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Post-kolonyal bir devlette simulakra: 
Yeni Diizen Endonezyasl'nda gii~ i1i~kileri* 

Ariel Heryanto** 

... post-kolonyal bir devlet, simqlakra rejimine verilebilecek en mukemmel 
iirnektir." (Mbembe, 1992:11) 

i~te bu sebeple, post-kolonyal ili~kileri a~lklamak demek, gucun nasll kulla
mldlgml, nasll i~ledigini ve gii~ ili~kilerinin nasll kurulacagml belirleyen il
keleri, ki soz konusu ili~kilerin etkili olmasml saglayan bu ilkelerdir, en ince 
aynntlsma kadar incelemek demektir. 13a~ka bir deyi~le, post-kolonyal ili~
kileri a<;lklamak isteyen birisi, gorsel benzetilerin ve kullamlan soylemin ta
hakkiim ve tabiyetin yaplsl hakkmda verdigi ipu<;lannm yam Slra, bu ili~ki
lerin lirettigi diinya diizenleri; bunlardan dogan kurum, bilgi, kural ve uygu
lama <;e~itleri ile soz konusu kurum, bilgi, kural ve uygulamalann giinlUk 
hayatl nasll ~ekillendirdigini incelemek zorundadlr. (Mbembe, 1992: 4) 

Kimlik, muglakhk ve c;:ogulculuk ile ilgili problemlerin modern Batlya ozgti 01-
dugu kesinlikle dti~tintilmemelidir. Aynea, bahsi gec;:en problemler medya en
dtistrisindeki yerle bir edici patlamanm ve enformasyon alanmda ya~andlgl 
soylenen tek merkezde toplanma ve btittinle~menin bir sonucu olarak sadeee 
son zamanlarda onem kazanml~ da degillerdir. A~aglda, azimli Yeni Dtizen reji
mi tarafmdan yonetilen somtirgecilik-sonrasl Endonezya'daki 'Komtinist tehdi
din' nelerden olu~tugu yeniden incelenmektedir. Baudrillard'm 'simulakra' kav
ramI, genel kabul goren siyasl tahlillerde ve insan haklan raporlarmda nedense 
goz ardl edilenleri fark etmemize yardlmel olmaktadu. 

Hakim soylem tarafmdan son otuz yllm btiytik bir boltimtinde eanh tutulan 
'Komtinist tehdit' hayaleti olmasaydl, Endonezya'daki Yeni Dtizen rejimi ne var 
olur, ne de bugtinkti konumunda ayakta kalmaYI ba~anrdl. Resmf tarihe gore, 
kahraman ve muzaffer militarist Yeni Dtizen rejiminin ortaya C;:lkmasml sagla
yan '1965 Komtinist darbesi' idi. 0 gtindeo itibaren, rejim, ulusu ba~anslz dar
beden kurtardlgl iddiasml yaymaktadlr. Bu iddia, Endonezya Komtinist Parti
si'nin (Pm·tai Komunis Indonesia ya da PKI) c;:okti~tine rejim tarafmdan destek 
verildikten, bir milyon eivannda Komtinist ve onlara sempati duydugu ileri sti
rtilenler katledildikten soma ve devlet mekanizmasl, sivillere buakllaeagma da
ir hic;:bir belirti olmakslZln, rejim tarafmdan ele gec;:irilmeden onee yayIlml~tH. 1 

(*) C;:eviren Ismail C;:ekem. 

(**) National University of Singapore tngiliz Dili ve Edebiyatl13oliimii. 

Olii ve yarahlarm saytsl hakkmda <;ok farkh tahminler yapllnll~tl[. Ancak bu saymm be~ yiiz bin 
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Ge«;mi~ her zaman bugiiniin i«;indedir 

Hakim soyleme gore, Yeni Dlizen rejiminin yi.ikseli~i, artlk '1965 Komlinist dar
besi' olarak bilinen olaydan soma gerc;ekle~mi~tir. Resmi anlatlda Yeni Dlizen 
Endonezyasl'nm ba~lallglcI olarak bu darbe gosterilmektedir. 1965'ten bu yana 
olup bitmi$ her ~eyin kaynagl bu darbedir. Hikayenin kendisi kendi anlatlclsml 
yaratlyor goriinmekte ve 'gerc;ekten' ne oldugunu ortaya C;lkarmak yerine bah
sedilen kaynagl kuru kuruya anlatmaya yeltenmektedir. 

Blitlin bunlar lizerinde tersine bir okuma yapmak bizim ic;in artlk tabii ki 
mlimklindiir. Yeni Diizenill resmi anlatlYI, 'Komlinist darbe' ve 'Komlinist teh
dit' soylemlerinin hikayenin yalmzca bir tarafml olu~turdugu bir otobiyografi 
~eklinde yarattIgI soylenebilir. Bununla kastedilen tamamen hayal lirlinli bir hi
kaye uyduruldugu degildir. Baudrillard'a kulak verecek olursak, Yeni Dlizenin 
anlatlslm "gorlintiilerin, gerc;egin ve gerc;egin yeniden liretiminin nedense1 ve 
mantlksal dlizenini tersyliz edecek derecede gerc;ekten once varoldugu" bir du
rum olarak degerlendirebiliriz (Rojek, 1993: 115'te ahntllanml~).2 Onemli olan 
hangi okumamn veya yazlmm gerc;ege daha yakm oldugu degil, bu tlir anlatlla
nn anlatl tarafmdan aydmhga kavu~turulan veya gizlenen tarihsel gerc;ekler ile 
c;ok az i\gisi olan geni~ kapsamh etkileri nasll yaratml~ olabilecegidir. 

Hemen hemen otuz yIl boyunca, 'Komlinist tehdit' soylemi bir ba~ an1atl, 
"potansiyel olarak sonsuz saylda aC;lklaytcl soylemin liretilebilecegi" bir ilke ve 

. kurallar biitlinli olmu~tur (Clifford, 1988: 86). Bu ba~ an1atl rejimin me~ruiyetini 
glivence altma almakta, uzatllrm~ siyasi 'istikrar ve dlizen' ortammda ve c;arplcl 
ekonomik biiylimede vazgec;ilmez bir rol oynaml~tl[. Vine bu an1atl, birc;ok En
donezyahmn glinliik hayatmda kimliklerin, sosyal hiyerar~inin ve gliC; ili~kileri
nin siirekli degi~en in~asmda belirleyici bir rol oynamaktadu. Tabii ki bu ba~ 
anlatl, milyonlarca EndonezyahYI soz konusu otuz YII boyunca aym olc;lide etki
lememi~tir. A~agldaki paragrat1arca dikkatimizi glinlimliz Endonezyasl'nda 
mikro dlizeyde ya~anan olaylar lizerinde yogunla~tuacaglz. 

"Komunizm Ayakta ve iyi Durumda", Cakarta Post'ta yaymlanan (14/04) ve 
Ordu Sec;kin Kuvvetler Komutam (KOPASSUS) Tuggeneral Agum Gumelar'm 
nadiren dlizenledigi basm toplantllannm birinde verdigi bir demeci aktaran 
1994 tarihli bir makalenin ba~hgldlr. ingilizce yaytn1anan bu glinliik gazetenin 
okuyuculan, genel olarak, ~ehir halkma yonelik ticari mallan ve hizmetleri, 
bunlann kalitelerini veya kullam~hhklanl11 fazla sorgulamadan ve kendilerine 

ila hir milyon arasmda, ya da 1989'da Tiananmen Meydam'nda aldiiri.ilenlerin saYlSlnm 500 katl 
oldugu hususunda bUyUk bir fikir birligi vardlI. Bertrand Russel' a gore, "dart ay i<;inde Endonez
ya'da, Vietnam'da on iki YIlda aldUrlilenden be~ kat fazla insan hayatml kaybetti" (l97S-Cad
well'in, i\~ kapagmda). 

2 Baudrillard'm, gen;ekten once var nlan ve hi<;hir ~ey gizlemeyen i~aretler veya mevcut olmayan 
orijinallerin kopyalan olarak kullandlgl "simulakra" kavraml i<;in, bkz. Baudrillard (l983b, 1988). 
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ozgii bir ah~veri~ zevki dogrultusunda hareket etmeksizin tiiketen insanlardlr. 
Aym uyan, yirmi be~ Ylldall fazla bir siire boyullca senede birkae; defa, ulusal 

ve yerel dillerde yaym yapan baslIl organlannda diizenli olarak geni~ bir yer 
kaplanll~tlr. Cumhurha~kalll Suharto, 1993 sonli~.nna dogru yurtdl~lIla diizenle
digi e;ok yogun bir diplomatik geziden donmeden once, fark edilebilir bir ironi 
kuHallmakslzlIl, ie; tehdit hakkmda benzer endi~eler ta~ldlgllli ifade etmi~ti . 
Miisliimanlann e;lkarttlgl ve on be~ giinde bir yaymlanan Panji Masyarakat der
gisinde (Cilt XXX/No. 778), Cumhurba~kam'nm uyansl diger yaYlll organlanna 
nazaran daha geni~ bir yer bulmu~tu. Derginin 1994'te yapJlan ilk basklsmda 
'Komiinist tehdit' kapak konusu olmu~tu. Soz konusu saymm kapagl e;arpIClydl: 
arkada siyah bir fan, onun oniinde ise ae;lk tenli bir erkek ve harap edilmi~, par
e;alanml~ bir mezann ie;inden biriyle bir e;ekie; digeriyle de bir orak tuttugu elle
rini kaldlrarak e;lkan <;irkin bir hayalet figiirii. Ae;lk san biiyiik harflerle yazJlan 
ba~hk ~u uyanYI yapmaktaydl: ''AWAS PKI BARU" (,YENt PKI'YA KAR~I DiKKAT
Li OLUN'). Buna kar~lhk, kapaga konu alan hikayenin ie;erigi Komiinizm korku
su yiiklii e;lghklardan ~a~lrtlcl Ol<;iide farkhydl. Makalenin iislubu yalmzca farkh 
olmak ve meydan okumakla kalmlyor, aym zamanda anlam kan~lkllgl ve <;ok 
seslilik de ie;eriyordu. Kar~lmlza yine, bahsi gee;en dergi kapagmda bir ironi ara
yIp aramamcU11lZ gerektigi sorusu e;lkmaktadlr. 

Ancak neyin ironisi? Gere;ek bir ~eyin mi? Yoksa bunun da otesinde bir ironi
leI' sorunsalmm ironisi mi? Bir Ylldan biraz daha fazla bir siire once, Yeni Diize
nin iktidara geli~inin ve PKI'nm <;okii~iiniin Ylldoniimii kutlamalan esnasmda, 
Cumhurba~kam Suharto, Cakarta'da resmi olarak PKI'nm ihanetleri Miizesi 
(Museum Pengkhianatan PKI) adl verilen ve 37 adet iie; boyutlu diaromanm yal
mzca "1965 darbesi" slrasmda degil, 1945'ten bu yana giri~ilen darbeleri gorsel
Ie~tirdigi heybetli bir simiilasyonu gosterime ae;nll~tl (Kompas, 02110/92; fawa 
Pos, 02/10/92; Bernas, 02/10/92).3 Benzer bir amt, Dogu Cava'daki Madiun ~eh
rinde de ae;Ilml~tl (Kompas, 05/10/92). 

Kara Kuvvetleri Komutalll General Try Sutrisno, Cakarta'daki tCireni ba~latlr
ken, kendisini izleyen kalabahga "bu miizenin insanlara, ozellikle de gene; ku
~aklara, ayakta kalmaYI ba~arml~ gizli PKI tehlikesini hatulatmak iizere kurul
dugunu" ae;lklaml~tl (Kompas, 02110/92). Giinliik yaYlmlanan Kompas gazetesi
nin muhabiri Abdiil Latif, Madiun Amtl hakkmda hazlrladlgl haberde ~oyle yaz
ml~tl: "Bugiin PKI yak olmu~tur; ancak ateizm tehdidi her zaman var olacaktu" 
(05110/92). 

Yukanda bahsedilenler Yeni Diizen devleti tarafmdan yaratllan verimli bir si
miilasyon festivalillin yalmzca bir pare;asldlr. Bu festivalin en e;arplcl boliimii 

:I Diger resmi anlantar. PKI'mn darbe gil'i~iminde bulundugu ilk tal'ih olal'ak 1926'YI gostel'mekte
dir. ironik bir :;;ekilde, boyle bir tarihin verilmesi, Endonezya'nm baglmslzhgml ilan ettigi 1945 Yl
lmdan once Hollandahlara kar:;;! bil' milli miicadeleye gil'i:;;ildigini dii:;;iindiirtmektedir. 
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hiy ku~ku yok ki "G30S/PKI'nm ihaneti" adh dort buyuk saatlik filmdir.4 Bu film 
1982-1983 tarihlerinde devlete ait film ~irketi tarafmdan yapllml~ ve 1984'te 
gosterime ylkanhlll~tlr. Sinemalarda gosterildigi ilk donemlerde, Ulkenin dort 
bir tarafmdaki ogrencilerin bu filme bilet almalan ve normalde okulda olmalan 
gereken saatlerde filmi seyretmeleri zorunlu tutulmu~tu. Daha soma film her 
ytl 30 Eyllil gecesinde, her ev ve resmi binadaki bayraklann yanya indirilmesi 
zorunlu olugu gtintin ertesinde, ulusal televizyonda yaymlandl. 

Endonezya siyaseti ve tarihi tizerinde yah~ma yapanlar, son tahlilde ttim 
bunlann 30 EylUl gecesi geryekten olanlann ucuzca -c;arpltllmasmdan kaynak
landlgUll ileri stirebilirler. Ancak boyle bir iddiada bulunmak, Yeni Dtizen rejimi 
ile yok temel bir konuda fikir birligine varmak demektir: rejimin i~ ba~ma gel
mesinin Yeni Dtizen denilen yeni bir tarih, yeni bir toplum ve yeni bir siyasetin 
ba~langlcma i~aret etmesi. 

Rejim, sahip oldugunu i1eri stirdtigti me~ruiyetin dayanaklanndan biri olarak, 
rejimin ortaya ylkt~ sebebinin PKI'mn gayri me~ru darbesine kar~l giri~ilen va
tansever bir darbe olmasml gostermektedir. Ancak 30 EyWl'deki ktsa omtirlti ha
reket de oWmctil bir yenilgiye ugramadan once benzer bir iddiada bulunmu~tu. 
Soz konusu hareket, 1 Ekim 1965 sabahl yaptlgl resmi aylklamada Generaller 
Konseyi'nin CIA'in destegiyle yapmasl beklenen bir darbeye kar~l darbe ile ce
vap verdiklerini aYlklaml~lardlr. Bahsettikleri 0 beklenen darbe geryek miydi? 
Beklentilerinde sa mimi olsalar bile yaI1l1ml~lar mtydl? Yoksa bu darbe sadece 
her ~ey olup bittikten soma klhf hazlrlamak amaClyla alelacele uydurulmu~ bir 
hikaye miydi? Veya bir ironiden mi ibaretti? Boyle olsa bile ne degi~irdi ki? 

