
Bu kitap 1977.de, o sirada italya'da süren 
devrimci mücadelelerin hiziyla yazilmisti ve 
bugün okunurken, gimdi son derece farkli 
olan o durum akilda tutulmalidir. 

Devrimci hareket, k i  buna anarsist hareket 
de dahildir, geligim agamasindaydi ve . hersey, hatta silahli catismanin genellevmesi 
bile mümkün görüniiyordu, 

Ama insanin kendini, kücük bir militan 
azinligin baskiya ve Devlet'in sermaye 
idaresini yeniden organize etme girisimine 
[itiraf etmek gerekir ki oldukca zayif bir 
cabaydil karsi mücadele eden onbinlerce 
yoldasa dayatmaya niyetli oldugu uzman- 
lagma ve militerlestirme tehlikesinden koru- 
masi gerekiyordu. 

italya'da durum buydu, ama Almanya, 
Fransa, Büyük Britanya ve bagka her yerde 
de benzer seyler olmaktaydi. Yoldaslarin her 
gün iktidar adamlarina ve yapilarina karg1 
gerceklegtirdikleri eylemlerden, italya'daki 
Kizil Tugaylar gibi silahli bir partinin plan11 
mantigrnin cikarilmasini önlemek esas gibi 
görünüyordu. 

Kitabin ruhu budur. Bir özgürlesme ve yikim 
uygulamasinin nasil bir idare grubunun 
önceden belirlenmig kurallari cercevesinde- 
ki ölümcül, sematik katiliktan degil ama 
negeli mücadele mantiQindan cikabileceqini 
göstermek. 

Bu sorunlarin bazilari artik yaganmiyor. 
Tarihin sert dersleri tarafindan cözüldü. Reel 
sosyalizmin yikilmasi aniden, her eoilimden 
marksistlerin idare hirslarini sonsuza dek 
yeniden boyutlandirdi. Diger yandan her 
yerde, özellikle de genc nesiller arasinda 
yayrlan özgürlük ve anargist komünizm 
ärzusunu söndürmedi, muhtemelen 

alevlendirdi. Pek cok durumda anargizmin 
ideolojisinden etkilenmemek icin geleneksel 
simgelerine, sloganlarina ve teorilerine 
basvurulmamasi anlagilabilir, fakat bu 
paylasilamaz bir durumdur. 

Bu kitap yine güncel oldu, ama farkli bir 
acidan. Artik var olmayan agir, tekellestirici 
yapisinin elestirisi olarak deijil, onlari baski 
ve denetim altinda tutan her seyin neseyle 
yikimi yolunda bireyin potansiyel becerile- 
rine isaret edebildigi icin. 

Bitirmeden önce, kitabin italya'da imha 
edilmesinin emredildigini belirtmeliyim. 
ltalyz Yüksek Mahkemesi yakilmasini emret- 
ti. Kitabin kopyasinl bulunduran tüm 
kütllphaneler icisleri Bakanligi'ndan, 
yakilmasini emreden birer genelge aldilar. 
Birden fazla kütüphane, böyle bir uygula- 
manin Nazilere ya da Engizisyona 
yakigacagini dü~ünerek kitabi yakmayi red- 
detti, ama yasalara göre kitaba bagvurula- 
maz. Ayni sebepten, kitap italya'da yasal 
olarak dagitilamaz ve pek cok yoldagin kop- 
yasina bu amac icin gerceklestirilen büyük 
baskin dalgasi sirasinda e l  konuldu. 

Bu kitabi yazdigim icin onsekiz ay hapis 
cezasina carptirildim. 

Alfredo M. Bonanno 

Catania, 14 Temmuz 1993 



1848'de, Paris'de, devrim basi sonu 
olmayan bir bayramdi. 

Bakunin 
I 

Bu sevgili cocuklar Montanelli'yi neden 
bacaklarindan vurdular ki? Apzindan vursalar daha 
iyi degil miydi? 

Elbette iyiydi. Ama daha agir, daha kinci ve ciddi 
olurdu. Bunun gibi bir hayvani bu aekilde sakatla- 
manin, intikamtn ötesinde, bu fasist gazeteci ve 
patronlarin usagi olan adami sorumluluklari icin 
cezalandirmanin Ötesinde daha derin, daha anlamli 
taraflari olabilir. 

Sakatlamak onun aksamasina ve hatirlamasina 
sebep olur. Dahasi, sakatlamak, agizdan vurmak- 
tan, beyin parcalarinin gözlerden fiakirmasindan 
daha kabul edilebilir bir eglencedir. 

Her sabah sisin icinde yola cikan ve fabrikanin 
bogucu havasina yürüyen yoldas; ya da ofise gidiyor 
hep ayni yüzleri görmek icin: ustabaai, Saat 
denetcisi; o anin casusu, besleyecek-yedi- 
cocuguyla-Stakhanovite, devrim, mücadele, ve 
ölümcül olacak olsa bile fiziksel catiama ihtiyacini 
hisseder. Ama ayni zamanda hemen, $U anda nese 
yasamak ister. Ve sisin icinde yürürken, trenlerde 
ve tramvaylarda saatler gecirirken, ofise gitmenin 
ya da kapitalizmin faydasiz mekanizmalarini bir 
arada tutan faydasiz civatalar arasinda bulunmanin 
boguculugunu yasarken bu neseyi fantazilerinde 
besler. 

Bedeli ödenmis nege; patronun parasini ödedigi 
ücretli haftasonlari ve senelik tatiller, ask yapmak 
icin Para ödemek gibidir. Ayni görünür, ama eksik 
birsey vardir. 

Kitaplarda, bildirilerde ve devrimci gazetelerde 
yüzlerce teori birikti. Bunu yapmaliyiz, aunu yap- 
maliyiz, olaylari bunun dedigi gibi, sunun dedigi gibi 
görmeliyiz, cünkü gecmisteki, cilt cilt bogucu 
klasikleri dolduran, isimleri büyük harflerle yazilan 
sunun ya da bunun gercek yorumcusu onlardir. 

Onlarr e l  altinda bulundurmak bile ayinin bir 
parcasidir. Onlara sahip olmamak kötü iaarettir, 
aüphe cekicidir. Onlari her durumda e l  altinda 
bulundurmak faydalidir. Agir olduklarinda her 
zaman, sikinti veren birilerinin yüzüne firlti labilir- 
[er. Gecmiain (ve bugününl devrimci metinlerinin 
gecerliliginin yeni olmayan, ama yine de saglikli bir 
dogrulamasi. 

0 ciltlerde asla neae hakkinda birsey bulamazsiniz. 
insanin bu sayfalarda soludugu atmosferin, ma- 

' 

nastirin haain havasindan eksik kalir yani yoktur. 

Yazarlari, intikam ve ceza devriminin rahipleri, 
zamanlarrni suc ve ceza tartarak gecirirler. Dahasi, 
kot pantolonlu rahipler iffet yemini etmiglerdir, bu 
yüzden aynisini bekler ve dayatirlar. Fedakarliklari 
icin ödüllendirilmek isterler. i lk  önce ciktiklari 
sinifin konforlu cevresini terk etmialer, sonra 
yeteneklerini mirastzn yoksun kalanlarrn emrine 
vermiglerdir. Kendilerine ait olmayan sözcükler 
kullanmaya, k i r l i  masa örtüleri ve yapilmami5 
yataklar üzerinde sigara tüttürmeye ali$mi$lardir. 
Bu yuzden, insan onlari en azindan dinleyebilir. 

Düzenli devrimler, düzgünce hazirlanmis ilkeler, 
calkantisiz a n a r ~ i  hayal ederler. isler farkli yöne 
giderse provokasyon cigliklari atmaya baslarlar, 
öyle cok bagirirlar k i  polis onlari alir götürür. 

Devrimciler dindar insanlardir. Devrimse dindar 
degildir. 

Ben kediye kedi derim. 
Boileau 

I I 

Neyi nasil Üretecegimize dair devrimci sorunla hep- 
imiz ilgiliyiz, ama kimse üretimin devrimci bir 
sorun olduguna iaaret etmez. Kapitalist sömürünün 
kökünde üretim varsa, üretim tarzini degiatirmek 
yalnizca sömürü tarzini degistirecektir. 

Kizila boyamis olsaniz da kedi kedidir. 

Üreten kutsaldir. Cekin ellerinizi! Onun 
fedakarbgini devrim adina kutsayin, ve les jeux sont 
faits. 

"Peki ne yiyecegiz?" diye sorar endiaeli insanlar. 
"Ekmek ve bagcik," der gercekci, tek gözü 
tencerenin, digeri silahinin üzerinde. "Fikirler," 
diye bildirir herseyi kariatiran idealist, bir gözü 
hayaller kitabinda, digeri insan türünün üzerinde. 

Üretime dokunan herkesin isi bitiktir. 

Kapitalizm ve onunla savasanlar üretenin cesedinin 
üzerinde yanyana otururlar, ama üretim sürmelidir. 

Politik ekonomi elestirisi (üretimin tüm faydalarinin 
zevkini clkaranlar tarafindan gerceklestirilenl en az 
cabayla üretim tarzinin rasyona-lizasyonudur. 
Baaka herkes, sömürülenler, hicbir seyin eksik 
olmamasina özen göstermelidirler. Aksi halde nasil 
yasayabiliriz ki? 

Isiga ciktigi zaman karanligin oglu hicbir aey göre- 
mez, tipki karanlikta e l  yordami ile ilerlerken 
oldugu gibi. Nese onu kör eder. Onu öldürür. Bu 
yüzden nesenin bi r  halüsinasyon oldugunu söyler 
ve neseyi kinar. 

Gevaek, sisman burjuva bolluk icinde aylaklik eder. 



Bu yüzden zevk almak günahdir. Bu, burjuva ile 
ayni duygulari yasamak ve üreten proloteryaya 
ihanet etmek demektir. 

Hic degil. Burjuva sömürü sürecini sürdürmek icin 
her careye basvurur. 0 da stres altindadir ve asla 
nege icin zaman bulamaz. Onun gezileri yeni 
yatirim firsatlaridir, asiklari rakipler hakkinda bilgi 
aldigi casuslardir. 

Üretim tanrisi en sadik müritlerini bile öldürür. 
Kafalarini kopartir ve fiskiran yalnizca bir pislik 
seli olur. 

Lanetli ac kigi, dalkavuk sürüsü esliginde gezen 
zengini gördügünde intikam duygulari besler. 
Herseyden önce düsman yok edilmelidir. Ama 
ganimeti saklayin. Servet yok edilmemelidir, kul- 
Lanilmalidir Ne oldugu, ne bicim aldigi ya da ne tür 
is sagladigi önemli degildir. Önemli olan, onu o 
sirada her kimin elindeyse ondan almak, böylece 
herkesin ona ulasabilmesini saglamaktir. 

