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KART elinizdeki 12. saytstndan
itibaren maddi zorluklar ve dahd
zengin bir igerik/bigim kazanabilmek
igin gereken zaman nedeniyle ktsa bir
sUre yaytntna ara vermektedir' Yeni
yayrn ddnemi iqin oneri ve
tartrgmalara aqtgtz. Salt ve cuma
gUnleri 13.00'ten 17.00'Ye kadar
burodaytz.
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Bir giin gelir ya giizlemi ya eylemi seqmek
gerekir. insan olmak derler bunun adlna. Bu
pargalanrglar korkungtur. Ama gururlu' bir
ytirek lgin iki geyin ortast olmaz. Ya tanrt var,
ya zaman, ya bu hag, ya bu ktltg, ya bu
grrprnmalannl agan daha yiiksek bir anlaml
vardrr bu dUnyanrn, ya da bu qtrptnmalardan
bagka hig bir gey gerqek de$lldir. Ya zamal
ile yaSayip onunla'6lmek, ya da daha biiy0k
bir yhga-m igin ondan gekilmek gerek,
uzlaglabilece0ini, hem yiizytl lginde yagayp
hem de 6liimsiize inantlabilece0inl biliyorum.
Buna kabullenmek denir. Ama ben bu
deyimden tiksiniyorum, hergeyi istiyorum' ya
da hlc blr geyl. Eyleml segiyorum diye,
gdzleir benim lgin bilinmedik bir tilkedir
sanmayrn, Ama hergeyi veremez, ben
6liims0zden yoksun kaltnca zamanla
blrlegmek lsterim. Defterimde ne tizlem
buluisun istiyorum, ne actllk, yalnlz aglk
g6rmek istiyorum. Stiyltyorum size yarln
silah altrna a[nacakslnlz. Sizin igin de, benim
igin de bir kurtulug bu. Birey hi9 bir qey
yapamaz ama yine de her geyi yaPar.

ALBERT qAMLlF, "SiSypHOS SoYLENi",
Qev:TAHSIN YUCEL, ADAM YAYINLARI, S.95



STALIN'DEN SONRA

SovYETLER einuiGiruoe
isqi MrJHAlerrriruiru ceui$itrrr i

Sovyetler Blrlioinde muhalofel ha-
reketlerinden sozedildlginde dikkat-
ler entellekt0ol D,:ssident herekeli
uzsrlnde yodunlagryor.Dis3id€nt ha-
reketl de, Vatandag Komlt€leri,
Helslnki-Gruplan ve TRUST gibl ba-
ni hareketlsri d€ son yrllarda on8mll
roller o8tlenmig olmalanna raomen,
direnigl y0roten ve otorlte ile m0ca-
deleye girigen yalnrzca onlar delll.
Sovyetler Birlloi'nde, Stslln d6nemln-
d6n sonra kai be kat g0Qlen€n yenl
bir ig9i hareketi do olugmakla.

Son yrllarda organlze olarak da ga
llgen bu g€nq igci harekstl, en temol
haklan igin, Dissident muhaloletin-
den daha az sp€kUlatif ve gttr0nmez
bir mocadele yor0toyor. lgqi haroketi
varhoryla, yalnrzca sistom sorununu
ortaya koymrryor, 6y zarnanda ik-
lHardakl borokratlan fonkslyonerleri
ve Parti klllini bir megrutuk krizlno
de sokuyor; zlra o?ononn lgAl 6rg0i-
{enmelerinln oluslurulmasr Parti
kodamanlannm ilitiJarlannt !e ys0e-
ne temsllcl olma iddialannt sor.
guluyor.

50'li y larda, Stalin d6neminin so"
nunda, galtgma kamplanndaki iqgiler
tarafrndan organize €dilen ilk h0y*k
iggl hareketleri ortaya gtktr. 30'lu v{.t
4O'h ylllann leci endustrilizasyonu
sonucunda milyonlarca insan zorun-
lu Qahgmaya gondorilmigti.

Gulag adahnndaki huzursoztuklar
ve ayaklanmalar, Stalinist iktidar bi-
giminin delinmesinde ve bundan son-ra olu$an liberallegtirmedo
azrmsanamayacak bir rol oynadtlar.
50'li ytllafln ortamtnda, gahgma
ksrnplannda tam anlamryla blr orov
d8lg6er esll; d,zellikte Vo*uE, Kingir
yG A/odrsk'tekl lsyanlar cok 0nl0dUr.
Sdunlukla qalEma saatlerinin dijzel-
.tllrnesl, I saatlik iggun0, daha iyi bes-
bflme ve 'D090nc6uqlulan ' (potitlk
tutqklulad lgin af talep ediliyordu.
gr. Bu .isyanlann golu milisler veye
eskerl€rce kant bir gekilde basttflld!,

Fakat yine de bu ayaklanmalar ikti-
dardakilerin gdzUn0 .korkutmug ol-
mahydr, Q0nk0 Stalinist ekonomi
do?eninin onemli bir bol0m0 zorun-
lu qafismaya dayanryordu. Qahgma
mahkumlannm isyanlannrn 6nceden
keslirilemezli0i, kitlesel gahgma
kamplaflnrn daorhlmastna neden
oldu.

O zamanki qafigma mahkumlannrn
dgneyimleri, 60'l yriiarda, tamamen
'Ozglt l$Qiler' diye anrlan isgilerce
ylrrotolen grev hareketi ile birlikte de-
0erlendiril.nelidir.

Kruggev zamanrnda igqilerin duru-
mu artarak iyilesti. Slalin ddneminin
igqi.askerleri icletli lgqi oldular. Sen-
dika sorunu da yBniden tartqma ko-
nusu edilmeye bailandr. Devlet
kDntrol0 altrndaki sendikalar, daha
tazla haklara sahip oldular. Genel d0-
zelmelere, iS yerinin 6zgurce BeQimi,
30 ylldan beri ilk deta rlcret arltsr, qa.
l$ma Saallerinin krsalrnasr ve bir as-
0ari iDretin y0rirrltroe konulmasr de
dahild!r.

60'h ytllartn g.evleri hakklnda gok
az bilinen ve hig 4r EaSt:"t:, olmeyan
husns ioe, bu tip getrgmil(ilrdan Sov-
yet yayrn organlannda aQtkca s6ze-
dilmemiq olriasdtr

l$ai mDcadelelrri ile ilsili bircok bil-
01, ancak drgartya kaqan milteciler
vs Dissident'ler sayesindc 6grenile-
hili"i$tir. Ama ?e$itli muha!$tet Qev-
rele.inCe dcla$an yeralh basrnr
" Samizdat" dabitqok geyin kamuo-
yura duytrrulmasrnr saolamtglrr.

Sra/,n d6nemi sonrastnCa. genel
toplumsal liberallegtirm6 sirei!nde
fabrikalarda ve i$yerindeki lhlilaf iafl n
cozUlmesinde yeni biQirDl?r geii$ti-:l-
di. Sendika'nrn ve isletrne ',f.ri:ciimi.
nin e$it olarak yer aidrk,an hak€:n

,komisyonlarr olugturuldu. Bdylece
Qalr$ma sorunlannrn kurumsalla$trrd-
.mE olduou aqrkga gdrttmet<tedii. air
yandan s6ndikalann Parti'ye ve dev.
let aygrtrna eklemlenmeleri ve dioer

QEViREN : MANSUR TALIGA
DIREKTE AKTION, Nr.65/1987

yandan da sendika ile isletme y6ne-
timi arasrndaki yapay aynhk.

Yeniden iqlerlik kazandrnlmlg olsa-
lar da, sendikalann amaglanmrg res-
mi gdrevleri vardr; plan hedellerinin
tamamlanma$, uretimin nicelik ve ni-
teli6inln arthfilmasr ve qaISma dislp-
linlnin srkdagtrnlmasr gibi.

1960'da lemir-Iau (Kazakis-
tan)'daki bakrr d6kum i$qileri, grda
maddeleri yokluouna kar$r ayaklan-
drlar. Ayaklanma milisler tarafrndan
kanh bir qekildc basinldr. 60'lr :,/rlla:-
daki g..evlerin ve a),.aklanmalarlo ba$'
la 6elen nerlenleri orda ihtiyas
maddelerinin klth6r ve eEitsiz olarak
da$rirlmalanydr. Bu huil!rFuzluklar
genellikle fabrikalafda batlyor v6
tezgahlann d!$rna da yaytltyord::

Bu 'ekmek kavgalarr' her delasrn-
da milislerle Satr$malara yol aetl. Bu
grevlerin ve protestolaln bagka bir
nedeni Ce nis-olmayan liqilerin fab-
rika y0ne!irnler!nce aqrkQa horgOrfl -
meleriydi. I 961 -1 963 y'llan arasrnda
her yerde isi b'iakmalar, aqrk huzur-
suzluklar ve grevler oldu ve bunlar
Kruggev'in relormlannr az etkileme-
diier. Fiyat artrqlanna karqr ve b0y0k
bir ocret retormu iqin de grevler
yaprldr.

70'li yrllann sonlanna dek, Sovyei-
, ler Birligi'nin birQok end0stri b6lge-
sinde siirekli igi brrakmalar ve grevler
oldu. AQrk proteslonun aclmasE bas-
klsrla sonuglanmasr, Sovyetler Bir-
li6i'ne 62g0n, legal bir direnis bigimi
yarattr: $ikavette bulunmak ve aqrk '

$ikayet kampanyalan. Her E0n, en
yiksek sovyet'e binlercB.dilekQe ve
qikayet mektubu gdnderildi. Fabrika
iAindekl ihtilal g6zme kurumlan go-
gunlukla lglemedloi iqin, igqiler hak-
laflnr bu yonlemle savunma yolt,na
gi?tiier. 9ikayetlerini dogrudan do6-
ruya en yuksek sovyet'e ve dig'er
meclislere ilatebilmek isin iqQiler Sov-
yetl6r Birligi'nin her yanrndan Mos-
kova'ya gBliyorlardr. Bu dilekqeciler,
bir borokratik makamdan di0erine



keyfi olarak gonderilmeyl reddettik-
lerinden, otoriteler iqin bir t6hdit un-
suru olugturuyordu. Qoounlukla
ihtllal vakra'lannrn Uzerindo hlq durul-
maz ve insanlar evlerine gonderilir-
di. lyice kararh davrananlar lse ya
tutuklanmakla ya da psikiyatrik igle-
me tabi tutulmakla korkutulurlardt.

DilekQeciler hareketinden, i$qtlerin
mentaatlerinin otonom bir Sekilde
temsil edilmesine ydnelik ilk insiyatil
geliqti. Bu hareketin motor'u Don-
Dasi h bir maden iqqisi olan y,adim,r

Klebanov'du.

1 977'de Sikayeileri bireysel olarak
deoil de tbplu halde yapmak dug0n-
cesi gelisli. B6ylece dilekqeciler bir-
birlerinl karsrtkh olarak korumaya va
daha atak bir tavrr almaya besladtlar.
Kebenov grubu yetkililerin kasttlt k6'
t0 muamelelerinin teqhir edildioi ulus'
lararasr bir basrn toplanttst dozenledi.

Otonom ve 62-6190tlenmi$ bir sen-
dikanrn olugturulmastna y6nelik bu

' ilk bagarrsrz adtm, devlet basktstndan
edinilen t6cr0belerle birlikte, SMOI
(qahganlann 6z90r Mesleklerarast
Birligi) 6rgutlenme biqimlerinin gelig'

; tirilmesi igin temel olugturdu.
Kebanovcrubu i$qil€rin haklafl nr le'

.' galyoldan savunmayt vo dave etme-
yi denemi$ti. Bir sendika'dan Qgk bir
komite 6zelli6ini tagryordu. "Ozg0r
S6ndlkalar Birli0i"nin politik anlayr'
gr reformistti: Varolan hakslzltEtn vo
Sovyet iggi srnrftntn susturulmus ol'
masr halinln atak bir gekilde ortadan
kaldrnlmasrnr deoil, 6ncelikle mevcut
iSQi haklanntn korunmastnt hedefli'
vordu. Klebanov'un inisivatitindeki
1 'Ozg0r Sendikalar EirlDi'r U luslera-
rasr arenada kabul g6rmeye de ga'
lrgmrgtr. (6rne(in ILO yoluyla).

"Ozg0r Sendikalar Birli0i" kurulu'
gundan yakla9rk bir yrl sonra KGB ta'
rafrndan da0rtrldr. Klebanov bir
psikiyatrl klinioine g6nderildi. Tam da
icrk ie legal dahsma y6nt6miyle K/e''
banov grubu devlet takibine maruz
kalmrgtr. Otonom sendikal inisiyatif-
lerin bu deneyirnleri sonucunda
SMOI olugtu.

SMOI .l978'da kuruldu. Kurulug
bildirisinde, 6190tlenmo yapBmda ve
qalrgma tarzrnda, Kebdnov grubv'
nun geqmisteki qabalartndan agtkga ,

farkhlrklar blduOu 9610lmektedir.
SMOI hem aqtk hem de Yeraltln'

da gahgmayr denemektedir' Birlioin
en rlst meclisi olan "Temsilciler Mec'
lisi "ni oluqturanlartnkiler harig, uye'
lerin isinilBri glzli lutulmaktadrr.

Otonom yerel gruplartn yeralhnda
qalrgmaya uygun yaprsr ve dl$ Ulke-
lerl6, 629lllkl6 balr avrupa sondlkala"
rryla kurdu0u s0rekll iligkiler
sayesinde SMOT bugune kadar
ayakta kalabilmigtir. YurUt0len qalrs-
ma ilk planda SMOT taraftndan yayF
lan yeraltr basrnr ile, iggi haklartntn
qionenmesini doyurmak dogrultu-
sundadtr. Bu amaq iqin bilgitoplayan
bir araStrrma komisyonu olugturul'
mugtur.

Aynca, Paris'te stnlr dtgt edilen
temsilciler meclisi Uyelerince y0rutu-
len bir iilke drgt temsilcili$i kurulmug-
tur. SMoT'un dizenli olarak
yaylnlanan haber organt "Poiski"
dergisi, ulke iqinde ve dtgtnda duzenli
bir haber akr$rnr saglamaktadlr.

SMOf qahsmalannda sendikal e{i-
limi vurgulamaktadtr ve bundan do-
lay yalnizca genel hakstzhktan yola
qrkmayrp, sovyet toplumundaki 3os-
yal kargthklan vurgulayan ilk muha'
lefet grubudur.

Tabii ki otoriteler, KGB'nin de yar'
drmtyla, yapllanmalan ve hala gdre-
ce zayrl olan Org0tlenme seviyesini
parqalamak igin ellerindon geleni
ardlanna koymuyorlar. Hemen he-
men 1978'in tum kurucu Uyeleri Psi'
kiyatri kliniklerinde, galr$ma
kamplaflnda ya da sUrg0nde bulun-
dular v€ya halen oralardalar. SMOT
0yesi Vladimir Skvirsky 1983 Ocak
ayrnda 13 yrl qahgma karhptna mah'
kum edildi. "Poiski"nin yayn kuru-
lu 0yesi V. Gerschuni, 1983 Nisan
aynda bir psikiyatri klinioinde zorun'
lu tedaviye altndt. SMOT.Temsilciler
Meclisi Uyesi A. Skobov, 1983 Ma'
ysmda bir psikiyatri klinilinde zorun'
lu tedaviye alrndr. SMOT temsilciler
meclisi 0yesi V. Sengerov 1983'de
7 yrl aorr Sartlarda galtgma kampt ve
5 yrl sorgon cezalanna mahkum
edildi.

Subat 1987'de SMOT bu Eyeleri'
niri serbest brrakrlmasr igin bir bildiri
yaynladr. (Bk. KARA'ntn 10. saytsl,
9.n.)

SMOT'UN
28 Eklm 1978'dekl
KURULUg BiLDlRisl

Biz, Utkemizin.Qalrganlann 0zglr
Mesleklerarasr Birli!i'nin TSMOT)
temsilcileri, onun oyeleri laraf tndan,
agaordaki bildiriyi aEklamakla g6rev-
lendirildik:

icinde bulundu0umuz zaman kesi'
tlnde 0lkemlzde, devlelten baolmsrz,
lgellgrln mentaatlerlni doorudan lem'
sil edebilecek higblr 619irl bulunma'

'makladrr. Yonetimle olan bildik
anlasmazltklarrn QoOunda iggiler
megru haklannt ve menfaatlerini ge-
cirli kllamamaktadtrlar. Bunlarln ne'
ienleri: haklartnt tam olarak
bilmemeleri, taleplerini hakll bir teme-

' le oturtma yeteneksizligi, kamuoyun-
ca destekten Yoksun olmalafl ve
baskrlardan korkmalarldlr. Hakslzll-

Oa uOrayan iggilerin yahtllmlg bir bi-
cimde verdikleri mfrcadele 9o0u
iaman b0rokrasi ayglllnln formalite'
leri ve rUsvet sistemi iqinde iyice zor-
lasmaktidrr. Bildioimiz
aniasmazhklarrn qo!unda resmi sen'
dikahnn s6revlileri fabrika y6neti-
minden yana tavlr almakta,
konumlannt hiQe sayarak gallganla'
nn menfaatlerine ihanet etmekte ve
devlet aygftntn dogal uzantl$ olmak'
tadrrlar.

Bu yizden SMOT uyelerinin Qeqitli
faaliyet alanlanndaki'ekonomik, sos'
val, kEltorel, dini, g0ndelik ya$am ve
6olitik- haklarrnrn zedelenmesi duru-'
inunda, geqerli kanunlar vo Sovyet
v6netiminin lmzalamtg oldu0u ulus-
lararast anlagmalar Qerqevesinde,
olasr b[tun yontemlerle savunmayl
kendine amaq edinmigtir. Aynca
SMOT igqilerce agllan davalarln hu'
kukl aodin dooruluUunu aragtlrmak,
bu davalan g6revlilerin bilgisine sun'.
mak; bunlarln daha qabuk sonuqlan'
drnlmastnda qaba gOstermek, '
olumsuz kararlar allnmasl durumun'
da bunlarib0yuk bir yaygrnhkla Sov'
vet ve D0nya kamuoYuna duYurmak
imacrndadrr. 0ve olmayan iggilere
yardtm etmek idin sMoT iginde bir
qah$ma komisyonu olusturulmu9tur.
(...)

Kayneklar
A. Sihwendtke (Red.) Arbeiteroppo-
sition in der S.U.
(rororo aktuell)
K: Schlogel, Der renitente Held
(Junius Verlag)
Das Unterirdische Feuer - Texte der
SMOT
(Edition Tiamat)
Sozialistiches Osteuropa' Komite€
(hro.)
O s-teuropa ' lnfo 54
Le Monde Lib€rtaire (Paris) 653
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EKIM DEVRIMINDE
ANAR$iSTLER

ALEXANDRE SKIRDA (.)
DIHEKTE AKTION

QEVIFEN : GoREB TOZAN

1905-1906 Rus Devrimi, 1 2 yrl
sonra gergeklegen olaylenn genel bir
provasrydr. Bu ilk frrtrna, devrimci
olarak lanrmlanan partilerin (sosyal
Demokratlann Mengevik ve Bolgevik-
, Sosyal-Devrimcilerin ve Birlegikle-
rin (yahudi Sosyal Demokrat Parti)
programlanndaki acizlikleri ortaya
grkardr.

