. 'FgciIseliik Eir hasialktlr ve teoavl
edilmelidir. Tacau eCi!emiyorsa iopiilm keitdini koi.umalt !3
te.lbir allniiralirlr (L!.ryah gene tedbar altnacak. Herhangj bir
kqauoa isibii air:,:cagtni 5Ere.d,0imde. benim mjde aq0lenm
baslry.ri). Llaiyle,re Ui!r LruniJ?r h?leli bir yaraya daha
'parirali ir:Jr! hem ba$aiLli bir gazelecilik dfliegiverdi. hem

Ce progi;:flinrn bas,iloa da Delr(lrgi gibi l.:amuoyuna bilirn
adamia ncit ca iesielilener, sir nic,saj ileci. Atiygt olsun. darist
poiiiikacrlenrnr:!n ba+rra. Orriar da bilimaoamlafl gibi bu
on€mii nemieket rneseiesinde sag-sol demeden milii blriik ve
beraberlik ruhu itinde blrarava gelip, gerekli i/asal
diizenlemeler ;acma|dri. Bilim ve feivayt verdi hadisene vezir-
i azam sria sende

Bilim bii.ji0ii-niz aniamiyla sanayi devrimiyle aydrnlanma
felseiesinrir me$ru cocugur..sa oa rivayet muhieiif. Derler ki.
bilrmin babasr asltnda briyu..,ilrus bilim de karde$i sanaila
Dirlikte, b0yrlnrin gay!"tmesiu cncukianymtg, dinler ozellikle de
hrrisiiyafilik tr1r seriride bryrlyrj ortadan kaldtftnca, yetim
kalflrasrntai' ilive oii llri g3vrr rnegru kade$ihimayesine almts
vs. ,S. (.:.j.icasr. ce11ren, S. :., ts,:nda bilimsel gercer falari
c,ye bii se|:r'ok. nasrl ki. dinsel EerQek, felseii gerqek diye
bir $eij,voksa, Bii-inci lekil !;ansr aian 'hakikat" diye ortaya
konan $ei,ier. soyuilama vaomayt meslei{ edinmi$ zevattn O
llI'lA ve O iIEKANA o;U,i konsensusundan bagka bir 9ey deqit
kr, buna da €gernen paradigma diycrlar. Ha bu konsensusa
kar$r Cikan niUnaiiklar oa ner zaman var tabii, bunlar da dini,
lelseii ve bilinrsel ge.qegin tartr$ma dOesini olu$turuyor. Adrna
bilimsel de,/rim denilen gei/ de. bilimadamlan zrjmresi ie inde
bir pai'acjigmahrn iiendinden Jncekiflln egerne iigini
j/rkmasrndan iaska bir gey degii. Brjirrn bu gevezelikten sonra
soylemek isledi0im. 19 Haziras akiiamt. biliinsel gerqek diye
insanlara yutturulmak isienen dotrna bir paradigrhadan ba$ka
bir Sey degil. l,4alum biz bize benzeriz bu paradigma da
Tilrkiye'nin orijinalitesini yansriryo..

d:lr41in C.'I-xSel -lrLg,- ./arca. l, .gurrj,F' /jJ Psii,.ir,(ls
de oilin'rsjl gerqeK olarak telaiuz edilen Sey,. evrensel olarak
egemefi oian paradigmadir ki, anlagtlan bizim koca psikiyairl
profesorlerinin bundan ya haberieri yok ya da var ama drjnya
olqeoince egemer. olanr {kuq,(usuz bu alanda egemen oima
diger aianiarda da egemen oianlarla esas olarak uyLrm
rqindedir bagka bir deyiSle, d0nya kapital;st sistemine
eklemlenmiiti0 soylemek bile Turkiye'de muhati lk
sayrlabilececjnden, pasa gonrillerini zora sokmak istemryortar.
Efendim gavuristandaki tekstbosklarda (bende var birer tane
de isterlerse, profesdrlerimize goncjerebilirim). E$cinsellik
kendi bagrna bir hastaltk degildir. ancak yarattto! sonuelar
aclsrndan psikiyatrinin gundemindedir. Egcinsellerden bir
krsmr egosrnicnlk (kendisjyle bangrx)tir ve bunlafln sorunlan.
ioplurnLtn onlar Llzerinde uyguladrgr basktnrn yaraitr0t

tayfun GONUL

oog"ucan gerlirnle rlgrlidir. looern osixrya!r.miz bu ourumda
topiumun ayriksr oldu0u iqin, bu insaniar rlzerinde baskt
i(ui asryla e azrndan ilgilenmez (as|nda normal bulur va
cnaylai) ve bu ki$ilere ba$ka alaniarda bir ver saolayarak,
kenciierini iopiuota kabul ettirmelerlni onerrr. Kendisiyle
calriail ;kinci giuptaysa -ki bunlar sayica e$cinsellerin
szrnrginr teEKil ederler - bir Vandan .uhsai gatt$malarr

t:rcern]eye eairsrrken. di0er Vandan da. kiSi islerse, davran6qt
i^'ei:,iar,a e$:r.ser e3rImlefl oaslirrra i,o. . ra ?rderler. Unlri
nir orfieK. Saflsi tlurat fura nrn Yeni Ouodem Dergisi'nde
aqrkladrgr gibi, kisi eEcrnsel iantezller irr'duou anda, ona
:.rert 1 ar t.n ,er i'.95,Or,. VJdern OSt.,Va: ,nr; CU;altgmarltn
.a kaynagtnr D!l;r. bilir ama domuzlugl,na unutur. Kisinin
0un,jier';-"le srperego denilen igselle$tit'ilmis otorite ba$ka bir
csyisle. cimiziekr toplumour sebep. L'lodern psikiyatrimiz
hair,ia Vci'rtemleflvle ben i uyumlu ktlmay-a qaltErr. (Hem
iendrsryle nen'r topiumla). Bot|jn amac, <i$inin verimini
rnaKsrmaiiee etrnel(jr. [,lalum insan da k]ymelii bir ilretim
aracidtr

Gelelim bizim orijlnal csikiyalrimize. Yahu bunlar ortaqaotn
kapatma takia$riirhr savunuyorlar bel Bir, escrnsellik bir
hasialrki r. l'Jeoen? Cinki.i ncrmal degrldir. oes coErusu, tezin
kandrgene kendrsi iann vardrr Qrlnk0 dLlnyayt tanfl ya!'atmtstrr
giSi brr sey. Sa)/rn proiesorler beylesi onermelere totoloji,
iotoloilk onerneierCen olusmus teziere de bilim degrl safsata
deiier legei, ce i"iendi kadardrr. lki. esCinsellik bula$rct
iasialrkiri TirprutT, nastl kendini bir iiiova karst koruyorsa, bu
hasiair0a 6arSr korumal!drr. Qtisl Adtk s6vleneoilecek tek gey
aiu.