Herkesin mi? Elbette, herkesin. 

Peki bu nasil olacak? 

Devrimci siddet ile. 

iyi yanit. Ama gercekten de, canimiz sikilana kadar 
kelle ucurduktan sonra ne yapacagiz? Artik, 
mumla arasak bile daha fazla toprak sahibi bula- 
madigimiz zaman ne yapacagiz? 

0 zaman devrim hüküm sürüyor olacak. 
ihtiyaclarina göre herkese, ve olanaklarina göre. 
herkesten. ilgi göster, yoldas. Burada muhasebe 
kokusu var. Üretim ve tüketimden bahsediyoruz. 
Hersey hSlS üretim boyutunda. Aritmetik, kendini 
güvende hissetmeni saqiliyor. iki kere ik i  dört eder. 
Bu "gercege" kim karg1 cikabilir? Dünyaya sayilar 
hükmediyor. Simdiye dek etmiglerse, neden gele- 
cekte de etmesinler? 

Hepimizin somut ve saglam birseye ihtiyacimiz var. 
Bizi bogmaya baslayan dürtüleri durdurmak icin 
duvar inga edecek taglar. Hepiniizin nesnellige 
ihtiyacimiz var. Patron cüzdani üzerine yemin edi- 
yor, köylü küregi üzerine, devrimci silahi üzerine. 
Bir  gidim elegtiriye izin ver, tüm iskele yikilsin. 

Agir nesnelligi icinde, gündelik dünya bizi kogullar 
ve üretir. Hepimiz gündelik bayagiligin 
cocuklariyiz. Devrim gibi "ciddi geylerWden 
bahsederken bile gözlerimiz hala takvime dikilmis. 
Patron devrimden korkar, cünkü devrim onu 
servetinden yoksun birakacaktir, köylü bir parca 
toprak bulacak, devrimci teorisini sinayacaktir. 

Eger sorun bu gartlarda görülüyorsa, cüzdan, 
toprak ve devrimci teori arasinda fark yoktur. 

Bunlarin hepsi oldukca hayali nesnelerdir, yalnizca 
insanin hayal gücünün aynalari. 

Yalnizca mücadele gercektir. 

Patronu köylüden ayirir ve köylü ile devrimci 
arasinda bir bag kurar. 

Üretimin aldigi organizasyon bicimleri hayali birey- 
sel kimligi saklayacak ideolojik aygitlardir. Bu kim- 
lik hayali ekonomik deger kavramina yänsitilir. 
Kanun kendi yorumunu belirler. Tüketicilikte 
oldugu gibi, kanunu kismen patronlar kontrol eder, 
Psikolojik savas teknolojisi ve mutlak baski, 
insanin ürettigi ölcüde insan oldugu fikrini 
güclendirmeye katkida bulunur. 

Kanunun diger kisimlari degistirilebilir. Devrimci 
dönügüme ugrayamazlar, ama zaman zaman 
düzeltilirler. Örnegin, seneler önceki lüks tüke- 
timin yerini alan kitle tüketimini dügünün. 

Sonra, kendi kendini kontrol eden üretim idaresi 
gibi daha rafine bicimler gelmigtir. Sömürü 
kanununun bir bagka unsuru. 

Vesaire, vesaire, vesaire. Benim adima, benim 
hayatim~ organize etmeye karar veren hic kimse 
benim yoldagim olamaz. insanin üretmesi, aksi 
halde insan olarak tüm kimligimizi yitirecegimiz ve 
"vahsi, yabanil dogamiz." tarafindan altedilecegimiz 
bahanesi i le bunu hakli göstermeye calisirlarsa, 
insan-doga iliskisinin aydinlanmis marksist burju- 
vazinin bir ürünü oldugu yanitini veririz. Neden 
kilici yabaya dönüotürmek istediler? Neden insan 
hep kendini dogadan ayirmak icin caba harcamali? 

lnsanlar gerekli olana ulasarnayinca, 

gereksiz olanla yorariar kendilerini. 

Goethe 
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insanin pek cok geye ihtiyaci vardir. 

Bu ifade genelde, "insanin kargilamasi gereken 
ihtiyaclari vardir", biciminde anlagilir. 

Bu gekilde insanlar tarihsel olarak belirlenmis bi- 
rimlerden bir ikilige dönüsürler fayni anda vasita 
ve amacl. Kendi ihtiyaclarini tatmini aracilioi i ie 
Iör. ig aracili9.i ile] kendilerini gerceklegtirirler, 
böylece kendi gerceklegmelerinin araci haline 
gelirler. 

Bu gibi ifadelerin icinde ne kadar mitoloji gizli 
oldugunu herkes görebilir. insan kendini dogadan 
i$ araciligi i le ayiriyorsa, ihtiyaclarini karsilayarak 
nasil tatmin olabilir? Bunu yapmak icin zaten insan 



olmasi gereklidir, yani ihtiyaclarini karsrlamistir, ki  
bu da calismasi gerekmiyor demektir. 

Mallarin derin sirngesel icerigi vardir. Bir referans 
noktasi, bir ölcü birirni, bir degisim degeri halini 
alirlar. Gösteri baslar. Roller dagitilir ve sonsuza 
dek kendilerini yeniden üretir dururlar. Aktörler 
fazla degisirn olrnadan rollerini oynar dururlar. 

ihtiyaclarrn karsilanmasi b i r  refleksten, bir rnarji- 
nal etkiden daha fazlasi olmamayä baslar. Önemli 
olan insanlari "geylere" dönüstürrnektir ve onlarla 
birlikte baska her seyi de. Doga bir "sey" olur. 
Kullanilir, ve insanin yasamsal icgüdüleri ile birlik- 
te yozlasir. Doga ile insan arasrnda bir ucururn 
acilir. Ucurum doldurulrnalidir ve mal pazarinin 
genislernesi bu isi görmektedir. Oyun, kendini 
c6liskileri i le birlikte yutma noktasina dogru 
genislemektedir. Sahne ve seyirci ayni boyuta 
girer, kendilerini ayni oyunun daha yüksek, daha 
etkili bir düzeyi icin önerirler, ve sonsuza dek böyle 
sürer. 

Mal kanunundan kacan herkes nesnelesrnez ve 
oyun alaninin "disina" düser. Parmakla gösterilir- 
Ler. Dikenli tellerle cevrilirler. Globallesmeyi ve 
kanunun alternatif bicimini reddederlerse suclu 
ilan edilirler. Deli olduklari aciktir! Gercekligi 
yanilsarnaya, sornutlugu gercek olmayana 
dayandiran bir dünyada yanilsamayi reddetmek 
yasaklanmistir. 

Kapital birikim yasalarina göre oyunu idare eder. 
Ama hicbir sey sonsuza dek biriktirilernez. Kapital 
bile. Mutlak niceliksel bir sürec bir yanilsamadir, 
kesin söylemek gerekirse, niceliksel bir 
yanilsarnadir. Patronlar bunu cok iyi bilirler. 
Sömürü farkli bicimler ve ideolojik modeller alarak 
niteliksel olarak farkl i  sekillerde bu birikirnin 
sürrnesini güvenceye alir, cünlü niceliksel acidan 
sonsuza dek sürdürernez. 

Türn sürecin celiskili ve yanilsama olrnasi kapital 
icin önernli degildir, cünkü dizginleri tutan ve 
kurallari koyan odur. Gerceklik diye yanilsarna sat- 
masi gerekiyorsa ve bu Para getiriyorsa, o zaman 
cok fazla soru sorrnadan devarn edelirn. Faturayi 
ödeyen sömürülenlerdir. Bu yüzden hileyi görrnek 
ve gercekligi tanirnak konusunda endiselenrnek 
onlara kalmistir. Sermaye icin hersey oldugu 
haliyle güzeldir, dünyadaki en büyük illüzyon gös- 
terisine dayali olsalar bile. 

Sömürülenler bu dolandir ic i l i~ i  neredeyse nostalji 
ile anarlar. Onlarin zincirlerine alismis, 
baglanrnislardir. Arada sirada büyüleyici ayaklan- 
rnalar ve kan banyolari hakkinda fantaziler kurar- 

Lar, sonra yeni siyasi önderlerin söylevlerine 
kapilip giderler. Devrimci parti kapitalin hayali 
acisini, onun kendi basina ulasarnayacagi ufuklara 
ceker. Niceliksel yanilsarna yayilir. 

Sömürülenler birlesip kendilerini sayar, sonuclar 
cikarirlar. Siddet dolu sloganlar burjuva yürekleri 
tekletir. Sayi ne kadar büyilkse, önderler o kadar 
kibirle oynaip sicrarlar, o kadar talepkar olurlar. 
iktidarin ele gecirilmesi icin büyük planlar 
hazirlarlar. Bu yeni iktidar eskinin yikintilari 
üzerinde yayilrnaya hazirlanir. Bonaparte'in ruhu 
tatmin icinde gülümser. 

ELbette, yanilsarna kanunlari icinde derin 
degieirnler prograrnlanmaktadir. Arna hersey nice- 
liksel birikim simgesine teslirn edilrnelidir. 
Devrirnin talepleri, militan gücler büyüdükce artar. 
Ayni sekilde, özel karin yerini alan sosyal kar 
büyürnelidir. Böylece serrnaye yeni, hayali, 
olaganüstü bir asarnaya girer. Eski ihtiyaclar yeni 
etiketler altinda israrla baski yaparlar. Üretim 
tanrisi rakipsizce hükmetmeye devarn eder. 

Kendi kendirnizi sayrnarniz ne güzel. Kendimizi 
güclü hissetmernizi sagliyor. Sendikalar kendilerini 
sayiyorlar. Partiler kendilerini sayiyorlar. 
Patronlar kendilerini sayiyorlar. Biz de öyle. 

Ve saymayi biraktigimizda herseyin oldugu gibi 
kalrnasini saglamaya ~alisiyoruz. Degisimden 
kacinilarniyorsa, kirnseyi rahatsiz etrneden getiririz 
degisirni. Hayaletlerin icinden rahatlikla gecilebilir. 

