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DEH$ETLI BIR KORKU FILMI

QAGDA$ TOPLUMDA

DEVLET
VE

Devlet 6ldU, eok yaqa devlet! Bu qrghk butun bulanlk-
lklannrn earprtrlmrq aynastnda kendine acl bir alay ola-
rak dUnyaya kabul ettiriyor. Stnlrlt dar bir alanda besili az

cok iyi ierierde yagayan daha fazla olanaklara sahip in-
sanlar vardrr. Buralar devletin en emin olduou ve yurl-
taslanna ha$an sivil toplumun ladslz vahqive klsa varo-
luiundan olduou kadar modern prensin ha9in kaprisle-
ririden de uzak tultuou alanlardtr. Fakat hala slnlrlann
6tesinde tarih geriye gidiyor gibi g6r[nse de Danimarka
devletinde bir $eyler kokusmuqtua.

Auschwiiz bir son nokta olarak dug0nuluyorsa da bu-
g0n d0nyanrn birgok bolgesinde Avrupa'ntn g6beoinden
arkan totalitarizmin oratikleri standart politik i$lemler ha'
line gelmigtir. Sovyetler Birli0i psikiyatri kliniklerinde ve

eahgma kamplaflnda tutmakta zorluk Qektigi muhalifler
i'ain daha geleneksel bir iglem geligtirdi: Siirg0n. Batr'da
s0rgune bir QeSit 6290rluk qibi baktlabilir. Fakat unutul-
mamahdrr ki, slirgiin bir politik yahtmadrr. Ve modern
d0nyada politik yalttma genellikle yok etme doorultusun'
daki ilk adrmdrr. Naziler Yahudilerin varholnl tantmadtk-
laflnr ilan etmeden once onlan devletsiz olarak ilan etti-
ler. Bug0n yerinden yurdundan edilmi$ insanlar ve mtll'
tecile( kazanrlmtg bir kuramsal statUye sahiptirler. DoOu
Afrika da ulusal kurtulu$ savaglanntn bir yan 0r0nI ola-
rak milyonlarca m0lteci yarallmtqttr. Sorekli yuvalarl Su-
dan ve Somali'deki kamplar,sUrekli politik velinimetleri ise
Birlegmi$ Milletler YrJksek Komisyonu'dur. (1 ) YalnE de-
!iller. isiailliler ve Filistinliler devlet ve insanl,ar arasrn-
daki ili$kiden kaynaklanan uzun bir kar$thkh yoksama su-
recinda c6z0ms0z bir politik mUcadele yaratmayr becer'
diler. (2)Folitik ufku vurtta$hk olankendi kaderini tayin,
terorizmi, iggali ve bagkalannln insanl$tnt reddetmeyl
mesru krlar. Bu tek ideoloii degildir. Birbirinden Qok larkll
irari ve Kamboeya gibi olkelerde hareketli seQkinler b0-
t0n toplumu yeni bir bi9imlenmeye sokmak iddiastnda'
lar. Bu,milyonlarca bireyi yenidbn biQimlendirme anlamr-

na gelir. (3) Sonuqlan malum: Kitlesel 909 ettirmeler' i9'
kence ve baskr.Ve iskence ylldan ytla tilkeden Ulkeye ge9'
misi asarak ve haial gucUnU bile zorlayarak biiyomek'
ted'ir. brezilya, Sili, Ariantin, Guatemala, El Salvador'
LJruouav isk6ncehin. suikasttn, zorla asker etmenin, toplu
sald'irrlai'rri, yerel duzeyde kalliamlafl n, kurumsallaqmlg
devlet oolitiliasr haline geldi0i sadece birka9 0lkedir' (4)

Simdi Sowei sisteminin liberallestirilmesinden GUney Af-
iika da rrk ayrrmcrl6rnrn d6nUqt0gUnden soz edildigi gi-
bi, bu reiim[erin de demokratikleqeceginden s6z edile'
cektir. E&er bunlar ideoloiik tuzaklar degilse bu t0r g0-
r0sler Ke-ynes'in unl0 s6zun0 akla getiriyor: Uzun vade-
de hepimiz 6lmug olacagtz.

Karanlrk zamanlarda bu korku g6sterilerin i sergilemek
ve orotesto etmek, bunlara karql bir 6nlemdir. Fakat ge-

lisdn devletcili6inin kanltlarl nerededir? Ve bunlart nastl
ciizomlevec'eoiz? Bir duzevde bunlar, gericiligin bir gd-

iongusui az gr-eliqmigliEin Hobbes'Qu kabusu igine dr.i-$'

mriiaonvanri bii krsmintn son azgrnlloIpolitik dengesiz-
lioe'dusen otoriter reiimleri kitlesel $iddete ba9vurmal€'
riolarak deoerlendiriliyor. Modern tarihin bu gdrugone
oore demokiatik devlei ve anayasal h0ktlmetin y0kseligi,
[6kleri 16. vuzvtla kadar inen ve kapitalist ilerlemenin can
alrcr bir 606si 6lan vurtta$Igln kurumsallaqmls yaplsln-
dan kavniklanrvor. Bu stireQ uzun ve kanhdtr. Qitleme
harekeileri kovl0leri koklerin'den kopardr, sefiller grup'
larr ve at6lyelei yarath. Kapitalist sanayile$me yuzyll bo'
vunca isci!rnrfrrir fakirlestiidi. Eski reiimin yok ediligi 9id-
beti ve iin d6kmevi sad6ce soylulara degil fakal yeni 0z'
o0rlesmis kitlelere v6neltti. Ve dahasr denildi ki' moder'
iizasionirn geg gel-diEi yerlere fagizm geldi. Zamanla bu
oelisme o0cunU vitirdi. Bes y0z sene sonra mutlak naKl'
irin ittiairrna krsiilavrq 6nl6mler qetirilmesi baqarlldt. Ya-
sanrn eqemenli0i ve refah devleti bir dereceye kadar Ka'
nada. A-BD. BatiAvrupa ve Japonya vatandaqlarlnln g0n-
l0k seqimleri oldu: Yigam beklentileri gooaldl. lnsanlar
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tavan aralarrnda yagamaktan kurtuldular. Devlet gOrev-
lileri halkr artrk soymuyordu. Sorun bu deoil. insanlk ta-
rrihinin bUyUk krsmrnda sorun bu degildi. Bug0n de bas-
krcr rejimlerin hakimiyetinde olan d0nyada sorun hala bu
deoil. Bu goruga ve sadece bu g6r0$e gore,dunyanrn mo-
dernlegen fakat hen0z geri kalmr$ bolgelerinde geligen
devletgilik, toplumsal denetimin geleneksel bigimlerine er
yada geQ ilerleme ve modernleSme yolunda ilerleyen in-
sanhk tarihi dourultusunda geride buakacak uzun bir ge-
qiq durumudur. Gergekte lonksiyonalist modern tarih an-
layrgrndqdevletgi demokrasi kururisallagmasr bulanrk da
olsa 6290rl0k ve ilerlemenin toplumsal ve teknolojik ye-
nile$menin,aynr anlama gelmek 0zere gelece{in dalga-
srnrn bir 6n koguludur. (5)

Tarihin bu yorumu geliqkili ve rahatsrz edici igaretleri
veriyor ve qurut0lemez degildir. Keynes'in uyaflst bir ya-
na,gagdag devletlerin baskr mekanizmalan geleneksel es-
ri rejimlerin devlet aygrtrna qdk az bir benzerlik gdsterir.
Karmagrklagmrg ve gok y6ntemli olarak onlar, k6klerini
modern teknoloii ve ideoloiinin geligiminden altrlar. Sa-
dece incelmig iskence y6ntemleri ile deoil,fakat bu gegit
iFkencenin 0zerinde temellendigi psikolojik uygulamalar-
da da boyledir. Bug0n igkence okullan,6drencileri e0it-
mek iqin hazrr ve nazrrdrr. (6) Flesmen bu gesit uygula-
malan mahkum eden d0nyada bu uygulamalara eleman
hazrrlamanrn nasrl bir psikolojik uzmanlagma gerektirdi-
Ei tasarlanabilir. Eger Naziler SS'leri temeld€ ideoloji ve
totaliter yahlma ile yarattrlarsaronlafl n Qaodag benzerle-
ri bu ydntemleri,$rlphesiz etkisiz oldugu iein hantal ve ka-
ba bulmakladrrlar. Bu anlamda i$kence modernligin bir
pargasr haline gelmlgtir. ldeoloii de bundan geri kalmaz.
Orwell'in "qirte dugrlnce" ve "yeni konu$ma" olarak ta-
nrmladrgr, bug0n d0nya yuzeyinde resml dil haline gel-
mi$tir. Alman iggilerinin 1 953 ayaklanmalarrdaki bagarr-
srzhklan Uzerine Brecht'in nUkteli bir irazda soylediSi gi-
bi, hnk0metin olaylardan qrkaracagr ders bu halkr feah
edip yeni bir halk seQmeklir (7). 1980'de Uruguay dev-
let bagkanrnrn, referandumda.askeri diktatorl000n ku-
rumsallagmasrnr onaylamamast kargtstnda, bunu, halktn
yenilgisi olarak yorumlamast g0ncel bir drnektir (8). Fa-
kal bu detasrnda bu yorumun nukleden bir gairden de-
0il, birdevlet ba$kanrndan gelmesi n0ktenin tadtnr kagrr-
maktadrr.

Bu t0r ideolojik manevra, politik olarak iskenceyi
"saoaltrcr" baskr krl€rna bur0ndormektedir. En dengeli
fakat yine de en agrk baskr reiimleri SSCB ve Guney Af-
rika Cumhuriyeti gibi, b0tin toplumun deh$et uzerine ya-
plandUrnr gizlemek iqin psikiyatriyi ve yasay kullanmak-
tadrrlar (9). Yapr bu rejimlerin loplumsal kurumlar, refah
ve gUvenlik adrha bu lilr uygulamalan megrulagtrma ye-
tenekleriyle uygun olqode iskeletle dolu olan bir lemele
in$a edilir. Bu nokta'da kar$tlagttgtmtz, moern devletin
y0kselisi ile bir arada ele atnan ve onu megrula$ltran top.
lumsal denetim ve kamu refahl tarihsel ikilisinin negatif
yonde tam bir alt 0st olugudur (10). Dahast bu geligme,
toplumsal denetimin engellenmesi doorultusunda gelisen
modern devletin oldu0u kadar_ ilerlemeni ndogast ve ay-
drnlanmanrn but0n irr0nleri hakkrnda da ciddi sorunlar
ortaya grkarrr. Belki de Marks'tn k6m0nist toplum gOr0-
Sun0n en acr yorumu olan SSCB, kapitalist demokrasi-
lere ig geligkilerinin gelecegini sunarak tarihin qOzBlmU$
bir muammasrnr lemsil ediyor.

Bu saO ve solun geleneksel srntrlanntn da ozerinden
gegen bir gelecektir. Bu, "gergekte varolan" sosyalist
toplumlar, buriuva anlayr$taki ilerlemeci yaklaglml ken-
dilerini mesrulaqtrrmakta kullandrklan ve U80nct d0nya-
nrn sosyalist ideoloiili botUnspl toplumlarr da bu yolu iz-
ledi0i iQin b6yledir. Bugunrln lran modeli konunun bir 0r-
ne6idir. Onun savunuculan ve sOzc0leri devlet denetimi-
nin 6290n y6ntemlerini getiriyorlar. Burada dinsel gele-
ne0in, basklnrn modern y6ntemlerini y6nlendirigi, batl
toplumunun elestirisi, tanflslzh0t, materyalistlioi ve bur-
juval6rna dayanan bir elegtiri ile modernleqmenin me$'
ru bir bieimi bir aradadrr. Uygulama yabancl degil, fakat
bazr yenl 6zellikleri var: batlya getirilen ele9tiri iqsel ola-
rak ilerlemeci, batl toplumunun aqktnllglnl kaybedigi nok'
tasrnda yogulaqryor ve onun yerine modernlegmenin canh
bir bigimioneriimeye gahgrhyor. "Boytik g09ler islamdan
korkuyor, qUnko o, butunsel insanl olusturuyor" (lmaql
Humeyni). Burada devrimci tasanmlafl, islamt modern-
legtirmek degil, modernle$meyi islamlaqtirmak: Batlyl
olu$turan materyallzm ve rasyonalizme kargt bir meydan
okuma daha (1 1). Bunlar baqka bir d0zlemde Nasyonal
Sosyalizmi akla getiriyor: D09k0nl00e saldrn, anti-
6mperyalist boya, yaylmecr anlaylg ve genel seferber'
lik. Eler fagizm yeniden fakat bu defa modernlesme ide-
olojisi ieinde daha 6rtuk olarak belirirse, Nazi deneyimi'
ni nasrl aorklayacaorz ( 12)? Tarih daha uzun boylu tersi'
ne gevrildmez, Hitler Almanyasr kapitalizmin "kazalarln'
dan" sadece biri, geligme gecikmesinin ve ulusal629Ur'
l00Un bir UIUn0 deoildir. Fagizm geneklikle degerlendi'
rildi0i gibi ilerleme gizgisi iginde birden bire ltrlayarak bar-
barhoa d0q0s degil, modernlegme Qizgisinin en eski ve
hakrm tarzrnrn taqrdEr eoilimleri ve bunlann bulanlk nite'
liklerini giddetlendirerek devralrglrr.

Daha B0y0kFransrz devriminde, burjuva gizginin bu
odak noktasr ve but0n bu egilimler qekirdek halinde bu-
lunuyordu, bugUn.bile Fransrz devrimi sorunu m-odern
devl6tsorunudlr. 0zg0rl0k, egitlik ve kardegli!in'devri-
mi, zrddrnr, merkezci bir devleti, modern yonetici seekin-
leri, evrenselci bir ideoloiiyi, modern emperyalizmi ve
deh$eti yarattr. Liberalizm drsandan toplumsal sorunla
hrrpalandrysa da o, asrl i9 qeligkileri tarafrndan delik de-
qik edildi. Eoer devrimciler eski rejimi yok etmeye qallg-
salardr, temeldeki soruna, y6netim ydnelilen iligkisi so-
rununa e6z0m getirmeye qah$rrlardr. Kullann yarini yurt-
taglar aldr; fakat devlet politik g0crl elinde tuttu, 6290r-
l0k ve demokrasi proiesi ise devlet dtqtnda yeni politik
iliskiler olu$turmayr reddeden devrimci seQkinler taraftn-
dan uygulandr. Eski dizenin intikamcr dolaplan her adF
mrnda devrimci reiimi baltaladr, sorekli yan 0r0nler 0ret-
ti ve nihayet eskinin yrkrhsr ve yeni bir..d0zen kurulugu
s0recini sabote etmekte baganh oldu. Onomli bir nokta:
Bir devrimci savag baglatrp baglablamayacagr konusun-
da ilk tartqmalarda Robessperre bir 6ng6r[ ile kargr qrkt,
"Onun iain k6tuiU0un merkezi Coblenz'den one Paris'ti"
(13). Paris le yatan tehlike ne sadece kargr devrimciler
ne de kitlelerin sefaletiydi. Bu tehlike ulusal dirzeyde ilk
olarak beliren kdnUmal ve lederatif bir demokrasi ihtima-
liydi. Oysa iki yll 6nce 14 Temmuz 1 790'da devrimci re-
jim agaordan gelen kendilioinden politike karltsrnda
onun yerine gegmek [zere kendi ideoloiik yapGrnr orta-
ya koymugtu: Fete de la Federation. Paris ve Vefsailles'-
aJa beiiren'egilime kogut olarak ortaya grkan yerel ve te-
deralist dovrimleri engelleyebilmek ve '1789'un devrim-



ci anrnr kendi politik ve ideolojik sonuglanna donu$tur-
mek igin kuruldu Fete de la Federation. Bu sonuQ, 62-
g0rlu00n ve halkrn birli6ini Ulus-Devlet amaoyla sagla-
maktr (1 4). Bu birlik dondu, devrimin birbiri pesl srra ge-
len gerilimli dalgalannr ileriye dogru bir adrm atmak dF

.grnda qdz0mlemek giderek zorlagryordu; bu ileriadtm mo-
dernlige ve dehgete allan adrmdr.

Devrimci dinamik yayrldrkga politik gergeve daraldl ve
siyasi gruplarrn s0rekli adaleti sorgulayan halkla sava$-
lafl yogunlagtr. Bu savagta pasilizm, ihanet ve kar$r dev-
rimle ozdeglegtirildi!i igin higbir grup pasifistolmaya y6-
nelmedi. Halk kolayhkla ve iglevsel olarak politik s0recin
drgrna atrldr, o da intikamrnr dolayft olarak segkinleri hep-
sini birden yutacak politik maceralara zorlayarak aldr. Av-
rupa'nrn tepkisine kargr bir savunma savagr olarak bag-
layan savag, yayrlmacr ve Avrupa halklanna evrensel
cumhuriyeti dayatmaya gahgan iggalci bir askeri mace-
raya d6no$t0 (15). lqeride becerilemeyen 6290rlUk drga-
nya lhrag edilmeye baglandr. Napoleon'un ltalya yagma-
sryla surecin sonu belirlendi (16): ldeoloji ve emperya-

.lizm birlegmig, 20. ytizyrlrn totalitarizminin, sanat hazi-
nelerini yaomalayan lasist getelerin, Doou Avrupa'nrn
bedbaht halklannr "6zgurleqtiren " Stalin'in ordulannrn
korkune gUrUltosr:In0 yansrtmaya baglamr$h. Daha son-
raki dOnemlerde oldugu gibi modern polilikanrn bu bag-
langrcr da demokrasinin gerilimlerinin onu ihrag Btmekle
gdz0lemeyeceoini gdsterdi (1 7). Paris'in sans-
culettes'lannrn ve Vendee'li k6yl0lerin ayaklanmalan kar-
$rsrnda devrimci segkinler qaodaS barbarh0a y6neldiler.
25 Mayrs 1793'dd Paris komUnU bazr liderlerinin serbest
brrakrlmasrnr isteyerek Konvensiyon'a y0rodu0r.inde, Ji-
rondin lsmard, bundan sonra gerqeklesecek herhangi bir
ayaklanmada, ulusal qrkarlar adrna, Parisln yerle bir edi-
lecegi tehdidini savundu. Oyle ki yrkrntrlan bile g6runme-
yecekti (1 8). lki ay sonra Jakoben Konvensiyon, Vende-
e'nin sistemli yok edilmesi karannr qrkardr: Ormanlar,
ekinler, davarlar, kadrnlar, qocuklar, yaghlar hepsi bu im-
hadan paylaflnr aldllar (19). Yirzyrldan lazla bir zaman
sonra benzer uygulamalar Hitler'in yerytztin0 aleve ver-
me politikasrnda ve Stalin'in Rus k6yl0lU00n0 tasliyesin-
de orteya grktr; yalnrzca eski 6290rlUk, ilerleme ve cum-
huriyet nutuklannrn yerini yeni segkinlerin rrkqrlrk, tarih
kuramr gibi kavramlan almrqtr.

Fakat fagizm ve komunizm ikisi birden kdklerini, hal-
krn politik kahhmrnrn srnrrlarrnr belirlemenin devlet teke-
linde oldugu qeklindeki eski liberal g6riisten alryordu. Be-
lirli bir anlamda kitle demokrasisi sorunu Fransrz devri-
minin temel sorunuydu (20). Onun devletqi6nermesi an-
cak krahn ulusal, bireyin kitlelefe, politikanrn ideoloii ve
yonetime d6n0smesiyle sonuelanabilirdi. Fransrz devri-
mi, en gereksiz oldugu anda FransE halkrnrn ruhun 0lttm.
sUzluo0n0 ve tannyr lanrmasrna kargrn bir parlemonto oy-
lamasryla dine kargr hareketi baglatarak B0y0k Ter0r'U
Uretti (21). Kurumsal reloimlara gelince, Thermidorci
Konvension ve Direkiuar bir dizi yoksek 60retim kurumu-
nu olugturarak modern devletin y6neliminin zorunlu bir
parqasr olan teknokratik srnrta lemel yarattr. Bu aqrdan
da FransE devrimi sadece bir baqlangrqtr, Direktuar ana-

. yasasrna, Kurum'un moral ve politik bilimere aynlm$ 6zel
bir b6l0m[yle eklenmesi, tamamlanmrg olmasa da, mo-
dern devlette egitilmig mandarinlerin bilimsel rasyonali-
tesinin artan onemini ortaya Qrka,dt (221. Bu aQrdan ba-
krldo,nda Fransrz devriminin buriuva dooasr, .19. y0zyrl

Fransrz kapitalizminin tarihsel bir an oldu0u ve devletin
asrl kurum olduOu uzun vadeli toplumsal devrim projesi-
nin hazrrlanrgrnrn krsmi bir etkeni olmak rol0nUn 6tesine
geati (23). Bu proie, baglangrQ mantrgr kuruluggu ve iler-
lemeci bir nitelik gostermesine kargtn bir modernlegme
proiesiydi. Bu proie demokrasinin ydnetmi gevresinde ce-
rahatlaqan bir ideoloiik 6ze sahipti. Bu projenin surekli
olarak her turl0 ideolojik guruptan segkinlerce dile geti"
rilisi ve s0rekli bulantkh0r nedeniyle:llerleme gerileme-
dir,gelisen otonomi geligen denetimdir.

iste modern devletin c6ztimlenmesinde aQlklamaya y6-
nelik zorluklarr varatan da bu buvtlk bulanrkllkhr. llk bur-
iuva devletin iclnde vatan sevk edicilik' devletin 629un
blarak buriuva'olan don kaltnttlarlnl da saran bir manlar
haline qeldi. Bu d0s0nce Qizgisini izleyerek, fagizm ka-
pitalizniin gelismesiitde bir gerilemeden gok, devletin y6'
hetimindelslevsel olarak gerekli olan bir teknob0rokra-
siye dayanmayr gundeme getiren bir olgu ve modern dev'
leiin gelsimesinde bir adtmdtr (24), Modernleqmenin de'
oisiklarihsel anlarda ve de0isik Dolitik renklerde gaqrla-

Eak bir benzerlik gdstermes-i aniak boyle bir perspektif-
le acrklanabilir. GerQekte g0Q segkinlerin elindeyken ne-
redd bir halk h0krimeti ilan edilse orada modernle$meye
dayah kultor devrimigormek hiq Saqrrtrcr deoildir- Tahak"
knmnn onoOruldu0U but0n durumlarda bu ideoloiik for-
mrllasvon ilazi Alrianyasr, Maoist 8in ve islamct lran{<a'
dar biibirinden farkh reiimlerin ortak niteligidir' Bir yazar
Latin Amerika igin bu ilrxumu 96yle tanlmllyor:

"Refomist olsun devrimci olsun, humanist ya da hlris-
tivan esinli olsun, unilormall ya da sadece gdmlekli ol-
sunlar. toolumsal hareketlerde gerqek bir kurtulusa, tam
demokradiye,etkin katrlrmave igqiler, k6yluler, Ureticiler
icin oerce( bir sorumlulu0a yonelik goze Qarplcl bir e0i-
lim v;k.'Fakat sadece bunun karqrtr bir aklm var, genel-
likldgenis bir kan$rkhk iginde genel e0ilim, degigimin ve
otoriienin tek kayriaQr olirak 9610len devlet iklidarrnr ele
oecirmek vontinde. Evlemcilerin loplumsal kokenleri ve r

iisitit Oicii,tenreleri 
-bu 

iki yaklagrmrn birbiriyle ne ka-
ddr uzla5ma olduOunu gormelerini zorla9tlrlyor.

Kendimizi yaprlamak istenen geyler. programlannln
cUmleleri ieine srkr$hrmadan bu yeni 6nculerin her Liye-
sinin davranrglarrna ve olaylara yaklaStmtna bakh0lmlz-
da, onlara esin kayna0t olan biricik motifin, kaynaklarln
ve insan g0c0nun topyekun selerberligini elde etmek, on-
lardan azami gabayr elde etmek ve bir savaq ekonoTi-
siyle silahlanmak olduSunu gOrmek zorunda kallrlz.Bir
isei srnrfr yaratmak iqin tanmsal reform, end0striyel po-
tansiveli ouclendirmek icin rasvonel isletmecilik ve mum-
kun fatrrimlhnn yaprlmabr, em6k uretkenli0inive i$ disip'
linini saolamak iqin bir sr:rr0 orgtit: Temel ilgiler igte bun'
lar. Bu s0reg ba$langrqta qogkuludur ve gdnUlluler var'

. drr ama krsrr dOnguye girilmesi ve zorlamaya d0n0$me'
si uzun surmez. Sosyalist denilen bu program asltnda mil-
lenarian esinlerle planlamantn gereklerinin bidegmesin'
den olu$ur. Ba$ka tUrden geligtirilebilecek bir program,
tehlikeli fakat samimi olurdu, eger kimin yonettigini, ki-
min yararlandrgrnr, artrk-degeri kimin aldt0tnt sormak is-
tedioimizi bastrmasaydrk. ' (25).

Bagka bir yaza( da Etyopya igiri yazryor:
"1981 'de COPTE (Etyopya lqqi PartisiOrg0tlenme Ko-

misyonu) uyelerinin bilegimi 0/o 1.2 koyluler, 0/o 2.9 iggi-
ler, 0/o 95 6{retmenler, memurlar ve subaylar geklindey-



di. Bu bilegimi deoiqtirmek igin gosterilen yogun Qaba-
lardan sonra ise Ekim 1982'de o/o 3.3 k6ylUler, 9o 21 .7
igqiler, 0/o 75 60retmenler, memurlar ve subaylar geklini
aldr. Bakamlar durumu agrkkyor. Devrimin 10. yrlrnda
Addis-Adaba'da iktidan hangi toplumsal srnfrn elinde tut-
tu6unu ve tutacaurnr anlamak zor olmasa gerek. Bu du-
rumda unl0 Etyopyah yazrr Bealu Girma'nrn, sadece oto-
mobil ve kadrn peginde kogan yeni btrokratlan suglama-
srnr ve onlan Milovan Djilas'm "Yeni Srnrl"r ile kryasla-
masrnr $agkrnlkla kar$rlamamak gerek." (26).

Yeni srnd batda gelisiyor ve denetim mekanizmalan 9o-
oahyor. Bu durum kendinidncelikle qagda$ kapitalist dev-
letin dr9 iligkilerinde gosteriyor: Uq0nc0 d0nyanrn baorm-
lh0rnl ve rlqonc0 dunya Bonaparti2mini saolayan ulus-
lararasr para kurumlannr kullanmak (27). Hoche'un Di-
rektuar iqin Vend6e'de (28) uyguladrgrnr aratmayacak pa-
sifikasyon tekniklerini ve iskence okullarrnr ihrag etmek,
istilanrn seyahat emperyalizmin ulusal g0venlik ve bas-
kllama ehliyetinin hUr segimler olarak anla$rlmaslnr sag-
layacak ideolojik kanglrkhgr yaratmak (29). Oysa b6yle-
si geligmeler kapitalist metropollerde db etkisini gdster-
meden gerqeklesemez. YaSam birgok aqdan daha zor,

' cekilmez ve sinir bozucu hale geliyor. Kriz kdkleri s6ko-
yor, dugleri ve yaqamlarr yrkryor. Daha fazla insan m0-
reffeh ve yine daha lazlasr igsiz. GenQ insanlann ig ola-
naklafl gok krsrtl. Dogum oranlan drlg0yor. Aileler par-
Qalanryor. Srnrrlar kapanryor. Devlet yeni relah kararlan
Qrkanyor (30), lakat bunlan uygulamaya gahgrrken bile
toplumsal yagamrn ya yeni alanlanna el atryor ya da eski
alanlara yeni d0zenlemeler getirmeye giri$iyor: Cinsel-
lik, saohk' nufus, go9, uzay, Federal Almanya Cumhuri-
yeti'nde h0krimet gocuounu aldrrtmayan kadlnlara dev-
letten onemli bir odeme yaprlaca6rnr bildiriyor. Kanada'-
da daha 6nceki liberal 969 politikasr degigtiriliyor ve ar-
t!k sadece Qok saohkh ve uzman olan gdemenler ahnma-
ya baqlanryor. (31 ) ABD de h0kUmet nokleer savaqt uza-
ya tagrmak iQin milyarlarca dolar hazrrhyor. Butun bun-
lann yanr srra ABD, Bah Avrupa ve Japonya arastnda re-
kabet srir0p gidiyor. (32). lrkgrhk ve giddet anayasal de-
mokrasileri ya Fransa'da oldu0u gibi sag-kanat politik ha.
reketler ya da video m0zikalleri (Thriller) yoluyla, cina-
yetlerdeki patlamaya varan artrg ve televizyonla avucu-
nun iqine almaya baglyor. Anthony Hecht bu durumu gi-
irinde qok g0zel yakahyor:

Qocuklanm bu gece kambur televizyona dooru
Ve mutlu kovboy lilmi seyrettiler.
9i paz kuklasr gibi,
lyi yendi k6tuy0.