Etkinliklerinin cthz olmast lse. ha-
reketin bl:yr:lk orenda durulmasrnr ve
yenilgiyle sonuglanmastnt beraberin-
de getirdi. Tabandaki saytsE mililan,
ki bu 6rg0tlerin en aktif kesimini otuq-
turuyorlardr, bunun farktna vardt.
"Yaomurdan sonra topraktan ftgkt-
ran mantarlar" misali, kitleler haiin-
de ya anar$ist gruplann iginde yer
aldrlar ya da kendileri boylesi grup-
lar olugturdular. ('l ) Bu gruplar, mU-
neccimlik ve tarihsel hesaplar iqinde
bogulmalanna izin vermden, dooru-
dan faaliyet temelinde eahsttlar.
1906 ve 1910 yrllarr boyunca-qark-
0a ve onun yardakQtlanna, sonuna
kadar nastl m0cadele edilecegini
g6sterdiler.

Bu toplumsal mucadele birgok g0-
r0n0Se sahipti : Grevlere dogrudan
destek, baskrnrn temsilcilsrin€ ya da
yandaglanne (qarlrk yanhlan, kapita-

(') Metin, A. Skirda'nrn Les andtchis-
tes dans la rdvolution russe, Paris
1973 adlr kitaba yazdtfii L'octobre li-
bartalre baghklr onsdziin ksaltdmE ha-
lidir. Almancaya Jutta lBerendt
larafrndan gevrilmlg vs lk kez Die Fra-
ie G$ellschaft, Hanno\.sr, '

Nr.1 /1 981'da basrlmrgtrr,

listler ve monar$inin temsilcileri) kar-
gl silahlr m0cadele ve suikast. B0tUn
bu eylemler, gazete, bildiri, dergi
vs.nin genig halk kitles-i iqinde yay-
grnlagmasrnrn yanrslra gerQeklegtiri-
liyordu. Bu konuda bir ,ikir vermesi
agrsrndan, I 904-1907 ydlan arastn-
da gerek Rusya'da gerek yurtdtgtn-
da basrlarak illegal olarak 0lkeye
sokulan 23 farkh liberter yayrn orga-
nrnrn var[gr g6sterilebllir. (2) Faali-
yetler igin gereken araqlar ise
mUlksUzle$tirme (Expropriation-
krsaca "ex" diye anrlen) yontemiyle
saolanryordu. Belirli gruplar, toplum-
sal m0cadeleden ziyade "ex"e y6-
nelmek gibi adrmlar attrlar. Terorizm
bazen, politik ifadenin tek bigimi ola-
rak algrlandr. Kendilerin i

"besmotivniki" (gerekgesizler) diye
tanrmlayan Ravachol ve E. Henry,
yandaglan vardr. Buna paralel olarak
daha kararh eylemler de gergeklb$-
ti: Eski Sosyal-Devrimci daha sonra
anar$izm yandagr Bonssov, t 907'de
6l0me mahkum edilen bir grup Po-
lemkin zrrhhsr denizcisinin kagmala-
nna yardrm eder. 1909'da, 27
yagrnda, Sivastopol'da tutuklantp
idam edildioinde, qrubunun 109 Uye-
si de onunla birlikte yargrlandt ve ddr-
d0 daha idam cezasrna qarphnldt. (3)

Gulai Polie grubu, Exaterinoslaw'lr
militanlarla baolantryr 0q illegal mat-
baanrn "ex"i sayesinde saolryordu
(Bunda aktif olarak yer alan N. Mak-
hno 19 yagrnda tutuklanarak 6lum
cezasrna garptnldr. cezasr daha
sonra 6mur boyu hapse Sevrildi).

Mocadele eden liberterlerin sayEF
Inr, bask !i6 zulm0n boyutlannttasav-.

vur etmemizde, rus anargist dergi
"Bruiewestrik"in 1 908'de yaylnla'
nan bir saystndaki liste bize yardlmcl
olabilir: 1907 yth boyunca sadece
Odessa'da I 70 anarSisi tutuklanmlg
ve h0k0m giymigti. Bunlardan 610me
mahkum edilen Yaklaqrk 50 kigiden
otuzu idam edilmi$ti. Aralannda Po-
temkin ayaklanmaslnln 6nderi ve eski
bolsevik sempatizanryken daha son'
ra anarko-sendikalist olan Matuien-
kov'da vardt. Boyle Yuzlerce ve
binlerce anar$ist devrime yuksek bir

' bedel odediler: bolsevikler onlan dq'
talayamadtlar, ancak rus anar$izmi'
nin bu d6nemi ozerine fikirlerini
s6ylemekten.de kaqlndllar.

Bu arada gegitli liberter qekirdek'
ler, eksiklik ve hatalanna ragmen ig"
qilerin arasrnda da laaliyet
gosterdiler. Zira igqiler, sorg[nden
ya da "legal" alandan, hig bir tehli'
keyi gdze almadan iletilen vaatler ve
politik ahlak derslerinden ziyade, is-
temleriii dolaystz yoldan gerqekleg-
tirilmesi e$ilimine Yatkrn hk
g6steriyorlardt. (4)

191 4'de baqlayan savat, tanlnmq
militanlarden oluqan bir grubun,
Fransa'ntn takdiriyle oraya yerleg'
melerinin de etkisiyle ("16'lann a9lk'
laifiast" ) Kropotkin, Grave'. ), rus ve
uluslararasr anargist hareket aolr bi(
krize girdi. Militanlarln goounluou,
savagan devletler araslnda bir ayrtm
yapriadlklannt aqtklayarak, uluslara'
rasr prensiplerini korudular.

O donemde hemen hemen botirn
rus militanlar ya Lllke dqlnda (Birle-

Sik Devletler'de g0nl0k gazete qrka'



rin bir i99i 6rg0t0 yaklagrk 10.000
gogmeni barrndrnyordu) ya c€zaev-
lerinde ya da Sibirya'da s0rgundey-
dl. Kenav'€ g6re, o tarlhls Rusya'da
220 Uyesi olan 6 sktif grup taallyet
goslerlyordu. 1917 $ubat devrlmi
harekette ahg madrk bir genlgleme-
yi b€raberinde g6tirdl: Saylstz tuluklu
serbest brrakrldr, g@msnlsr geri
d6ndrl, propagenda iilevl en y€tkin
gekilde 0stl6nildi ve 0y6 saylsl inanrl-
maz blr hEla arlmaya bagladr: 1gl 7

. Haziranmda Moskora FEderasyonu'- ,

nda 60 ayn grup blrlegmlgken, Pet-
rograd anargishkom onlsl
Fedoras)ronu Eklm o€vrimi arir6in-
de 18000 Uyey€ sahipti. Kanev, bu
f€dorasyonu n sekrelerl olan Bre,br,-
mann'den aktenyo l gl T'de Mos-
kova Fod€rasyonunun aktlf blr 0y6sl
v6 Mechno har€katlnln tarlhQlsl olan
Peter Anlnof , nls anErglst mllltanla-
nnrn sayl3mrn 30-40 bin clvannda oh
duounu tahmin €diyor. ("Mass6s"
dergiEinin Kasrm 1947 tarihli .l2. sa-
yrsrnda da Mett taralrndan b6lir-
tiliyor).

Anargistlerin temmuz g0nlerinde-
ki rolleri, 6zellikle Yartguk ve Bleinc.
hmann'rn etkileri yaygrn olarak bilinir.
Bolgevikler kendilerini gagktn bir hal-
de drgarda tutarken Bleichmann, bi-
rinci Makinalr t0fek alaytna
-Petrograd'da bulunan, seqme as-
kerlerden kurulu olan bu alay o gl.in.
lerin vurucu girglerinden biriydi-
"topragr, isletmeleri, fabrikalan ve
evleri ele geqirmek iQin iktidan etki-
siz hale getirmek" 0zerine qa$n ya.
pryordu. Gkt. Kornukot.) Kerenski
h0ktmetine kargr genel desteoin an-
lamsrzllrnr ortaya koyan ve sosyal
devrime ula$mak igin tek m0mkun
yolun silahh .ayaklanma oldu0unu
g6steren bu gonler olmasaydt (bol-
gevikler ne kadar katuhrlarsa kahlstn-
lar) Ekim hig bir zaman
gerqeklesmezdi. l(aney, bu donem
boyunca anargistlerin kazanrmlarrnl
tasvip ederken, bunun "bir devrimin
nasrl yaprlmamast gerektioinin" bir
6rne0i oldugunu da ekliyor.

Bunun yanr sra Kanev, Lenin'in
191 7 9ubat ve Kaslm aylan arasrn-
da yazdror ve anargizmin elestirisine
atlettioion makal€ye de kargr Qrkryor.
Lenin, partisinin de iQinde bulundu-
gu_ ikilemi Soyle ortaya koyuyordl:
"Ontlmrizdeki mucadelede bolsevik-
ler ya devrimci eylemlerin bagrna ge-
qecekler ya da kitleler, anlayrglan
doorultusunda anar$ist tarza yone-
lecekler. " Aynca gunu da ilave edi-
yordu: "Anargizm oportUnizmin
g0nahrna kargr bir ceza, onun kargr
kutbu olarak geligen parlamenler
Kretenizme' bir lepkidir".

Len,n, sovyetlerin ll. kongresini
beklemeksizin, iktidan ele geQirmek
istiyordu, "aksi halde anargizmin
kargr dalgasr bizden daha g0qlLl ola-
bilir". Daha sonralan aynt durumu
ba$ka bir tarzda aqtkllyordu: "Anar-
$izm tehlikesi bir devrimde st:lrekli
olarak varolacakhr" ve "Anar$izm-
den kar$r-devrime bir adtmhk bir me-
safe vardrr." (7) Arttk, kestaneyi
ate$ten almalan iqin anarSistlere ih-
tiyaglan kalmamgh;

iki anar$ist denizci Justin Suk ve
Anatol selesniakov, duYufi u belirle-

(' ) Kretinizm: Gelisiminin durmasty-
la ortaya qrkan v0cut biqimsizli0i (qn).

yen eylemlerin 6nderlerindendiler.
Krzrl ordunun kurulma fikrinin ilk or-
taya atrldEr 2 Aoustos, 1917 tarihli
toplanida yer alan be$ kigiden biri de
Suk'du. Bolgeviklerin dolambaqh ta-
vrrlan karglsrnda gunlan s6yl0yordu:
"Kedi gibi cioerin etrafrnda d0n0p
durmak zorunda deoiliz. Burluvaziyi
defetmek igin beklemeksizin, hemen
gimdi ba$lamahyrz" (7a).

Krghk sarayrn ele geqirilmesinde
Suk, Schiisselburg tersanesinden
ikiyUz krzrl ordu muhattzrna komuta
ediyardu. Selesniakov, taarruzdan
sonra komutanlEa getirildi. Daha
sonra ulusal meclisten (8) aynlmast
izerine bir s0re QEKA tarattndan
arandr ve beyazlara kar$t qarptqtrken
bir zrrhh trenin onunde 61d0. SUK'-
da daha sonra beyazlarc kar$t girig-
ti6i bir mocadelede yagamtnt yitirdi.

P€trograd sovy.etinin yanr srra
olugturulan, Askeri Devrim Komitesi
KurmayhSrnda dort anargist de yer
ahyordu: Komunist-anargist g/eich-
mann, baormsrz anargist Bogatski ve
iki anarko-sendikalist M 9afo, ile E.
yartguk. Sayrsrz anar$ist, Kerenski,
Krasnov, Denikin ve dioerlerinin ydn-
lendirdigi beyazlara kargr savag ver-
mekteydiler. Yine Kanev'in belirttigi
gibi sovyet toplantrlanna kahlan be-
lirli sayrda anargist sovyet y0rotme
komitelerinde de yer allyordu.

Ekim g0nlerine kadar sovyetlerin
iktidan igin srk srk birlikte m0cadele
s0rduren anar$istler ve bol$evikler
arasrnda her$ey iyiydi. Ta ki, bolge-
viklerin kurulan "sovyetik" yonetimi,
kendilerine mal etmeye, herieye
h0kmetmeye ve zateri tekellerine al-' maya qahgmalanna l€dar. Bir donem
birlikte m0cadele eden, ortak deney-
lerde bulunan eski muhalef8tin nite-
lioi daha berrakla$h; bir yanda
merkezi iktidar ile 6zdeglegen otori-
ter devrimciler di0er yanda kendi is-
tekleri ijoorultusunda sosyal ve
ekonomik yagamrn dogrudan ve bir-
likte ustlenildigi, devrimle birlikte ya-
ratrlan temel 6rg0tlerin
"sovyetlerin"(en genig anlamryla,
yalnrzca 0lkenin konumuna ve co!-
rafi yaprsrna baormh birlikl€r degil ay-
nt zamanda igletme, labrika, k6y ve
ilqe komiteleri gibi yerel ekonomik 6r-
gr.itlenmeler olarak algrlanmasl gere-
ken) yanda$lan.

Kansv, b€nzer yayrnlann ve mili-
,tanlenn yerettrklan eylemliliklerln,
anargistlsrin derln kOkl€r saldtklan
'21 gehirde gergeklegtioinl belirtiyor
(b0tiln bu lstatistiklor yalnEca Rus-
ya igln geQerlidir; Ukrayna, Karkas.
,a agrfl Ulkeler, Sibirya ve Balhk
olkeleri bunlara dahll deoildir). Yln6
Ken€v'6 g6re, anargistlerin etklleri,
Rusya'nm 73 gehrinde yaygmlagma.
lanyla birllkte, 1918 ytllanntn bagla-
nnda en y0ksek noktaya erigti.
Anatal Gorelik, 191 7 ve 1921 ytllan
arasrnda Rusya.ve Ukreyna'da 100
kadar liberter gazete ve d€rginin ya.
yrnlandUrnr b€lirtiyor.

Yandaq saytsrndaki bu geligtm, Ca-
kqan kitl€ lqinde (anargizmln) kabul
g6rm€si ve verimli yanktlar uyandtr-
masr sayesind€ gergeklegmi$ti. Pet-
rograd ana rgist- kom 0 n ist
Federasyonunun g Hazlran 191 7 ta.
rihinde organize etti0l toplanttye 95
labrika v€ asked birlik dolegesi kattl-
dr. 2 gun sonra bir bagke toplantda
150 fabrika ve askeri birllk temsilci-
si biraraya geldi. Bu toplantda segi.
len, "Geqicl Devrim Komltesi" olarak

' 
adlandrnlan Kollekti{e, bolgevikler de
delege gondermigler, ancak parti
merkez komitesinin m0dahalesi so-
nucu geri Cekmiglerdi.(5)

IE
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komiserlori sovyeti) mesrula$an ikti'-
danna kargr girigtioi mUcadeleyi re-

iim, b6yle odullendirdi.

Dikkat edilmesi gereken bir noka
da Kanev'in gkardror bilgilerin yalntz-
ca Petrograd'la stntrh olmasldlr. Bu,
her ne kadar ona, 0lkenin dioer b6l'
ge ve gehirlerindeki argivlere ulagma
izni verilmedi0i anlamlna gelse de,
Pelrograd igin soylenenler tUm Ulke
igin gegerlidir.

DiPNOTLAR

(1) Akt. P, /4yrich "Flussian Anarc.
hists", aynca bkz. "Almanach der
anarchlstischen Bewegung in Russ-
land", Paris 1909.

(2) E. Saleski'nin "Die Chronologie
und Bibliographie der Arbeiter bewe'
gung in Russland" adh eserl ve Ta-
tiana Ba-kunin - Ussorgine'in "Rus
ve Slav Ulkeleri Defterlari"nde yaytn-
lanan "Bibliographie der Slawischen
Zeitschriften" bagkkh makalesiyle
kargrlagtrflnrz.

(3) Bkz. Anisrmor "Katogra i Ssylka"
(Agu Ceza ve Surg0n), Moskova,
10, 1932

(4) Bolgevlkler hem legal hem de il-
legal taktikleri kullanryorlardr ve Qar-
llk Duma'srnda kiquk bir delege
gruplan vardr. Bu noktada, Ma,inovs-
kl'nin konumunu hatrrlatmakta fayda
var: Duma'dakl bolgevik grubun bag-
kanr, parti merkez komite 0y€Ei ve bu
nedenlerle Leninin de gdzdesi olan
Malinovski, bir aian provakat6rd&.
1918'de gerQek yuzl ortaya grkartrl-
dr ve vuruldu. 191 2'de bir bagka pro-
vakali,t Jitomirski ile "Pravda"yr
kuran da ay Malinovksi idl.
1972'da Brejnev rejimi gatafatl bir
bigimde "Pravda"nrn 60. kurulug yrl-
donumrlnu kutlarken, bunlar da za-
ten 6rtbas edilmiqti.

(5) Eoer bu olaylar anargistler tara-
trndan aktanlmrg olsaydr, bilingli bir
kayrrma sdz konusu edilebilirdi; bu
nedenle Kaney'in resmi agrklamala-
nna lwoprosi lstonl (Tarih sorularD,
yayrnlayan S.S.C.B. Bilimler Akada-
m6si Moskova, No:g, 19681 agtrkk
verdik.

(6) 4 Temmuz .t 
91 7'de, Petrograd'-

da, kendilioinden devrimci bir ayek-
lanma gerqeklegir, fakat bashflhr.

(71 Kanev' in aragtrmastndan

(7d E. N. Kernukol, Ekim Devrimi-
nin hazrrlanmasr ve zalerin kazanrl-
masr sUrecinde Bol$evik Paiti'nin,
k0Q0k burjuva-anarSist devrimcilere
kar$r gahsmalan, 1966.

(8) Kronstadt'da bir heykeli dikilerek
onurlandrrrlmasr neye yarar. Liberal
ve parlamenter sistemden sonra,
sovyet iktidaflnrn qarprk bir g6rontu-
s0yle onun iglevlerini tstlenmeye ga-
lrgan Sovnarkom'un (Halk

- i HTiMAL I(i 56YLE OLDU : 
,
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'ADALET MulruN TEMEL|DIH,,
Hz. OMEB

Her yarat,ct gtldi bir milkiyet gi-
dastyle gdlgelennaktedir fi ). Taiihl
kogullanmelar gUnUm0z miilkiy€t an-
layrgrnr ge?itlendirtr v€ bu (bgmer
aresndaki larklar birbirln6 alternatil
gibl g6r0n0r, g6steritir ya da vicdani
bir g6revmig gibi 6yle gdrmeye gabe-
larE. B6li90m0 olanekt m0lkiyete
b6hi90ma olanaksE mtllkiy€tin alter-
natif gdsterilmosi gibi. furun pni y*
ni elna gd<arle gibi (bazen esklnin
0st[ boyanarak da olablll') yenl yent
progrdmlar (Uttl olduou varseytlan
taraziyeler de olabillt sunnek dq .

INSANI;,RIN lsteurcaiul oigeyURABILEaEKLERi xoguuAn
YARATMAKTIR @.

, H. Ertan €gitlikten soz €dorken
"onu nesn€llegtirmeyi' ' insanrn g0-
d[sel ahlagrnrn bir pargasr gibl g6s-
termeye gaftgryor. Ahlak 6rg0su adt
althda, insantn doCayla daha dooru-
su hawansal godoler ile benzsrlikle-
rinin, tasarladGt ve genlg anlamda
i9erioini bilemedi0imlz ahlakt g0d0ler
6190srln0n tarttgmasE kabuliin0 ge-
rektiriyor santyorsa O'na kattlmlyo-
ruz. Nastl kogullandotnt bllmodioimiz
insani gtldUlere, nastl kogulland0tnt
bilmedilimiz hayvansal g0dolerte
benz6rliklerinin aqtkltk getirmesini
b€klemek ya da bunu ygterll g6.mek
agk bir yenrlsamadr. Egitlik molkiye-
tin deoil, mUlkiyet tutkusunun temel
koguludur. Egitlikten diyalektlk olerak
bile s6z edilsmiyorken; onu 6zg0rl0k
ortamlannda var etmeyl dUglemek,
6290nhlklere 629urltik tanrmaye de-
gil, yeni yasalar tlretmeye ve otorite-
ler yaratmaya y6neliktir. qUnkI
egitlik 6zggnl0klere ' 6zg0rl0k tanr-
makla eg anlamh deoildir. Bu da B.
Fussell'rn " Yasalar yenilik getirenle-
re karg her zaman digman, yenilik-

' giler de hemen her zeman bir
dereceye kddar anarglsttirler G)."