Zarnan zaman politika öne cikar. Sermaye genellik- 
Le dahiyane cözümler icat eder. Sonra sosyal baris 
darbe gibi iner. Mezar sessizligi. Yanilsama öyle 
yayllrr k i  oyun hernen hernen tüm gücleri sogurur. 
Tek bir Ses bile yok. Sonra bu mis-en-sckne'in 
kusurlari ve tekdüzeligi. Perde öngörülernemis 
dururnlara acilir. Kapitalist rnekanizrna teklerneye 
baslar. Devrimci müdahale yeniden kesfedilir. 
'68'de oldu. Neredeyse herkesin gözleri 
yuvalarindan ugrayacakti. Herkes cok fena kizdi. 
Her yerde bil.diriler. Daglar dolusu bildiri, brosür, 
tez ve kitap. Eski ideolojik farkliliklar teneke 
askerler gibi siraya dizildi. Anarsistler bile kendi- 
lerini yeniden kesfettiler. Ve bunu tarihsel olarak, 
o anrn ihtiyaclarina göre yaptilar. Herkes oldukca 
kit  zekaliydi. Anarsistler de. Bazi insanlar 
olaganüstü uykularindan uyandilar ve nefes alacak 
mekan ve hava arayarak ve anarsistleri görerek 
kendi kendilerine söyle dediler, sonunda birlikte 
olrnak istedigirn b i r i  ge1di:Kisa sürede 
yanildiklarini anladilar. Olaylar o yönde de olrnasi 
gerektigi gibi gitrnedi. Orada da aptallik ve oyun 
vardi. Ve bu yüzden kactilar. Kendi iclerine 



kapandilar. Parcalandilar. Kapitalist oyunu kabul- 
lendiler. Ve kabullenmediklerinde, anarsistler 
tarafindan bile kovuldular. '68% mekanizmasi yeni 
tekno- bürokratik Devlet'in en iyi memurlarini 
üretti. Ama ayni zamanda kendi antitoksinlerini de 
üretti. Niceliksel yanilsama süreci acik oldu. Bir 
yandan yeni bir mal oyunu görüsü insa etmek icin 
taze Lenf aldi, diger yandan bir kusur vardi. 

Üretim düzeyinde meydan okumanin etkisiz olacatji 
apacik belli olmustur. Fabrikalari, tarlalari, 
okullari, semtleri ele gecirip kendi kendinizi idare 
edin, diye ilan ediyordu eski devrimci anargistler. 
Iktidari, her bicimiyle yok edecegiz, diye ekliyor- 
Lardi. Ama sorunun köklerine inmeden. Agirliginin 
ve kapsaminin bilincine varmadan, onu görmezden 
gelmeyi tercih ediyorlar, devrimin yaratici 
ksndiligindenligine bagladiklari umutlari sisiriyor- 
Lardi. Ama bu arada üretim üzerindeki kontrolü 
sürdürmek istiyorlardi. Ne olursa olsun, devrim 
hangi yaratici bicimleri ifade ederse etsin, üretim 
araclarini ele gecirmeliyiz, diye israr ediyorlardi. 
Aksi halde düsman bizi o düzeyde alteder. Boylece 
her tür ödünü kabul etmeye basladilar. Yeni ve 
daha dehset verici bir oyun yarattilar sonunda. 

Ve oyun yanilsamasinin kendi kurallari vardir. Onu 
yönlendirmek isteyen herkes o kurallara göre 
oynamalidir. Onlari bilmeli, uygulamali, onlar üze- 
rine yemin etmelidirler. i lk kural, üretimin herseyi 
etkiledigidir. Üretmiyorsaniz insan degilsiniz, 
devrim size göre degil. Neden parazitlere taham- 
mül edelim ki? Onlarin yerine rni calismarniz 
gerekiyor? Kendi gecimimize ek olarak onlarin 
gedmini de mi saglayalim? Dahasi, belirsiz fikir- 
lere sahip, canlari ne isterse onu yapacaklarini 
söyleyen bu insanlar sonunda "nesnel olarak 
karsi devrimin amaclarina hizmet etmez mi? Eh, bu 
durumda hemen onlara saldiralim. 
Müttefiklerimizin kim-oldugunu, kiminle taraf 
olmak istedigimizi biliyoruz. Korkutmak istiyorsak, 
o zaman hep birlikte yapalim; organize olarak, 
mükemmel düzen icinde, ve kimse ayagini masaya 
dayamasin ve pantolonunu indirmesin. Belirli orga- 
nizasyonlarimizi organize edelim. Üretim yerine 
mücadele teknikleri bilen militanlar egitelim. 
Üretenler devrim yapacak, biz yalnizca aptalca 
birsey yapmasinlar diye orada bulunacagiz. 

Hayir, bütün bunlar yanlis. Onlarin hata yapmasini 
biz nasil engelleyecegiz? Organizasyonun oyun 
düzeyinde, bizden daha fazla gürültü yapabilecek- 
Ler var. Ve onlarin harcayacak nefesi de var. 
isyerinde mücadele edin. isinizi korumak icin 
mücadele edin. Üretim icin mücadele edin. 

Cemberden ne zaman cikabilecegiz? Kendi kuyruk- 
Larimizi isirmaktan ne zaman vazgececegiz? 

Deforme olmus insan hep kendini 
yakisikli gösteren aynalar buh .  

de Sade 
IV 

is aski ne cilginliktir! 

Sömürülenlerin sömürüyü, zsilan adamin halati, 
kölenin zincirlerini sevmesini nasil da görmeye 
deger bir beceri ile ba~ardi  sermaye. 

isin ideallestirilmesi simdiye dek devrimin ölümü 
oldu. Sömürülenlerin hareketi, ona yalnizca 
yabanci degil, ayni zamanda karsit olan burjuva 
üretim ahlaki ile yozlastirildi. /lk yozlasan sektörün 
isci sendikalari olmasi tesadüf degil, üretim oyunu 
idaresine ~ o k  yakin olmalarinin sonucu. is etiginin 
issizlik estetigine karsi cikma z- arnani. 

Tüketim toplumunun dayattigi oyun ic i  ihtiyaclarin 
karsilanmasina, insanin o ilkel asil ihtiyacinin 
isiginda, komünizm ihtiyacinin isiginda gorülen 
dogal ihtiyaclarinin karsilanmasi ile karsi 
cikmaliyiz. 

Bu sekilde ihtiyaclarin niceliksel degerlendirilmesi 
alt üst edilir. Komünizm ihtiyaci tüm diger 
ihtiyaclari ve insan üzerindeki baskilarini 
dönüstürür. 

insanin, sömürünün sonucu olan fakirligi gelecek- 
teki kurtulusun temeli olarak gorülmüstür. Hiris- 
tiyanlik ve evrimsel hareketler tarih boyunca e l  ele 
yürümüstür. Cenneti fethetmek icin, ya da bizi 
devrime götürecek sinif bilincini edinmek icin aci 
cekmeliyiz. is etigi olmadan marksist "proloterya" 
fikri anlamsizdir. Ama is etigi burjuvazinin iktidari 
ele gecirmesini saglayan ayni burjuva rasyona- 
Lizminin ürünüdür. 

Korporztizm proleter enternasyonalizmi süzgecin- 
den yeniden yüzeye cikiyor. Herkes kendi sektörü 
icinde mücadele ediyor. En fazla, sendikalar 
araciligi ile baska ülkelerdeki benzerleri ile 
iletisim kuruyorlar. Anitsal cok uluslu sirketlerin 
karsisina anitsal uluslararasi sendikalar cikiyor. 
Devrim yapalim, ama mekanizmayi, isleyen aleti, 
burjuvazinin tarihi erdernini yeniden üreten ve 
simdi proloteryanin ellerinde olan o efsanevi nes- 
neyi koruyalim. 

Devrimin varisi yarin tüketici ve kapitalist oyunun 
ana aktörü olmaya yazgili. Catisma düzeyinde 
sonucunun varisi olarak idealize edilen devrimci 



sinif, üretimin ideallestirilmesinde kayboluyor. 
Sömürülenler bir sinif ile sinirlandiklari zaman, 
oyunun tüm unsurlari zaten var oluyor, tipki 
sömürenler sinifi icin oldugu gibi. 

Sömürülenlerin sermayeyi globallestirme pro- 
jesinden kurtulmalarinin tek yolu, isin, üretimin ve 
politik ekonominin reddedilmesinden geciyor. 

Ame isin reddedilmesi, is eksikligine dayali bir 
toplumda "is eksikligi" ile karistirilmamali. 
Marjinallestirilmis olanlar is ararlar. Bulamamlar. 
Gettolara itilirler. Suclularz dönüsüler. Sonra bun- 
larin hepsi bir bütün olarak üretim oyunu 
idaresinin bir parcasi olur. Üretenler ve issizler 
kapital icin ayni ölcüde vazgecilmezdir. Ama has- 
sas bir dengeleri vardir. Zitliklar patlar ve degisik 
kriz türleri Üretirler, ve iste bu baglam icin devrim- 
ci müdahale gerceklesir. 

Bu yüzden, isin reddedilmesi, isin yikimi 
calismama ihtiyacinin tasdik edilmesidir. Tasdik 
sudur: insan, cabsmamanin kendi icinde uyardigi 
muhtelif istekler araciligi ile calismama yoluyla 
kendini yeniden üretebilir ve nesnellestirebilir. isi 
yok etme fikri, is etigi acisindan bakildigi zaman, 
sacma görünür. Ama nasil? Bunca insan is ariyor, 
bunca cok issiz var, ve Sen isi yok etmekten 
bahsediyorsun, öyle mi? Luddite hayalet belirir ve 
tüm-klasikleri-okumus-devrimcilerin tamamini 
dehsete garkeder. Keti, kapitalist güclere 
cepheden saldirma modeline dokunulmamalidir. 
Gecmisin tüm bagarisizbklari ve acilari 
anlamsizdir; utanc ve ihanet de öyle. ileri 
yoldaslar, daha güzel günler gelecek, yine ileri! 

"00s zaman", yani isin gecici olarak askiya 
alinmasi kavraminin, proleterleri durgun sinif 
organizasyonu Ipartiler, sendikalar ve beieseiler) 
atmosferine geri itmek amaciyla neye 
dönü$türüldügünü göstermek yeterlidir. 
Bürokratik bos zaman organizasyonlarinin önerdigi 
oyun, en verimli hayal güclerini bile depresyona 
sokmak icin bilincli olarak tasarlanmistir. Ama bu 
ideolojik birörtmeceden baska birsey degildir; bir 
bütün olarak oyunu olusturan toptan savasin pek 
cok aracindan biri. 

Komünizm ihtiyaci herseyi dönüstürür. Komünizm 
ihtiyaci araciligi ile calismama ihtiyaci olumsuz 
acidan Iise karsi olmakl olumlu aciya gecer, yani 
bireyin tamamen kendisi icin bos olmasi, kendini 
mutlak özgürlük icinde ifade etme olasilitji, her tür 
modelden uzaklasmasi, hatta üretim modeli gibi 
temel ve vazgecilmez sayilanlardan bile. 

