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YÜZDE BİR BİLE YOKTU ... 

TARİHTE ANARŞİST-NİHİLİST, 
FEMİNİST KADINLAR 

Bu metinler, CIRA (Anarşiznı Üzerine Uluslararası 
Araştırnıa) belgelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

SUNU 
Gününıüzde kadın sorunu paJJatyaların, nıe

nekşelerin daha bilcümle çiçeğin çiçek tozlarını sa-



vurdukları balo salonlarında çözümleniyor(!) Bazı
larının söylediği gibi çağ nıı atladık dersiniz? Artık 
ne 19. yüzyılın özgürlük adına yoksullar gibi yaşa
yan buıjuva kökenli Rus .kadınları var ne de var 
olanlar onlar gibi aşağılanıyorı cezaevi, sürgün ve 
ölümle karşı karşıya kalıyor. Elbette çağ atladığına 
inanan birkaç salon çiçeği çıkacak "Ne yani bizler 
de onlar gibi elin1ize silah alıp sokağa nıı döküle
lin1'·' diyecektir Böyle düşünenlere sözünıüz yok. 
Anıa gerçek olan şu ki; nıodern çağın erkek ege
nıenleri, bütün kısnıi hareketlere yaptlkları gibi ka
dın hareketi de absorbe ederek, piyasaya "karı" /arı 
aracılığı ile eciş bücüş bir m.odern fen1in.izn1 sürdü
ler. Geçn1işin kadın kahran1aiılarının adları sadece 
mezar taşlarında, ünlü cezaevi. ve nıahkenıelerin 
tozlu arşivlerinde okunur oldu. Bir çoğunun adları 
unutuldu ya da unutulmaya yüz tuttu. 

İşin doğrusu gerek 19. yüzyılda gerekse 20. 
yüzyıldaki bütün toplunı.sal baş kaldırı hareketleri 
içinde kadınlar ·yüzde bir bile yoktu ... İsteyen bun
dan toplun1.sal başkaldırının erkek işi olduğu sonu
cunu çıkarsın. An1a ben birey yayınlarının bu kitabı 
ile gönü!deşlik kurup onlarla birlikte, erkek egen1en 
kültürün sınırlarını aşarak henı otoriter iktidarlara 
henı de erkek egen1enliğine dur diyen kadınları say
gıyla anıyorunı .. 

"Kadın sorunu", nıodern erkek egenıenleri
nin elinde "kadın haklan" kavramına dönüşnıeden 
önce "kadının sırtından köteği, karnından bebeği 
eksik etnıeyeceksin" den tutun da "kadın ve erkeğin 
toplumun eşit bireyleri olarak algılannıasına" ka
dar öyle çok şey yazıldı, çizildi, söylendi ki, işi ka-



dın düşn1anlığı11a yada erkek düşn1a11/ığına rardı
ranlar bile çıktt. Bunca yıl sonra bu konuda hala 
daha birşeyler söylenıek, sa)�falar dolusu yazı .vaz
nıak nıün1kü11. Anıa an1acın1 yeni yayınlanacak olan 
bir kitabın sunu yazısında bugüne kadar üstesinden 
·'gelinen1eyen'· bir sorunu çözn1ek değil: Böylesi 
her çaba ancak önyargılar111 kabaca sergilend(qi 
ucuz laf· ebeliğinden öte gitme_vecektir Yine de ka
dın hareketinin bugününe bakarak En1n1a GOLD
MAN·' uı sözlerini yi11elen1ekte yarar görüyorun1: 

"Kadının özgürlüğü, bugün uygulandığı ve 
yoru11ıla1ıdığı biçimiyle tamamen yenilgiye 
uğradı. Güniiınüzde kadın, eğer kurtulınayı 
arzuluyorsa, özgürlüğünden özgürleşmek zo
ru11dadır ... Cinsiyetler arasındaki saçma iki
likten, başka deyişle, erkekle kadının iki uz
laş1naz dünya oluşturduğu düşüncesinden 
kurtulmalıdır. Cinsel ilişkilerin gerçek kav
ramı ne yenen tanır, ne de yenilen." 
Şüphesiz En1n1a GOLDMAN bunları söyler

ken haklıydı. Aynı şeyleri bugünde söylenıek nıünı
kün. Hatta günlerce kütüphaneye kapanıp, bir dizi 
kaynakça göstt!rerek ·'felsefi olarak" kadın sorunu 
diye bir kavranıdan söz etnıenin saçnıa olduğunu, 
ya da ''kadın" ve "erkek'� kavram/a1·1nın gereksiz 
olduğunu,_ kişinin birey olarak algılannıasının ye
terliliğinden söz etn1ek de nıün1kün. 

Kişin.in kadın ya ela erkek gibi genel adlarla 
anılnıadığı, birey olarak algılandığı bir dünya! .... 
Bunu istenıenıek nıünıkün nıü? Hiç sannııyorunı. 

* Uzaktan belli o/masada kara bayraktaki kara·"•keyi bile11/cr biliyor. Kiıabm so11undaki 
ekte yer alan MUJERES l/BRES (ÖZGÜR ANALAR) adlı makale 

.
bunun bir ör11cği. 
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An1a bu 68 Fransız Gençliğinin söylediği gibi ''ger
çekçi olun, in1kansı zı isteyinn türünden bir isten1 ol
n1akta11 hir adını iiteye gitnıeyecektir. Çünkü, otori
tenin, tahakkün1ü11 en radikal eleştirisi diye kısaca 
tanın1layacağınuz anarşist hareketin tarihinde bile 
kadın sorunu kara bir leke gibi duruyor.* 

Diğer yandan gününıüz realitesinde hala ras
yonal olnıak geçerli, bireylerin özgür istenı/erine 
yaşanı şansı tanınnuyor. Modern Çağ' da realite ar
tık diyor ki; "Tabi kadın ve erkek eşit olnıalıd11·. 
Kadınların bu· sorunu en kısa zanıanda "denıokra
tik" olarak çözülecektir. Kadın Bakanlığı bile kur
duk senin için, sen de gel papatyalara, nıenekşelere 
katıl, çiçek tozlarını beş yıldızlı otellerin balo sa
lonlarında savur. Anıa önce geçnıişindeki eli kanlı 
kad11ıları unutnı.an gerek.'� 

Eh! ... Ne de olsa denıokrasi! ... "En u:ııulan 
/ ?" seçnı.e şansı tanıyor .. 

U nutnıalı nu? 
Modern Çağ' ın erkek egenıen/erine cevabı bu 

kitap verecek. Ve blz kadınlar asla, asla unu.tnıa)'a-
.... 

C·aaı'":' · Ô Ma 
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LOUISE MICHEL 
Louise Michel, Paris Konıünü 'ne katıldığında 

40 yaşını geçnıişti: "1871 'in 18 Maıt' ı ile Mart sonu 
arasındaki rolünıü soruyorsun-uz. Konıi.in 'ün yürü
yüş birlikleriyle yola çıktını, ilk çıkışınıla Mont
nıartre taburuna katıldını ve saflaıında bir asker gibi 
savaştını, bilinçli ol�rak, bunun yapılacak en gerekli 
şey olduğunu düşündüm; kaçınılnıaz olarak, diğerle
ri gibi Paris 'te savaşnıaya devanı ettinı, ta ki, Ver
saylılar benin1 yerinıe kurşuna diznıek için annemi 
tutuklayıncaya dek, bu yeri kendinı için şiddetle is
teyerek (annenıe rağnıen) onu özgürlüğe kavuştur
nıaya gitnıeliydinı." 