KARA dergisinin 1 1. sayrsrn-
daki "EglTLlK" varsayrmla-
rtna ait teredd0tler.

auGnn ereg

S6z0nde herkesi kendisine bir yer
bulmaya zorlar; bu zorlamava ben
kendi adtma fazla dayanamaziam H.
Ertan'tn beni kendisine d0Sman ola-
rak gormesinin gecikmemesi qereki-
yor. Egitlik yoktur ve olamaz demek
'"Alg anmayan vartK manhksal ola_
naksEhktr, dolayw ile de hicbir var-
hk alg dnamadQt s?rece vai olamaz
(4.r. " ile eS anlamltdrr ve aigllarrna g0-
venemeyenterin anlayabileceoi bir ej-
derhadtr. Bunun drgrndaki her
laraziye ust0m0zden atamadtOtmtz
yanltg kogullandtrmalann (6zeflikle
maddeci bilgilerle yr.tktendigimiz yrt-
lardaki) ortaya qlkirdr!r ta6ulardrr.

Ozgrinluklerin 629iirlitklerle vardrk-
lan yerlerin (aynr dtlzlemde bile olun-
sd adr 629Unloklerin birbirinden olan
larkr nedeniyle esitlik olmavacaktrr.
Esitli0i saglayabilinek iqin 62s0nt0k-
leri bir etme gabalanntn, hangi zor.
balrklarla nerelere varaCa6 rnr
d0S0nmek bile, eQitlik varsayrmin,n
6290rlUg0 nastl kemirmeye baglaya-
caotnt anlatmaya yeter. 0zgr.irlrjk igin
yaprlan savaglara egi ik ya da buna
benzer faraziyeler sunmak bu savag.
lan k6reltmekten bagka bir iSe yara-
maz. Egitlioe gereken 6nemi verme
gabasr adt alttnda "6290r kaltntnca
da bir yerlere ba{lanrlabilmeli' ' tutku-
su mu canlandtfllmaya qalt$thyor?
Ahlak 619Usu adt alttndaki tom var-
saylmlarda da bu tutku canh tutulma-
ya gahgrfuyorsa ne k6tu.

Varolan hergeyde oldu!u gibi var-
sayrlacak hergeyde de lemel on ko-
Sul .629urlukiUr. 0zg urtr.ik,
varolmanrn temelidir, deger belirleyi-
cisi de{ildir. Agrkcasr bu temel en il-
kel biqimi ile en bagta arantr. Son
durum iQin de hergeyin en oncelikli"
sidir ve yine deoer belirleme birimi'

de$ildir. On kosulun gorqeklenmesi-
nin ya da gerqeklenmemesinin son
durumu belirleyeceSi muhakkaktrr,
ancak bu durum deger belirlemesi
olarak deoil, varolug belirlemesi ola-
rak gerqeklenebilir. QUnk0 629UrlUk
ya vardrr ya da yoktur: ondan ktsmi
ya da q6reli s6z etmek m0mkun de.
6ildir. OzqUrl0k 6n koguluna haiz Oz.
g 0 n l0klerden eg itlik le r
yumurtlamasrnr beklemek hayal krrrk-
h0rnr bagtan kabullenmektir, QBnk0
0zgunl0kler hiqbir zaman egit olma-
mrqtrr ve olmak gibi bir dertle de kav-
rulmazlar. Tabii ki zotlamaya
varabilecek uygulamalann ve varsa-
yrmlarrn 6n kogulu gergeklemedioini
bilmek kaydr ile. Yoksa H. Ertan gibi
kutsayrverdigimizde egitlifi i, "kendi-
mizi e$it hissedip 6yle davrand0tmtz
zaman onu ele geeireceoimizi sant-
flz. " H. Ertan, O. Konur'un dedigi gi-
bi "6zg1rl0k kavramtnda agtk
braktqt yeri bagka bk kavramla 'egit-
lik'le doldurmaya ydneliyor 6). ijs-
telik H. Ertan'tn "6z90nlukler ve
toplumsal iliqkiler drizlemi" diye ge-
qigtirdigi duzlem hiqbir zaman bir
d0zlem tegkil edememig birbirinden
gok farkh birden lazla dizlemlerdir
(6z90nl0kler sayrsrntn bir fazlast ka"
dar). Eoer farkh olan d0zlemleri bir
etmeyi becerebilseydik zaten mate-
matik anlamryla e$itligi kabul ederdik
olup biterdi. Matematiuin sayt oyun-
larryla yakaladrgr egitli0i yagama ge-
Qirmek, boyutlann larklt olmast
nedeniyle imkanstzdtr. Ustelik kendi
sisteminde kendini doorulamak sis.
temin dogrulugunu aqtklamaz.

Aynt sayrda F. Toprak ise egitli$i
egitsizlikler deryasrnda yok etmeyi
denemig ve bagarmrg. Bu bagarrnrn
temelinde esitligin aranmamastntn
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Enslin, Raspe ve Baader anrldr
Federal Almanya'nrn Stutgart kentinde, Krzrl Ordu Fraksiyonu (RAn Uyelerinden Gudrun Enslin, Jan Carl Ra-

speveAndreas Baader'in 6ld0r0lmelerinin 10. yrld6n0munde prolesto gosterileri dozenlendi. Bilindigigibl RAF'rn
dnde gelen riQ lideri h0crelerind6 asrlmlg olarak bulunmuglardr. Yetkililer tarafrndan intihar ettikleri 0ne s0r0ld0,
ancak pek Cok kigi bunun cinayet oldugu fikrinde birlegiyor. Stutgart kentindeki protesto gdsterine katrlan kigiler
ve otonomlar bu cinayeti nefretle krnadrlar. Gdsleriye modahale eden polis otonomlardan maskelerini qlkarma-
larrnr istedi, aksitakdirde gosteriyi iptal edeceklerini sdyledi. Y0r0yrlqqulerin bunu reddetmesi tzerifle polis g6s-
teriyi daortmaya kalkr$tr. qatrsma Qrktr. Polis bir Qok gostericiyi gozaltna aldr. (17 Ekim 1987)

,llaj

7

yatmasr, bize eiitlik tabusundan ve
egit davranma sevdasrndan uzekla-
.$rldrkqa daha srcak ve daha d0rost
yaratrmlann canlanmasrnrn kolayla-
gacagrnt hissettirdi. Bu arada F. Top.
rak rn kadrn, erkek, beyaz, zenci,
arap gibi kavramlarrn kdkuno neler
yUkledigini bilemedi0imizden O'nun
"Kdklerimize tutundugumuz s0rece
geligip agrlabiliriz" sOz0nden anla-
mamrzr istediklerini pek iyi anladrOr-.
mrzr s6yleyemeyeceSiz. Ayrrca
"VaroluQ bigimi ezildiginde, varolu-
iu savunmaktan Qok kavga ediliyor"
s6z0nde de sanrrrm biraz abartma

var; yani elrafrmrzdaki kavgalen ve
kavga edenleri bu kadar basite almak
(onlan bellek yoksunu olarak g0r-
mek) hos gelse de pek AKILLICA 6)
gelmiyor.

Sonuqta seqimimiz O. Konur'un
da dedigi gibi iki anlayrgtan birine
do$ru itecektir bizi Esitsizligin uyum-.
landrdqt ama bdylece sonsuz Qegil-
lilikteki lzlerin faikhh|iru korudulu
bir zihniyet ya da doga 0st0 yaratot
kargtsnda eoit olan ortalama ve ol-
dukga nrurh bir zihniyet (n.

1 . B. Russell (siyasal idealler, s.1o)

2. K. Demir (b0t0n programlar itGan-
szdrr, KARA 3, S.13)

3. B. Russell (siyasal idealler, s.70)

4. A. Denkel (bilsinin temelleri s.68)

5. O. Konur (amargi ya da 6zg0rl0k,
KARA 5, s.5)

6. S. Alaca (akrl va., akrl uar, iARA
1 I . s.23)

7. O. Konur (amargi ya da 6290rl0k,
KARA 5, s.5)
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- Ktsaca lepanyo! Anarglel Hareketi -

1840'lr yrllarda lspanya'nrn Katalonya bdlgesinde, pro-
udhon'cu 0retim ve t0ketim birliklerinde iladesini bulan
dzghrl1kQ1 bi hareket otu$iu. Bunun sonucunda kuru-
lan sendikalar 1854'te yasaklandt. Xatalonya'da ilk ge-
nel grev bu yasaoa kar$r oldu. Bu ytllarda but0n
lspanya'da anti-devletQi 0zg0rl0kgi-sosyalist fikirler ta-
9ryan, mricadele y6ntemi olarak dooiudan eytemi ve fe.
deratif 6190tlenmeyi tanryan bir iqgi Hareketi oluguyordu.
Bu.0rg0tler 1868'de 1 . Enternasyonal (Uluslararasr igqi
Birlioi) ite iligkiye gecliter. Bu yrtin Ekiminde Enteindd-
yonal'in anti-otoriter kanadtndan. Bakunin in yakrn arka-
dagr Guiseppe Fanelli Madrid'e getdi. igqiterie itiqkilere
ge9ti, Barselona'da bulundu. Fene,/i aynldrotnda artrk
lspanya'da ilk anar$ist gruplar oluqmugiu. B-u dUgOnce
ve 619otlenmeler tanm vo end0stri isqileri arastnda llir
qayrr yangtnt gibi yayrldr. Enternasyonal ispanya seksi.
yonunun 1870'deki ilk bdlgesel kongre$inde anargist il.
keler onaylandr. 1372'de akti, oye sayrsr 4s bin idi. Ve
aynr yrl Enterna.Byonel'i Haag'dski genel kongresinde
lsp_anyol deleq{:ler Marks'tn Ent€rnasyonal igindeki dik-
tetdrlik e0ilimine ve devletci sosyalist likirterine kargr gr-
krp Enternesyonal'in anti-otoriter kanadrnda'ybr
aldrklannr belirttiler.

1 873'de botUn End0l0s'e yay!lan.kdyl0 ayakianmala-
n anargist bir renk tagtyordu. 1874'te bir baskr d6n e.
mi bagladr ve hareket yeralttna geQt!" 1890'lr yrllarda ise
anargistler baskrya kargr giddet eylemler! d0zenlediler.

_ Buenaventura Durruti b6yle bir odamda do0du: 14
Temmuz 1896 Leon. Babasr bir derniryotu iggi-siydi ve
kendini liberier-sosyalist diye adlandtrryoiAu. diii t<rl otan
sekiz kardagi vardt. Bunlardan biri Ekim 1gg,t,te Astu-
ria ayaklanmsstnda, diOeri Madrld ceohesinde lasis er-
le savaglrken old[. DioBr 0e erksk kardesi de'cesifli
yerlerde fagisfl erle dov0qUrk6n 6tdfl er.

Y0zyrltn baqtnda G0ney ispanya'nrn her yerinde "dr-
$Ance'nin havarileri" ne rastlantr. Bunlar tiike boyunca
beg paraslz, yaya, egek strtlnda geu ip 'd0$0nceyi' anla.
trlar. Ve b6ylece yaygrn bir 66ronme s0reci baglar.

Her yerde bir Seyler okuyan k6yl0lere ve ianm isgile.
rine rastlanrr oldu. Okuma yazma bilmeyenlerin bir go.
gu da hareketin gazete ve bro$0rlerindeki but0n yazrlan

ES|N KARAMAN / TOLGA SEQKiN

aynnlrlan ile ooreniyorlardr. Her k6yde en azrndan blr
'aydrnlanmrg' bulunurdu ve bunlar ilk bakr$ta farkedile.
bilirlerdi. Sigara ve iQki iQmezler, kumar oynamazlar, ken-
dilerini ale,st olarak tantmlarlardt. 'Kanunen' evli
olmadrklan eglerine sadtk kaltrlar, .gocuklannt vaftiz et-
tirmezlerdi. Qok okur ve b0t0n bilgilerini bagkalaflna ak-
tarmaya gah$rrlardt.

1907'de ispanyol anargist hareketi bir reorganizasyo-
na giristi. Ve Barselona'da, 1916'da giinl0k bir gazete
haline d0nUgecek olan Solidaridat Obre,ra yayrnlanma.
ya bagladr.

1909'da Barselona'da Fas savagrna kargt anargist
ayaklanma pallak verdi ve genel grev ilan edildi. Halk si-
lahlarla sokaga dOk0ld0. Gemilerle asker gonderilmesi
engollenerek 60 kilise ve manashr yaktldt. Hareket kan.
la bastrrrldr. Bu arada bir gok anariist ile birlikte ,dzgor

okullar' likrininyarahosr Francisco Ferrer de idam edildi.
191 1 'de Madrid'de, ispanya'daki komunalist g6lenek(')

ve anarsist tikirler Uzerinde yUkselen CNT (Confedera-
cion NacionaldelTrabaio) kuruldu. 1 . Donya Savaqt bo-
yunca CNT, anti-militarisl ve entornasyonalist bir qizgi
izledi. Bu yrllarda klsmen sosyalist UGT (Union General
Trabaio)'nin de katrhmryla brly0k grevler oldu.

Bu arada genq Ourruli 6nce bir atelyede, sonra bir d6-
komhanede galtgarak gece okuluna devam etti. .l gI6,da
okulu terkederek demiryollannda gahgmaya basladr.
191 7'de Sosyalist UGf, Kuzey Demiryotu iggileri Gre.
vi ni ilan etti. Hok0metln isteklerini reddetmesi izerine
grav yayrlarak genel greveddnrl$t0. Sendikantn reformist
lavflna kargt Ourruti, bir gok anargist ve militan iggi ile
birlikte raylann pargatanmast, vagonlarrn yafrlmadr, de-
polann kundaklanmasr gibi eylemlere giri$ti. Huk0rnet or.
dunun yardtmtyla genel grgvi basttrdl. zO iQQi 6ld0r0ld0,
500'0 yaralandr, iki bini hapsedildi. "Ordu milleti koru-
mu$tu". 8u arada Durruti, bir qok eylemci ile birlikle
UGf'den atrldr.

O g0nlerde CNf gelismeye ba$lamrg ve ispanya pro-
leteryasrnrn buyilk bir kesiminin sempatisini kazanmaya

(') ispanya tarihinde k6yltiler srk srk ayaklantrlardt. KOy-
lerinde toprak sahiplerini m0lks0zleqtirmeyi baqararak
otorile bastrrana dek kom0nler halinde ya$arlardt. Bu
ayaklanmalara ve ayaklanmacrlara Comineros denir.

I



baslamrstr. Durruli de Asluria maden bolgesine gidip Re-

lorinist iendikacrlara karsr CNf nin anar$ist gizgisi iQin

m0cadele etmeye bagladl. Ancak igveren tarallndan ka-
ralisteye ahndt ve i$t€n ahldl. Sonuqta Fransa'ya kaQmak

zorunda kaldt.

-Durrutl Fransa'da-
191 7 Sonbahanndan 1920 bailanna kadar Paris'te ya-

sadr. Bu yrllarda bir yandan teknisyenlik yaparken di0er
yandan d'a Fransrz anargist iggileriyle birlikte tavlr aldlve
ilnlardan aok $ey odrendi. lspanya'daki arkadaSlarr su-
reklionu g'elmismelerden haberdar ediyordu. CNf 'nin,'l

milvondai fazl6 i99iyi orgrltlemig olmasl: monarsinin 96-
k060n0n yakrn 66i0nmesi; buriuvazinin, anarqist ve

cNi'li miliianlarr ve sol'kanat CumhuriyetQilerini yok et
rllekicin Pistoleros diye anllan silahlr geteler kurmus ol-
masr't0r0nden hab€rler Durruti'nifi lspanya ya

donmeslne neden oldu.

Srnrnn hemen yakrnrndaki san Sebastian a geqen Dur-
ruti, Ascaso ve Garcia Oliver ile kargrla$tr'

- Solidarnos '
1919'da CNI'nin 2. Kongresi Madrid'de yaptldt. Kong-

re'de alrnan kararlardan biri de "etkin olarak politik mi)'
cadele veren ya da herhangi bir siyasi partide yer alan
iggiler, CNT ijinde sorumlu bir gdrev yiklenemeyecek '

idi. CNf, m0cadelesini 'politik' olarak g6rmuyordu' 9r:rn-
k0 politik m0cadele iktidar m0cadelesiydi ve CNf, anar-
gist temelden yola gtkarak iktidart da{ttma amactnt
g0dUyordu. CNf 'nin burjuvaziyi toplusozleQme masasl-
na oturtma veya igqiler igin zam talebinde bulunma gibi
bir amacr yoktu. Sosyal devrim ve 0zgur bir yagam iqin
m0cadele ediyordu.