Ve masallannda onlann
Agrkgoz devle, kdtu cadr
Kaprsrz hapishaneye hapsedilir
Ve bulur kibritqi krz b0yuk hazineyi.

Kendime bir iqki yapttm.
Dev ve cadr geldiler.
Patlattrlar hapishaneyi
Uyumugtu qocuklarrm.

Butr.in sesler bas bas
Bas bas ba!rrryor 0mitsizli0in i$areileri:
Gok kubbe rgrklar ve
Sinyallerle dolu.

G0Qlenmi$ cadrlar,
OlUmde qo6ahyorlar.
i";ki"; s';;; s'";e- buzag r I ryor,
Bo0alarr bile doguruyor.

GUq kaynaklan geytan,
Dunyayr argrnhyor,
Enine ve boyuna maqallah,
i$ bile buluyor.

Ama cocuklanm,
Hen0, kurallan kendilerinin;
Yan tann. van Santa Claus
Fakat y0z0 benim yuziim, sesi benim sesim

Bir kahraman qtka geliyor.
Korumak iqin lakiri, dilenciyi, hlrsrzl,
Ve kaldrflyor ayaga dunyayl,
Acrya son veriyor.

Uyku sesleri duyuluyor,
Diyorum ki olmalrn yine bir katliam
Olmasrn hic bir zaman
Korunsun 6nlar gazdan (33).

Bu bunahmtn alttnda yatan muhtemelen, adaletsizlik
yaprldrOrna duyulan 9Uphe, dile getirilmeyen dUnya 6lge'
!iriOeti Oast<r, bu an'lamda krizin gerqek dogasr, geqerli
Silgilerimiz, kaynaklanmtz, servetimiz ve eneriimiz yani
caddas toplum-sal 619otlenmemiz. Bu durum kargtstnda
oretiten baskrn ve acele tepki iktidarslzh0a ve uluslara'
rasr olaylar kargrsrnda g0Qs0z kalan seqkinler€ kar$l du-
vulan sinirlilik. Bu duruma panik garip bir dolaylmla de'
ietim istemini besliyor. Bu istemde BabI devletlerin bir
pargasrnda daha otoriter geligmeler doguracak toplum'
sal otrcleri etkilivor (34). B0t0n labrikalarda otomasyon,
rob6tldrrn kulanima girigi, butun igleri modasl geQmiq kl-
lan bilgisayarlar: fakat toplum hala pegin para ile qallgr'
yor ve sanki ig qok bolmug gibi yoluna devam ediyor. (35.
kapitalist meikez toplumiardaki i9b6hlm0 ve 6diller, bir
uluslararasr d0zen iQinde igliyor: Y6netilen ve tahakk0m
altrnda tutulan, goreceli olarak setil bir agagl slnf ve dev'
lette va da dioer denetleme mekanizmalarlnda elinde tut-
tuou denetim-gllcuyle.onu yoneten uluslararasl bir seg-
kinler srnrfr. (36). Bu mehiemel senaryonun ipuqlarl, eger
raporlara inanrlrrsa, gerqekte cahil olan diplomall insan-
larrn oranrnrn artmasrnda 9610lebilir.

Bu senaryoda en degerii unsur, teknobUrokrasi kalma-
srna ragmen, iktidann topluma yayld6tnr kanttlayarak
devletin 61m09 oldugu iddiaslnr desteklemek ve deneti-
mi maskelemdktir. Bu, sistemin teorisyenlerinin, toplu-
mun ilerleyen evriminin kendi 629UrlUg0 iQin yapEr oldu'
gunu ileri s0rmelerine raomen kendilerinin tantmlad6t bir
durumdur: "Bu geligme her bireye eylem 6290rlu00 ya'
ratrr, lakat 6te yandan giderek artan genellikle bu eylem
629urlu00nrl denetlemenin [nekanizmalartnt da." (37)
Bu, iktidai'rn i$leyisi uzerine yanhg olmayan bir tantmdlr
ve aaodas toplumda ileti$im araelan taraftndan yaythr. Te'
davi edici bir havada yaprhr televizyon agrk oturumlart.Su'
nucular gagmaz bir gekilde ilerici, kattlanlar da uygun 0l'
QUde dogmatik ya da sakin. Fakat "D[nyaya D09en
Adam"daki tipin soyledioi gibi "Televizyon size birgok
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gey s6yler, fakat b0t0n hakikati asla." Bolki hlgbir $ey
yaprlamaz, lakat bu 6290n delilik iQin blr ydntem vardrr,
dUzen manyaklannrn yontemi, durumun tanrmlanmastnt
geeerli denetim paradigmasrnrn iqihe sokmak, insanlar
oozlerinin Onunde ona kahlmak ya da yonetmek istess de becere'
iedikleri gerqeklili toplumsal inqastnin olu$umunun gergeklegli'
gini anlariar.kayn-aklarrn ve iktiiarrn yaprhnmrg e$itsizli0i du'
rumunda denetim ulagrlmasr birkaq kigiye ayfllmrg bir
d0$t0r: Fakat b0y0k go$unluk denetim tantmlnda anlag-
trkea, kurtulu$u onun terimleriyle aradrkqa denetim sis-
temi, denetimsiz sistem gibi9610nse de s0recektir; (38)
toplum kendi sibernetik hareket tarzrna sahiptir.

Bunun iQ karartrcr ve Orwellci senaryolardan biri oldu-
ounu kabul ederim. Uluslararasr bir d0zeyde bazr yeni-
likler ve yaklagrm birlikleri gerektirecektir -dogu ve ba-
h, kuzey ve guney, devlet ve Cokuluslu t€kel- y0zyrlla-
nn modernle$me olarak bilinen yeniden yaprlanmasr bu-
nu gerektirecektir, takat bu etimoloiik anlamr drsrnda bu-
tlin bir fantazi deoildir. Oysa, bagka mumkon bir hikaye
de var, iglevselci ve marksist geleneklerin ikisinin de ken-
dince kurgulad€l fakat tarihsel bir uyum gosteren agrk-
lamalafl, Tarihin yavas fakat 6zg0rl00e ve ilerlemeye doo-
ru kesin gidiqi. Bu evrimci tarzda, daha karmagrk toplum-
lar daha uyumlu olduklanndan zoruhlu olarak iqinde oto-
nomi ve denetimin birbirine srkr srkrya bagh oldu0u gele-
cegi temsil ederler: Oysa ilerleme denetiminin daha in-
celmig lollarrnr g0ndeme getirirken bireysel otonomi ko-
nusunda gerqek higbir gey yok ortada. Bazrlanna sade-
ce son beg y0z senedeki yagam uzamasrna ya da cinsel
sorunlar qevresindeki aqrkl6rn artmasrna bakmak yeterli
gelecektir. Hatta denetim ve ona uygun d09en bilimsel
rasyonalistesini ve ona gagda9 629irl0k derecelerini ya-
natan maddi temelini bilinemez bir gelecelin varoluq du-
rumunu gerqekqi bir gekilde srnrrlar. Bu yaklagrmrn poli-
lik mirasqrlan sosyaldemokrasive onun torleridir: Bu ne-
denle 629url0ge agrlan toplumda anayasal ve denetilen
bir devleti onsuz olmaz bir unsur olarak savunurlar.
Yanlrglanamaz bi yaklaglmdrr bu, fakat b6yle bir zaman
iqinde aqrktrr ki hepimiz 6lm0g olacaorz. Aynca d0nya-
nrn liberal bdlgelerindeki 6290rl0k ve ilerleme kavramla-
n muolakhr ve bu muolakllgrn yarattqr sorunlarda gok qe-
$itlidir. Seqenekler "qegitlidir" b6yle bir yaklagrmda fa-
kat gergekte seqenekler yokiur. Cllnki herhangi bir qeyi
deoi$tirmeniz son derece g0qt0r. (39) Belkide bu neden-
le end0strileqmis 0lke insanlan zamanlannrn qoounu el-
lerine kalan son alan olan kigiler arasr iligkilere adamak-
talar. Bu da belki her insan gayretini zorunluluk alanrnr
basitlegtirece$i yerde denetim zincirine daha lazla bao-
layan bir s0reg haline gelmektedir. Bu da insanrn angar-
yanrn bir alanlndan kaqarken surekli fedakarhk etmesi ge-
reken bagka bir alanrna d0$mesi olacak.

"...Bireysel yagam henuz tarihsizdir. Seyirlik g6steri-
lerde sunulanlar bu konuda bir bilgi vermez, dahasr se-
yirlik makina bunlan tahrif eder, dahasr gerqekten geq-
migte yagananrn toplumun resml ve geri dondurUlemez
yagamryla bir ilgisi yoktur. Aynk g0nl0k ya$amrn birey-
sel deneyimi dilsiz, kavramsrz ve hiQbir yerde y?zrh ol-
mayan geqmiSin kargrsrnda elegtirisiz kalacakhr. lletise-
meyecektir. Anlagrlamayacak ve hatrrlanmavanrn sahte
seyirlik anrsr yaraflna unutulacakhr." (40)

Devletin dooasr 0zerine tartrgmada.iki ug var. Devlet-
siz ve 6290rhi00 arayan bir toplum. Ote yanda ile'rleme
bu sosyal demokrasi ve liberter dtlgUnce arastndakilar-
h$manrn reel politikle Utopyanrn tarttsmastntn temel nok-
taisrdrr. Ve but0n geraekailik ve ampiriklikleriyle sosyal
demokratlar gagda$ devletin demokrasinin 0topik unsur'
lannrn tarihsel olarak bastinlmalanndan ortaya gtkl6tnt
unutmuq 9610n0yorlar. (41) Onlarrn 6nerdi0i a640mler
sadece kendilerinin 0rettigi sorunlarla ilgili. (42) Onere'
bileceoimiz en iyi $ey toplumsal 6rg0tlenmenin sorunun
boyutlan kadar k6kl0 bir sekilde donogtur0lmesidir. Belki
bug0n herzamandan fazla "somul 0topyact olanagl ta-
nrrayarak diyalektik, geylerin yanh$ durumunun varhk-
bilirnidir." (45)

Bereket, protesto etmeye ve kendilerine dayatllan 9ey-
lere reddetmeye devam eden insanlar v.?r. Bartg hare'
ketinde kadrn haklannda Uluslararast Af Orgotunde, ylp-
rahcr bir sekilde oa0ncu donyeda. geylerin yanhg duru.
munu soigulayanlar var. Belki "ldeolojinin elegtirisi...
merkezidir" (44) c0mlesine kattlacaklardtr. Kendi qelig-
kilerinde bunu ya$atmaya gah$acaklardtr. Dahastnr yap-
mak "politikanrn" iqidir. Ve netlegmeyi ger9ekleqtirmek
kuramrn.
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BiR FARAZiYE OLARAK

E$rTLlK

Esitlik bir larazivedir. $imdi bu s6ze birQok.karg-r grka-

hilir.'Ama Once s6vle bir dogaya bakrn; g09lU ile guqsuz'

*:'9t".::1",1i""'i'i'llrui#',,',,":'o,lii'5i:"iiiElft"t"ll";lH3[.
i;i";. 6;;;ii aesiiliiioin vanstmasrnr insanlarda da

e,:,:1"*i:ili,'ri,*ill-"-i:",i"yrru,?:l'8liii"*l',""i,?';
'ie!;"i 

6i-;;;li i;;i in!an' isteminden baormsrz olarak e$it

;id;lLi;illd;nez. Santrtm kimse de e$itlikten doqal'
nesnelerin kendinde bulunan bir 6zelligi anlamlyor' uy'
levse esitlik bizden, istemlerimizden, onlarl hayala ge'

i'ignn,ffl ""t,, Hlfl,ill,"J5', i 3i, J,?,,i,li,f"l,'ii^," Etl';
davranmamtila qerQeklegebilecek 9ok oznel bir Kavram'

Oznelerin algllaylglarlna baElr.

BuoUnkU toplum yaprsr ve ahlaSt iqinde bir insantn do'
aumuindan 610mune dek nerelerde bagkalarlnca ve Ken-

Eince esit alqrlandlOlnl arlyallm. Bir "yuva"ya dooduk:
innJu-a'uaic'ocux ultuso vani aile Yeni gelen lerd top-
tuma uvum 'sadlavacak hale getirilmeli. Eoitim ve genel

oecer 6nlavrslir 6'na aktanlrr. Her evde iki otorite var-

E*l"n"e ,.i tiaua. Bu iliskide egitlik bulmak m[rmk0n m0?

Vrh[" 
"nfas'1.""rn, 

ooiu0a dtlnyanrn tanltllmaslna kar'
sr detiilim. Sadece onun belirli bir amaq dogrultusunda
ie seienekleri srntrlandlrllmlg olarak yaqamaslnl isteml-
,oru-ri. Cocuf Uurada kendi uzerindeki otoriteyitanlma-
irrn vanrirra otoriteler araslndaki larkl da tanlr' Kadln ve
'iii,jr ar"sroiii iktidar Qeki$mesini. Derken oku.l,.seqim

6"iri-n oi.io,E' bir du'rum. OOretmen-66renci iligkisi;
bu. kendi basrna etkin ve edilgen iki kutbun bulundugu
tir'ourumoui. Efiiten ve eOitilen. Slnavlar, notlar, ceza-
iri. ooi,rrJr.l)or"irenin vaigt ve vapttnm hakkr (!!!) B6-yle

bir'hak varsai,hnca ortada esitlik yoktur. qunku bu hak
dioer taralqa yani 6$rencilerce onarrerilmi9 olmaytp'nl-
veiarsik tor,lum vaolsl ve ahlaol tarallndan venlml9Ilr' He'

[ivi'i;esi[t"r",'vini 6!renciler arasrnda durum. nastl;
.afistantir ve terirbeller-, yaramazlar ve uslular' Hep ay-

iiuiiim oarranm"larr beklenir ve zorlanlr, qallgkan ve us'
iii- 6rira-;i esitlik k"ur"m'n,n duzen tarafrndan nasrl

anlasitoiorrnr 0610ruz. Eqillik' esitlenmek demektir onun
icin: iroki rnaiematikteki gibi. Ozgunlukler yoksanlr' He-

sim'vdom avr, ktrlart ve oyuncaklarl sevmek mazeret de'
tiiiii.'Oiiidhlii"i eit'ise esemen ahlaorn qizdigi

ierqevedi5 kalmalan ile baglantrhdrr bu' Tembeller ve ya'

Fg,,ff'#;eH'$tH$#frffi i*5,',lte':{ffi
!:l t:il#i.'T#' i' 

"ii,i 
Jin J"ii ad;m ra esit deo i ri m "

Eil"J"H;li."d;" iq rJtdtrue iein bolustimu lemelin'

iliri 6iqiri'# r";lltl ik soru nu n u. ortadan kald rn r' Her'

iEi'r.it'j v'"ii"i. di;da da trptr okuldaki' askerlik!9ki ve

oinrJi ttivit'n neren her yerindeki gibi e$itlenme ile kar-

ix*ri?iil[{sis,t'l*;i*:*r*;t "ui:' 
ffi f; ir

ffiH;ffi ;6; ee[ilol viroto'igumuz surece' -He-rhan-
Ei- uii i'sGmiiiz' davranrgrmrz yani 6zgunlu00m0z,' ta

ilniffii;;;;O;rterin drgina qrrarsa' esitligimiz ortadan

iatfir: krsaca artlk dioerlerince esit algllanmaylz ulye'

iil'i,i'billilldrgrmuz"bir eve verleqmevi' askere gitme-

H;vi.--b6-E;"iopraSr ekmi:vi' qalrimamavr'. Kenor

i.Liiiirni.'ii",iiiri idstik] Krsacair kendi kendimizin eren-

eiJftil;il;ii[EJ ivirntrrtanm'ze e$itrer icinde da-

ti'"-"it 6iin nliir"ri dui demeve kalkacaktrr' o zaman

il?.?iiir""""ritii i i, uutrn ou egitlik lafl't'r lalan vasa ko'

ff;ilffiilfiLiaviirairn kirgrsrnda di6erlerinin eqit

slxi"1#;l;*,"ifl ggl"n"'"2lnltlti,';:r'I:*"ffi t?{

::i"*aiy"",^*l"lF;*""ltll*S',t'*L'.i'q'Js,:''rl'dl:
Ei.nft;ffi 6iG;ioiiiat 6tsrtamaaror hiebir ortamda

uu tirazive hayita geqirilemeyecektir'

i*in*l;$rill+$,lti'ilis;#.i',lll,*il:
iitrip uireiterin nirarada ve otoritesiz ya$amasr sagra'

,ruiieief 'Uir onvargr; herhangi bk hiyerarsi egilimi kar-

ffiil;ki "" s,jsi0 binamiklerden biridir' Bug0n ise

8i".jiitl?Inidor"ri &oiiienin vaeaargr bir toplumda birev-

',",,':"":"**[:i*l,n'$;u*gt"l'*]%i',fr :i!t'il|;&"^fi;i;ffi;'ovu [rii antartan voktur ve esitlik.karqr-

t'fi i'iir. i j'6rii" -qdri"ti"sir' Bu di bizim onlarla iliskive

[irirl"d riit"i"irin" voklu6u demektir' onlara karqt yapt'

Eiiil#-k'i;li;;t 6lg0i v-e esitliksi bir toplum iein muca'

deledir. I
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:H5fifr-f#flffiH*Hmru

ffi*lg,tffilgff*ffi m*ntrffiffiffitr

d0gman olsunlar. Konukluoumuz da
kalmadl arttk. Aynca konuk oibi de
muamele g6rmoyoruz. Bununidl dil_
de manipUlasyon, bagka bir devimle
dilde rasizmdir 0rkgrtrb. Hiqbir dit Uit.
grnt 9tktp da, ne yapryorsunuz karde.
S.im,. Almanca'ntn trztna gectiniz
d€mryor . Aptalhklaflndan deoii, po_
litik yobazltklanndan kaynakianryor
p.V miskinlikteri. Fagizm i6nemiride
Hitler'in hizmetine diren bilgin sayt_
srnr kim hattrtyor ki buo0ni

Ytl 1986, mevsimlerden sonbahar."Konkret" dergisinin literatur 6zel
qqyrsrnda T0rkiye'de "Genc Krz ve
Ol0m" romantyla 0nlenen, ddha son-
ra her nedense, kapaot Bah Alman_
ya ya atan Aysel Ozaktn'ln .,Ali
Aynalarrn Arkastnda " basltk ll
T0rkge-Almqlca makalesini okiryo_
rum. Aysel Ozakrn soruvor:
. "Tarihsel bir sugtan k6ndini uzak-
la$hrarak, yeni bir toptumsal kimlik
arayan gene Alman solu, yeni aztn-

g^g,...I-?d" l.: - 
r, ;,vittr"r*"iii.'j; ;'*ililt."*"nrnr sen duson, sevsiti

X8l[i#'.i l"{j?Tji?# *1lr*" werrrart'a soruvorum: sizin rum

""if*ilA,i,l*i,,l,"*iiq:r[iffi i!.,iX?3lll:lU-{g:l
o.rv" ronJlr,id.-5iJ;:Xi}"lr^9il isQi.isi ve. qafu shrma dozevine iniir'

iil,i-iif+f*ff fi[11qmfl :#r,"*[fl?nT:"Ihn[,,,.##
g[.yy-1 rokiri ;i;fi,11'J}"r?3,1[a",1 B-utonuda?sizin 

sor0e0nuz0'os^ine-

,t*1"U'"#:j:,;ffi tff, i,1i_tl,.f,l,#d;;185v,"J,1Ti,x#E
yen o ho-zunto bikrSlar, UiGai. Xa_pak totografr bagrrmryor, qrllik atryor''ey.ahati, duyduk duymddik deme_ytn, kafantTdaki .Turk 

i99isi. resmiig_
te.b_udur".dercesine, Kitbbrn igeriginio! resim(_re okumak olasrykeri, yiimi
marka {ryrp kilabr allyorum, bir s6luk_
. ^ r,i(r:y.lru,n. bdebi ele$tiriyi edebi_
,at .e,sgt!rfii?nja.,r.:e !,ivaie .edip,Kenot.ken' jime sofi roorurn, yerii oldrn
nedtr bu kitapta? yazar hrncihr::: do-
Iu otob0ste yanlna I<imsp t lrriir,:',yrr.
ca-$a-smtg, actlann en actstrjt dx:,rT:ug
yyr99'I'rn derintiklerinde N oiicak,A l(lttgtna girersen b6yle olur isre.'
. Gergek Ali otuz yrldri her qon yol.

cla, sokakta, kahvede, metrod'a, i$ye_nnde, s0permarkette, sendikdia,
!.111_931 Cqcyr bahQesinde, genstik
evtennde, b0rodla, bankada, 6iraha-
neoe en katmerlisini vastvor C.lkr.n

iflf, T#['"1T:fi 
tri3,r3;,p""li:tft !f f !i[r??ii,::]"i.,1jl,il[3!

Wrli#i. bii papazra konusurk-^ altmrg-vetmi$inin yabincr. dugmanr
yoztine bakmainrf ili"-e-riy|rfili: ;i:1,"1'$I;,:"JliJ,ff,i; ;gr.n,ritiv"i.zune hiq mi hig bakrtmadr. Konusiri- ;;;#:,:;':.'::^i'l'"lirravr, .soruyu ge.
ken, nire uar,i,rirai r<ii"' - "::: 8lii,Iil"di:11[EoJ;ffi9,,f.f ,[i;
.f",flPJ[;, lion[?i"J"#:?$',#:-" vazr. ve konueml- o]iiir" nr,"n airi
nunun dioinoeiii-6tJ;;;;.'vil:,I' tarkh sevler' 9en rki t* diyorsun,

ff ilf e*"flr,",.##,f #:,,T;iHi;si?Ill"E;l,5#;,tii,:f, [:S[i:
;:,.;*"+ltlfi lq:;,J#'S,Ee:L1l'*l*",8.",1,".1i?:;.i,";:',f J

re6i rser r a n-;; m a ;, jiiJi,',i ilHli Xlx"?1,?:ti l[*,o[f g: [tS*?jfjl*i

lL_.gllnr..l kar$rsrnda acrma duygu.
i9ll99n b"s!q bir eozrim i6ruouramryor mu? ya suqlu olma vi da
aclma 

_gibi d0alist bir y6ntem 6irey_
set ve 0_zg0r bir algrlamayr enoellenii-
yor mu'l celeneksel solun srnlflan vekatmanlan uniform bir kifle olarak

fl ni,.#'"gi:[",$0,lJlifl il.,y?i?,i,o;.i#i-
may, olanakstz mt kllryof.? Bu qelenek

f[g1V"a'Oa ktiseter karegoriler iqin-
oe dug-unme egilimiyle mi birleqiybr?
Bu e{ilimin kaynaklan neler?... Vok-
sa actma bir ktigDmsemenin ve hor-gormenin en kibar anlattmt mt?.,
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Aysel giir de yaztyor arttk. Son ki-
tabrnda btiyukannesini anlatmtq. ilk
kar$rlagtrormrzda biraz aynnhlt ko-
nusmak istiyorum. Haylr diyor, Wall-
raff konusunda soyleyeceklerimi
s6yledim, diyor, Yedi ytl 6nce birlik-
te aellk grevi yaptr0rmrz Aysel'i anla-
makta guqluk Qekiyorum. Devir
degigince, insan da mr deoigirmig ne
bilemiyorum.

'En Alttakiler'in
gergek All'si anlatryor.

Yrl 1987, yaz, tatil. Almanlar Ttir-
kiye'ye akrn ediyor. Anadolu'yu g0-
neg kavururken, Hamburg'ta hala
kalorifer yaktyoruz. "En Atttakiler"
Simdiye dek 2,7 milyon sa lmts, on-
d6rt dile qevrilmig. Wallraff ve yayr-
nevinin kaQ milyon kazandErnr higbir
Ali bilmiyor., "Yeni cUndem" ve
"Nokta"nln benzemeye gahghklan
ama bir t0rl0 beceremedikleri d0nya-
ca tanrnmt$ "Der Splegel" haber
dergisi "Yazar Wallraff ateg alhnda,
Trirkler ilga ediyor" basltklt bir haber-
roportaida Wallralf 'tn eski qatrgma
arkada$lan Ali Levent SinirlioElu ve
Taner Anday'la yaprlmrg iki koriugma
yayrnhyor. Ali Levent Sinirliodlu Watl.
ralt'a kimligini veren, projenin ger-
Qeklesmesinde en bUyUk katkrsr
olan, Wallralf 'rn qekti6i qiteteri pay-
lagan, kitabtn bagkahramanr, gergek
Ati.

Teletonda Levent'i anyorum. "Sen
Berlin'de oturmuyor musun?" diyor.
Hayrr, rozgar beni Hamburg'a attt,
Altona'da oturuyorum, diyorum.
Randevulagryoruz. Ertesi gtlnti Su-
sanne caddesinde bulusuyoruz, Sa-

' nhp, 6p09Up, soylesiden sonra astl
konuya geliyoruz. Levent'ten onee
kendisini anlatmasrnr rica ediyorum.
32 yagrnda, Trabzon'da dogmug, 0q
gocugu var. Batr Almanya'ya oku-
mak igin geldigini, 60renimini yanda
brrakrp, de0igik f irmalarda qahghotnr
s6yl0yor. Beg yrldrr taksi s0rocr.il06ri
yapryor, UQ yrl 6nce Wallratf la tanrg-
mr$. Levent'i bir yrl 6nce T.C. vatan. .

dagh$ndan atmr$lar. Sebebi malum.
Agaordaki.konu$mayr burada yayrn-
lanan BRUCKE (Kdpru) dergisi
(Merakltsr lgln blr not: EIttJCKE"yl ianmak
latoyenl€r tu adrsstsn 6rnsk Bsyr lst6yo-
blllrlor; Dlo Brtcke e.V,, Gro8ahorzog-
Frledrlch-Str. 63, 6500 SAARBFUCKEN,
Bat Almanya,

iqin yapryoruz. (Almanca'ya hayran
oldugumuzdan de0il, qeviri zahme"
tinden kurtulmak i9in.) Konugmamt.
zrn Turkgesi aqagt yukan q6yle:

C.Y,: Levent, kitabrn yayrnlanmasrn-
dan iki ytl sonra mt akln ba$tna gel-
di?
L.S.: Kesinlikle hayrr. Wallrafl'a za-

. man btrakmak gerekiyordu. Zaman
Simdi olgunlagtt. Wallraff 'tn vaa eri-
ni tutup tutmadutntn sorgulama za.
manr artrk geldi.
C.Y-: Birgok Alman kapitalist, eOitim-
cr, ogretmen, sosyal dantgman, ek-
meoini gOemen i$eilerin strhndan
kazanryor. Wallrafl aynt geyi yapmtg
eok mu yani?
L.S.: Wallralf 'tn milyoner olmastna
kargr deoilim. Fakat o verdigi vaa e-
ri tulmadr.
C.Y.: Hangi vaatleri?
L.S.: Aradan iki ytl gegmesine rao-
men nevaadettigi "Yabancllar Konut
Projesi"ni ne "Dayantgma Fonu"nu
ne de "Dayanrgma BUrosu"nu haya-
ta geQirdi. Kitabtn Turkge baskrsrna
ekledi0i lormlarda "bes dakikanrzr
alabilir miyim?" diye baslayan soru.
lar soruyordu:

- Kag ya$tndastntz?