Y eni-Kaledonya' da (sürgünde) on yıld�n fazla 
geçirecektir: "Geçnıişin ve geleceğiJ? iki sonsuzluğu 
arasında yeni güneşlere doğru sayısız gökküreyi 
sonsuza dek çekip götüren çekinı yasalarının, insan
ları her zaınan büyüyen gerçek bir ideale doğru çe
ken sonsuz ilerlenıedeki varlıklarının yazgısına da 
yön vern1esi gerektiğini gördüm. Bu yüzden anarşis
tin1, çünkü sadece anarşi, insanları mutlu kılacaktır 
ve çünkü insan zekasınca kavranabilecek en yüksek 
düşünce anarşidir ... " 

Fransa 'ya dönüşünden iki yıl sonra, altı yıl 
ağır hapis cezas�na çarptırıldı: Bir eknıekçi dükkanı
nın yağnıalannıasını teşvik etmişti. "Bana, baş suçlu 
rolü verildi. Kabul ediyordum. Evet, ben tek başı-· 
mayını, bütün arkadaşların1ı fanatikleştirdim, bu ne
denle, sadece beni cezalandırın . .. Kendimi feda edeli 
ve beni mutlu ya da n1utsuz edecek düzeyi aşalı yıl
lar oldu. Devrimden başka bir şeyi gözüm görmü-
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yor ... Dainıa devrime hiznıet edeceğin1; devıimi se
lanılıyorunı ... Devrinı, yıkıntıların üzeıinde yüksele
ceğine, insanla.tın üzerinde yükselsin!" 

Fernand Planche, Paris 1946 

Cinsiyetler arası eşitlik yeniden tanınırsa,bu 
insanlığın aptalhğındaki güzel bir gedik olur. 



KOMÜN'ÜN KADINLARI 
Kadındılar. 
Anarşist nu ydiler? 
Adları Angelique Bocquin, Josephine Marcha

is, Elisabeth Retiffe, Leontine Suetens, Eulalie Pa
pavoine idi. 

Onlara petrolcüler deniyordu, çQnkü Paris, 
Konıün 'ün altında yanıyordu ve onlar, gaz lan1bala
rını beslenıek için ınerkeze bidon taşırken görülü
yordu -çok sık mı? 

Kaııtinci ya da gezgin hastane görevlisiydiler, 
kızıl eşarp taşıyorlardı; erkekleriyle birlikte ba!·ikat
lar kuruyorlardı ve genellikle eteklerinin altına bir 
tüfek sakladıklarına kuşku yoktu; "Hepsini öldürn1e
li bunların!" diye bağırıyorlardı. 

Onlara karşı sevecen davranıln1adı, ne duruş
nıada dış görününılerini çiziktiriveren ressan1, ne de 
oturun1da bulunan gazeteci: 

-�Bir çeşit hizmetçi kızın birdenbire oıtaya çık
tığı görüldü. Arkasında, başı açık üç orospu ve ko
can1an sivri bir burundan başka hiçbir şeyin görül
n1ediği, aztek suratlı, sinsi yüzlü küçük bir kadın." 

"Cinsiyetlerinin yüzkarası olmak ve kadının 
toplunıdaki muhteşem ve sınırsız rolünü reddetn1ek 
görevini üstlenn1iş gözüken iğrenç nıahluklar ... " 

Yakalanınca herşeyi reddettiler. 
"Ellerinde n1eşaleyle görüln1en1işlerdir", dedi 

hükümet kon1iseri, "an1a kundakçılarla birlikteydi
ler." 

Angelique ve Eulalie, on yıl sürgün ve ağır ha
pisle yırttılar. Elisabeth, Leontine ve Josephine ölü-
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n1e n1ahkun1 edildi. 

12 

Le Proces de la Commune 
compte rendu des debats du Conseil 

de Guerre, Paris, 1871. 



PAULEMINK 
Paule Mink denen Pauline Mekarska ( 1839-

1901 ) , Polonyalı ve aristokrat kökenlidir, İkinci İm
paratorluğun sonundan itibaren sosyalist ve fen1i
nist, çevrelerde yer almıştır. Louise Michel, Blanqu
ie, Jules Guesde, Lafargue'lar, Marguerite Durand, 
Severine, Libeıtad ve daha birçoklarıyla dostça bağ
lar kurarak, Kon1ün 'den Dreyfus olayına kadar tüm 
önemli politik olaylara katıldı. 

1871 Komün 'ü onu derinden etkiledi; devıin1-
ci sosyalizn1in zorlu propagandisti olarak, yaşamının 
sonuna dek barikatçı ruhunu koruyacaktır. Sırasıyla 
anarşistlere, guestistlere, blanquistlere, allemanistle
re yakınlık duyarak, her türlü otoritenin açıkça düş
n1anı kalacaktır. Feminizn1i ise değişmez ve özgül
dür: B l! anne için, erkeklerin yönettiği bir toplumda 
kadın, potansiyel olarak devrin1ci bir unsurdur. Sen
dikaların km:ucusu, inatçı antin1ilitarist olan Paule 
Mink, azınlıkların mücadelesinden yanaydı ve bık
n1adan halklar ve kadınlar için bağımsızlık ve öz
gürlük istedi. 

Paule Mink, Communarde 
et feministe, Paris ed. Syrc 1981. 

Kadınlar, çalışmak için çok güçsüz, 
çok dayanıksızdır, diyorsunuz; kadın
ların bellerini biikecek ve yutacak 
yorgunluğa onı·arı sürüklemek için de, 
onları çok seviyoruz diye ekliyorsu
nuz. Eh! Tüm bunları biliyoruz, bey
ler, hem de çok uzun zamandan beri; 
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bunlar, asırlar boyunca ahlaki köleli
ğimizin, toplumsal bağımlılığımızın ve 
entellektüel düşüklüğümüzün süslen
diği, güzel sözlerdir. Ama bu tumtu
raklı ve bayağı sözler yetti artık; öz
gürlüğün güneşinde yaşamak ve geliş
mek istiyoruz, sessiz, güçüz ve nere
deyse düşüncesiz biçimde sürünmek 
ve ah vah etmek değil. 



SEVERINE 
Severine (Caroline Reıny'nin kod adı, 1855-

1920), tünı yürekliliğini ve hitabet yeteneğini, 
en1ekçilerin ve ezilenlerin hizınetine sundu. Gazete
ci ve konuşn1acı olarak adaletsizliklere karşı savaştı 
ve doğruluğuna inandığı davaları, çelişkilere düş
ınekten çekinn1eden savundu. Jules Valles'in yanın
da Uyanış'ı ve ardından Halkın Çığlığı 'nı Y'i1yın1la
dı ve gazete, bireysel hareketlenmeyi ve buna katı
lan anarşistleri mahkum ettiğinde, gürütü patırtıyla 
istifa -etti. Marguerite Durand 'ın ilk fenıinist gazete
si Başkaldırı'da ve daha birçok dergide çalıştı. Ko
nıünist Parti 'nin kuruluşuna katıldı ve Humanite' de 
1920-21 arasında yazdı, ardından hızla ayrıldı. Se-

• 

verine 'i, Sacco ile Vanzetti 'nin savunulması kam-
panyası boyunca da buluıuz. 