1919 da orevlere karsl devlet terdr geli$ti. Barselo-
na'daki qenll grevde binlerce i99i tutuklandl ve toplam
1700 s6-ne tutin hapls cezalarr vi:rildi' igverenler, Polis
Sefi Arleoui ve Sivil vali Martinez Arida ile igbirligi halin-
de oah$riorlardr. Sivil katil qetelerinin yanl srra 6zel bir
ooli! te'siilatr ve Sendikato Libre'yi kurdular (i$qiler bu-
ha san 6endika diyorlardD. Bu sivil qet-eler pek qok dev-
Iimci militana suikastlard0zenlediler. Ulkedeki tanlnmrq
anarsistlerden biri olan Sa/vador Sequi bunlar taraflndan
6ldu;uldtr. Bu baskt karqtstnda Duruti ve Ascaso gidde-
te siddetle karstltk vermeye karar verdiler. Boyle do$u-
nen 1 2 kadar airar$ist Solidarnos'u kurdular' Bunlardan

biri olan Ricardo Sans 96yle anlatryor:

"Fabrikatdrter, y1neticilerle de i€bifiAi yaparak ka'
til ceteleri olusturmu$lardt. Bunlar Qok iyi silahlan'
mls, ylksek Atret ala-n parah askerlerdi. Solidarnos
grubunu kurdugumuz srada yalnDca Barselona '
da 300'den fazla anarsist sendika tyesi ve Valen'
cia'h tekstil igQisi Beyaz ter1re kurban gitmigti
O zamanlar sildm eylemleri digtnecek durumda
de$ildik, 6z savunma yapma zamantydt. Bu y1zden
ve;el. birbkterini oturduklan mahalleden ve fabri'
kadan tantyan insanlar, hayalta kalabilmek iQin si-
lahlanmahydtk . ve paraya ihtiyactmtz
vard. ',...."1923 de Solidarnos un iyelerinin 9o'
Ou Asturia da toplandt. 1 Eylil de ispanya Banka-
srntn Giion €ubesi soyulacaktt. Eylem kurban
vermeden gerQekle€tirildi. Fakat bir kaq gin son-
ra Guardia Civil eyleme kat an bir kaQ yoldagn yo-
lunu Oviedo'da kesti. Qkan Qat$mada Eusebio
Prau 6ld0r0ld0. Prau grubun polis kurgunlany'
ta Olen ilk lyesi idi. Aynca polisin Kardinal Solde'
vilta'ya dLzenlenen suikastten sorumlu tuttugu
Dorres Escardin tutuklandL Poliste igkence gdrdA'
Oviedo hapishanesinde bir firar te€ebb1slne ka-
ttlan Eskardin Guardio Civil'in sorgulamasnda 0l-
d0. Eusebio Prau'nun kimli,ini polis asla
saptayamadt. Solidarnos grubu Prau' nun Barce"
lona'daki dul ve yagh annesinin geQimini sadlaya'
bilmek iQin kadnn yagadqt Pueblo-Nuevo semtinin

Pazannda bir tezgah kurdu ''
Solidarnos pek Qok soygun ve suikast gerqekle$tirdi'

Saraoosa baioisk'aoosu Soldevilla' nn 6ldtir0lmesi en

Oneriiiiterinaen' Ulridir. Eylem Sa/vador Segui'nin oldurul-
mesine karsr vaDtldl. Bu evletnin "failleri" Ascaso ve Dur-

ruti dn. Sold;viila bolgedeki pek qok kumarhane ve otelin

sahibivdi. Sendikalolibre'vi finanse ediyordu ve burasl
iqverenlerin kurdu0u getelerin kayna0l idi, t 9,t? 6€N€L

14iiDAHAL€ si
6RFViNg
/ tgo*

GuARDiA CiViL,iN
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- Durrutl yollards '
Primo de Flivera diktatorl0ou ile baglayan d6nemde

Durrutl,FransayegeQtl. O strada hapiste bulunan Ascaso
da anarslstlerin 0rgUtledioi bir lirarla kagarak oraya gel'
di. Bk cok lspanyol anargisti de Fransa'ya geqmigti. Bun'
lar Barcelona'daki yoldaSlarlyla irtibat halinde
diktatorlioe karst bir ayaklanma tasarladller. Barcelona'-
dakilerln Atarazaras ktglastna saldlnlanyla baqlatrlan
ayaklanma bagansrzlda u0radl. Frensadakilerin 9o0u iso
zimanlama hatasr yrlzundon slntrdan lspanya ya geqe-

medi. Artrk Paris't8 bagka bir gey yapamayacaklanna ina-

nan Durruti ve Ascaso Arjantin'e geqliler.. Arjantln'de
iscilerln buyuk ilgisiyle kargllandrlar, ancak lspanyol hu-
(iimeti b0tun Latin Amerika h k0metlerini bu iki devrim-
ci militana kargt uyarmrglardr' Her yerde arandlklarlna
dair afi$ler asthydt, Buna raoman botun Latin Amerika ul-
kelarini'dolagtlir ve harek€te para saolamak igin soygun'
lar yaphlar. Buenos Aires'de lramveyda otururken kendi
aliglerinin allrnda oturduklarrnl tarkettikleri bir g0n' Ar'
lantin'i terk elmenin zamantnln geldigine karar verdiler.

Paris'e gelen Durrul;, burada f'Jeslor Makhno ile tanlgh

Rus anar$istiolan Mafthno, bii kdylll ordusu ils 6nce be-
vaz orduvu venmig, Klzll Ordu lle yaptiol 62gUrluk sa'./a-

irnda yeriitip, onauiu yok olunca Parb'e kaQmak zon,nda
lialmrit. Durruti ile benzer kiglliklerl ve dzgir!rlkQU dev-
rim arilayrglarr, aralartnda gtkt blr dostluk i!lskisl yarattl.

Durrutl vo Ascaso'nun ortak bir dogleri vardl D0nya-
nrn botun b&yUk kenllerinde 0zg0rl0kQ0 dfi$0nceyi yay-

mak iQin yairnevleri kurulmasl. Durruti, "Enlellekt0el
drlnvairrn mertezi' ' Paris'ta Enternasyonel Anargist Ya-
vrn&l'ni kurdu. So/idarnos grubutlun lspanye'daki oye'
aed de maddi dostek saoladllar' Bir 9ok kit8p, bro$or ve
deroi vavlnladr. Franstz otoriteleri, Durruli ve Ascaso''
nun-XOttbret alana stqramastndan rahalsrz olmuslardl.

lspanya'd.? Cumhurlyet llan eCild:tinde bu yaynevi
Barselona'ye t8gtnmak istondi. Fakat, Port-Bau slntrka-
prsrnda Fransrz iandarmalan b0tun yaylnlan yaki!

1926'da lspanya Krah Xlll. Alfonse Fran$a'va bir zi-
yaret yapacaktr. Halktn nelrellni kazanmtg Bourbon ai'
leBinden gelsn ve anargistlsrin Franslsco Ferrcr'in
6lUm0nden sorumlu tuttuklarr Krsl, Fransa'da t$renle
karqrlanacaktr. Durruti ve,4scaso, onu t6ren siras!nda
Marseliaise egli!indo oldormeyi plEnladtlar. Fakal bir ih-
bar lzerine daha iqo girigmeden yakalandrlar. Bir ytl ha-
pis yattrlar. Arlantin hgkrlmetl de haklanndaki 6hlm
cezalannr uygulamak igin onlar! geriye lstedi, Franstz
snargistlerinin b0t0n flkede y&r[tt0d0 kampanya sonu-
cunda lkl halta lginde tlkeylt6rk €lm6 kogulu ile serbest
brrakrldrlar.

Durruli eqi Emillienne Morin ile tam bu gunlerde lanl+-
tL Ama ovlenmedil6r.
''Tabi ki biz hl? evlenmedik, Buneaventura ve ben .

Ne sanryorsunuz ki? Evlendlrme dairesine gitmek

anar$istlerde adetten ddglldk. Birbirlnize Paris' te
rastlan$ttk. 1927 y nda olmah. llen\z hapbten
gkm$tt. Bltan Fransa'da dev blr kamPany? yfrr]'
itlmtig. xa*amet taviz vetmek zorunda kalm$.

FRAN sA / .19 ,1 8

Serbesl brak mPlardt. Ourruti o g\n|n ak€am ar'
kadaslanm ziyardle gitmigti . Ben de oradaydm . Bir'
birinizi g1rdlk ytldnm a€ktrl,a tutulduk. Ve 6yle
dcvam elti."

Fransa'dan sfir0ld0kten sonra Avrupa'ntn hiq bir [l-
keei onu sivasi mirtteci olarak kabul ehedi. O da ?izlice
tekrar Paris'e dondo. Bir o0re scnra yine yakalanarak
srnrrdrgr edildi. Sonunda BelSika onLr kabul etti ve 1931 'e
kadar Broksel'de kaldr.

- lspanya'ya d6nii9.
ispanya'daki anargist grup ve lederasyonlar goqlerlni

koordine etmek amaclyla 1927'de valencia'da glzli bir
toplantr yaptrlar v€ bunun sonucunda FAI (Federacion
Anarkuisla lberica, okrgtu.

Durrufi, lspanya'da ikinci Cumhuriyei in ilan edilmesi
fizerine srirgondeki dioer anarsisller gibi Ilkesine geri
d6ndrl. Oriamr brraktQtndan farkll buldu. KimiCNItider'
ieri Cumhuriyet'in desteklenmesi fikrindeydiler. FAI ve
CHf sallanndaki militanlar ise anargist anlaytga baolt ka-
larak herhangi bir 'uzlagma'yt reddediyorlardl. CNI'nin
parlementer sisteme ve siyasi partilere kargl hoqgor0 tav'
rrnr elestiriyorlardr. Cumhuriyelin ilan edilmig olmasl halk
iqin yeni $eyler ifade etmiyordu. Devlet polisi ve ordusu
ile m0lkiyet iligkisi ile yine heryerdeydi, yine 6290rl0k yok-
lu.

Temmuzda Medrid'de CNT Kongresi toplandl. Gele-
cek g0nler iqin hareketi yeniden d0zenlemeyi
amaqfiyordu. Grevlsr tekrar baqladl. Devletin tepkisi 9id'
det killianrnak oldu. Earselona'daki ingaat iggileri grevin-

deGuadia de Asolro (H0cum ktalar0 grevcilere aleq aqtl.
Sevilla'daki b;r grevde 30 i$9i 6ld0r0ldu, Grevler ve ci-
nayelter sdrd0. Bu arada UGT iggileri m0cadelelerinde
deitekleniyor, etkisini de gittikge yitiriyordu. B0t0n bu
katliam!arin Cumhuriyetqi h[kUmet laraf lndan yaplldl0l

odz6nUne alrnrrsa Dui'rui ve diler fAi rnilitanlarrnln haklr

6taGri ottaoaarr. . Du r rut i, A {caso ue birgok FAI milita'
nr m cadelelerine para saglamak igin soygunlara girigti-
ler. Bunlar arastnda Giion daki lspanyol Bankasr soygunu
dnemlidir.



Durruti klsa s0rede micadelesi ve propagandaclhgl ile

igqiler arasrnda sevilen ve aranan bir kigi haline geldi'

"FAt her pazar g0n0 Montiuich-Park'taki salonlar'
da bir miting dhzanliyordu' Konugmed olara.k .he-
men her dela Cano Ruiz, Fransisa Ascaso, A'igro
iirera, Garcia Oliver ve Durruti gtktyordu : llk tgp-
tanttlara yatnzca birka1 yLz dinleyici gelmigtL Ama
konusmZalann' 1zellikle Garcia Oliver ve Durru'
ti'nin' antattkla aEEdan aOEa dotagnca arttk yer
yetmemeye bagladt. Pezetdan pazara binlerce ve

binlerce igqi geliYordu.

Durruti fevkebde bir konugmacJ degildi' Konug'
malan tutarszmq izlenini veriyordu, konugma sa'
netnn inceliklerinden hdberi yoktu. Yine de
insanlar hepsinden 6nce onu dinlemeye geliyorlar-

d. Giql vb benak sesi kitleler 0zerinde inandrnct
otuyoidu. Hig slsleme yapmadan, qok sade konu'
guyordu. Kaiabalqt geken, ondaki ategli ve tagkn
duyguydu."

' 'Durruti igqilere durmaden , Cumhuriyetgilerin ve

Sosyalistlerin devrime ihanet ettiklerini ' 
harieye en

bagian baglamak gerektigini s6yl0y-9tdl:t.. P?.rPz

Combina ve Arlura Perera ile birlikte, Figols'taki lin-
yit k1mir1 bdlgesine giftiler. Durruti madencilere
buriuva demokrasisinin illes ettigini ve zamanin
deirim icin otgunlaittglrl. sdyledi. Buriuvazi mllk-
slzlegti;ilmeli, siyasal erk oitadan kaldnlmahydt,
isci sintlntn kurtululu ancak biyle tamamlanabi-
liidi. lgqitere, son kavgaye hazrlanmalan s6yle-
di vd 

'onlara sert metal dinamit'ten bomba
iapmasrm gdsterdi. Aiitasyon bitan ispanya'y.? y!'
y vordu. Kdvl1ler hergun, biyik toprak sahiple'
iini koruyan Guardia Civil ile Qarp$tyorlardt. Her
yerde grevler oluyordu. Hhkamet ye buriuvazinin
ya da isQilerin yantnda olmak durumunda kalm$-
tu. Tabii ki karanm buriuvaziden yana verdi."

Gleiandro Gilabert,
Durruti: Une Anarquista lntegra,

FAI ve POIJM Batselona'da genel grev ilan eliiler' Bu

tu; Katalonya'ya yaylldr. Ancak bashrlldr ve 100'den faz'

i'J'6iJJ s;r,i" i"drqist ile sol komunist, ispanvol Gine'

"i'n" "liotin" 
yolldndr. Ascaso ve henuz iki ayltk.bir

o"Ueoior"li ortirti de gidenler araslndaydr' Sl:lrg0n olayr

trrvoi oosterilere neden oldu. CNI yeni bir genel grev

ite i<arsihk verdi. Protestolar, kitle gdsterileri gahsmalar

ve sabbtailarla doruk noklaslna ulagh Barselona ceza'
evinde aviklanma crktl. Nihayet h0k0met 3 ay sonra s0r-

o0ndekil-erin dinmisini kabul etti. Polls baskrsr surd0'
6uiruti jonoutten sonra da delalarca goz altrna atndl'
Bu arada CNT ye bagh sendikalar kapaillml$' solloarF

dat Obrera yasaklanmlgtl.

'I 933'den itibaren Durruti konuqmalarlnda fabrika ko-
miteleri kurulmasr digUncesini yaymaya ba9ladr. Hare-
ketin ieinde "aydrnlara da yer oldugunu ama onlann
ayrrcahktr olma iddialanndan vazgeqmeleri gerektini' ' d0-
g0nUyordu.

Kasrm 1933 Parlamento seqimlerini CNT boykot etti.
Bu arada secim kamoanvasl slraslnda o g0ne dek lspan'
va di oucs0i otan lasistl-er "Fatange Espanola"yl kurdu-
iiar. Ve"faiist nareket 6iraz canlandr. SeQimleri sa0 pertiler

kazanrnca CNT Madrid'de gizli bir toplanh yaptl' Yerel
6rqUtlenmis otonom birliklerden oluqan CNT iQinde farkh
eolimler if;de ediliyordu. Aragonlu temsilciler bir ayak-
lanma 6nerdiler. Barselonahlann karql gikmaslna ra6men
ayaklanma I Araltkta, Parlamento ilk toplandlEl g[n ba$'
lidr. Kuzevdeki botUn k6vlerde "Liberler kom0nizm" ilan
edildi. Duiruti de Saragbssa daydr. CNT Saragossa'yl
g[nlerce elinde tuttu (1934).

I Aralrkta da Barselona'da tutuklular b0y0k bir firar
gereeklestirdiler. Ancak 0lke qaplnda yayllamayan bu
ayaklanma da basttrtldt.

- Halk Cephesi ve Kaos -

Subat 1936 secimlerine b6vle hareketli bir ortamda ge-

ilno-i. 
-SosvitisttLr, 

Cumhuriyetqiler ve Komunistler Halk
Ceohasi i[e secimlere katlldllar. CNT seqimler konusun'
da .qenel tavrr dQrklamadr. Halk Cephesi seqimleri kazan'

dt. 
-Azana h0kimeti kuruldu. iqlerinde Durruti'nin de

bulundugu 30.OOO mahkum serbest braktldt'

" 4 Marlta CNT' nin Barselona' daki toplanttsnda
durruti: Burada bir kac Yeni efendinin iktidara ge9'
tidi g0n0 kullamaya gelnedik. 'Sol Partilerin' bu
bevlerine secim zalerlerini bize borQlu olduklannr
aciklamax icin buradaytz. CNT ve anargistler se'
gim ginandb soka$a dokuldiler' B1ylelikle, bakan'.
i*larda ve makamlannda oturup' halkn isteklerini
hicbir bicimde dikkate almayacak olanlann iktida'
rit 1ntediler. Oysa gimdi tramvaylarda ve tekstil en'
d0strisindeki ig uyu7mazhklannn suQU hhkqmet
teki beylere aittir. Seqimlerin Qok dncesinden beri
onlann manevralanm gozlemliyoruz. CNT'yi dev-
rimin yolundan ahkoymak istediklerinin gok iyi tar'
ktnda:ytz. Potitik mahkumlann serbest brakl'
mamasrnda yine biz suQlu gosterilmeyelim diye,
secimlerden Once adzmtz aQmadk. Halk Wlitika-
c ir iqin de1il, maikumlar iQin oy kulland. Grev-

CNT BroSur )

AscAso, DURRUTi le JoveQ./ PApiS 1jL6

t



Apacou C;rnesi
,tt36

ler sarunu Azerine burada, Barselona,da ve orada
Madrit'teki etenditere diyoruz ki, bizi adk rahat br
rakn: tekstil fabrikalanndaki ve tramvay €irketin_
deki _ anlagmazltklan kendimiz 96zbce!iz.
Hdkime_tin bu ige burnunu sokmast ierekmiyor.
Generalitad'n (. )ademlar,, hapisten kiautmatLnnr
\11!!n ylce g1nllfifid1ne boretudurtar. Ama
CNT yi rahat brakmazhrsa, 7ok'geqmeden yine
geldikleri yere geri gideceklei. Kipitalis erin- sal-
dns,na karfl, hhkhmet igimize kangmaan istivo-
ruz. Hu asgari talebimizdir. Lokav ara xargittk,
ulke dl€na sermaye kaqrmastna kargtltk burjLva-
ziye.diyoruz ki; Bizim hatnmE igin b'0tun fairika_
lan kapatabitirsiniz. biz onlen iggAt edecqiz on;Et
ele g^e?irecediz, 90nk0 labrikilann sahijleri bizte_
riz. " Durruti

.FasistQeteterinsrtdnta"resitaht,;:Jlllfljdrr'dsro,fieJ,:
du Tam bir kargaga ortamrydt. i9 savdg Ubktenir trate iLt-mr9tr. Ordunun darbe haztrhot uzerine s6ylentiler va-rdr.
Monergist Lider Calvo Sotelo 16 Haziranda Meclis,te $6y_

le konugtu:

. Bu krsrr, bu i$lemez devlete karfl bttt1nlenmig bir
devlet dneriyorum. Birgoklan ona tagist devbi di-
yecek.ler biliyorum. Ama fagist devtet,'grevlerin kar_
g.agatann, m0lkiyete kary saldnlann sonu
demekse, fa$stim b?n Bu'nu hepinizin onlnde,
6vunmeden ilan ederim. Ve anarginin kargtstna di_
kitmeyenheraskereo,*"?rr:r::l,Zii;,,i:ff 

lI",;
Bu konusmadan riQ hata sonra ca,YZ';ru,:{Jii:"!

sedi del-Este mezarhEtnda bulundu. Cenazesi fagisfle-
rin g6vde g6sterisi oldu.

11 T.,emmuzda Falanj, Valencia,daki Radyo binasrnr ele
geQirdi ve hukumete kargr ayaklanma qagirsr yaptl. Bu,
olaylann ttrmanmastnda briyuk rol oynadr. 

-

CNT ve FAI 12 Temmuzdan itibaren Barselona,da kts-
lalan gozetlemek 0zere silahtt birtit<ler otugturmugiu. Bit
arada hrikUmet anargisfleri ve diger silahh gruplail silah.
srzlandtrmayr hrzla s0rdrirriyordu.

'I 6 Temmuzda CNT ve FAI silahlanma sorununu 962-
mek igin bir irtibat komitesi kurdu ve Companys htik0.
meti ile gdrugmeler yaptt. Htikrimet silah stoklaflnrn
olmadrgrnda rsrar ediyordu. Komite Uyelerinden biri, san-
tillan bunu g6yle aqrklyor:

" Politikaclar fa$izmden korkuyorlardt ama silahh
halktan daha qok korkuyorlardt."

1 7 Temmuzda General Franko liderliginde yabanct lej-
yonu ve askeri birlikler Cumhuriyeici htik0mete karst
ayaklandrlar. Hukrjmet bu ortamda da'hisosyalist Largb
Caballero'nun igQilere silah daortrtmasr istegini reJdet"ti.
Denetimi kaybetmekten korkuyordu ancak;aten hic bir
gey onun denetiminde deoitdi. CNT ve FAI bagka yoilar-
dan silah sagltyor ve ayaklanmayt yaytyorlardt.