- Benzeri deneyiminiz oldu mu?

- Nerede Qahgtyorsunuz?
Ayflca "lotfen bana yaztn 'ricast.

Okuyucular yazdtlar. Mektuolar de-
Eerlendirildikten sonra hangi sonug-
lar qrktr, neler yaprldt, belli dedil. paia
konusunda Wallratl'tan isteoim yok,
Yalnrz birkaQ yuz marHa ge[igtiidigi
rnsanlara, en aztndan sendikal 6lgrjt-
Jere g6re Scret verebilirdi.
C.Y.: Wallraft sorunlanmtza tstk tu-
tarak milyonlarca Alman'r aydinlattr.
Heykelini dikmek gerekmiyor mu?
L.S.: Heykeli dikilecek biri varsa, o
da en alttakilerdir
C.Y.: Bu konuda yaptlan tartrgmalar.
da Alman lrketltgtndan sozeden yok.
Burada bir toplumsal tabu var gibi
geliyor bana. 

'

L.S.: Kitapra bu konuya bir parQa da
olsa deoinildi, Wallraff toptanhlann-
da rrkQrftor taritgmaktan ilke olarak
kaqrndr. Dinleyicileri kendi kenditeriy.
le sorgulatma yerine, yattsttrma ve
rahatlatma yolunu seeti. 8u tutum
qerici bir tutumdur.
C.Y.:. Alman dinleyiciler trkqthk'[ze-
rine soru yonelttiler mi, yoksa Wall.
raft tn maceralarrnr mr dinlemek
istediler.
L,S,: Wallraff 'tn anlatttklannt severek
dinlediler. Toplantrlar bittifiinde bin-
lerce Alman gdnul rahatlor igindey.
.Ji. Asltnda onlafln huzur icinde

olmalannr deoil, durumdan rahatsrz-
ik hissetmelerini isterdim.
C.Y.: Kigisel olarak s6m0rUld0g0n0,
politik olarak kullanrldr0rnr s6yleyebF
lir misin?
L.S.: Dioer arkadaglar gibi kendimi
kullanrlmr$ hissediyorum. Wallraff
boylesine ciddi bir sorunun toccarh-
0rnr yaptr, politik yanrna gereken 6ne-
mi vermedi.
C.Y.: Arkada$lannrn ve senin elegti-
rilerini Wallraff politik gruplanq bir
gantajr olarak degerlen-Okiyor. Oyte
mi gerQekten?
L.S.: O sagmalyor. Ben politik bir
grubun g0dum0nde politik gdruqle-
rimidile getirmiyorum. Ben kendi po-

'lilik g6ruslerim dog ru ltusu nda
Qah$trm, politik bir 6rgut igin degil,
Wallrarf eleqtirilerimize cevap verme-
mek iQin tartrsmayr bagka bir y6ne
gekmek istiyor. Burada kendisini bir
kez daha somut cevaplar vermeye
gagrnyorum.
C,Y.: Wallralf sana hala bir $eyler
borqlu olduounu sdyl0yor. Alacakh
mtstn?
L.S.: Kigisel olarak Wallraff 'tan hig-
bir istegim yok.
C.Y.: "Gdemen"in son sayrslnda
"Wallraff , QalSma srrasrnda ve son-
rasrnda birlikte Qalrgtror Almanlar ve
Turkiye'lilere maddi ve manevi aqr-
dan e$il davranmadr, ayflm g6zetti"
diyorsun. Bu iddiayr biraz somutlaya-
bilir misin?

. L,S.: Wallraft, kitap yayrnlandrktan
sonraki girigimlerinde demokratik
davranmadr, hiqbir konuda bizlerle
tart6madr. Konut projesini, ga[gmayr
kendisiyle omuzlayan arkadaglanyla
deoil, mali danrgmanlanyla tarl$arak
kararla$trrdr. Wallratl s0rekli kendi-
sini 6n plana grkararak, bir "one man
show" yaptr. Wallralf sekreleri, brl-
rosu, galgtrrdrgr insanlarla artrk bir
kurumdur.
C.Y.: "T0rkiye Postasr" adl iqqi fe-
tigisti haftahk bir gazete senin iSQi sr-
nrfina saldrrddrnr yazdr. Saldrrbcak
bagka kimse bulamadrn mr?
L.S,: Bu adamlar gerQekten gok ap-
tal. 9imdilik erendileri dururken, ken-
dileriyle ugragmayr d0S0nmUyorum.
Burada yabancrlann b0t0n blr Alman
toplumuyla hesaplagmasrnr iqeren bir
tartl$ma sozkonusudur. Onlann da
bu tartrgmadan dgrenecekleri qok
gey vardrr.
C.Y.: Tartrgmanrn boyutlan geniile-
vecek.
L.S.: Wallrafl'rn duygulandrrma ve
acrndrrma srnrrlaflnr aSrp neler yap-
mamtz gerektioini, enine boyuna d0-
q0nmemiz gerekiyor. Hedalimiz egit
haklardrr. I
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MektuP

DEMOKRATIK HEGOMANYA
Receo FIRAT/DORTMUND

OzcriR oEdiLlM,
SOYACAK HIRSIZLARI,
BANA HUKMEOECEK KATILLEHI
SEcEBiLiYORUM YALNIZ

-TbN,srEiNE-SCHERBEN- 
t,

' "Ton-Steine-Scherben " Yetmigli yrllarda, Almanya'da
bir m0zik grubunun adr. S6yledikleri bir pargadan yapr-
lan alrntrnrn oriiinali goyle: lch bin nicht frei, / ich kann
nur wahbn, / welche diebe michbestehlen, / welche mor-
der mir belehlen

YA DA

ru RK|YE' DE U zu N ZAMAN Dl R DEMOKRAS| r4EIl-9.t'44,!}3.l
iliiUVon. oe-Hn oo6nu$u BArl DEMoKFASiLEB!l'{N Blz^QE

XUii[MUibMAMis oLouGuuorru YAKTNILARAK PRqiAGlfl:
ijasi ViiFiulVon vE xuRurauglRlLMASINA QAI-I9lLlI9l, -Plz
ViiTiui2on "oeuoxansi ' KAVRAMININ BA9INA -BIBQoK!A-
nii.rlt i v-aprrdrEiai- HeRHeNci BiR NiTELEME slFA.TI. EKLE-

iJioie iMiz sUnecE KASrErriGiMiz BATI DEMoKRASISIDIR'

I

M.Beloe ': Muhalefetten iktidara Demokrasi" (Zemin 3)
rrr"il-oi oerot riii ve hegemonyayr ayn kategoriler ola-

iit< deoerlendirmektedir. Taklp edebildigimiz kadanyla bu
,niavri iartrsmatara katllan her kesimce kabul gdruyor'
avn(fuie kab'ul odr0vorki, demokrasinin tanlmlanmasma
bil;;;;;k Any,nruyor. Bu vuzden biz, bizimde katrldr0F

iiii,"5"nu.pit". ri demok:rasi tanrmryla baslamak isti-
yoruz.

Demokrasi halkta kendilerini ydnetecek insanlan kabul
ya da reddetme imkannn verilmesidir. (Schumpeter,
1 946)

Avnca Schumoeter "Halkln yonetimi" kavramlnln
" Hitt<Ca onavlanin yonetim" kavramryla deEi$lirilmesF
ni 6neiivor. Vani halk her durumda bir azlnllk tarallnoan
,on.tiiiior. Eder bir avuq aztnlEln yOnetimi hegemonya
iltarar deoerlendkiliyorsa' demokrasinin deyonetlmln ner

biciminin-de hegemonya olarak degerlendirilmesl gereK-

tidini d0s0nuyoruz. ister "sosyalist parti". olsun' lsler
"6osvali2m ve demokrasi" olsun, tartl$malard.a.on plq-

na crkarrlan "demokrasi"dir. Demokrasi yonetlcl azlnllK

i"in'iiii rric, oir vdnetim metodu iken, sosvalistler tara-

tindan ama'C haline qetirilmigtir bu tartl9malarda' tsura'

da yine Sctiumpeter'e birg6nderme yapmaK lsllyoruz'

Demokrasi politik bir metoddur, yani politik kararlar ve'
ren belti bir kurumsald1zen biQimidir. Bundan dolay da,
mevcut tarihi iligkiler iQinde hangi kararlann glndeme ge'
lecelinden ba!1msz olarak, amag olma nitelidine sahip
degildir (181O.

Biz de divoruz ki; sosyalizmi bir demokrasi sorunu ola-
t"[ oorme(. nir vdndan demokrasiyi amaq haline geti'
rirke"n. dider vandan sosyalizmi demok atik bir bigimde
liiiren vdneticiazrnlr$rni6azetine brrakmaktan baska bir
qey degildir. 2

M.Beloe've o6re"sosyalizm slnlf mucadelesi verirken
demorraiik 6luior, boylece g09lu ve genig tabanlr bir g0q

haline oelivor:-ania iklidara gelince toplumdaki demok-
rdik diiami0i bir gekilde durdurarak yeni bir hegemon'

va bicimi kuruvor. "Demokrasininde bir hegomanya
'rricinii olmasr bii yana, bu durumun ne-.

aeninin "toolumdaki demokratik dinamiEin" durdurulma-
iioimaorOrna inanryoruz. wallerstein bu konuda gunlarl

sOyluyor:

sistem karsfi hareketlerin en g0Ql0 yanlanndan biri,
hi;coi nlked; iktidara seldikleri gerQ$idir . Bu gi9l0 yan
iui, zamanda bir zaYtfhktt da. Bu zayfhk iktidara gel-

lixii iinra tarini kdpitatizm iQinde toplumsal igffilDm0'
nin bir parQas otarak iglev gdrmeleridir. Ma erstein,
1983,.

Yani vukartda sOz0 edilen durum, M Belge'nin ozellikle
u,,i"ria'artioibi. bu toolumlarrn demokratik bir gelene0e

"lirTJ 
Jtii""oirta:t'vi"i-Qrklanamavacaornt, esas nedenin'

mevbut kurumlarin muhalaza edilmesi ve mevcut olma'
va-n -<iemoiiislsibi- Avrupa merkezli (Eurocentric) ku-
;;lann dtolustuiulmasr yada olusturulmaya gahqtlmast

oidu6rnu dus0huvoruz. W. Beniamin "Bakunin'den bu

vani Avruoa''da radikal bir 6zgirl0k kavraml. yoktur
60mlesivle vukarrda s6z0 edilen durumun nedenlenne ye-

terince ilikkati Sekmektedir.

Kev "Damokrasinin vasattlmastntn halk kitlelerinin de-

6il, y6netici azrnhgtn sorunu" oldu0unu s6ylemektedir'
(Kev. 1961). Biz, buqlln bunun "demokraslnln sosyallsl-
leri; deoil, yonelici azrnlrorn sorunu oldulu" geklinde
s6ylemenin daha dooru olacaglnl d0siin0yoruz.

a

Genel olarak "sosyalizm ve demokorasi" tarttgmala'
nnda 6zel olarak da M.Belge'nin yaztstnda, merkez 0F
keler ve demokratik gelenekleri vurgulanlyor s0rekli. Bir
sonraki saylada O. Dilber daha da. ileri gidiyor ve birta-
krm meselel€ri tartrgmaya bile gerek duymuyor. $6yle ki:
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Bugin " Qa1de$ demd<rasi'lerin,'yagayan sosyelizm'-
lere karq gurur vesilesi yaphklan ne varsa, hemen he'
men heisinin xlx. yizyhn ikinciyans boyunce fue daha
sonrd emekeilerin zorlu mhcadelelerinin sonucunda ve'
o gdn kendilerini, sosyal demokrat diye tenmlayan sos'
yalistlerin damge vurduklan bir s,regte elde edildiqi tar'
t$,lmaz Ut olgu Zemin 3)

Biz O. Dilber'in tartqllmaz olgusunun hiq de.6yle tartt'
srlmaz olmaddtnt. o d6nemde merkez 0lkelerdeki m[ca'
ieteterin. kaiitalizmin va$adr6t krizi asmaya yonelik
buriuvazi ici tilUcadeleler oldulunu s6yl0yoruz -umanz
uuriu sovleverek dinden clkmtoruz. Yine bu "tartlgllmaz
olgu"yailiikin olarak wallerstein gunlarl s6yloyor:

kiye, "aydrnr"na hakim olan temel anlayq bu. YeniG0n:
d6m;in iapt6r aydlnlar sorugturmastnda aydrnlanmz de'
mokras'i kbnusunda birlesivorlar. Die Zeil'in yaptrgl so-
rusturmadaAlman avdlnlan gelecekten umut olmad6l ko-
nu'sunda hemfikir. Avnl saylda "Hitler Aklanlyor" bag-
hkh vaz esas olarak batr damokrasilerini aklamaya gall'
srvo'r. Yazr Hitler'i atlamaya Cahqan aklmln "Helmut
K6hl'la seli$ip gualenen" ya da Helmut Kohl'0n Bagba-
fan olm-asrvti..I" 

'ortaya gtkan bir akrm oldu0u vurgula'
narak. dunim Kohl iktidarivla srnrrlandlnlmaya Qallgllryor
(1986'nrn ikinciyanslnda Ernst Nolte'nin pek de hakslz
olmavarak Auswitsch'i Gulag'la karqlla$hrmasl ve Aus-
witsch'in 6290nl0g0nun (singularity) yeni teknoloii uygu'
lamasryla stntrh oldudunu yazmasl ve Jurgen HaDermas -

rn Nolie'yi eligtirmeaiyle baglayrp devam eden tartrsma
Yeni Guidemtde anlairlanddn iahamryle larkh bir gekil-
de oelisti. Almanva'da tarihciler tartlQmasl, (historikers-
treii oirie bilinen bu tartrsma baqh bagtna bir yazl konu'
su). Elbetteki 6yle olmast gerekiyor, Hitler'i aklama 9a-
balan "uzun suieli demokralik geleneklerin var oldugu"
Uir OtteAe, vani ftrkiye aydlnlailnln her flrsatta hayran-
hklannl beliittikleri, eksikii6inden yakrndrklarr batt dem'
korasisinin olduou bir olkede ortaya glkryor zira Bdyle
bir 0lkede Hitler'iaklamaya galrgmak soz konusu bile ola-
mazdr. Olsa bile Kohl iktidan gibi 6zel nd€nlerin olmasl
ger€kirdi ve bununla stnlrh olurdu, Hitler de Kohl da de-
mokratik bir 0lkede demokratik bir bigimde seqilmemig'
lerdi zira.

5

Havek ic. bartst korumanln aractolarak demokrasiyi,
uireviel 6io0rl0d0n aract olarak demokrasiden aytrtyor'
ikincisinin,-vani 

-birevsel Ozg0rlUgUn birqok otokraiik re-
iimde demokrasilerden daha fazla oldu0unu ileri suruyor'
'Buo0n T0rkive'de birevler arasrndaki ili$kilerde de de-
mo-krasinin v6kludundan soz edilivor, evlilik kurumu eles-
tirilivor. s610m o-na tabulara kar$l mocadele kampanya'
larr aoirvor. Birevler arastndaki iligkilerde de 6zellikle
kadrnjeri<ek iliskililri 0zerinde duruluyor. Biz de diyoruz
ki, kadrn-erkek'iligkileri -ve hatta evlilik kurumu da- bu'
orln var olan biiimivle tamamen demokratiktir. Politik
iranoJuii tresetitonia biqimi olan demokrasinin, birey'
ter arasrndaki iliskildre dd bir hegemonya olarak yansF
mast kactntlmazdtr. Trokr halkrn bir azlnl€ln hsgemonya'
srnr (onJ soyacak hrrsrzlarr ve h0kmedecek katilleri) de'
mokratik biibicimde onavlamasr gibi,.kadln-erkek ili$ki'
lerinde de -velvlilikte- taratlardan biri dioer taraftn he'
gemonyasrnt onayltyor.

Krsacasr demokrasi planh ekonomilere de!il, kapitaliz'
me 6zqll bir kurumdur. Planh ekonomi ekonomik gelig-
meyi hrzlandrrmak iQin diktatdrl000 tercih ederken,
demokrasi kapitalizmi ayakta tutabilemek iqin 6290rl0k'
ten leda elmistir. Hayek'in c0mleleriyle ilade etmek ge'
rekirse...

...EOer kapitatizm rekabet vb dzel milkiyete dayanan
bir ekonomik sistem anlamna geliprsa, ancak bdyle bir
sistemde demokrasiye yer vardr. Kollektivist bir ideolo'
jinin hakimiyetiyle demd(asi kendi mezanm kazmF olur'
(Hayek, 1952.

4
Yukanda ele$tirmeye qalgtrormrz anlayrq, "sosya-

lizm ve demokrasi" tartrqmalanyla srnrr[ kalmryor. T0r-

Avrrca. birevsel ve toplumsal yaqamln tum alanlannln
kurumlarrn ve uzmanlartn (ya da leknikerlerin) denetimi-
ne girdigi bir evrede bireyin 6zgirl0!0nden ve bireyler
ara6rndi OzgUr ili$kilerden soz etmenin anlamslz oldu- .arasrndi 6zgtlr ili$kilerden soz etmenin anlamslz oldu- .

6unu d0sfJn0yoruz. Alom lelaketleri bir yana, insanln
[endi yadamr iizerinde soz hakktnrn olmadr0r bir d0nya- .

da ya$ryirruz. L lllich bu konuda gunlarl s6yluyor: i

insanrn en blreysel sorunu olan sa$lrk sorununun bilgl
kendi denetiminden crkrp once bir-leknikerin sonra da bir
kurumun denetimi altina girmi$tir. Olmek istendioinde bile
bir teknikerin ya da kurumun onaylnl almak zorundadlr.
(lvan lllich, 1980).

Bilimselteknik ilerleme sonucu kitle iletigim araqlafl ya'
tak odalanna kadar girmigtir. Kurumlarln ya da uzman'
lann denetiminde olmayan tek bir bireysel alan kalma-'
mrstrr. Tabulann vrkrlmasr adt alhnda kitle iletisim araQ'
lari vasrtastyla ins'anlann nasrl sevi$ecekleri dikte ettirili'

tii4ui

I
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yor. Bununla yine bireylerin en bireysel alanlan toDlum.
salla$trnhyor. Yani bireysel 6290rlt:rk degil "perveriion,'
yaygtnlagttnlmaya qaltgthyor.

-Tabulann ytkrlmast kendi bagtna daha tazla 6290rl0ge
gdturmez...
, ...Her ne kadar tabular seks dllskunlud0 ve oerversi.
on 0retirlerse de, seks d0gkunlOqd ve pefuersidn 6z9r)r-
leqtirmez. (E.Fromm, 1 976).

Tabularla m0cadele etmek gereklidir elbette. Esas ola.
rak mocadele edilmdsi gerekilen tabularrn, tabularla m0.
cadele ettioini s6yleyen kesimlerce tabu olarak kabul edil-
mesjdir kargr grktt6tmtz. Bug0n T0rkiye'de teknolojiye,
end0strilegmeye karqr grkmak, demokrasiyi elestirmek
her kesimce dokunulmamast gereken tabular olaiak mU-
hUrlenmigtir. Otomobili reddetmek ilkellik, demokrasiyi
elestirmek gericilik teknolojik geligmeye kargr qrkmak tag
devrini savunmak anlamtna gelir. Ktsacast, toplumsal ve
bireyselyagamrn her alanrna hakim olan kurumlardtr kar$t
qkrlmasr gereken. ayrrca, "tabu s6ytenilmesinin m0sd-
ade edilmeyen deoil d0qrln0lemeyendir" (l.tttich, 1 942).

6

Sosyallzmden yeni bir toplum bigimi ve dzg0r insan an-
lagrlryorsa, sosyalizm ve demokrasinin birbirinden aynl-
masr gerekir. Mevcut kurumun 6n0ne "sosyalist" keli-
mesini eklemek kurumun niteligi ve iglevini degigtirmez.
Toplumsal ve bireysel baskr yalnrz diktatorl0klerde, la-
Sizm de yaln12 Alman fagizmi bigiminde ortaya grkmaz.
E. Fromm, yeni bir toplumun oluqturulabilmesi iqin q0-
zUlmesi gereken sorunlardan ilki olarak gunu belirtmek-

Mektup_

tt

ledir.
' Toptan merkezileSmeyi (

de Rn endUstriyel 0retim
,en, (mevcut sistem-
nasrl muha{aza edi-

leceoi, ya.ni eski biQimde bir f'agizmte mi, yoksa -b0y0kbir ihtimalle- teknokratik "g0ler y0ztU bii ta9izm"tehi,
sorununun gdzrilmesi gerekir. (E Fromm, 19Z6).
-_ 

Biz. "teknoktarik 'g0leryUzlU' lagizm" evresine geldi-
grmrzl ve araQlanntn da mevcut kurumlar oldudunu s6v-
h.ryoruz. Sistemin adt ne olursa olsun. kurumla; kimin dl-
lerinde bulunursa bulunsun, bireye kurumlann m0daha-
lesini reddediyoruz. Marx "Din kitlelerin alyonudur" di-
yor, R.Aron " Marksizmin entellektfiellerinin alyonu" ol.
dugunu soylrlyor. Wallerstein ise ikisinin de "Arvonun ba-
zen yararh olabilecegini" g6rmediklerini belirtiyor. Biz de
demokrasinin Turkiye aydtnlntn afyonu olduOunu s6yl0-
yor ve Wallerstein'in gormedioi bir noktayr belirtmek is-
tiyoruz. lster "sosyalist" eroinman, ister r'buriuva" ero.
inman olsun, bir eroinmantn kurtulmast m0mkon de6il.
dir. T0rkiye aydrntntn gabastnt, idama mahkum bir in;a'.
na, onu idamdan kurlarmava caltsmak verine. ' 'T0rk si-
cimi mi istersin, ingiliz sicihi mi?'' diyei soru[ ingitiz si.
cimi seemesi iqin ikna etme cabasrndan larkli ooimivo.
ruz. Ne de olsa atalanmrz siiylemig: "Asrlacakian ini:i.
liz sicimiyle astl, "
Ben Her t0rl0 y'netime,Ozellikle de en k6t0s0 olan dev-
let tarafndan insanlann yagam a'lanlanna nldahete edil-
mesine kargtym. (E. Burke, 197A t
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_ Kara'ntn L sayrstnda yaytntanan y0zeysel yaztstnda,
Selim Adah teknolojik geligmenin yagam 

'dozeyini 
refahr

ve konloru arttrdEtnt ve bu yagam d0zeyini muhafaza
edebilmek iQin atom enerjisinin vazgeQilme, oldu!unu ile-
ri surmekte. Yalntz konfor ve refahtan ne anladtdt. iek-
nolojik geligmenin kimler igin konfor ve relah sa6lidrorn-
dan s6z etmemektedir. Nddir mevcut iistemin s-aoladtgt
kontor? Her geqen gUn daha htzh arabalara binmek ml'?
Her geqen gun daha fazla tuketmek mi? Kisi bastna t0-
kelilen enerii miktan mr? Surekti iktisadi.boyuins nii? Kim-
ler igin konfor saglamtgttr teknolojik geliqm-e? Saytlan her
geQen g0n artan aghkla kargt kar$tya olan insanlara mt?
Her geQen gun daha fazla tahrip edilen dooaya mt?

Biz teknolojik geligmenin higbir gekilde insanlafln ya-
$am standardlnt arttrmayt amaglamadtgtna,aksine ama-
crnrn hokmetmek ve yoketmekolduouna ama bug0nko
gartlar altrnda bile atom eneriisinden vazgeqilebilecegi.
ne ve bunun gerekli olduouna inanlyoruz.

-Selim Adah fosil enerii kaynaklannrn slntrlt olduOunu
s6ylerken tamamiyle hakhdtr. Eoer gunes eneriisinin tek
ba$rna fosil ve nukleer en6rjinin yerini alamayachgrnr s6y.
loyorsa yine dooru. 2030 yrltna kadar atoh enierjisirie
gergeklegebilir bir altematifin olmad16t tespitine temaden
kargr qrkryoruzama,GBrgeklegebilir alternatifler vardrr.Ay-
nca alom reaktorunrin qevreye verdi!i zararrn neredey-
se srfrr oldugu ve dUnyantn hiQblr 0retim biriminde olma-
yan g0venlik ve qevreyi koruma sistemi olduou seklin-
deki dUg0ncelerini tamamtyle yanllg buluyoruz. 'Adah,

SEL|M ADALI 'YA
CE VAP :

NEDEN

NUKLEER

ENERJI?

Kurt BERLO/zekeriya TiGREK

D DORTMUND
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atom reaktorlerinin mevcut birqok tehlikelerini ya dikka-
te almryor ya da g6remiyor. Bize gore 5 onemli sebep
atom reaktorlerinden vazgegilmesini zaruri krhyor.

1 . Yalnrz Qernobil kazasr de0il sayrszartzalar atom re'
aklorlerinin kontrol edilemez oldu0unu gostermigtir.

2. Atom reaktorleri "normal igle\/ig ' denilen Sekilde i9-
lemeleri halinde bile yuksek d0ze'yde insan ve do6a va'
qam ve saolornr tehdit eden r,lkyoaktlf emisyonlara
sebep olmaktadtrlar.

3. Artrklann yok edilmesi sorununun Q6z0lmemesi
atom reaktorlerinin binlerce yrlhk tehlike potansiyeli ta-
Slmalanna sebep olmaktadrr.

4. Qesitli bilim adamlan atom eneriisinin brlt0n masraf-
. lar vsatom reaktdrlerinin doourdugu sonuglann g€rek-

tirdi0i masraflar dikkate alrndErn(ia hala propagandast
yaprldrgr gibi iktisadi olduQunun yernhs oldu0unu g6ster-
miglerdir.

5. Atom enerjisinin barrgqrl kulla nrmlyla askeri kullanF
mr bug0n birbirinden aynlamaz dur umdadrr. Aksine atqm
enerjisinin licari ve askeri amaelarkr kullanrml gittikge da-
ha tehlikeli boyutlarda dunya gapr nda iqi9e gegmigtir.

$imdi de yukarrda sdzUnri ettioimiz atom reaktorleri-
ne alternatillere geQmek istiyoruz. Bu altornatifler birta:.
krm leknik yaklagrmlarla srnrrlr olrflayrp, d0nya gaprnda
iktisadi, 6rgiitsel ve politik yaprla.rrr kapsamaktadrr.

Bizim savundugumuz, gimdiye kradarki enerji politika-
srndan vazgegmek anlamrna gelen, enerji d6n0gUm po-
litikasr, monopol olarak 619ullenern ve sermaye Uretimi-
ni hedelleyen bir enerji politikasr (reUil, enerji tedarikinin
gevreye zarar vermemek, tasarrrJf ve toplumsal olarak
kaldrnlabilme gibi yeni kriterlere clayanan enerii politika.
srdrr.