Severine, 
Choix de papiers, 

Paris, ed. Tierce 1978. 

Benim bütüm feminizmim iki sözcük
��" oluşur: 
ünce adalet, 
ve sonra, hemen ardından, çok çabuk, 
Sevgi. 
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ÇARA KARŞI BEŞ KADIN 
Çoğunluğu soylu ve buı:juva olan genç Rus 

kızlar1, özgürlük adına, yoksullar gibi yaşadılar, kö
tü n1uan1eleyle, aşağılann1alarla, cezaeviyle, sürgün 
ve ölün1le karşı karşıya kaldılar. 

XIX. yüzyılda üniversite, kizlara hala kapalıy
dı. Yaşan1larına, aile ve kilise karar veriyordu. Bu 
genç kızlar, yeni düşüncelerin çekin1iyle, "bilginin 
kalelerine saldırma arzusuyla yandılar" Hem Rus
ya' da, hen1 de Zürih ve Cenevre'de bu 'kaleleri' ku
şattılar. İlkeli ve coşkuluydular, çay ve ekmekle, in
celen1e ve tartışn1alarla yaşıyorlardı. Kızların müca
delesine, erkek intelligentsia da destek oluyordu. Bu 
genç fen1inistlerin hareketi, örgütlü bir radikal kan1� 
pany·aya dönüştü. Yeni kuıulan popülist gruplar, po
litik davalar, köleliğin kaldırıln1ası ve köylü isyanla
rı, bu toplumsal adaletsizlik görünün1üne eklendi ve 
ıuhlaıı tutuşturdu. 

28 Ocak 1878'de, Saint-Petesburg En1niyet 
Müdürü General Trepov 'u vuran Vera Zazuliç, terö
ıist eylen1e yönelik ilk adın11 attı. 

"Tanın1adığın1 Bogoliubov 'un insanları zalin1-
ce kırbaçladığı söylendi bana, der Vera duruşma sı
rasında. Hinsanın aşağılann1asının kabul edilemez 
bir şey olduğ.unu düşündüm ve yaşaının1 pahasına 
da ol sa, bu a�ağılayıcı eylen1in cezasız kaln1an1ası 
gerektiğini göstern1en1 gerekti ... Onların üzerine 
dikkat çekn1ekten başka yol bulan1adın1. Biı� insanı 
vurn1ak dehşet veıici, an1a bunu yapn1an1 gerektiğini 
hissettim ... " 

1870-1880 arasında Rusya' da devrin1ci örgüt-
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ler çoğaldı; tu tuklanıalar da. 1877 'de, "1931 ' ler Da
v ası" sırasında, onlarca politik ınuhalif zorunlu ça
lışn1aya ya da sürgüne n1ahkun1 edildi. 

Sürgün yolunda Sof ya Perovskaya kaçtı. 23 
xaşındaydı, istisnai bir zeka ve cesaret örneğiydi. 
Canını Rus halkına feda etti; yaşanıını, en iyi yol
daşlarını cezaevinde tutan despota karşı savaşınıa 
adadı. 

Diğer atkadaşlarıyla bii·likte, Çar'a karşı, üç 
kez suikast düzenledi. Dördüncü denenıe sırasıda, 1 
Mart 1881 'de il. Aleksandr öldüıüldü. Ötgütçülerin 
beklentisinin tersine, halk ayaklanmadı, hiçbir şey 
değişnıedi. Sofya, dört yoldaşıyla birlikte Nisan 
ayında asıldı. 27 yaşındaydı. -"Yoldaşlarıyla aynı 
dinginlik ve cesaret içindi öldü" diye yazdı Vera 
Figner. 

Vera Figner, 1883'de, Çar'a suikast projesine 
katılmaktan tutuklandı. Ölünıe mahkunı edildiğini 
gördü ve cezası değiştirilerek, yaşan1ının yirn1i yılı
nı, dünyayla bağı kesik olarak Schlüsselbouı:g kale
sinde geçirdi. Geride, yazılı anılar bıraktı. 

"Tüm sosyalist-devrimci kadınlar, tek başları
na, düşn1anla karşı karşıya, terörist eyle.n1ler gerçek
leştirmeye gidiyorlardı. Spiridonova, köylüleri ceza
landırmak için köyleri ateş .ve kan içinde bırakan as
keri bir baskın grubunun şefi Bujenovski'yi öldürdü. 
Bitenska, köylüleıin tarın1 isyanlarını bastıın1ak için 
gönderilen eski Savaş Bakanı Sakharov'u ölümle 
cezaland�rdı. Schkolnik, köylüleıin kurtuluş çabala
rını canict ezen Genel Vali Knostov'un yaşan11na 
son verdi. Komopliannikova, Moskova isyanında 
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sokakları kana bulayan General Min 'i tek kurşunla 
öldürdü� Ismailıovich, Anıiral Tchuknine 'i öldüı�nıe 
teşebbüsü sır!sında kurşuna dizildi; kız kardeşi ise, 
Miı1sk pogron1larının düzenleyicisi Kurlov'a sui
kaştte bulundu ve göıüln1en1iş işkence ve aşağılanıa
lara uğradı; Froun1kina, Sevastianova, Man1aeva, 
Raspoutina ... celladın eliyle boğduruldular." 

1879'da, Elisabeth Kovalskaia, Chtchedrine 
ile birlikte, Güney Rus ya Emekçileri Birliği' ni kur
du. 1880 Ocak ayında tutuklandı ve propaganda ey
len1inden dolayı, öınür boyu tutsaklığa n1ahkun1 
edildi. 

''1885 İlkbaharında Kara'ya. sevkedildim. 
1888 'de, Doğu Sibirya Genel Valisi geldi ... "Ayağa 
kalk!" enuine, "Sizin hükün1etinizi tanın1adığım için 
burada bulunuyorun1 ve onun bir ten1silcisinin önün· 
de ayağa kalkn1ayacağım" diye yanıtla dın1. Birkaç 
gün sonra, isyan koşullan·nda, Verknoudinsky Kale
sine gönderildim. Ve tam tecıit J�o şullarında kapatıl
dın1. 

Benim olayını dolayısıyla, Kara' daki yoldaş
lar, konıutan ı n görevden alınn1as ı nı isteyerek açlık 
grevine"başladılar. Olmadı. O zan1an, N .Siguida, ko
nıutan Massiukov'u tokatladı. Onu bedense l cezaya 
nıahkunı ettiler. Cezan ın yerin e getiri ln1esi i<s�in gi
derken Siguida, böyle bir cezanın bizin1 i\�in esas ce
za olduğunu söyledi. Ceza yerine getiıildikten sonra 
.zehir içti ve hen1en öldü. Bundan sonraki ti.in1 be
densel cezaları, ölünıleriyle olanaksızlaştırnıaya ka
rar veren M.Kaliujnaya, M.Kovalevskaya ve 
N .Smirtnitskaya da sırasıyla intihar ettiler. H 
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Christine Faure, 
Quatre femmes terroristes contre le tsar, 

Paris, Maspero 1978. 
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LUCY PARSONS 
Lucy Parsons, büyük olasılıkla Teksas ' ın köle 

ortan11nda doğdu. Gençliğine ilişkin birşey bilinnıi
yor. 1869' a doğru, devriınci n1ilitan Albeıt Parsons 
ile tanıştı ve ev lendi. Lucy, kendi gazetesi The So
cialist için yazdı ve işçi çevrelerinde konuşn1acı 
olarak çok tanındı. 