Hangi darbenin once yaplldlgl ve hangi darbenin kar~l darbe oldugu sorusu
nun cevabl genel geyer kahplara uyan tarihyilere ve siyaset bilimcilere blraktlabi
Iir. Altl generalin oltimtiyle sonuc;lanan 30 Eyltil hareketi nihai bir ba~langly tem
sil etmemektedir. Soz konusu olay oncesinde bu altl general hakkmda ayyuka 
ylk1l11~ bir takl1l1 soylentiler vardl ve bu soylentiler muhtemelen generallerin 01-
dtirtilmesini de yabukla~tlrdl. Ancak bu soylentilerin daha soma meydana gelen 
olaylann niha! sebebi olmak gibi bir ayncahga sahip oldugunu kesinlikle soyle
yemeyiz. Her yerde ve her ~ekilde kar~lmlza ylkan anlatl yetmiyormu~ gibi, Yeni 
Dtizen devlet yetkilileri daha fazla simUlasyon arzusundan kurtulamamaktadlr. 
Htiktimet 1994 Eyltil'tinde firtmah 1965/66 ytllannda ne oldugunu geryekten ve 
kapsamII bir ~ekilde aylklayacagl iddiaslyla piyasaya bir "beyaz kitap" stirdti. 

Bu noktada aklmllza Dean ve Juliet Flower MacCannell'm "arzuyu arzunun 
kendisi iyin tahnin etmek isteyen toplu bir gtidti" hakkmdaki tartl~masl gel
niektedir (1193:127). Dean ve Juliet Flower MacCannell, Baudrillard'm simulak
ra kavranll hakkmda, elinizdeki makaleden iyerik ve yon aylsmdan biraz farkll 

4 G-:IO-S/PKl, Gerakan 30 Septemher/Partai Komunis Indonesia (30 Eyli.il Hareketi 1965/Endonez
ya Komiinist l'artisi) i(;in kullalllian standart klsaltmadlr. 
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bir biyimde, bu keli1l1eler 
cegiz). Ancak ~u an iyin k 
kolajlanmasl tesadtifen u: 
yekle~tirmek iyin gereken 
m koymaktlr." i~te bu seb 
lecegi tek ~ey, saglanama~ 
cak bo~ yabalar silsilesidir 

Bir soylem olarak "kon 

Yeni Dtizen htiktimetinill, 
tizerinde bir ibadet kadar 
landlrma, i~kellce ve kork 
donezya tizerinde yah~ma 
niden tireti1l1 soz konusu ' 
bilmektedir. Bu siyas! soyl 
rindeki etkileri ile iJgili ola 

Kapsa1l1h ve ~iddetli kOl 
olmayallian ya da komuni 
ettigi geryegi de herkes ta 
la~tlabilmektedir. Bu olgl 
mektedir. Soz konusu Olgl 
incele1l1e yapmak tizere h 
de, bu olgulann a~ikar 01< 
dan olduklan ve entelektt 
alanda yah~ma yapan aka 
dan daha az ele~tireJ yak!. 
fazla inannll~ olduklan va 
dti~tintiyor gortinmektedil 

Buna kar~lhk, bazl teme 
sel ya da muhafazakar aka 
cek kadar onemlidir. Mese 
arasmda neyin dogru old' 
oW, ancak Anka ku~u gibi 

5 Ben Anderson'un hegeniyle ka 
tire! ve tutkulu hir ~ekilde ke~ 
konuyu arka plana itmektedir. 
bert Crihb'in editiir!liglinli yar 
ba yazll!gl iinsiiz, ~u ana kada 
nun sorulmasma yol a<;ml~tIr. 
lar arasmda bu konudaki bilgi 
19~)4) yapllll~tIL 
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;uk saatlik filmdir.4 Bu film 
'mdan yapllml~ ve 1984'te 
donemlerde, iilkenin dort 
normalde okulda olmalan 
lu~tU. Daha soma film her 
rraklann yanya indirilmesi 
raymlandl. 
apanlar, son tahlilde ttim 
-yarpltllmasmdan kaynak

lunmak, Yeni Dtizen rejimi 
~ktir: rejimin i~ ba~ma gel
opIum ve yeni bir siyasetin 

.ayanaklanndan biri olarak, 
larbesine kar~l giri~ilen va
) Eyltil'deki klsa omtirlti ha
:er bir iddiada bulunmu~tu. 
;;mY aC;lklamada Generaller 
darb eye kar~l darbe ile ce
lenen darbe gerc;ek miydi? 
'dl? Yoksa bu darbe sadece 
la alelacele uydurulmu~ bir 
1 bile ne degi~irdi ki? 
kar~l darbe oldugu sorusu
lyaset bilimcilere blrakllabi
(eti nihal bir ba~langlC; tem
tl general hakkmda ayyuka 
lUhtemelen generallerin 01-
daha soma meydana gelen 

) oldugunu kesinlikle soyle
llatl yetmiyormu~ gibi, Yeni 
;undan kurtulamamaktadlr. 
1 ne oldugunu gerc;ekten ve 
bir "beyaz kitap" stirdti. 
=annell'm "arzuyu arzunun 
hakkmdaki tartl~masl gel-

lell, Baudrillard'm simulak
e yon aC;lsmdan biraz farkll 

1(30 Eyllil Hareketi 1965/Endonez-

YENI DUZEN ENDONEZYASI'NDA Gut;:; iLi~KiLERi 93 

bir bic;imde, bu kelimeleri kullanmaktadular (aradaki farka daha soma degine
cegiz). Ancak ~u an ic;in kullandlklan sozlerin tist tiste getirilmesi, daha ziyade 
kolajlanmasl tesadtifen uygun ve c;ok c;ekici olacaktlr: "mega-dayam~maYI ger
c;ekIe~tirmek ic;in gereken ... arzu nesnesinin yerine arzu nesnesinin bir kopyasl
m koymaktlr." i~te bu sebeple "mega-dayam~manm ~u an ic;in bize vaat edebi
lecegi tek ~ey, saglanamayacak olam saglayabilmek ugruna defalarca harcana
cak bo~ c;abalar silsilesidir..." (1993:142). 

Bir soylem olarak "komiinist tehdit" 

Yeni Dtizen htiktimetinin, '1965 Darbesi' anlatllanm, toplumun c;e~itli kesimleri 
tizerinde bir ibadet kadar kutsal gorerek ve bir ibadet kadar slk uyguladlgl ceza
landuma, i~kence ve korku salma yontemleri ile comertc;e yeniden tirettigi, En
donezya tizerinde c;ah~ma yapanlarm c;ogu tarafmdan bilinmekte, ancak bu ye
niden tiretim soz konusu c;ah~macIlann pek aZI tarafmdan tam olarak kavrana
bilmektedir. Bu siyasl soylemin, gtiC; ili~kilerinin yeniden tiretiminin geneli tize
rindeki etkileri i1e ilgili olarak ~u ana kadar c;ok az c;ah~ma yapllml~tu. 

Kapsamh ve ~iddetli komtinist kar~ltl kampanyanm c;ogu tamamen komtinist 
olmayanian ya da komtinist kar~ltlanm da aynm gozetmeden insafslzca kurban 
ettigi gen;egi de herkes taratindan bilinmekte, ancak c;ok az ki~i tarafmdan an
la~llabilmektedir. Bu oigulardan c;ok slk, ama genellikie tisttinkorii bahsedil
mektedir. Soz konusu oJguJar kmanml~, onlarla alay edilmi~, ancak aynnnh bir 
inceleme yapmak tizere hic;bir zaman ciddi bir ~ekilde ele ahnmaml~tlr. Genel
de, bu olgulann a~ikar oidugu, etik aC;ldan cazip ancak akademik aC;ldan Slra
dan oiduklan ve entelekttiel aC;ldan bir sorun yaratmadlklan varsaYllml~tlr. Bu 
alanda c;ah~ma yap an akademisyenier konunun asImda, olaylara dti~tinsel aC;l
dan daha az ele~tirel yakla~tlklan, fakat asil bir sebebe toplumsal olarak daha 
fazla inal1Jl1l~ olduklan varsayIlan insan hakian savunuculanm ilgilendirdigini 
dii~tintiyor goriinmektedir. 5 

Buna kar~lhk, bazi temel sorunlar, c;agda~ sosyal bilimier ic;indeki en gelenek
sel ya da muhafazakar akademisyenlik tarzl tarafmdan bile haslr altl edilemeye
cek kadar bnemlidir. MeseIa, Yeni Dtizen deviet yetkilileri, gerc;ekte, soyledikleri 
arasmda neyin dogru olduguna inanmaktadlrlar? Endonezyah komtinistlerin 
olti, ancak Anka ku~u gibi kendi ktillerinden dirilecek gtic;te olduklanm ml dti-

5 Ben Anderson'un begeniyle k<lr~llanan ve Yeni Dilzen siyasetindeki soylemsel uygulamalan ele~
tirel ve tutkulu bir ~ekilde ke~feden Language And Power (Dil ve GtiC;) (1990) adh kitabl bile bu 
konuyu arka plana itmektedir. Bugtine dek, 1965/6 ylllanndaki cinayetler hakkmda yalmzca, Ro
bert Cribb'in editiirlLigtinli yaptlgl ve kendi alanll1da C;lglr ac;an kitap vardlr (l990). Cribb'in kita
ba yazdlgl onsi)z, ~u ana kadar giirdiigti ilgiden c;ok daha fazlasll1l hak eden birc;ok temel soru
nun sorulmaslI1a yol ac;ml~llr. Diger yazarlar olaym edebl taratiyla ilgilenmi~tir. ingilizce yazan
lar arasmda bu konudaki bilgilerimize muhtemelen en fazla katklyt Keith Fouicher (1986, 1990, 
1994) yapml~nr. 
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~tintiyorlar? Veya, bu yetkililer Endonezyah komtinistlerin bir kez oldtirtilmti~ 
olduguna ancak bir ideoloji olarak komtinizmin hi<;bir zaman yok edilmedigi
ne, bilakis insanlann kafalannda yayIldlgll1a ml inamyorlar? 

Bu sorulann bir <;oguna olumlu cevap vennege yetecek kadar resmi beIge 
mevcuttur. Devlet yetkililerine ait yazlh beyanlann incelenmesi, bizi, bir ins a
nll1 inandlgl bir~eye inanmasl ile 0 ~eyi soylemesi, soylemesi ile soylemenin ya
ratacagl etkileri i<;in umut beslemesi arasmdaki ka<;ll1Jlmaz bo~luklar, <;akl~ma
lar ve <;eli~kiler ile ilgili yeni bir dizi geleneksel, ancak bir 0 kadar da temel so
ruyla kar~1 kar~lya getirmektedir. Muhtemel durumlann birka<; tanesini birlikte 
inceleyelim. 

Bir: Bu yetkililer, tilke i<;inde dola~an ya da saklanml~ komtinistler olduguna 
ve bu komtinistlerin iilkeyi ger<;ekten tehdit ettigine fazlaslyla inanmaktadlr. Bu 
sebeple, tilkeyi bir komtinist tehdide kar~1 uyardlklannda dtirtist davranmakta
dIrlar. Boyle bir senaryonun gtintimtiz Erldonezyasl tizerine <;ah~malar yapan 
ara~tlrmaCllara cazip gelmesi pek muhtemel degildir. Soz konusu senaryo, ya 
ara~tIrmaCllann ya da iizerinde <;ah~Ilan htiktimetin ~tipheli bir safdillik i<;inde 
oldugunu ima etmektedir. Endonezya iizerine <;ah~ma yapanlar ve Endonezyah 
ara~tlrmaCllar Endonezya I(omlinizminin haJa ayakta oldugunu, ya da bu hti
kiimetin bir komiinist tehditten bahsederken dogruyu soyliiyor oldugunu kolay 
kolay kabul edemezler. Ancak burada pe!?in htikiimlti olma tehlikesi vardu. Bu 
reddedi~, sadece akademisyenler makill olabilecegine inanmadlgl i<;in soz ko
nusu hipotezin dogru olmadlgml ima etmektedir. 

iki: Yukandaki hipoteze alternatif olarak, bahsi ge<;en Yeni Dtizen yetkilileri 
komtinistlerin iilke i<;inde ger<;ekten canlandlgll1a inanmamakta, ancak tilke 
ntifusunun onemli bir boltimtintin boyle bir tehdidin varhgll1a inanabilecegine 
inanmakta ya da bunu ummaktadu. iki numarah hipoteze gore, akllh bir htikti
metin bliyiik ol<;tide cahil bir toplumu kandumak ve pasifize etmek amaclyla 
retorik ara<;lar kullandlgl bir durumla kar~l kar~lyaylz. Sosyal bilimlerle ugra~an 
akademisyenlerden bir hiiktimetin otuz yll boyunca bu kadar akIlh ve tebaaSI
nm otuz yll boyunca bu kadar masum olabilecegine, hem de ktiresel ileti~im <;a
gl olan yirminci yiizyllm son donemlerinde, inanmalanm beklemek <;ok fazla 
0lacaktlr. 6 

KOl1l1 hakkmda daha fazla hipotez de onerilebilir, ancak devlet yetkililerinin 
1970'lerden bu yana iilkedeki komtinist tehditler hakkll1da hi<;bir yamlglya dti~
medigini ve toplum genelinde de bu fikrin payla~lldlgma inandlgl bir durumu 
oneren ii<; numarah hipoteze bakmak yeterli olacaktlr. Yetkililerin bir komtinist 
tehdidin varhgl hakkmda beyanda bulunmaya devam etme karannm ardmda 
ba~ka sebepler olmahdlr. Bu sebepler arasmda bana en cazip geleni, soz konu-

(i Nicholas Ahercromhie. Stephen Hill, Bryan S. Turner ortak ~:ah~malarmda (1988) ve James Scott 
(19HS) "'hakim ideoloji" yowmunun herhangi bir ttiriine ~iddetle kar~J <;lkml~tlr. 
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su yetkililerin sadece pra~ 
oyunu komtinist tehdidin ' 
<;aba sarf etmektedir. 'KOI 
me~ruiyet araCI olmaya de 
dlr. Bu soylemin nasJl boyi 
mak ya da bu etki iizerindE 

Ancak ii<; numarah hipo 
one stirtildiigii gibi, bu hil 
gostermektir . 'Komtinist tl 
dece, soz konusu soylemil 
numarah hipotez digerleri 
tist seviyeye <;Ikarmak ama 
saplamalar yapan gii<;lti b 
tezde sava~ alam karma~lk 
arasmdaki <;izgi kesin olar, 
eden iki taraf arasmda da \ 