Gerek modein !.e evrensel. gerel(se orlinal ir..irkiye
psrkivatnsinrn ienlei arnacr, toplumu korumak. Bizimkinin tarkr
srrlina Coktor cnlrl0!.lnrl geairdigi halde, elinden xrrbaci da
brrakmamr$. ladeI|i psil.iyatri, escinselliatin' kendlsinin bir
hasiai!k olmadi6rnr kaDUl edjyor. Kugkusuz bu kabul edig, salt
bilim adamlannlr keskin zekalaona ve htlmanist ruhlanna
cagrrjeg | (;n rce. den. )ani osrkiyaln kl] umunun .cinden
yaDrlan ele$tiriiei. kahsa gay iiberation ilareketinin mllcadelesi
ve iiger dzgurir.lk rnticadeieleriyle geit$en birey kavramr,
Nrodern psikiyalrlde bu paraoigmayr egemen krlmrstlr. Bir
baska iakior de kaprtalizmin ayktnltkiafl evciileFtirme, asimile
elme ve kendine eklemeoeki olaoanljstLi yetenegidir. Kapitalist
toolum, Kendinden emindir, alt-k0ltri rleri. bagat kriltrirle
hiyerarSik bir iligki kurmak ve kendi gettosunda hapsolmayt
goze almak kaydr!,1a. \,arllgtnt sLlrd0rmesine izin veriyor. Bizim
egemer!ierimiz ise, alt-ki.iltUrleri massedeoilece0ine pek
gUvermedi0inden, bunlann ancak yeraitrnda ve toplum
drS{nda '/aroiabilecekleri tedbirler airyorlar. Amaq asInda yok
etmek, ancak insanlafln iQinoe nr.lve halinoe de olsa, ozgrlrltik
isle0i ve adalet duygusu oldugu sLlrece Hitler ve Staiin -Staljn
Hirsyasrnda blrakin hastalrk olmayr, egcinsellik, uQ yrla kadar
hapis cezasi verlen bir suQtu. Naz i Almanyasr'nda Qok sayrda
e$cr,'isel NAZI partisinin iginde yer almas!na ragmen, pani
drirndaki aqrk escinseller. kitleier halinde yok edildiler-gibi dort
bagr mamur diklaiorler bile bu amaca ula$amamr$lardrr.

Liberterlere Oelince. Liberlerler egcinseiliQi sadece bir
hastairk olaiak gcirremekle kaimazlar. Egcinseller Lizerindeki
topium Saskrsrnr ca lanetlerler. Toplum ve zaman zaman da
Ceviei baskrsrna EerekQe hazrrlamaKtan Da$ka bir iSlevi
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olmayan bilimin ve psikiyatrinin iki yuzli.llii6rinil teshir ederler.
OzgilrhikStl etik aQrsrndan egcinsellik, hetercseKsLlellikle
e$deger bir cinsel soqimdil ve tamamen bireylere iliskin bir,
konudur. Liberier devrim gercekle$li0inde kuskusuz
eScinseller de var olacak ve ozgairce aqlkqa
seviSebileceklerdir. Ancak liberter devrimi bekleyemeyiz.
Ozgiirliikcu etioi bugiinden hayata geqirmeye qalr$malrvrz. Ne

dediniz? O zaman toolumu olusturan dnemli bir 60e olan
cinsel ahlak yara altr ve bunun sonucuncla topium giderek yok

olur. mu cjediniz? Oisun ne qrkar, qok 90k Erli.lrk Ydndem'ler
e$liginde. songarzi,/alar koknelleli televrzyonrlan arz-r dndam

ederken goremevtz ki, bu da kimse iQin oiryuk blr kaylp savllmaz.

Son olarak. bu {Lliludaki it4arksist ikiyr.izir.l;lge deginmeden,
kendimi alama'".'3cagrm. Bilimln i(iy!.izlagan0n biiimsel
sosyalistlere de ranslmasr $a9rrilcl deoil ku$l(usuz- !iqbir
tlarksisl diisrintir de. escinseliigi bir hastahk veya saprklrk

olarak nite!eyen bir yazlya rastiamadlm. Ama ozellikle Qesilii
gruplafln yayrn orqanlarinln 'yoz b!lrjuva ahlagr" kapsamlna,
egcinselleri de dahil etlioini anlamak zor doail. Bunun iQin

sosyalist ulkele.ceki escinseilerin ne dururl].ia oldu0una
bakmak yelerii. Ayrlca Ti]rkiye'deki yaoria.ln blico0unda
e$cinseller crgaie aitnmaz ve anla$lldl0lnca ailllr!er. Yeterince

demokratik oianiarinda ise nasll ikinci slnrf (pardon uQUncti

srnrf, QlinkU ikrncr srnri olaciar kadlnlardrr)i<igller olarak brylk

altrndan grii nqugri ortadadrr' Tilrkiye'de e$cinseiler' 629tlrlirk
mi.icadelesrne oaSlayrnca ve belli bir potansiyelle!'i oldudu
ortaya qrkrnca. L'larksist ve bilimse! {psikiyatrik) yaklairmr hiq

eleqtirmeden. ?sclnsellere yapllan baskiiardan sciz etmeye
ba$ladrlar. Haikrn iliy{lk Qogunlu0una da tam lers du$meden,
ihtiyatli bir cestek veriyorlar. lsledikleri iernaysa hoigdrtl.
Bundan dana oeter iiir lutuin oianaz Kim kimi
hoggr..iruvorrnuF. buglln hosgari ta|-le \iati Eideile!'se,
horgor'.lye dcnu$?oilir. oireyln ozg!rltigun!r ia(r$ma konusu
yapgn :rl. soylem, ister hoggorsun isier horacrsL:n,
diktatorceCir.