Albert Parson s, 1 Mayıs olaylarının kaynağı 
olan Hayn1arket yangınlaıı dolayısıyla ölüıne n1ah
kun1 edilen anarşistlerden biıiydi. Duruşn1a sırasın
daki savunnıalarında ve Chicago şehitlerinin infa
zının ardından ·anılarının korunn1asında Lucy Par
sons, çok önen1li bir rol oynadı. Ardından Free
dom (1891-1892) ve The, Liberator (1905-1906) 
gazeteleıinin başyazarı oldu, birçok nıakale yayını
ladı, IWW 'nin kurucuları arasında yer aldı. Onu 
ABD'ni n her tarafına ulaştıran konuşnıalarında 
anarşiznıden, sendikalizınden ve Fransız Devri
nıinden söz ediyordu. 

Carolyn Ashbaugh, 
� 

. 

Lucy Parsons, Amerıcan Revolutionary, 
·Chicago, Charles Kerr co. 1976. 

Chicago'nun Hıristiyan uygarlfğı ... Çocukları
nın kanlarının, emek hırsızları tarafından şar?p 

kadehlerinde yudum yudum içilmesine olanak 
tanıyoru. Ayın ötesindeki cennetten söz edildiği

ni yeterince işittik. Şimdi başka şey istiyoruz ... 
Yardımseverlik halkı kurtaramaz. Halk, kendi 
kendini kurtarmalıdır. Tıpkı, tecrit e dilmiş bir 
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devrimci grubun kitleler adına hareket edeme· 
mesi gibi. Özgür olmak isteyen, kendisi uğraş .. 

mahdır. 



EMMA GOLDMAN 
"En1111a Goldnıan, bir çok alanda dikkat çeken 

bir kadındı: Konuşnıacı ve anarşist yayın1cı, dü
şünçe özgürlüğü ajitatörü, fen1inizn1in lideri ve ge
beliği önlenıe öncüs

.
ü. Sovyet �kon1ünizn1i 'nin şid

detli eleştirnıeni ve Ispanya İç Savaşı sırasında Ka
talan devrinıcileıinin yorulnıak bilnıez destekçisi, o 
ateşli bir ruhtu. Bazen akıldişı, anıa dain1a cesaret
li, merhanıetli, zeki bir insan varlığıydı. 

�111erika' daki uzun süı-eli kal ışı sırasında En1-
nra, Anıerik_an halkında güçlü bir senıpati dalgası 
ve onu birçok kez tutuklayıp hapse atan otoriteler
de de düşnıanlık yarattı; anıa asla ilgisizlik değil. 
Çalışn1a süresi, sendikalizn1 ve özellikle de fen1i-

"' 

nizn1 ve gebeliği önlen1e üzerine olan konferansları 
ateşli ve bilgiye, anlanıaya aç gençlik tarafından iz
lendi. İdealini tanıtarak, Anıerika 'yı boydan boya 
dolaştı: Anarşizn1e ve daha iyi bir toplunıa olan 
inanç ve bağlılığını tanıttı." 

ı, 

May Picqueray, 
Le Ref ractaire, 1978. 

(Max Nettlatı'ya mektubundan, 1935) 
istemeden sana acı verdiğim için üz
günüm. İspanyol kadınlarının bir sü
rü çocuğa sahip olma konusundaki 
"tamamen doğuştan arzuları"ndan 
söz ederken bana şaka yaptığını gayet 
iyi anlıyorum ... Şaka duygum olma
saydı, n1ücadelemde nasıl ayakta kala-



23 

bilirdim? Ama şakaya' gelmeyen bazı 
şeyler vardır. Erkeklerin, kadınların 
sürüyle çocuğu olmasından hoşlandık
larını söylemeleri de bunlardan biri
dir: Bunu görmen gerek. 
Yine de, aramızdaki bu tartışma bana 
boş geliyor. Asla anlaşamayacağ1.z. 
Bu, teorilerin bastırmalarla mücadele
de ne kadar başarısız olduğunu açık
lar. İşte sen, anarşistsin, bireyin en 
büyük özgürlüğüne sonuna kadar 
bağlısın ve yine de, kadını büyük aile-
1.erin besleyicisi ve hizmetçisi .. olarak 
yüceltmeye devam ediyorsun. Onerile
rinin birbirini tutmadığını görmüyor 
musun? Ama, bastırmaların ve insan
ların geleneklerinin çok d�rinlerde 
kökleri vardır. Bunların, anarşizm 
gerçekleştikten çok uzun süre sonra 
bile devam etmesinden korkuyorum. 

Emma Goldman, 
Vision on Fire, New Paltz, 

N.Y. 1983. 

Kadının Ozgürlüğü, bugün uygulandı 

ğı ve yorumlandığı biçimiyle tamamen 



yenilgiye uğradı. Günümüzde kadın, 
eğer kurtulmayı arzuluyorsa, özgürlü
ğün den özgürleşmek zorundadır .... 
Cinsiyetler arasındaki saçma ik�likten, 
başka deyişle, erkekle kadının iki uz
laşmaz dünya oluşturduğu düşünce
sinden kurtulmalıdır. c:insel ilişkilerin 
gerçek kavramı, ne �t.·nl·n tanır .. ne de 
yenilen. 

La tragedie de l'en1ancipation 
feminine. 

Emma Goldman 24 





MARGARETSANGER 
Margaret Sanger (1879-1966), ABD'de doğunı 

kontrolü hareketini başlattı. New York 'da henışire 
olan Margaret., orada bir yandan, en yoksul insanlar
la ilişki içindeydi -ve yasadışı çocuk düşürn1elerin 
neden olduğu zararları yakından tanıdı-, diğer yan
dan da, En1n1a Goldnıan, Big Bili Haywood ve baş
kaları gibi anarşist ve sendikalistlerle ilişkide oldu. 

Gazetesi The Woman Rebel 1914'de yayını
landı; "yasak propaganda' nedeniyle, posta servisi 
tarafından sürekli olarak yasaklandı, başyazarına 
karşı bir dizi dava açı ldı , anıa Margaret gazetesi ka
patıldığında bile nıücadelesinden vazgeçnıedi. 

The Woman Rebel, reprint: 
Archives of Social History, 

New York 1976. 

İsyancı kadınlar, 
tembellik hakkı 
bekar annelik hakkı, 
yoketme hakkı, 
yaratma hakkı, 
sevme hakkı, 
yaşama hakkı istiyorlar. 