0<; numarah hipotezi gl 
nz. Yeni Diizenin Komtinis 
tlgl a<;lklamalann dolaysLi 
kimdir ya da kimlerdir? Bl 
yoneliktir? Ya da devIet yet 
etmelerini umduklan kam 
Ierinin etkilemek, yllduma 
gi kimdir?7 

Bu ya da ilgili diger kor 
nist tehdit' hakkmdaki tUI 
oldukIan, ikinci derecede I 
ratmadlgma emin oluncay 
hip degillerdir. Sanki ger<;E 
da, amtlarda, fiImIerde, ec 
da ne soylendigi, ne kaste 

7 Harold Crouch, 199b Yllmda : 
hesaplayan ve Filipinler Devle 
kins imzah hir makalenin yav 
gerilimde kimin kime neyi ni! 
let bakanlannlll tamaml Avust 
te Crouch, bu bakanlarlll kem 
lar iletmek i<;in asllllda bu ola\ 
bir tarzda okunmasllla nadine 
Hameng Kubuwono IX'in olav 
dlln (1990). ero uch'un makale 
banCIlara "irrasyonel" gelse d, 
okuyuculan gihi) kal1ltlamaya 
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istlerin bir kez 6ldurulmu~ 
bir zaman yok edilmedigi
Iyorlar? 
yetecek kadar resmi beIge 
incelenmesi, bizi, bir insa
>ylemesi ile soylemenin ya
mlmaz bo~luklar, c;akl~ma
ak bir 0 kadar da temel so
ann birkac; tanesini birlikte 

lml~ komunistler olduguna 
fazlaslyla inanmaktadlr. Bu 
nnda durust davranmakta
,I tizerine c;ah~malar yapan 
lir. Soz konusu senaryo, ya 
1 ~tipheli bir safdillik ic;inde 
na yapanlar ve Endonezyah 
~ta oldugunu, ya da bu hti
~'u soyIiiyor oldugunu kolay 
Iii olma tehlikesi vardlr. Bu 
.ne inanmadlgl ic;in soz ko-

~ec;en Yeni Duzen yetkilileri 
inanmamakta, ancak Ulke 

in varhgma inanabilecegine 
poteze gore, akIlh bir huku
ve pasifize etmek amaclyla 
IZ. Sosyal bilimlerle ugra~an 
a bu kadar akIlh ve tebaasl
. hem de ktiresel ileti~im c;a
Llalanm beklemek c;ok fazla 

r, ancak devlet yetkililerinin 
kkmda hic;bir yallliglya du~
dlgma inandlgl bir durumu 
:tJr. Yetkililerin bir komunist 
'am etme karannm ardmda 
a en cazip geleni, soz konu-

llI~malannda (1988) ve James Scott 
'lie kar!ll <;lkml~tlL 
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su yetkililerin sadece pragmatik davralllyor olma ihtimalidir. Yetkililer kamu
oyunu komunist tehdidin varhgma inandlrmak ic;in ne bir istek duymakta ne de 
c;aba sarf etmektedir. 'Komunist tehdit' soyleminin etkili bir guC;, yIldlrma ve 
me~ruiyet araCl olmaya devam ettigini ke~fetmi~ ve bundan fayda saglaml~lar
du. Bu soylemin nasll boyle bir etkiye haiz oldugunu tahlil etmek, kuramla~tlr
mak ya da bu etki uzerinde dti~tinmek onlann i~i degildir. 

Ancak tiC; numarah hipotez de kimi sorunlar ic;ermektedir. Birincisi, yukanda 
one surUldtigu gibi, bu hipotezin tek yaptlgl totolojik bir yolla kulagml tersten 
gostermektir. 'Komtinist tehdidin' neden guC;Iii oldugunu aC;lklamak yerine, sa
dece, soz konusu soylemin ta~ldlgl gticun etkilerini belirtmektedir. ikincisi, UC; 
numarah hipotez digerlerinin pahasma C;lkarlan, degerleri ya da tahakktimu en 
ust seviyeye C;lkarmak amaclyla siyasi arac;lan yoneten, kullanan ve rasyonel he
saplamalar yap an gtiC;Iii bir ozne varsaYImmdan hareket etmektedir. Bu hipo
tezde sava~ alalll karma~lk, sava~ hareketli olabilir, ancak giiC; oznesi ve nesnesi 
arasmdaki C;izgi kesin olarak c;izilmi~ gibidir. Boyle bir C;izgi, birbiriyle mticadele 
eden iki taraf arasmda da vardlr: yoneten ve yonetilen. 

DC; numarah hipotezi gozden gec;irdigimizde bir dizi soru ile daha kar~lla~l
nz. Yeni Diizenin Komunistlerin ardl arkasl kesilmeyen tehditleri hakkmda yap
tlgl aC;lklamalann dolayslz, dolayh, ima edilen ya da uygulamadaki muhatabl 
kimdir ya da kimlerdir? Bu aC;lklamalar oncelikle ve dogrudan suc;lananlara ml 
yoneliktir? Ya da devlet yetkililerinin korudugunu ima ettikleri ve ritiielleri takip 
etmelerini umduklan kamuoyuna ml? Yetkililerin kendisine mi? Devlet gorevli
lerinin etkilemek, yJldumak, kandlrmak, aklml c;elmek veya eglendirmek istedi
gi kimdir?7 

Bu ya da ilgili diger konular uzerine c;ah~ma yapan akademisyenler, 'Komu
nist tehdit' hakkmdaki tiim beyanlann, bu beyanlar 'gerc;ek' uzerine yorumlar 
olduklan, ikinci derecede gerc;ek ve onemli olduklan ic;in, gerc;ekten bir fark ya
ratmadlgma emin oluncaya dek bu gibi sorunlan gormezden gelme Iiiksune sa
hip degillerdir. Sanki gerc;ekten onemli olan, konu~malarda, gazete ba~hklann
da, allltlarda, filmlerde, edebi eserlerde, dedikodularda, rtiyalarda ve hatlralar
da ne soylendigi, ne kastedildigi veya bunlardan ne anla~lldlgmdan ziyade ne-

7 Harold Crouch, EJB6 Yllmda Sydney Morning Herald gazetesinde Ba~kan Suharto'nun servetini 
hesaplayan ve filipinler Devlet Ba~kam ferdinand Marcos'un servetiyle kar~lla~tlran David Jen
kins imzah hir makalenin yaymlanmasmdan soma Cakarta ile Canberra arasmda dogan biiyiik 
gerilimde kimin kime neyi niye stiyledigini tespit etmede duyarlI davranml~tl. Cakarta'daki dev
let bakanlannm tam amI AVllstralya gazeteciligine a~m tepki vermi~e benziyordu. Bununla birlik
te Crouch, bu bakanlann kendi etratlanndaki rakiplerine ve Cakarta'daki ittifaklara belirli mesaj
lar iletmek ic;in ashnda bu olaYi kullanml~ olabileceklerini one siirmii~tiiL Olaym boyle siiylensel 
bir tarzda okunmasma nadiren rastlanmaktadlr ve bu iC; aC;ICl bir durumduL Sri Lanka SlIltam 
Hameng Kubuwono IX'in oiayll cenazesini okurken onun tarZ1l11 daha miitevazl bi<;imde kllllan
dlln (19~)()). Cm lIch'un l1lakalesinde buradaki tartl~ma ile en alakal! SOl'Un, bilgilendirilmemi~ ya
bancIlara "irrasyonel" gelse de, Endonezya siyasetinin "rasyonel" oldugunu (l1luhtel1lelen tlpkl 
okuyuclIlan gihi) kamtlal1laya c;alI~l1lasldIr. 
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yin yapIlml~ oldugu ve siyasi ae;ldan ve maddeten neyin ba~anlml~ olduguymu~ 
gibi. Sanki bu ikisi arasmdaki aynm kolayca yapllabilir ve hie; degi~mezmi~ gibi. 

Ne olursa olsutl, gere;egin ve toplumsahn dtinyasma, dilin (smuh da olsa) 
varsaYllan ~effafhgma kar~l hala ie;imizde kalml~ inanCl korumakla birlikte, ko
numuzla ilgili gtinltik olaylara dbnmekte fayda vardlr. Mtiteakip bbltimlerde, 
giiniimtiz Endonezyasl'nda kullamlan bir dizi komtinist tehdit sbylemini gbre
ceksiniz. 

Bu bir dizi bykii vasltaslyla komtinist tehdit sbyleminin, temelde devlet yetki
lileri tarafmdan muhalefeti bastlrmak ya da gtie;lerini arttmp mtiktesep e;lkarla
rull te~vik etmek amaClyla kullamlan kolay bir siyasl aldatmaca veya manipti
lasyon araCl olmadlgull, ya .da bunun hemen gere;ekle~mesinin hedeflenmedi
gini gbstermeyi umut ediyorum. Bu beyanlann, anlatllann ve uygulamalann 
sanki kendilerine ait bir hayatlan vardlr ve bu hayatJar konu~an bznelerin mad
di e;lkarlanndan bir hayli baglmslzdu. Bu ae;ldan baklldlgmda Komtinist tehdit
ler 'gere;ekten daha fazla' ya da Baudrillard'm ytikledigi anlamla 'hiper-gere;ek' 
(l983b, 1988) olmu~ gbriinmektedir. Baudrillard'm 'hiper-gere;eklik' kavraml 
iizerinde daha soma duracagml. 

Siyaset bilimi: Kendisine atlfta bulunan janr 

KOl1uya ki~isel deneyimlerimden bahsederek girecegim. 1992 Arahk aymda, Se
marang Giimriik Biirosu, Gbe; Dairesi'nin 'Kae;ake;lhk ~ubesi' denilen bbltimti
niin yurtdl~lIldan bana gelen bir paketteki bir kitaba el koydugunu bildiren bir 
ihbarname gbnderdi. Sbz konusu ihbarname, ne kitaba hangi sebeplerden btii
rii el konuldugunu, ne de kitablml nereden ve nasll alabilecegimi ae;lkllyordu. 
Ancak Yeni Diizen Endonezyasl'nda yeteri kadar uzun bir siire ya~aml~ oldu
gum ie;in ne olmu~ olabilecegini tahmin etmekte zorlanmadlm. 

Kitaba ba~hgl yiiziinden el konulmu~tu: Ateist. Giimriik memuru kitabm ate
izm propagandasl yaptlgllll ve bu ytizden de, resmi sbylemde Komtinizmin 01-
dugu gibi, yasadl~l oldugunu dii~iinmii~ olmahydl. Garip olan, kitabm dindar 
bir Miisliiman anlatlcmm agzmdan yazllml~ ve ateist komiinistler tarafmdan 
hayatl yanh~ ybnlendirilen mutsllz bir gene; adamlll kaderi hakkmda ahlaki 
bgiitler ie;eren bir kitap olmaslydl. Kitabl yaymlayan ise benim kitablma el ko
yan yetkilinin i~vereni olan hiikiimetti. Kitap, iilkenin dbrt bir yanmdaki biiyiik 
kitabevlerinde koJayca bulunabilirdi. Onun iizerinde baskl yapml~, bir siire orta 
ve yiiksek bgrenim kurumlannda del's kitabl olarak okutulmu~tu. 

Yeni Diizen Endonezyasl'na yabancl olanlann bu olaym kiie;iik, iyi egitim al
malm~, dikkatsiz bir memurdan kaynaklanan bnemsiz ve miinferit bir teknik 
anla~mazhk vakasl oJdugunu dii~iinmeleri bagl~lanabilir. Ashnda, bu olaya ba
sit bir yanh~ anla~Ilma da kan~ml~tl. Yerel bir gazetede ~ikayet mektubumun 
yaymlanmasmdan birkae; saat soma, kitaba el konulmasmdan sorumlu giimrtik 
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memuru iki saatlik bir 
dille bziir dileyerek kit, 
yanh~ anla~Ilma olarak I 

Sbz konusu oykiiyii I 

bykiimiiz de bir kitabm 
maktadlr. Bu olay iki yll 
lometre uzagmda gere;E 
sin de bir mahkeme reis 
faaliyetlerden sue;lu bulc 

Samk, Bonar Tiyor N, 
. limIer Fakiiltesi'nin en g 
sue;lar birden fazla olm 
ipospos'un i~ledigi iddic 
WeI diizlemde tartl~lldll 
lanml~ kitap ve romanIa 

Mahkeme karannm 1 
el konulmu~ bulunan VE 

SavClhgl'na verilmi~ bir 
Devletler hiikiimeti rad, 
nin niishalan, Arief Bu 
doktora tezinin Endom 
bulunan falan Demokru 
Maksim Gorki'nin yerel i 

Bahsedilen duru~ma, 
duru~mada, Bonar'm ok 
rar verilmi~ ve Bolge S, 
pang'm Merahnya AIera 
ve Ian Roxborough'un A 
kitabml yok etme talima 
e;ogunda satIlmakta, ort;: 
ta ve tartl~llmaktaydl. Bl 
da biiyiik ilgi gbrdii. Soz 
anla~I1ma yanh~ okuma 
Eger boyle olmu~ olsalal 
mek ve bu zavalh gene;lel 

Bu duru~malan kamu 
balar olarak degil) gbrme 
ilgili sorunlan bir yana b 
kalardan siyasi veya digel 
umduklanm, eger umm 
zordur. Eger bu duru~mc 
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rin ba~anlml~ olduguymu~ 
r ve hir; degi~mezmi~ gibi. 
>Ina, dilin (smuh da olsa) 
lCI korumakla birlikte, ko
hr. Muteakip boltimlerde, 
list tehdit soylemini gore-

jnin, temelde devlet yetki-
arttmp muktesep r;lkarla

l aldatmaca veya manipu
le~mesinin hedeflenmedi
latIlann ve uygulamalann 
Ir konu~an oznelerin mad
Ildlgmda Komunist tehdit
ligi anlamla 'hiper-gerr;ek' 
'hiper-gerr;eklik' kavraml 

lm. 1992 Arahk aymda, Se
~ ~ubesi' denilen boltimu-
el koydugunu bildiren bir 

ba hangi sebeplerden otti
alabilecegimi ar;lkhyordu. 
un bir sure ya~aml~ oldu
mmadlm. 
nrtik memuru kitabm ate
,oylemde Komunizmin 01-
:;arip olan, kitabm din dar 
st komunistler tarafmdan 
n kaderi hakkmda ahlakl 
ise benim kitablma el ko
t dort bir yanmdaki buyuk 
baskl yapml~, bir sure orta 
~utulmu~tu. 

)laym kur;uk, iyi egitim al
siz ve munferit bir teknik 
bilir. Ashnda, bu olaya ba
ede ~ikayet mektubumun 
lasmdan sorumlu gumruk 
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memuru iki saatlik bir yolculuk yaplp oturdugum kasabaya geldi ve resml bir 
dille ozur dileyerek kitablml bizzat geri verdi. Ancak bu olaym buttinunu bir 
yanh~ anla~Ilma olarak gormek en azmdan duyarslzhk olacaktu. 