Bugun enerji elde edilmesind€r kullanrtan fosil enerji
kaynaklannrn srnrrl olmasi ve kotldensasyon reakt6rle-
rinin dtirgik etki derecesi nedeniyl€ | bu kaynaklann luzum-
suz sarfedilmesi gerqeui ve aynca ,azla miktarda y0ksek
derecede zehirli gaz Uretmeleri b u enerii kaynaklannrn
gelecekte tasarruflu ve rasyonel kr rllanrlmasrnr gerekli kr-
hyor. Bu durum hem enerji 0reten taraf, hemdetuketen
taraf iqin gegerlidir. Uretici taraf bU tur enerji kaynakla-
nnr gaz antma tesisle/i ile teqhizatlE rndrnlmrg ve gelenek-
sel reakt6rlerde kullanrlmayan tstn[ 1 srcak su ya da me-
kan rsrtmada kullanrlabilecek hah r getirilmig, (Kraft-

Warme-Kopplungprozess) reakt6rlerde kullanmaldlr. Ay'
nt zamanda blektiik ve tsl lreten bu reaktorler yuksek etki
derecesine sahiptirler ve buy0k 6lQUde enerii tasarrulu
ve gevrenin y0k0n0 azaltmaktadtrlar. Ttlketici tarat izole
ledbiriyl6 tasarrullu bir enerii kullanrmr gerqekleiebilir.
Bah Almanya'da Oko-lnstitut bir araghrmastnda enerji
kullanrmrnda kapsamh bir don0gum ile Federal Alman'
ya'nrn enerji t0ketiminin 2030 yrhnda 'l 973'te tgketilen
miktann o/o 60'rna dugeceoi sonucuna varlyor.

Potansiyel ve t0kenmeyen enerii kaynaklarlnln (dzel'
likle giinei, ruzgar, su ve organik artlk) gelecekte genig
6lc0dekullanrlmast oerekir. Hidroien tekni0i g0ne9 ener'
iisinin depo edilmeaini ve borulai vastaslyla ihtiyac du'
vulan vere naklini mUmk0n klllyor. B6ylece gun69 ener'
iisinin-temel sorunlarlndan olan enerjinin Uretimiyle kul'
ianrmrnrn zamansal uyumu sorunu q6zulm09 oluyor. Batl
Almanya Warentest Vakft ve Teknoloji Kontrol Birli0i'nin

yaptrklan testlerleAlmanya'nrn bulunduou paralellerde gU.'
'nds 

eneriisivle stcak su daOtttmtnrn iktisadi ve emniyetli
olduOunJ rs'patlanmtqttr. M-ekan tsttmaslnda bile gunes
kolle-kt6rleri 6nemli 6190de ihtiyacr kargrlayabilecek du'
rumdadrrlar.

Ayflca AdaI, Solarselle denilen gunes lglnlarlnln doo-
rudin (kapalr havada bile) elektirik enerjisine d6n09lu-
r0lmesi ydntemine hig deginmiyor. Bu y6ntemle, gUneq
rgrnlarrnin yaklagrk olarak yartst o/o 50 verimlilikle elekti'
rioe dOnUgt0rUlebiliyor.

Avna ile vansttma sistemi ise Adalt'ntn dedi[i gibi %
30 -'40 sibi'bir verimle Sahgmlyor. Toplanllan lglnlann qo

30-40'r elektrioe d6n0gtur0lebiliyor. Bu reaktorlerde or'
taya crkan buhartn tstimada kullanllmaslyla yakalanan
rsrnlann t0m0 kullantlmts oluyor.

Bu strateii enerii monopollerinin ortadan kalkmasl ve
yukarda b€;lirtilen'bakrgairsryla komunal d[zeyde kont'
rol edilebilen desentral isr reaktdrlerinin olugmaslyla uy'
gulanabilir.

Qesitli araglrrmalar bir teknoloji ve endostri Ulkesi olan
Almanya'da 6iE atom enerjisinden vazg&ilmesinin mum'
kon oldugunu ve hem de I ) Enerji tedarikine zarar ver'
meden, Z) "Konfor"u ve ya$am standardlnl tehlikeye
sokmaian, 3) Enerii emmisybnlannl artlrmadan vo 4)
Onemli 6lc[de f iyat'arltsl yaratrnadan miimk0n oldugu'
nu g6stermislerdir.

Adalr, nUkleer enerji savunusuyla teknoloiik geligmeyi
ve bununla da mevcut sistemive sistemin kurumlarlnl sa-
vunmaktadrr, hem de hiqbir ikna edici gerekQ€ g6ster-
meden ve ytizeysel bir bigimde.

Yukanda krsaca tasvir etmeye qah$hotmlz atom ener'
iisinden vazgeQmenin momk0n ve zaruri olduou baklg
aQlsr saytstz aragtrrmalarda detayh olarak g6sterilmigtir.
Bu konuyla ilgilenenler igin iki 6nemli gahsmayt belirtmek
istiyoruz:

Amory B. Lovins, 1977: Solt Energy Paths. Toward
a durable Peace. Petor Hennicke, Jelrey P. Johnson'
Stephan Kohler, Dieter Siefried, 1985 Energywende iet
M6glich. F0r eine Energiepolttik derKommunen Strate'
gien l0r eine Rekommunalisierung. I
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Caormrzn hemen hemen butun ilig-
kildri ve insanr "bilimsellik" denen
bUy0k yanrlsamanrn; leg gibi kimYa
kokan, etleri plastikten, hrnaklarl Qe'
likten, damarlafl elektronik bir 6190-
den olan penqeleri altrnda analize
tabi tutulmaktadlr

Otorite ile bir qekilde isbirli0i yap-
makta olan "bilim adamr" iein, insan
bireyi yoktur: Nesne-lnsan vardrr.
Onun goz0nde insan parQalanacak bir
nesnedir. Bu durumun erdemli oldugu
sdylenemez. BUtun bu olumsuz du"
ruma raomen: ne akhmtzdan ne de
gonl0m0zden vazgegebiliriz. Aklrn"
dan ve gonl0nden vazgegemeyen in-
sanlar daha eok gairane bir eylem
igindedirler.

D0nvanrn hali hazlrdaki iligkileri
icinde, herhangi bir " bilimsel kegit ",
-ianrlanrn aksine- insanlart daha,
aok-daha-Qok mutsuz etmektedir. Bi-
limsel bir kesfin veya teknolojik yeni
bir makinanin "mutlu geleceoimizi
hazrrladror" yolundaki iddia, fazlasty'
la aSaorlk bir yalandrr!..

Oysa Sairane bir eylem iQindeki in-
san kendi coskusundan haz duyar ve
bundan dolaVr o an 6290r ve mutlu-
dur. insanrn cosku, clohk ve Yangln-
lardan haz duymasrnin "hastallk" ile
hicbir iloisi yoktur. Zaten 9o0u za'
min "sucluluk ' ve "hastahk" aynl
durumu if'ade eder. Ve her "suQ" gi-
bi, bk Qok "hastahk" da uydurmadtr._

insan bireyi son birkaq Yuzyrldrr
" bilimsellidin " tahak0m0 altlna daha
sok girmigiir. Bir mesele mi var? Ydn-
tem, "bilimsel" olacak, parqalantg ve
sayrm da dyle, sonug da 6yle
"Bilim" ve "bilimsellik" birer sihirli
deonek. Bu iki kavram modern k0l'
tUrumUzun bize bahqetti0i birer
" mucize" sanki. Meselenin bulundu-
6u alan loplumsal Ya da insani mi?'
Elbette ki ona da 6yle yaklasrlacak ve
"bilimsel" bir "96ziim" onerilecek.

"Bu iki kavram herkes taraflndan
soroulanamaz. Onlart sorgulasa sor-
gulisa bilimin otoriteleri sorgular"

deniliroibidir.'Gerekli" gOr0lurler'
se ve ''gereken dlq0de" tabii! Sdz'
gelimi "bir Sair, bilimi sorgulayamaz"
denilir bazen de. Ama yine de sorgu-
lam6lardrr gairler de. Bunu tarihi ha-
yal ederken hissediyorum. Kendini
bilen ki$i tarihi bilir. Ama gelecegi bil'
mek sart deoildir. Ve birkag saniye
sonra, hatta birkae saniyeden Qok
daha ktsa bir zaman sonra, zorunlu
olarak ne olacak: kimse bilemez, ke-
sinlikle bilemez, asla bilemez. Bunun
bilinebileceoini iddia etmek zoru
pe$in-pe$in kabul etmek, kendi var'
16rnr giirdrsr bir uzaya kendi elleriy-
le ftrlatmaktrr. Ki artrk kendi elleri
degildir o eller.

Bilimin oioritelerine gdre bilim ve
siir birbirine hiQbir Sekilde karrgma'
malrdrr. Otoritelaraf rndan buna ozel
bir onem verilir. Onun iddiast 9u-
dur: "$iirsel bir ortamda bilim yapt'
lamaz. "

Ovsa ben rahathkla sunu sdyleye-
bilirim: Siirlerden esteiik haz duyan
bilim adimlarr azrmsanamayacak ka-
dar cokturlar ve onlarln haz duyma-
larr'vine de otorite ile i$birlioi
yapmalarrnt engellemez. Fakat 9€ir-
lerin co!u giir yazmazlar, yagarlar.

$airlerin qolu gozr.jpek ve grlgrn.
drriar hatta kocyioit ve sinirli olduk-
lannr rahat rahat soyleyebilirim.

Siyasi-hukuki otorite, $airlerri
"suglu" olarak 9610r. Eilimsel o,:orilie
ise onlan "hasta" diye tanrmldr. E(,i-
tim otoritesi iqin ise Qocuk e[itilmeli
ve og0t0lmelidir; o "potansiyel su';-
lu" diye tanrmlanmrgnr qunku. Ve b0-
tr.,n otoriteler bilir ki; her insan doOutg-
tan gakdir, yani ozgurlukg[, y'tkrct ve
yaratrcr. Bundan dolayt hapisharte,
haslane ve okul binalart birt irlerine
feci benzemektedirler.

Salon iairleri kendilerine pay gt"'
karmasrnlar: Onlarrn giiri coqkullar-
dan ve yangrnlardan yoksun(lur

c0nkri. Zira halk sairleri de kendile'
rine oav crkarmastnlar: Onlarln siir-
lerinbe'$iddet, estetik bir $ekil
almamrqtrr g0nk0.

ofkeden yoksun bir giir unutulma'
va mahkumdur. Siir unutulmaz olma-
lrdrr. Ofkeden yoksun bir giir okuyan
kisiyi, meydanlardan kovarlar, Oysa
siirin 6lkesidir, kalabahor donduran
ie veniden alevlendiren. Kalabahk
gen'ellikle b6yle zamanlarda bOyUle'
nir.

Bilimin sonuqlart, gogu zaman in-
sanlafl aptallasttrtr. Bilimin insanlarl
boy0ledioi gok az gdr0lm0$tur. Bu-
yulenmek ve aptalla$mak aynl 9eY
degildir.

Siir bir hatrrlattcrdrr. O, akl$ ve ha'
relieii hatrrlattr. O. kalabahOrn kant'
na oirmesini becerebil6n tek bilgidir.
Ofki dolu her siirsel soz, buzlarl 90-
zen bir dinamitlir. Buzlar q6z0l0nce
cosku durdurulamaz. Cosku kendisi'
nin icinde akacagr yataol ylkrhq igin'
de. vrkrhs zamantnda gdr[r' Ylklhs
siiiiri bir 6onucudur. Yrkma bitgisine
6ahip insanlar gairlerdir. QUnk0 on'
lar birer latihtir: ve kesinlikle devrim,
g6ntlllerin lethi ile baglar.

Hayat nasrl bagladr, diye sorulabi'
lir. Nitekim coktan sorulmugtur bile'
Hava dendi, toprak, su, ate$ denildi;
evei hayat.oyle bagladt. Ama hayat
diye bir vaziyet yoktur ki, ona kan.
katmayrnca.

Siir "yaprcr" degildir: gUnkii
"vaDrcr" qiinumozde statun0n ko'
rrjnmastna isaret eder. O Ytktct'
varatrcrdu. Ytktlmasr gerekeni ylkma'
ian, hiqbir gey yaratamazslnlz. Bu'
nun tersi fls qggerli: Yaratmakslzln
hicbir $ey ytkamazstntz. Bunlara 9ii'
riri yashsi goztiyle bakabilirsiniz. 9u'
nu da eklemek gerek: Higbir yaratln
kibar bir uslupla gerQeklegmez. Vc
hiobir yaratrm "bang sembolu" de

dedildir. Yarattmlarl birer "banS
sei,bol0" qibi g6renler sanatsa,c,,,l
budalalr0r iqindedirler: Onlar en ba'
riz kavgaya bile yuzlerini gevirmiqler
dir. Onlar kainahn daimi bir kavgz
Uzerinde varolduqunu g6rebilecekle
ri qozlere sahip degiller. Zira o kav
ga g6nol goztlyle 961010r. f

aa
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sEg-sE8iM-AD-ADAY
OY:OY M A K' OT'OTO-OTO R iT E

DEV.DEVE-DEVLET

Ydnetilmek isteverller varoldukga
hir oarlamentova kuskusuz ihtiyaqlarl
otriukt,. Seciinler i3€). halkrn kimler
taraftndan y6netilece0ini belirleme
sistemidir. Secenler oldukqa da se-
gimlerin gerge(legmenlesi igin bir ne'
den yok.

YA DA

sEQiMLER tizEniue
ll- Ov kullanan her t'rirey bir tur i4a-

Orlrk duygusu iqindedir' insantn ken-
Ji vaoabileceklerind'en .vazge(ilp'
GnrirdO,fi, bir vekile kerldiqi temsil et-

tirmesi nasll aqlklanabi lir. lstemlerlnl
Jolavirz otarak dite getir'ememesi igin

bidin aciz oldu0una il'tanmasl gr?re-

[ii- iiu acizler siriisti i,'adelerini ila-

e,rnr rn olarak defdim su: 1 Kaslm
r s*s7;jd Jiien seqime gidilivor' Ben

hir vere oitmivorum. Yapmak ve soy-
i.i"Lii'i"i,io i(teti, i keridim vapmak
u"" 

"autemLi 
isterlm. Temsil sistemiy'

le isbisrna oelenlerden hiqbir beKEn-

tim'vok. Ne aday ne de seqmen

"iinJr 
iitivorur. ihsanlartn istemle'

rini dile o6tirebilecekleri bir on€mln'
oiooittiOtn, parlamentoda deoil, lirm
kuiumlairn dislnda gerqekleSeceglne

inantyorum

Yine de, flara cezasl Yememek lgin

itta[i ov kuilanmak istiyorsanlz' iste

siiJ nii aoav: istanbul daki hayvanat
uit iiisino'e vaiayan en Yaslr
akbaba.

t'la atbaba, ha akbaba !

g"rt BURAK

de etseler ne olur? Kelldine g0ven-
m"yen insan,n istegi kalQ parallk tlr?

rd)T5?i.)ri- ;'Y
ttt- 6v kiulanan her bireY bu doze-

ne itferjilen tum olumsuzltlklann sulQ

ljitio'-oii. eil."m kaQ vuz:vrldrr s0r-
iir[ii. hrnqi vonetim ileir rse gelsin
;'vonetim" olayrntn iglwi d e0i9miyor(
silahianma, 6lesiyc aaltqrna' gece -

iondular, iskence cezaevleri , luhu9' ln -

sanlartn sindirilmesi ve dahil y0zlerc€l

iEu iiii"n"iv"su*rn engel leri iseler'

6uhr"nn "riu 
yalnizca yt tneticilere

yriklenemez Onlart seq€'nlere ne

demeli?

Bu vazrva da devam etmek benim
icin arilam-srz: ne seamek.-y6netilmek,
nL de secilmek-v6n'etm€)k gibi istek'
lerim yok. Lakin seqimlerrin yaklagtt'
rr su dunlerde bir sl'irii in san bir suru
iev vizro cizecek. Strat€rii belirteme'
6.. dsqari inuEterekle( f lortler, birleg'
meler- ve daha nice i nce PollllK
treliotar. Biiton bu orya ntal oyunla'
ra iailanaca$rz, kafamiz- utulenecek'
Bu yar,n,n dlvamr da brr i0rden bir
karir-0teleme.

l- Bunca zamandlr Prarlamento de-
nen aygrl yery0zunde 'uarhglnr surdU-
ruvor.'"gu vd,sa kovnta ve Ydnetim
islevini ustl6nen kurur nun, kimlerden
olugacaEtnr segme iSi ne, halkln ken-
di iiaoeiini dilir getir mesi denilivor.
Burasr kuskulu. Mill€ ltvekillerine ya'
rrm milyon ayh|., her Ipolise bir 14'10,
cikita riruz. iki q[nde bir zam v.s. is'
ieven halk mrv-dr? E'5er "halk" ise,
"iialk" olmaydn biril'erinin de olmasr
sevindirici.

lv-iktidar kendi insanrnryarat tr. Bir aday

hosqorrilo, iyi niyetli olab ilir ya da
meblisi kursu gibi kullanm ak isteye'
bilir. Ne var ki meclis bir kL lrsll olma-
dr0r gibi, iktidardan d0rrya tarkh
oo]zutior. Binlerce insanrn sorumlu-
iudunu almak kolay deilildir' Onlar is-
te6e de islemese de arhk onlar adttta
karar vermek zorundadlr. (Giiq onda-
drr arhk. Ulkenin ekorromilk v'e politik
"gereek"lerine gore davrrantlak ge-

r6rir. Gerceklei ise acd,rr, iktidar
tatlr. Ufak uiak yonetir. Ydnetir'nin iyi-
si kot0su olrnaz. Reaqan rn Hitler ya

da Stalin'den daha k6tn Y6 nettigi
sdylenebilir mi?

didi_,e _-

'-- - r. -l'

.\(, 2
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lYt, ufuK,COR nE ayrptrr" bile demedi. Kimbilir, belki bazr bireyler
iginden "ha siktir" gekmiqtir, ama kolay mr uzan vadeli
hesaplan bir Qrrprda berbat etmek? Didar $ensoy'a sag-
h0rnda "polis" diyerek merdivenlerden agaor atan gah6-
lara, ait olduklarr politik qizgiyi incitmemek igin
gUl0msemeyi bile becerebildiler.

Sonugta KARA tavrr almak ihtiyacrnr hissetti. 80nk0,
bu hEsaolar sonucu ortaya Qrkan tavrrsrzftk ortamr, key-
fe kederolmayr agrp, tehditkar bir belirsizlige ddn0St0.
Bu noktada, KARA, 1 5 dergilik igbirlioi ortamrndan ken-
dini gekti.

Bir gey daha var. Bu igbirliSi ortamr, genel bir slogan
etralrnda somutlagabilmigti: "Zindanlar bo$alsrn, b0t0n
cezalar silinsin". Liberterler bunun alhna gekinmeden im-
za atarlar. Ancak bu kadar genel bir slogan drgrnda bir
geyler soylemek gerektioinde, marksistlerle aramrzda bir
tavrr farkl onem kazandr: biz liberterler, "cezaevleri
bogalsrn" derken, onun yokolmasrnr da anhyoruz.
"Politik" ve ' adi" hukomlo ayrrmr yapmryoruz. Ustelik
"insanca ya$am kogullaflna sahip bir cezaevinin" laftnt
bile duymak istemiyoruz: qink0 cezaevi (ister iQinde ol-
sun, ister drsrndd insanca bir ya$am ile birarada varo.
lamaz. Eger dayanrgma igindeki giQler, savunduklan
gOrUSleri b0tun farkhlrklanyla ortaya koyabilirlerse, da-
yanrgma bizce anlamhdrr. Krsaca, birbirine raEmen yan-
yana durmaya qa|gmak bir g in iskencesidir.

Bir daha igbirlioi mi? Neden olmasrn? Eger yaprlacak
ig bizim igin degei'liyse elbette. Ama artrk ince hesaplar' bir kenara brrakrimah, her g6rug kendi zenginligini de or.
tak i$e katabiimelidir. En azrndan bizim igin, bu vazge.

rI tl

Qilmez bir ko$uldur.
I

r

KOTU,QIRKIN
KAFA, cezaevl€rindeki tutuklulann balilattur ve dtgar-

daki aileleriyle yakrnlannrn destekledi!i pr6testo hareksh
leriyle dayanrgma i9ine girdi. Bunu yaparken, T0rk solu
tarihinde egine belki de hig rastlanmaya,cak bir ortanla
katrldr..13 deoisik marksizm yorumu ile e,n hakiki isci sr.
nfr 6nc0s0 olduounu iddia edan 13 farkh dergi ile KA'RA
(ki marksist olmayrp, libertBr oldugunu ifad{? eden tek c,er.
gi - 1 5. dergi FEMINIST bu tanrmlann drq;rndadrr.) b ira.
raya geldi. Bu deney marksistlerin olaylan ele ah$ tan4an
konusunda epeyce ilging oldu; bizce aktanlmasr 6n em.
li. Olaylann geliqimini ktsaca 6zetl€yelim.

Tutuklu aileleri ve h0k0ml0 yakrnlan l:arairndan An-
karaUa sona ermek [zere d0zenlenen proi esto
ygr0y090n0n sEmbolik bir anlamr vardt: lBirkag ker ttten
gegerek T.B.M.M.'ye a9th9 grlnrlnde dilekQe vermrrk ve
boylece kamuoyuna iutuklulann ve yakrnlannrn nraruz
kaldr!r baskrlan duyurabilmek. KARA, y inly0ge liatrla.
ca!rnr, 90nk0 cezaevlerine ve oradaki t0m uygula.mala.
ra kar$r olduounu, ancek meclise dilek()e verme'r'e hic
niyeti olmadr0rnr belirtti: YUr0yi,g kolunun Ankara'cia kar'-
qrlagtror grplak devlet zoru, bir mahkum yaktntntn f )limi-
ne sebep oldu: Didar $ensoy.

Birgok geli$me bekleniyordu, ama bir' 6trlm? irite bu,
gerqekten soouk du$ etkisi yaptt. Protestocular(raki di-
lekqe verme istegi, yerini "BL meclise dilgkge vel.ilmez"
geklindeki tepkiye btrakrrken, tutuklu yaktnlait lte l S dergi
birden birbklerine daha yakrp olmalar'i grrrektioini farkettl.
Yaprlacak r$ler vardr. Evet, i$ler.. Ama ne yazrk ki , bir gey
d8ha Yardr: p$litik hesaplar; marksistlerin bitmel< bilmei
resaplar r.

Didar $ensoy'un oldirr'jln,€ei ile ba$layan ycldun s0-
regte, iki tip davrant$ 6ne t,ktr' 

'$leri 
D!.ouzlayanlar ve Do.liiik entegral hesaplar!nd Cnlanlt,r. Sunr.i avrica

belirtmekte fayda var, liberier:"rr iain 6neinli c)lan'istir.
Eoer bir liberter o ige sahipiantrse,'o ig s0recirrde omu"
zuna deoen omuzun rengine Fek sl{ir,rmaz; qll k0 o, ru-
hu ile davranrr, kendi isteminin 0stllnde ya$a, strateii,
taklik, uzun vadeli hesap vs. tanrmsE. Bu y0ztJen libei.
terler, igi omuzlayanlann arastndaydl. Maiksit3flere ge.
linc6; onlar,ne yazrk ki benliklerindeld bir catlak ile vartar:
cogkulan, nefretleri, ofkeleri, yani yagaian !,6nleri rle
progiamlan, ittifak ilkeleri, taktik hesaplan, yAni benlik.
lerinin buz tutmqg 6teki yanst. Bir liberter 6la rak gunu
iddia ediyorum: Eoer buz tutan krstm dioerini (le el6 qe-
girirse, bir marksistte devrimci olan higbir 9et, katmiz.
lgte bu y0zden, iqleri omuzlayanlar arasrnd,r "su su
marksist dorgiler vardt" diyebilmek cok zor: anc;ak r,keh-

dine marksist diyen deoiglk devrintci bireyier v ardr" de.
mek gerekir. 8u bireylerle yanyana olmak bir 2je!,kti. Ama,
benliklerinin buz tutmug 6teki krsnltnl ortaya rsordokterin.
de, bir liberter igin su alttnda neres almaya r)allimak ka.
dar katlanrlmaz oldu. Ornek mi? Uzun va(Jeli marksist
politika hesaplannda yer tuttuorlnun bilinr:inde olarak,
burnu bir kan$ havada, igin ucundan olsu n tutrnaya te-
nezzul etmeyen bir polltik tavra klmse "ya hu bu yapttgF

DIDAR ENSO}

OZCUN BiR DUNYA HAP|SHANELERIN oR'
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INSANCA BIR a

HAPISHANE?
Yagamrmrzda yer etmig birqok olgu var. Bu olgular 6y-

lesine yer etmigler ki kendilerine, varhklan igimize igle.
mig. Hal boyle olunca zaman zaman o olgulardan
rahatsrzhk duyarak, kargr Qtkmak istedi0imizde 6n0muz-
deki en brlyUk engellerden biri yine kendimiz oluyoruz.
Sonra baghyoruz olgunun varli0rntn sorgulanmastnr bir
yana brrakmaya, sagrndan solundan dozeltmeye galtgr.
yoruz. Zamanla daha da ileri gidiyoruz, dozeltme gaba.
lanmrz gibi geri bir noktayl bile alh pullu kavramlarla
srlsleyerek yanrlsamalar yarahyoruz. " Ekmek kavgast,
6zg0rluk kavgastdrr" dersek, s6zgelimi bu t0r yanrlsa-
malara yenisini katmrg oluruz. Q0nk! biliyoruz ki, ekmek
lle 6zg0rl0k arasrnda b6yle zorunlu bir bag otmadrgr gi-
bi, bazen durum tersi de olabilir. Ekmek kavgasr yaprl-
mayan pekgok toplum vardtr bu donyada ama bu,
629ir[]k kavgasrntn tatil edilmesi anlamrna gelmez o ul.
kelerde. Ya da aglann ekmek igin girigtikleri her kavga-
nrn 6290rl0k kavgasr olmamasl sislemelerle
unutturulamaz.

Gegen ay Turkiye'de hapishanelerle ve ardlndan Di-
dar $ensoy'un 6lumuyle ilgili kampanya srrasrnda bu ya.
nrlsama ireten tavtrlafln bazt ornekleri sergilendi. Ben

(,U ANIYORUZ

bunlardan birikisine krsaca deginmek istiyorum, "KA.
RA"nrn imzasrnr gekmesiyle, 1 4 dergi taraf rndan imza-
lanan ortak 0zel sayrda ileri sor0len bir istem bu.Bariz bir
gat ve biz bunun hata olduounu umut etmek istiyoruz."in-
aanca bir hapishane",s6z0 9e9en istem.Bu gozden ka-
gurlmrg, dizgi ve baskrya yanhshkla girmig, yanhshkla
imzalanmrg bir 6zel sayr ise, soylenebilecek bir gey yok.
B6yle hatalar her zaman olabilir. Hepimiz insanrz. Ama
yok bu hata deoilse ve 14 dergi ya da ai-alanfidai bazr-
lan bu isteme gerqekten kahhyorlarsa, durum deSigir.