26 



VOL 1,AIRINE DE CLEYRE 
Vol tairine de Cleyre ( l X X 6- l 912), Enınıa 

Goldnıan ile birlikte, Paris Konıünü'-nden -·Birinci 
Dünya Savaşı 'na uzanan yıllardaki Aınerikan anar
şiznıinin en önenıl i kadın tipleıinden biridir. Ho�gö
rülü, açık ve aynı zanıanda sağ lanı düşüncesiyle , 
türn ya�an1ını aralıksız olarak özgürlükten ve anar
şiznıden yana sürdürdü ve bunu da, yokstJlluk, has
sas bir sağl ık ve yaşan1ının düşkırıklıkları pahasına 
yaptı. 

Belli başlı düşüncelerinden biri, anarşiznıin 
tün1 değişik eğilinılerinin - bireyci, konıünist, sendi
kalist, kollektivisit- anın gereklerine göre yararlı ve 
uygulanabilir olacağıydı (sıfatsız anarşizn1). Böyle
ce, her birinin çalışınasına ve ,düşüncesine katılarak, 
bölünıl eıin ve ayıılıkların üstünde kaldı. 

Paul A vrich, 
An American Anarchist,Voltairiı,e de 

Clevre .., 
Princeton, Princeton University Press, 
1978. 

Yaşamın koşullarını insanlar kendile
ri yapar. Herkesin düşünce ve karak
terini kendisinin yaptığı düşüncesi, 
anın gerçek ya da görünürdeki koşul
larına _bir tepki göstermeden onları 
yansıtmamalarından kaynaklanır. 
Hayır, insan varlığı bir dönüşümün 
aktif unsurudur, çevresine tepki gös-
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terir ve yaşadığı koşulları değiştirir; 
bazen derinlemesine, bazen de -bu da
ha enderdir- tamamen. 
Cinsel sorun, ona yönelen yasak nede
niyle, günlük yaşamımızdaki dolaysız 
yeri nedeniyle ve bizdeki cahillikten 
kaynaklanan olağanüstü gizemi ve 
tartışmasız sonuçları nedeniyle, bizim 
için, diğer sorunlardan bir kez daha 
önemlidir. 
(Bu durum) bende, acı ve şiddetli bir 
kişisel adaletsizlik duygusu uyandırı
yor; erkekler tarafından, görünüşte 
bizim saflığımızi korumak, ama ger
çekte, kadını bir bebek 'oyuncak 
evi'nin dışında güvenilmeyen oyuncak 
bir bebek yapmak için kurulmuş ku ... 
rumlar karşısında kızgınlık duyuyo
rum. Her türlü kötüye kullanma ve 
aşırılığın, basit bir formaliteyle onay
lanacağı düşüncesi; bir kadı�ı.n, skan
dal yaratmadan ve toplumun kınama
sını üzerine çekmeden kocasının kaba
lığından kurtulmaya hakkının olma
m�sı düşüncesi, bende yakıcı bir tik
sinti duygusu yaratıyor. 



ELIZABETH GURLEY FL YNN 
Joe Hill'in çalıp söylediği Rebel Girl odur ; 

1912'deki Lawrence ve 1913'deki Paterson tekstil 
işçilerinin grevlerinin efsanevi konuşn1acısı O' dur. 

Elizabeth Gurley Flynn (1896-1964 ) , hiçbir 
zan1an anarş ist oln1adı: Onaltı yaşından beri-sosya
listti ve yaşan1ını An1erikan Kon1ünist Partisi safla
rında tan1an1ladı . An1a otobiyografisinde, kendisini, 
HIWW' !erdeki ve grev sürdürücüsü olarak 1918 'e 
kadarki faaliyetlerin1, ilk savaş .yıllarında kan1u hak
larını ve sendikal hakları savunn1a çalışn1alarım; 
Sacco ile Vanzetti 'yi kuıtarn1a n1ücadelesi"nde yedi 
yıl boyunca kendi kin1liğimi saptan1an1" olarak ta
nın1.lar. Uzun yıllar boyunca, İtalyan-An1erikan 
anarşistlerinin ve önen1lilerinden ve en tartışn1alıla
ıından olan Carlo Tresca ile birlikte yaşadı. 

Elizabeth Gurley flynn 
The Rebel Girl: My First Life (1906-
1926) 
New York, Iı:ıternational Publishers, 
1973. 

Aralık 1909'da ,Spokane'a geldiğimde, 
tamamen erkeklerden oluşan komite, 
benim hamile olduğumu öğrendiğinde 
şaşırd·ı. Yasak olan, sokaklarda konuş
maya gitmememe, sadece IWW salonla
rında ve çağıran klüp ve örgütlerde ko
n.uşmama ve para topla,mak için gitme
me karar verdiler. Ben, Seattle'a da, İn-
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giliz Kolombiyası 'na da, ldano ve Mon
ta na 'lara da gittim. B-irkaç ay sonra, ln
dustrial Worker'ın beş redaktörü tu
tuklanmıştı ve yolculuk etmem güçleşti; 
gazetenin sorumlusu olarak adım geçi
yordu. Ben iyiydim ama yoldaşlarım be
ni, halk içinde görmekten şaşkındılar. O 
dönemde, hamile kadınlar genellikle 
saklanıyorlardı. "Ortalıkta görünmek 
güzel değil. Hem sonra, Gurley dikkat 
etmezse, bu çocuğu podyumda doğura
cak!" Güzel bir gün IWW lokallerine 
giderken tutuklandım, "insanları yasa
ları çiğnemeye teşvik için örgütlen
me"yle suçlanarak ve yerel cezaevine 
kapatıldım. Geceyi yalnız geçirdim ve-' 
verilen söz üzerine ertesi gün serbest bı� 
rakıldım. 
Spokarre'da polisin kabalıkları öyle sık 
yineleniyordu ki, yoldaşları'm benim 
için endişeleniyorlardı. Bunun üzerine, 
İndustial Worker'ın yeni sayısında, bir 
gecelik cezaevi deneyimimi anlatarak 
otoritelere darbe indirdim. Gazetenin 
tüm basklsına el konuldu. Ama hikaye 
her yere ulaştı ve birçol\ protesto olayı 
gündeme geldi. Hikayemi yerel kadınlar 
klübünde anlattım ve onlar da, cezaevi
ııe bir kadın yönetici istediler. 



NELLY ROUSSEL 
Nel ly Roussel, yirn1i yaşındayken buı:juva ve 

katolik çevresinden koptu. Çok genç yaşta düşünsel 
konulara eğildi, bir süre tiyatro denedi, sırasıyla, ko
cası Henri Gonet ile birlikte özgür düşünce ve yeni 

n1althusçulukla karşılaştı ve bunun aktif bir propa
gandacısı oldu, ' bilinç,li annelik' yönüne eğildi. 

Yüzyıl başındaki büyük fen1inist kavgalara -
Madeleine Vernet, Marguerite Burand, Helene Bri
on 'un yanında- katıldı ve sol partilerin oyununa gel
n1eyi reddetti. Eylen1ini, onu 1903'den 1913'e kadar 
Fransa ' da ve Avrupa ' da dolaştıran gazetecilik ve 
konferans konuşn1acılığı arasında sürdürdü. Etkisin
den duyarlı izler bırakan n1ükemn1el bit konuşn1acı
dır . 

1914 'de, savaş karşıtlarının yanında yer aldı. 
Kesintisiz sürdürdüğü ınilitanlık yıllarından sonra 
1922 'de 44 yaşında öldü. 