" 1 9 Temmuzdan 3 g0n 6nce Barselona limannda
silah y0kli bi gemiyi bastk. Katalonya hlk1meti,
Generalitad silahlan kendisi iein ahkoymak istiyor-
du. Ama Durrutive di1erleri igi nakliyet igeileri sen-
dikasnda ha ettiler. ErtesigAn Guardia de Asaltos
ortal*ta g0rIndi. Evler arantyordu. Ama Durruti
Qoktan soka}a hrlam6h. "Qabuk bir kamyon geti.
rin." Sonra bir sit kainyoni bulup getirdiler vb si-
lahlan ona ylklediler. Y1netim S veya 6 tane eski
filinta buldu. Digerleri bizim, CNT'nin elindeydi."

,r:,i::[ni7f,il:::?,,
(') ispanya iqinde 6zerk bir b6lge olan Katalonya,n I n ka.
binesi.



- Ve Devrlm'

Ordu hen0z tavnnl belirlememigti ve h0kUmet ordusuz
blr oarlamento idi. Bu arada CNT ve POUM Iu iggiler si-

tatr iuiiantann' togaltlyor, mUcadeleye ve devrime kendi

renklerini verivorlaidr. Bunlar uzun s0redir gevqek bir qe-

t<itAi iemetteriatrtan halk milislerini oluqturuyorlardr' Or'
tak merkezi bir kurmayl olmeyan ancak birbiriyle iligki

icinoe, iuiueterin anhk 6ir srfat 6lmaktan 6te gitmedi0i go-

riullir sava$ birlikleriydi bunlar'

Durruti krsa bir s0re 6nce ameliyat geqirmig ve iyile$-

meden barikatlara kahlmak iQin hastaneden 9lkml$tL zu

i;;;;dAGt*"nas krglasina bir saldrn baglatrldt .Dur-
iii 

'iij 
l-J"r""- iriorrrvr v6'netivorlardr' qok giddetli bir 9a-

irgmadan sonra klgla ele geQirildi' qatl$ma slraslnoa

Ascaso vurulmuqtu.

"Durruti kaslan ksmq' hab soak olan silahnt
tutuvor. Gdzleri yaolerla doluyor' Jover susuyor'
Ne ioytiyecekleini- bitemiyorlar. Ascaso' nun bun-

ca ylix mocadete yoldagiannrn anrsr, zafer sevin'
cini bastnYor.

"Zevalh Paco"
ami aiigutan i2in, ad ve melankoli i7in vakitleri
yok. gimdi davrdnmantn saati.

"Hidi gidetim" divor Garcia oliver

20 Temmuzda la$istler Barcelona'da tamamen ezilmig-

ti. Milisler ele gegirdikleri bOlgelerd€ devrimi gelqekle$-

tirivorlardl. tau-lksUzlegtirme ile birlikte kollektil
isleimelerin olusturulmaslna girigiliyordu. Hatta bazr yer-
l6rde oara ve mobadele sistemi ortadan kaldtrtltyor halk
ihtiyailarrnr "halk deposundan" kar$lllyordu. Fabrikalar-
da ya-da k6ylerde gahsanlarca idari komiteler oluqturu-
luv6r. Milisldrin cephe gerisi gUQlendirilerek yaqamln felQ

olinasr onlenmig oluyordu. 15 gun iqinde Barcelona
dakifabrikalann o/o 7O'i, Valensia'da ise 0/o 50'i kollektif '
lestirilmis: Otob0sl€rin, trenlerin, gaz ve elektrik
se'bekeleiinin Qah$maya baglamasl igin ise 48 saat yet'
riisti (Bkz. Bilinmeyen Devrim - Achim von Borries,
isoanva Temmuz 1936). EYet fasistler bu b6lgelerde ezil-'
misti incak, h0krlmEt d€ tum d6netimini yitirmi$ti. Artrk

so(aklarda tek bir gUC vardr, Eilahh ve ne istedi0ini bilen'
i.tQllerle k6yluler ve onun orgitl0 g0cu CNT.

Katalonva H0komet baskanl Componys CNT ve FAI 6n-
derlerine il6rrlgme 9a!116r yaptr. Generalidot'rn b6lgede
etkinlioini yitirdi0ini ve onlerln zaferini tanldl0lnl konug-
masrnda ifade etti. "Anti-fagist Mllisler Merkez Komite-
si"ne katllmalarrnr teklll €tti. Bir yandan ortama
bakt6rmlzda, boyle bir ittifak g0glenmek olmlyacaktl
c0nk0 ortada tek bir guq verdl. Dioer yandan ve asrl

6nemlisi ise o g0ne kadar anti-polilik bir qizgi izleyerek
yaiamr deOigtirmenin bir aracl olarak iktidara y0rumeyi'
oolilikayl reddeden; ya$amrn, yeni hayat tarzlnln araq'
3rz ve gereQsiz yaqayarak, lethedilerek yaratllabileceoi-
ne inanan ve 6yle davranan CNT ve FAI'nin b6yle bir
"koalisyon" iqiide devrimci grlconrln eriy.ebilecei j idi.

Ancak buna kahhndl. Q0nk0 bu komiteye salt bir muca'
dele birli6i olarak bakrvorlardl.- 

xomiie-oe ver atanlardan biri olan Durruti klsa surede
icine dist0dU oolitika ve b0rokrasl bataolnl lark etti Dur'
ri.,ti tugiy'i, kurarak Aragon cephesine gitti Tugay g6-

noltu, 5z olsiptin lemelinde kurulmugtu' Organik olarak

b0y0yordu.
' 'Barselona caddelerinden geqerlerken ben de ora'
davdm. Ola anlstI bir gdrlntl idi' bir initorma-
iii iJi i ixiii o o, v, n t ni e r k n aa nd an s d n 0 il 0 !9 r :
iiiiiiiiikr"ti ri, vamah etbiseter' Hippiva.ri bir
irtii iailat ama onlar etlerinde bombalar ve MG ler

iiitvaniipiteai ve 6lene kadar ddvlgmeve karar'

hvd ar. '

Jaume Mirarillles' gazeteci
Comqa nY s' i n sek reteri'

Durruti. Emma Goldman a 96yle anlatmlgtl:
:'B0t0n hayatm boyunca bir anariist idim'.uma'
,iivte kitmaw da' ba7arabildim ' $u anda bir ge'

nerai oibi emiiler veriyorum Fakat hem kenctimtn

nin ie tuoavdakilein dzgir olduguna inantyorum;

iitemedixieii niq bir geyi yapmakla zorunlu deEtt-

ler . Ozolrlik s,rumtuluk duygusu ile bir 
-ar-ada 

var

ouriii - 
oisiptini vazgeQilmez olarak goriyorum'

lZii"t iiair'oraaiptln dtmah' ortak amaQ ve slQ-.

ti yotdagtk duygusunun yarattot bir dzdisiplin "

Durruti Tugayt geqtigi yerleri mtllksUzlestiriyordu. Sa'
raoossa. Araoon lasistlerden kurtarlldl ve oralarda ko'
minler kuru-ldu. Ucretli emek yokedildi Fransisco
Ferrer'in Ozo0r okullar tasarlml bu bolgelerde dar da ol'
sa hayata 969irildi... Sonralarl bir Komunist yayln orga-
nr bu donemden q6yle s6z ediyor.

"Tarihe karisan Aragon Konseyi Qadnda ne Yurt
taslar ne de tn1lkiyet en ulak bir guvenceye sahipti '
Oi'tak igletmetere girmek zorunda btak mayan
koyli yoktu. "-' 

irente Roio, akt. PB/ET' isp iQ sav' s'l14

I

I

I

:



. - Devrlmln S6n090,
lg Savagrn Baglamasl .

. Komunlerle bklikte yagam hiyerargik olmayan bir tarz-
da y.eniden 619tl eniyordu. Sonugta bu b6tgatlerde.hive_
rargtk ve yonetme zihniyetine uygun olarak olusmu5 oian
yapttar potitika gibi, krsmen ekonomi gibi iglersii ka.
hyordu.

H0tUmettekiler (Sosyalisfl er, Komtlnis er, Cumhuri-
yetQiler) igin.denetimi ele geqirmenin dolayrsryla devrimi
bogmanln bir tek yolu vardt, devrimcileri-ke;di islevsiz
r(atan ptatformlanna politikaya qekmek. CNT, ozellikle bir
suredir CNT iginde tarttgmalarira ortaya grXan retoimisi
eg tm Dunu devrimin gerantisi loin bir adtm olarak ator_
tadr. 27 Eyltlt 1936'da Generalidat'a 4 bakan verdi. Ti_rihin ilk anargist bakanlarr (aynr zamanda son otmasrir
sa6layecak kadar actlt bir ders eltndt); sonradan treoii
ne.kadar yantlmr$ olduklannr ilade etmislerdi;. B, &;
F_AI nin ve bir gok CNT'linin sert muhaleletine vol actiyrne bu olay lspanya'daki 6z90rl0k m0cadelesinin de tir
antamda kaderini etkitedi. 24 Ekim,de Generatidat bir ki_
rarname y.aynladt ve bu uygulamaya kondu. Bununla on_
ce natk mitisleri halk ordusuna qevrilecekti. Bu savasrn
ruhunu yok etmekri astrnda. eoriu Urunisrirrioini rlln.
lamrnr yitirdi. CNT birimteri, CNT'nin ko,it.tuni, f(af r*X
kaydlyla (l) kurmaylann emrine verildi. Kom0nisfler sa_
va$ bal(anh0tndaki kilit noktalan lutuyorlardt ve her b6-
l00e bir "Politik Komiser" veritdi. au iotitit iomiserteiin

8::il,?f;tff L:{I"1|!I3:Xil"SIJ3il[""i]l3r,l3llri*:
Iiilk merkeziyetgilik gevresinde devlet iktidarrnr yeniden
yaratmaya gabaltyorlardt. Bu gabalar dooruttusundaio-
muntere kar$t sinsice bir savag aqtldt. Oze[ikle komUnist_
r6rin dioer mottefiklerinden daha tazla dUzen politikalannt
savunmalan hayretvericidir. yeret Oevrim kdmiteteiiOa-
0rtrhaya ve yerini hUkUmeiQ6 atanan ya da ona badh ve_
rer Komtsyontar almaya bagladr. Bazl yerlerde anardisfler
Pir y_andqn fa$istlere kargt savagtrken dioer yandin da
kom0nistlere ve 6zellikle fagizan thrzlan Oeinimseyen gizli
potis tegkitattanna kargt m0cadele etmek zorunda kaldr-
tar. Bu tegtilatJaraf tndan y0zlerce anargist ,.idam,. 

eJil_migtir. KomUnlerin m0lksUzlestirrirelerine kaisr
kararnamelerle ve zorbalikla amansrz Oir mucaOeielJ_
rildi, hatta. toprak sahipterine toprar<rarr geiiven:idi b"u
Kargr-c,evrimci anti-fagist fl) koalisyon iginde anarsist ba
kantann yapabilecekleri herhangi bir dey yoktu.'Onta.
nn rasviyesini hedefleyen bk politikantn lutsaklan oldular.
FAI ile CNT igindeki bir kesiin devrim mUcaOetesiniiuil
ourmeye gattgttysa da bu moral ve ilkesel alandaki celis_
.ki 

onun guconden gok gey kaybettirmigti.

llEly-an anargisti Bertoni Huesca Cephesinde bu ortam
ozerine gdyle ya?lyordu:
'.'lspanlg! s?uegt, ki ondan t1m yeni inanQtar, top-
lumsal donigdm fikirleri ve devrimci $evi kopai .
dt, arttk o yeni bir d1zen ve yeni bi insan vaat
etmeyen, yagam ve 6l0mle penqetegeh bir
savagtr"

(Akt: BroLE / Temim, s. Zg4)

- Durruti ve Madrid
'l 936 Kastmrydt. Kargt-devrimci kararnameler yaynlan_

maya ve ktsmen uygulanmaya baglamtstt. Hen0z sonuc-
lan ayan beyan g6r0nDrde degitdi, franko Alman v'e
Italyan_ Fagizminin yardlmlarryla Madrid onlerine geldi.
$ehir Kom0nistler ve Enternaiyonal Tugaylarca saiunu-
luyordu. Saldtn Alman ugaklarrntn yogun bombardtmant
ile bagladr. Bombardtman 0Q grjn surdu ve 09 g0n0n so-
nunda 1000 kisi dlm0$tu.

. 13{asrmda Aragon'da bulunan Durruti Tugayt d6rt.
bin.g0nrilhi ile Madrid'e yardrma gitti. Bu qeti$lehirdeki
r$qrter arastnda briy0k cosku yarattt. Madrid,de vaohdt
rady.o konugmasrnda "her'Madrid'linin savagmak igii bir
tffege sahip olmastnt ve herkesin sEtriak kazilmasrfh ba-
rikat kurulmaslna katrlmasrnr" istedi. 1O-i g Kasrm ara.
srnda Durr,uti Tugayrndan 1600 kigi sao kalmtgh.

Durruti, 20 Kasrm g0n0 cephe gdrisinde arabasrndan
inerken.bagrnrn arkastndan vuruldu. Hemen Olm0glU.
Onu vuranrn kim oldu$u asla bulunamadt. Bu olav Mir,-
rid de ve diger botgelede biyuk riztintrl yaratfi. 22 Ka-
srmda Barselonaya getirildi. Ertesi gUnk0 cenaze.
t6reninde ise 500 binden fazla insan toplrnmtgtt. gidde i
yaomur yaoryordu ve kalaballk gitgide artryord'u. (alaba-
lrktan.en qok ' intikamtnt alacag|z" hayklirgr y0kseliyor-
cru. Ve binlerce . Kara ve Siyah/Krrmrir bayrak
dalgalanryordu.

Duaeu ri'1yisy C€NAaEJiNb€N / BARs€L1NA

^ -U_urruti 
tzerine s6ylenebilecek daha pek qok gey var.Ama betki de en iyisi sdzri ona, yoldaglarrnr ve niUcaOe.

testnt anlatrgtna brrakmak:
"Onlar: topradt, fabrikalan, ulapm araqlartnr, ek_medi ve yeni bir kittIrl fethetm;k iQin iii"iii nii_

y9Itar.. ceteceklerinin zarerimize b"gi riiiiii"
biliyorlar.

_..?a:1F 
ynrAtuyoruz ve aynr anda devrim yaptyo_

ruz. Bence gartlar bizden bunu bekliyor AAiai iatk
tQtn geQerli olan devrimci anlayqlar, sadece arkaplanda Barcelona,da kalmryor, 6n dn saf,a kadir
uygulanryor. Elimize geeirdi1iniz ner XOvJel. i-Ai,
1?ttt: 

yagam vakit geeirmeden devri nciteathiv;ruz.
dtztm sava$tmzn en g{jzel yam bu." '
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a o 
Kurallarrmrz, teknolojimiz, yollarF

mlz, son model araba ve uqaklanmrz-
la her Oeeen gUn biraz daha
geli$ivoruz. Bu geligmig kentlerimi-
zin,masumagaglarrnrn altrnda, arada
bir akhmlza gelen hayvanat bahqeleri
de yer ahr. Buralarda, bir zamanlar
(qok mu oldu?) bizimle kuwetli bao-
lan olan hayvanlar ya$ar, daha doo-
rusu ya$atrlmaktadrr. Kimi zaman biri
qrkar sorar kendine. O kafese kapa-
trlan hayvanlar mr yoksa bizim bastr-
rrlmrg iggrlrd0lerimiz mi? Kafeslerln
arkasrndaki nedir? Tuzaoa dogorril-
mUS 6zg0rl0gumUz mri yoksa? Hay-
vanat baheelerinde insanrn arzu

. ettigi, 629Url00u ilgilendiren her Sey
gergeklikle baolannr koparmr$ bir
hald6 yer ahr. Bugr.in ozgurlok kav-
ramr iginde, insanrn 6290rlU00, hay-
vanlafln 629rirl000 ile srkr srkrya
birbirine baSIdrr.

t
Vivisection olai!] son yrllarda hayvan haklannr savunan

619r.itlerin gundeminden d0gmeyen bir konu. Vivisecti-
qAsdzl0k rnlamryla hayvanlirrn-kobay olarak clEifri r-
de kullanrlmasrna kar$r Qrkan bir g6r0$ttir. Batda bu konu
o denli g0ndemde ki geqenlerde bir Batl AIman ateg ge-
girmez bir elbiseyle kendini yakrp, k6pr0den atlayarak bu
olayr protesto etti.

Size belki de anlamstz ya da gereksiz
gelebilecek bu olay, insanrn duyarlthOlntn ne noktalara
gidebileceoini, daha doorusu insan ve hayvan haklarlnln
ne denli ortak y6nlerinin olabileceoini gdsteriyor. Bu ko-
nuda ingiltere de A nimal Liberatien EplLadll orgut ak'
t it qal r gir a I a rr i I d-Ai-kf ati-Telitor-6-L0 t0 n eylem leri
arasrnda hayvanlann kobay olarak kullanlldl0l laboratu-
varlan basmak, kesimhanelerden hayvanlarl kagtrmak
yer alryor. Kamuoyrrhun pek sempatisini qektioi sdyle'
nemez, ancak herkes bir seyler yaptyor, degil mi? 

a

BiRAz cENETixt isreuez KALslN.
"Son olarak Maryland, Belksville'de hentz d0llenmig

embriyo igine ine k b0yime hormonu geni zerkedilerei
elde edilmig bir domuz oretildi..... Ortaya Qtkan hayvan
istenildioi gibi Qok daha az yaglydr, lakat buna kar$rn ba$r
gok fazla b0yuk, katlanan deriarastnda gizlenen gozleri
Sagr ve gok klsa bacaklan artritten actnacak derecede 9i9-ti.''

MAYMUNLAR CEHENNEM|!
lsrgnaez o DA KALSTN

"Qrlgrn bir araittrmacr ortaya gtkrp bir gempanzeye bir
kag damla insan zekasr agtladotnda ne olacak? Bu
gempanze-insan bulagtk, ev igi, qama$tr, 0t0, eocuk ba-
klcrtgr, bahgo igleri gibi bir gok igin 0stesinden getebitir
ve hatta bir kaq kelime bile 60r6nmesi olasdtr"

"Cumhuriyet-Bilim Teknik" a

o
Kafese kapatrlmak nastl bir duygudur, bunu
bazlarrmrz iyi bilir. Kendimiz iqin gOsterdisi-
miz 6zeni hayvanlar igin de g6sterelim. Yok-
sa televizyondaki margarin ve et reklamlannl
mr tercih edersiniz. a



o
Fok balrklannrn nasrl 6ldqrirld00ri-

nu bilir misiniz? Avcrlar, beyzbol so-
pasrna benzer uzun sopalada foklan
gevirir ve vurmaya baqlarlar. Darbe-
lerin Siddeti altlnda 6len loklar daha
sonra ge$itli amaqlarla parealara ay-
rrlrrlar.' 

Kanada hrikrimeti, foklann 61.
diinilus bigimine gosterilen yoOun
tepkiler nedeniyle fotografqrlann, av-
crlann avlandrOr yarrm millik alanrn dr-
Srnda resim aekebilecegi hrjkm0nt:J

Hayvanlara o denli k6t0 davranlp, onlarl 6y'
lesine kOlelegtirdik ki, eger bir dlnleri olsay'
dr geytanr insan geklinde tasvir ederlerdi.

' lgklnln karaclgere ne denll zararlt oldugunu lspatla.
maya galrgan blllmadamlan bu biiylik buluglanir kO-
pekler 0zerlnds denedller. Oeneyler srrasrnda, Nazl
dOnemlnde Yehudl16rc uygulanan tlbbi miidahalelerden
tarklr olmayan blr yontem16, blllmedamlafl, bir kOpe-
6e giinl6rc6 lCkl lglrdller, Keraclgerl normalln blr kag
mldl b0y0yen bu k6pok blr m0ddet sonra otopsl 116 par-
galenacek. Denoy Bonucu e9rk, lckl sagloe zararh,
ema 6ncellkle bllmedamlannal
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ANIMAL AID,
7, Casile St., Tonbridge, Kent,
ENGLAND
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49, Pratt St., London; NWI OB5,
ENGLAND
(Escinsellerin ve f eministlerin kurdu'
0u bir grup).