Ama devrimciler isbilir insanlardir ve her tür mo- 

delden uzaklasmaya korkarlar, özellikle de 
kavramin anlaminin tam anlamiyla gerceklestir- 
ilmesi yolunda bir enge1 olusturan devrim modelin- 
den. Kendilerini hayatta bir rolden yoksun bulmaya 
korkarlar. Siz hic devrim projesi olmayan bir 
devrimci ile karsilastiniz mi? Enine boyunca 
tanimlanmis ve kitlelere tüm acikligi ile sunulmus 
bir projesi? Modeli, ambalaji, devrimin temellerini 
yok ettigini iddia eden devrimci nasil bir devrimci 
olur? Niceliksellik, sinif, proje, model, tarihi görev 
ve bu tür eski kavramlara saldiran biri, yapacak 
hicbir sey bulamamak, baska herkes gibi gercek- 
ten, alcakgönüllülükle eyleme gecmek zorunda 
kalmak riski ile karsi karsiya kalir. ölümcül bir 
tarih isareti beklemeden gün be gün devrimi insa 
eden milyonlarca baskasi gibi. Ve bunu yapmak icin 
cesarete ihtiyaciniz vardir. 

Kati modeler ve kücük niceliksel oyunlarla, gercek 
olmayan, hayali devrim projesinin, sermaye oyu- 
nunun güclendirilmesi aleminde kalirsiniz. 

Üretim etigini lagvederek dogrudan devrimci 
gerceklige girersiniz. 

Bu tür seylerden bahsetmek bile zordur, cünkü 
bunlari bir tezin sayfalarinda anlatmak mantikli 
gelmez. Bu sorunlari azaltarak nihai ve eksiksiz bir 
analize varmak, asil konuyu iskalamak olacaktir. 
Yapilacak en iyi sey, sözcük oyunlarinin incelikli 
büyüsünü getirebilecek resmi olmayan bir tartisma 
olabilir. 

Ciddi ciddi neseden bahsetmek gercek bir 
celiskidir. 

Yaz geceleri agir. 
Insan minik odalarda iyi uyuyamiyor. 

Giyotin Arifesi'ndeyiz. 
Zo d'hxa 

Sömürülenler de oyun zamani bulur. Ama onlarin 
oyunu nese degildir. Dehset verici bir ayindir. Ölüm 
bekleyisi. Üretim eylemi sirasinda biriken siddetin 
baskisini hafifletmek icin isin askiya alinmasi. 
Tüketim mallarinin hayali dünyasinda, oyun da bir 
yanilsamadir. Oyun oynadigimizi hayal ederiz, ama 
aslinda tek yaptigimiz tekdüze bir bicimde ser- 
mayenin bize verdigi rolleri tekrarlamak. 

Sömürü sürecinin bilincine vardigimizda 
hissettigimiz ilk sey bir intikam duygusu olur, 
sonuncusu ise nese. Özgürlesme kapitalizmin 
kötülügü tarafindan bozulmus bir dengenin 
düzeltilmesi olarak görülür, is dünyasinin yerini 



alacak bir oyun dünyasinin gelisi olarak degil. 

Patronlara saldirinin i lk asamasi budur. Hemen 
farkindalik asamasi. Bize vuran zincirlerdir, 
kirbactir, hapishane duvarkridir. cinsel ve irksal 
engellerdir. Hersey yikilmalidir. Bu yüzden biz 
kendimize ve sorumluluklarini hesabini ödetmek 
icin düsmanimiza vururuz. 

Giyotinin gecesinde yeni bir oyunun temelleri atilir. 
Sermaye gücünü yeniden kazanir: i lk önce patron- 
Larin, sonra devrimcilerin kafalari vurulur. 

Yalnizca giyotin ile devrim yapmak imkansizdir. 
intikam iktidarin bekleme odasidir. intikam almak 
isteyen herkesin bir öndere ihtiyaci vardir. Bir 
önder onlari zafere götürür ve bozulmus adaleti 
geri getirir. Ve her kim intikam cigliklari atiyorsa, 
ondan alinanlari geri almak ister. Dogrudan en 
yüksek soyutlamaya, arti degere e l  konmasina. 
Gelecegin dünyasi herkesin calistigi bir yer 
olmalidir. Güzel! 0 zaman, onun islemesini 
saglayanlar ve ayni sebepten. yeni patron olanlar 
disinda herkese kölelik dayatildigi bir sistem gecer 
elimize. 

Ne olursa olsun ~a t ron la r  yanlislarinin karsiligini 
"ödemelidirler." Pekala! Hiristiyan günah, yargi ve 
tazminat etigini devrime tasiriz biz de. Ve ticari 
kökenen geldigi acik olan "borc" ve "Ödeme" 
kavramlarini da. 

Bütün bunlar oyunun parcasidir. Dogrudan iktidar 
tarafindan idare edilmedigi zaman bile kolaylikla 
ele gecirilebilir. Rol degisimi drama tekniklerinden 
biridir. 

intikam ve ceza silahlarini kullanerak saldirmak, 
sintf mücadelesinin belirli bir aninda gerekli ola- 
bilir. Hareket baska silahlara sahip olmayabilir. Bu 
yümden giyotin ani olacaktir. Ama devrimciler böyle 
bir silahin sinirlarinin farkinda olmalid~r. 
Kendilerini ya da digerlerini aldatmamalidirlar. 

Kapitalizm gibi rasyonalize eden bir mekanizmanin 
paranoyak cercevesi icinde, intikam devrimi 
kävrami, devamli kendini adapte eden oyunun bir 
parcasi haline bile gelebilir. Üretim hareketi, 
ekonomi bilimi sayesinde meydana gelir görünür, 
ama aslinda görevlerin ayrimi denen hayali 
antropdojiye dayalidir. 

Özyönetimli bile olsa iste nese yoktur. Devrim basit 
bir isin yeniden organize edilmesine indirgenemez. 
Yalnizca buna degil. Fedakarlikta, ölümde ve 
intikamda nese yoktur. Tipki insanin kendi kendini 
saymasinda nese olmadigi gibi. Aritmetik nesenin 
olumsumlanmasidir. 

Yasamayi arzu eden herkes ölüm üretmekten 

kacinir. Giyotinin gecici olarak kabul edilmesi, onun 
kurumsalla$masina gider. Ama ayni zamanda, 
yasama asik olan herkes sömürenlerine kucak 
acmaktan da kacinir. Bunu yapmak, yasama karsi 
olup fedakarlik, kendi kendini cezalandirma, i~ ve 
ölümü savunmak demektir. 

i$ mezarliginda sömürü ile gecen yüzyillar dev bir 
intikam dagi biriktirmistir. Devrimin önderleri duy- 
gusuzca bu dagin üzerinde oturmaktadir. Ondan 
kar etmek icin en iyi yolu cizmeye calismaktadirlar. 
Bu yüzden intikam mahmuzu gücü ele geciren yeni 
kastin cikarlari aleyhine yöneltilmelidir. Simgeler 
ve bayraklar. Sloganlar ve karmasik analizler. 
ideolojik aygit gerekli olan herseyi yapar. 

Bunu mümkün kilan is etigidir. isten zevk alan ve 
üretim araclarini ele gecirmek isteyen herkes 
islerin körlemesine ilerlemesine karsidir. 
Deneyimlerine dayanarak bilirler ki, sömürünün 
islemesini satjlamak icin patronlarin yanlarinda 
güclü organizasyonlari vardi. Ayni Ölcüde güclü ve 
mükemmel bir organizasyonun özgürlesmeyi 
mümkün kilacagini düsünürler. Gücün yeten 
herseyi yap; ne pahasina olursa olsun üretim kur- 
tarilmali. 

Aldatmaca budur. 1s etigi, Hristiyan fedakarlik 
etigidir, patronlarin etigidir ve tarihteki kitle 
katliamlari sayesinde endise verici bir düzenlilik 
icinde birbirini takip etmislerdir. 

Bu insanlar arti deger üretmemenin mümkün 
oldugunu, insanin bunu yapmayi reddedebilecetjini, 
insanin üretmeme iradesini ortaya koymasinin, 
böylece hem patronlarin ekonomik yapisina. hem 
de tüm Bati düsüncesine isleyen ideolojik yapilara 
karsi mücadele etmenin mümkün oldugunu 
kavrayamazlar. 

Niceliksel devrim projesinin temelinin i$ etigi 
oldugunu anlamak önemlidir. Ise karsi savlar, eger 
niceliksel büyüme mantigina sahip devrimci orga- 
nizasyonlar tarafindan öne sürülüyorlarsa 
anlamsizdir. 

i$ etigininin yerine nese estetigi koymak, pek cok 
endiseli yoldasin tercih edecegi gibi hayatin sonu 
demek degildir. "Ne yiyecegiz?" sorusuna insan 
basitce $U yaniti verebilir: "Ne üretiyorsak." Yalniz, 
artik üretim insanin kendini belirledigi boyut 
olmayacaktir, cünkü o boyut oyun ve nese 
~ercevesinde meydana gelecektir. insan dogadan 
ayri birsey olarak üretebilir, ve sonra doganin ken- 
disiymis gibi onunla birlesebilir. Böylece her an, 
yeterince oldugu zaman üretimi durdurmak 
mümkün olur. Yalnizca nese kontrol edilemez olur. 



Cagimizi nüfuslandiran rnedeni Larvalarin 
tanirnadigi bir güc. Devrimin yaratici dürtüsünü on 
katina cikarabilecek bir güc. 

Komünist dünyanin sosyal serveti, kendine parti 
proloteryasi adini veren bir azinlik tarafindan idare 
edilse bile, arti deger birikirni ile ölcülmez. Bu 
durum iktidar i i ret ir  ve anarsinin özünü reddeder. 
Kornünist sosyal servet, devrimden sonra gelen 
yasam potansiyelinden dogar. 

Niceliksel degil, niteliksel birikirn kapitalist 
birikirnin yerini almalidir. Basit ekonomik devrimin 
yerini yasarn devrimi alir, kristalize edilmis üre- 
timin yerini üretici potansiyel alir, oyunun yerini 
nese alir. 

Kapitalist yanilsamalarin gösteri pazarinin red- 
dedilmesi yeni bir degisirn türü yaratacaktir. 
Kurgusal niceliksel degisirn yerine gercek nitelik- 
sel deijisim. Mallarin dolasimi kendini nesnelere ve 
nesnelerin hayali materyalize edilisine degil nes- 
nelerin yasamdaki anlamina dayandiracaktir. Ve bu 
bir yasam anlami olmalidir, ölürn degil. Bu yüzden 
bu nesneler degistokus edildikleri kesin anla sinirli 
olacaklardir, ve önemleri bu degisirnin yer aldigi 
dururnlara göre degisecektir. 