Azrn{rklar aze!'indeki trasklya karsi 3irran tutLri::. tayin
edicidir. 9unKi bu baskloln kefdini a"'an )ir aniamr vardlr'
insanlara crr qaQndtr. Otoriterlere, normale v-'icpiuma teslinl
olun, yoksa DaSrnr;a b6yle $eyler geiir. Boyiece hayatln h9.
alanrnda benzer iktldar teknikleri u:Jgulanaiak. bireyler:n
igindeki krvricrm Dir atese donti$meden engellenmi$ oiul. Insan

zihninin caarrsrmir aa,lsma ozelli0i Ye i.arsfer ybieregr bir
alandaki scyuilanayr baSka bi!'aiana ieQrr. E5cinsei olsrsan
ba$rna cuniar geiir yasalara u/mazsan a'a9in;l ouniar geiir,

babana karql qtkarsan boyle olur, derslerine Qa|$inazsan.
srnrfta kalrrsrn, askerde bir Ustune kar$r gelirsen, iokadlyersin
resmi ideolojintn dl$lna Qlkar ve bir politik eylernde blrlunursan
i$kence gdrilrstin, para kazarlnlazsan aq kalrrsln bu zincir
istendioi kadar uzatlllr. Hayatrn en az bir alafilnda 'azlnllk"
clmayan bir birey ycktui. Azrnllklara yapllan bir baskl asInda
''birey" kavramrnrn mezarrni kazmakllr. Bil b3s!(lya ses

Qrkarmayan bir ki$i kendi koleliliina de ilrlza atmr$ oii.l!".

Egcinsellere de bifkaQ onerim olaclk. Onca yazar' satratcr.

entelleklrlel e$cinsel giz,enereK yasarken. yani soli.ican cl'nay!

seQmi$ken sizler one,lktlnlz Blr ollllriLl dalraiillrrrlil yilre!1?1,

kutluyorum. Arantzdar! veJ'a dl:lir!?dal'l !ize al]deirik tas-

iayrp sizin adrnrza toplumdarr hl]sqcrl-1 talep eiie.iiiiier. Auirr'rjl

sag!ayacaOr geE!ci .airrrtllg:{,')ir izrn(ii'r iiTll'i !r:rs\lnrr':

azaimasrna aldanmay!n. Slze iE veinlrlvcre! :cflliiii: .llr:lk
iuhu$a iten {burada i$i olunlantyoiur'l1 zcrrnluiugLr'
olrmsuzluyorum. Ygksa iuhu$ da di-qer iQie r lra'il::i' sa)"'qln"

vani berbat Dir meslektir. Bu 4le-'legi seqignleie hii sozilrii yoi(

yiipt!klar i$ "doktorlui<" ye da 'muhefidisliktei' i.l3i':a (ei.i
degildir. Heie hele qesiili ltir '"/cneliciliklerderr' Qck daha
saygrdegerdir. Her yeice ase.gllayan. srze ev 'erneyen

t<aiat<otiirCa. zr.ihrevi hastairi'ilar lrastarresi de binbir ttir
nakaret '/e baskrvt Lrygulayi,n bu toDlu.lu asla
Ho$GORNIE /iNl Higbrr o:oriteye oofr,n egmevin orgLlterr,n

ancak el(onomrk ve topluinsa! dayaniqma orgrltle!'i kurun'
i(imsenin srzin slrttnlzdan poiilika yaFip meshrlr clmasrna ve

sizin adrnrza konuSmaslna izin vermevil. Size yol

trdste'ececini sovlelenleie Ku$KUyla bakln.' 
Libenerienn.:esleQinden enrn claoilirsiniT. Sil o:r alanda

(ainsellik alanrnCa) a;rnl!ksanrz -iQinizden bazrlarr diger
alanlarda da azrnIk olabilir iabii- ancak biz bugUnkri yaqamrn

iruiLin alarllaflnda 'azlnllg!z''. Qirnk0 lem-"i kaviamlmlz birey

Cte yancan Biz bLitun insanirgrz. Bilttin insan,arrn iqindekr

ozgrjiti.:icil $eytan lanfrlara karsr bizim hesablmlza calr$an brir

ajand'r. eir erin tanr'lar, td'ncen baslmrzoan al?cagrz Ail

oigka inenrli konuda oiz olcnom orgtillenme ve doqrudan
eyleini savunuruz. Sizi bilinqlencii.mek, yol gdsierrnek ve

o;derlik etmek gibi iddiala.rrntz yok. Orreriler getirmek iletisim

vs karSrirkit dayanrgma. Liberiel gelenegin size buOr.in

iinerebilecegi geyler irunier
Oeiecege-g;ti;ce. Tilm otoriielerin oldu0u glbi insanlan

baskr altiria aian ailetin, erkek egemonliginin, cirisiyetcilioinin
ve cinsel ahladt orladan ka!limasrnr savunuyoruz. Kadln ve

erkea topiumJal kimliklerioifi orladan kalktrqr blr diitryada
yatamak qok keyifli ciurdu herhaide... ts

I

ingiltere de Kra!iyet Topqu Birlikleiinden To0Qu

Subayr John Bruce, baqka bir erkekie rligki kurma-
sr nedeniyle, ordudan Qrkarlldl ve I ay hapls ceza-
srna mahkum edildi. Bunun uzerine Escinsel E$itli-
qi Kampanyast. 3rotesto eylen'llerrne gir,rti

John BIuce. TutuKlancjrormca rt(i biri;iin baSrn-

da Ku;ey irlanda'ya gitrnek uzereyilnr" dedi.

EyiuSe ,- H4F-LF,RlliR DEiri( 
.1,

Q2uLeL,
?ru; as .,/ I:;L i.:(if .-|fl. <')i:-'!
''-' l
BAS'{lYn Y;ik j:rir'tn i;ri'a,(Ktr.,; i"1 i ?

i (i-,ri AJ rl ' 
:).r:,.1 ,
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SOGUK DAMGA
"Burada bulrjn kuskutar kayboJsun
Burada btitiin korKutar kovulsun.'.

, DANTE: JLAH| KOMEDYA

"Bir balrkqr dudadrnda 6tii bir sigara
Bize merhaba dedi
Peki biz ne dedik

ne dedik?