Soz konusu oykuyti daha ur; bir ornekle desteklemek gerekmektedir. ikinci 
oykumuz de bir kitabm ahkonulmasl ile ilgilidir, ancak daha fazlasml da anlat
maktadlr. Bu olay iki ylldan biraz daha az bir sure once Semarang'm ur; ytiz ki
lometre uzagmda gerr;ekle~ti. 1990 Ocak aymda Yagyakarta Eyalet Mahkeme
sinde bir mahkeme reisi, 28 ya~mdaki bir samgl kurulu duzeni Ylkmaya yonelik 
faaliyetlerden sur;lu buldu ve sekiz bur;uk yll hapis cezasma r;arptlrdl. 

Samk, Bonar Tiyor Naipospos, Gadjah Mada Oniversitesi Siyasl ve Sosyal Bi-
. limIer Faktiltesi'nin en gozde lisans ogrencilerinden biriydi. l~ledigi iddia edilen 
sur;lar birden fazla olmakla birlikte, resmi iddianameye gore, Bonar Tiyor Na
ipospos'un i~ledigi iddia edilen sur;lann ozunde Marksist du~uncelerin entelek
ttiel duzlemde tartl~Ildlgl bir ortamda yer almasl, Komunizm r;agn~tIran yasak
lanml~ kitap ve romanIan bulundurmasl ve ba~kalanna dagltmasl vardl. 

Mahkeme karannm bir boltimunu, komunizm r;agn~tudlgl ir;in halihazuda 
el konulmu~ bulunan ve samga ait kitaplann yok edilmesi dogrultusunda Bolge 
SavClhgl'na verilmi~ bir talimat olu~turmaktaydl. Bu kitaplar arasmda Birle~ik 
Devletler hukumeti radyo agl tarafmdan yaYlmlanan Amerika'nm Sesi btilteni
nin ntishalan, Arief Budman'm 1970'lerde Allende ~ili'si uzerine hazlrladlgl 
doktora tezinin Endonezyaca bir r;evirisi, Endonezya'daki birr;ok kitabevinde 
bulunan Jalan Demokrasi ke Sosialisme (Sosyalizme Giden Demokratik Yol) ve 
Maksim Gorki'nin yerel halk kutuphanesinden odunr; ahnml~ bir r;evirisi. 

Bahsedilen duru~ma, benzer tir; duru~manm sonuncusuydu. Daha onceki 
duru~mada, Bonar'm okul arkada~l Bombang Subono hakkmda benzer bir ka
rar verilmi~ ve Bolge SavClhgma anti-Marksist bir yazar olan Iwan Slmatu
pang'm Merahnya Merah (Klzlhn da KlZlh) adh surrealist romanm kopyalanm 
ve Ian Roxborough'un Az Geli~mi~lik Teorileri adh halihazlrda r;evrilmekte olan 
kitabml yok etme talimatl verilmi~ti. Her iki kitap da yine buytik kitabevlerinin 
r;ogunda satIlmakta, orta ve ytiksek ogrenim kurumlannm r;ogunda okutulmak
ta ve tartl~llmaktaydl. Bu bir dizi duru~ma hem tilke r;apmda hem de yurtdl~m
da buyuk ilgi gordu. Soz konusu duru~malarda alman kararlan basit birer yanh~ 
anla~Ilma yanh~ okuma ya da dikkatsizlik vakalan olarak ar;lklamak zordur. 
Eger boyle olmu~ olsalardl, benim Ateist kitablmda oldugu gibi, hataYI duzelt
mek ve bu zavalh genr;leri 0 agu cezalardan kurtarmak kolay olacaktl. 

Bu duru~malan kamuoyunu aldatmaya yonelik r;abalar olarak (ama akIlh r;a
balar olarak degil) gormek de aym derecede zordur. Gudti, niyet ya da strateji ile 
ilgili sorunlan bir yana blrakahm, hukumetin yahut munferit yetkililerin bu va
kalardan siyasi veya diger bir baklmdan ne gibi ve ne kadar bir r;lkar elde etmeyi 
umduklanm, eger ummu~larsa, anlayabilmek hayal kmkllgl yaratacak olr;ude 
zordur. Eger bu duru~malar sadece, a~lfl derecede gUr;lu ve aClmaSlZ bir devlet 
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orgiitii tarafmdan siyasl a<;ldan rahatslzhk veren birilerine verilmi~ a~m bir tepki 
ya da b~ ki~ilere uygulanml~ a~m bir ~iddetten ibaret olmu~ olsaydl, genel ge<;er 
kabul goren siyasl ve sosyal biIimlerin endi~elenmesine fazla gerek olmazdl. 
Boyle bir durumda 'gosteri duru~malan' tabiri rahathkla kullamlabilecekti. 

Ama ya yukarda verilen orneklerdeki veya ba~ka durumlardaki siyasl ~iddet kul
lamml korunacak hi<;bir beIirli <;Ikar veya kazamlacak hi<;bir belirli odiil yokken 
meydana gelmi~se? Ya siyasl uygulamalar, esasmda ger<;egin ve toplumsalm 0 eski 
tamdlk diinyasmdaki siyasl <;Ikar, deger, ozne, yapl ve kurumlardan bir hayli ba
glmslz olan bir dizi siyasl soylemden ve bu siyasl soylemler vasltaslyla meydana 
gelmi~se? Ya akademik siyasl tahliller, tahlil ediyormu~ gibi goriindiikleri siyasl 
ger<;eklikler denen ~eyden bir hayJi bagtmslz, diger siyasl tahlillerin bir iiriinii ve 
iireticisi olan metinsel bir tarzl, ya da bundan fazlaslm, artIk olu~turmuyorlarsa? 

Yukarda bahsedilen duru~ma ve el koymalar ile daha soma verilecek birka<; 
ornek, bizi, soz konusu devlet yetkililerinin ashnda samklara goriindiikleri ve 
insan haklan savunuculannm raporlannda slkllkla beJirtildigi kadar ozgiir ve 
gii<;lii olup olmadlklanm sorgulamaya gotiirmektedir. Eger boylelerse, burada 
gii<; tam olarak ne manaya gelmektedir? Bu yetkililer ne yaptlklannm bilincinde 
miydi, yoksa ger<;ekten safdil miydi? Toplumsal ya da siyasl kuramlann hangi 
tiirii bu sorularla ugra~mada, onlan 'yorumlamada' veya 'a<;lklamada' bize yar
dlmCl olabilir? Baudrillard'm simulakra kavraml bu sorularla alakah ve bu soru
lann <;oziimiine yardlmcl mldlr? Ba~langl<;ta bu sorulara verecegim cevap go
niilsiiz ve ~arth bir evettir. Yukarda bahsedilen konuyu kuramsal bir a<;ldan goz
den ge<;irebilmek i<;in birka<; ornegi daha ele almamlz gerekmektedir. A~agldaki 
orneklerin hepsi <;ok yakm bir zamandan ahnml~tlr. 

Orak ve ~eki~ modasl 

1993 Ekim'i ortalannda popiiler kiiltiiriin <;arplCl diinyasl bir panik ya~adl. Orta 
Cava Bolgesi'nde kti<;iik bir kasaba olan Purbalingga'da b61ge savclhgl, Endo
nezya medyasmm tabiriyle, tanmml~ bir gen<; 'Bayan Rocker' olan Atiek C.B. ta
rafmdan yeni <;lkartllml~ Magis CSihir') adh bir rock miizigi albiimiinii toplattl. 
Hukuki i~lemlerin ba~latIlmasmm ardmdaki sebep albiim kapagmdaki resimdi: 
modaya uygun giyinmi~, metal aksesuarlar takml~ insanlardan olu~an <;ok 
renkli bir kolaj. Bu kolajm on klsmmda 'Bayan Rocker'm giine~ gozliiklii ve ha<;h 
kolyeJi bir fotografl bulunmaktadlr. Onun arkasmda yine giine~ gozliigu ve kol
ye, fakat orak ve <;eki<; ~eklinde bir kolye takml~ kii<;iik bir adam figiirii vardlf. 

Olkedeki herkes heyecan ve korkuyla nefesini tuttu. Bu durumu, klsmen 
medyanm bu olaya gereginden fazla yer vermesi sebebiyle, haftalar siiren bir 
toplumsal histeri takip etti. Medya me~hur insanlann ozel hayatlanm didik di
dik etmeye zaten egilimliydi. Olup bitenlere ~a~lrmamak miimkiin degildi. Ama 
bu olup bitenler aym zamanda deh~ete de dii~iiriiyordu. Sadece saf diller bu 
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kaset kapak tasanmmm 
kuki i~lemin ardmda ne 
ml~ gibi, merak edebiIiI 
kolyedeki stisiin sadece , 
ara~tHma yapmak olaYI 
malar, kar~l-a<;lklamalar, 
bitenlerin tam da tist yl 
komiinistlerin ve komiir 
rinin ve hayaletlerinin vc 

Orta Cava Bolgesi As1 
~eyi dile getirmi~ ve Mal 
da bir<;ok insan bir Endc 
Yani, bu insanlann dii~ii 
rine uygun dii~memektE 
SavClhgl yetkilileri ~iiph{ 
rin sokaklanm alt iist e 
goz altma almak ve sorg 
lerine degil, aynca kavgc 
CI cevaplar tiretmek zorl 

Soz konusu olaym yar 
CNeredesin?') adh bir Ii: 
atIlmaslydl. Miizik maga 
albiim hi<; varolmaml~ gl 
allcak bUIlun bir boykot 
ve ~arklcmm ugradlgl IT 

hiikiimet bu olaym basil 
konusu albiim aklandl v 
eulan ne de me~hur yare 
si ge<;en sanat<;mm hak { 
minat sorunundan soz 
<;ogu ki~inin duymamaYJ 

Yeni Diizen Endonezy 
minin <;ocuklanm etkile 
kolonyal bir rejimdeki h 
pIlanlardan da pi~manhl 
ral tehditlere kar~l alma] 
lemler yiiziinden, dii~m( 

fl Btiylik romanCl Praomedya 
kukl prosedlir uygulanmak: 
lerce insanm on ylllIgma s 
gerektigi fikrini ortaya atma 
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ine verilmi~ a~m bir tepki 
lmu~ olsaydl, genel geyer 
ine fazla gerek olmazdl. 
1 kullamlabilecekti. 
nlardaki siyasi ~iddet kul
liybir belirli Odtil yokken 
~gin ve toplumsahn 0 eski 
urumlardan bir hayli ba
mler vasltaslyla meydana 
; gibi gortindtikleri siyasi 
si tahlillerin bir tirtinti ve 
tIk olu~turmuyorlarsa? 
la soma verilecek birkay 
lmklara gortindtikleri ve 
~lirtildigi kadar ozgtir ve 
Eger boylelerse, burada 

~ yaptlklannm bilincinde 
siyasi kuramlann hangi 

ya 'aylklamada' bize yar
ularla alakah ve bu soru
na verecegim cevap go
kuramsal bir ayldan goz
~erekmektedir. A~agldaki 

lSI bir panik ya~adl. Orta 
la b61ge savclhgl, Endo
ocker' olan Atiek C.B. ta
lizigi albtimtinti toplattl. 
im kapagmdaki resimdi: 
nsanlardan olu~an yok 
I gtine~ gozltiklti ve hayh 
Ie gtine~ gozltigti ve kol
ir adam figtirti vardlr. 
:u. Bu durumu, klsmen 
biyle, haftalar stiren bir 
lzel hayatlanm didik di
k mtimktin degildi. Ama 
duo Sadece saf diller bu 
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kaset kapak tasanmmm, kaset tiretiminin, gortinti~tintin, kaset hakkmdaki hu
kuki i~lemin ardmda ne gibi bir amay oldugunu, sanki esrarh bir geryek sakllY
ml~ gibi, merak edebilir. Dtizen kar~ltl hiybir faaliyet amaylanmadlgml ya da 
kolyedeki stistin sadece anlamslz bir i~aret oldugunu ispat etmek iyin akademik 
ara~tlrma yapmak olaym oztinti lskalamaktu. Bu olaylar, uygulamalar, aylkla
malar, kar~l-aylklamalar, suskunluklar dizisinde en btiytik meydan okuma, olup 
bitenlerin tam da tist ytizeyindeydi. Verilmek istenen mesaj medyadlr. Geryek 
komtinistlerin ve komtinizmin bu konuyla hiybir alakasl yoktur ama gortinttile
rinin ve hayaletlerinin vardlr! 

Orta Cava Bolgesi Askeri Kuvvetler Komutam, olaydan duydugu derin endi
~eyi dile getirmi~ ve Magis'in ~unlan gosterdigini s6ylemi~tir: ' ... son zamanlar
da biryok ins an bir Endonezyahya yakI~mayan ~ekilde davranmaya ba~laml~tlr. 
Yani, bu insanlann dti~tince tarzl Pancasila'nm (resmi devlet ideolojisi) karakte
rine uygun dti~memektedir.' (Wawasan, 26110/1993). Polis memurlan ve Eyalet 
Savclhgl yetkilileri ~tipheli 'komtinist' kasetleri ele geyirebilmek iyin biryok ~eh
rin sokaklanm alt tist etti. Albtimtin tiretim ve dagltImmdan sorumlu ki~ileri 
goz altma almak ve sorgulamak zorundaydIlar. Bu ki~iler ise sadece sorgu ekip
lerine degil, aynca kavgaCl medyaya, saylSlz arkada~ ve kom~uya kar~l inandm
CI cevaplar iiretmek zorundaydl. 