ANIMAL LIBEHATION GLF)
BCM Box 1160. London, WC 1N
3XX, ENGLAND

ROC SABOTEURS DE LA CHASSE,
173, Fauburg St. Antonie, 7501 I
Paris, FHANCE .

NORSK LIGA FOR DYRAS
RETIGHETER
Boks 8380, Hammersborg, Oslo 1

NORWAY

ANIMAL LIBERATION,
319, West 74 th Street, New York,
10023, U.S.A.
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ISPANYoL KADIN

a

ILE
aa

YERLININ
HIKAYESI

Aynr yerlilerin ispanyol entellektuelleri iqin "yere t0k0-
ren", "gehirde yagamasrnr bilmeyen", "ya$am tarzla-
nyla gehir k0ltrir0n0, yemekleriyle o gtizelim yemek
kultor0nu deforme eden" koylolere, kadrnlar igin daha
'K'larr bile kendileri gibi telafuz edemeyen, bir topluluk-
ta nasrl davranacaklannr, yemeoin nasrl yenilecegini bil-
meyen, kendilerinden utanrlmasr gereken giddet yanlrgr
cahil kaba erkeklere d6n0gmeleri igin gok zaman gegmesi
gerekmiyordu.

Peki ne degiqmi$ti bu arada? HiQ bir$ey. Beyaz ispan-
yol entellekt0ellerinin tavrrlannda bir deoigiklik yoktu. Be-
yaz o0retmenlerinden 60rendikleri gibi davrantyorlardr.
Once de sonra da som0niyorlardr Patagonya yerlilerini.
Eskiden ezilenler adrna ortaya qrkryorlardi. Patagonya
yerlilerinden daha fazla ezilen var mrydr? O halde bunla-
ra sempati g6stermekten daha y0ce bir tavrr olabilir miy-
di? Hem yioit ve silahgor deoilmiydiler? Kadrnlar iqin
ilgingtiler. Oaha 6nce gdrmedikleri, "Burjuva allak ku-
rallanna uymayan, dooal" davranr$larr vardr: Ayrtca bu
erkeklerle yagamak onlan kendileriyle egit g6(mek anla-
mrna gelmez miydi? Bundan daha buyilk Hr l0tulta bu-
lunulabilinir miydi? Dioer yandan Patagonya yerlisi beyaz
lspanyolla e$it seviyede gor0lmek istiyordu. Bunu da
bir beyaz ispanyol kadrn tarafindan bir beyaz gibi sevil-
mekten daha iyi nasrl sallayabilirdi? Bunun en iyi g6s-
tergesi de bir lspanyol.kadlnla birlikle yaEamak (ya da
evlenmek) degil miydi? lspanyol kadrnrn beyaz lenini ok-
gayarak beyazlagryordu yerli ve okgadror beyaz 960us-
ler beyaz medeniyetin kaprlarr oluyordu onun iqin..

iSMi LAZIM DEG|L

Agagrda anlatrlan hikaye Beyaz ispanyol Kadrnrn
Patagonyaca konugan erkekle iligkisinin hikayesi
gibi g6r0nse de, d[rnyanrn b0t0n yerlilerinin beyaz-
larla iligkisinin hikayesidir.

Bir zamanlar Patagonya yerlilerine sempati duymak mo-
daydr. lspanyollara kargr savagan ispanyoltar ifin "yigit,
Kahraman, Savaggr ve Silah96r" idiler - yarattct, uretici,
bilge degil. K6keninde Patagonya yedisi aramaya gah-
$an lspanyol az de6ildl. lspanyol kadrn igin yer bir er-
kekle yagamak al9alhct degil, gurur verieiydi. Yerlilerin
lspanyolcay onlar gibi telaf uz etmedikleri/edem€diklerin.
den rahatsE olmadtklan gibi. kendileri de yerli gibi tela-
luz etmeye gahganlara az rastlanmryordu. Yemeklerinden
rahatsrz olhalen bir yana, yerli yemeklerini yapmaya qa-
I$mayan lspanyol kadrn yok gibiydi. Da!bagrnda ispan-
yol adabr muheggeretini dgrenmemig olan yerlilerin
davranrglarrndan "ne kadar da dooal", "Buriuva ahlak
kurallanna uymuyor" gibi teorik sonuqlar grkaranlar da-
hi vardr.



Bir yandan yerllnin zaatr, dioer yandan ilginq bir 'gey'e
olan ilgi ve mazlum bir varhoa olan acrma lspanyolla yer-
liyi biraraya getirmi$ti. Daha sonra lspanyol entellektue-
linin bakrg agrsr deoigmemigti. Yerli de deoigmemi$ti.
Degisen neydi? lspanyollann belli bir sUre yioit sava$Qr-
lara ihtiyacr yoktu. Kadrnlar lgln yakrnen tantndt0tnda il-
ginAlioini yitiren her'Sey' glbl bu 'qey' de ilginQligini
yitirmisti. (Herkesin) yerli(nln) yerine gitme zamant gel-
migti. Artrk yerliler yere tukuron gehirde nasd yaganacagF
nr bilmeyen kaba mahluklara donUSmii$lerdi. lspanyol
kadrn iQin iyi yemek yapmaslnr bilen deoil bir toplulukta
nasrldavranrlacagtnt, yemek yemesini bilmeyen kaba er-
keklerdi. Bunlara 'K'lann nastl telafuz edilece$i, nastl ye-
msk yenilece$i o0retilmdliydi" Yerli hilgili, zekiolabilir, beg
lisan d6renebilirdi ama yine yerliyCi ve isparryollulagama-
d!ktan sonra bot0n bunlann 6neml yoktu. lkisi yalntzken
beyaz kadrn yerliden dinlediklerini, lspanyollarla birara-
ya geldiklerlnde kendl .!a!?0ncelerivmi$ gibi anlatabilirdi
(ki bu onun dogal hakkrydr, lspanyoldu o zira), Ama yerli
dooru bir$ey soylese bile ),a kar$r gkrlmasr ya da alay
edilmesi gerekirdi, !spanyollara yerliden larklr oldu0unu
gostermesi gerekirdi zira. Y8rliler arhk llrem Hanr'yr, En-
su Sezak'r dinre:"neyi 66renmeliydiler. Onun eskiden wa-
nfier Siv{er'i lmses lbratat'r dinledioini ve hatta hoSUna
qittioini sdylediuini duymamahydr dioer ispanyollar, Top-
luhrklarda lspanyol arkadaslanna bir zamanlar birlikta ol-
malanna raomen artrk yerlinin yagam tarzlnr lasvip
etmediolnl, yerliyle arasrnda lalk olduounu gosterebilmek
lcin her trrsatta nasrl yemek yenileceoi, nasrl gay i9ilece-
0i \rE nas davranrlacaor 116 llglll mudahale edilmeliydi. Ak.
si taktirde lspanyol kadrnrn yerlilesliSini bile
d0g0nebilirlerdi dioer lspanyollar. Bundan daha boy0k
blr felaket olabilirmiydi. Zaten onu hic sevmemigti, onunla
yatmB olmasr onu sevmis olduou anlamrna gelmezdi. Za-
ten bir erkekle yatmasr iQin o erkeoi sevmesi de gerek-
mezdi. Su kadar yll onunla yagamaya katlanmasr sadece
bir lututtu. Bu y0zden de bir sUnl yetene$ini kaybetmig-
ti, onunla ge9irdioi 9u kadar yrl pahalya malolmugtu
lspanyol kadrna, artrk Amerika'yr bile lethedemiyordu.
Yerliyle $u kadar yrl geqirmig olmasr gerqe0i bile yetiyordu
lspanyol arftadaglan kargrsrnda utanq duymasrna. Yaga-
mrndaki bu kara lekeyl temizlemek iCin 6n0ne grkacak ilk
lspanyol erkekle evlenebilirdi.

Yani ispanyollar eskiden yerlilerin zaafrnr s6mUrerek
kendilerini tatmin ederken, sonra kendilerini onlardan ay-
flp larkl ve rlslon olduklannr gostererek tatmin oluyor-
lardl. Beyaz olmalanna raomon, onlann 6lqUlerine gore
onlardan da daha giJzel yemek yiyen, daha gozel davra-
nrp konuqan, yine k6ndi 6lQ0lerine g6re deri renkleri da-
ha g0zel olan lspanyollar vardt zira. Bu eksikliklerinl
kendilorden de agaorda birileri oldu0una dikkati qekmek-
ten daha iyl nasrl kapatabilirlerdi.

9imdi de buradan Patagonyaca konuganlarrn kaq ke-
re ezildiklerine/s6murildoklerine bakalm. 1. lspanyollar
taralrndan: 2. ispanyol entellektuelleri taraftndan; 3.
lspanyol kadrnlafl tarafrndan; 4. Kendi zenginleri tarafrn-
dan; 5. Kendi entellektielleri tarafrndan (duygusal s6mu-
rf de hesaba katrhrsa her noktayr ikiyle garpmak gerekir.

Ama s6mtir0culer iqin duygu "ahlaki" bir kategori oldu-
dundan bu hesaba dahil etmiyoruz). Ve o meghur formUle

iOre kadrnlarrn iki kat s6morulduklerinden hareketle Pa-
tagonyaca konusan kadtnlar 2 x 5 = 10 kere s6m0r0l0.
yoilar. {Tabi bu G0lay gibi herg0n ya da gon a$ln ba$ka
erkege hizmet eden cinsel 629url000 olan 629tir kadln-
lar iqin geqerli de6il. Zaten d0giinonce de bunun gayei
manhki oldu0u gdrtlUr. q0nk0 G0laylar bir yandan 'Ar-
ik Deger'i mumkrin mertebe ,azla erkek araslnda adil ola-'
rak b6hlstur0rken dioer yandan sayt fazlast y0z0nden
s6m0r0n0n miktannt ve s6m0renitespit etmek m0mkun
degil. Yalnrz o koku yok mu o koku.)

Dun dyleydi bugun de 6yle. Yartn nastl olacak? Yann
k6yde doganlar gehirde doomaktan bagka meziyetleri ol
mayanlar taralmdan hor gorulmeyecekler. Ve ancak o za-
man 6zg0rl0kten sozetmek m0mkun.

$lmdl kara ve kara okuyuculart bu da doll sagmasl
glbl tutturdu, Bu kadar onemll tey verken Patagonlra'
ce konuganlarla llglll, bunlan mr yazmak gercklr dlys'
blllrler, Bana gore dahr oncnll blr gey yok. Ben aglk
do9malar, blllnlp roylonen gorgeklerden dtha 9ok glzll
dogmanlar ve herke! tlrafindan blllnlp de hl9 blr zr'
man Boylenmeysn gergeklerln 6nemll olduounu d0?0'
n0yorum. Hem Rlcardo Patagonyaca konuianlafl
kendl sozlerlnl Kara raylelannda Boylemeyc davet.t'
memlg mlydl?.



PUNK:
r9

BrR gAGDA$ NiHil-izM

Altmtglt ytlldnn bir bagkaldtrant olan
"entellektuel " beat kuga6t, cinsellik
ve birey 6zgudUo0nden toplumsal bir
6zgrlrl00e varma yolunda toplumsal
hareketlerin en pasif direnigini bag.
Iatmtgh. Bettntn materyalist kapitaliz-
mine kargt. Do0unun mislizmini ve
uyu$turucunun (ozellikle LSD ve Jo-
in0 algllama zenginli0ini amae edinen
Beat'ler banggt, anti.militarist, anti-
$6venist laket pasifist bir Qizgi olug-
turmuglardr. Beat Genaration,in
Amerlkan kuremctlenndan romancl
Jack Kerouac ve gair Alan Glnsberg
seks, esrar ve mistisizmden bireyin
6zg0rlug0ne oradan da kamu,nun
6zg0rl0!0ne varan bir "rasyonel
egoizm" sundular. Egemen s6vle-
min kitle iletigim araglarrna kargi gr-
kan, aileye ve devlet kurumldrrna
yrkrmla deoil; fakat reddederek, bi-
reysel olqekle tantmladtklan otorite-

ye kar$ direnen peygamberler duzen
tarafrndan maalesel birey birey emil-
diler. Tolstoycu bir direniq ve psiko-
deiic estetik ancak d 0zen in
tahamm0l noktastna kadar varolabil-
di ve makina evlerine, okullanna o6n-
derdi bu gaQdag peygamberleri
"Ne yannr? Biz bugtin bile yokuz. "

Beat bagkaldtnst seksenli vrllara
gelirken eylem biaimini, esteiik ve
etik deoerlerini yenilemig olarak kar-
grmr'-za Ctklyor. Pasilizm rizerine ey-
lemlili0i, mistisizm 0zerine,.veni
estetik "i (genelgeqer estetik beoeni-
lerinin drgrndaki trim deoerler), LSD
mutlulu0u 0zerine karamsarltOt inga
etmig anti.ft:lt0rist, anti-utoDist ve
anti-artist bir aktm canlanryor: pUNK

Tabii ingiliz sokak savaggrlanyla
rasyonet egoistleri ayrrgrvbiiyoriar
hemen. Seksen sonrasr bu ayrrgrm
sonucu PUNK'l nihilizm ve anirsizm
cephelerinde izliyoruz. Her turl0 ah-
lAkr yadsryan ve kendi ahlaklarrna da
gUvenmeyen PUNKLAR; pistik diye
tanrmladtklan dtinyanrn biier'avnasl
olmayr tercih ederken, birer prome-
teus edasryla bagkaldrran anarko-
punklar ise "gu boktan d0nyanrn
uzerine igeyip duruyorlar.,. Ama
her iki Cizgi de "...bizim yapacaor-
mrz. yatntzca sendeleyene onu vtka-
cak vurugu yapmak ve camurun
iQinde kokugmay6 baglayan'cesefl eri
gommektir." diye 19. yy. nihitisti Ba-
ron Ficks'e taptyor.

Sanatta Sex Pistols un Anarchv in
U.K. adlt $arkrsryta poputertik kaia-
nan Punk, sanatrn tom dallaflnda (ki
qegitlilik stntrlamast punklar icifl hu"
kumsUzdtir) anti-estetik, anti.etik
Uzerinde bir boyut yakalama, estetik
drgrndan "guzelolan"a varmaya ga-
hsryor.

Yeni ahlek ile ahlAksrzlrk arasrndaki
kararsrz kalan Punk'tn makineyle sa"
vaglnr sevingle g6zluyoruz. Ama st-
radan bir resim sergisi yerine bok,
patates, sperm ve sevi$en insanlar.
dan olugan gerqevesiz sergiyi izleme-
yi tercih edebilir miyiz? Ya da
makinanrn zaman aynastnda yanst-
yan gdr0ntr.is0ne cesurca katlanabi-
lir miyiz?

E. ATILGAN
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Mektup

UFUK 6ZBEN

"Yery0zonr:rn b0t0n y6netimleri,
yOnettikleri insanlann birer'memnun
domuz', birer 'uysal 610 adam'olma-
srna gahgmrglardrr ve qakgmaktadtr-
lar. " U. G0nyol, Yeni Utuklar
sayr:150)

Yonetim neye dayanrr?: baskrya ve
zora, aldatmaca ve hrlkmetmeye..
Sadece zorba yonetimler midir lnsan-
lan "kullastrran" ve t'zgtirl6klerini €l-
l€rinden alan? Hayrr: zorbahotnt
gizleyen, aqrk devlet teroro uygula-
mayan yonetimler de slyasal hego-
manyalannr kullanrrlar y6nelilen
qoounluk Bzerine. Neden? q0nk0
devletin, siyasal iktidann 620 budur.
Varolus tarzr baskrya, zora, tahakk0-
me dayanmasdrr. Bir avug yetkili
adam 0lkede iglerin nasrl yorumesi
gerektioini gok iyi bilirler: zaten tek
iglori budur. Genig halk kitlelednln ise
siyasetB v€ devlet iglerine kafalan
basmaz. En lyisl bu iqind€ uzmanlag-
mrg kadroya insanlar horgeyini dev-
retmelidir: 0zg irrluklerin i,
namuslannr, insiyatillerini, haklannr,
bedsnlerlni, tikirlerini, anlama yetile-
rini, ileri g6r0glul0klerini, saoduyu-
lannr...

DEVLET
rr I

UZERINE
"Ne gerek var canlm, g6rtiYorsu-

nuz bu insanlann igleri baglartndan
a$krn, bir goou da cahil ve de daoh
Saygrsrz, onursuz ve aqaStltk insan-
lar bunlar, hem de gagkln, becerik-
siz ve kalrn kalalt. Adrnr bile
s6vlemekten aciz bu insanlar sur0-
sU hiQ devlet iglerinden anlayabilir
mi? Bu karmagrk, kutsal, saygdeger.
gorevi yerine getirebilir mi? Biz olma-
sak bu ulkenin hali ne olur? Birbirle-
rini yerler iu edepsizler, gUzel
0lkemiz gapulculartn ve soytarllann
elinde mahvolur. Oysa biz, duzenin
mimarlan asayig ve goveni, sarsllmaz
adaleti, bans ve sukunu.. saolayarak
onlara ne b0y0k bir hizmet g6tAmu$
oluyoruz. 0stelik onlarrn hiq srkrnh-
ya dUgmemelerini, o kuq beyinlerini
yormamalannt, labii en 6nemlisi g0n-
lirk iglerini aksatmamalartnl saglaya-
rak. S6yler misiniz bizim YUce
mahkemelerimiz ve evrensel adalele
sarsrlmaz inanglart olan titiz yarqlq'
lanmrz olmasaydt, 0lkede adaletten
ve haktan sozedebilirmiydiniz? Bir
enda bir kaos toplumu dooar, herkes
birbirinin malna, cantna, kanstna
saldrflr, tarih boyunca gorolmemig
bir vahset sarardt ortahut. Biz bu be-
yinsiz insanlafl n birbirlerini booazla-
malannr 6nlemekle ashnda onlara ne
buy0k bir iyllik yapryoruz. iyili$imiz
kargr[0rnda onlardan sadece gunu
istiyoruz: saygtll, itaatkar olsunlar, bi-
ze g0vensinler ve onlart ne kadar iyi
temsil ettiqimizi gorfip g0kretsinler".

Resmiyet, b0rokrasi duvan, siya-
sal otorite, hiyerargik kurumsallag"
ma, Srk ve t$rltrh mikroronlar,
liniformah ve asrk surath adamlar, sr-
kr srkr kapah muhleqem kaprlar, y0k-
sek kUrsoler, uzun mahkeme
koridorlan, tel 6rguler, biraz askeri
teqhizat ve biraz da h0ner ve tabii ki
pembe icraatlar... But0n bunlar bizim
varlr0rmrzrn g0vencesi (!), bizi saran
ve hatta zaman zaman sallayrp sar-
san, bizi g6zetip kollayan, genel Qr-
kann (!) yaranna bizi cezalandrran,
yoneten, korkutan, uyutan, bizi etki-

leyen, kimimizi b0y0leyen, cogturan,
kimimizi qileden gtkaran, akltmtzt ka-
nStrran temel gergekler. Oyle ki ha-
yatrmrzrn en kuguk ayrlntlslna bile
m0dahale ediyor, damgaslnl baslyor,
ki$iliOimizde silinmez izler blraklyor
bu gereekler.