EDIP CANSEVEB

Devlet nedir? Kimilerine gore insan
toplumlannrn olugturdou en rist bir or-
grjtlenme, Marksistlera gdre bir srnrfrn,
bir diger srntt Uzerindeki ZOB'a daya-
I ya da_CONSENSUS a gore otugmug
bir HEGEMONIK aygrt. Ancak bence
devlet, SOGUKLUT(TUR ya da Nietz-
sche nin deyimiyle Soouk ytlanrafln
en soguou Uur Bir drisr.inelim cjaha
dogdugumuz anda Devtetin so6uk
damgasrnr" mUnasip bir yerimrze-vu-
rur gibi bir kaort parQastna yiyiyotuz.
Adrna nrjfus crizdant diyorlar ve bu
belge olmadan Devlet de dahit oimak
ozere higbir kurumla -ki devleti belir-
leyen de bu bir dizi kurumlar aor ve
brirokrasi de zaten devletin ken-disi.
iliskiye giremiyoruz. Bu kurumlarrn hiQ
birisine kaDdt edilmiyoruz. Bir basKa
sorunu ele atallm:yasalara gdre, (ar-
Sr cinsten biriyle cinsel bir ilisKi (ura-
bilmem igin evtenme cLizdani dive bir
belgeye sahip olmam gerek. yanr ma-
lum SOGUK DAMGA'ya sahip otma-
dan, ya da uygunsuz UZVUMA bu
damgayt. yemeden, . birilerivle
"GERDEGE" giremiyorum ve bu

"lvliinasebet"ten do0acaK Qocudumuz
"Gayrrmeqru ' ilan eoitiyor. iyi aha in-
sanlarla girecegim trim iliskileri vasa-
Ian 'yla belirleyen ou kurum"u kurum
yapan kim, ben; Qtinkrl daha doodu-
gum andan itibaren bu damgiyla
damgalanmrq bir kurumun rgine dogu-
yoruz, ilk "egitim"imizi burada ahyo-
ruz. - egitim sd2crlgti egmek sdzcrj-
giinden geldi0inden, daha oasran
OTORiTEB bir nrteirk ta9rr. bu neoen-
le anti.otorirer oir egitim olamaz, otdu-
ounda da bu eoitim deoildir - itk tanr-
orgtmrz OTORiTE Baoa yada. bdvdk..
otoritesidir. Ailel' denen bu kurum,,
ba$hbagtna bir "iktidar"drr bu ',iktidar:
'rn en tepesinde Devlet baSKanrqjbi ou
en iist lktrdar"r temsrien arle'rHeisi
bulunur. Daha sonra bizr bu oOritme
''Fabnka''stna ya oa koca brr iikem-
be'ye yanr "okul 'a yotlaflar. buraoa eti
ailemizin, kemi0iyse ii6retmenin ot-
mak tizere. bir "OTOFITE"Ve teslim
ediliriz. Burada "iKTiDAB,,'denen o
koca ayglt. k-argtmtza qtKar. burada da
"lktidar" OGHETMEN'd|r. - Nedense
bizim gibi gfoHlTE rjzeflne kurutu bij-
tr..in toplum"larda ogretmenrik
"kutsal ' bir ''mestek ' sayrtrr- ve oizi
"lkttdar"rn sopasryla talim ve terojve
ederler bir oagka deyimle aoam
ediliriz i$te bu iktrdar , 

dolayrmiaflVla
"yumugakga' haline gerinliiiz, oana
0nemlisi tdm bunta qselle$iirere(
"Do!al" sayarrz ve onun aOzryta yani
pozitif bir soylemle d0gtinLirLiz, davra.
nrnz. Eh bunlan anladrk, hatta geg

Dilaver DEMiRAG

bunlafl biliyoiuz diyenleriniz olabilir ve
ne diyorsun sadede gel de dryeoilirsi.
niz. Eh peki "siz aziz okuyucu"lanmtn
hatrflnr krracagrma kafamt ktranm da-
ha iyidiyerek. 'Saadehe" geleyim. Bir
d0giinelim, eoer biz olmasak bu ku-
rumlar da ormayaca(tr. Eger biz kimt-
lerinin "USTUN"l00unLl kabullenme-
sek, tam tersine buna kargr qlksak, o
zaman bu biriieri de bizim tizerimizde
olu9an bir OTOFiTE olamayacaktt.
Oo6du0umuzda bifllerrne inat dooum
cuzdanr almazsaK, okula girmezsek,
biiytiklerin otoritesini tanrmazsak en
azrndan otorite bizim iQin igsel bir ot-
gu olmayacak daha ktsa ve dz olarak
toparlarsak. "Heps, ve hepsi DUVAR-
DA bir tuoladrr" ve duvan...? I

T,I,l ,ttt
Dayala Kargr Dayanr$ma Yiir0yiigiir
yle, Dayagt Protesto Kampanyasr'nr
baglatan kadtnlar, kampanyayt siirdiir-
mek igin bir el kitabt hazrrhyorlar. Bu
kitapta, dayaorn toplumumuzda yay-
grnve me$ru olu$unu ve erkeklerin ka-
drnlarr nigin d6vd0!iin0, tantklann
aracrlr0ryla irdelemeyi amaglryorlar.
Kampanyaya kattlmak ve yaztlt ya da
s6zlai tantkhk etmek isteyen kadtnlar
alagrdaki adrese yazabilirler.

kara sanat... kara sanal..
"YARATIM, SANATTIR''

Giini,imi.ize Liberter Bir
Yaklagrm/ Bir Krzrlderiliyim ve
Anlamryorum / Ekarte D0gler /
Ekoloiik Devrim mi, Qevrecilikmi /
Dalyan Dosyast

Gelecek segkinin hazrrlanan konusu: egitim
Yazrsma adresi: Ufuk Ahrska P.K. 430
34437 Sirkeci - istelteul
isteyene 600 TL. kar$thot odemeli otarak
g6nderilir.Adres: Kadln gevresi A.9.

Klodtarer Cad. 41/36
Servet Han Cagaloglu/iST. kara sanat... kara sanat...
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Onunla
Kurdu$umuz
Di,igler

nUn

Dostlar bir hAl oldu bana,
Bugun
Korkmuyorum artrk olmekten.

de
-ten

'mek
-cel

Yrl

AI
-qal

-mak
' - tan

da

Korkmuyorum, ne dersiniz?..

-mek
-len -ten

de
:P€

Te

Tek
-me

-len
-mek

-ten

" de korkmuYorum.