S6z konusu olaym yarattIgl etkilerden biri, Magis albtimtinden 'Kau Dimana?' 
('Neredesin?') adh bir liste ba~l paryanm yasalara aykm bir ~ekilde bir kenara 
atIlmaslydl. Mtizik magazalan vefradyo istasyonlan albtimti bir kenara koydu ve 
album hiy varolmaml~ gibi davramldl. Albtim tizerine hiybir hukuki yasak yoktu, 
ancak bunun bir boykot olmadlgml s6ylemek de zordu. Albtimtin yaplmcIsmlll 
ve ~arklcllllll ugradlgl maddi zarar bilinmemektedir. 0 aylll so nunda, merkezi 
htiktimet bu olaYlll basit bir teknik dikkatsizlikten kaynaklandlgml aYlkladl. S6z 
konusu album aklandl ve mesele kapandl. Hiy kimse, ne ins an haklan savunu
culan ne de me~hur yardllli kurulu~lannlll tiyeleri, albumtin yaplmclSllll ve bah
si geyen sanatymm hak etmi~ olabilecegi muhtemel bir rehabilitasyon ya da taz
minat sorunundan s6z aymadl. Olay tizerinde yapIlacak hukuki bir inceleme, 
yogu ki~inin duymamaYI veya anlamamaYI tercih edecegi sorular doguracaktlr.8 

Yeni Duzen Endonezyasl hakkmda bu kadar yarpici olan, onun, Batlliberaliz
minin yocuklanm etkileyerek, yanh~ y6nlendirerek ve deh~ete dti~tirerek post
kolonyal bir rejimdeki baskllllll barbarhgl ve mutlakiyeti hakkmda geymi~te ya
pIlanlardan da pi~manhk duymak kaydlyla dti~tinmeye sevk etmesidir. Simulak
ral tehditlere kar~l ailllan ~iddeti a~ikar 6nlemlere ragmen, veya tam da bu 6n
lemler ytiztinden, dti~man her defaslllda geri gelmektedir. Dti~man bilinysiz bir 

B Bliylik romancl PraomedyaAnanta Toer'in dl~mda hie;: kimse 1965 katliammdan soma hie;:bir hu
kuki prosedlir uygulanmakslzm gere;:ekle~tirilen maddi hasar, cinayet, mal ve hak kaybl, yliz bin
lerce insamn on yllhgma slirgline gtinderilmesi kar~lhgmda devletten tazminat talep edilmesi 
gerektigi fikrini ortaya atmaml~tlr. 
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~ekilde, intikam pe~inde gbriinmeye yeltenmeden ve dii~mam icat edecek bir 
yeraltl brgiitlenmesi olmadan, geri gelmektedir. Yeni Diizendeki ~eytanla~tlrma
nm bu en igrenc; hedefinin, aslmda rejimin c;epec;evre aynalarla sanh bir salon
daki kendi gbriintiisii olmasl gitgide daha muhtemel bir hale gelmektedir. 

Magis kaseti iizerinde dbnen tartI~malardan yalmzca bir ay soma, Semarang 
Yiiksek Savclhgl diger bir dizi heyecanh olayla daha sarslldl. Yetkililer, 87 tanesi
nin ba~hgmda komiinist dii~iinceler bulunan 129 kitabm yakalanmasl ile ilgili 
ara~tIrmayl yiiriitiirken c;ok c;ah~mak zorunda kaidilar (Kedaulatan Rakyat, 
01/12/93). Bu kitaplar, bir Amerikan iiniversitesi tarafindan Semarang'daki en 
biiyiik devlet iiniversitesi olan Universitas Diponegoro'ya yeni ac;Ilan lisanstistii 
egitim programma katkl olarak hibe edilen kIrk bin ders kitablm ta~lyan biiyiik 
bir konteyner ic;inde Semararang limanma gelmi~ti. 

Birkac; giin soma, Riav adasmdaki giivenlik memurlan c;ocuklar ic;in hazlrlan
ml~ bir video oyununda diger bir orak-c;ekic; gbriintiisiiniin ke~fedildigini aC;lk
ladIlar. Oyun Street Fighter adh serinin bir parc;aslydl ve oyunda birc;ok degi~ik 
iilkeden dbvii~ ~ampiyonlan yer almaktaydl: ispanya, Hindistan, ABD, Japonya, 
~in ve SSCB. Her ~ampiyon, klyafetinin tizerinde kendi iilkesinin ulusal amble
mini ta~lmaktaydl. Zangief admdaki Sovyet ~ampiyon oyunda gbrtindtigiinde, 
bir gazete haberinin yerinde bir deh~etle vurguladlgl iizere 0 problemli sembol 
kendisini 'c;ok canh' bir ~ekilde sunmaktadlI. 

Magis vakasmdan birkac; ay once, diger bir orak-c;ekic; vakasl yetkilileri iiz
mii~tli.9 0 yIlm ~ubat aymda medya, Semarang'daki biiyiik bir siipermarkette, 
tasanmmda toplum tarafmdan lanetlenen 0 imgenin bulundugu bir ti~brtiin 
ke~fedilmesini haber konusu yapml~tl. Emekli Amiral Soedomo, olay hakkmda 
yaptlgl spekiilasyona dayah yorumda, bu ti~brtiin tasanmlm on Ylldan daha 
uzun bir siire bnce siirgiin adasl Buru'yu terk eden otuz bin siyasl suc;lunun ser
best blrakllmaslyla ili~kilendirmi~ti (Bernas, 16/02/93) .10 

9 Burada bahsedilen olaylann c;ogu yakm bir tarihte ve 1965/6 cinayetlerinde iinemli bir yer tutan 
Orta Cava biilgesinde meydana gelmi~tir. Bununla birlikte,simulakral Komiinist tehditlerin ye
niden iiretimine iilkenin c;e~itli biilgelerinde degi~en yorum, ~iddet, slkiIk ve etkilerde rastlana
bilir. 19BB'de, farkiI ve slkhkla yerelle~mi~ siiylemsel uygulamalar birle~ti ve etkisi bir ytldan fazla 
sOren biiyiik bir patlama ya~andJ. 1988'deki durumun c;abuk ama faydah ve ingilizce bir deger
lendirmesi ic;in bkz. Lane (1991: 11-12), Motek (1988:8), Reeve (1990: 156), TAPOL (No.8811988: 
5-6) van de Kok ve van de Langenberg (1990: 163-166). 

Komiinist tehdit soyleminden aytrt edilebilen ama onunla baglantlh bir siiylem ise C;:inli-kar
~1tI duygudur. Bu etnik gruba mens up biitiin Endonezya vatanda~lan ve resmi olarak onlarla 
ili~kilendirilebilen biitiin klilWrel eser ve uygulamalar tamm itibariyle yasadl~lydl; c;iinkii bun
lar, dogrudan ijzde~ olmasalar bile, Komiinizm ile temelden bir baglantIya sahip kabul ediliyor
duo (Konu hakkmda biraz daha bilgi i<;in bkz. Heryanto, 1994) 

10 Eu mahkumlar insan i1akJan konusunun yarattIgl uluslararasl baskl sonucu tahliye edilmi~lerdi. 
Daniel Lev'in yerinde bir aC;lklamayla belirtmi~ oldugu gibi, 1965 trajedisi sonrasmda adaya na
sI! getirildilerse yine aym $ekilde, hic;bir hukuki prosediir uygulanmakslzm serbest blraklidiiar 
(1992). 

YEN! DUZEN ENDONEZYAS 

Yine aym Ylhn Mart a 
Birlikleri Komutam, boll 
digini ve bunlara topluc 
da, sbz konusu anahtar 
tarhgm bir yiiziinde bir 
hikayeye gore, 'eger bUi 
semboliine benziyorlar' 
ziyordu' sbzleri, diinyan 
ve siyasal bilimlerle ugl 
konusu anahtarhgm gel 
lerce kabuliine ragmen, . 
n~lkllgma yol ac;an bir S( 

Bu yalmzca bir sUsler 
en iinemlisi, 0 grubUi 
bihaber olanlar bunu 
oldugu aC;lktlf. 

Merkez iisleri Cava ve 
rasmdan itibaren neredE 
ayr ortalannda, yine C;OC 
miilki ybnetim tarafmda 
yetkilileri rahatslz eden, 
maslydl. Daha da kbtiiSl 
maya kalktlklannda OYUl 
sinin soyleni~ine benzer 

Yukarda bahsedilen b 
paranoyak bir istihbarat 
tehIikeli imge paranoyak 
da ya~ayan on'ya~mdaki 

Bagaswaro ogretmeni 
iiyesi olan dedesi Sun 
keri birlik) komutaml 

Eglenceli yanlI~ okum 

Komiinizmin varhgma do 
ragmen komiinizm tehli 
ya da blM olmaktan ziyal 
nar Tiyor Naipospos, Bor 
birc;ok yllm da tamkhk ed 
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e dti~mam icat edecek bir 
)tizendeki ~eytanla~tlrma
~ aynalarla sanh bir salon
'ir hale gelmektedir. 
.ca bir ay soma, Semarang 
lrslld!. Yetkililer, 87 tanesi
abm yakalanmasl ile ilgili 
Ilar (Kedaulatan Rakyat, 
lfmdan Semarang'daki en 
o'ya yeni ac;Ilan lisanstistti 
ers kitabml ta~lyan btiytik 

'an c;ocuklar ic;in hazlflan
stintin ke~fedildigini aC;lk
ve oyunda birc;ok degi~ik 
Hindistan, ABD, Japonya, 
:Ii tilkesinin uiusal ambIe-
11 oyunda g6rtindtigtinde, 
lizere 0 problemli sembol 

ekic; vakasl yetkilileri tiz
btiytik bir stipermarkette, 
1 bulundugu bir ti~6rttin 
Soedomo, olay hakkmda 

lsanmml on yIldan daha 
z bin siyasi suc;lunun ser
lO 

ayetlerinde 6nemIi bir yer tutan 
ilakral Komilnist tehditlerin ye
det, slkhk ve etkilerde rastlana
birle~ti ve etkisi bir YIldan fazla 

la faydaiI ve tngilizce bir deger-
1990: 156), TAPOL (No.881l988: 

~lantIlI bir siiylem ise e,:inli-kar
da~lan ve resmi olarak onlarla 
)ariyle yasadl~lydl; yilnkil bun
)aglantIya sahip kabul ediliyor-

ski sonucu tahIiye edilmi~lerdi. 
, trajedisi sonrasmda adaya na
anmakslzm serbest buaklld!lar 

YENI DUZEN ENDONEZYASI'NDA Gut; ILi$KiLERi 101 

Vine aym yIlm Mart aymda, birkac; ytiz kilometre tHede, Blora B6lgesi Asked 
Birlikleri Komutam, bolgesindeki ahFeri~ merkezlerinde anahtarhklar ke~fedil
digini ve buniara topluca el konuldugunu aC;lklad!. Yetkililerin yaptlgl aC;lklama
da, soz konusu anahtarhgm orak-c;ekice benzemedigi kabul ediliyordu. Anah
tarhgm bir ytiztinde bir orak, diger ytiztinde bir balta resmi yard!. Ama, resmi 
hikayeye gore, 'eger bunlan birle~tirirseniz, 0 yasadl~l partinin, yani PKI'nm 
semboltine benziyorlar' (Bernas, 02/03/93-italikler bana ait). Bu 'eger' ve 'ben
ziyordu' sozleri, dtinyanm en kalabahk dordtincti tilkesini y6netenlerin sosyal 
ve siyasal bilimierle ugra~anlara kolay kolay ogretemeyecekleri sozlerdir. S6z 
konusu anahtarhgm gerc;ekte bir orak-c;ekic; c;agn~lml dogurmadlgmm yetkili
lerce kabultine ragmen, 0 b61gedeki askeri birlikler komutam daha az anI am ka
n~lkllgma yol ac;an bir sonuca varmaktadlr: 

Bu yalmzca bir silsleme degildir, bunda bir tabm amaylar gi.idi.ilmli~ti.ir. Bu amaylann 
en Unemlisi, 0 grubun (Komlinistlerin) bala var oldugunu gUstermektedir. Politikadan 
bihaher olanlar bunu bilmeyecektir, ancak bizim iyin, bu slislemenin belirli bir anlaml 
oldugu aYlktlr. 

Merkez tisleri Cava ve Bali olan bu gibi olaylar, 1965'teki kIYlmm hemen son
rasmdan itibaren neredeyse kesintisiz bir ~ekilde gerc;ekle~mektedir. 1995 Mart 
ayl ortaIannda, yine C;ocuklar arasmda revac;ta olan bir oyuncak yerel askeri ve 
mtilki yonetim tarafmdan desteklenen bir cadi avmm hedefi haline geldi. Yerel 
yetkilileri rahatslz eden, bu oyuncagm c;ekic; ~eklinde bir balondan yapllml~ 01-
maslyd!. Daha da kottisti, yetkililere gore, c;ocuklar bu oyuncakla bir ~eye vur
maya kaiktIklannda oyuncagm Cava dilinde c;ekic; anlamma gelen 'arit' kelime
sinin s6yIeni~ine benzer bir gtirtiltti C;lkartmaslydl (Suara Merdeke, 08/02/94). 

Yukarda bahsedilen bu ilginc; olaya daha da onem kazandlran ~ey, bu olaym 
paranoyak bir istihbarat subaymm hayal gtictintin tirtinti olmamasldlf. Karttaki 
tehlikeli imge paranoyak bir subaydan ziyade Ambarawa adh ktiC;tik bir kasaba
da ya~ayan on ya~lI1daki Pupung Galih Bagaswaro'nun dikkatini c;ekmi~ti. 

Bagaswaro Ugretmenin Uglitierine uyarak kartml eski bir DPRD (yerel yasama orgam) 
ilyesi olan dedesi Sunaryo'ya verdi. Dedesi de bu kart! KORAMtL (kUy dilzeyindeki as
ker! birlik) komutam piyade tegmeni Djumadi'ye teslim etti (Bernas, 08/02/94). 

Eglenceli yanh~ okumanm zevki 

Komtinizmin varhgma dair slk ve tehdit edici aC;lklamalara e~lik eden c;Ilgmhga 
ragmen komtinizm tehlikesi gerc;ek oimayabilir. Ama yalmzca bir kandlrmaca 
ya da biM olmaktan ziyade, 1988 Ylhndaki btiytik bir cadi avmda Atiek c.B., Bo
nar Tiyor Naipospos, Bombang Subano' nun kurban edilmesinin ve daha onceki 
birc;ok yIlm da talllkhk edebilecegi gibi komtinizm tehdidi 'hiper-gerc;ektir'. 
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Rejimin uyguladlgl baskl her alanda hissedilmekle birlikte, bu bask! genel 
niifusun soylemsel ve diger kaynaklanm tamamen somiirecek veya yok edecek 
boyutlarda degildir. Deniza~an iilkelerde ya~ayan ve Endonezya'ya sempati ile 
yakla~an arkada~lanmlz, ozellikle de hayatlanna Avrupa merkezli-liberalizm ta
rafmdan yon verilenler Endonezyah ebeveynleri e,:ocuklannm beyinlerinin 
okulda ve okul dl~mda siirekli Ylkanmasml gormeye nasIl tahammiil ettikleri 
konusunda slk slk sorguya e,:ekmektedir. Sempati ile yakla~an bu gozlemciler 
giiniimiiz Endonezyasl'm bire,:ok ya~h Endonezyalmm cesaret edebileceginden 
ve bire,:ok gene,: Endonezyahnm okudugundan daha ciddi bir ~ekilde okumakta
du. Orta Cava'nm k!rsal bir bolgesinde, bir grup kiie,:iik e,:ocuk kurduklan futbol 
taklmmm amblemi olarak masumane bir niyetle, orak ve e,:ekici see,:mi~lerdi. Bu 
imgeyi hie,:bir zaman goremeyecekleri bir filmin afi~inden aldlklan a~ikardl. On 
ya~mdaki oglum bir ogleden soma okuldan eve dondiigiipde, okul arkada~lan 
ile PKI oyunu oynamanm kendilerini ne kadar eglendirdigini eglenceli bir ~ekil
de anlatmaya ba~ladl. "Ne dedin?" Duyduklanma sadece yanm yamalak inana
bildim. Oglumun ae,:lklamasma gore, okulda, e,:ocuklar tatih dersinde ya da tele
vizyonda yaYJmlanaIl G30s/PKJ'nzn jhaneti filminde duyduklan anlatlYl canlan
dlrml~lardl. "Herkes PKI'h olmak, PKI'dan kae,:an ve en sonunda okulun tuvale
tine saklanmak zorullda kalan igrene,: generalleri oynayanlan kovalamak istedi. 
Generalleri yakaladlk ve a~agIladlk. <;:ok eglendik." 