B6yle bir istemi ileri surebilmek iQin 'insanca bir ha-
pishane"nin olabileceoine inanmak gerekrr. insanca bir
hapishane, insanca bir gizli polis kavramr gibi, insanca .

savag gibi kavramlardan aynlamaz. Bu bana eski bir me.
seleyi hatrrlattr. D6rt halife devrinin son halitesi Ali ile il-
gilidir bu mesele. Flamazan aytnda mosl0manlar
dagtmak 0zere fitre ve zokatlan biraraya toplarlar. An.

ak gece bastlrmak 0zeredir ve ortada dao gibi mal
birikmistir. Bu durum 0zerine Ali'ye giderek ne yapacak.
lannr sorarlar. AIi de onlara "Bu mallarr burada brrakrr-
sak, haydutlar qalabilir, ama bagtna asker de koyamaytz,
g0nku savag yok, onun iQin asker de yok. Bir yere ka.
patmak istersek, saray yaptrrmamE gerek bu kadar mal
igin, asker, Saray, n6betQiler... en iyisi bu mallafl
dagtahm' ' der. Hapishane dUzenin kopanlamaz bir par.
Qasrdrr. Nasrl otoriter bir duzen hapishanesiz yapamaz.
sa, hapishanenin varl6r da otoriter bir d0zenin kanttrdlr.

ikinci nokta, sol dergilerin surekli vurguladtklan "btl-
t0n por?k tutuklular serbest btraktlsrn" ve "politik tutuklu
stat0s0" yoneligleridir. Birinci yonelige katthyorum ama
onu agmak koguluyla. E'l,et b0t0n politik tutukiular ser-
best brrakrlsrn ama, buton tutuklular serbest klltnarak.
"Adi" ya da "normal" ya da "sivil" tutuklu h0k0ml0 de-
nilen o genig kesime neden 962lerimizi kapayaltm? Yok.
sa onlann hakim deger yargtlannca ileri sir0len kriminal
tipler olduklan iddiastna bizde mi katrhyoruz? Onlar
"suglu'' olduklan igin oradalar ve "drgarrdaki" b0t0n in-.
sanlar '''masum" mu? Onlann haydut, cani, dolandtnct,
hrrsrz, vb. olduklanna mt inantyoruz? Haylr. Bu nedente
serbesl olmasr gerekenleri politik tutuklular olarak srntr.
lamamahytz. Serbest olmast gereken bJton tutuklu ve h0.
k0mlilerdir.

Ote yandan "politik tutuklu statos0"nden s6zediliyor.
Bu, adr gegen kiqilere daha uzun gOr0q g0nleri, daktilo,
kitap, okuma olanaklan, vb. saglayacaktrr. BunU hele bir
de stald gibi onlan hiyerar$ik olarak aynklagttracak bir
sozctkle ileri s0rmemizin e$itlik kavramlanmtzla nasl bir
baglantrst var. Di0er mahkumtann bu statunun saolaya.
ca$r geyleri degerlendiremeyeceoini mi d0g0n0yoruz?
Ama eoer b6yle d0Son0yorsak, gerek iqeride, gerekse
drsanda hapishanetere kar$t mucadele cebheslni
' segkinlere ' daraltmtg olmuyoruz muyr_rz?

Politik ya da degil, sorun!muz b0tun tutuklu ve hukum-
lUlerle, b0t0n kapatrlmlgtarla kardeglegmek olmahdu, Bu-
grln hen0z karde$ deoilsek bile, yoneliglerimiz bu
kardegle$meyi baltalaytct degil, onun doSrultusunda ol-
maldrr. "Politik olmayan" inahkumlann ve onlann aile-
lerinin bug0ne kadar "politik" olantardan uzakhklan,
mahkumluk sorununa duyarslzhklan mahkumlan ve on-
lann ailelerini iki va da daha cok "statu"de toolavarak.
96z0mlenebilecek bir sorun deoildir. Anti-otoiiierler ha.
pishanenin ve mahkumlu0un gu ya da bu gekline kargt

[ADAN KALKTIGI BIR DUNYA OLACAKTIR



crkmlvorlar, hapishanenin ve mahkumluoun b nn bigim-
i.linJt ariic,tivorlar. Tek bir hapishane ve tek bir mah-

f<umu oit'e 
'"Oboat ' gormek derin bir tuiarslzhoa

dismektedir." iiriitib-inii, her evlem ve olgulari karqr ald6rmrz her
tavrr. iilinivetimizi de sorgulamamlzl gerektlrmeKleolr'
Korkanm 'tinsanca bir hapishane" istemi 96yle ya da

b6vle hapishanelerin ileride bir klslm sosyalist aklmlarln
:tLnoi auienterinde" de olacagl varsayrlarak, ileri su-
riiliivor. O zaman "bizim hapishanelerimiz ne kadar da
ii"ii,-"i o""itJrer 0vun0iecek mi? igte vahim olan bu.d[-
sunce. HaDishanelerin "zorunlu" kurumlarm19' "-dogal

6ioularmrs oibi o6rulmeleri blzim zihniyetimlzl orumceK-
i"iai.ir. cis-mani,tarda bile' i[sanca " hapishane kavra-
,ii ,"[mrivanu.. 16. v0zvllda Bumeli Hisarl zindanrna
ii;#;iffi A"uiiuG,jriitigi ov{erinden Baron w wra-
tisiaw haoisten kaQan ve sonra yeniden yakalanan lkl

mahkum r.izerine verilen karan aklbrlrken, bu konuda gu'
zel bir ioucu veriyor.-" - ' Vafafanari her iki tutsak vezir katlna g6t0r0lm09'

ler, kacts olaylnl biit0n ayrlnhlarlyla anlatmlglardl'
Vezir duhtarr-n nasrl bir Cezaya garptrrllmalan ge-

rektioini geyhulislamdan sormuE Oda.iutsaklara
hicbii ce2a-uygulanamayaca0rnl, nasrl yiyeceoi'
ic6ceoi Ool biikus bile kalesten grkrp 0zgurl00une
kLvuslmanrn vollailnl ararsa, elbetteki sefalet ve her
tiirlu 'voksulliik icinde klvranan bir tutsaoln ozgur-
iloe (avusmat i;in her t0rl0 gareye ba$vuraca6r-
nr] bunun aok-dogal bir davranlg olduoun-u
hatrrlatmls. ancak tutsaklarln muhalazasr l9ln go'
ievti [iiiteiin cezatandrnlmalarr gerektigi, qunk0 on'
linn kindilerine emanet edilen g6revi yapmamtq

olduklannl ileri s0rm09t0.";'Anrlar" Karacan YaYinlart s.141
Buoun iurk Ceza Kanu-nri'na gOre hapishaneden kaq'

mak ia da kacmava cahsmak suqtur' Mahkumdan zorla

kapairlmasr y6tmiyorhuq gibi bir de kapatrldrOl kurumu
irri.iii u"tit"ntn'ektedii insanca bir hapishane verine
keske "firar etme hakkl" ileri si:rr0lse idi' I

6zEUNLUGE
SEVDALI

KARA GAR
ein
Roz
tDl

yaglr 6ir rrgat gibi gdzlerin
sevgilim sevdi$im
iqt"-[rr"fr"t,.-da sondan bir dnceki senfoni

ud ayrt bir havadan esiYor
llut avrr bir havadan sanki
iolunu patronuna hediYe etmig

bir isqi gibi Yanar Y0re$im
sevdi$im diYetimi isterim

avak sesleri koridorda
aidr arkasr kesilmez I

srklagtr srklaqrr
agrhr grcrrttYla kaPt
s0ng0ler takrlrr beyinlere t
pusuya yatmrg 6liim sessizlikte

kahretsin Yine aYnr senfoni
tiz bir crOlrk h0cremde
gozl0kiO biri dOguncelerini yoluyor

herkes bir aSrzdan konuguYor
sen ktvtlclm g6zlu sevdi$im
yaPaYalnlzsin bu kalabaltkta

bir heykel olm09
g6m0yor heYkeli qocuklar
iutsalilar kaderlerine kelepqelenmigken
bir kara r0zgar Y0z0nden
t0ten bir'baca gibi umutlar
senfoni ile birlikte gokyuzune daotltytorlar

Ahmct N azrtm llir



KENDIME
OGRENC| OEMEKTEN

Bilsln SAY9IN

$u an ieinde ya$adrgrmz d nya,
hayafi n qegitli alanlara parqalandOr,
ya da daha dooru bir iladeyle; haya-
trn bir veya birkag alana indirgendiQi
bir donyadrr. ..

Evet hayat... Ogrencilik hayatr, o0-
retmenlik hayat, bir de qocukluk. -Bu
sonuncuna "hayah" kelimesi eklen-
miyqr, QoOu zaman "devresi"
deniybr- Neyse, daha sralanabilir:
Aske(lik hayah, aile hayatr, ig haya-
t, aqk hayatr... Daha deoisik katego-
ride olanlafl da var: Ozel hayat, genel
hayat -bitt0n bu aynmlara raqmen
nasrl olabiliyorsa, bu "genel" l??-

Devam edelim: Sanat hayah, politik
hayat, devrimci hayat ve daha ne ha-
yatlar. Ba$kalan da var: $ehir haya-
tr, k6y hayatr... Bu gidiqe DUR
demezsek, hayat gok daha fazla bo-
l,nmeye devam edecek.

BUIUn bu "hayatlar" sorgulanma-
dan, insan "igle bv benim hayat'm,
iile hu benirn dlnyam" diyemez, ya
da demesinin pek bir anlamr yok-
Yok, Q0nku bu cUmledeki "hayahm"
veya "dunyam" s6zctiklerindeki bi-
rinci tekil sahrshk, sadece liberaliz-
min -bunu liberterlikle kesinlikle
kafl$trrmamak gerekir- bireyli0ini iqe-
rir: Yani bu bireylikler de, hayatrmrzr
b6lme hakkrnr kendilerinde bulan ha-
,yat bdl1clleri laralrndan bize sunul-
muglur. Evet onlar -"her kimse bu
onlar" demiyecelim, biliriz kimdir-
ler!- hayatrn b6l0c0leridirler. Ama biz
de, hayatrmzrn bdlunmesine izin ver-
mekle, kendi hayatrmrzla beraber
baqkalannrn da hayatrnr bolmoyor
muyuz?

Otorite insanlann bir ktsmtnt -ki
ben de o krsmtn ieindeyim- 60renci
diye tanrmlamrg, kodlamtg. Hangi
ya$ta hangi okulda olacaotm 6nce'
den belirlenmigtir. Neleri, hangi ki-
taplan okuyacagtm da 6yle. Hangi
66ietmenden -asltnda 6qtitmen de-
mek daha dogru olur- ders alacaolm
da belirlenmistir. Bu durum da, bir
t0r k6le-elendi iligkisidir. Kim soylti'
yor "koleci toplum y0zlerce yll geri'
de kaldr" diye? Ku$kusuz igQiler bir

UTANIYORUM
trlr ticretli k6lelerdir, lumpenler de
0cretsiz k6le, yoksul kdyluler de k0'
le. Ama ya 60renciler?...
Sunu neden aQtkQa itiraf etmiyoruz:
Yuzlerce yrldrr 9u iki slnlf var; kdle'
ler ve elendiler, ya da baqka bir de-
yimle yonetenler ve y0netilenler.
insan su soruvu srk srk kendine sor'
malrdri: Ben dfendi miyim, k6le mi?

Elendiler efendiliklerinden utan-
mazlar, hatta 0v0nUrler. Efendi utan'
maya ba$larsa -ki bu qok az
gOrUlebilir birdurumdur' efendiligini
kaybeder, kole ise kole olmanln utan-
crnr hissettioinde 6290r bir hayata
dooru ko$maya baglar.

D0s0nsenizb arkadaslar! Kaglmlz
matemati0i, fizi0i ya da tarihi isteye'
rek 60rendik. Ve iu gocuksu soruyu
sormadan edemeJecegim: Gerqek-
ten 6grendik mi? Ozg0rlok, gefkat ve
dayanrsma ahlakrntn olmadlgl bir or'
tamda insan bir sey 60renemez. Ama
b6yle bir ortamda k6le olmanln utan-
crnr hissedebilir. Sozgelimi herhangi
bir okulda insan, zorla "oSrenen" bir
kole olmanrn utancrnt hissedebilir.

Arkadaglar, aramrzdan birileri "al
ternatif" diyor, alternatif istiyor. Ben
diyorum ki; tum bir 6zgur hayata ko$-
maktan daha guzel bir alternatif var
mr? Elbette ki akademik-demokralik
haklar, elbette ki derneklerimiz olma-
h. Elbette ki s6z hakkr... Ama yetmi-
yor, yetmiyor, yetmiyor be grlzelim!
Daha, daha fazla hayat. Daha, daha
lazla ozgtirluk, daha fazla kavga.

Ama ne acr! K6leli$in tarihini pay'
lasan bu soz de -kavga- tanlmlanmlg
ve sunulmug bize. Qoou zaman salt
politik bir anlam laSryor, bu tanlmla-
ma. Hayatr sall politik bir boyuttan
ele alanlar, 6zgur bir hayahn kavga-
srnr da salt politik bir kavgaya indir-
giyorlar. Hayrr, insan hayvandan
ibaret deOildir. politik bir hayvandan
ibaret hiq delildir. I
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Sabri BULUT

BBton felsefe, insan akltntn kendini
insan zihninde ayrigmrs olarak tantm.
layrp, kendini abartmast ve bir taktm
kuruntulara kaprlmastntn ortiniid0r. Bi-
lim de aynen budur; hatta dinler de...

Ak[n tuzaklan nelerdir?
Oncdlikle hergeyl, bu arada kendi

varoluqunu ve kendinide bir butiinl0k
iginde kavrayabileceklerini zanngder.
Bu kavrayg. materyalist olabileceoi 9i-
bi, idealist de olabilir. Aralaflndaki lark,
b0tiin felsefe okullanntn arastndaki
lark kadar yani britunlilg0 kavrayrgla-
flnr oturtmak iQin segtikleri "yanlrgla.
namaz onermeler" arastndaki tark ka-
dardrr. BUt0n bu bahseltiklerimlzi dU-
Siince sislemleri adt alttnda Ozetleye-
biliriz asltnda. Diiqonce sistemletinin
o(ak nitelikleri vardtr, ki bu nitetikler
onlan doorudan eyl6min yani 6290r-
lUk iQin atrlabilecek her adtmtn d0qma-
nr krlar. Bu nitelikler bence gudur: Her
sistemin iizorine inga edildikleri temel

AKIL TUZAKLARI
Bunu kanrtlamak icin gosterdigi tum
delille( bu lemel varsaytm sayasinde,
tiiretilmig stntf lamalardtr: Stnt, miica.
delelerinin, tarihin ilgrletici guc0 oldu-
gu saptamasr gibi. Ya da matematik,
srf rnn "yokluk" olduiunu kanttlamak
isterse, kendileri de onsel varsavtm
olan diger rakamlara bagvurmak io.
runda kalrr

Boyle olunca da higbir sistem lqin.
den yrkrlamaz. 9Unkii biitun sistem.
ler, varsaymlan Uzerinde i$lemsel bir
ttiretm€ ile bir biitiinliik yarattrtar ve
hergeyi bu sisteme maledebilirler.
Eger gdemezlorse, bu onlann teoris-
yenlerinin yet€neksizligind6ndir. Her-
gey sistemce agtklanabilir, ama aQtk-
layacak birileri de elbette gereklidir.
Marksizmin gagdag bunaltmt ba$ka
nedir ki?

Herseyi aQtklayabilir olmalan, sis-
temlsre 9e9mi9 ve gelecEk iizerinde
kendinden menkul bir tasarruf hakkt
yaratrr. BUtUn sistemlerin bir tarih ku-
ramr oldugu gibi,.gelecek konusunda,
bireyin ya da daha genel bir ifadeyts,
parCantn iradesini garesiz, geQersiz ve
suglu krlan bir saptamast vardtr.

. 
Ayngmrq akrl varolugunun gegiciligi-

ni, tesadiifiligini v€ uguculugunu ka-
bul edemez. Onun her zaman tutun-'az/
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mak istedi0i, sabit ve yerinden kopup,
onu bosluga terk etmeyecek saglam
ba$lanma noklalanna gereksinmesi
vardrr. 80nkti akrl, zihinde aynstrgr
andan itibaren yok olmaktan korkar.
Belirsizlik, onu yok edecektir, Bu yiiz-.
den, belirler, srntflar, kavramla9ttnr,
soyullar. qeyler ozgr.in varlklafl ndan
kopuk birer soyutlama halinde akhn
nesnesi krlgrna sokulduklafl nda sap-
tanmE olurlar. Ama bu halleri ils bi-- 
rer kadavradan baqka bir Sey olamaz-
lar, Akhn egemenli0indeki her eylem,
bu yiizden kof kokar. Canstz ya da
cansrzlagtrncrdrr.

Akrl, kendi nesnelerindan bir teori
diinyasr inga edince, teori-pratik ikili-
oini de icat etmig olur. Arlrk hep, teo-
rilerin pratikle ilgili sorunlan qtkar. Uy-
gulanma, ortlgme, birliklerinin yarattl-
masr ve benzeri gibi talihsiz gabalar...

Oysa eyleyen insanda b6yle bir iki-
lem yoklur. lster ve yapa[ ktsacasi
yaptrgr geyi seQmiqtir. Boyun eomek-
de bir segimdir, isyan etmek de. Zih-
ninde bir dtigonme (rellexion) sonucu
beliren istek, drg dfinyada deoigiklik
yaratarak, tezahiir etmigtir. Sistematik-
lik diig0ncenin degil, aklrn karakteri-
dir. D0gunce evrensel bir dolru ara-
maz. Bu nedenle gergek (realite), hak-
krnda birden lazla "dofruyu" yanya-
na baflndrrabilir. QtinkU gergek, onun
igin kendisiylo baglantrl olandrr ve sii"
rekli yeniden kurulan baolantr de0ig-
ken ve Qok yiizlu bir gerQeklik yaratrr.
Aslrnda donugtiirijcfi eylem, bu bag-
lantrnrn ddn0glUrUlmesi, dolayrsryla
seqilmiq yeni bir gerQekli0e varrlmasr-
drr. OUgUnce sUrekli deving.endir; ken-
dini saolam kazrklara baolamak ge-
reksinmesi yoktur; ueandrr, krsacast
yaratrcrdrr.

Oyleyse akil nasrlolup, insan zihnin-
de aynsmrqtrr? Bu sorunun cevabt
bence htikmehe iligkisinin doouqun-
da sakldrr. Tahakkiim eden muilak ol-
mak ister, Belki de mutlak olmak is-
teyen tahakk0m etmek zorundadrr. Biri
ya da 6teki... Tek bildioim, kendini sv-
renin latihi ilan eden akhn egemenli-
gine son verilerek, apoletlerinin s6kol
mesi gerektigidir. lnsan zihninin uyum-
lu varlor, yaraircr vo Ozgiirlegtirici ey-
lem igin 0n koguldur. I
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varsayrmlar yardtr. Bunlafl sorqulamak
o sistem iQin sdzkonusu dooildir. Or
negih, higbir iek tanrrlt din, tanflntn

yapmrg olur.
onun taral,n.
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- zorunlu bir agrklama -

diysbilecektir.
Gelolim konunun buyok onem tagF

yan bagka bir yantna. Otoriteler biri-
n6 "aktllt ol" dediklerinds
"Aktllanmayahm" yaztstnda da ka-
ntmca bollrtmek istedloi gibi amag.
arag iligkislne mahkum olmug araglag-
hnlmE bir aktldan s6z etmektedirlsr.
Boyle bir aktl, verllon amaca nasl ula-
grlacagrnrn sorgulanmastnt dile gatirir;
o emaca nigin ulagtlmast gorektiEinln
vo nigin onun amag oldugunun sorgu.
lanmastnr degil, otorile'lerin tavstye et-
tigi aktl, gergeklikler iqinde konbisine
yol acmayt hadelleyen aktldtr, yeni
gergeklikl6ryaratmay hedofloyen bir
akrl degildir. Ama biz, bdylesi b6liln-
m09 v€ araglagttnlmtg bir akla mah-
kum degiliz. Bu akh r€ddotmenin tok
altsrnatifi aklr reddetmok yani diigiln-
ce sUrocini ve daha damtttlmtg bir d0.
gunce surecini reddetmek dodildir.
Eski Yunan demokrasisindo oi-duou
gibi, dogrudan demokrasi uzta9ma-
dan dsgil, ama diyalogdan gecer. Akrt-
srzlann diyalogu ise kimbilir neye
benzerdi.

Bagka bir 6nemli nokta. Totatitertik
qagdag devletin rastlanttsal bir bicimi
dsgil, onun genal elilimidir. Teknbto.
,i ise bu totaliter sgitimin temolinigtin
be g0n kuyumuzu kazarak olustur.
maktadlr. Totaliter 6oilimlsrin olmaz-
sa olmaz hedeflerindgn bslli basist da
do$Unms-yi ve do9Unme siirecini yok
otmoktedir. Aktlstz d090nme olamaya_
cagrna gdre totallt6rligin tomol saldF
nst akla olacakttr. Toknoloii bilgisayar
buluguyla bu konuda 6nemli bir adlm
atmtgir. Bilgisayar, bir s0r6c olarak
d090nmeyi oldurmenin en etkin ara.
ctdrr, Narar vermg mekanizmasrnrn,
6zgiirliiUiin an temol 6zelliklorindon
biri olduou g0z 6nline ahntrsa bu me_
kanizmantn bir maklnaye ddvrediligi_
nin iyi, k0t0, insanal v.b. gibi kavram-
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"KARA"nrn elinizdeki saytslnda
"Aktl Tuzaklarr" baglrklr bir yezt da
var. Yine "l(ARA"ntn S..saytstnda
"Akrllanmayahm" baSltklt bir yazt ya-
yrnlandr. lki yazda da "akrl" kavramr-
nrn ele afinr9 tarzrna takrlp kaldllrm-
dan, iki yazrnrn da bence yanltg olma-
yan ama gubu$u daha fazla bukt0k-
ge bilgilenmo ve dogunme siirocino
yonelik dnemll olumsuz tarzlarda yc
rumlanabilece0i kantstnda oldugum.
dan ve g0niimoz Avrupa ve Amerikal
srnda otonom d€nilen gruplarda bilgi-
lenme ve dUgonme siirecina yaptlan
olumsuz yaklaglmlann ozgurlUk pro-
lesine psk d€ yararh olmadtgrnt dti.
giinduoiimdeh, bu konuda gubugun
6te taralrndan yaklagmay anlamlt
buluyorum.

Bug0n, Avrupa'da bir ktslm liborlor
ya da k6ndilerini liberter olarak adlan-
drrmayan ytizlerce otonomda,,aktl,,
kavramtyla birlikte bilgilenme vs d0-
gtinme s0recine y6nalik bir agaotlan-
ma ve hor g6rme havast geligmig du-
rumda. Oyle ki bu durum, kitap oku-
yanlarla dalga gegmeye, onlan kitap
kurdu olarak g6rmeye, "yaparken
okumaya ne gsrek var" tarzlnda so-
nuglara vardt goktandtr. Tabii bu du-
rumda ytllardtr Avrupa "muhalif" ha-
rek6tlerinin iiniversit€ kUt0phanelsri-
ne ddnogmesinin, harsketlere enlel-
lektiisl se9kinlsrin otoritesinin ego-
men olmastntn, toplumsal dtorltolorin
bagkaldrflctlara s{irokli " aktllt
olmalafl nt" tavsiye etmolorinin yarat-
16r buyuk t€pkinin yadslnamaz bir rgtii
var. Ozgiirliik "ben b6yle yapttm
oldu" diyobilme durumunu da igerdi-. ginden tstelik no bu tepkiyi nodeya-
palanlafl agtklama geregi duyulabilir.
Ama unutulmamaldtr ki bireylorin bir-
lioi agrklamalar olmakstztn da 96lige,
moz, o zaman da herkes birbiring
"sen 6yle yap ben do b6yle yapttm,'

Suat ALACA

lan dEandq, brakacaor, dolayEryla 02.
gurluoii dEahda brrakacagr agrktr.
Oysa akrl bllgisayara ait blr ozellik d6-
gildlr, o, edr uzerinde bir sayma, d0-
zenlomo ve niceliksel y€nilikler trr€t-
me (yaralma dogil) aracrdrr, akrl, bU-
t[n diEer ozellikloriyle birlikio (ahlak
degerlerl v.b.) insana 6zgiid0r. Onu
bir mekanlzmayd atfetmek akrl kavra-
mrnr insanal igeriolndon soyutlamak,
dooasrndan soyutlamak olacaklrr. Ter.
sl de tolallter egilimlerln yaralmak ls-
todiklerl insan modelindo gdrulebilir..
Dogasrnda varolan bir 6zellik yani aktl
kendisindon soyullanrrsa, insan ola-
rak geriye bu egilimlsrin ozlsdigi biyc
lojik robotlar kalacaktr.

"Punk nihilizmi, kendi egoizmi vo
kaba giddet kultilylo kendisini yalnlzoa
toplumsal uzla$maya karqt dogil ama
akla kargr da bir isyan olarak ortaya
koymakla sadeca ve sadoce resmi
soylemin 6leki yiizt olmaktadrr"(l ).

Totallterligin boylesi bir zrt yiizu de
olsa olea "el€ndisizlik" degil ':kaos"
olabilir. Unutulmamaltdtr kl
"e16ndlslzlik" qesitlilik iginde bkli0in
dozenidir. "Efendisizlik" krgasa de-
gildir. Aklldan ve dolayrsryla dogasrn-
den soyutlanmrg bir insanla vanlabl
locok tek yer tolaliterlik degilso 60er
bu sadeco "kaos" olabilir. Ben ne ka-
os istiyorum no do akrlsrzlk.

Araglagtrrdmrg akla kargr grkarkon,
akhn eraglaglrrrlmrg olmasrna yanl
ksndi butunliio0ndsn kopanlmasrna
kargr grkahm, akhn kendisins degil.
Yapmamrz gereken akh, insan dooa-
srndaki saygrn ve btit0nliiklti yerin€ hi"
yerargik olmayan bir tar2da yeniden
oturtmaktrr.

(1) Murray Bookchin,"l984 ve Haftza-
slzlagtlrma Heyulasr"

I
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Otorite nastl ylktltr?
Bilmivorum. Teferruatta iddiam

yok. Za'ten iimitsiz deOilsem de faz'
[a r.imidim var da denemez. ldeololik
bombardrman alttndaki insanlarln qo-

Ounun guncel glkarlarl u0runa -
otoriteye bagkaldlrmak 96yle dur-
sun- politikactlara bile parmak lslr'
tacak vucut Qaltmlarl beni herg0n
havretten nelrete, nelreHen anlayrsa,
anlavrstan Umitsizlioe ve garip bir bi'
eim<iehadiren de olsa iyimserlige su-
suz gOttiriip susuz getiriyor.

Fazla rimidim var denemez ddim,
ama hiq de "kara ' olmayan bu resim
benim elimi kolumu baolamryor. Q0n-
k0 higbir anti-otoriterin gozel g0nler
g6rmek sevdasryla yola grktrornr san-
mryorum. Trrnak iQinde gergekgi
olursak, bizim bi bok g6rece0imiz
yok. Ama seqimimiz -iqimizden gel-
diUi sUrece- h0rriyet iqin micadele
etmeK' Kendimizi boyun 'eQmig in-
sanlar olarak deSil de h0rriyete ka-
vugmak iQin m0cadele eden tutsaklar
olarak g6rmek bizi bir parga 6zgur
krldror iqin. Bu, ahlaktan qok sevgiye
dayah bir tutum.

Otoriteyle m0cadele nasrl yaprl-
mahdrr?

Valla bunu da bilmiyorum. Herkes
bir$eyler yaplyor i$te. Elden geldioin-

, ce kendimizle uoragryoruz, gimdi
yaplr0rm gibi yazryoruz, y0rUyoruz,
dtorite Didar $ensoy'u olume itele-
yince cenazesine sahiplrkmaya qa-
l$ryoruz, Patagonyahlara yanlannda
oldu!umuzu hissettirmeye qalgryo-
ruz (biz dediysem latrn geligi) falan fi-
lan. Goc0muzun yettigi kadar, ve
yorgun igimizden geldioi kadar mU- ,

'cadele ediyoruz.