Siyasal iktidarla genel 629rlrlUkler
(Ozg0rs0zl0kler demek daha dooru)
arasrndaki iligki de boylece kuruluve-
riyor.' Siyasal iktidar kendisine tabi
olanlart eikilemek, qekip Qevirmek
icin onlara Qok saylda parlak mikro'
lon kullantr. Birtaktm resmi klllkh' cid'
di kisiler memleketin huzuru iqin
parlak ve seQilmi$ s6zlerle bu mikro'
ionlardan seslenirler insanlara. Ne
kadar tatt ve inandlrlcdlr ses tonla-
n. Her gey yolundadrr. Merak edile-
cek blrgey Yoktur. HavlaYan
komsulanmtzln da aElzrnln payl veril-
mistii... "TelaEa gerek yok, yoneii-
cilerimiz her zamankigibi istikrarh ve
uyanrk. GerQi son zamlar iyice beli-
mizi b0kt0 ama biraz diSimizi stkma-
mrz oerek. Hem koskoca devlet
adami yalan soyleyecek desil ya? ..

Sivasal iktidara guven b0Y0k leh-
likelirr yarahr. Bir de bakmtgstntz en
doOal ve vazgeQilmez 629iirlukleriniz-
den vazgeqivermigsiniz. Kanlksama,
a[$kanlklar ve vurdumduymazhk ve
de devletin resmi ideoloiisine tam
ba6 rk: i$te size ozgurluk! . Bunu si-
ze Ozo0rl0k diye yuttururlar. Dtinya-
nrn h6r yerinde b6yledir bu. Siyasal
iktidarlar asla iyi niyetli olmamlgllr
tarih boyunca. qUnkti iktidar oyle bir
gUQtur ki, onu eline geqirenler ne ka-
dar aleakgOnullu ve dtirust olurlarsa
olsunlar, bir stire sonra ellerindeki
o0ctln bUvusUne kaprhp halka ihanet
6tmenin yollarrnr ara$hracaklardlr.
Bu anlamda siyasetin ahlakt da
yoktur.

Resmi otorite ve militarist g0qler
genellikle saygr uyandlrlr ins-anlarda.
Nasrl bir saygtdlr bu? Zavalll, Qare-
siz bir ihtiyara duyulan t0rden bir



saygr degildir bu. Gr.tc0n do6urduou
korku duygusuyla kangrk biisaygr...
Saygr, itaat ve korku birbirine yikrn
olgular olarak du$0n0lebilir b6yle bir
durum kar$tstnda. K6r bir itaatin var-
ftor, 629ovensizlik ve korku lsti yoSun
bir yabanctla$mantn goslergesidir.
Neden? QUnk0 kdr itaat segonek ya-
ratamaz ya da varolan seqenekler
arasrndaki iligkiyi kavrayamaz. itaa-
tin kdr olant bitingsizdir. BitinQsizce
itaat ise asla dzgur dedildir. Asltnda
itaat kdr de olsa, g6zu agtk ta olsa
farkelmez: 90nku ikisi de bir boyun
eoigtir. Peki, boyun egigin otduou
yerde 6290rlUkten sdzedilebilir mi?
Kugkusuz haytrl...
Itaal ve boyun egiste tuhaf bir insa-
nrn kendinden kagl$t sozkonusudur.
Q0nk0 bir bagkastna tabiolug, insa-
nrn. kendisi-lginlik'ten uzaklagtp,
bagkasFiqinlik'e d6n0smesini seiei(-
tirir. Yogun bir yabanctlagma, insa.
nrn kendisinden kopludu, kendi
haklaflnr (0stelik nza gostsrerek)
bagkalanna devrettioi ; dug0nmenin
can s!ktct bir u0rag, bagkaldlrmantn
tehllkeli ve budalaca bir davrantg ola-
rak alglland0t bu s0reqte yaganri. En
kolay y64etilen halklar, lnsanlanntn
yabanctlaSmay en ost noktada yaga-
dgr halklardtr, Tahakk0m karsr6rnda
konlormizm (uygUnluk) varsa, orada
siyasal iktidar actstndan tabii ki bir
probleno yoktur!

Devletin ideoloiik araQlan b0t0n in-
sanlann aynt bieimde dUsunmelerini
saolamaya yonetiktir. B0iun ikfldar
lar muhalif soylemi ve farkltlagmayt
bogmak iQin ttrsat kollarlar. Devletin
resmi ideololisine mutlak do6ru, mut-
lak gegerll gozuyie bakttma$ntn saq-
lanrlmasrdrr amaqlanan. ideolojik
tahakk0m, baskr ve giddele dayalr fi-
ziksel tahakk0mden daha farkh 6zel-
likler tagrr. Q0nko salt baskr ve Siddet
isyenkar kesimleri susturmaya yet-
mez. Oysa ideolojik kampanya bazan
hig umulmadtk sonug verir ve fiziksel
zorun bagaramad0t gdrevi yerine
getirir.

B[ton resmi ideolojiter politik ya-
nrlsama olgusunu ieinde banndtrrr ve
yaralrr. Yanrlsama ve yanlts bilincin
oldu0u yarde iss dogmalar ve buda-
laca onaylamalar vardrr.

Besmi ideoloiilerin 6ylo bir karak.
teri vardtr ki, kendisine b0tun0yle
baolantlmastnr ister. Qttnk0 bu id;o-
loiiler sislematiktir ve en k0e0k aynn-
trsr bile temel ilkeye -dofiruya- srkr
srkrya ili$kilendirilmiq{ir. Dotayrsryla

ideolojinin bir kenarrndan aQtlmaya
gahgrlan bir gedik bOt0nrin piestijini
yrkacakttr. Butrin bu olgutir reimi
ideolojinin kair, kapalt, donuk ve de-
0igmez oldugunu g6stermez: sr.iohe-
siz resmi ideotojiler Oe Ob6igir:
siyasal-stnttsal dengelerdeki oynak-
Iklar, kamuoyunun ve muhalif avdtn-
lann basktst vs. resmi idebloii
kaIplannt zorlar. Ama resmi ideoloji
deoigmeye mrimkun srntrlar ieinde
direnir. Bu, onun en tipik ozelli0idir.
Yaniegemen stntflar ve 'cok karma-
gtk mekanizmalarca ' rireiilen resmi
ideoloji, ancak yine egemenlerin izin
verdioi 6lQude (onlann varhOrnr dog.
rudan tehdit etmedigi surece) deoi-
gime aQrktr.

Kugkusuz devlei mekanik bir yapl
deoil. O, adeta yagayan bir oroaniz.
madrr. Karmagrk bir organik ili$kiler
aornr toplumun en krjauk hucresine
dek tagrr. lligkilerimiz, kavramlarrmrz,
hatta vricudumuzun konum ve hare-
ketleri, drl$lerimiz, en soyut d09un.

celerimiz, en gizli edimlerimiz titiztikle
onceden kodlanmtghr. Ailede, okul-
da, igyerinde, sinemada, sokakta,
mezarhkta, tOrenlerimizde, toreleri-
mizde, srkrgtrrrlan her vidantn gerisin.
de, oyu nlarrmrzda, cebimizdeki
kitapta, duvarlanmtzt s0sleyen resim-
lerde,,. Devlet her yerde!?...6y1e ki
bug0n0m0z deoil, geleceoimizde,
sadece ya$antrmtz deoil 6lUmUmuz.
de de bizi srnrrl segenekler bekler
durur. Ahirette bile cennet ve cehen.
nem gibi iki aptal sogenekten birisini
burun krvrrmadan segmek zo.
rundayrz.

Evet, devlet; kabaca soyleyecek
olursak baskr ve zora dayanan, in-
sanlarrn onun kargrsrnda birer yolun-
muS kaza ya da yorgun, selil bir
e$eoe benzedi0i kurumsalla$mt$
yqpr...

Akla hemen bir soru geliyor: Peki,
devletin varhgt zorunlu ve kaqtntlmaz
mr? Evet veya haytr... igte birt0n me-
,sele budur!...
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RICARDO RODRIGUEZ'E

KIZGIN BALTA

Paul Feyerabend 1 86 bilim adamrnrn Astrolojiye kargt im.r
za tgpl.amalal! r.izerine yazdtor bir yazrda guntarr s6ylU.
yor: "Astrolojiyi segmomin nedeni Astrolojiye karqr 6zel
bir sempati beslem€m deoildir, Astroloii-buoun bilim
adamlan ve bilim adamr olmak isteyenleiiqin tivey evlat
durumundadrr ve etkili babalann 0voy evlattannrn iyi bir
avukata ihtiyaqlan vardrr.'' Newruz,u 

'kargrsrna 
alrpti pa-

tagonyaca .konuganlar mesetesini islemdk higte ;dit bir
ydntem degil. Benim Newruz'a ve Fataoonvi Rencber
Partisine sempatim otmadrSr gibi, Ricard6 gi5i Newrr)z;u
kargrma ahpta rop6rtai yapacak kadar hoso6r0m bile vok.
"Uluslann Kendi Kaderlerini Tayin Hakkr,";Devlet vs.'aibi
meselelorle ilgili d0g0ncelerim 

-bir 
yana, ispanyot avOirn-

lanntn Patagonyaca konu$anlar Uzerine soz s6vlemeve
haklan yok arttk. Ozellikle kendini Radikat otara[< deger-
lendiren $u ya da bu grubun ayrr 6rg0tlenmelerinin-sa-
vunuldufiu gUnum0zde ',neden oelio bize
katllmtyorsun?" demelerine haklarr triq yoti Neoir eata.
gonca konuganlara yaprlanlar yrllardtr?'eevrilen f ilimie-
re;. yazfian kilaplara, "ezilenlerin kurtulu'9u', gibi laflan
dillerinden d0$Urmeyen harekefl erin yaptiklarina baktn.
Ermenos katliamr ile ilgili kryamefler kooanhr. Avnt dd.
nemde Ermenoslar ve ispanyollar tarafindan kat-ledilen
700.000 Patagonyaca konuqandan neden kimse bahset-
mez..O beton yrornt gehirlerinizde doOmaktan baska me-
zryeti otmayan hangi lspanyol aydrnr igten iqe kin
cluymuyor ya da hor gdrmUyor patagonyaci konuganla_
nn yagam tarztnt. TantdQtm bir ispanyol kadtn, hem de
"Tarihin Adaletsizlioi"nden, "Kadlnlarrn Ezilmesi,'nden
"Ezilenlerin Hakkr Hukuku"ndan s6z eden bir ispanyol
kadrn gunlarr diyebiliyor: "Eskiden patagonyaca konu-
ganlan bizim gehird6 g6rdtl60mde bunlar potinsivel biz-
den der, sempati duyardrm. qimdi trende, dtobuste', yolda
nerede gOrursem goreyim nelret ediyorum',. yine'vtllar
boyu Pataqonyaca konuganlarrn ve idm diger ezilenle-
rin yanrnda ispanyollara kargt sava$mrg ve bi yrizden yrl-
larca lspanyol .zindanlannda yahp i$kence g0rmu9 

'bir

lspanyol arkada$, "sokakta yere tukorenlerle biriikte
ya$a.yar.na.m " diyebiliyor. Neden yere trik0r0yortar? Ne_
den kadtnlara sarktnttltk edip kendilerinden irelret edil-
mesine sebep oluyorlar? Neden? Sorun kimden
kaynaklanryor? "gehirde dogmaktan ve be i bir s0ie
lspanyollara kargr savagmaktan bagka meziyefleri olma-
yanlardan mr, yine gahirde doomaktan ba$ka meziyette.
rl olmayan ve belli bir s0re bii patagonya'ca konu'ganla
yagayrp edindiklori deneylerden harekefle b0t0n Fata.
gonyaca konuganlardan nelret eden, kin duyan ispan.

Mektup

NEVRUTLARA KAR$I
ADIL OLALIM

yol.kadrnlardan mt, yoksa k6yde veya dagbaglnda dooup
$ehirlere g6q etmek zorunda btrakllan Fatagonyaca ko-
nuqanlardan mr? Onlar qehirlerde rahat ediyorlar mr? ls-
teyerek mi geliyorlar o sizin beton ytotnt $ehirlerinize?"Kin kusma, bagrglaytct ol 'derdi bir ispanyol arkada-
grm yazdt0tm yaztlan okuyunca. Evet haklt, kln kusuvo.
rum, kin kusuyoruz ve kin kusacaotz. Kime kdrgr
baorglayrcr olatrm? Y0zyrllar boyu ba6rglayrcr olduk, hei-
geyimiz ahndt elimizden. BaUtglaytct olmak srrasr gelme.
di mi hala "ezjlenlerin hakkr hukuku" diyen ispanyollara.
Kinimizi yaktnlanmrza, kadtnlanmtza, {ocukl'anmrza Oa
aktanyoruz gogu zaman. Neden ama? y0zyrllar boyu kin,
nerret ve giddetten baska birgey g6rmedik. T0rkolerimiz,
masallanmrz sadece lspanyol askerlerinin yapttklan zu-
lr.lmr.i anlattr, gocukluk antlanmtz ispanyollann evlerimi-
ze kOylerimize yapttklan basktnlarla srnrrhdrr.
Qocuklu0umuz arkamtzdan gelen her ispanyoldan ispan.
yol hafiyesi diye gLiphelenip korkmalarla doludur. Hog.
g0rrl o0renilmesi gereken bir kategoridir ve bu qar ard'a
ya$ayan hirinin hogg0r0lti olmayt 60renmeye vakti yo,k.
tur. Bu durumda hoggor0lu olmayr - gerekiyorsa e{er -
oEretmek "ezilenlerin hakkr hukuku" diyen ispanyot ka-
drn ve erkeklerine d0gmez mi? (Burada i,OOreimei"ten,
buldugu her frrsatta 0zerindeki elbiseleri airp diger yan-
dan Alrikaltya etbise giymeyi 6gretmeyi medenilegmd ka-
bul eden Avrupahnln gabalan anlagtlmasln).

Srk srk elegtirildim Radikal ge9inip patagonyaca konu$-
tuoumu yazmryorum diye. Bunun nedeni sorunu sade-
ce Palagonyaca konu$anlann sorunu olarak gOrmemem.

. di. Nasrl ki birinin tek sorununun egcinsel olduounu s6y-
lemig olmasr Radikallik degilse, benim de tek sorunumun
Patagonyaca kohuqabildi0imi sdylemem olmasl da Ra-
dikallik delildir. Sorunu Sartre Frantz Fanon'un "Bu
Dunyanrn Lanetlileri" adlr kitabrna yazdrOr 6ns6zde gok
aqrk bir biQimde tarif ediyor. $oyle diyor Sartre: "Krsa
bir s0re 6nce d0nya nUlusu iki milyardr, yani 500 milyon
insan ve 'l ,5 milyar yerli". Sorun dUnyanrn tim yerlileri-
nin, yani bu dtnyanrn tom lanetlilerinin sorunu. 8620m
de Fanon'un dedioi gibi yerlileri insanlaStrrmakta degil,
insanlan yerlile$tirmektedir.

Ricardo Liberterlerin T0rkge konu$maya yeni bagladtk.
lannr soyleyip Patagonyaca konuganlann da aralanna ka.
hlmalannr istiyor. Liberterler Patagonyaca konugmaya
baglasalar nasrlolur? Yagam tarzlan bug0n btlyUli 6lqrl.
de deforme olsa bile Patagonyaca konuganlardan 6Sie-



necekleri cok sev var zira. "Allahln Uvey Evlatlarr" adh'

iitabrnda iatabonyaca konuganlarla ilgili "y0ksek dag-

lann bastnda iyi savagsbilen ama ban9gl bir halk ya$ardl"
dive vairvor bir Alman ara$tlrmacl .. ve 90yle devam eor
vdr: i'Bu'nlar agiretlor halinde ya$arlardr ve hala 6yle ya-

iamava Oevani ediyorlar. B6yle ya9amalarrnln nedeni

Emretmef ya Oa Ooyunduruk altrna girmek istememqle-

riOir. Vatnrz arsandan bir tehlike geldiginde b0t0n agiretler

6ir arava oelir ve tehlike bertaral edildiginde yine her asi-

i.t ordaaii fOsesine cekilir"' Yani bu halkrn ya9amrnda

L.ir v? iiiat v.it,tur. Cbrnelia Bansfeld "Buradaki yaqh'

lari itiat yadtrtarrn deneysel bilgilerinden kaynaklanan

Jaygr temltfioeoir" diyoi Devlet, polis' ordu, ok!l,rb'
kuiumlara hiq yer yoktur bu insanlann ya$amlarlnoa uu-
venlikten herkes sorumludur. Bang zamanlnda herkes l9l-

nin basrndavken, sava9 qlkholnda herkes askerdir'
fiJrtei'taratinOan kabul 

-g6ien 
belli kurallarr vardrr' Yal-

nrz bu kurallarrn dlstna ctkanlart cezalandlracak polis te9-

kilatr voktur. Cezaiandirma yine iginin ba9lnda olan bir
g6n0liu taraltndan gerQekle$tirilir'

Evet lsoanvollar, Patagonyaca konuganlardan 6$rene-
ceoiniz cbk 6ev var. Yeier ki yalnrz hatalart gdrmek ve

treiren 6arnir, ittel, giddet yanlrsr' kin kusan diye suq-

lamak islemevin. Biz ila6larlmrzda yagtyorduk' kimseye
zatatmz yokiu. $ehirlerinize gelmek istemiyoruz, ylne

arotrn*,rOa vasimak istiyoruz. E0er Liberterler ve di'
aelisoanvollar v-erlile$meyi g62e alabiliyorlarsa da0larl-

irrza'gel'ebitirt6r. Bii yerlilegebilen lspanyollardan
rahatsrz olmuyoruz.

Pataoonva Bencber Parlisi Patagonyaca konuqmasr-

na radrien Pataqonvaca konu$anlara lspanyollardan da-

ha taila zdrar vdrmigtir. Buna ragmen Nevruzlara Karql

biraz daha adil olmak gerekmez mi?
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DERNEKLERi
0Gneruci . BA$KA

BIR SEQENEK

_. Q_aodaqlk diye bir laf tutturmu$lar; her Seyi buna gdre
6lQUye vurup, yargrlayrp geri, 9ai1dr9r gibi'zortama Jfat.
larla y0klDyorlar. Bir gok i0renglik bu gagda yagandr ve
hala.da yaqanmakta. Fagizm de qaSda'Stir; buyriln Qrtrn
t$rn rgtnden.

Qagdag demokratik 0niv6r6ite?
. Ben 0niversileyi S6yle ya da b6yle degil var otabilecek
hallerinin hiq birinde istemiyorum - Heikes kendine ni-
Qin 0niversitede okudugunu ciddi bir gekitde sorarsa kar-
grh0rnda 6yle pek gitzel anlamlar alimaz.

. 
"Bilim yuvalan", "6gretim merkezleri' gibi qaoda$

alanlar olan riniversitelerde sanryorum Xi Utiiyot 
'Oii 

9ol
0unlu.k bir $eyler 6grenmeye getmiyor. eet iyi bir geyier
6gretilmiyor zaten. Ezberlenmig bilgilerin yeni beyinlere
aktanmindan daha fazla bir 9ey'ifadE etmiyor 0niv-ersite_
leri. Universitelerimiz demiyorum QUnkU universitelerimiz
deoil._Kimlerin neden b6yle yerlera ihtiyag duydukla da
agrk. (Yaktnda galiba ABD sistemi uygLlamaya konacak
ve b6ylece qaltsma hayat ile 0niversiGler iqiie girecek.l
Eaz anntn buna itiraz edebilmelerini anlariai< g19 gele.
cektir. QUnko universite sorunu Turkiye'de oUndlmjoet-
cliginden beri "egitim, 0retim iqindir"-iqin gdbatanryor'du.
Egitimin soyut bilgiterte yUkt0 hayattah (0retimden) ko-
puk oldu0undan yaktntltyordu.