Nur AKALIN

Akrebin htzlna g6re, nerede oldugumuzu anhyorduk'
Herkei aurup, sustugunda iQlerindeki canavarla konusuyor'

du. Benim icimoeki huysuz, kocaman biriydi' Hangi organ-

lor.rn onunl" anlastlglnl bilmiyordum Bunu ona sorma'

rir I"'i.ri, vo*. Bazin uzun bir siire tartlgmak zorunda

iirr'J*ori. ei? bakrvotdum iqimdeki canavar' karqrmdaki

iiiiiin iinauanvra intaqrverhig. o zaman neden konus-

iiilrrirr. n"oen i,itrldiig0mii unirtuyordum Onlan birbirin-

aeir-ivrimat . boyle zamanlarda olduk9a gtiq harcamama

neJJri oruvorou.'sanki ona hiQ karlgmasam, d0nyanln so
nu oelir. tjstelik. onun diinya dedigi bir 9ey de yoktu' uy'
le h-uvsuz. 6Yle kocaman biriydi ki. Higbir geyi tanlmlyor'
du. Hicbir so;ilmii de dinlemiyor. Bizs bu canavarlarl klm

veiiii'iotsa biz mi onlann olduk? oertleqmek istiyorum'

Sizin canavarrnrz da clmayacak geyler istiyor mu sizden?

va... p"Xi nasrl rnandlrryorsunuz onu? Onlarl sevmek zo'

iundayrz. diYe dUgiinuyordum.

Sevmek zorundaylz, bagka Yolu Yok.

Bazen Oyle bir gulmeye baqtyordu ki. Sevremdeki bU'
. tUn insanlar -kendi canavarlannln onlara neler yaptkiarF

nr bilmezmig gibi- garip garip baklyorlardl bana. Zor sus-
turuvordum. Bu kez de baglrmaya ba9hyordu. Hig kimss'
nin Sesini duyamtyordum. Ben sesimi duyabilsinler diye
baorrmaya bagladt0tmda, iglerindeki canavarlar cevap va'
riyordu, onlar de0il.

Canavarlar genellikle terbiyesiz mi olur? Aylp geyler soy-

liiyor bazen. Qok utanryorum.

Asfinda bana, iyi ve kdtiilerin gerqeKe olmaddlnl ogretti'

Bu da bir siirti inianla aramrzda konuqtugrmuz kelimele'
rin anlamlannl ortadan kaldlrmamlza neden oluyor.

B6vle bir konuda ortaklasabilmemiz iQin, onlartn cana'
varlairvla dUrilst ili$kiler geligtirmelerini beklemek zorun'
a" talibilivoruz. Doorusu ben onunla oldukqa slk konug-

Gum icinlantast0ritzr da stiyleyebilirim. Birgok kitabr yal
nri aefit. onunta uirlikte okuybruz. Olmayacak geyler d0'
stinotiitiior oize okudu$umuz kitaplar. Canavanmlaotu'
iuo havaller kuruvoruz yine de. onun sesi var, sozcuKlerl

voi- Olirerimizi 5en arilatyorum diget insanlata' Olduk-

ia zor oiuvor, c0nkLl onunla kurdu0umuz du9len' ogren-

iioim cof intarirrr xelimolerlo ilade etmeye Qallgll0lmda an-

raiiiii cumteter, higbir 9ey itade etmeyen paragrallar or-

raya q'Xryor. Oiler irisanhrin anlamadrklaflnl tarkedince de

gillerek:

YAKLA$MAKTAN DA
UZAKLAgrvrnKrnr.r DA

Korkmuyorum bugun' Artlk, evet, sanlrlm,
Ozgtir0ml..

/
,i.t"Canavarlartntza sorun, o bilir" diyorum.
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BU DEFA YEMEZ!
Aniden ve blly0k bir nrzla. her yer ve bLj-

tr.ln 0zerlne yaztlabilir kagrtlar ltuvatet ka,.
0rtlafl); "Gena Falan 'Yeni F an'
'Dergileri" ile doluverdi eski ve kotLj kai-

katur Qizicileri.
Zebani nin dalgrnlorndan. bll-istifade he-

r'lenCr( zemOtile intveflp Ve'VLlzLjne ge.1q
ve yenr" crlalar !e ma(yallana .rrJavt!er-
'nrsler ortaya: BUnlar lar.n,n koIred!ente-
ri. hanl EU ikinci tekrardakller Haydi bey-
ler acgle edin. size brnnci stntl tuvalet ka-
grdrna basllmrs ocr.l hikayelen ve brnEo
kartlan sunuvorlar piilel bitmeden srz oe
ediniverni Harnam aynl hamarn, ama tel-
lak bryrk brraKmlg, tasiafl da kaiaylam slar
$u yaldrzl! 'GenQ' yaztstnt tllnagtnrzrn
JcLyla harifce (azlvaca"s n,z: gdrodnLz
mtl, ne qrktt? Ne derstniz? Evet labii ki o,
bildiniz: Bingo.

Ey sakarl, ve bty,Rl pu ara rapantar:Ze-
bani'nin her on yrlda btr attt0t dayakla akt!
lanmayanlar!.. Bryrkltntn yavrucaklafl . tlr-
yarcrkI veba porlorleril Hayvan cck kostu.
yorgun ve terlii Bu deia YE[,lEZ!.. Yemez-
ler ulan!..

Toplumsat yaplnrn atttnr xazrava ug-t-
9an muhaliiler , arttk s lgilerle siiahtandr-
0rndan, bu kotLl kankatLjrterin ve rkincr sr-
nrf komeo'lefln; srigrler.r Ser.tle Jorl-a.
laar umudumuz-

Jean Pierre / ISTANBU L

ERKEKQE
BIR OZELESTIRI

Eger Zemin in geQen ayki sayrstnda ie-
mrnrst AySe Duzxan,n Sosyal;sl ,emt-

nist"lere bir cevap olarak kaleme aldtgt ma-
kaleyi okumasa idim, hiQ kugkusuz kala-
mr bdyle kdtil Seylere lakmayacaKttm. Ama
bir kere olan ordu anrx. Neyse sdzLl 'azta
uzatmadan sadede geieyim.