Kimi anti-otoriter beni yanh9 bulur,
qider benim yanlrg bulduOum eylem-

. ler yapar. Belki ben de yann, gimdi-
,ki kendimi yanlrs bulurum.

Bunu bilm€k 6nemli deoil. Onemli
olan kimsenin otoriteyi yrkacak g0ce
ula$mak iein beklemesi gerekmedi0i-
ni ve mucadele etmesi gerekiioini
bilmek.

Mgcadele otoriteyle altgverig de'
mektir. Zaman zaman qahqmak, za'
man zaman da taleo etmek demektir.
Tutsakhk ktgullarinrn halif letilmesi,
sisteme kar$t daha iyi silahlanmak
demektir. Avrupa'daki anti-otoriter
eylemlere bakrp ne 0zulelim, ne de
kendimize krzahm. Orada ev iggalci-
lerine ates aqrlmtyor. Bunu oradaki
kardeqlerimizi k0qomsemek igin soy'
lemedim. Yalnrzca kogullartnr nispe-
ten rahatlatabilen tutsaklann h0rriyet
mUcadelelerini daha bir kolaylagtrra-
bildiklerine isaret etmek istedim.

Burjuva demokrasisi aristokrasiye
karcl buriuvazi tarairndan olu$turul-
du dma halkrn, 6zellikle de isQi stnrf r'
ntn y0zitllarca suren m0cedelesiyle
tug(rnku geklini almaya zorlandt.

9imdiyanhs anlaSrlmaktan korku-
yorum. Yani ben tutup $u 0nl0 de-
mokrasi m0cadelesine katrlahm,
oyunumuzu onlann kurallanna g6re
oynayalrfl ,alan demiyorum. Brraka-
lrm'isteyen isteyerek kahlsn bu de-

. mokrasicilik oyununa. Ama
istemeden katllhiak da genellikle ka"
Qrn[lmaz oluyor En azrndan dergimizi
grkadmak iein otoriteyle bir ahgveri-
ge girryoruz. Yasal 60rend dernek-
leri kurlyoruz. Baksanrza iki saattir
anti-otoriter deyip duruyorum. Ne-
den? Otoritenin 962U 6n0nde bu der-
gi elinize ulagsrn diye.

Oyle.veya boyle, otoritenin kural-
laflnr sineye Qekerek ya da gekmeye-
rek s[Irdurmeye galrgtrormlz h0rriyet
mucadelesi, bazrlannr otoritenin olug-
turduqu gegitli engellere toslayrp du-' ruyor. Bazr durumlarda h0rriyet
mticadelesi yerini bir 6l-um kahm m0-
cadelesine terkediyot Ornegin tagist

saldrrrlar karqtstnda devrimci hare-
ketler asrl amaclarrndan kopup yal'
nrzca kend i'lerini savunmak
durumunda kahyorlar. Devrimciler,
brrakrn asrk olmayt, gazete okumaya
bile f rrsai bulamryor. Anti-la$isi mu-
cadele hurriyet mocadalesinin yeri-
ni aldrdr oibi, bir muddet sonra iki
mucad;le-birbiriyle karlgtlrllmaya de
bashvor. (Bunlan birbirinden soyut-
laniainakla kan$trrmak elbette tarkh
isler)' Benim bu yazrda s6ylemek istedi'
oim 9u: Oyalamalar, leciktirmeler, '

5aotrimalai bize asrl mucadelemizi
unutturmamah. Horrivet miicadelesi'
ni unutan adam. tuts'ak oldudunu da
unutur birg0n. Otoriteyi ylkma' oto'
ritenin yerine geQme dUg0ncesiyle
yer degigtirebilir. Dti$manlndan far'
hn kalmaz o zaman.

Bugun T0rkiye'de devrimcilerin ve
m0sttkbel deviimcilerin karsElna bu
kez serialolar Qlkarlllryor' Bunlar o
eski bdyqrn bakigh miskin herifler de
6il. orirc tutmadr0r gerekqesiyle
idam 6ld0ren reziller. Bu kez de
bunlan pacalanmrza salacaklar. Biz
de yine mecburen igi goci brraklP
bunlarla udragacaotz. Cant gekme'
ven de ahp bagtnr qekip gid€cek. On-
lan en azrndan anli-otoriterler
elestirmeyecek.

Herneyse, bu ayn konu. Evet bun'
laral yine m0cadele edecegiz. Ama
nasrl mocadele etmeli? Bilmem, g&
recegiz. Ama bildioim bir $ey var, o
da nasrl m0cadele elmememiz gs'
rekti6i.

Bu konuda iyi bir 6rnek bence Ra'
brta olayr. Halrrlarstnlz, kemalistler
devletin imamrna nastl bagkahrt ma'
aq verir diye ktyameti kopardtlar. Ma-
alesef bazr solcular da bu koroya
katrldr. (Ben Kara'daki diger arkadag'
lardan farkrl olarak marksistlere faz'
la k6to gozle bakmam, ama bu sizi
ilgilendirme,



Kemalistlerin yaygara koparmast
normal. Onlar kendilerinden olmayan
herkese dr.igmandrr, devletin de
''dogal" sahibidirler. (Btrakrn 6yle
sansrnlar, brrakmasanrz da 6yle sa-
nacaklar nasrlsa). Dillerinden d0$Ur-
medikleri demokrasi, yalntzca gUzel
bir s0stur onlar iQin, muhalefetteyken
takarlar. Ama solcular bu tuzaga na-
srl d0$tu onu kavramak zor (Bir ar-
kadagrma gore hig de zor deoil,
q0nk0 hepsi kemalist gelenekten gel-
diler).Belki de dUqmanrn g0cU karqt-
srnda farkrnda olmadan yrldrlar
(Farkrnda olmadan da ythnabilir).

"Deylet dururken imamlanmlzrn (l)
maa$rnr Rabrta nasrl dder?" deniyor.

Bak hele, bizim tanrdanrmazlar na-
srl da imamlara sahip grkrverdiler.
Bunlar ABD yardrmrntn ktstlmastnt bi-
le ABD aleyhine kullanmaya gahgan
insanlar. ABD'ye kargr,grk, yardrm kr-
sr[nca da leryad et "Bu nastl

. dostluk?''diye. $imdi de Rabrta'ya
saldrr "Benim (!) imamtmtn maagtnt
sen nasrl odersin?" diye.

Senin yetkili, sorumlu vs. merci
olarak gosterdioin Diyanet isleri Bag-
kanl6r, laik T0rkiye Cumhuriyeti dev-
letinin din i$lerini yOnlendirdi0i
kurumlafln baqrnda gelmiyor mu? La-
iklik, din devlete burnunu sokmasrn,
ama devlet dine kangsrn mr demek?
Yoo, kim dedi?

lslam da, esinlendigi dioer dinler
gibi enternasyonal bir din. Milleti fa-
lan yok. Yasalara aykrnh0r bir tarafa
(Qunkri yasalan koyan da yuruten de
biz deoiliz) enternasyonal bir dine
mensup qegitli Ulkelerdeki kigi ve 0r.
gUtlerin yardrmlagma$ dooal ve me$-
ru degil mi? Devrim srrasrnda ispan-
yollara gonderilen yardrmlara karSl
qrkmryorsun da mtisl0manlar tUm is-
lam 0lkelerinde iktidarr ele geqirmek
igin dayanrgrnca niye kargt gtkt-
yorsun?

Ayrrca sen kendini neden devletin
yerine koyuyorsun? Yoksa ele gegir-
din de haberimiz yok? O imamlar ne-
reden "senin" oluyor?

Hayrr onlar senin delil, devletin
imamlan. Senln ve benim gibi tann-
tanrmazlardan koparrlan vergilerle
beslenen imamlar.

Ben imam beslemek istemiyorum.
M0shimanlar o kadar gUgl0yse ken-
di yaglanyla kavrulsun. iste bu ne.
denle dooru olan Rabrta'drr, yanhg
olan Diyanet lgleri . Bagkanltgt'dtr
diyorum.

Denilebilir ki "Biz kendimizi devle-
tin yerine koymuyoruz. Yalntzca bu
qeligkiyi teghir ediyoruz. Yani ABD'-
nin bize karqr rhml gerialgr akrmlan
desteklemesi ve ydnetimi ikna etme-

si sonucu, devletin kendi kurumunu
asklya ahp Rabrta'ya 6dUn vermesi-
ni te$hir ediyoruz. "

lS bu olsa g0zel, eyvallah. Ama bu
kadarla kalmryor. Onlar devlete qeki
dUzen vermek istiyorlar, devletin
kendine gelmesini istiyorlar. As[nda
geliqen geriatqr tehlikeye kargr dev-
letin kendilerini korumasrnr istiyorlar.
Hangi devletin?

12 Eylul 6ncesinde atllan 0q slo-
ganr 6rnek goslereyim. Birincisi
"Zamlar geri ahnsrn", ikincisi "Sa!
sol qatrgmasr yok, lagist katliamlar
var'', 0.g0nc0s0 " M lT-Kontrgerilla,
MHP, UGD kapatrlsrn". Bence bu
sloganlarrn birincisi dogrudur. Bu,
halkrn burjuvaziden hakh talebidir.
lkincisinin iqerioi tart€rhr olsa da yak"
lagrm olarak dogrudur. Bir o,lay hal-
ka teghir edilmektedir. UqUnc0
slogan ise devletten yardrm istemek-
ti, yanhgt, hiq alrlmamahydr. MHP ve
UGD'nin daha sonra kapatrldrgrnr ha-
ttrlaytnca ne demek istedioim daha
kolay anla$rhr.

Denilecek ki " Bogver, kafl$hrma,
bunlar can du$manrmrz". 9eriatqrlar
can d0$manrmrz da olsa ben "Bana
ne" diyemem. Bu ikiyozlirloge hem
ilkesel hem de -baqka bir kelime bu-

z//.\'\'

lamadrgrm igin bunu kullantyorum-
siyasal nedenlerle ortak olamam.
QonkU bir g6riqe baskryr kabullen-
menin beni birgr-in "kendimden ba$-
ka herkese baskr'1. dus0ncesine
gotoreceoini bilirim. Ustelik g6n:r9le-
rin baskryla yok olmayacaotnt da gok
iyi bilirim, onlann ancak "Qurot0le-
rek" yok edilebileceoini de.

Dogru, Seriatqtlar can d0gmanF
mrz. Do$ru; hepimizi kesecekler.
Ama bunlarla m0cadelenin yolu bazt
doorulan yok saymak ya da yanhg krl-
mak deoil. Ne yani, geliyorlar dlye bi-
zi d6ven Qocuou babamtza gikayet
eder gibi devlet babanrn eteoine mi
yaprgacagtz?

Bence h0rriyet savaggtstna hUrri'
yel savasersrndan ba$ka dost Yok.
Canrmrzr diqimize takrp kendimizi sa-
vunmaktan bagka yolumuz yok. Ra-
brta'yla $eriatQrlarla m0cadele
edelim, ama tanntanrmazlardan ko-
panlan vergilerle imam beslenmesiy-
le de m0cadele edelim. Anti-geriatqt
mOcadele bize hrlrriyet m0cadelesi-
ni unutturmastn, sonra kemalistlerr
den farklmrz kalmaz. 9u k0q0k ay-
nntrda ne $eytanlar gizli deoil mi? O
zaman hep birlikte imamlara hayklra'
[m: Hadi Rabta versint I
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oZGURLUGUN TURKQEST
Buora ATES

Yola Qrktgrmrzda Qok ki$iydik. Her
birimiz baska ba$ka yerlerden gel-
mistik. Yuruyorduk. QUnkr:r g0Aluy-
duk (en azrndan 6yle hissediyorduk),
geqmi$imiz yoktu, gelecegimiz bu-
gundri. Hepbirlikte yunlyorduk, kim-
se yanrndakini gormuyordu. Nice
karlar yaodr, soguk yellere dayandrk,
gdvdelerimizi g0nlerce aQ ve susuz
brraktrk, nice sevdalara asrl kaldrk,
geceleri yrldElarla konugtuk, nice so-
6uk sabahlar karqrladr bizi. Yrllarca
biz y0rekten direndik g0nku bizde
yurek vardr. Minnete ahgamadrk (a[g-
madrk) sava$r 00rendik. Dogayla sa-
vagtrk, insanla sava9ik, ikisinin bir
olup.kurduklafl tuzaklarla savagtrk.
Arkadan vurmayr oUrenemedik (6U-

renmedik), 6lmeyi $an belledik.
Kargrmrza grkanlar gur0k yurekler-

di (aldatmayr, arkadan vurmayr, kag-
mayr becerenlerdi). Zaman iki kahn
qizgiyle ayrrdr bizi onlardan. Kim hak-
Iydr kim haksrzdl anlaqamadrk (anla-

tamadrk). Yenenin hakll olduguna
inananlar, hergeyi yenmek igin kuF
landrlar. Onlar yendiler ama yenilen
biz olmadrk. Baorrdrlar, emrettiler,
k0lUr ettiler. Duymadrk. Top ve t0fek
seslerini davul zurna sesine benzet-
tik, halay Aektik. Biz yrllar boyu 62-
gurluk igin y0rid0k. Akrn akrn orta
Asya'da estik; dalga dalga Ege'de
kOpurdrik.

Biz sava$r ya$amdan 60rendik.
Mertli0i, dur0stlu00, gerQekqiligi, i9-
tenlioi, korkuyu, netreti, 0l0mU ise
savagtan. Yagamanrn tadrna biz sa-
vagta vardrk. Savagta dooduk savag-
la yoorulduk. Ekonomiyi icat etme-
migken sakalh materyalistler, biz in-
san ruhumuzla y0z yrllar onceden ye-
re, g6ge ve atese tapryorduk. Ruh
saoaltrcrlar klinik qahgmalarryla du-
rusth-ior.i ararken, biz en ince sinir uQ-
lanmrza dek insan onurunun zevkini

yagryorduk. Biz tannlaflmrzr gooaltrp

. insanr yrlceltirken, onlar insanr qooal-
.itrp tannyr yr.icelttiler. Biz ne 6Qrendi(
'ne yaphksa asi ruhumuzla yaphk. Di-
lenmedik, minnet etmedik, kdle olma-
drk, sadece ve sadece istedik ve
olduk, istedik ve yaptrk, istedik ve
aldrk.

6z90rl0k ne larihin $anh olmasry-
la, ne egitim bombardrmanryla, ne de
ekonomik mucizeler dilencilioiyle var
edileinez. O'nu sindirecek ruh gerek,
beden gerek. Koskoce bir y0reklilik-
tir insana g0ven (kendinetrgrnd. Ta-
rih sadece bir perde oyunudur; eko-
nomi, bagkalaflnrn oyununa katrlma
yoludur. Yotmiyorsa, ki yetmez bag-
kalannrn oyunu size; govenin kendi-
nize, kurun sahnenizi oyRayrn asi
ruhunuzla insan onurunuzu. Herge-
y6 yeniden ve agkla baglamak, d0-
rustlU0u ve onuru elden brrakmamak
tann yapar herkesi kendine. f

ozcuR TRKQTLAR
Bu yazrnrn Nokta dergisinde yaytn-

lanacakmrg gibi yazrlmasr gerekiyor
ki krnlgan kalplerimiz daha eok kF
nlsrn:

"Geng zenci bu kuzey 0lkesinde
grine$li bir gUn yakalamantn keyfiy.
le QrktEr bisiklet gezisind'mahalle'.
yi de katmaya karar verdt)inde,
bagrna gelecekleri hig tahmin et-
memi$ti.

Mahallenin giriqindeki genQ esrar
satrcllan birden hareketlendi. Sanqln
bir genQ krz zenci gencin bisikletine
bir tekme savururken, saflgtn bir og-
lan da "Orospu Qocuou zenci ' diye
baorrdr.

Akabinde kavgaya tutugtular. Sa-
fl$rn oolan tabancastnt Qekip zenci-
nin suratrna indirdi. Sonra daha yagh
bir mahalle sakini araya girerek kav-
gacrlan ayrrdr ve geng zenciyi daha
lazla yata almadan gonderdi.

"Mahallenin girigindeki bu rrkqr
saldrnya Sahit oldugunuz igin tizg0-
nr.im. Bu giri$ b6yle. Ziyaretqilere
hep dioer gkisleri kullanmalaflnr sdy-
luyorum, "

Mahalle Kopenhag'daki "Christia-
na OzgUr Eyaleti", yukafldaki sozle-
rin sahibi ise eyaleti kuran -lnler-national Herald Tribune qazetesinin
deyigiyle- anargist-hipilerden biri,
Henrik Gottlieb'di.

'16 yrl 6nce bir grup iggalci, ordu-
nun terkettigi bir.0sse el koyarak kur.
mugtu Ozgur Ulke'yi. Bugon 800
b0yuk ve 200 qocuk banndtnyor. Ku-
ranlar b0yrik 0mitlerle kurmugtu. Bu-
gun Avrupa ve ABD'ye giden
uyuqturucu yolunun 6nemli bir dura-
$r. Kurucularr Qareyi orgutlenmekte
bulmug. I yerel konsey, Ozgur Ulke
halkr tizerine bir zamanlar gereksiz
bulduklan bazr "kurallar" koymak
zorunda kalmrglar.

Kokain ve eroin sattctlan stntrdtgt
ediliyoi. Mahalledeki her dukkan Md-
halle Sakinleri Dernegi ne ayda 300
dolar, her kigi de 60 dolar odemek
zorunda. Ama vergiler 6nemli deSil.
QUnk0 herkes bir ig yapryor, aynca
iisizlik sigortasr altyor. Mahallede ye-
ni bina yaprmr da yasak. Ev deoigtir-

0zgur 0lke'nin gen6leri ise agrkga
rrkQr. Geng geteler Ozgir Ulke'nin
duvarlarrna "Beyaz GUg" ve "Ku
Klux Klan" gibi sloganlar yazryorlar.
Bu qocuklar, 1 6 yrl dncesinin i$gal-
cilerinin Qocuklan. lrkgrhklannrn ne-
deninin Danimarka'daki yabancr ig-
giler oldu0u s6yleniyor.

Qo$umuzun, belki de hepimizin
hep sempatiyle baktror Ozg0r Ulke,
629Url0giin kuQ0k adacrklarla degil,
tUm insanlann bagkaldrrmasryla ge-
leceoini kanrtlayan 6rneklerin en can-
llsr herhalde. Bir girket kurup Ozg0r
Ulke'ye turlar drizenlemeys ne

lt ll
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dersiniz? I
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STEVE BIKO: Nedalko SUAT

SiYAH eiIiNciN SESI
1 2 Eyltil' G0ney Afrika'daki Siyah Bilinq.hareketinin tarihinde de 6nemli bir.yer tutar-Bu tarih, Gtiney nf ri-ka'daki lrkgl beyaz azlnlk y6netiminin iterdrizm yasasr'na dayanarak, siyah olma bilincrnt vir"ma savagr
veten.Sleve Biko' nun altl g0n igkenceden.sonra iq Guvenlik Polisi nezar-ethanesinde Oldng0 g0nd0r. Si-yah Biling hareketinin onc0s0 Steve Brko, bundan i O ytl once, polisin t0m enoellemelerine iaoiren binler_
ce siy_9hrn kat drgr bir cenaze tdreni ile gom.rlldo. trkgr ionetim, Eiko ite itgiti tu-; yayrntiri yaJit t<oyarfen,
geiligimiiz ay iginde t0m d0n-yada Elko blr kez daha-oioritenin karantrk v'uztinuri u'ir f urOinioiaraf anrtOr.
_.5,leve Htko, Mandera.ve diger siyah Onderlerin mahkum edilmesinden sonra, siyahlaln bir sUre igin ke-
sintiye uorayan mucadelesi strastnda, 1970'lerde adtnt duvurdu,
, -Griney 

Alrika Cumhuriyeti'nin King lryr'liiams kasabasrnda foogan Steye B,ko'nun babasr memurluk, an-
!^e_sl L!-e- 

b9yg1?ileJerin y"antnda hizmetqilik yapryordu.r,) 1960ta Sharpavitle'de polisin siyahlar rlzerine
39? -r!19! l?,$ivj 6ldnrmesiniizleyen d6nemde, rrkqrftOa kargr muhdtetet buy0i< 6tq0de'bastrntmrg, sF
yasl qalr$marar ise yasaklanmrstt. 1 963 te polisin y0rottriou tutuklama kampanyair srradrnda Brko'nun ibisi
de tutuklandt.
Blko ve NUSAS

1966'da Natal Universitesi Trp Fakrlrltesi'ne girdikten krsa bir stlre sonra 6grenci TemsilciliOi Konseyi'-ne sesirdi v1g0neyAfrika 0Ordnciteri utusat a-irti6i iraiioral uiiiiiisiutn"AiriLi siiiZiii-NUsAs)
uyesl otdu. Birtigin.oye ve yonelicilerinin buy0k qoounluOu ingilizce editim vaoan liberal 0niversitelerin
971'"9S_L"Il9u9Ilyia v.e uzun.sU-reden beri rrkqrlr$a kargr m0cadele ediyortardr. Siyah ogrenciter ise birtioireK mucadete aract otarak g6r0yorlardt.

^,fl|.S.1.9 iqlg:_bir sure galrgql B,r(o, degisik rrktardan kiiiterin yer ald6r 619rltterde galrgmanrn yanhg
olougunu du$unmeve basladl. Beyazlar siyahlara, beyazlaia kargr nasrl d=avrinmalarr gerdkfi6inl 6Oyt0lyotlar . Biko'ya g6re q6i0m0 siyahlar bulmalrydi. '
Giney Atrtke Oorencl orsiitti - SASO

B'ko gibi d0.9unen bir gok arkada$t biraraya gelerek 1 968'de c0ney Afrika osrenci 6rq0 fi tsouth Afri-c.an.student organizatitin - sASo)'nu xuroir. 5ig0r, eiro:^rn oaun'cl"i"i, oim ijiiriii,,'a",r':,siyah Bi-,,ng "i temel altyordu.
SASo, krsa zamanda sivah genqlik ala^irnda yayrldr. Aynr ilkeler dogrultusunda kurulan B/a ck people's

convention da(sivah ualk'Kon-sredi - epc) etkinbii r;riiiitiiei"urtjuiiivd'#qtffi D;#,iffidilin onursatbagkanloldu.Jluullllglguo9lqul.ql^Ul^UllglEln
SASO ve EPC nin rrkcr hPvaz azrnhk iqin tehlikeli olmaya bagradrornr dogonen G0ney Afrika yonetimi

9e$itliyrldrrma ydntemlei'i ku anmaya raiar veroi.lit oi,larii dieve aixo'nun trjm siyasi faatiyeleri yasak.lanarak..King williams Town'da otuimat< zorunoa o"ai'loi nii 
"o"9ra.'vrJ 

goius;6iin"li"'.i vrrr"",n,izin verilmedi.
SASo ve Brc uveleri. 1s74'de Mozambik'in Portekiz'den baqrm-srzlgrnr kazanmasrnr izleyen gr.lnler-

|':iii!&t'?J:,-/","s.y6"a.,[ilvm:l;l,,tn#r"'*"ty,l*[.:c"s*in:lilL,t:,,#el'"Y!.,,Hyasast 'na dayantlarak dava aqrldr.- ' '
Biko ve igkence

Biko, arkada$lan aleyhine agtlan davaya tanrk olarak gaonldt. Mahkemeyi seslerini duyurabilmek ama-
cryla.bir arag olarak gdren B,ko, beg gun sureyle ,,Sryah 

8,7,nc,. hareketir;i anlattr. Anc;k arkadaslannrn
nepsr su9lu Dulunarak a0lr hapis cezalanna garpttnldt. Erto is'e mahkemeden altnarak ia GAvenlik polisi
taraf tndan nezarethaneye g6t0r0ldu.

' ,_9!!9',!?! 26 grln.boyunca Port Etizabeth nezarethanesinde QtnlQrptak bir halde ,radyatdre baoh otarak
l1g]T, 9?t']t.'lT,l battaniyeler 0zerinde yatmak zorunda brrakrldr. Sbn altr qUn boyi.rnc'a ise yogln bir iS-
kenceye tabi tutuldu. Doktorlann, kafasrna yedigi aOrr bir darbe yuzUnden -yriljyehedigini 

v6 g"6rrig0nrjh
Pg-rJld,ygrly.:ollemelerine. ragmen polislei i9k6nc-eye dJvam eiti. eir poti:s aiioasinrri art<asinoa i;rprar<
brr halde Pretoria Merkez Haoishanesi'ne g6tUr0[]rken, poligler baygrn haline ragmen dovmeye dbvam
gt-tilel: s,evq B,{o, 1.2 Evrr.ir 1g77'ae ayni r'EpiJninlo6 tirti'J. 6rumti i:?erine iqrra-;soiugtuima-lonr"",n.
oa yargrq, otaydan kimsenin sorumlu tutulamayacagtna karar verdi.

Biko'nun 6l0m0nden sonra tam 10 yrl gegti. Bu kihraman devrimcinin aidtndan soylenen belki de en
anlamh s6z Brko'nun.dLimrlnden sonia kurulan AZApo orgutunun sozc0sr-r Munlu Myeza'ya ailri:
,_"O1!y!?!3!, t0 ytl geQmesine raEmen 6zg0rl0E0mDzO hila etde edenediQimiz igin ienddn 6zir dite-

rE. Uzgort0gu yann ya da gelecek hafta degil ,dln, istiyoruz.,, .I
yi ile iligkilennin otuD ohrdrgrnrn si:'ugrurutmasrni gait ro5uyor



28

Bol bol egitlikten s6zediliyor: in-
sanlar arasr, rrklar ara$, cinsler arasr
ve hatta !(rrler arasr e$itlikten.

Nedir eqitlik desek... Matematiksel
bir kategori mi? Yoksa somut biqim-
de mi sdzediyoruz eqitlikten?

Matematiksel bir kategori gibi ele
alnlyorsa bu kavram ve yerin ye-
di kat ist0nden yere indirilip pratik
bir anlam atfedilmeye qahgrlryorsa
'e$itlige', bir zorlamadan bagka ne-
yi llade edebilir bu qaba? Farkh va-
roluq biqimlerini, kalamEdaki (ya dq
o bilinmeyen yerlerdekD 'idealar' na-
srl eqitleyebilirler?

Egitlik kavramrna daha somut ola-
rak bakrldr0rnda da farklr bir yere va-
nlamaz. Kendi 0zgUnlijoU iqinde
varolan'r, bagka bir 0zgunlUk iQinde
varolan'la eqitleyemeyiz. Peki butun
bu egitlik istemleri, soylemleri nedir?
Varolana bir deoer biqmek ve bdyle-
ce onu nesnelegtirmek degil midir?
Varolanlann 629UnlUklerinden kopar-
lrhp, giinun kurlanna g6re piyasada
deoer edinmeleri degil midir? Botun
deOerler, ortak bir payda s6r0nir-
milnde olmalanna kargrn,
'b0t0nl0g0n' degil, sahte bir 'bir'leg-
tirmenin ifadesidir.'B0tr.inluk' iqinde
varolmaktan,, varolanlarrn kendi 6z'
g0nliikleri ve ancak 6290nl0kleriyle
varolduklan sairece 6290r olabilecek-

lerinden, 6290rl0kleriyle olu$turduk-
larr bir varolugu anhyoruz. Oysa
'bir'le$meye, tek tip olma ve koks0z-
legme anlamrnr yokl[yoruz. Boylesi
bir birlegme, egitlik iqinde bir birleg-
me olacakhr elbette. Egitlik, olumlu
bir deger olarak belirlendiginden, ezi-
lenler iQin, ya da konumlan iQinde
ezildi0ine karar verilenler igin, esitlik
davasr hakh bir dava olarak belirir.
Boylece, eqitlik dD$0ncesinin kendi-
sinde hiyerar$inin yagadror 9610l-
mez.