. Okumak istiyoruz slogant ne kadar da yaygrndr, Ve hala
da sanrrm 6yle. Oyleyse stnavlara buyrun baylar ve ba-
yanlarl Oorenci olmaktan da, dorenci hareketinden de
anladEtm bagka geyler. Oyle sendikal m0cadeleden, ora-
ya buraya eklenmekten bahsetmiyorum. 0!renci ya da
i99i gibi parqalanmrg hayattmtzn rlierimizdekl tanrmiama"
lannrn dtgtnda insan olmak gibi bir konuma sahibiz. 0g-
renci olmak nedir sorusuna verilebilecek kesinlikte blr
insan olmak nedir sorusuna yanlt veril€bileceoini sanmF
yorum ama yine de "insan kendini nastl yaparsa 6yle
olur." esnekli{ine de inanmlyorum.

. 
Universitelerde bulunugumuzun gok Qegifli nedenleri

olduquna g6re -bu nedenlerin 9u ai igiriOd yasadtOrmrz
toplumsal kogullann bize dayatti$t alaniardan kiynailan-
dOrnr bildi6imize 9616- kargr grkrgtmrz ve istekteiimiz en
son krshnldt0tmtz alanla stntrlt deoil. Bize dayattlan trim
alanlara tagmahdrr. Bunu yaparken bu alanlan olumli-
madErmrzt gostermeliyiz ve kendimize ait alanlar acma_
lryrz. Bu alanlar giderek bizim genigtetece!imiz 6z9drl0k
alanlarr -ne kadar otabilirse- olmalr, ve bizi-m O6renii otu_gumuza de{il Once insan olu$umuza dayanriah. Bunu
yaparken birlegecegimiz ilkeler qerceveiinde bizim ya_
ratabileceoimiz bir ahlak ortaya grkhcaktrr.

ES|N / AYHAN

Demokratik miicadele
6z9iirl0k alanrmrz olabilir mi?

6yle sanryorum ki gu an dlrenci hareketi iqinde yer
alan insanlar tek lek ele altndtothda farkh kaygrlan ayrr-
dedilebilir. Oysa 00renci dernekleri dorencilak temelinde
orgr.itlendigi iqin bu tarkh kaygrlarr gozardr eder, kabul
edilmig alanrn gtkarlan dogrultusunda birligini olugturma.
ya gahgrr. Krsaca bireylerin aynt rahatstzhklan duydu0u-
nu ve aynt sonuQlan aradtotnt varsayar. B6ylece is-
ler istemez bir araya getiren, zaten varolan durum-
dur 6grencilik. BugUn dernekler iqinde bulunmayr ve m0-
cadeleyi 6ng6ren iki 9610g var. Bunlar derneklerdeki
mucadeleyi demokratik mt:tcadele ve demokrasi m0ca.
delesi diye adlandrnp; birbirlerinden farklt d0Q0ndUkte.
rini ispatlamak iAin b0yik m0cadeleler vermekteler.
Ancak taleplerinin aynrfiSrntn yanrsrra (dzerk demokratik
rlniversite vb.) zihniyetleri ve tarzlan da ayntdtr. Her ikisi
de "demokratik m0cadele gelenegini" yerlegtirmekten
s6z etmekledirler ve her ikisi de iktidan yagamr degi$tir-
menin ve etkilemenin bir aract olarak gormektedirler.
Ozerk Demokratik Universite talebinde;-0niversitelinin
mali bagrmsrzlrgrndan s6z edilmektedir. Bu durumda uni.
versiteler ticari igletmeler haline mi gelecek yoksa dev-
letten hig bir denetim amact g0tmeden 6denek vermesini
mi bekleyecegiz. Stnavlar ve srntf geqme var oldukga 6g-
retim g0revlilerinin denetimi nastl engellenebilir? Bu de-
netimin onlann niyetlerinden baSrmsrz olacagt iddia
edilemez.

"Demokratik mUcadele gelenegini yerlegtirme" gabast
ve niyeti, ya$amt iktidann ucunda g6rmekle stkt stktya

. baolrdrr. Demokratik m0cadele, g6ron0rde baz haklar (l)
elde ediliyormug izlenimi verse de asltnda 610mce!in ag-
lanna kitlesel boyutta yakalanmak demektir. Q6zrim, ya-
$ayarak degigtirmek ve kabul ettirmekten ziyade, 6nce
ne ya$amak isiendioi 0zerine pazarltk etmekte aranlr. De.
mokratik Kitle Orgotleri tantmh biqimlerdir. Onlar vastta-
sryla mUcadele de belirli seQenekleri kapsar. iktidar
mucadelesi iginde yer almayt kabul eder.

Bu, iktidan etkilemek diye adtandrrrtsa dahi, iktidar bu
anlamda her yerdedir ve 6zellikle de kurumsallagmrg ya-
prlarda yagamaktadtr. Oemokratik Ki e 0rqtltU. icinde.
ki insanlan, iktidann zihniyetine g6ie gekitleidirmeite ve
dar,/ranmaya zorlamaktadrr. Y6netim kurullan seqilmek-
te (olmazsa olmaz ydnetmeligi var), temsil sisteml'eri tar-
trgrlmakta, adeta minik devlet yarattlmakta. Ttrk Devleti
T0rk Milletini temsil eder, 6Erenci dernegi dsrencileri.
BOyle bir mekanizma iqinde bireylerin kendilerini ifade
edebilmeleri, dogrudan katrlrm qabalan vb. $eyler gerQek-
legemez. Tr)m iyi niyetlere raomen yaptnrn kendisi bun-
lara kapahdrr. Bu noktada demokratik mucadele asltnda
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ya$mr deolgtlrmenln araqlan igin mUcadela etmektlr, ve
araglar amaqlagmaktadrr. Hayatrn yagayarak, yaparak ve
yaptornr savunarak deolgtirilebileceoi unutturulmakta, in-
sanlar booulacaklar ve yokolacaklan bir alan olan politi-
ka sahnesine Qekilm€ki€dir. lgte kimilerine g0re,
apolitiklioimi agEa vurdum. Evst yagama sahip qrkma-
nln politika olmadrgrnr dgg8n(ryorum, o sadece iktidar ta-
raftndan bize sunulan segsn€k v6 hayatrmrzla aramrzda
konulan dolayrm. Oysa 60renmok, birbirimizle iliskiler
kurmak, qocuoumuza bakmak d0gmanrmrzr tanryrp, dos-
tumuzu segmek; krsaca hig bir yagamsal eylemimiz igin
ona ihtiyacrmrz yok. O yalnrzca birilerinin varhklannr meg-
rulagtrrmak ve bizi y6netebilmek igin yBrattror suni bir
alan. Ama hayat ya$ayrp deoigtirerek ve bu burokratik
krsrr'd6ngt]ye tesfim olmadan yaratmak, boylece de po-
litikayr lslevslz krlmak m0mk0n.

Ba?ka blr Eeganek neden olmasln?
Bugon oniversiteli olmalr..r sorunlcnnr 0zerinde hisse-

den, incak buna kargr qrknlakta O0renci Dernegi'nden
ba$ka seQenek bulamayan insanlar var. Bunlar ya kargr
grkmakran vazgeQmekte ya da bu segmedikleri ortam-
da, kendlle!'i drsrnda planlanrp, or'ganize edilen eylemler
ioinde srl.'llekte. 8u ortamda yatay 6rg0tlbnme isteoinln
kargrsrna Ekar an ''ttrz0kler vd zorunluluklar' 'dr . De-
mokratlk merkeziyelgilik ise 60renci derneoinin olmaz-
sa olmez koguludur. Eylemde birlik elegtiride 6290rluk
ongdrolmektet ama, ben bana igkin olmayan bir tarzda
tepkiverecok, onaylamadurm bir geyi yapacaksam eleg-
tiri 6zg0ru0u blr safsatadrr.

Eoer merkeziyetqillkten, hlyerargiden, temsil edilmek"
ten, ldare €dilmekten hoglanmryorsak brrakalrm 00renci
dernadindo minik iktidarlar varatmak ve v6neticilik ovna-
mak is-tey6nler katsrn. 0RcUlLeNue 6ze UnloGUt o
var edilerek kazanrhr. Yagamrmrzrn b0t0n0nde dayanr$-
mama sa ayacak Ozg[rl0k ortamlan yaratmaya girige-
lim. HiQ bir hiyerargik ve merkezi tarza ili$kilerimiz iginde

ispanya'nrn Cadlz $ehri yakrnlann-
daki Puerto Real'de, yagam lama-
men -gEm-ilffiii a balhdrr. cegen
Kasrm ayrnda, y6netim, tersaneleri
kapamay denedive igqiler anrnda i$-
yerlerini l$galetti. Daha sonra ise iQ-
giler ve 6zel tim arasrnda gatrgmalar
qrktr. Olaylann geligimi 0zerine Puer-
to Real'de yagayanlann geri kalanlan
da m0cadeleye katldt.

Tersanelerin yoksek yaprlanmasr,
polisln saldrfllanna kargr kasabaltla-
nn korunmasrnt sa!ladt. Son bir kag
ay.drr barikatlar, ev yaprmt bazukalar,
uzun menzilli manctnrklarla halk/po-
lisin gozyagarircr bombalan ve plas-
tik mermilerine kargt direnmeye
galrgtrlar. 16 Haziran'da kadtnlar Ca-
diz ile$g9!q BCgIj birbirine baola"
yan yolu keserek gosteri yaptlar.
Olaylar srrasrnda bir kag domuz ya-
ralandr ve bir tanesi de bir kamyonun
allrna atldr. i$eller ve kadrnlar Simdi
yargrlanmayt bekliyorlar,

izin vermiyelim, onlar yagamtn ve 629trl00un dogmanl'
drr. Kendimizi temsil ettirmekten ziyade yuzyrlze ili$kila-
ri, do{rudan etkinligi seqelim' Bu bireylerin 6290r
iradesini 6nplana grkaran g6n[ll0 iligkilei but[n0 olsun.
Evlemde birlik oibi bir zorlama yerine, 6290rce se9ilmig
tarzlann aeqitlillOini, b6ylece yeni tarzlarln yarahlabilme-
sine uygun ortamt yarataltm. Dayanlgmaya aqlk her bl-
reyin 6grenci olmaslna bakmakslzln ortamlmlza kabul
edelim. Taleplerimiz o0renci olmaktan kaynaklanlyorsa
da bize dayahlan bu stntrlt alanl veri almamahdlr. Oore-
nim harglannt, geginme sorunumuzdan, 60renme s0re-
cindeki'zorlanmayt bartnma, standartla$tlrlcl egitim
sistemi ve dioer sorunlaflmtzdan ayramaytz.

lstemlerimizi Oyle ifade etmeliyiz ki b0tunl0gu icinde
tagrsrn:

-OaG]R liaruue uaxru -

0zg0r 6!renmenin 6nEndeki en b0y0k engel egitim sis-
teminin ta kendisidir. Ns ogreneceoimize ve kimden na-
srl.60renecegimize karar vermemekteyiz.

Ogrenci Segme ve Yerle$tirme Srnauna Hayrr!
. SINAVURA HAYIR -

Kiqi 6grenme silrecini kendi denetlemelidir. 0Orenip
0grenmedi0ini, dolayrsryla standarda uyup uymadt0lnl
denetleyen bir iist otorite olmamatdtr.

Akademik Kariyerler Kalksrn

- OZERK DEMOKBAT\K ONiVERSiTE
BiR YUTTURMA1ADIH -

Egitimin yerini gdn0ll0 olrenim almah, 6gretmen ve 60'
renci birbirlerini segmeli.

- KIZ VE ERKEK OGRENCi YURT.r'.RIBIFTE$SIN -

Namus kalelerine ihtiyaomrz yok.
.O6RENci BOROURI DAGITILSIN .

Kodlanmak istemiyoruz. Angaryalara ve ktrtasiyecili'
0e zaman ayrramayacak kadar yagamr 6nemsiyoruz.

9EBEKEYE HAYIF!
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OLMALIDIR?
Evet hiq du90nd0n0z m0, ideal bir bi-
rey nastl olmaltdtr diye? Mutlaka dti-
SUnmemigsinizdir. Neyse b6n sizin
yerinize dug0ndum ve bakrn ortaya
neler grktr.
- Oncelikle ciddi gazeteler okumah ve
okumaya mizah sayfastndan ba$la-
mahdlr.
- Ciddi gazetelerin ciddi halde solcu
k6ge yaza!'lannt okumaya tahamm0l
edebilecek kadar mezhebl genis oh
mamaldrr.
- Gazetenin politika haberlerini mut-
leka tuvalete (ag parantez stQma fas-
lna kapa parantez) saklamahdtr.
- Edebiyattan, m0zikten ve felsefe-
den az buguk anlasada olur (ille de
qok buquk anlamalan gerekmez)
- $airlerden Edip Canseveri, mrjzis-
yenlerden Bach't, Milles Davis ve
Mustafa Kandtrah'yr sevmelidir.
- Sevigmekten dinlenmekten, tekrar
sevigip tekrar dinlenmekten baltktan
ve fekirdaq raktstndan zevk al-
mahdrr.
- Sevigirken, kadrnsa 0stte erkekse
altta olmaktan korkmamalrdrr.
- Qocuklufiunda yaramaz ve hagarr
bir velet olarak fislenmi$ olmah ve 60-
rencilik doneminde en az bir yl srnrfta
kalmrg olmahdrr. Hapse girenler ve
okuldan atrlanlar tercih sebebidir.
- Erkekse komgunun krztnt sktgtrma-
ya altr yagrndan itibar€n baglamtg ol-
mah krz ise en geg onb69 yagtnda
bekarellni yitirmlg olmahdrr.
- Kadrnsa d0nyanrn b0t0n qekici ve
yak$rkh erkekleriyle, erkekse d0nya-
nrn botun gekici ve gu zel kadtnlany-
la sevigmek istedioini kendina itira,
edebilmelidir.
- Kendine qokqa zaman aytrabilmsli
ve bu anlarda araya girecek yemok,

uyku, dr$ktlama vs. zorunlu faaliyet-
leri angarya olarak g6rebilmeli, qere-
ginde bunlarl reddedebilmelidir.
- Kimse ona sensin diyememeli, de-
meye yeltenenlerin aSzrnrn payrnr
qok istisnai verebilmelidir. yine de
birg0n qocuSu olursa (cinsiveti
dnemli' deoil) adlnr (b0yudoou;de
,(endisinin deoigtirme hakktnt rezer.
ve ederek) SENSIN koymahdtr.

- Radyoda yalnlz efem dalgastnt din.
lemeli rynin ise kapant$ saatini ka-
qrrmamaldtr.
- Programlt bir hayah hiQ sevmediOin-
den programstz yagabilmek igin uzun
uzun programlar ---- (tabiiki) yap-
mamahdrr.
- Sigara iqmekten nefret etmeli, pipo.
yu ise iQemediginden yanrndaki biri.
ne iqirmelidir.
- Uzak gehirlere ve uzak tllkelere se-
yahat etmekten qok hoglanmah ama
meteliksiz ve pasaporl tahdidli oldu-
gundan buralara ancak r0yastnda gi-
debilmelidir.
- Oyunlardan satrancr ve btofl0 pigti-
yi sevmeli ancak yenilince qok iiriir-
lendi0inden kesinlikle ktzma birader
oynamamaltdtr.
- Sesinin qirkin oldu(unu bilse bile
kendi kendine Sarkt soylemet(ten
vazgeqmeyecek kadar kendini sev.
meli, kendisi gibi kendisini sevmeven
bagkalarrnr ise sevmemelidir.
- Her zaman yalnrz kalabileceoini bil-
meli ama yalntzhot asla kendisi tercih
etmemelidir.
- Mevsimlerden en gok sonbaharr,
yazr, ilkbahafl ve ktgr sevmeli bunun
drgrnda ise ige gitmelidir.
- Ashnda ne $airdir o, ne m0zisyen,
ne felsefeci hatta devrim yapma gibi

bir igi olmadrgrndan devrimci de de-
gildir. Tembellioi, d0S kurmayr, bulul-
larda gezmeyi sever ama bir
oblomovcu da dedildir. Akltna estik-
ee yazar, krnk dOkukte olsa m0zik
yapar (Kimi beste yaptror bile gdr0l.
mUgt0r) nutuk atmaz ama felsele ya-
par (Qogu kendi de farktnda olmaz
bunun ya, O'nu hemen hemen, her-
g0n yer yerde qorebilirsiniz ama o ol-
dugunu dUnyada duq0nemezsiniz),
6yle qok seqkin atuqkanhklan yoktur.
Hep aynr yerlere takrlmaz. Fakat trim
bunlar bulunulacak mekanlar arasrn-
da bir ayrrm yapmadt0r anlamrna gel
mez. Tersine hig ayak basmadrgr
mekanlar da vardrr mesela cami.
- Zaman zaman geyik muhabbetleri-
ne takrldrgr da 9610lmogtur ama he-
n0z geyiklerle herhangi bir akrabahur
tespit edilememigtir.
- Okumayr sevdioini s6yer ama zen-
gin bir klit0phanesi olmadrgrndan
emin olabilirsiniz. Ne t0r kitaplar oku-
dugunu g6ren olmamrghr. Bir s0re-
den beri "Das Kapital" i9'in6s "Ped
Kit" okudu0u rivayet edilmektedir.
- Adr kararsrza Qrkmr$trr. Hiq bir ko-
nuda kolay kolay karar veremez. As-
Inda kendi de bilmez, Dayatrlan
lercihleri benimsemek istemedi6in-
den ve pegin h0k0m[i biri olmadr0rn-
dandrr boyle ince eleyip srk"
dokumasr.
- H0kmetmeyi bagkalanndan kendi-
si iqin bir Sey istemeyi hig becere-
mez. Kendi iqini kendi gormeye
ahgmrgtrr. Bu y0zden bilmedioi bir
adresi ararken bilen birine sormak
yerine kilometrelerce tazladan yriru-
meyi g6ze alacak kadar enayidir.
- Hammasi qiirleri, Hammasi piyes-
leri, hammasi filmler ve hammasi
devrimcileri hiQ sevmez hamsi bugu-
lamayr sever.
- Hayatta en nefret ettigi Sey 60rit
dinlemektir bu yrizden 600t vermeye-
cek kadar ince d0$Uncelidir ve yine
de bu y0zden "ideal bir birey nasrl ol-
maldrr?" vs. tuninden lafrzlara kar-
nr toktur. Aynca kendisi idealist lilan
degildir-
NOT: Bu gartlardan herhangi birine
haiz olmayan bireyler ideal birey mer-
tebesine ulagamazlar.

(') Bu yazrda sOzU edilen ideal bire-
yin gahsrmla herhangi bir ilgisi olma-
drgr herhangi bir gekilde tespit
edilmigtir. Sevgili kara okuyuculanna
duyurulur.

AHMET ARSLANER
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eGifirtl Konulu 2. Segki Qrktr.
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Kara Yaytncrhktan 6demeli olarak isteyebilirsiniz.

KARA BRO$UR DiZiSi

ONYARGIMIZ
6ZCURLU

eui rUner

nli cOzuKtzll

ozcunt\ BASKT
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ceuEnisi

l4-28KASlM 1987

d

850 TL.