Bu e,:ocuklar G30s/PKI'nzn jhaneti filmini, Hollywood'un oIllan Rambo veya 
Rocky filmlerini seyretmeye ~artlandlrdlgl ~ekilde, ya da Hong Kong yaplml 0 

e,:ok sevilen Kung Fu filmlerini seyrettikleri ~ekilde seyretmi~ ya da duymu~ 01-
mahlar. Ancak Yeni Diizen'in ba~ anlatIsl ile bu filmIer arasmda temel bir fark 
vardu. Bu filmlerin e,:ogunda kahramanlar ~iddet dii~kiinii erkeklerdir. 1965-
somaSl Endonezya'daki ba~ anlatmm aksine, Vietnam somaSl Rambo ve Rocky 
serileri Reagan Amerikasl'mn dii~man iizerinde ~iddet uygulamak gibi narsist 
bir istegini daha diiriist bir ~ekilde ortaya koymaktadu. Eger bu gorevi Viet
nam'm tropikal daglannda gere,:ekle~tirmek e,:ok zorgeldiyse, gorev bir Hollywo
od stiidyosunun simulakral imparatorlugunda ve sine rna seyircilerinin kolektif 
fantezisinde daha kolay gere,:ekle~tirilebilir.ll . 

Yeni Diizendeki ba~ anlatlYl kaleme alanlar, kurbanma uyguladlg1 ~iddeti an
latlya yiiklemek suretiyle Hollywood ve Hong Kong'daki film yaplmcl1anndan 
biraz daha akllh davranmaya e,:ah~maktadlr.12 Bu anlatl stratejisi sadece Holly-

11 Bu iki rejimdeki park ve amtlar ic;in tam tersi gec;erlidir. Disneyland, Baudrillard'm giiztinde, til
kenin geri kalam ve Disneyland benzer bir ~ekilde hiper-gerc;ek oldugunda lilkenin geri kalam
nm gerc;ek oldugunu dli~lindlirtmek ic;in bir kurgu olarak yaratllml~tlr (1988: 172). Yeni Dtizen, 
bizi tehlikenin halii lilkenin her yerinde olduguna inandlrmak ic;in PKI'nm ihaneti Mlizesi'ni in
~a ettirdi. 

12 Devletin uyguladlgl siyasi ~iddette anlatl yliklenmesinin mantlgl hakkmda biraz daha fazla bilgi 
ic;in Helen Fein'in Endonezya ve Kamboc;ya'daki katliamlar lizerindeki kar~lla~tlrmaiI tartl~mas-I
na bakmlz (1993). 

YENi DUZEN ENDONEZv,: 

wood ve Hong Kong'd. 
nna degil, aym zamar 
Yudha'mn biiyiik sava 
gelenege de sahip e,:1~ 

okuma anla~lhr bir hi 
Yukarda verilen on 

miiniin veya orak-e,:ek 
alml~ yeti~kinlerin yat 
nekleri olarak goriilet 
Mikhail Bakhtin'in ka 
rillard'm kalabahklan 
uygun dii~mektedir: 

Geleneksel direni~ 
gore yeniden yom 
bul eder ve diger 
duyrnakslzm, blok 

Achille Mbembe pc 
diye bahsetmekle birl 
her tarafl aym anda g< 
one siirmektedir. Bu ~ 
m anda gozetleyebiln 
oyun, emprovizasyon 
nucunda, Mbembe'ye 

simulakra, slradar 
mesi veya parti kc 
patun resimlerini 
b) biiylece, slrab ! 
etmenin dagurae< 

Otoriter post-kolar 
pratikleri uygulamala 
e,:Ilar ve siyasi haklan : 
Ian direni~i gormezd! 

13 Simulakral tehditlerin I 
na C;lkml~ ve ayn bir tal 
dan sahneye konulan I 

Putu Wijaya'mn Nyuli ( 
n (l983). Aynca, Ajip R 
(1990) bakmlz. Daha iii 
sal devrimin resmi anI, 
raniIgI hakkmda yaptJg 
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~kle birlikte, bu baskl genel 
somiirecek veya yok edecek 
'e Endonezya'ya sempati ile 
rupa merkezli-liberalizm ta-
~ocuklannm beyinlerinin 

ye nastl tahammiil ettikleri 
ile yakla~an bu gozlemciler 
IUn cesaret edebileceginden 
ciddi bir ~ekilde okumakta
~iik ~ocuk kurduklan futbol 
rak ve ~ekici se~mi~lerdi. Bu 
iinden aldlklan a~ikardl. On 
ndiigiinde, okul arkada~lan 
Idirdigini eglenceli bir ~ekil
ldece yanm yamalak inana
.ar tatih dersinde ya da tele-
duyduklan anlatlYI canlan
en sonunda okulun tuvale

'nayanlan kovalamak istedi. 

.rood'un onlan Rambo veya 
ya da Hong Kong yaplml 0 

;;eyretmi~ ya da duymu~ 01-
nler arasmda temel bir fark 
dii~kiinii erkeklerdir. 1965-
1m somaSI Rambo ve Rocky 
Idet uygulamak gibi narsist 
ctadlf. Eger bu gorevi Viet
geldiyse, gorev bir Hollywo
nema seyircilerinin kolektif 

mma uyguladlgl ~iddeti an
~'daki film yaplmctlanndan 
1latl stratejisi sadece Holly-

!yland, Baudrillard'm goztinde, til
ek oldugunda tilkenin geri kalam
'anlml~tlr (1988: 172). Yeni Dtizen, 
: i<,:in PKI'nm thaneti Mtizesi'ni in-

ngl hakkmda biraz daha fazla bilgi 
erindeki kar~Iia~tlrmah tartl~ma&l-
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wood ve Hong Kong'da kitleler i~in iiretilmi~ hikayelerin hakim okunma tarzla
nna degil, aym zamanda Mahabharata'mn epik hikayelerini, bilhassa Bharata 
Yudha'nm biiyiik sava~ sahnelerini seyretmek ve dinlemek gibi daha koklii bir 
gelenege de sahip ~lkmaktadlr. Boyle baktlgmlzda ~ocuklann yaptlgl yanh~ 
okuma anla~tllf bir hale gelmektedir. 

Yukarda verilen orneklerde Endonezyah ~ocuklann yaptlklan, Magis albii
miiniin veya orak-~eki~ imgeli ti~ort ve anahtarhgm iiretimi ve tiiketiminde yer 
alml~ yeti~kinlerin yaptlklan ile ktyaslanabilir. Bunlar yerel c~mhhgm giinliik or
nekleri olarak goriilebilir. Ne James Scott'un ZaYljlann Silahlan (1985) ne de 
Mikhail Bakhtin'in karma~a karnavah tarzmda birer 'direni~' degillerdir. Baud
rillard'm kalabahklan kavrayl~ tarzl yeti~kinlerin yaptlklanm a~lklamaya daha 
uygun dii~mektedir: 

Geleneksel direni~, mesajlann belirli bir grubun kendi kodlanna ve kendi <,:lkarlarma 
gtire yeniden yorumlanmasmdan olu~maktadlr. Buna kar~lhk, kalabahklar, her~eyi ka
bul eder ve diger hi<,:bir koda, hi<,:bir anlama ve nihayetinde hi<,:bir direni~e ihtiya<,: 
duymakslZln, blok halinde gaz antinde olana yeniden gonderir. .. (l983a:43) 

Achille Mbembe post-koloniden "simulakra rejiminin miikemmel bir ornegi" 
diye bahsetmekle birlikte, post-koloninin rasyonel disiplin kazanmaktan veya 
her tarafl aym anda gozetleyebilmekten uzak bir gii~ ili~kileri biitiinii oldugunu. 
one siirmektedir. Bu gii~ ili~kileri rasyonel disiplin kazanmak veya her tarafl ay
m anda gozetleyebilmekten ziyade, "devlet tarafmdan konulan smlflar i~inde 
oyun, emprovizasyon ve eglence potansiyelini a~lga ~lkartmaktadlf". Bunun so
nucunda, Mbembe'ye gore, 

simulakra, Slfadan insanlarm a) post-kolonideki ya~amm gerektirdigi (tiniforma giyil
mesi veya parti kartmm ta~mmaSl, otokratm kamuoyunda desteklenmesi, evlere des
potun resimlerinin asIlmaSI gibi) saYISlZ resmi rittiele baghyml~ gibi gortinmesine ve 
b) biiylece, SJrah gti<,: merkezlerine onlarm ve aldlklan kararlara dogrudan muhalefet 
etmenin doguracagl rahatslzl.tklan bertaraf etme imkfuu tamr. (Mbembe,1992:11) 

Otoriter post-kolonyal rejimlerdeki eglenceli yanh~ okuma ve hayatta kalma 
pratikleri uygulamalan hakkmda bir~ok hikaye yaztlabilir. Tabii ki bu, edebiyat
~tlar ve siyasi haklan savunanlann bilin~li hesaplamalar sonucu ortaya koyduk
Ian direni~i gormezden gelmek ya da kii~iimsemek degildir.13 Formel sanat ka-

13 Simulakral tehditlerin ba~ anlatlsmm yaplsal <,:oztime ugratllmasmda birka<,: sanat eseri on pla
na <,:lkml~ ve ayn hir tartl~manm konusu olmaYI hak etmi~tir. Mesela, Gandrik Tiyatrosu tarafm
dan sahneye konulan Orde Tahung (1988), Koma Tiyatrosunun Opera Ular Patih'i (1994) veya 
Putu Wijaya'nm Nyuli (1983) gibi edebi eserler ve Pipiet Rochijat'm daha a<,:lk sa<,:lk siyasi yazIia
n (1983). Aynca, Ajirr Rosidi'nin Anak Tanah Ail~i (1985) tizerine Keith Foulcher'in tartl~maSll1a 
(1990) bakmlz. Daha iinceki diinemlerde ise, ldrus'un 1940 sonlannda yazdlgl kIsa iiyktiler ulu
sal devrimin resml anlatlml tizerine yapngl <,:arplcl yapI-<,:oztimti, gosteren ve gosterilenlerin ti
ranhgl hakkmda yaptlgl keskin yorumlarla dikkat <,:ekmektedir. 
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tegorileri dl~mda kalan alanlardaki simulakral seyirliklerde yapiian siyasi mu
halefetin orneklerine yakm bir tarihte, 1994'te, Cakarta'da gortilen ogrenci olay
Ian duru~masmda rastlanabilir. 

Hiper-boyun egmenin altust edili1?i 

Cava'da, gtintimtizde yapH;oztim olarak adlandmlan uygulamayla VarplCI bir 
benzerlik arzeden muhtelifyerel gelenekler vardlr. Bu geleneklerden vok iyi bili
nen bir tanesi plesetandlr. Bu kelime pleset (dil stin;mesi) koktinden gelmekte, 
gosteren ile gosterilen ve bu ikisi ile dtinyadaki atIfta bulun(ul)anlar arasmdaki 
keyfi ve kararslz ili~kileri vurgulamakta ve bu ili~kilerin varhgmdan mutluluk 
duymaktadlf. 14 

Yapl-voztim Avrupa ve onun eski kolonilerindeki birvok ya~h akademisyeni 
rahatslz edecek kadar gtivitidtir. Ancak yapl-voztimtin btiytik olvtide bilindigi ve 
tartl~Ildlgl onemli yerlerde bu rahatslzhk hivbir otoriteyi yapl-voziim doktrinleri 
ve yapl-voziimle ugra~anlar tizerinde baskICl onlemler almaya itmemi~tir. Yeni 
dtizen Endonezyasl'nda, 29 ya~mdaki eylemci ogrenci Nuku Juleiman, Cakarta 
Eyalet Mahkemesi onu tizerinde Ba~kam 'kottileyen' plesatan yaziiar bulunan vl
kartmalar yapmaktan suvlu bulunca, 1994'te 5 yll hapse mahkum edildi,15 

SavcI tarafmdan hazlrlanan resmi iddianamenin Nuku Soleiman'l mahkum 
etmek ivin sadece bir bahane oldugunu, bu iddianamenin ardmda ba~ka ve da
ha gervek, smanabilir ve rasyonel giidtiler oldugunu ima ederek one stirmek ca
zip bir argtimandlr. Daha once bahsettigim diger ornekler ivin de aymsl soyle
nebilir. Bu tarz dti~tinmenin klsmi bir geverligi olsa da, Nuku'yu yargiiamak ivin 
kamtlar zaten yetiyorken otoritelerin Nuku'ya yonelttikleri suvlamalann yonii
nti degi~tirmeye neden ihtiyav duydugu avlkl1ga kavu~mamaktadlr. Burada da
ha belirsiz ve konuyla daha alakah alan, otoritelerin neden diger bir yansltma, 
klhf bulma veya bahane tiretme yolunu (veya ortamlm) degil de bilhassa bu yo
Iu kullandlklan, ned en Nuku'nun plesetan'ml cezaYI gerektiren bir suv olarak 
sevtikleridir. 

Daha ilginv olam, Nuku Soleiman'l destekleyen eylemci arkada~lannm yargl
lanma stirecinde gosterdikleri tepkilerdir. Devlet giivenlik aygltlan 1989'dan bu 
yana ya~anan ogrenci hareketleri dalgasmi bastIrmak amaclyla eylemci ogren
cileri dtizenli bir ~ekiide kavlrml~, tutuklaml~, yargIlaml~, onlara saldlrml~ ve i~
kence etmi~tir. Bu, tam da i~viler ve ~ehirli orta slmf vah~anlar dozu giderek ar-

14 Plesetan $U an i(in akademik sahiplenme ve tammlamadan baglmslzdlr. Bu terim (ok c;:e~itli re
torik ve edebi uygulamalan kapsamaktadlr. Revac;:ta olan plesetan formlarmdan biri sesler, hece
ler veya kelimelerde bir SIralama giidtilmeksizin yapilan keyfi yer degi~tirmelerdir, ancak bu yer 
degi$tirenler tutarh ve sabit ifadeler haline getirilip yaplsl c;:oztilenin yerine konmamaktadlr. 

15 Samk Nuku Soleiman Inside Indonesirlnm yakm tarihli bir saYISlna kapak oldu (38/Mart 1994). 
Derginin 11-12. sayfalannda Soleiman'm soz konusu donemde ya~adlklar gozden gec;:irilmi~tir. 