'insan' gibi bir de{erden yola qF
karak, "siyahlarla beyazlar, araplarla
avruPalllar, kadrnlarla erkekler
eqittir" soylemleri, egemen olan de-
$erlere g6re yerle$tirir insanlan. Bir
siyahla bir beyaz egittir deniliyorsa,
bu, beyaz olana g6re beJirlenmig bir
eSitliktir; o anlamda da siyah igin aga-
0rlayrcr bir deoer kazanmadtr. Siyah
olanrn agagrda olduou yargtslndan
yola grkrlarak, siyah yukseltilmis, be-
yazrn ayanna getirilmig olur.

Araplar ve Avrupaltlaf igin de sorun
aynr: Apayn d0nyalar, kultorler egit-
lik terazisinde tartthyorlar. Ornekleri
qooaltabiliriz. Bir de kadrn erkek egit-
liginden sozetmeli.

Kadrnrn erkekle egit olmasr, erke-
gin sahip oldu0u deoer 'kadar' kadr-
nrn da deoeri olmasr; ya da erkek

"canavannln" biraz deger kaybet-
mesi ve bdylece ortak Paydalarda
egitlenmeleridir. Ama kadrn erkek
egitlioi s6yleminin, "kadln ya da er'
kek olmaktan 6nce insan olmak
gerek" anlayrslyla, onlan 6290r bir
6irey olmaktan uzaklara g6tUrtlp, ka-
drnlklanndan, yani insan olu$lannln
kokUnden kopardl0r g610lmez. Yine
de, bunun kavgaStnr vermek bile,
"620tr bir insanlm" deme hakkt ve'
rir kddrna ya da erke6e. Nedir bu 62-
q0r insantn deoeri? Egemen olanln
6leus0yle saptanmq bir deger yalntz-
ca. Kisinin cinsiyeti, varolu$unun
k6k0nde ve biaiminde yoksa, "kadln
ya da erkek olmaktan 6nce insan"
(yani 'erkege' g6re insan) olmak ge'
rekiyorsa, pahahya malolacak ve ma-
lolan bir hesabtn peqindeyiz. Kadln
olamayan ya da bunu reddeden biri
karsrsrnda, erkek de erkek olamlyor
cunku. Tam tersi de oyle: Kadtn er'
iek esitligi hesabryla ya$ayan bir s0'
r0 erkedin. karsrlarrndakinin kadln
olduOun-u f arketmemek isteoiyle dav-
'randiklarrnt 9610yoruz. Kadln da ha'
kikatine g6re deoil, o degerlere bagll
istege gore davrantyor.

Goklerdeki bir'insan'la ugra$lyo'
ruz. O insan ki, hem kadtntn hem de
erkeiin 6tesinde bir varhk! Ne uydur'
ma t;nnm... Nasrl da g6zardr ediyo'
ruzbirbirimiziolusturduoumuzu;kar''
srmzdakinin cinsiyetini de bir anlam-
da yarattrgrmrzr. Kadtntn ya da
erkegin karsr cinsten ya da kendi cin'
sinden birinin kargErnda cinsiyetinin ,

larkrna vardrornr ve insanrn kendini
kadrn veya erkek olarak sevdigini.

Varolanlar 629unl0klerinden kopu-
yorlarsa, .hakikatlerinden de kopu-
yorlardrr. lgte orda, ortak de$erler ve
sahtelik alanrndayz. Bu deoerler hep
aynr kalmryorlar tabii. llerlemelerin
tarihi, de6er ayarlamalanntn da tari-
hidir. Egemen olanrn 62nelli0ine uy-
gun hedetler, her tur etkinligin,
eylemin de0erini belirlerler. En de-
oerli olana ula$mak, onunla eqitlen-
mek gerektir. Eskiden "srnrf
atlamak" denirdi buna (srrxf atlama-
ya galr$arak belki de); ahlaksal an-
lamda srnrf atlamak.

Varolug bigimi herhangi bir neden'
, le ezildiginde, varolugu savunmaktan

qok, ondan vazgegip de kavga edili-
yor. Zenciler zenci olmantn ince-
li6inden (Brel'in bir garktslnda dedigi
aibi), kadrnlar kadrnhklanndan oluyor
ia da ediyor kendini. Bir Alman gair,
" KOklerimize tutundu0umuz sUrece
geligip aqabiliriz" diyordu. I
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ILK SORGULAMA-ILK ADIM

...ag maz.duvarlann erdnda yagamak
kdpekqe yaSamaktr.

A. Camus

Ayrn aydrnlanmrg yUzon0 seyretti-
oimi sonradan anladrm. Gokytlztl
kapkaranhktr. Birden igimde korkunQ
bir cogku duydum. Korkuyla seving
ve hoznun birbirine kanghgr bir co$-
kuydu.bu. Cioerlerim patlayacakmt$
gibi dolup dolup boqalryordu. Kalbi-
min atrg hEr koskoca g6vdemi yerden
havalandrracak kadar artmtgtt. Bir-
d€n yukseldigimi hissettim, sanki
yerqekirni yok olmugtul onunla birlik-
te seyinq ve huzon de. Sonunda ka-
la kala bana bir tar bo$almasr ve tum
vucudumu kaplayan bir korku kaF
mrgil. O gun son bir kez daha 6lume
s€rnarak, korkuyu ve vocudumu ru-
humdan sryrnp aya dooru frrlatrp at-
trm. Ve bir daha da onlan hig
gOrmedim.

Artrk ya$am 'dooum-6ltlm' arastn-
daki iki aizgiden qok 9€y anlatryor ba-
na; yani hiqbir $ey. Bagkalanna
adanan bedenlerin deneyimlerinin,
gelebeoi sorgulayan tarih kitaplan-
nrn, kendi sisteminde kendini dogru-
layan mantrk sistemlerinin, elde
olanlan yagamrnda kullanamazken
gel€cek muneccimli6i yapan yeni ye-
ni bilimlerin sadece insandaki korku-
yu yagatmak igin varolduklannr
anlamak, zaman boyutunun farkrna
varmrg insanlara m0mkon olmast,
buorlnk0 anlamda INSANIN DELIR-
M-EDEN ELDE ED-EB|LECEG| HiQ.
BiR SEY OLMADIGINI anlattr bana.

ins'anrn doOasrnda varolan asi ru-
hun yeniden canlanabilmesi ancak
6l[rmgn kamanrn) agrk ve seQik ola-
rak kavranmasr, yani zamantn ruha
carpmasr ile momk0n. Asi ruhu siz-
ler gibi yerken, igerken, giyinirken,
$olurken, s6zc0kleri kullantrken, aS-
larken ya da g0lerken g6rmeniz;
onun da sizler gibi srradan yagadtqF
nr sanmanrza neden oluyor. Yani siz-
lerin tek sorunu olan: ETRAFINIZ-
DAK|LERLE FARKI ENAZA iNDiR.
ME derdiniz qozum buluyor.

Sizin zaman boyutundan yoksun
yagamrnrzrn 0topyasr ta9 gibi b6gr0-
nuzde otururken, insantn orqanizma-
srnrn 6tesini yagamak qok mu 0topik
geliyor size? Ama asi ruhun devinim-

lerinin trlm eneriisi buradan elde edi-
liyor. Belki de siz goktan bunlan
soyleyen birinin Seklini qizdiniz bile.
Yani 6lmUg,asi ruhlann bedensiz ta-
sawur g0c0 hiq yok. Oysa dUqirnce-
ler eylemlerinden bir milim 6teye
gegemezler. Korkuyu trrlatp athornz-
da 6l[m de avcunuzun iqindeyse ey-
l_emi ne ile srnrrlayabilirsin iz?
Utopyaya srgrnmadrkea; yanrt
'higbirseylo' olacakhr.

Biliyorsunuz artrk hepimiz farklt
yerlerden geldik; aynr odada binler-
ce de olsak rssrz dag baglannda ya-
payalnE da kalsak; omuz omuza
versek de vermesek de, varolmanrn
dayanrlmaz y0kUnU 6290rl0klere d6-
nUgt0ren yaqam savaggrlanyrz biz.

Bu0ra ATE$

Ve aramrzdaki ,arklar asi ruhumuza
verebildi0imiz haklardan kaynaklanr-
yor, 629ilrl0klerimizde son buluyor.

Bugon yine gokyuzo karanlrk ve
ben bu kez de -aytn karanltk y0-
ztnrl- sorgulayan bir deli deniz ol-
mak istiyorum. Sakinli$i ve cogku-
suyla, iqinde sozcukleri 6ldurmesiy-
le, ortunmeye, gizlenmeye gerek duy-
mamasryla. yasalannrn kendiliginden
oluqmasryla, 6h.im keskinli0ini dibin-
de, 629Urlrlg0 enginlioinde yagatma-
sryla varolan bir deniz .olmak
istiyorum.

Aydrnlrk ve karanhk y0zlerimizi sor-
gulayan birer deli deniz olmaltylz
hepimiz. I
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1zeunluKeu ein erir
YARATALIM

Gunrlmrizde toplumlar iS b6lUmU temelinde orgttlen-
mi$ hiyerar$ik yaprlardrr. Kulenin ost ve alt katlarnda bu-
lunan farkh kodlarla tanrmlanan srnrflar, tabakalar ve hep-
sinin tepesinde de siyasal erk-devlet.Bu yaptlanl$ igin'
de ayn srnrflar ve tabakalan olugturan bireylerin birbirle-
riyle iliskileri en aza indirilmis durumdadrr. Ozellikle y0-
neten ve y0netilen. durumlannr goz on0ne alarak top-
luma baktrOrmrzda yonetilenler: bunlar daima go0un-
luOu olugturur; paramparqadrrlar. Her srnrf ve ta-
bakanrn ayn bir ya$am alanr vardlr. Oturduklart semtler-
den ahsveriq etlikleri yere, yemek akgkanhklanndan seq-
tikleri ya da seqmedikleri okullara kadar birbirleriyle kar-
s.rlaQmalan ise toplumsal srlatlanntn srnrrlan iQinde olur:
O0retmen/60renci, hasta/doktor, kadrn/erkek, ftrtn-
o/m0gleri vb. Fakat brit0n bunlara raomen qok benzer
geyler ya$amaktalar. ihtiyaglannl satrn altrlar, qaltqma'
ya mahkumdurlar, seqenekleri srnrrldrr ve seqimlerde oy
kullanular. Bunun drgrnda qocuklannr sevip kaygtlantrlar,
agrk olurlar, hastalanrrlar, souukta 0$0rler vb. Ve but0n
hosnutsuzluklannrn temelinde y6nelilmeleri, somunilme-
leri ve 6z90r iradeleri ile secemedikleri bir vasam vardrr.
Otorite, toplum yaprsr, kurumlan ve ahla$ryla, bir yan-
dan yagamlannrn tdm Qeqitlili0ini bir kodlama iQinde erit- .

Jneye Qahgrrken, diger yandan da onlart parqalamakta
stnrflara!abakalara ayrnp iqinde eritmeye qaltgmaktadtr.
Bireylerin bir yandan biricik'likleri atomize edilirken, di-
0er yandan da beraberlikleri engellenmekte dayantgma-
laflnrn ve birlikte davranabilmelerinin on0ne toplumsal sF
latlannrn bolr.icu karakteri dikilmektedir.

Bu ortamda bireylere deSil ama, igqilere, memurlara,
oOrencilere, kadrnlara ve digerlerine kalan tek yol spesi-
fik birliklerini prgotlenmelerini oluQturmaktrr. Hognutsuz-
luklarrnr ifade edebilmek ve var olan hukuk ya da ege'
men ahlak ieinde haklannr arayabilmek iqin onlar da bu-
nu yapmaktadrr; sendikalar, d0renci dernekleri, kadtn or'
gutleri kurmaktalar. Bunlar birer grkar birliUidir. Kigilerin
bir birlerini segerek oluqturduklan yaptlar degildir. Top-
lumsal hiyerarginin 6ng6rdUgu grkarlar do0rultusunda ve
onun tanrmlamasr 0zerine kurulmu$tur. Boylelikle daha
en bagtan egemen ahlala prim verilmigtir. lnsanlarl qF
karlarrnrn ortaklr0r biraraya getirir. Benzer yagam anla.
yrSla birbirlerine olan g0venleri, dayantgma duygularl
degil.

Bu otoriter toplum yaprsr larafrndan saptanmrg bir du-
rumun bireylerce de larklr bir gekilde ama, bir,kez daha
onaylanmasr kabul0dtr. Artrk, dayanrqma dahi olugturul-
sa, bu anlayrq ve var olan tanrm iqine srQdrrrlmayaqalrgr-
larak boluk porquk eksik ve bagka bir gey olur. Bir ig-
einin fabrika dr$rndaki yaSamr ve sorunlan ne kadar di-
oer sendika uyelerini ilgilendirir? Genellikle hiq. Hangi iqqi
i$siz kaldr0rnda sendikada bannabilir? l$Qi olmadrgrnda
artrk ne olursa olsun ister i$siz, ister igportad, ister ha-

Esin KARAMAN

malo yaprnrn higbir olanagtona agllamaz. Bu hem bu tUr
6190tlenmelerin yaprst ve iglevi gereoi b6yledir,.hem de
ziliniyeti gereoi. Peki hangi dgrenci okulu bitirdikten ya
da aynldrktan sonra 0drenai derneginin m0cadelesine ve
oorencilerin sorunlanna eski ilgiyi gosterir ya da onlar
oiun ya da bir 6!rencinin kalacak yer geqinmek gibi pek
qok pioblemi dernek iQinde Q6ztllobilir mi, q6z0lmeye qa-
lisrhi mr? Ama hayrr o zaten bunlarr amaqlamamaktadlr
ki. iste arkar birlikleri bOyle geylerdir. Srnrrlan ve iligki bi-
ciml'eri 6toriter ahlak ve toplumsal hiyerar9i tararlndan
iaptanmrgtrr. SonuQta y6netilenlerin bu b6l0nmuqlU00
keidilerinin de bunu "gerqek" olarak kabul etmeleri ne-
deniyle onlan karsr t<ar-sryi getirir: igQilerle igsizleri, ka-
drnlarta erkekleri, yerli isQiyle yabancl igqiyi ve hatta Fi'
lisiin ve: israil halkrnt, irlanda ve ingiltere halklnl daha
pekgoUunu.

Bu soesifik alanlardaki mucadeleler otoritenin kendi'
ferine-iatra qe;G bir alanda tanlmaslnl hedef almakta-
arr. Veva ken-diterine daha fazla hak tanlyan bir baqka oto-
r'tevi tiedef lemekteler. Biz de varlz demek istemekteler;
isCiier oiarak, oOrenciler olarahesnaf lar olarak Ama bi-

riyler oiarak oeEil. lgte bu da 6toriter ahlaorn lemelini
oirlsturmakta. C0-nk0'ancak toplumun bdylesi bir 6190t'
tenill vOnetitmeve uyqundur. $imdi herhangi birimiz kal'
i"i i.6JiiJ6 oits'ek \ie-"Beni kimsenin temsil edebilece-
tlhe inanmriorum. Fikirlerimi kendim sOylemek istiyo-
ium" desek'muhtemelen deli goztiyle baktlrr' Ama bunu
50, 1OO, 5OO ya da daha fazla kigi yapsa deli diye de ba-

krlamaz. Ba$ka Seyler YaPlhr.

Yonetilmeyi reddeden ve 6290r iradelerin varolabildi'
di bir toolum ise ancak kendi 6zq0rliika0 eti0ini yaratrr-
5a var cilabitir. Bir krhe ustaslyla krhqla d6vu9tllmez Ve

otoritenin tarih boyunia en buyuk guctl silahll adamlarl
dedil. insanlann ruhuna stzmts olan otoriter ahlaol olmug-
luri insanlar geqmiste pek Qoi kez ba$ kaldlrdr, halta oto'
riteyi parcaladr. Aricak i$ b6ltimii temelinde 6190tlenen
topfurir arilayr$rna kar$ 6zg0n bir mt]cadele verilmedigi
hdr verde d6viimler boduldu. Yeni y0neticiler' somLir0-
criilei, zorbalar yarattr. Flatta slcak m0cadele iqinde do'
Oal olarak orlaya Qtkan dayanrqmayr da devrim sonrala-
nnrn muhafazakar zihniyeti yok etli.

Ozgurlukq0 bir eti$in yarattlmasl Ozel bir qaba gerek'
tlrirO,liberterdevrim tasartmtntn olmazsa olmaz unsuru-
dur. Duzen kurumlart ve oralardaki yasamln statiklioi,
veknesakhdr icinde onun var olma olanaol yoklur. Ancak,
lnti-otoritei 6ir m0cadele s0recinde blu9abilir. Anti-
otoriter mucadele otoritenin var oldu0u her yerde ktsa-
ca HER YERDE olur. Spesifik alanlar bir yandan da boylq
bir mricadelenin baqlattlabilecegi yerlerdir, ama uzerine
kurulabileceoi yerlei deoil, Higbir toplumsal sllat kendi
ba$rna anti-otoriter ve devrimci bir karaktere sahip de-



BIR YAKLA$IM 
A MERD

Kimdir liberter? Nesli t0kenmig bir 
1n-qtif y",dp tghgrj bir zevk duyan sa- raya bomba koym" ouggn""J-y, o,ke$iS mi, yadsrmanrn citesini eite- botai ''detisi" tipterin eytemiii ifa4; o;;'i;;; #'krrq,ktrk yani kaos ota-minde.dile g€tiren bir.bilge.mi? Yok- etmiyor. Di$er taraftan canr srkrtdr$r iii-ilritif ,Ii'Oy", Ou ranrmtamatar birsa kimi otoriter ideotoiiterin kodtadrlr igin ya da '.yahu bu 

?av-a 
gok serin'- ilidiliil UXS1"" rursusu yantrq ya_gibi "bir kuauk burjuva 0topyac'sr'' ledi, biraz rsrnalrm" r

$li,*n-li'l',ut[t:l+:lr 6lsl!!-ii[r'd";:i'!Lli-T,[ EHrsi]H#sj"]Fiu1"'J,,.m
zat bir uropyActDtR, ama kimiteri- soyterken, vierriam 

"1y?9"1i.y_1q1,91; 
iri vrb'jiii"-,i v,r"r, i,iiir"n vaol"i.nin "tanrmladror" sibi "HAM yarbakrr cezaevind:l|,ilL9ll!9Pji LGrt"in-ii'ilfu 6;i;; ;;y6;y;

HAYALCI" bir utoovao dedildil us.- protesto etmek i9in kendini yakan in- g"rilri;; ui"iiie inga editmistir. Mark-rerik o. GELECEK sErunRv-ouRrue lanran k0qomse'mivorum, 6miput. IiJiii,: sj6i';l;" basr mamur ,,sao_
olan kesin inanQlardan dolaw devrim- laqttrmtyoium da. 

' 
, _ - lam" uii otisonce sistemi arayanlar

fi,{{ifl E[s'iiJidlLl,r.-,r],#*f,"*;['iffif,lJ,'oT::Ei-1,11,';:r5;iil,ffiEl;l.fl ?,d#[lolmayr seqmistir. Otoriteden tek ke- kendine tahriDkarkdt
r,ng.lsreriied"_,.;dG:"ra,i i;iij;;dr;uJri""dv,i,l[q"iHtr+ ::f"J:gll#,T,,[mAff:*: fX,.;"KENOI ISTEMINDEN BASKA YASA bu konuda sakrnrmtr.bir tauf iginde i#.ij"LrtVEru ona sorutmemis birTANlMAMAK"trr. Bundan dotayr sr- otan tiberterterdi. B6yte_si farktrtaSmrs iiifl",Tt.iJilintik katar. Marksizm,nrrsrz 6zgurlu60 ister ve istegini ger- bireyterin birarada 

-otmasrndan' do'- iJiiilltii; iiJiErr" kendi iqine kapa_gekle$lirmek iqin m0cadele ede1. ganlegitliliQe yalnrzca liberter hare- dlii;'"bii"[; otarak giderek dahaSrnrrsrz 6zg0rhi00 kendi eyteminde ier icinde iasttanaOitir. Bunun da 6iif]i, 6"iEii Ooyu u hate getirken,gerQekle$tirir' Ancak bu tanrmlama- neoeii. iiuerieiiioin 
-t<esin, 

sistemli o 
"i,riidr.'di'r]'r-ivatif 

rizerinde geti$-lar liberter icin senettemetere d6ntis- iuaatdi &;Aiienilrll,:i'ili"?E "iiii: ii.tiliEl"""'rJ rnbirdigine ozsur birtr.igunde anlamsrztaqrr. Libertertei, mus Oir- OUlOnieve sanip 
-ormi_ jUi:-1i!i,i"i."i o*i$er her ana ayakgenellemelere pek hos g6zle bek. vrsrirr. uydurdu. Bunu sdylerken, ,,saqlam,,

mezler' lsrER ve YAPARLAFI Bu ' 'eir tioerter iqin, kendi seQimi, yani Si.iJii'Jtirlioio""erer gibi, hava ka.yuzden "aydrn" denen vumu$akg-a- vaptigi seiinlJlJ;r$rn sorumtutu- Qrran her delioe yama vuran bir res-lar gilruhundan kesin srnrrlarla-ayrt' 6u;utsit#;;;k gJigektegtirdigi her torasyoncutugu kastetmiyorum.

["!i;f,?:!?,1*u]r'tflEi:Jiipir,if i4lrinliaru,ixlixl,i5i:t]r[ 3"Tlffixtrfildri#'i;#HiBurada su srkca kullanrl.6rmrz-e-y' uirii, vir"t'i't". Lidertdr aqrsrndan Feii ri-oJii"irtr,t" ,saotam, 
bir $eylem tanrmrna asrkirk setirme-k,91:li- ;;i#;;'y;lrii e-jrEmi arasrnoa uir yok mu? Var, biri otmadan 6b0rrt varvor' Liberterligin evlem lanrmlamasr, ,vr,, yoxirl. i"iiv-" itsii" 
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gildir. Ozg0n 0rgutlenmeler ieinde hiyerarsiK ve otoriter
tavrrtarta mucadele, istemlerde ise 6igrtrldg0 ve do6ru.
dan etkinlioi hedelleme bunu yaratabilir.

Oncelikle bunlann g6null0 biiliklerden olusmasrnda rs-
rar etmeliyiz. Hie kimse bir mesleki 6ro0te'va da ctkar
birligine katrlmak zorunda otmamaft. Katri-rmrn $ekliyse bir-
ligi olugturanlarca saptanmah, drne6in nicbii isciiolun-
lu aidat 6de.memeti, hele bugun oUu!u gibi isver;nce 0c.
retren kestttp sendikaya verilen bir para olarak hia deoil.
Yine kattltm herhangi bir srfafla srnirlanmamaL Ci bir;v-
lerle. dayanrsma ve ortak davranmak isteyen ner biidy
orar,a olabilmeli. Aqrktrr ki, bunlar egemen ahlak ve hu'-
kuoun stnrrlannr agan istemlerdir- Bi-andan lanrmh kim_
liklerle mucadeleyi gerektirdiOi gibi d-iger yandan da bu
srnrrlann ktnlmastna y0nelik bir m0cadelevi obrektirmek_
tedir. Yoneiilenlerin g6nulli birli!i ve dayari'rgmasr, oto-
rite iQin Qok farkrnda otdu0u bir tehtikedi;. Vd buna asla
frrsat vermek istemeyecektir... Diger yandan da bu or_
gutlenmelerde otoriter egilimlere ltraat verilmemeli ve do.
layrsryla hiyerar$ik, merkeziyetei tarzlarla m0cadele edil-
meli. lq i$leyigte dogrudan demokrasi mucadelesinde ise
dogrudan etkinligin gelistiritdioi yatay qeqiflitige agrk egit-

likgi 619Utlenme tarzlan olugturulmah. Dayantgma askerlik
sorunundan bannma sorununa (ki bu evsiz olanlarrn or-
tak evler yapmalan veya bulmalan gibi olabilir) yasalarla
ilgili sorunlardan fagidtler ve diler-otoriter tarzlarla m0-
cadeleye aile tartt$malanndan gocuklaflntn baktmtna dek
gelistirilmeli ve yine dayantgma ba$ka bir boyutta da d0-
Srrnr.ilup bu t0r birlikler, anti-otoriter, 629uratikQt:I, Iiber-
ter, tUm birlikler ve kigiler arastndaki hab-erlegnie ve da-
yanrgma otoriteden icazetli kille iletigim araQlanna vs. bF
rakrlmamah. Bunlan sa{layacak fed6ratif taizlar aranma-
hdrr. Bu ozelliklerden birini ya da hirkaetnt tagryan orgut-
lenmelere sendika, 60renci derne6i vb. trertrinoi biriev
diyebilir miyiz ya da otorite onlan-bovle kabul -eOer mii
Evet, ilk soru igin biz yapttk oldu diyebiliriz. ikincisi icin
rse bunu yaphktan sonra zaten pek de derdimiz deiiil.
80nkU arttk kendi silahrmrzr yaratmtglzdlr, anti-otoriier
kavga iqinden dogan 6290rl0(QD etigimizi. Mucadete bu
noktada ozellikle bu noktada geli$en bir yagamtn savu-
nusudur artlk.

glEpnfuK KAVGASTNDA ozcuRLuKQU BiR EriGE
DOGRU I
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FEMiNIST DERGISINDEN
AY$E DUZKAN'IN CEVABI:

Her 6$Ut otoritedir

Kara'nrn Agustos-Eyl0l sayr$ adeta feminizme aynlmq
durumda. Ama ne varki, ,eminizm Uzerine edilen laflar
bir yana birgok yanhg bilgi de var' yazrlanlarda. Bu ara-
da,Kemal Demir Zemin dergisinde Kara'ntnOrlceki say-
lannda grkan bir karikature deoindi0im igin bana d0z ka-
fa militan demig. Ama bu yazry yazmamrn nedeni Kemal'
in bu yorumu degil. Militanhk bu Uked€ bir soredir pek
revaqta deoil belli ki, ama ben g0ncel modalara uyma-
makla hep 6v0nm0gUmdrir. Diiz kafalrlda gelince, kendi
dtmd0z kalamr onun kara$rk, yani kansrk kafasrna ter-
cih ederim.

once gu karikatUr iginden baglayalrm. Bence o kari-
kalir dze iklekadrnlara y6nelik olmaktan ziyade karika-
t0rin 6znesi bebeoin ve onunla 6zdeglegenyayrncrlann
fallus sahibi olduqunua isaret eder nitelikte. Fallus, ya
da halk arasrndaki adryla 90k, en iyi biz kadrnlairn bildi!i
gibi, bir igkence, ceza (kulaklann qrnlasrn Tayfun) ve oto.
tile araadtr ve yaln zca erkekler tarafrndan, kadrnlara ve
erkeklere karqr kullanrhr. Kara'nrn bebegi de Jaruzelsky'-
ye kargr bu aracr kullanryor. Bir muhalif igin, hele hele
her tUrlt otoriteye kargr oldugunu iddia eden bir muhalif
igin en makul durum dedil tabii. Kemal Demir ise, Quk0n-
den 6nUn0 goremez birhaldei'Bizim fallusumuz varsa si-
zin desorumlu m[dUronoz Handan Koq var" diyor. Bir
dergi qrkarabilmenin m0d0r gerektirdigini bildioim iqin Ka-
ra'nrn k0nyesine bakryorum. Sahibi ve Yazrigleri Mrld0-
rU: Ahmet Kurt'mug. $imdi bir dergi Qrkarmanrn yasal pro-
sedrlr0nri muhtemelen bilmiyor olan okura kargr (ben de
Feminist'i grkarmadan 6nce bilmezdim) b6yle geyleri kuF
lanmadaki ucuz uyanrk[k bir yana, feminizm genelde, so-
rumlu ydzr igleri m0d0r0 sahibi olmamayr gerektiren bir
dds0nce deoil. (Biz Feminist'i qrkaran kadrnlar b6yle kim-
liklere kargryrz ve m0mkun olsaydr bu formel kUnyeyi der-
giye koymazdrk. Nitekim Handan'rn m0dorl0goyle der-
gide dalga da gegtik.) Ancak liberterlik boyle deuil. O yuz-
den bu m0dtirluk isine gare bulmasr gereken bizler de-
$il, Kara dergisi qlkaranlarldlr,. '

Gelelim gu yiiruyiigte erkekleri arkada y0r0tme mese-
lesine. Kemal Demir bu ige Qok krzmrg. Anlagrlabilir bir
ruh hali. Ben de kendimi "krsmi otoritelere kargr mrica-
dele eden b0tUn 'kendili$inden (yani hiyerargik oiarak ku.
rumlagmamrq) hareketleri desteklerken, oloriteye kargr
toplumsal m0cadelenin her tilrtniin yer aldt0t bir bile$-
ke alanr" olan liberter hareketin pargasr talan olarak 96r-
sem, tabii ki krsmi otoriteyle uUragrp duran, ustelik bir b0-
lUmU radikal bile olmayan 0Q beS kadrnrn milinginde ar-
kada kalmaya gelemezdim. Ama b6yle dug[nseydim fe-
ministleri ikna etmekle yetinen zemincilere de s6yleye-
cek sOzrim olmazdr. Ama ben boyle dUS0nm0yorum. Us-
telik de maddeciyim. O yuzden, erkeklerin, tek tek birey-
ler olarak da kadrnlann ezilmesinin devamrndan grkarla-
n olduounu d0$rin0yorum. Evel, erkek kimli0i toplumsal
bir kategoridir. Tam da bu nedenle, ben de y0roy0$0 dri-

zenleyen bircok kadrn gibi, egclnsellerin,trav€sii ve lran-
. seksoellerin aramrzda yUrUmesini tarhgma konusu bile

yapmadrm. Konugmacr kadrnlardan biri de,konugmastn-
da, "Tom kadrnlar€ ve kendini kadrn hissedenlerg" ses-
lendi$ini ifade etti. Bu kadarokumuq anti-otoriter, akrllr
delikanlnrn srrf erkek olduklan iqin kadrn hareketinin dr
grna d0gmeleri birhaksrzhk olarak 9620kebilir belki, ama
Kemal Demir, Tayfun G6n0l ve diger erkek arkadaqlan
bize akrllar vermekten vazge9ip ezen cinsiyet kimlioinderi
nasrl kurtuluruz diye kala patlatsalar haklannda daha ha-
yrrh olur diye di.,gr:rnoyorum (1).