Nelly Roussel, L'eternelle 
sacrifiee, Paris, 
ed. Syros 1979. 

Bayanlar, baylar, kadın eğitiminde re
form yapmaya girişmezsek, eserimiz 
tamamlanmamış kalacaktır, çünkü er
ke,klerin e,ğitimi de farklı olmasına 
karşın, daha iyi değildir; ve bu iki eği
timin, kadın eğitimi ile erkek eğitimi
nin en büyük haksızlığı, özellikle bir
birlerine benzememeleridir. İki cins-
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ten çocuklara tamamen yanlış, dar ve 
aptalca ilkeler aşılanıyor. Oh! Bu yüz
den onlar arasında kıskançlık bile 
mümkün değil. 
Gerçekten kadınların ya da bazı ka
dınların yapamayacağı işler varsa, bu
na karar vermek onların hakkıdır. 
Seçme hakkından başka bir şey iste
miyoruz. Kim olur�a olsun, her bire
yin, kendisine uygun düşeni, herkes
ten daha iyi bildiğini ve kimsenin bir 
diğerine "işte, izlemen gereken yol; 
bundan ayrılmanı sana yasakllyo
rum" demeye hakkı olmadığını iddia 
ediyoruz. 
Kendisine feminizmden söz edildiğin
de "feminizm beni ilgilendirmiyor, 
ona ihtiyacım yok" diyen bir kadın
dan daha. iğrenç, daha çileden çıkartı
cı bir şey tanımıyorum. 



RIRETTE MAITREJEAN 
"Aynı saatte, Bellev ille' in nıütevazi bir daire

sinde, genç bir çift, hala Ordener sokağı olayını yo
runılanıakla nıeşguldür ... Erkek, yirnıi yaşlarında, 
siyah gözlü, ince, küçünıseyici ağızlı, biraz yapnıa
cık davranışlı, içinde zayıf gövdesinin hareket ettiği 
Rus usulü bir bluz ve rengi atnıış ipek şeritli beyaz 
pantalon giynıiş biri. Kıza gelince , sanki Claudine 
de Colette 'in canlı örneğiydi, 22 yaşındaydı anıa 
ikiye ayrılnıış kısa saçlaıı ve siyah okul önlüğü üze
rindeki düz gen1!ci yakasıyla ancak 16 denebilirdi. 

Victor Kilbatchiche ve Rirette Maitrejean, sı
radan olnıayan bir çift oluşturuyordu ... " 

Guilleminault et Mahe, 
L'epopee de la revolte, 

Paris, .Denoel 1963. 

Şonuçta, hayatımı yaşamaya gittim. 
()nce, dosdoğru, entellektüe)lerin ya
nına gittim, çünkü onlarla, en azın
dan, konuşulabilir. Anarşistlerde ko
nuşmaya çok önem verilir. 
Başlangıç için, yine de bir kimliğim ol
malıydı. Bireyci anarşist mi olacak• 
tını, komünist anarşist mi·? 
Tercihim yoktu. Komünistlerde ka
dın, birlikte iş yapılsa bile öyle aşağı 
bir yer tutar ki, ona asla söz hakkı ve
rilmez. Bireycilerde de bunun hemen 
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hemen aynı olduğunu söylemek gere
kir. 
Kısacası, tercihimi bireycilikten yan� 
yaptım. 



MA Y PICQUERA Y 
May Picqueray, 1898'cle Atlantik T..,oire ' ında 

doğdu, parlak öğrenciliğini gören ilkokul öğretn1eı1i 
nin onu Kanada'ya götürn1esiyle yoksul kızların 
yazgısından kurtuldu. 

Fransa 'ya döndüğünde, tıp oğrencisi ve anar
şist Dragui 'yle tanıştı. Kısa sürede aşık oldular. Da
ha sonra, 'ınanevi babası' Sebastien Faure 'u tanıdı. 

1922 'de sendika delegesi olarak ,Moskova' ya 
gitti ve orada anarşistleıin ve genel olarak da halkın 
duru.n1unu görerek şok oldu. Resn1i bir yen1ekte şar
kı söylen1eye davet edilince Anarşinin Zaferi 'ni 
söyledi, bu da küçük bir olay 61du ... Trots�y 'den 
Mollie Stein1er ve yoldaşlarının özgürlüğünü elde 
etti, ama yine de Trotsky'nin elini sıkn1ayı reddetti. 

Fransa' da, yaralı Makhno ve ailesini karşıladı. 
Fransız basını Sacco ile Vanzetti olayıyla ilgilenn1e
diğinden, An1erikan Elçiliğine paıfün1 kol isi içinde 
parçalı el bombası gönderdi. Patlan1a öl ün1e yol aç
n1adı, aına nihayet, Sacco ile Vai1zett i  olayından söz 
edildi. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Vernet 1Çan1-
pı ' nda tutsak anarşistlere yardın1 etti ve sonunda bir 
kan1yon içinde Aln1an politik n1ültecileri kaçııınayı 
başardı. Bir kız arkadaşının yardın1ıyla, Aln1an as-

; 

kerleıinin sakallı sahte kağıtlarını imal etti. 
Bir süre Eınn1a Goldn1an ' la Saint-Tropez ' de 

çalıştı ve anti-n1ilitarist n1ücadeleye ve Louis Leco
in'ın mücadelesine katıldı. Lecoin 'ıh ölün1ü üzerine 
dostları Direnişçi'yi (aylık dergi) çıkardılar ve May, 
bunun tanıtıcısı oldu. 
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Birçok nıesleğe girdi, sonunda düzeltnıen oldu 
ve Zincirli Ördek de nıesleğini tanıanıladı. 

Çeşitli yolculukları, cezaevindeki yatışları ve 
her çeşit nıacerasının arasında, dünyaya üç çocuk 
getirdi ve onları tek - başına yetiştirdi. Kasını 
1983 'de, seksen beş yaşında öldü. 
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May Picqueray, May la refractaire, 
Paris, Marcel Julian 1979. 



JEANNE HtrMBER'f 

Anarşist anne babanın kızı olan Jeanne Hunı
bert, ·çoğunluğu doktqr, yazar, sanatçı, li berterler
den oluşan bir ortan1da büyüdü. Gebeliği önlenıe 
nıücadelesi ve yeni-n1althusçu akını, bu grubun 
teşvikiyle gelişnıişti. 

Hareketin teorisyenlerinden biri olan Eugene 
Hunıbert ile evlendi. Düşüncelerini tanıtnıak için 
konferanslar verdiler, nıahalle sohbetleıi örgütledi
ler ve sırasıyla Yenilenme, Bilinçli Kuşak ve ni
hayet Büyük Reform derg ilerini çıkardılar. 

1920' de çok kötü yasalar oylandı ve Eugene 
Hunıbert birçok kez cezaevine girdi. Serbest kal
ınasından iki gün önce, savaş sırasında bir t>onıbar
dınıanın ardından Anı iens cezaevinde öldü. Jeanne 
baskıdan kaçnıadı ve Saint-Lazare ve Fresnes ceza
evlerini tanıdı. 

Serbest kalınca, propagandaya yeniden başla
dı ve tün1 Fransa' da konferanslar verdi. Birçok eser 
ve broşür yayımladı. 