YENi DUZEN ENDONEZYASii\;: 

tan 'demokratikle~me' tale 
geImi~tir. Btitiin Yeni Diizi 
ettirilip masum oldugu aql 

Son yIllardaki ogrenci de 
~itli ~ehirlerden eylemciler 
eylemciler duru~malara kal 
len izinlere baFurmakslZl 
oniinde siyasi aVlklamalar ~ 

kalmaya mahkumdur, bir 
fayda saglarlar. 

Nuku'nunkinden onceki 
lann vogu mahkemeyi vok 
fmdan atandlgl ve Ba~kan'a 
va~ verirlerdi. Bu samklar, ) 
lumsal diizen ve halka ytik . 
detli kmamalara yer verirle 
nundaki insanlar onlan alkI 
Ama duru~ma sana erdigin, 
tam ne de sevilen hedeflen 
resmi iddianamelerin gevef! 
patlamaya vah~arak, gervekl 

Buna kar~lhk Nuku ve on 
salonuna bir tiyatro sahnes 
ontine sermek isteyen Brech 
ettirilecegi gibi bir yamlgl iv 
umudu kesmi~lerdi, Kahrar 
yoktu. Duru~malar boyunca 
ciddiyet etiketlerini slymp at 
lar ve bu elektronik medya \ 
oyle davrandiiar. Mahkemer 
per-boyun egme sergilediler. 
ki karan avlklayacagl gtin ala 

Karar duru~masl ba~lama 

16 Siyasl duru~malar ifadesi, bu n~ 
tehdit etmek, resmi devlet ideol 
rini (veya birkac;:ml) karalamak k 
tedir. Bugiin Endonezya'da yakl<l 

17 Bkz. Baudrillard'm hiper-simlila 
rii$leri (l983a: 47-48). Bu aC;:lda 
ley'in duru$masmdaki muzatfer 
tahlil ettigi gibi, c;:ok daha radika 
daki hukukun temel ilkelerine yt 
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klerde yapIlan siyasi mu
a'da goriilen ogrenci olay-

1 uygulamayla <;arplcl bir 
geleneklerden <;ok iyi biIi
lesi) kokiinden gelmekte, 
bulun(ul)anlar arasmdaki 
~rin varhgmdan mutluluk 

)ir<;ok ya~h akademisyeni 
biiyiik ol<;iide biIindigi ve 
yi yapl-<;oziim doktrinleri 
r almaya itmemi~tir. Yeni 
i Nuku Juleiman, Cakarta 
esatan yazIlar bulunan <;1-
~ mahkum edildi.15 

uku Soleiman'l mahkum 
min ardmda ba~ka ve da-
1a ederek one siirmek ca
~kler i<;in de aymsl soyle-
o Nuku'yu yargdamak i<;in 
ikleri su<;lamalann yonii
imamaktadlr. Burada da
led en diger bir yansltma, 
) degil de bilhassa bu yo
gerektiren bir su<; olarak 

mci arkada~lannm yargl-
1lik aygltlan 1989'dan bu 
amactyla eylemci ogren
l~, onlara saldlrml~ ve i~
lh~anlar dozu giderek ar-

l1Slzdlr. Bu terim c;:ok c;:e~itli re-
o formlanndan biri sesler, hece
degi~tirmelerdir, ancak bu yer 
in yerine konmamaktadlr. 

na kapak oldu (38/Mart 1994). 
.~adlklar giizden gec;:irilmi~tir. 
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tan 'demokratikle~me' taleplerinde bulunmaya ba~ladlklan bir suada meydana 
gelmi~tir. Biitiin Yeni Diizen tarihi boyunca, hi<;bir siyasi davada samk beraat 
ettirilip masum oldugu a<;lklanmaml~tlr.16 

Son yIllardaki ogrenci davalan her zaman kamuoyunun ilgisini <;ekmi~ ve <;e
~itli ~ehirlerden eylemcilerin davanm goriildiigii yere gelmesini saglaml~tu. Bu 
eylemciler duru~malara katIlu ve bu duru~malan hem gerekli ama nadiren veri
len izinlere ba~vurmakslzm toplanmanm me~ru yollan, hem de halkm gozii 
oniinde siyasi a<;lklamalar yapabilecekleri, ki ba~ka her yerde bu bir tabu olarak 
kalmaya mahkumdur, bir forum olarak kullamp soz konusu duru~malardan 
fayda saglarlar. 

Nuku'nunkinden onceki duru~malarda samklann ve onlan destekleyen grup
lann <;ogu mahkemeyi <;ok ciddiye allrdl. Tamammm resmi olarak Ba~kan tara
fmdan atandlgl ve Ba~kan'a bag-h <;ah~an savcl ve yargl<;lara kar~l hukuki bir sa
va~ verirlerdi. Bu sa11lklar, yaptlklan savunmalarda yargdama siireci, genel top
lumsal diizen ve halka yiik olan yoneticileri hedef alan ele~tirel tahlillere ve ~id
detli kmamalara yer verirlerdi. Sa11lklar savunmalanm okurken mahkeme salo
nundaki insanlar onlan alkl~lar ve savunmalar <;ogaltIhp bu insanlara dag-Itlhrdl. 
Ama duru~ma sona erdiginde, bu kar~l saldmlar ne onlan hapsedilmekten kur
tanr ne de se<;ilen hedeflere zarar verirdi. Sa11lklar ve onlan savunan avukatlar 
resmi iddianamelerin ge<;ersiz, sa<;ma oldugunu ve hi<;bir anlam ta~lmadlgml is
patlamaya <;ahprak, ger<;eklik ve hukukilik fikrinin tuzagma dii~erlerdi. 

Buna kar~lhk Nuku ve onu destekleyen grup en ba~mdan itibaren mahkeme 
salonuna bir tiyatro sahnesine <;lkar gibi ve stratejik aletlerini seyircilerin gozii 
oniine sermek isteyen Brechtvari bir kararhhkla girmekteydi. Ne Nuku'nun beraat 
ettirilecegi gibi bir ya11llg1 i<;indeydiler, ne de onun beklenen mahkumiyetinden 
umudu kesmi~lerdi. Kahramanca bir savunma hazlrlamak gibi bir arzulan da 
yoktu. Duru~malar boyunca tek yaptIklan bu olaydaki hukukilik, rasyonellik ve 
ciddiyet etiketlerini SIYInp atmaktl. DavaYI bir simulakra bayraml olarak ele aldl
lar ve bu elektronik medya ve ttiketicilik <;agmda nasIl davranmalan gerekiyorsa 
oyle davrandllar. Mahkemenin hukuki oykiinmesini <;iiriitmekten ziyade bir hi
per-boyun egme sergilediler. 17 A~agldaki paragraflarda, hakimin Nuku hakkmda
ki karan a<;lklayacagl giin olanlan biraz ayrmtIlI bir ~eki1de a<;lklayacaglm. 

Karar duru~masl ba~lamadan hemen once, bir grup gen<; insan, iizerlerinde 

16 Siyasi duru~malar ifadesi, bu metindeki samgm i~ledigi iddia edilen suc;:lann devlet aygItlanm 
tehdit etmek, resm! devlet ideolojisini c;:iikertmek ya da i~ ba~mdaki hiikiimetin iiyelerinden bi
rini (veya birka<;ml) karalamak kategorisinde degerlendirildigi hukuki vakalar anlamma gelmek
tedir. Bugiin Endonezya'da yakla~lk bin siyasi su<;lu vardlr. 

17 Bkz, Baudrillard'm hiper-simiilasyon ve hiper-uyumlulugun muhtemeI yok edilmesi iizerine gii
rii~leri 0983a: 47-48), Bu a<;ldan bakIldlgmda, Nuku ve onu destekleyen gruplar John Hinck
ley'in duru~masmdaki muzatfer samk avukatlanndan, Rosanne Kennedy'nin (1992) harikulade 
tahlil ettigi gihi, <;ok daha radikal ve diizen YIk!cldlf, Kennedy, simulakramn modern toplumlar
daki hukukun temel ilkelerine yiinelttigi kiikten tehditleri gostermektedir, 
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resmi kIyafetler ve ellerinde zarflarla mahkeme binasma geldi. Genylerin hepsi, 
okuyucu kitlesi ozellikle Cakarta'daki alt tabaka insanlar olan biiyUk bir giinliik 
gazetede, Pos Kota'da, yaylmlanml~ cazip bir ~ofor aramyor ilam iizerine Bayan 
Nurhayati ile i~ gorii~mesi yapmak istiyordu. Bayan Nurhayati mahkemenin 
ba~kamydl. Soz konusu ilanda, ilgilenenlerin tam da Nuku hakkmdaki karann 
verilecegi yer ve zamanda Bayan Nurhayati ile gorii~ebilecekleri belirtilmi~ti. Ey
lemciler ilamn bir aldatmaca oldugunu klsasiirede anladIlar. Ama umutsuzca i~ 
arayan bu genyler, uydurma bir ilanla kandmldlklan soylendiginde buna inan
madllar. Duru~mal1ln ba~lamasml geciktiren, bu hukuki olaym ciddiyetini tahrip 
eden ve salondakilere fazlaslyla orijinal bir eglence sunan ~iddetli bir tartl~ma 
ya~andl. Hayal kInkllgma ugraml~ genyler nihayet sakinle~tiklerinde salonu terk 
etmediler. Eylemci ogrenciler genylere kendilerine katIlmaYI ve seyirci toplulu
gunu geni~letmelerini teklif ederek olaYIn teatralligini daha da artlrdIlar. 

C;ok geymeden keskin bir siren sesi insanlann dikkatini kendine yekti. Mah
keme binasllla bir ambulans yana~tl ve ciddi bir rahatslzhgl oldugu bildirilen 
Bayan Nurhayati adllla Bay Sihol'un daha once yapml~ oldugu bir istege ceva
ben ambulans gorevlileri binaya girdi. Bay Sihol hakimler kurulunun bir iiyesiy
di. C;evredeki bir yiyekyi diikkanllldan gonderilen karanfiller, Pizza Hut'm (Ba
yan Nurhayati'den yiiklU bir odeme talep eden) sipari~ teslim servisi, mahkeme 
binasma yagmlan taksiler vs. yiiziinden bu kesintiler bir siire daha devam etti. 

Bir ay soma, ye~itli ~ehirlerden 21 eylemci, yine Ba~kan'l kotii duruma dii~iir
diigii iddia edilen bir gosterinin ardmdan Cakarta'da yargIlandl. Bu defa, eylem
cileri destekleyen gruplar duru~malara kendilerini Zombi gibi gosteren klyafet
lerle katlldllar. Viicutlanm ve yiizlerini sadece gozlerini aylkta blrakan bandaj
larla sarml~lardl. Bu gruplann mahkeme salonundaki varhklan salonun en on 
slrasmda oturan yetkililerin yarattIgI 0 vakur hukukilik havasml yok etmi~ti. Gii
zellik yan~masmdaki yan~maCllar gibi, kendilerini agu yarah goriintiisii vermi~ 
bu Zombilerin her biri iizerlerine yakm zamanlarda meydana gelen kirli siyasi 
skandallar ve devletin ~iddet uyguladlgl yer veya olaylarla ilgili anahtar sozciik
ler yazlh bantlar takml~tl: Kedung Ombo, Aceh, Nipah, Cimacan, Lampung, 
Dogu Timor, Tanjung Priok, Marsinah vs. Hakim samklara soru yonelttiginde, 
seyirciler arasmdan farkh ki~iler ayaga kalkarak samk daha hiybir ~ey soyleme
den mahkemeyi komik duruma dii~iiren cevaplar veriyordu. 

Binanm dl~mda ise diger bir eylemci ogrenci grubu, 'anhk sanatlar' adml ver
dikleri gosteriler sergileyerek yargmm adaleti nasIl yozla~tlrdlgllll ye~itli parodi
lerle anlatlyorlardl. Bunlann he psi, gazetecilere, ba~ka tiirlii slkIcI ve sonucu 
tahmin edilebilecek bir davada zengin bir yazl kaynagl ve fotograf yekme imka
m saglamaktaydl. Hukuki meseleler iizerinde uzmanla~an bir dergi 'Panggung 
Peradilan Twenty One', (21 Numarah Yargl Sahnesi) gibi plesetan bir ba~hk al
tmda bu olaylan gosteren fotograflara tam iki sayfa yer aYlrdl (Forum Keadilan, 
IIIIl, 28 Nisan 1994, syf .1lO-lll). Bu 21 rakaml, hem bu 21 ogrencinin davasl-

YENI DUZEN ENDONEZYA.S 

nm ortak son una, hem c 
~ehirler araSl eglence ko 

Soz konusu dergi ayn 
lerini vurgulayan 'Mahk 
lundugu sayfanm ortasl 
talar boyunca, hukuk ve 
hgmdan toplumun duy< 
Kompas'ta yaylmlanan 
ahnma ba~hklar atlyord 
'Bir Sahne Bir Alay' (23/( 

Simulakra ve postkoi< 

Sonuy olarak, sormaml2 
sosyal ve siyasal bilimle 
yan sihirli bir kelime mic 
olan bir toplumdaki giil 
saglayacak, Avrupa bilgi 
lakra, sosyal ve siyasal bi 
nist viriislerden biri midi 

Turner'm (1993) savur 
tiriler cazibesini ve giicii 
ba~a ylkmakta bilhassa z 
yer buakmayacak ~ekiId{ 
yal ve siyasal bilimlerdek 
bir eksiklik oldugunu dat 
ram 0 rahatslz edici eksH 
koyar ama asIa yok etme 
malm'dan kurtaran ya da 
lard simulakra konusun 
imaj ile geryeklik ve kop) 
yiiz eder, ama bunlardan 

Mbembe'nin 'post-koll 
asmda hem biraz dogrul 
liimlerde yer verdigim ta 
dugu dii~iincesini fazlasl 
duro Bll vaslf bir taraftan 

l!l Bkz. Baudrillard'm polemik 
<;ah~malanndaki kadar kiitl' 
sosyal bilimlere yaptlgl katkl 
sempatiyle yakla~an <;ah~ma 
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asma geldi. Genc;lerin hepsi, 
anlar olan biiytik bir giinllik 
aramyor ilam iizerine Bayan 
an Nurhayati mahkemenin 
ja Nuku hakkmdaki karann 
;ebileeekleri belirtilmi~ti. Ey
anladllar. Ama umutsuzea i~ 
n soylendiginde buna inan
cuk! olaym ciddiyetini tahrip 
~ sunan ~iddetli bir tartI~ma 
lkinle~tiklerinde salonu terk 
katIlmaY' ve seyirci toplulu
Ii daha da artIrdilar. 
kkatini kendine c;ekti. Mah
iliatslzhgl oldugu bildirilen 
Iml~ oldugu bir istege eeva
imler kurulunun bir iiyesiy
aranfiller, Pizza Hut'm (Ba
lri~ teslim servisi, mahkeme 
r bir siire daha devam etti. 
a~kan'l kotii duruma dii~iir
I yargilandl. Bu defa, eylem
~ombi gibi gosteren klyafet
~rini aC;lkta blfakan bandaj
lki varhklan salonun en on 
lik havasml yok etmi~ti. Gii
glf yarah goriintiisii vermi~ 
I meydana gelen kirli siyasi 
ylarla ilgili anahtar sozeiik
ipah, Cimaean, Lampung, 
tnlklara soru yonelttiginde, 
k daha hic;bir ~ey soyleme
riyordu. 
u, 'anhk sanatlar' adml ver
)Zla~tlfdlgml c;e~itli parodi
l~ka tiirlii slklel ve sonueu 
19l ve fotograf c;ekme imka
nla~an bir dergi 'Panggung 
gibi plesetan bir ba~hk al
,'er aylrdl (Forum Keadilan, 
n bu 21 ogrencinin davasl-
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nm ortak sonuna, hem de Ba~kan'm kaymbiraderine ait olan iilkedeki en biiyiik 
~ehirler araSI eglenee komplekslerinin saYlsma atIfta bulunmaktadlf. 