Gelelim bizimle ilgili olarak sunulan yanh$ bilgilere. Be-
nim bildioim buralarda benim drQrmda kendini radikalre-
minist olarak adlandrran kadrn yok. Feminist dergisi de
radikal feminist bk dergi degil. Kemal Demir'in yaztstn-
dan alrntr yaprp "Badikal feminizme yakrgryor mu bun-
lai?" diyerekten elegtirdigi Sedef, katiyen radikal femi-
nist olmayrp radikal ieminizme dg az buguk kargdrr. Biz
zaten dergiyi grkarrrken, "'Biz homoien biryapr deoiliz"
deyip duruyorduk, ama herkes yalancr oldu0u iqin ba$-
kalannrn dooru s6yl6yebileceoine inanmryor galiba.

Radlkal leminlzm kadrnlara uyarlanmrg
!iberterlik de0lldir

Bence her dugunce akrmr kendi kavramlan baolamln-
da de0erlendirilmeli. Bagka bir dUqunce aktnmtn kendi
kavramlannrn alanrna Qekmeye gahgmak belli bir otori-
tenin iladesi gibi geliyor bana. Hani ilgilenen olabilir di-
ye bunlan Kara dergisine yazryorum. Orneoin Kemal De-
mir, radikal feminizmin tarihsel olmayp evrensel gdzom-
ler onermesi gerektigini soyl0yor. Oysa genel olarak le-
minizm, tam da bunun aksine, hayalrn d6n0st0r0lmesi-
nin gelecege ertelenmeyip bug0nden baglayan bir s[ieg
olmasrnr savunur. (2) Biz kadrnlar, kendi ezilmiglioimizle
ilgili olarak, bir sosyalist ya da liberter devrimi beklemek-
sizin bir geyler yapmak zorundayrz ve bu nedenle, gin-
cel ve g0ndelik politikanrn hiQbir biqimini reddetmeyiz. Bu
y0zden, ornegin erkeoin hakkr olarak 9610len kadtn da:
yaorna kargr yur0tt000mr:rz politikanrn ilk agamasrnda bu-
nun me$rulu0una kar$r mucadele otmeye qahgtyoruz. Er-
ke$in hakkr deoil sugu oldugunu iddia ettiEimiz bu fiile
kargr bazrlarrmrz devlelin ceza vermesini istiyorlar. Ben,
bu cezayr, (evet 6rgutl0 bir ceza) devlet dr$r, gayn resmi
olugumlann vermesinden yanaylm. Baskr altndaki bir
grubun cezalandrrma talebinin, yani magdurun doorudan
vereceoi cezanrn hukukla bir tutulamayacaotnt d0S0n0-
yorum. Ustelik de b0t0n bunlann da drgmda olarak, bagka
birine siddet uygulamanrn yasak olduou bu ulkede ka-
drnlara (aynr 9ey tutuklular, mahkumlar, 6!renciler vb.
iqin de gegerli) atrlan dayagrn cezalandtnlmamastntn teg...
hir edilmesi gereken bir durum oldugunu d0g0n0yorum,j
Radikal feministim ama liberter deOilim. T0rkiye'de temi-'
nizm konusunda her t0rl0 iqkembeden atmay mUbah kr-
lan bir cehalet oldu0unun farkrndayrm. O y0zden Kemal
Demir g6n0l.rahathgryla, "G0n0m0zUn liberter do$0nce
ve hareketi, dtlnyanrn bireok yerinde ekoloii, bang ve re-
minizm hareketleriyle Qok yakrn iligkiler igindedir" diye
yazabiliyor. Barrg ve ekoloji hareketlerini bilemeyecegim,
eskiden o iglere Tayf un bakardr ama Kemal Demir liber
terlerle leministler nerede yakrn iliskiler iqindeler uma-
nm izah eder. Benim bildioim orneoin lngiltere'de femi-
nistlerin arasr, Kemal Demir'in zemin dolayrmtyla burun
klvrrdr0r devrimci marksistlerle liberterlerle oldugundan
daha iyidir (3). Yine de, daha 6nce Kara'da, leministle-



rin en radikallerinin bile erkeklerle egit haklar istedikleri- .

ni iddia eden Qeiiri bir yazr q*mr$h.' Gdriinen o ki Kemal
Demir bize kirgr daha insdllr. celelim Taylun'a. 6nce
Tayfun'un egcinsellerle ilgili yazrsrnr kendisi agrsrndan
gok olumlu buldu0umu belirtmeliyim. Q0nk0 Taylun, bun-
dan birkaQ ay 6nce yaphormrz bir kigisel sohbette, eS-
cinsellioido6al buldu0unu, ama gerek kadrnlann, gerek-
se erkeklerin egcinsel. iliqkiyle cinsel doyuma blusama-
yacaklaruna inandrSrnr s6ylemigti. Umanm, ilerde, eicin-
selli0in, varolan cinsel kimliklere bir reddiye ve bu yuz-
den de t0m handikaplanna raomen d6noSlriroco bir 6zel-
ligi olduounu gorebilir. Neyse, biz kendi igimize bakalrm.
$imdi bu Taylun bir ideoloii-duyarhtrk ikilemi uydurmug.
Soruyor:'Feminizm erkek egemen loplumsal sisteme kar-
gr kadrn duyar[hgrnrn adr mr, yoksa d0nyaya kadrn erkek
karqrth0rnrn penceresinden bakan bir ideolojik yakla$rm
mr?".'Dooru cevap" hiQbiri. Feminizm, kadrnlann ken-
dilerini baskr allrnda tutan erkeklere kar$r kadrn olma nok-
tasrndan verdikleri m0cadelenin adrdrr. Fbminizm bir du-
Sonce akrmr ve politik hareket olarak iqinde ge$illi egi-
limler banndrrrr. Bu egilimler arasrnda oy hakkr, kurtaj
hakkr gibi talepleri savunanlardan, d0nyada var olan bU-
tiin iktidar mekanizmalannr erkeklerin kadrnlar rlzerindeki
iktidanyla aqrklayanlara, sosyalizmin kuruluquna kadrn-
lann kurtulugunun 6nkogulu oldu0unu savunanlara. er-
kekleri doorama cemiyetine kadar her 0lkede farkl ge-
killerde biqimlenen bir s0r0 renk vardrr. Yalnrz bu egilim-
leri tasnil ederken, sol e0ilimleri sosyal demokratlardan
kom0nisilere kadar tasnif ediyormus gibi d0srinmemeli.
Yani,6rne0in, en sag egitlikgiler, devlete kargr deoiller-
dir. onlann "sol unda sosyalisi feministler vb. gibi, egit-
likqi feminist olup devlete kargr olmak bal gibi mUmkun-
dor. Ustelik genellikle, bir silro durumda bu eoilimler iQ
iqe var olurlar, Yani diyeceoim, Taylun'un "feminist eOi-
limlerle ilgili varsayrmlan tamamen spekulatiltir. Bunlar
bir yana, hayala kadrn erkek kar$rtlgrndan baktrornda,
diger b0t0n olusumlarr gerektiginde kullanrlabilecek olu-
gumlar olarak gor0rkiin.'geklindeki bir c0mlenin nasrl bir
anlamr olabilir? Bir ke'e kim hayata kadrn erkek karstlh-
grndan bakryor? Biz kadrnlarla erkekler arasrnda bir ikli-
dar iligkisi oldugunu s6yhiyoruz. (Liberter bir dergiyi ik-
iidardan soz ederek elegtirmek durumunda kalmak da tu-
hafrma gidiyor ya neyse). Hadi diyelim ki oyle dUgunen"
ler var, diger b0t0n olugumlarr, (bu olugumlar neye gOre
di$er o da belli degil). neden gerektiginde kullanrlabile-
cek olusumlar olarak gormek durumundalar? Devam edi-
yiyoruz: "Radikal feministler, bu qrkmazdan kurtulmak
iqin (bakalm ne dolaplar gevirecegiz -Ayqe) bitun oto-
riter kurumlan 'erkek' olarak adlandrrryorlar. Devlet 'er-
kek', kapitalizm 'erkek', bilim 'erkek'vs." Oilerleri bir
yana, Taylun hangi radikal feministin kapitalizm erkektir
dedigini nerede duymug ya da okumus? Evet bence de
devlet erkektir gUnku hem ezici bir biqimde erkekler ta-
ratrndan yonetilir, hem de esas onemlisi, i$levlerinden biri
de erkeklerin kadrnlar 0zerindeki egemenli0ini s0rdur-
mektir. Kadrnlarrn bazr kazanrmlan, trpkr igQilerin ya da
6grencilerin bazr kazanrmlafl gibi bu durumu deoigtirmez.
Ben oloriter kurumlann ortadan kaldrnlmasr iQin onlann
neden ve kimin Qrkanna bu otoriieyi uyguladrklannrn agtk
edilmesi gerektigini, bu yaprlmadrkqa anti-otoriter mtca-
delenin otorite k6t0dir diye bagrnp ya da yazrp durmak-
la yaprlamayacaornr d09un0yorum. (4) Bu arada, Tay-
Iun'un tarihte matriyarka vardrr demekle yetinmeyip "Ka-
drna iliskin sayrl iklidar alanlannda hala varlr0rnr
s0rdriren'' birine 6rnek olarak ana ile qocuk arasrndaki
iligkiyi gostermesine soyldyecek laf bulamryorum. Erkek-

ler kadrnlan iktidarlart alttnda tutuyorlar demek kadlnla'
nn kimse iizerinde iklidarl yokturdemekle egmidir de bu
Ornek akla oelebilivor? ikincisi, kim "ailenin ve toplum-
sal cinsel kimliklerin ortadan kalkmaslnl hedefleyen bir
cinsel devrim" savunuyor da Tayfun, tutui:, "Kaldl kiha'
yatrn yalnrzca bir alanlnda, 6rne0in cinsellik alarundaki
devrimin dioer alanlardaki otoriter kurumla9ma ylkllma-
dan olanakstz oldugu, ba$ka bir t0r eklemlenmeye ve yoz-
lasrhaya udradtOt 50'lerde Avrupa da ba$layan devrim
tra'ret<6tivtiortaia etkmrqtrr" diye yazlyofl Biz cinsiyet'
ten s6z ediyorui, cinsellikten de$il, bu bir. AYrlpa'dafi
cinsel devrimle "ailenin ve toplumsal cinsel kimliklerin
ortadan kalkmastnt hedefleyen" herhangi bir geyin ilgisi
olabilir mi? Bu iki. Yozla9mr$ filan gibi ifadeler anti-otoriter
bir kaleme yakrsmtyor. Bu 0q, Dahaslna 0geniyorum. Bir
de Tayfun'irn bize 6nerisi var tabii. (Tayfun belli birileri-
ne bir3evler onermevi anli-otoriterli0ine halel getiren bir
duruni olarak g6rmtiyor.) Okuyalm: "Dayaktan kurtul-
mak isteyen kadrnlartn stgtnabilecekleri, bannabilecek-
leri evler; hukuk b0rosu (evet, evet yanllg okumadlnlz hu'
kuk borosu oneriyor Tayfun-Ay$e) bu kadlnlara i9 bul'
maya eahsan bir g6null0ler ekibi, (kadlnlan bir de 'zorunlu

cahsmantn carklan arastna' sokacaglz -Ayqe) qocuK'
ldrrni brrakabileceklerikres ve bu sureci finanse edebile-
cek kadrnlafln calrsacaot cernisevskivari bir atolye (bu

iaylun'da hep'ufak ur6tirh takrntrsr olagalmigtir.Ayge)
gibi somut ekonomik'toplumsal 6rgutlenmelerden oluqan
bir kompleks.

Hiqbir feministin b6yle bir geye hayrr diyece!ini san-
mryorum. "

Taylun ioin surpriz olacak herhalde, ben bahh kadln-
larrn s$rnak deneyiyle, kendi gUya-liberter hayallerinin
bir karmagasr olan bu "kompleks"e haylr diyorum. (Ken'
disi de bu kompleksin pe$ini btraktp kaslrasyon komp-
leksiyle yetinebilir bence). QUnkU Turkiye de var olan ya'
salai ve var olan kocalarla, buraya gelen kadlnlarl koru'
manrn devlel qucu dtqtnda tek yolunun -o da Qok gUve"
nilir olmamakla birlikte- yeralttna geqmek oldugunu, da'
yak yiyen kadlnlara yeralhnda yaSamanln 6nerilmesinin
ise m0mk0n ve manttklt olmadtOtnl duS0nUyorum.

Ashnda daha soylenecek Qok 9ey var ama dedim ya
0$eniyorum, hem Uslelik bu yazl qok uzadl ve bazl $ey-
ler iflah olmaz gibi gOrUn0yor bazen. Bu yazlyl yazacak
eneriiyi bulabilmem de Ahmet Arslaner'in mekiubunun
payrbidu6unu s6ylemoliyim. Belki bir liberter erkek, bir
yerlerde biraz daha az erkek... mi?.. I

aYSe diizkan
(1) Gerqi Kara dergisi yazarlan d6ri "anlamlr" soru patlatrp Pa-
lagonyal Nevruz'un bile kafasrnda soru iSaretleri yaratabiliyor'
lar.
(2) Feminist'in ilk sayrsrnda Gail Chesler'dan gevirdi0im Ben
Kendime Fladikal Feminist Diyorum adI yazr bu konuyu uzun-
lamasrna ele ahyordu. Merakhsrna.
(3) Yeri gelmiqken. bence libertorlerle devrimci marksistler ara.
snda bu actdan bir fark vok.
(4) Yoksa, 6ildioimiz rock'mozik piyasasrndan. bildigimiz stan
Pink Floyd'un, bildioimiz hit alb0m0 The Wall'u zikrede zikre-
de anli"otoriterlik deoil, olsa olsa okul kaqakqrh0r yaprlr. O da
fena deoil ama, politika olarak beni kesmez mesela.

KARA'nrn notu: Yukardakl yaztntn oriinalinde hi9 bii-
yilk harl kullanrlmadrgr halde, dizgideki bir yanhg an-
lama yuziinden bu iekllde yaytnlamak zorunda kaldlk'
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. Kabaca bu otay bize diyalektigin
temel taglafl ndan sayllan zifl ann b-ir-
li!i ilkesini ornekter.

(Yorduk sizi, gevgeyin yine, yukar-
daki $ekillere bakrn falan.)

Tahmin edersiniz ki bu ilkenin ge-
gerlilik alant yukarrdaki basit 6rn6k-

Gevgeyin biraz. 6nce yandaki gek-
le dikkatle bakrn: E

qimdi de guna; I o I

Derin bir nefes altn. Bir daha. Ne an.
lamr var demeyin, yaztnrn bundan
sonraki b6lumUne dayanabilmeniz
igin gerekli. Gevgemek, derin derin
neles ahp ona buna bakmak ve ku$-
bakrgr yorumlar yapmak bazllannrn
hergun yapageldikleri stradan isler.
dir. Bu nadide vartrklann bilahera bu
egzersizleri yapmalan gerekmez.

Yazrnrn konusu Su: Zttlann birligi.
Girigte yer alan i(i geklin konuyia
olan baglanhlafl da dikkatli okuyucu-
lann goz0nden kagmamrgtrr gr)phe-
siz. Birinci $ekil, yani siyah kare
igindeki beyaz daire, ikinci$eklin, ya-
ni beyaz kare ieindeki siyah karenin
negatifidir. Bir 'yani'daha dersek, bir
gekli di{er gekle ktyasla,onun ztddl
olarak tantmlayabiliriz. Bu tantmlama
salt teorik duzlemde genel kabul 96r-
mekle kalmaz, aynt zamanda pratik
olarak da geeerlili0i ispatlanabiiir: Bu
iki qekli birbirlerine yakrn olarak yer-
le$tirip, g6zum0ze yakla$rk 20 cm
uzaklkta tutalm. Gdzlerimizi burnu-
muzun ucuna doSru odaklaya[m. Bu
surette bir s0re sonra iki sekil birbi-
rinin iQine geger ve siyah bir kareye
donrigrir. Pratik bir etkarsamadan
hareketle olayt formiJle edersek:

le srnrrlr deoildir, 0stelik ya$amrn
kapsayrcr alant kadar esnek sinrrla-
ra sahiptir. Doganrn ve toplumun al-
grlanmast ve yorumlanmast, hatta
deoi$lirilmesi gibi otaylar uzerinde de
uygulanabilir. Ornegin, bir esekle bir
al aln. Koyun yan yana, odaklayrn
g6zlerinizi burnunuza. Nasrl? Gord0-
g0n0z bir katrr deoil mi.

Bir sagctyla bir solcuyu altn. Odak-
layrn g6zunUz0; iste masum bir sos-
yal demokrat. itir generalle bir
profesor0 odaklarstntz ost duzey bir
burokrat elde edebilirsiniz. 6rneikter
Cooahlabilir. iginde yagadGrmrz d0n.
yada geli$en olaylafl diyatektik bir
gdzle incelersek, birlegik ztthklar
manlr0rntn anlamh yerini bulmast ig-
ten bile deoil.

Oysa bizler, dtlnyayt sadece yo-
rumiamakla yetinec5k iipte yaratr(lar
degiliz. Sorun bir nebze deoistirmek
olsa gerek. l$te ZB burada da dev.
reye girer. $oyle: Buriuvazi var, pro.
letarya var. Burjuvazi zenginlegtigi
oranda proletarya fakirlesir. Toplum-
sal Uretim baztnda, Urelen insan sa-
yrsr artar. Hem burjuvazi olmasaydt
proletarya olmazdt. Hem de tersi. ya-
ni bir zttlann birlioi sdzkonusu.

Ama diyeceksiniz ki, hergey odak-
lanmryor. Dodaldtr ki her zrthk her za-
man birlikte varolmaz. Biz buna
bilimsel bir deyimle 'yantlma Dayr' di.
yebiliriz. Her genelleme de bii t<adr
krztol tagtr hani. Fazla zorlarsantz ga-
gr bile olursunuz.

. Gergi olunacagr kadar olunmug ya,
siz odaklaytn yine de. Ortak oanbiler
falan, bofl$ ieinde birlikte lilan. onun.
la isbirlioi, bununla demokrasi... bi-lirsiniz bu igleri. Odaktayrn
g6zlerinizi, iginiz'rahat etsin. Bu ne
perhiz bu ne lahana tursusu tur0n-
den dusUncelere kaorlm'avrn sakrn.
Bilimsel bulgutanmria !rki sarrlalrm

TV yayrnlanno
ktzrnca iince
televizyonunu
pargaladt,
daha sonra
intihaf g11i -cousrriuet-
RlzE. (Trta) - Tet6'tryon

y8ymlprma klzan Gsrl Zrlm.
.ollu sdmdskl blr klgl Unca 18.
bsnclylr tslGvlzyonu psrqslso,
daba sonro ds lntlhBr cttl.

Curnhurlye! SsvcruLrdBn
alrna,l bllSlyo g0rr, Rlzrhin
Pll8vdsBt kdytlnda mryd.n! BE.
lan olayd. 6nceL, g!c. Mh
slnemayt soyr6d€rkm, rgrn de.
lecede clnlrlonGn Ornl Zslmu!
lu (iB) BdlndEkl blr kltl rvln
do bulurBa llbancssryla 6!rca
lelEvlzyona ateg ederek parca
ladr. Daha Bonrs karastna kuf.
tun slksrr& t lttlur 6tU.

"T Eftci *
EOILECEK
yA$Al"r

giCimuER.i
VARDIR

KU$ KUsUra

IItltfen. Hdt, ,Ot.



DALDAN DALA ATLARKEN

Eylul ay gok buyuk bir relerandum
(nedendir bilmem, bazrlan relerandu-
rum diyorlar) ya9adr. Ve 6 Eylul sa-
bahr birden bire dudaorm uQukladr.
Ve de 7 Eyl0l sabahr uguklann say-
sr ikiye grktr. Sandrktan ise "evet"
qrktr.

Tonton Ozal kaybetmesine neden
olan bir hata yaptr. Y?saklan kaldrr-
mak sozkonusu iken, Ozal reiimi san-
drk bagrna gitmemek yasak demez
mi. Eh! Y0zbinlerce insanr sandrk ba-
grna gidip "evet" demeye itti bu da.

T0rk insanrnrn kargr kar$rya gelmig
iki deliye ihtiyacr var gibi g0r0nUyor.
Bu ikideli bir birlestiler mi, yandrkla-
rrnrn...... drr. Evet, Turklerin "evel"e
ihtiyaqlan vardr ya! K0rtler de olma-
sa zor "evet" grkardr.

Antalya'da SHP'nin evet iQin iQten
gal$malanna lanrk oldum. Srnrr oy-
lamalarrndaki gurbeteilerin kararsrz-
hklannr nasrl etkilediklerini anlatrp,
ne$e iginde Sakryorlardr.

Halk oylamastnda oy kullanmaya-
caklara verilecek para cezastnt hig
kimse ne elegtirdi he de varlrgrndan
bahsetti. Ama oylamaya 1 ,5 milyon-
dan fazla insan katrlmadt ve bunlann
pegine d0g0lecek $imdi, cezalandrr.
mak iqin. Hani kanunsuz suQ olmaz-
dr? Adamlar geqici bir suQ ilan
ediyorlar, ama kimsenin grkr qrkmr-

gormog ve garprcr bir yazr okumus-
tum. Hem de gagrrmrqtrm. Super iQin
bu kadar olamazdr, olmamalydr. Aynr
gey turistik kent olan Antalya iQin de
geqerliydi. Bu kez Sagrrmadrm ama.
Akgamcr kahveleri var ve insanlar i$-
siz ve meteliksiz, Qunku parasrolma-
dEr iqin qay lgemiyor, bu y0zden de
kahvede sadece uyukluyorlar, garip
d0nyahlar.

Halkrn ve gurbet9ilerin yagadrkla-
n yerler q6pl0ktUr ve pis kokmakta-
drr. Daha neler neler var...

Halk oylamasrnda kendi yasaklarr
iqin grrprnan kisilerin, hem de ne pa-
ralar harcayarak, duyurduklan ya-
saklan, ne durumda olduklannr
duyuramayanlan hiQ d0q0nmeyecek-
leri ta geqmi$ten bellidir. l$te eski bir
giirimi buna uygun goruyorum;

Okumak, 60renmek
ve $0phe.
Sahi 6yk0s0 ise sanatrn
Bizans harabeleri,
benim bu giirin
girin oldugu kadar da zavallr
bir salon iki odah
gecekondum
neye 6ykri

H.Hoseyin ELMA / ANKAFIA

yor.
Daldan dala atlamak geqiyor iqim.

den. $imdi de Antalya'da g6rinen
sefalete deginmek istiyorum. Ytllar
6nce bir gazetede ABD'nin arka so.
kaklanndaki zenci igqi-iSsiz yoksullu-
gunu, sefaleti gosteren fotograflar

LO53

SUSYAZI
ilmikten kurtulmugtu kimi
imbikten stz0lmUgt0 trlmU
6nemli ve bagkaydrlar hani.

t0kenmig soylulugun s6zdeki g6rkemi
belirleyiverdi yine g0ndemi.
masalar tanrktrr
pardon onlar da sanrktrr
suQa tegvikten.
asmahmesqit, bilsak, giqek, papiros,
sinemasevenler, sanatevi, ortak6y, ece
r$rkhancrgrm harikaydrn dUn gece.
ve fakat yani aslolan mesela
dirimsel imgelem ekstrem s6ylem
ahhh meryem.

adam ktl$rnda adamdrlar
duygubasan kalpazandrlar
yakalanamadrlar
dava d0St0..! osman Ri$A!



CALI$MAK, UnErnaEK,
YA$AMINIZA BiR ANLAM KAZANDIRMAK

isrivonsANtz

- PARMAKLARINIZI DIKKATLE
KlL|TLEY|Niz

- sAG BASPARMAGTN|ZT soL
BASPARMAGIMZ iLE ELiNiZ
ARASTNDAKI BosLU6u
OOLDUFACAK 9EKILOE KALDIHINIZ

- Es ANU oLAFiAK ol6ER
BA$PARMAG|Nrzt DA eEViRiNiz:

_ TEBR|KLER ABTIK
BA9PAFMAKLARINIZI
gEvtREBtLIYORSUNUZ

_ AQIK oLARAK BiRBiRiNE
YAKLA$TIRINIZ

- SoL BASPAFMAGINIZI 2 CM
KADAF KALDIRINIz

- I]SITEKI BASPAHMAGINIZI SAAT
YONUNDE CEV.iFMEYE BA$LAYINIZ

-.KI$ISEL TEBCIHiNIzE UYGUN
, BIQ|MDE Hrzr ARTTTFTNIZ