90 yaşındayken, hala Direnişçi ve Sokak dergile
rinde edebiyat eleştirnıeni olarak çalışıyor ·ve pek 
tanınnıayan eski nıilitanların portrelerini çiziyordu. 
1986 yazında öldü. 

U.cuz formüllerde boğulan kadın övgü
cüleri, gerçeğin doğasını bozan içini 
boşaltan sözcükleri yıpratarak ve ca
hilce kullanırlar: Tumturaklı sözcük
ler, tabu sözcükler, anahtar sözcükler, 
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şok sözcükler, bu esas sözcükler di
yordu. Bunların büyüsünü iyi bilen 
Muss�lini, bunlar olmasa)1dı, hedefle
nen amacı doğru ve temsil edic i sö�
cükler de olmazdı. Biz Fransızların 
böyle yığınla sözcüğü var ve bunların 
arasırıda, belediye binasından cezaevi
ne kadar tüm kamu binalarının ön yü
zündeki -gerçek olsalardı çok güzel 
olacak- sözcükler de var: Ozgürlük, 
E ş i t l i k ,  K a r d e ş l i k . .. 

' .  
�--:' .... $� 



Sebastian Faure'un konferanslarını 
düzenli olarak izliyordum ... Tıkabasa 
dolu olan bir konferans, Bilginler 
Topluluğu'nda oldu. Kışkırtıcı unsur
ların saflarımıza karıştığını ve ortaya 
çıkn1akta gecikmeyeceklerini kısa sü
rede farkettik. Benim yanımdaki iri 
yarı biri şapkasını kağıtla dolduruyor
du, bu bir kavga belirtisiydi. Gözüm 
ondaydı. Ceket kolumun altına, sağ 
avucumda tuttuğum k'üçük kauçul\ 
bir cop sokmuştum, bir arkadaşım 
kendimi savunmam gerektiğinde kul
lanmam için hediye etmişti. 
Aniden salonu süsleyen camlar civata 
yağmuru altında kaldı ve 'akkuyruklu 
kartal' çığlıkları hemen hemen her 

1 • 
yerden yükseldi. Yanımdaki adam 
.ceplerini hırsla boşaltıyo,.rdu. Ona 
ulaşmak için sandalyemin Üstüne çık
tım (uzun boyluydu ve ben 1.55 bo
yundaydım) ve onu sakinleştirmek 
için burnunun üzerine bir cop darbesi 
indfrdim. 
Çok kötü yapmış olmaliyım ki, işini 
bıraktı ve çıkışa doğru yönelmeye ça
lıştı, 'Görevleri 'ni tamamlayan arka:
daşları da aynı şeyi ya ptılar. Ama 
anarşistler beceriksiz değildir: İriyarı 
tipler çıkışta onları topladılar ve top-
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lantı düzenleyenlerle dayanışma gere
ği cebim.izden ödemek zorunda oldu
ğumuz zararın yüksekliğine bağlı ola
rak onları ıslattılar. 
Savaşa ilk girişim böyle oldu. Anar
şistlerin safında değildim henüz. 
Bu kavgayla kararımı verdim. 

\ 
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NELLA GIACOMELLI 
Nella Giaconıelli, kızkardeşi Fede ile birlikte 

öğretn1enlik dersleri görnıüşlerdi ve Nella, nıahalli 
otoritelerle anlaşnıazlık nedeniyle kanıu öğretinıini 
bıraknıadan önce, beş yıl ders verdi. 

Annesiyle ciddi çatışnıaları vardı ve 1894 'e 
doğru, yetişkin olur olnıaz, Milano ' ya yerleşnıek 
için ailesini terk etti. Toplunısal sorun onu çok ilgi
lendiriyordu. 

Erkeklerle güç ilişki kuruyordu. 1900' de bir 
intihar teşebbüsünün ardından, henüz tanınnıanıış 
kin1yacı ve anarşist nıilitan profesör Ettore Molinaıi 
ile tanıştı. Molinari çocukları için eğitnıen arıyordu. 

İkisi birlikte, kendilerini, çeyrek yüzyıl boyun
ca, basın yoluyla anarşist propagandaya adadılar. il 
Gri do del la Folla 'yı kurdular, başyazarları sürekli 
değişti ve giderek kötüleşti. 1906 ' da, bir çok kez ta
kibe uğrayan yeni bir gazeteyi, La Protesta Uma
na 'yı kurdular. Bireyci olnıalarına rağnıen, anarşiz
nıin diğer akınılarıyla da iyi ilişkileıini korudular. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Nella Giaco
nıelli, tünı İtalyan kadınlarına yönelik, savaş karşıtı 
bir nıanifesto yayınıladı. Nella, Rus Devrinıiyle da
yanışnıasını açıklayan ilk kişidir. Umanita Nova ' da 
aktif olarak çalıştı. 

Faşiznı koşullarında tutuklandı, ardından ser
best bırakıldı. Yaşan1ını, Şubat 1949' da öldüğü, Ri
vbltella 'da, Garde gölü kıyısında tanıanıladı. 

Pier Carlo Masini, 
Le due Passionarie delta anarchia in Italia. 
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Storia Illustrata 191, 1973. 
Toplumsal sorun beni çok ilgilendiri
yor. Beni coşturuyor, benim en iyi ya
nım bu. Aşka uygun olmayan, erkek
lerden nefret eden ve beğenmek için 
çok üzüntü verici ve adaletsiz olarak 
tanıdığım bu yaşamı merak etmeyen 
ben, ruhumun ve düşüncemin tüm 
enerjisini, sosyalist düşüncelerin pro
paga(\dasına adadım. 



LEDA RAF ANELLI 
Leda Rafanelli 1880'de Livourne'da doğdu, 

çocukluğunun bir bölün1ünü Mısır'da geçirdi. Doğu 
kültürüne hayran kaldı ve Müslüman dinini benin1-
sedi. 

_ �skenderiye 'de, Mısır' daki İtalyan kolonisine 
bozguncu kitaplar sağlayan U goı ·Polli adlı çok genç 
bir anarşist kitapçıyla tanıştı. Birkaç yıl sonra onu, 
Floransa' da yeniden buldu. Ev lendiler ve birlikte 
Rafanelli-Polli yayınevjni kurdular. 

Leda Rafanelli, üç yıl okula devanı etn1emesi
ne rağn1en, kendi kendine İtalyanca ve Arapça öğ
rendi �ve -kolaylıkla yazı yazar. İtalya'da, toplun1sal 
polenıiğe yönelik ve kilise-karşıtı öyküler yayın1la
dı. Daha sonra, dizgicilik-tipograflık n1esleğini öğ
rendi ve kocasıyla birlikte kendi yazılarının, liberter 
propagandanın bülten, çağrı ya da broşürlerinin ba
sını yayıni.ını yaptı. 

1908' de doğru, genç bir bireyci olan Giovanni 
Monanni'yle tanıştı. Birlikte, La Protesta Uma
na'yla ilgilendikleıi Milano ' ya gittiler. Bireycilikle
ri, onları kültürel bir girişinıe yöneltti ve Casa Edit
rice Sociale 'i kurdular. Faşist diktatörlüğe kadar, 
yirıni yıl süreyle, küçük araçlarla, sürekli yoksulluk 
koşullarında Stirner, -Nietzsche,, Kropotkin vs. 'nin 
eserlerini yayınıladılar. 