Soz konusu dergi aym sayl ic;inde iilkedeki hukuk ve siyasetin dramatik yon
lerini vurgulayan 'Mahkemenin Yiizii' adh bir giri~ yazlsl yaymladl. Yazmm bu
lundugu sayfanm ortasma bir aktor maskesi taslagl yerle~tirilmi~ti. Medya haf
talar boyunea, hukuk ve yargl sisteminin ciddi bir ~ekilde yara alml~ inandmel
hgmdan toplumun duydugu rahatslzhga yer verdi. Olkenin en biiytik gazetesi 
Kompas'ta yaYlmlanan makaleler dogrudan sanat ve eglenee(?) diinyasmdan 
ahnma ba~hklar atlyordu: 'Mahkemede Teatral Performans' (17/03/94), ya da 
'Bir Sahne Bir Alay' (23/04/94). 

Simulakra ve postkolonyallik gozden ge~iriliyor 

Sonuc; olarak, sormamlZ gereken soru ~udur: Simulakra gerc;ekten de meveut 
sosyal ve siyasal bilimlerin kapsayamadlklanm, elinden kaC;lfdlklanm yakala
yan sihirli bir kelime midir? Cevap haY'r. Simulakra, eskiden bir Avrupa kolonisi 
olan bir toplumdaki giiC; i1i~kileri hakkmdaki gerc;ege daha kolay eri~memizi 
saglayaeak, Avrupa bilgi arkeolojisinden ahnml~ bir kelime midir? HaYlf. Simu
lakra, sosyal ve siyasal bilimleri nihayete erdirmekle tehdit eden 0 post-moder
nist viriislerden biri midir? HaYll".18 

Turner'm (1993) savunulabilir bir ~ekilde onerdigi gibi, post-modernist ele~
tiriler eazibesini ve giieiinii hem genel gec;er sosyolojinin hem de Marksizmin 
ba~a C;lkmakta bilhassa zorlandlgl bir alam, yani c;agda~ kiiltiirler alamm tavize 
yer buakmayaeak ~ekilde doldurmasmdan almaktadlr. Simulakra kavraml, sos
yal ve siyasal bilimlerdeki mevcut bakl~ ac;ilanm kullanarak bu bilimlerde temel 
bir eksiklik oldugunu daha aC;lk bir ~ekilde gormemize yardlmel olabilir. Bu kav
ram 0 rahatslz edici eksikligi tamamlar, geciktirir, kaydmr veya yerine benzerini 
koyar ama asIa yok etmez. Simulakra, sosyal ve siyasal bilimleri siyasal smlfla
malardan kurtaran ya da kurtanr gibi yap an kullam~h bir arac; degildir. Baudril
lard simulakra konusunda yalan soylememi~tir. Simulakra kavraml yalmzea 
imaj ile gerc;eklik ve kopya ile orijinal arasmdaki sua ve hiyerar~ik statiileri ters 
yiiz eder, ama bunlardan birine oneelik tamYlp digerini parc;alamaz. 

Mbembe'nin 'post-koloni miikemmel bir simulakra ornegidir' (1992:11) iddi
asmda hem biraz dogruluk payl hem de birtaklm sorunlar vardlr. Oneeki bo
liimlerde yer verdigim tartl~ma, Yeni Diizen rejiminin simulakral bir diizen 01-
dugu dii~iineesini fazlaslyla desteklemekle birlikte 'miikemmel' vasfI sorunlu
duro Bu vaslf bir taraftan post-kolonyal toplumlar ile metropoller arasmda giiC; 

IS Bkz. Baudrillard'm polemik yaratmayt seven, olaylan abartan, kl~kIrtlCI biri oldugunu ve aslmda 
c;alI~malanl1daki kadar kotlimser olmadlgml kabul edi~i (Gane, 1993: 132-133). Baudrillard'm 
sosyal bilimlere yaptlgl katkIlar ve meydan okumasl hakkmda Bryan S, Turner'm ele~tirel ancak 
sempatiyJe yakla~an C;ah~masmdan daburada bahsetmek gerekir (1993). 
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ili~kileri ve tarihsel alanlar bakImmdan onemli farklar oldugunu kabul etmekte
dir. Diger taraftansa, soz konusu vasIf, kolayhkla, postkolonyal toplumlan kolo
niciligin 0 eski bayagI oryantalizmine benzer yollarla bir ornekle~tiriyor, egzo
tikle~tiriyor ve oztine dondtirtiyor olarak okunabilir veya yanh~ okunabilir. 19 0 
eski kolonici gelenegin <;agda~ takip<;ilerine gtintimtiz Asya'smdaki diktati:irlerin 
arasmda rastlanabilir. 

Diger bir u<;ta ise Kuzey Amerika toplumunu, ozellikle Kaliforniya toplumu
nu mtikemmel bir simulakral titopya olarak kabul etmesiyle tinlti Baudrillard 
vardlr. Ozelde simulakral Amerika ve genelde simulakra konusundaki argtiman 
ortak bir <;lkl~ noktasma sahiptir ve bu nokta da elektronik medya aglannm top
lumu ve varolu~umuzu ne derece donti~ttirdtigtidtir. Bu evrimci anlamda, dar 
bir <;er<;eveden bakIidlgmda Yeni Dtizen Endonezyasl biraz geride kalml~ ve ko
nuyla alakasIz gortinmektedir. Ancak simulakranm etkilerini elektronik medya
ya indirgemek elektronik-olmayan (ya da elektronik-oncesi olan) medyanmlo
go-merkezli nostaljisini canlandumaktIr. Simtilasyon 'dilin icadJ' ile <;ok yol 
kaydetmi~tir (MacCannell ve MacCannelL 1993:131). Yoksa Plato neden ~airle
re, simulakramn mtikemmel araCllanna bu kadar dti~man olsundu (Kennedy, 
1992: 10,28)?20 

Mbembe ile Baudrillard birbirine ZIt bakI~ a<;Iian one stirtiyor gortinmekle 
birlikte, ashnda, her ikisi de eski ve tehlikeli BatI-Dogu, Kuzey-Dogu, geli~mi~
az geli~mi~ to plum aynmlanm farkil isimlerle yeniden tiretmektedir. Mbembe, 
post-kolonyal gti<; ili~kilerinin kendine ozgti karakteri oldugunu savunurken, 
diger vurgulannm yam Slra, yoneten ile yonetilenler arasmdaki kar~Ihkh gti<;
stizltik kavramml vurgulamaktadIr (1992:24). Bu aym zamanda Baudrillard'm 
endiistri-sonrasl, kapitalizm-sonrasI, tiretim-sonrasl YIgmlardaki ttiketici toplu
mu konusunda savundugu argtimandu: "Maniptilasyon hi<;bir zaman varolma
ml~tIr. Oyun her iki tarafta ve aym silahlarla oynanmaktadlr ve bugtin hangisi
nin kazanacagml kim soyleyebilir" (1983a: 29). Baudrillard'm kontrol edileme
yen "ytizen i~aretler" veya sessiz Ylgmlar tartl~masl (1983a) ile Yeni Dtizende 
resm! olarak "ytizen YIgmlar" arasmdaki ko~utlugu gormemek <;ok zor olacaktlr. 

Simulakra rejiminin ~u ya da bu topluma ozgti oldugunu, veya ~u ya da bu 
toplumun e~siz, miikemmel bir simulakra ornegi oldugunu iddia etmek, bera
berinde bir abartma ve miyopi tehlikesini de ta~lmaktadlr. Buna kar~lhk, tam 
tersi bir iddiayl, yani simulakranm herhangi bir yerde oldugunu veya olabilece
gini savunmak da bir a kadar bo~ bir ¢abadu. Bu ikinci argiiman, gtiniimtiz top
lumlan, alt-toplumlan ve gruplan arasmdaki, kimi digerlerinden daha onemli 

19 Bu konu hakkmda, bkz. Pu/JIic Culture dergisinde Mbembe'nin konumu ic;in yapJlan bir dizi 
ele~tirel yorum (Cilt 5, No I, Sonbahar, 1992:47-122). 

20 Baudrillard'm ge,<-kapitalist batl toplumlan hakkmda yaptlgl degerlendirmenin birc;ok farkh ve 
daha geri toplumda da degi~en derece ve bic;imlerde gec;erli oldugu hususundaki ba~ka argil
manlar i<;in Rojek ve Turner'm (1993) derledigi makalelere bakmlz. 
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farklan gormezden gelr 
umut vaat edici bir YOll 
be~nin de tavsiye ettigi 
yapmaktu. Bu gibi <;ah~ 
post -kolonyalligin veya 
ara~tIrmalan ve bildirge 
imkam tammaktadIr (19' 

Tavsiye edilen bu yol 
mizden daha fazla oze ( 
digerinden aYlran varsa~ 
Bu karn1a~lk ozeli aynntl 
lirli bir toplumda simul 
toplumu tamamen hipel 
yas! teror, cinayetler, i~k 
~ey olsa diye dti~tintir. 
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veya yanh~ okunabilir. 19 0 
!, Asya'smdaki diktatOrlerin 

llikle Kaliforniya toplumu
tmesiyle iinlii Baudrillard 
kra konusundaki argiiman 
'onik medya aglannm top-
Bu evrimci anlamda, dar 
biraz geride kalml~ ve ko
kilerini elektronik medya
jncesi olan) medyamn la
m 'dilin icadl' ile yok yol 
Yoksa Plato neden ~airle
l~man olsundu (Kennedy, 

one siiriiyor goriinmekle 
~, Kuzey-Dogu, geli~mi~
!1 iiretmektedir. Mbembe, 
ri oldugunu savunurken, 
arasmdaki kar~lhkh giiy-
1 zamanda Baudrillard'm 
19m1ardaki tiiketici toplu
til hiybir zaman varolma
lktadlr ve bugiin hangisi
lllard'm kontrol edileme-
1983a) ile Yeni Diizende 
nemek yok zor olacaktlr. 
ugunu, veya ~u ya da bu 
19unu iddia etmek, bera
tadlr. Buna kar~lhk, tam 
)ldugunu veya olabilece
argiiman, giiniimiiz top
:erlerinden daha onemli 

konumu iI;:in yapilan bir dizi 

:erlendirmenin birc,:ok farkh ve 
ugu hususundaki ba§ka argii-
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farklan gormezden gelmektedir. Bu ikilemden kurtulabilmenin muhtemel ve 
umut vaat edici bir yolu, elinizdeki makalenin ikinci aylh~ almtlsmda Mbem
be~nin de tavsiye ettigi iizere, birbirinden yok farkh mikro-diizey yah~malar 
yapmaktlr. Bu gibi yah~malar, bize, Michel-Rolph Trauillot He birlikte bayagl 
post-kolonyalligin veya simulakral rejimin hangi ko~ullar altmda "kamuoyu 
ara~tlrmalan ve bildirgeleri vasltaslyla giiyIendigini ya da zayIfladlgml" sorma 
imkalll tammaktadll' (1992: 79). 

Tavsiye edilen bu yol kulaga basit gelmekte ama beni yekmektedir. lstedigi
mizden daha fazla oze donmecilik kan~tlfllml~ yollar kullanarak bir toplumu 
digerinden aYlran varsaylmlan dii~iinmeden kabul etmememize yardlmCl olur. 
Bu karma~lk ozeli aynntlh bir ~ekilde yah~mak aynca, beIirli bir zamanda ve be
lirli bir toplumda simulakral rejimin varhgmm veya onem kazanml~hgmm 0 

toplumu tamamen hiper-geryek yapmadlgml gormemizi saglar. insan ke~ke si
yasl teror, cinayetIer, i~kenceler veya hapsedilmeler geryek degil de, ba~ka bir 
~ey olsa diye dii~iiniir. 
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This article entails a re-examination of what constitutes 'Communist threat' in 
post-colonial Indonesia under the anti-communist 'New Order' regime of 
President Suharto. Indonesia's New Order regime would not have survived so 
well for the past three decades without the discursive phantom of 'Communist 
threat'. According to the official history, a certain '1965 Communist Coup' gave 
rise to the heroic and victorious militarist New Order regime. Since then this 
regime has disseminated the claim that it has saved the nation from an abortive 
coup, but a communist threat is still alive in Indonesian society as an imma
nent danger. Drawing upon a series of political events in Indonesia's recent his
tory, this article attem pts to discuss the relevance of Baudrillard's notion of 
'simulacra' to the way that the phantom of 'Communist threat' is repeatedly 
reproduced and enacted in Indonesia. It asserts that the notion of simulacra 
might be useful to capture what tends to be overlooked in mainstream political 
analyses and human rights reports. It is well known that Baudrillard's notion of 
simulacra has been developed specifically for the context of North America. In 
his famous assertion, Mbembe, on the other hand, claims that "the post -colony 
is the simulacral regime par excellence". Discussing these two seemingly oppos
ing views in relation to Indonesia, I will argue that actually both reproduce the 
old and dangerous dichotomies of East/West, North/East, developed/underde
veloped societies under different names. There is a danger of overstatement in 
arguing that the regime of simulacra is particular, unique, or par excellence in 
this or that society. However to suggest the converse that simulacra is or can be 
anywhere and everywhere is no less counter-productive. It overlooks differ
ences among today's societies, sub-societies and groups. One possible step to 
pursue from this dilemma, I will suggest, is to work with diverse micro-level 
studies. It helps us avoid taking for granted prior assumptions that distinguish 
one kind of society from the others in ways tainted with more essentialism than 
we would like to. Studying the complex particular in details also allows us to see 
that the presence or even prominence of a simulacral regime in a particular 
society in a particular time does not make that society totally hyperreal. 

Downloaded from <arielheryanto.wordpress.com>