Ayni nesnenin derinlemesine farkli "degerleri" ola- 
bilir. Kisisellestirilmis olacaktir. Simdi, kapital 
boyuyunca bildigimiz sekliyle üretim ile hic ilgisi 
olmayacaktir. Degisimin kendisi, sinirsiz üretimin 
reddedilmesi araciligi ile görüldügünde, farkli bir 
anlam tasiyacaktir. 

Özgürlesmis isgücü diye birsey yoktur. 
Bütünlesmis l e l  emegi-zihin emegil isgücü diye 
birsey yoktur. Var olan, is bölümü ve isgücünün 
satisidir, yani kapitalist üretirn dünyasi. Devrirn 
isgücünün olumsuzlanmasi, nesenin 
onaylanmasidir. is, "adil is", sömürüsüz is, 
sömürülenlerin kendilerini sömürü olmadan tüm 
üretim sürecine dahil edecekleri "kendi kendini 
idare eden" i: fikirlerinin dayatilmasi, gerceklerin 
carpitilmasidir. 

Üretimin kendi kendini idare etmesi kavrami ancak 
kapitalizme karsi bir mücadele bicimi olarak 
gecerlidir, aslinda mücadelenin kendi kendini idare 
etmesi fikrinden ayrilamaz. Mücadele 
söndürüldügü zaman kendi kendini idare, insanin 
sömürülmesini kendi kendine idare etmesinden 
baska birsey olmaz. Eger mücadele muzaffer 
cikarsa, üretimin kendi kendini idaresi gereksiz 
olur, cünkü devrimden sonra üretim organizasyonu 
da gereksiz ve devrim karsitidir. 

At151 kendin yaptigin sürece 
hergey beceridir ve kolay kazanmaktir; ancak 

sen aniden ebedi oyun arkadasinin sana, 
senin merkezine, tüm gücüyle, o ilahi 

köprü yapimcilarinin muhtesem yaylarindan biri i l e  
firlattiCji topu yakalamasi gereken oldugunda: ancak 

o zaman yakalamayi basarmak senin degil, 
bir dünyanin gücüdür. 

Rilke 
VI 

Hepirniz neseyi tecrübe ettigimize inaniriz. Her bi- 
rimiz yasamlarimiz boyunca en az bir kere mutlu 
oldugumuza inaniriz. Yalniz bu nese deneyirni hep 
edilgendir. Keyif aliriz. Nasil nesenin biz 
istedigimizde kendini gösterrnesini talep ede- 
mezsek, neseyi "arzulayamayiz" da. 

Bizler ile nese arasindaki bunca ayrim bizirn 
kendimizden "ayri" olrnamiza, sömürü süreci 
tarafindan ikiye bölünmüs olrnamiza dayanir. 

Tatil "nesesini" yagayabilmek icin sene boyunca 
calisiriz. Tatil geldiginde, tatilde oldugumuz 
gerceginin "zevkini" cikarrnaya "zorunlu" 
hissederiz. Tüm diger iskence türleri gibi bir 
iskence. Aynisi Pazar günleri icin de gecerlidir. 
Korkunc bir gün. Bog zaman yanilsamasinin 
zayiflatilmasi bize icinde yasadigimiz ticaret oyu- 
nunun boslugunu gösterir. 

Ayni bos bakislar yari bos cama, televizyon 
ekranina, futbol macina, kadin kahraman dozuna, 
sinema ekranina, trafik kesmekesine, neon 
isiklarina, manzarayi öldürrne isini tarnamlamis 
olan prefabrike evlere konar. 

Kapitalist oyunun muhtelif resitallerinin derinlik- 
Lerinde "nese" ararnak saf deliliktir. Ama kapitalin 
istedigi de tam olarak budur. Bizi sömürenler 
tarafindan programlanrnis bos zaman deneyimi 
ölürncüldür. Caligmak istemenize sebep olur. insan 
görünürdeki yasarna karsi kesin ölürnü tercih 
etmeye baslar. 

Kapitalist sömürünün rasyonel rnekanizmasindan 
hicbir nese ulasamaz bize. Nesenin onu düzenleye- 
cek belirl i kurallari yoktur. Öyle olsa bile, negeyi 
arzu edebiliyor olrnaliyiz. Aksi hal.de yolurnuzu 
sasiririz. 

Bu yüzden nese arayisi bir irade eylemidir, ser- 
mayenin ve onun degerlerinin sabit kosullarini 
kararlilikla reddetmektir. Bu reddedislerin ilki, bir 
deger otarak isi reddetmektir. Nese arayisi ancak 
oyun arayisi ile mürnkündür. 

Bu yüzden oyun demek, sermaye boyutunda 
düsünmeye alisik otdugumuz seyden farkli bir sey 



demektir. Dingin aylaklik gibi, kendine hayatin 
sorumluluklarini inkar eden oyun, gercekte var 
olanin yapay, carpik imgesidir. Catismanin mevcut 
asamasinda ve sermayeye karsi mücadelenin göre- 
celi kisitlamalarinda, oyun bir "bos zaman faaliyeti" 
degil bir silahtir. 

Kaderin tuhaf cilvesi sonucunda roller degismistir. 
Eger yasam ci'ddi bir seyse, ölüm bir yanilsamadir, 
cünkü yasadigimiz sürece ölüm yoktur. Simdi, 
ölümün hükümranlik alani, yani insan olarak 
varligimizi inkar eden ve bizi "seylere" indirgeyen 
sermayenin hükümranlik alani cok ciddi, yöntemli ve 
disiplinli görünür. Ama onun sahiplenme hezeyani, 
etik siddeti, "yapma" takinttsi büyük bir yanilsamayi 
saklar: mal  oyununun mutlak boslugunu, sonsuz 
birikimin faydasizligini ve sömürünün sacmaligini. 
Bu yüzden is ve üretkenlik dünyasinin büyük ciddiligi 
mutlak bir ciddiyet yoksunlugunu saklar. 

Tam tersine, bu aptal dünyanin reddi, sözde "ciddiyet 
eksikligi" icinde nese, düs, ütopya arayisi yasamdaki 
en ciddi seyi saklar; ölümün reddini. 

Sermaye ile fiziksel karsilasma esnasinda oyun, 
duvarin bu yaninda bile farkli bicimler alabilir. Pek 
cok sey "oyuncu bir sekilde" yapilabilir, ama 
yaptigimiz seylerin cogunu, kapitalden ödünc 
aldigimiz ölüm maskesini takarak cok "ciddi bir 
gekilde" yapariz. Oyun daima yeni olan, daima 
hareket halinde olan yasamsal bir dürtü olarak nite- 
lendirilir. Kendimizi ölümden kurtaririz. Oyun canli 
hissetmemizi saglar. Bize yasam heyecani verir. 
Diger ro l  modelinde herseyi sanki bir görevmis gibi, 
onu yapmak "zorundaymis" gibi yapariz. 

Ancak oyunun, kapitalizm deliliginin ve 
yabancila$masinin tam tersi olan, her daim yeni 
heyecani icinde neseyi taniyabiliriz. Eski dünya ile 
baglarimizi koparma ve yeni amaclar, baska degerler 
ve ihtiyaclar ile özdeslesme o las i l r~ i  iste buradadir. 
Nese bir inanin amaci olarak düsünülmese bile, 
kuskusuz bilincli olarak arandigi zaman sermaye ile 
catismzyi farkli kilan ayricalikli bir boyuttur. 

Hayat o kadar sikici ki yapacak hicbir sey yok 
maagin tamamini en yeni etek 

ya da gömlek üzerine harcamaktan baska. 
Kardeslerim, gercek arzulariniz nedir? Eczanede otur- 

mak, uzak, bof, sikkin görünmek, tatsiz kahve icmek 
mi? Yoksa, belki, 

ONU HAVAYA UCURMAK 
YA DA YAKIP KÜL ETMEK Mi? 

The Angry Brigade 
VI I 

Hepimiz girtlagimiza kadar kapitalizmin büyük oyu- 
nuna gömüldük. Sirayla bir aktör, bir seyirci olu- 

yoruz. Rol degistiriyoruz, ya agzimiz bir karis acik 
baskalarina bakiyoruz ya da baskalarini kendimize 
baktrriyoruz. Yalnizca bi r  balkabagi oldugunu 
bilmemize ragmen billur arabaya bindik. Peri 
annenin büyüsü elestirel farkindaligimizi ayartti. 
Simdi oyunu oynamaliyiz. En azindan geceyarisina 
kadar. 

Fakirlik ve aclik hSl2 devrimin itici gücleri. P.ma ser- 
maye oyunu genisletiyor. Sahnede yeni aktörler istiy- 
or. Dünyadaki en büyük gösteri bizi sasirtmaya 
devam edecek. Her zaman daha karmasik, her 
zamzr~ daha iyi organize edilmis olacak. Yeni 
palyacolar kürsüye cikmaya hazirlaniyor. Yeni vahsi 
hayvan türleri ehlilestirilecek. 

i lk cikacak olanlar nicelik destekcileri, aritmetik 
asiklari olacak ve sahne tsiklari i le körleserek 
gereklilik kitlelerini ve kurtulus ideolojilerini 
peslerinden sürükleyecekler. 

Ama kurtulamayacaklari bir $ey ciddilikleri olacak. 
Yüzlesecekleri en büyük tehlike bir kahkaha olzcak. 
Sermayenin gösterisinde ne$e ölümcüldür. Hersey 
los ve kasvetlidir, hersey ciddi ve düzenlidir, hersey 
rasyonel ve programlanmistir, hem de sahte ve 
yaniltici olduklarindan. 

Krizlerin ötesinde, gelismemisligin baska 
sorunlarinin ötesinde, fakirlik ve acligin ötesinde, 
sermayenin cikartacagi son savas, sonucu belirleye- 
cek olan, can sikintisrna karsi olandir. 

Devrimci hareket de onun savaslarinda mücadele 
etmek zorunda kalacaktir. Yalnizca sermayeye karsi 
olan eski sova$larda degil, kendine karsi olan yeni 
savaslarda. Can sikintisi onz iceriden saldirmekta, 
onun cürümesine sebep olmakta, onu bogucu, 
yasanmaz kilmaktadir. 

Bunlari, kapitalizm oyunundan hoslananlara 
birakalim. Sonuna dek rollerini oynamakt- -n mem- 
nun olanlara. Bu insanlar reformlarin herseyi 
ger~ekten degistirebilecegini dü$ünür. Ama bu baska 
herseyden daha büyük bir ideolojik örtmecedir. 
Parczlari degistirmenin sistemin kurallarindan biri 
oldugunu cok iyi bilirler. Her seferinde isleri biraicik 
düzeltmek sermaye icin faydalidir. 