Valla, kadrn yazmr$... ellerine sag|k. So-
lun 'aslrnda' erkek olmadrotni savunan
sosyalisl hem crnsien4e ver-rtg venSlrrm.S.
Hatta bu "sosyalist ieminist'lerden crilnur
Savran, makalesinde anargizm. liberteriik
glbi utopyacr a(mlafln 

^enorierin;'tinsiyetqilioe" karqr sosyaiist soldan da-
ha iyi koruduklannl. tesJim edecek kadar
nezaket gdsterml$ eksix ormastn. Ama yr-
ne de Ay$e ye helal otsun. Bayagl keyiften-
dim yazrstnr okurken- Ne var ki liberterle-
rin 'erKe(liqi konusunda sosval,sl hem-
cinsi ile aynt kanryr paylagm'yor o. Uste,ik.
kendi d0s0ncesinin bir kanrtr olarak da bir
Kara sayrsrnda Qr(mrs, Jaruzelski ye geQlr-
dik rsareti yaDan beDek ka kalrlrdnri gos-
teriyor. Ne? Dedim. Olamaz! B6yte bi.Sey
var mrydr? Hatrrlar gibiyim. ama emin de-
gilim, Hemen aQlyorum KARAlafl, ve 6. sa-
y,da buluyorum. Evet. muzlr veietin teki bo-
yuna bosuna bakmadan Qok "saygrdeger"
bir sosyalrst asker'idenn poster ne roluy-
la "geqirdik" igaretiyapryor igte gimdikey-
fim kaQtr. Buyrun. ne dryeceoiz lirndi Ay-
$e'ye ve diger kadrnlara. Ben de uyanrk ge-
!inirdim guya. Heie Kadtnlrk dLtrumul,]a

duydu0um hassastyetten oir erKek olarak
6vunrlrdiim. gi$lm mi$imoi? Farktna bile
'/aramamtstrr. , Eler A!se !aTn asayo oa-
ha da va.antavaCa\lt-r,. Eie. a., :d?$ ai.
hadi biz erKeKter btrakttk. Kadrn arkadas,
lar cia mr iarkina varamaot. en azrndan ra-
hatsrz oimaor. Yoksa oilar d3 mt erKek ege-
men ahlaktn dolavlrnryia dusunuyo ar?

Herhalde hic kimse ne var can m bun-
da bu kadar buyrjtecek demez- Tamam
dilin ideololik oldu0unu biliyoruz lyine de
l.urlanor0rnrz dre orkhal etmemefl,z ania-
mrna gelrnez) ama Q zgtle n dilinin ihiQ ol-
mazsa iiberterler iQin) antr-idectojik ya da
antr-politik oimasr gerekm-az miydt?

lle yaotyo, uerelt-r'z I 1olunLj. e.\eh ctn-
sel organr gtb yaparak. kaotn yerine koy-
l"gu Jar ije s,, !e lecr.vo. . Boviece
onu asagrlaTr-I$ ve zafer razanrnrs oluvrr.
Q!inku ailSler veletlere ko ,qareliyacali.az-
Lar

N olou S,not? Neyr 
"erroer urerl,r? Oz-

g0rlrlk... egitlik? Kimi asaErtadrk. Jaruzets-
ki'yi ml yoksa otoriteyl mi? l-rh olmadr ar-
kaoas,ar EEe. oto.iteyF ooyre erkeLce ve
veletQe geQrrece(sek' (bak ne oivor.Jm
ben. b,r da:a pardonr yant gectrere< jd-
Ip getecehsek. rslernez kalstn.

$imdi, bir yandan da diyebitirsintz ki. ne
yani kdti.l espri miydi.. Vaila ast,nda oava-
gr vivot. zate. Srmor Oije oU.Lo OrJrJo gu-
les.m geliyo.. a-nd /aojn'ar.n o,mao et o,r
dilnyada iyiydi... 90k sukrjr kadrnlar vir bu
danyada ve rtz errex erkeqe ov'e Seyrer
yapnak zorunda deqiliz. Jrnar m iaotn-
lar yanltg anlamazlar burastol da.)

Ben Ayge ye bir kez daha tesekkur ei"
mek.stiyo'Lm cd'1ku. b,z ieid,nt oegen-
'nis erke<'ere. kadtnla.a.ag-en. \aolnlar
iQin davranamayacadrmtzt bir kez daha ha-
irrlattt.

Sonuc olarak, o karikatl.lru erkekce algt-
layrp, erkek egernen soylemrn yeniden ure-
tildi0lnin bugune kaoar iarktna vararnadr-
g.m ,crn. buraoa (jra or L yucu.afln.n o.dn.
de, aQrkQa dzelegtirimt yaoaflfi. KAFAda
karikati.lrrin qrkmasndan sor!mlu a.kadas-
lar ne der bu konuda? Er\ek erkege Konu-
$uyor'uz $unun iurastnda._.

. Kara nrn g. savrstnda E_Karaman,tn qok
,Terinoe iesattlerie ele alorgr ''taze
5orllavan 'asrzm ha,((,noa b,r kac sdz
scVlemek uzennlze farz olmustur.

Eyirilist donem ve sonrast iQin siviFiasist.
dinciJagrst gLlQlerin. can alan saldtnlafl.
Van da gerQekle$en [4.Si.rn Teketi,nin dt-
dl.lrLllmesiyie olorustur. Asltnda bu, daha
oncekr brrkac orayra tgarelrn,verrntg, bu-
aun baklent,sr ic ne g rm,s:r|n . satdr bek_
lvc,dum. Aynj zamanda oasrn yoluyta bu-
"ru hillele'e cLJ,Lrrdn,n zorun,uiuquna
inandrgrm haloe .rrir lLjrltl gerQektestirerne-
migtim.

Bu oravtar oe:^en oahsetr.qt"1. rreydan-
da gorLnen srvrl-tas,sr cagouq 'un iahti-
yesiyle ba$lamrstt ve saman alttndaki,' or-
gutlenmenin c gunlerde ortaya dat, tiliz
vermisti. Lokantalar, gazinolar'.ba$bug',a
savgr nederivre basthvo.. ogreln enle n
mgsleki seQimlel baslityor, rlntversite
oenQi:g: rek tex s,xrsttrrlo dovdtrjyor veya
l?5 lli ,,olia ra <a.d,r,l p. edlence
geceierine ' gdt0rril0yordu. l\.4 usu t-
Kerktjk rln iSgat nutukla atlltyordu.

BLrnunla oa kalrnanamrs MCP'nin ara se-
Qinrlerde oy octansryeli iQrn meydanlara Qr-
krimr$tr. lste o zaman is anlaSrldr. "8riyr.ik
Turanr" dinleyen-alkrslayan klmseler yoktu
piyasada Orta Asva deasr "Tirkrye
Tr]r\leflnce" kabLI edrlneyrnce, di0er
TLirklerce . di6er dLinya insanlaflnca na-
srl kabul edilebilirdi ki?