Bi r  de, sermayeye sözel olarak saldiranlarin hic 
eksik olmadigi devrimci hareket vardir. Bu insanlar 
epey kargasa yaratir. Büyük bildirilerle ortaya cikar- 
lar, ama artik kimseyi etkileyememektedirler, özel- 
l ikle de onlari sinsice gösterinin en hassas kisminda 
kullanan sermayeyi hic. Soliste ihtiyaci oldugunda bu 
oyunculardan birini sahneye cikarir. Sonuc 
acinasidir. Gercek sudur ki, tüketim mallarinin gös- 
teri  mekanizmasi sermayenin hükümranlik alanina, 
koordinasyon rnerkezlerine, üretimin ta cekirdegine 



girilerek kirilmalidir. Nasil olaganüstü bir nese 
patlamasi, ne kadar yaratici bir ileri sicrayis, ne 
kadar siradisi bir amacsiz amac olacagini bir 
dügünün. 

Yalniz, kapital mekanizmalarina negeyle, yasam 
simgeleri ile girmek güctür. Silahli mücadele 
genellikle bir ölüm simgesidir. ,Patronlara ve 
onlarin hizmetkarlarina ölüm verdigi icin degil, 
ölüm hakimiyetinin yapilarini kendine istedigi icin. 
Farkli algilansa gercekten de eylem halindeki nese 
olurdu, mal gösterisinin dayattigi, militer parti, 
gücün fethi yapisal kosullari yikabilirdi; öncü ola- 
bilirdi. 

Devrimci hareketin diger düsmani budur. 
Anlayamamak. Celiskinin yeni kosullarini görmeyi 
reddetmek. Artik mal gösterisinin bir parcasi halini 
almis gecmisin modellerini dayatmakta israr 
etmek. 

Yeni devrimci gerceklik konusundaki cehalet 
hareketin devrimci kapasitesinin teorik ve stratejik 
olarak farkrna varilmamasina yol aciyor. Ve teorik 
niteliije sahip sorulara bakmadan hemen müda- 
hale etmeyi kacinilmaz kilmak icin cok yakinda 
dügmanlar oldugunu söylemek yeterli degil. Bütün 
bunlar hareketin yeni gercekligiyle yüzlesme ve su 
anda ciddi sonuclari yasanan, gecmiste yapilmis 
hatalardan kacinma yeteneksizligini gizliyor. Ve bu 
inkar her tür ussalcl siyasi yanilsamayi besliyor. 

intikam, önderler, partiler, öncü, niceliksel büyüme 
gibi kategoriler yalnizca bu toplum boyutunda bir 
anlam ifade ediyor ve böyle bir anlam gücün 
sürekliligini destekliyor. Olaylara devrimci bakis 
acisindan, yani her tür gücün tamamen ve 
kararlilikla yok edilmesi acisindan bakarsaniz, bu 
kategoriler anlamsizlasir. 

Ütopyanin yersizligine girerek, is etigini altüst 
ederek, onu hemen, buranin nese gerceklesmesine 
dönüstürerek, kendimizi tarihsel örgüt bicim- 
lerinden cok uzak bir yapinin icinde buluruz. 

Bu yapi durmaksizin degisir ve bu yüzden 
kristallesmeden kacinir. isyerindeki üreticilerin öz- 
örgütlenmesi ve ige karsi verilen mücadelenin öz- 
örgütlenmesi ile nitelenir. Üretim araclarini ele 
gecirmez, ama durmaksizin degigen örgütsel 
bicimler araciligi ile üretimi reddeder. 

lssiz ve gecici i~c i le r  konusunda da ayni sey olmak- 
tadir. Can sikintisi ve yabancilasmanin tesvik ettigi 
yapilar öz-örgütlenme temelinde ortayz cikmak- 
tadir. Dissal bir örgütün dayattigi ve programladigi 
amaclarin sunulmasi hareketi öldürür ve onu mal 
gösterisine tesllm eder. 

Cogurnuz bu devrimci örgüt fikrine bagliyiz. 
Otoriter örgütü reddeden anarsistler bile onu hor 
görmüyorlac. Bu temelde hepimiz kapitalin celiskili 
gercegine benzer araclarla saldirilabilecegini 
kabul ediyoruz. Bunu yapiyoruz, cünkü bu araclarin 
yasal olduguna, kapital ile zyni rnücadele alanindan 
ciktigina ikna olmusuz. Herkesin olaylari bizim gibi 
görmeyebilecegini kabul etmeyi reddediyoruz. 
Teorimiz örgütlerimizin uygulämasi ve stratejisi ile 
ayni. 

Otoriterler ile bizim aramizda cok fark var; ama 
ortak tarihsel örgüt inanci önünde hepsi yikiliyor. 
Anarsiye bu örgütlerin calisrnalari araciligi ile 
ulasilacak lyalnizca yaklasim yöntemlerinde önem- 
Li farklar beliriyorl. Ama bu inanc cok önemli bir 
seyi gösteriyor: tüm ussalci kültürümüzün gercek- 
ligini ilerici terimlerle aciklama iddiasi. Bu kültür 
kendini tarihin geri cevrilemez oldugu fikrine ve 
bilimin analitik kapasitesine dayandiriyor. Bütün 
bunlar bizim $U ani, gecmisin tüm ~abalarinin 
karanligin güclerine lkapitalist sömürüyel karsi 
mücadelenin doruk noktasi ile bulustugu nokta 
olarak görmemize sebep oluyor. Sonuc olarak, 
öncellerimizden daha ileride oldugumuza, 
gecmisin tüm deneyimlerinin toplami olan teorileri 
ve örgütsel stratejileri detaylandirip uygulamaya 
koyabilecegimize ikna oluyoruz. Bu yorumu redde- 
den herkes kendilerini otomatik olarak gercekligin 
ötesinde buluyorlar, ki tanimi geregi bu da tarih, 
ilerleme ve bilim demek. BÖyle bir gercekligi red- 
deden herkes tarih-kargiti, ilerleme-karsiti ve 
bilim-karsiti oluyor. Temyiz hakkindan mahrum 
mahkumiyet. 

Bu ideolojik zirhla donanmis olarak sokaklara 
cikiyoruz. Burada, analizlerimizin cercevesine 
girmeyen uyaricilardan oldukca farkii yapilanmis 
bir mücadele gercekligine tosluyoruz. Güzel bir 
sabah, bariscil bir gösteri sirasinda polis ates et- 
meye bagliyor. Yapi tepki veriyor, yoldaslar da ates 
ediyor ve polis memurlari düsüyor. Aforoz! Bariscil 
bir gösteriydi bu. Yozlasarak bireysel gerilla 
eylemlerine dönüatügüne göre provokasyon olmali. 
Gercekligin "parcasi" desil, gercekligin "kendisi" 
olduguna göre hicbir sey ideolojik organizasyonu- 
muzun mükemmel cercevesinin ötesine gecemez. 
Ötedeki hergey deliliktir ve provokasyondur. 
Süpermarketler harap edilir, dükkanlar, yiyecek ve 
silah depolari yagmalanir, Lüks arabalar yakilir. Bu, 
carpici sekliyle mal oyununa saldiridir. Yeni yapilar 
o yönde ilerlemektedir. Aniden, gereken minimum 
stratejik yönlendirme ile bicimlenirler. Gösteris 
yok, uzun analitik önermeler yok, karmaaik 



destekleyici teoriler yok. Saldirirlar. Yoldaglar bu 
yapilar ile özdeslesir. iktidar veren örgütleri red- 
dederler; denge, bekleme, ölüm. Eylemleri bu 
örgütlerin intihara egilimli bekle ve gor pozisyon- 
Larinin elestirisidir. Aforoz! Provokasyon olmali. 

Geleneksel siyasi hareketlerden bir kirilma vardir 
ve bu hareketin kendisinin elegtirisi halini alir. 1s- 
tihza bir silah olur. Yazarin calisma odasina 
kapanmis olarak degil, kitle halinde, sokaklarda. 
Sonuc olarak yalnizca patronlarin usaklari degil, 
cok uzak ve yakin gecmisin devrimci önderleri de 
kendilerini güclük icinde bulurlar. Ufak capli 
patronlar ile önder grubun zihniyeti de krize girer. 
Aforoz! Tek gecerli elestiri patronlara karsi olandir 
ve tarihi sinif mücadelesi geleneginin koydugu 
kurallara uymalidir. Bu ilahi kurallardan sapan 
herkes provokatördür. 

insanlar toplantilardan, klasiklerden, anlamsiz 
yürüyüslerden, ki l l  kirk yaran teorik tartismalar- 
dan, sonsuz ayrimlardan, bazi siyasi analizlerin 
tekdüzeliginden ve fakirliginden .bikti. Onlar ask 
yapmayi, sigara icmeyi, müzik dinlemeyi, yürüyüse 
cikmayi, uyumayi, gülmeyi, oynamayi, polis 
öldürmeyi, gazeteci sakatlamayi, yargic öldürmeyi, 
kisla bombalamayi tercih ediyorlar. Aforoz! 
Mücadele ancak devrimin önderleri icin anlasilabil- 
digi ölcüde yasaldir. Aksi halde, durumun kontrol- 
den cikmasi riski oldugundan, mutlaka provokasy- 
on vardir. 

Acele et yoldas, polis, yargic, Patron vur. Simdi; 
yeni bir polis seni durduramadan. 

Hayir demekte acele et, yeni bir baskilama seni 
hayir demenin anlamsiz, delice olduguna, bir 
timarhanenin konukseverligini kabul etmen gerek- 
tigine ikna edemeden. 

Yeni bir ideoloji onu senin icin kutsallastirmadan 
kapitale saldirmakta acele et. 

Yeni bir sofist sana bir kez daha "is seni özgür 
kilar" diyemeden isi reddetmekte acele et. 

Oynamakta acele et. Silahlanmakta acele et. 

Toplum polisleri inene kadar 
devrim olmayacak. 

Coeurderoy 
Vlll 

Oyun ayni zamanda, onu mal  gösterisinin bir 
parcasi olarak kullanan serrnaye mantigi icinde bi r  
bilmece ve celiskidir. Kendi icinde sahip olmadigi 
bir belirsizlik edinir. Bu belirsizlik kapitalist üre- 

timin hayali yapisindan kaynaklanir. Bu sekilde, 
oyun yalnizca üretimin askiya alinmasi, gündelik 
yasamda bir "baris" parantezi olur. Böylece oyun 
programlanabilir ve dekor olarak kullanilabilir. 

Kapitalin hükümranlik alaninin disindayken oyun 
kendi yarztici dürtüsü tarafindan ahenkle 
yapilandirilir. Üretim dünyasinin gücleri tarafindan 
talep edilen su ya da bu performansa bagli degildir, 
kendiliginden gelisir. Oyun ancak bu gerceklik 
icinde neselidir, nege verir. Sömürünün sebep 
oldugu incinmeden kaynaklanan mutsuzlugu 
zskiya almaz, onu tam anlamiyla gerceklestirir, 
yasamin gercekligi icinde bi r  katilimci kilar. Bu 
sekilde, ölümün gercekligi Ioyun araciligi i le olsa 
bilel tarafindan eyleme konulan numaralara karsi 
kendini koyarak kasveti daha az kasvetli kilar. 

Ölüm gercekligini yok edenler kapitalist 
yanilsamanin efsanevi hükümranligina karsi, son- 
suzlugu hedeflese bile olasilik tozlari icinde yuvar- 
Lanan bir hükümranliga karsi mücadele etmekte- 
dirler. Yikici eylem oyunundan, bunun ima ettigi 
derin trajedinin taninmasindan, ölümün örümcek 
aglarini yok etme yetenegine sahip hevesin 
gücünün farkina varmaktan nese dogar. Bu 
dehsete dehgetle, trajediye trajediyle, ölüme ölüm- 
le karsilik verme meselesi degildir. Nese ile 
dehset, nege ile trajedi, riese i le ölüm arasinda bir 
yüzlesmedir. 

Bir polis memurunu öldürmek icin, önceki hüküm- 
Lerin kaninin aceleyle temizlendigi bir yargic 
cübbesi giymek gerekli deeildir. Mahkemeler ve 
hükümler daima kapital gösterisinin bir parcasidir, 
onlari eyleme geciren devrimciler olsa bile. Bir 
polis memuru öldürüldügünde onun sorumlulugu 
tartiya vurulmaz, catisma bir aritmetik rneselesi 
yapilmaz. insan devrimci hareket ile sömürenler 
arasinda bir iliski vizyonu programliyor olmaz. 
insan devrimci hareketin icinde yapilanmq bir 
ihtiyaca, bu dünyanin tüm analizleri ve hakli cikar- 
malarinin asla kendi basina dayatmakta basarili 
olamayacagi bir ihtiyaca yakin seviyede tepki veri- 
yor olmaz. Bu ihtiyac düsmana, sömürenlere ve 
usaklarina saldirma ihtiyacidir. Hareketin yapilari 
icinde agir agir olgunlasir. Ancak aciga ciktiginda 
hareket savunma asamasindan saldiri asamasina 
gecer. Analiz ve ahlaki olarak hakli gösterme 
akintiyukari kaynaga gider, akintiasagi sokaklara 
cikanlarin, onlarin ayagina dolasmaya hazirlanan- 
Larin ayaklarinin dibine degil. Sermayenin 
sömürülenler üzerinde uyguladigi sistematik 
siddetle gecen yüzyillarda var olurlar. Ama eksik- 
siz ve kullanima hazir bir bicimde isiga cikmalari 



gerekmez. Bu niyetlerin daha fazla 
ussallastirilmasi, gerceklige ona ait olmayan bir 
model dayatma düsümüz olur. 

Toplum polislerini indirelim. Tepki rolünü destek- 
Lemiyoruz, bu bize göre degil. Kapitalin bulanik 
davetini reddediyoruz. Yoldaslarimizi ya da birbi- 
rimizi vurmak yerine, polis memuru vurmak her 
zaman daha iyidir. Tarihte, bilimin mücadele eden- 
Lerin bilincinde var oldugu zamanlar vardir. 0 tür 
zamanlarda gerceQi yorumlayanlara ihtiyac yoktur. 
Gercek olaylarin oldugu halinden cikar. Teoriyi 
üreten mücadelenin gercekligidir. Tüketim mall 
pazarinin dogumu kapitalin olusmasini, feodal üre- 
t im bicimlerinden kapitalist üretim bicimlerine 
gecisi belirlemistir. Üretimin gösteri agamasina 
girisi ile, tüketim mall bicimi var olan herseye 
yayilmistir: ask, bilim, duygular, bilinc, vs. 

Gösteri genislemistir. Marksistin iddia edecegi gibi, 
ikinci asama ilkinin yozlasmasini icermez. 
Tamamen farkli bir asamadir. Kapitalist herseyi 
tüketir, devrimi bile. Devrim üretim modelinden 
kopmazsa, yalnizca alternatif bicimler dayatacagini 
iddia ederse, kapitalizm onu mal  gösterisinin icinde 
yutar. 

Yalnizca mücadele yutulamaz. Bicimlerinin bazilari, 
belirl i örgütsel varliklar halinde kristalize olarak, 
gösteriye cekilebilir. Ama sermayenin üretime 
verdigi derin önemden koptuklari zaman, bu 
ol.duk~a güclesir. 

lkinci asamada aritmetik ve intikam meseleleri 
mantikli degildir. Bahsedilse bile, mecazi önem 
tasirlar. 

Sermayenin hayali oyununun imal  gösterisil yerine, 
gercek olmayanin ve gösterinin yok edilmesi 
amaciyla ona karg1 yürütülen gercek silahli saldiri 
oyunu konulmalidir. 

Kendin yap. 
"Bricolceur" Elkitabi 

1X 

Cok kolay. Kendiniz yapabilirsiniz. Yalniz basinizä 
ya da birkac güvenilir yoldas ile. Karmasik araclara 
gerek yoktur. Fazla teknik bilgiye bile gerek yoktur. 

Sermaye saldiriya aciktir. Tek ihtiyaciniz olan 
kararli olmaktir. 

Bir sürü konusma bizi kalinkafali kilmqtir. Bu 
korku meselesi degildir. Korkmuyoruz, yalnizca bir 
türlü kopamadigimiz önceden imal  edilmis fikirler- 
Le aptaliik ölcüsünde doluyuz. 

Kendi eylemini gerceklestirmeye kararl i  herhangi 
bir i  cesur bir i  degildir. Yalnizca fikirlerini berrak- 
lastirmis, sermayenin gösteride onlara verdigi rolü 
oynama cabasinin anlamsiz oldugunu farketmis 
kigilerdir. Eksiksiz farkindalik icinde, serinkanli 
kararlil ik ile saldirirlar. Ve bunu yaparken insan 
olarak kendilerini gerceklestirirler. Nese icinde 
kendilerini gerceklestirirler. Ölümün hükümranligi 
gömlerinin önünde kaybolur. Patronlar icin yikim ve 
dehset yaratsalar da, kendi yüreklerinde ve 
sömürülenlerin yüreklerinde nese ve sükunet 
vardir. 

Devrimci örgütler bunu anlamakta güclük cekerler. 
Onlar üretim gercekligini yeniden üreten bir model 
dayatirlar. Üretim gertekliginin niceliksel yazgisl 
onlarin niceliksel olarak nesenin estetik boyutu 
düzeyine gecmelerine enge1 olur. Bu örgütler ayni 
zamanda silahli saldiriyi tamamen niceliksel isik 
altinda görürler. Amaclar cephe carpismasi terim- 
Leri i le belirlenir. 

Bu sekilde sermaye herhangi bir acil durumu kon- 
t ro l  altinda tutabilir. Hatta kendine celiskileri kab- 
ullenme lüksünü taniyabilir, gösteri amaclarina 
igaret eder, gösteriyi genisletmek icin üreticiler 
üzerindeki olumsuz etkileri istismar eder. Sermaye 
catismayi niceliksel alanda kabul eder, cünkü 
orada tüm yanitlari bilmektedir. Kurallar üzerinde 
tekel sahibidir ve ~özümler i  kendisi üretir. Tam 
tersine, devrimci eylemin nesesu bulasicidir. Yag 
damlasi gibi yayilir. Oyun, gerceklik üzerinde etkili 
oldugunda anlamli olur. Ama bu anlam, onu 
yukaridan idare eden bi r  model halinde kristalize 
olmaz. Bin farkl i  anlama bölünür ve hepsi üretken, 
hepsi istikrarsizdir. Oyunun icsel baglantilari saldiri 
eyleminde kendilerini ortaya koyarlar. Ama genel 
anlam hayatta kalir, oyunun dislananlar ve kendi- 
lerini ondan ayirmak isteyenler icin tasidigi anlam 
hayatta kalir. / lk önce oynamaya karar verenler ve 
oyunun özgürlestirici sonuclarini "gözleyenler" 
oyunun kendisi i ~ i n  zaruridir. 

Nese cemaati bu sekilde yapilanir. iletisime gec- 
menin kendiliijinden yoludur, oyunun en derin 
anlaminin gerceklegmesi icin temeldir. Oyun 
toplumsal bir eylemdir. Nadiren yalitilmis bir 
gercek olarak ortaya ~ i k a r .  Eger cikarsa, genellikle 
psikolojik baskilamanin olumsuz unsurlarini icerir, 
olumlu bir yaratici mücadele ani olarak oyunun 
kabullenilmesi degildir. 

Oyunun kendisine verilen anlamin seciminde 
gelisigüzelliiji önieyen oyunun toplumsai anlamidir. 
Toplumsai anlam yoklugunda birey baska herkes 
icin anlagilmaz olacak kendi kurallarint ve anlam- 





kesfedilir. Patronlarin yok edilmesi tüketim mal- 
larinin yok edilmesi demektir, ve tüketim 
mallarinin yok edilmesi patronlarin yok edilmesi 
demektir. 

Baykus kanat aciyor. 
Atina atasözü 
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"Baykus kanat aciyor." Kötü baslayan eylemler iyi 
sonuclansin. Bunca zamandir devrimciler 
tarafindan ertelenen devrim, devrimcilerin sosyal 
baris armularina karsin gerceklessin. 

Sermaye son sözü beyaz ceketlilere verecektir. 
Hapishaneler fazlä uzun dayanmayacaktir. Yalnizca 
yüceltilmis eski b i r  gericinin anilarinda yasayan bir 
gecmisin kaleleri olarak, sosyal ortopediye dayali 
ideoloji i le birlikte kaybolacaktir. Artik mahkum 
olmayacaktir. Sermayenin yarattigi suclulastirma 
süreci rasyonalize edilecek, timarhaneler araciligi 
ile islenecektir. 