Eibetteki bir terore ihtiyaq vardr. Baskr-
nrn, zorun nedenlefl Oebe blrakttnltD, do-
gurtuimalrydi- Evet, gerQi r-ilkede K011 so-
runu ve PKK vardt ya, bu devletin estird,-
gl zor nedeni ile yeterince terore otusmus
bir srnrr.crre hapseo lmiStt.. Te,or lero-
'j dogu,ur" an,ay,$la ne yazt< 

^r. 
LQun-

cri terorlerine yani kendilerine kapryt ka-
patmrStr. Oyle ki. 'devletle elele l/usul-
KerkLik e brle istenilen raylara oturama-
rnr$tr.

Teror iCin yeni nedenler bulmak gerek-
liydi. l$te bu, la9ist'MHP getene0i iqinde
Qozr.lmlenebili.di; dincilerle ve turancrlar-
la oiugturulan senlezle (a$ure) saldtflya
geQmex. Eylrll oncesi AIevi-Sr.lnni Qattgma-
srnrn odagrnda geiisen. ne Z.Gdkalp ve da
vamc,sr tLrancr arr N.F K sakJ.ex gtb, im-
metQ,, dinci kisiieri terkeyleyen bir geienek,
bugrn A.Dooru'yu ba9kan secerken, bir
yandan da 750 mriyonru( TLirkrye oiye
meydanda fasist irredantizmini ba0rrabil-
mektBdir.

Bu gelenek nedeni ile 6nrlmrlzde bilme-
miz gereken 9u husus durmaktadrri sivil-
dinci fagistler bugr.lne kadar ki durgunluk-
lafinrn acrsrnl Qrkal'trrcastna onrimizdeki
ddnem aqriacak olan Jniversite ve vurtlar-
da bir saldrfi kampanyasr ba$latacaklardrr.
Toolu,nsal gLcter.Qtnoe en oinarrt\ grjcd
olusturan genq insanlardtr ve bu da, sal-
drr!nrn ilk hedeii o{malan, fa$izmin mantl-
0rna qok uygun dii$Brektedir. Toplumsal
di0er gdqlere saldrr olrravacaotnr drj$Jn.
meksizin geQmjSi de gozonunCe oulundu-
ru'rca. baSlanqrq hede', l-ep fenqlik jnr-
versite gengli0i oimustu[.

$imdi yaOrlmast Qerekenler iQlnde en

i

Ahmer ABSLAl'.lEB
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acrlleri olarak sosyalist genCligin olu$tur-
maya Qalrqngr derneklsr etrafrnda mtica-
dele birlioi iQin toplanmak. Eger dernek-
ler etrafrnda bir eylem birlioi olusturulmaz-
sa ki. $imoilik gdninen odur. Kimliklerinrn
qerektrroi6i do0al haklan tizerinde bile ey'
lem cephesi Kuramadtlar ne yaztk ki. Bu-
rada $unu belirtmek isterim: birQok lilke-
de balanyla yr.iriitillen sol cepheler, her
nedense (sahitam bilen var ml?)Tii*iye -
de, sol gilqlerde, basarrya ulagamadr. ula-

$amryor. Aksine bugtinkU tagrzm sorunu-
nu olugturan, gtidiikle$tirmeyip geli$tiren
hep sag cephelertn oa$arlyla kurulup yd'
riitLilmesidir.

Oernekler etraflnda baSarlya ulaSllmaz
ise dernekler drslnda geniS potansiyeli
kapsayan rlkeli tartt$malar-uyusmalar icin'
deki cephelerin kurulmasl gerekmektedir.
Unutulmasrn ki, sivildinci la9istler devlet
iQande kurumlasmrs bir g Qttir ve destek-
lidir. Onun karsrsrnda dagrnlk bireysel mti-
cadele sadece ve sadec€ gtiddK blr mu-
cadele olurken, sonuQta yenilgi ka9lnllmaz
olur.

Bir anti-fasist cepne ne yazrk ki. genis
kitle potansiyelini iQine almakta isleniidi0i
grbi olmamr$trr.

Ashnda gerqex olan. la$lzm brr resmi'
sivil lagizm olarak devletle beraberdir. Dev-
letin ayak direklennoen biri olmasl nede'
4iyle. devletin ortaoan kalkmasl ile lasiz-
min de ortadan kalkacaoldlr. Bilinmelidir
ki. biri kalkmadan dioeriortadan kalkmaz.
Ancak siner koielere, bir giin Crkmak ilze-
re saklanrr. Turkiye de resmt fa$tzmle Ey-
Irll'le birlikte yrjksek uf uklanna baskrcr ola-
rak Qrkmr$trr.

Biz yinede Lilkenrn. resmi. sivil dincl-
fasistlerin eline leslim edilmesine baskrcr.
zorba ve yasalaflyla srntrianmrs bir drinya-
da ya$amaya kar9r birlesip, hayrr diyelim.

9imdiden rlniversite genqligini ve deva-
mrnda da dioer griqleri uyaralrm; dikkat
''fagizm honluyor."

H.H0seyin ELI\4A / ANKARA

TEPKiOEN OTEYE GEQEBiLMEK

Ulff be neymrs ou sosyalizm de haoeri-
miz yokmu$. KARA yazarlaflnrn hepsi bir-
den neredeyse anti sosyalist olmaktan ye-
mek yemeyi unutuo. onun yerine gdnde r.iq

0gr.jn sosyalizme k0frir edip yarabbi grikol
diyecekler

Iamam, tamam sakinlesin biraz, onlar
rolleri geregi, srolnmayr. satasmayr ve sa-
da sola camur almayr iyi becerryorlar Ken'
di iQlennde brnoir crnsleri olduoundan. bu
konularda antrenmanll Qlkan bu'izm- ttiril
spor olsun diye soylediklerinin bu kadar
ciddiye ahnacagtnr niC tahmrn etmiyorlar-
dr( belki de kendilenne bu kadar dnem ve-

Bu oranlama vanltsltolndan ote. zaman-
lama VanlrslrErdrr da. otontenin 9ekli. ren-
gi, cinsr olmadr0l gibi benzerlrkleri arasln-
da da hiqbir iark yoktut Varolanlarl karsF
mrzda srrtrrxen. srrada bekleyenleriyle ug-
ra$mak pek zevk vermiyor.. btraKaltm on-
lar da srralaflnr beklesinler Onlar istedik-
leri kadar liberterli0i sosyalizmin sigorta-
sr. hatta istediklerigibi kullanacaklan ilk kF
vrlcrmlar olarak gdrsrinler.. yeri ve zaman'
gelince. hiQ de dyle olmadrornr anlarlarsa,
bir kez de bu konuda dzelestiri verirler ve
gunanlanndan arlnmrs olurlat Ama bizler
ne kadar yanrp sonecegi belli olmayan KF

vrlclmlar ve kendini tanfl sanan deliler ol-
du0umuza gore, gelecegin hesabrndan
pek anlamamamrz" gerekir. MuhasebecF
li0ive mrineccimligi onlara.. yasamrn ener-
lisini ve heyecanrnr kendimize aylralm.

Ne o nela sovlediklertme inanmlyor mu'
sunuz? 6yleyse bir de '{LiQlrk 

drne,( vere'
ytm:

SelamiAlagdz diye bir okur. derginin ilk sa-
y'raflnoan oen oldukca Cok ydnrl.i (engin

fotatr atrslarlal derdtnl anlalmaya ugras''
yorou.. bakflki top potadan geqmiyo( po'
layr geniQleteceoine. topu ktlQriltiip kahra'
manlrk siirleri gdndermeye basladl, yakrn-
da yeni mehler marslafl gondermeye bas-
larsa hiQ SaSrrmayrn.
'Ahir zaman peygamberi Ebu Cehil'e "Her
ne kaciar kahkahalar atsak da. zamanlmr-
zr bosa geQrrdigrmrzi dr.isdnmek krsa orr sd-
re sonra rahatsrz etmeye ba$lryor Krsaca-
sr oyle ya da bovle dergrye ayrrabildi0imrz
zamanrn coOunu. sosyalizmrn yorumdna
harcatryorsunuz.

Ozellikle, sadece KARATn son sayrlann.
dan birini okutacaormrz kisilerin tamamr-
na yakrnr ahti-sosyalist oldu0unuzu (dola-

yrsr rle bizi. q0nkri yava9 yaval KARACI-

LAR dive nrtelendirilmeye baslandrk) an-
lar da anti otoriter olduounuzu biraz zor an-
lar. Etkrye leol(i olmaKtan casKa olr sey'
ler oldugum'Jzu anlatma(.qin blraz acele
edelrm.. cdnkd zaren sayenrzde yeterl ka'
dar zamant sosyalistlere hibe ettlk. Uste-
lik tepKr gostermemlz zorunlu hale gelen

drger hedetlerl de bu sayeoe mutlu ediyo-
ruz galiba.

Sizlenn belki de qok zamanl varcilr bir
drlnya g0ndnt 30-40 saat yasryorsunuzdur.
hattanrz 10 gtind0r. aylnlzr veya ylInlzl say-
mak m mkrin deoildir. Ne bileyim belkide
ol0msriz $eylersiniz ve zaman sorunundan
habersizsiniz. Tiim bu nedenlerden dola-
yt da zaman|ntzt bdyleslne bos b,r lse fe-
da ediyorsunuz.. oysa bizrer C. Bu-
rak'rn coskusunu ve iqteniigini. K.Demirl
in anlataca(iannr, E-Karamanln incecik yo-
rumlafl nr S.Alaca'nln arasllrmalarrnl, H.Er'
tan'ln zamansrz parlayl$larlnl ozler olduk
arttk ve sizlerin her konudaki ANTI-
OTORiTER sesimiz olduounuzu unutma-
manrzr diliyorum.

E6er hala bana katrlmrvorsantz, o zaman
grdri K.Demrr'e o stze yenrlmts astlerle u0-
rasmanrn gereksizli0ini anlatsln.

BUgTA ATEg/iSTANBUL

ABOilE YURTDISI YILLIK 30 DM
TUTUKLiJLARA UCRETSiZ

Bedeli 247729 nolu posta Qeki hesabrna yatlrarak abone olabilirsiniz'

rildigi iQin. bu tLir yazllartnln sayrlannl art-
lrrmava calrsacaklardlr. Oldukqa programll
calrsan .uzanamadlxlarl clgere mundar- di-
yen'bu otortleperver zavallllar iQin zama-
nrnrzr oeyninlzl ve en dnemlisi dergrmrzrn
guzeltm say{aiaflnt harcama hakk,nl klm'
den ahyorsunuz. Kemal Dsmrr anlatlnca.

YILLIK 5OOO TL
6 AYLIK 25OO
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22 Haziran tarihinde Hu rdagr-
trm ve GAMEDA tarafrndan ba-
yiilere yollanan ve 66 derginin is-
mrnt rgeren genelge otoritenin
ozgrir drigunceye olan nefretinin
ve krilttlrel ya$ama kargr baglat-
trgt saldtflntn yeni bir yiizu olarak
baggosterdi. Basrn ve r.inlu ya-
zarlanmtz olaya her zamairki
"tarafsrzlrklarr" ile yaklagrrken
ya$amakta zaten bir surrl zorluk-
la kargrlagrlan bu dergiler yeni bir
baskr bigimiyle kar$r karslya kal-
drlar.

"Basrn ozgrirfuigri"ntin Turki-
ye'de ne anlama geidigi aqrktrr.
Bu durumda bile otorite ticari
kaygrlar gorrlnt0srl altrnda basrn
hayatrnr daha fazla baskr altrna
almaya Qaltgmaktadtr. Okuyucu-
yu "hoggordLigrj" yayrnlari oku-
maya zorlamaktadrr.

"KARA", bu engelleri agmak-
ta okuyucularrmrzln da bizim ka-
dar.sorumlu ve yrikrimlti oldu(u-
na inanmaktadtr.
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6' YER.ESIX

A$AGroA isiMLERi BULUNAN oERGiLER
oLARAK GAMEoA vE HUR DAGtnM.tN
TUTUMUNU PRoTESTo EoiYoRUz.

Abece
Alnt€ri
Bilim vo Sanat
Broy
qaodag Yol
Edebiyat Oostlan
Felse{6
Feminist
Fotograf

Gelenek
G6kyUzii
Gdr09
Giin
qiinege Qaon
lggilor vo Topltrm
lGra
l(arir Edebiyat
Mayrs

Miilkiyeliler Birli0i
Ogrenci Postast
Ogretmen D0nyasr
Siireg Yayrncrhk

$iir At'
Toplumsal Kurlulug
Ttirk Dili
Vardiya
Varhk

Vo Sinema
Yarrn
Yagasrn Edebiyat
Yeni A$ama
Yeni Qozi.im
Yeni Demokrasi
Yeni DUqUn
Yoni 0nc0
Zomin