Gercekligin tamami gösteri oldugunda, gösteriyi 
reddetmek gercekligin disinda olmak demektir. Mal 
kanununu reddeden herkes delidir. Mal tanrisinin 
önünde egilmeyi reddetmek insanin akil hastane- 
sine yatirilmasi ile sonuclanacaktir. Orada tedavi 
radikal olacaktir. Artik engizisyon tarzi iskence ya 
da duvarlara sicrayan kanlar olmayacaktir; bu tü r  
seyler kamuoyunu altüst eder. Kendini üstün 
görenlerin müdahale etmesine, gerekcelere ve 
telafilere sebep olur, ve gösterinin ahengini bozar. 
Hasta zihinler icin tek radikal tedavi olarak görülen, 
kigiligin tamamen yok edilmesi, kimseyi altüst 
etmez; Sokaktaki adam kapitalist gösterinin 
agirbasli atmosferi i le sarildigini hissettigi sürece, 
üzerine kapanacak timarhane kapilarrna karsi 
güvende hisseder. Ona delilik dünyasi baska bir 
yerdeymis gibi gelir, hem de her fabrikanin 
yaninda, her okulun karsisinda, her arazi parcasinin 
arkasinda, her sitenin ortasinda birer timarhane 
bulundugu halde. 

Elestirel kalin kafaliligimiz icinde, beyar ceketli 
devlet memurlarinin yolunu hazirlamamaya özen 
göstermemeliyiz. 

Sermaye, kitlesel düzeyde dolasima cikacak bir 
yorum kanununu programlamaktadir. Bu kanun 
temelinde, kamuoyu patronlarin düzenine saldiran- 
lari, yani devrimcileri, deli olarak görmeye 
alisacaktir. Böylece onlarin aki l  hastanelerine 
kapatilmasi gerekli olacaktir. Hapishaneler de 
Alman modeli uyarinca rasyonalize edilmektedir. 
Ilk önce kendilerini devrimciler icin özel hapis- 

hanelere dönüstürecek, sonra model hapis- 
hanelere, sonra beyin manipülasyonu icin g e r ~ e k  
toplama kamplarina, ve sonunda aki l  hastanelerine 
dönüseceklerdir. 

Sermayenin davranisi yalniaca somürülenlerin 
mücadelelerine kargi kendini szvunma ihtiyacindan 
dogmaz. Mal üretimi kanununun mantigindan 
dotjer. 

Sermaye i ~ i n  akil hastanesi global gösterinin 
isleyisinin kesintiye ugratil.digi yerdir. Hapishane 
bunu yapmak icin cilginca caba gösterir, ama 
basarili olamaz, temel sosyal ortopedi ideolojisi 
tarafindän engellenmektedir. 

Tam tersine, timarhane "yeriVnin bir baslangici ya 
da sonu yoktur, tarihi yoktur, gösterinin 
degiskenligine sahip degildir. Orasi, bir sessizlik 
yeridir. 

Diger "sessizlik" yeri, mezarlik, yüksek sesle 
konusma yetenegine sahiptir. ÖLü insanlar konusur. 
Ve bizim ölülerimiz yüksek sesle konusur. Bu agir 
olabilir, cok agir. iste bu yüzden kapital gittikce 
daha az mezarlik olmasi icin caba gösterecektir. Ve 
timarhanelerdeki "konuklarin" sayisi buna uygun 
sekilde artacaktir. Bu alanda, "sosyalizmin anayur- 
dunun" anlatacak cok seyi vardir. 

Timarhane, bos zamanin mükemmel sagaltici ras- 
yonalizasyonudur, mal  yapisini sarsmadan isin 
askiya alinmasi. Üretkenlik yoksunlugunu inkar 
etmeden üretkenlik yoksunlugu. Deli adam 
calismak zorunda degildir ve calismayarak isin 
deliligin karsiligi olan bilgelik oldugunu dogrular. 

Devlet'e karsi silahli saldiri zamaninin gelmedigini 
söylerken, bu tür saldirilar gerceklestiren yoldaslar 
icin aki l  hastanelerinin kapilarini aciyoruz; devrim 
zarnaninin gelmedigini söylerken deli ceketinin 
iplerini sikiyoruz; bu eylemlerin nesnel olarak pro- 
vokasyon oLdugunu söylerken iskencecilerin beyaz 
ceketlerini giyiyoruz. 

Rakiplerin sayisi önemsizken sarapnel etkiliydi. Bi r  
düzine ölüye hosgörü gösterilebilir, Otuzbin, yüzbin, 
ikiyüzbin ölü tarihte bir dönüm noktasini belirler, 
mal  gösterisinin baris dolu ahengini bozacak öyle- 
sine kör edici aydinliga sahip devrimci bir referans 
noktasi. Dahasi, sermaye daha sinsidir. Uyusturu- 
cularin, mermilerin sahip olmadigi b i r  tarafsizligi 
vardir. Saijaltici olma gerekcesine sahiptirler. 

Kapitalin delilik kanunu kendi yüzüne firlatilsin. 
Toplum tek bir büyük akil hastanesidir. Karsit- 
duruslarin kosullari altüst edilsin. 

Bireyin tarafsizlastirilmasi kapitalin maddelesmis 
bütünlügü icinde daimi bir uygulamadir. Fikirleri 



dümdüz etmek sagaltici bir sürectir, bir ölüm 
makinesidir. Kapitalizmin gösteri bicimi icinde, bu 
dümdüz etme olmadan üretim gerceklesemez. Ve 
bütün bunlarin reddi, ölüm kar$isinda nesenin 
secimi bir delilik isareti ise, bütün bunlarin 
arkasinda gizlenen tuzagi herkesin anlamasinin 
zamani gelmistir. 

Batinin kültürel geleneginin tüm aygiti bir ölüm 
makinesidir, gercekligin inkaridir, her tür rezalet 
ve haksizligi, sömürü ve soykirimi biriktirmis, kur- 
gusal olanin hükümdarligidir. Eu mantigin reddi 
delilik olarak kinaniyorsa, o zaman delilik ile delilik 
arasinda ayrimi belirlemeliyiz. 

Nese silahlanmaktadir. Saldirisi mal, halüsinasyon, 
mekanizma, intikam, önder ve parti niceligini altet- 
mektedir. Mücadelesi kar mantiijini, pazar 
mimarisini, yasam programlamayi, son arsivdeki 
son belgeyi parcalamaktadir. Onun siddetli patla- 
masi bagimli olanin düzenini, olumlu ve olumsuz 
terminolojisini, mal yanilsamasi kanununu altüst 
etmektedir. 

Ama bütün bunlar kendini ilan edebilmelidir. Nese 
dünyasindan ölüm dünyasina gecmek kolay 
degildir. Kurallar gecerliligini yitirmigtir ve sonun- 
da birbirlerini silerler. Ne$e dünyasinda yanilsama 
sayilan sey ölüm dünyasinda gercekliktir ve tersi 
de dogrudur. Fiziksel ölüm, ölüm dünyasinda bir 
takinti olan gey, yasam olarak satilan seyden daha 
az ölümcüldür. 

Böylece kapitalin ne$e mesajlarini bilmecelestirme 
kapasitesi dogar. Niceliksel mantigin devrimcileri 
bile nege deneyimlerini derinlemesine anlama 
kapasitesinden yoksundurlar. Bazen tereddütle 
önemsiz yaklasimlarda bulunurlar. Baska zaman- 
Larda sermayeninkinden pek de farkli olmayan bir 
kinamaya koyulurlar. 

Ticari mal gösterisinde önemli olan mallardir. Bu 
birikmis yigindaki aktif unsur istir. Üretim 
cercevesinin icinde hicbir sey ayni anda hem olum- 
Lu, hem olumsuz olamaz. Calismamayi öne sürmek 
mümkündür, calismanin inkari degil gecici olarak 
askiyä alinmasini. Ayni sekilde, malsizligi, 
ki$iselle$tirilmig nesneyi öne sürmek de 
mümkündür, ama ancak "bo$ zaman" baglami 
icinde, yani hobi olarak, üretim döngüsünün kabul 
ettigi zaman süreleri icinde üretilen bir $ey olarak. 
Bu anlamda, bu kavramlarin, calismama ve 
malsizlik kavramlarinin genel üretim modelinin 
fonksiyonu oldugu aciktir. Ancak nesenin anlamini 
ve onunla baglantili olarak ölümün anlamini, bir- 
birine karsi mücadele eden iki zit dünyanin 
unsurlari olarak acikliija kavusturlirsak nese 
eylemlerinin unsurlarini anlatabiliriz. Hepsini 

anlatabilecegimizi söyleyerek kendimizi 
yaniltmadan. Dogrudan sermayeye saldirmak ile 
baglantili olmayan acilardan olsa bile, nese 
tecrübesi yaramaya baslayan herhangi biri 
saldirinin önemini kavramaya daha gönüllüdür, en 
amindan nicelik yanilsamasina dayali, modasi 
gecmig catisma vizyonuna bagli kalmis birinden 
daha fazla. 

Böylece bayku$ yine de kanat acip ucabilir. 

Herkes ileri! 
Ve sikhlarla ve yürekler, 

sözlerle ve kalemle, hanqerle ve silahla, 
istihze ve küfürle, hirsizlikla, zehir ve kundakcilikla. 

Haydi toplumle ... savasal~m! ... 
Dejaque 
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Beklerne, kuskular, sosyal baris düsleri, kücük 
ödünler ve naiflikle isimiz bitsin artik. Kapitalizm 
dükkanlarinda bize satilan her tür mecazi süprüntü 
ile. Herseyi, en ince detayina kadar aciklayan 
büyük analizleri bir kenara birakabm. Sagduyu ve 
korku dolu dev ciltleri. Demokratik ve burjuvaca 
tarti$ma ve diyalog, münazara ve kongre, mafyöz 
patronlarin aydinlanmi$ yetenekleri 
yanilsamalarini bir kenara birakalim. Burjuva is 
etiginin yüreklerimize kazidigi bilgeligi bir kenara. 
birakalim. Bize fedakarlik ve itaat ögretmis 
yüzyillarin Hiristiyanligini bir kenara birakalim. 
Rahipleri, patronlari, devrimci önderleri, daha az 
devrimci önderleri, hic devrimci olmayan önderleri 
bir kenara birakalim. Sayilari, nicelik 
yanilsamalarini, pazar yasalarini bir kenara 
birakalim. Bir an zulmedilenlerin tarihinin 
yikintilari üzerinde oturalim ve düsünelim. 

Dünya bize ait degil. Onu bu haliyle sahiplenmek 
isteyecek kadar aptal bir efendisi varsa, birakin 
onun olsun. Binalarin olmasi gereken yerdeki 
yikintilari, sehirlerin olmasi gereken yerdeki 
mezarliklari, irmaklarin olmasi gereken yerdeki 
camuru, denizlerin olmasi gereken yerdeki pis 
kokulu tortuyu o saysin. Dündadaki en büyük sihir- 
tsaz gösterisi artik bizi büyülemiyor. 

Burada, $U andaki mücadelemizden nese toplum- 
lari dogacagindan eminiz. 

Ve i lk defa, yasam ölümü altedecek. 

Ceviri: Nelin Ciper 