Pier Çarlo Masini, 
Le. due Passionarie della anarchia in 

Italia. 
Storia lllustrata 191, 1973. 
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Bugün -sıkıntı ve oruç gününde-, uzak akşanu 

beklerken, ay ortaya çıktı�ında içilecek olan 

kahve arzusu içindeyken çok ağır geçiyor gibi 

gelen zaınanı yanıltınak için, f)jali -kendine 

ait kadın- ve Sahar a -çüle benzeyen kadın-, 

kendileri gibi iyi ya da kütü,.ınutlu ya da ınut

suz, şansh, kurban ya da zorba olan diğer kız

kardeşlerinin, diğer kadınlann, diğer kızların 

hikayesini şarkı ediyorlardı. Çünkü bu altı 

kat karşıtlık, bu ruh prizması her kadında 

vardır. 



VIRGILLIA D' ANDREA 
Yirgill ia d'Andrea, 1890'da Abruzzes'lerde 

Suln1ona 'da doğdu. Çok küçük yaşta öksüz kalınca, 
altı yaşında rahibeler okuluna gönderildi ve orada 
öğretn1en diplon1ası alıncaya kadar kaldı. 

Bu soğuk, duygusuz ortanıda, henı incelen1e 
ve şiir tutkusu, hen1 de özgürlük özlen1i ve onu tut
sak büyün1eye 111ahkun1 etnıiş olan toplun1sal düze
nin önyargı, gelenek ve kurunılarına isyanı da geliş
ti. Bir kaç yıl ilı<:okul öğretmenliği görevini sürdür
dükten sonra, kendini tümüyle anarşist düşünceleri 
tanıtn1aya adadı. 

Faşizn1 onu sürgüne yollayıncaya kadar, j an
darn1alara ve kelepçelere nıeydan okudu. 11 Mayıs 

' 

Uyu, dünyayı değiştireceğine 
inanan zavallı kadın! 
Şimdi göksel gözbebekleri 
dinleniyor 
Ve üzgün sarışın baş sar.kıyor. 

(Poeme en memoire de Rosa 
Luxembourg) 
İn: E forse un sogno, 1920 

Anarşi, yoksulluğun, kinin ve 
boş inançların yıkılması anla
mına gelir: İnsanın insan ta
rafın dan sömürüsünün son 
bulması. Yani , yönetim ve 
mülkiyet tekelinin son bulma-
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sı. Ama aynı zamanda, yeni 
ufukların tüm bakış açısını 
içerebilecek olan bu derin ve 
gizemli dünya, diğerlerinden 
öylesine ayrı ve benzemez 
olan duyguların ve düşüncele
rin bu bilinmeyeni, insan bi
reyciliği de son bulacaktır. 
Evrenin geniş uyumunun can
lı ·parçası olan birey, kendini 
varlığının esinlerine terketme 
ve ken disine vaat ve güneşle 
dolu gibi gelen tüm bu yaşam
ları denemek- olanağına sahip 
olmalıdır. Zaman ve uzam 
içinde kendisinde tomurcuk
landığını hissettiği şeyi kendi 
içinde değiştirerek etkinlikle
rini, eğiliıulerini, gizli enerji
lerini ve yeteneklerini gelişti
rebilmelidir. Kendini yazgısı
nın hakimi olarak hissetmel-İ 
ve varlığının teknesini, tüm 
varlığının er, yüksek düşü 
olan bu limana doğru yönelt
melidir. 

(Richiamo all'anarchia, 1932) 



ITO NOE 
lto Noe (1895-1923), bir yoksul köy�ü ailesi

nin kızıydı. Zorunlu evlilikten kurtuln1ak için Tok
yo 'ya kaçtı ·ve orada önce fen1inist bir gruba, ardın
d�n. anarşist harekete katıldı. 

19 12 'de evlendi, an1a beş yıl sonra kocasını 
terketti. O zaman dönen1in Japon anarşistlerinin bel
li başlılarından olan Osugi Sakae ile tanıştı ve onunla 
özgür aşk yaşadı; 'onlara göre, bu ilişki ayrı oturn1a, 
n1ali bağın1sızlık ve karşılıklı özgürlük ilkelerine da
_yanıyordu. Aralarında Seiko (Mavi Çorap) adlı der-
ginin de bulunduğu ve orada dönen1in Japon uygar
lığını eleştirdiği ve enJekçileri savunduğü birçok 
dergi kalen1e aldı. Kendi gücünün ve evlilik yenilgi
sinin deneyin1iyle, duyguların ve çalışn1anın otono
n1isi ve kadınların cinsel özgürlüğü üzerinde çok 
durdu. 

2.8 yaşında, askerler tarafından katledildi. 

Ito Noe, 
Wilde Blumen auf unfreiem Feld. 

Berlin, Karin Kramer Verlag 1978 

Japonca dışındaki dillerde Ito Noe'nin 
çok az yazıs'ı bilinir. Hiratsuka Raicho 
adlı yakın bir kız arkadaş• ve çalışma 
arkadaşı şöyle yazıyordu: 
"Eskiden 
kadın gün�şti, 
gerçek bir insan varlığı 
Şimdi aydır. 
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Bir hasta gibi solgun, 
başka biri 
aracılığıyla görülen, 
ve başka birinin 
ışığında parlayan 
Ay." 



OTTAR VE MOA 
60 yılı aşkın süredir, Arbetaren adlı yayın or

ganı , İsveç' de anarko-sendikalist ve liberter eğil�n1i 
ten1sil eder. Makalelerinin kalitesi, rakipleri tarafın
dan bile her zan1an kabul �dilir . 

Cinsel sorunlar üzeıine yazdığı çok sayıda n1a
kalesiyle Ottar (ası l  adı Elise Ottesen-Jensen), cinsel 
bilgilenn1e ve doğun1 kontrolünü yasaklayan yasa
nın kaldırıln1ası (1937) üzerine yazarak, bir çok şey
den daha fazla katkıda bulundu. 

Elini kalbine koy ve söyle bana : Belki 
ilk çocuğunu sevinç içinde dünyaya 
getird;n ve bir ikinc·isini de -bir işçi 
�adını için bu ağır bir yük olsa bile. 
Kısa bir süre sonra, bir üçüncüsünün 
yolda olduğunu farkedinceye kadar 
cesaretle çalışmaya koyuldun. O za
man şaşkınlık başladı, uykun kaçtı ... 
Ama ağlamak neye yarar? Bir sonraki 
yıl yeniden aynı durumda olacaksın. 
Yoksul kadın, koruma önlemlerini ve 
işçi lojmanlarının .inşaasını yasakla
yan yasaların baskısı altındadır. Y·eni 
felaketlere yol açan çok sayıdaki do
ğumu ortadan kaldırmak için ne yap
ması gerektiğini bilmemektedir. Ama 
o ağlarken, zengin kadın, çocuklarının 
sayısını sınırlamak için g�rekli bilgi ve 
araçları elde etti, ve ·fazla dan bir çocu-
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ğu olursa, bu ancak 'kazayla 'dır. Ço
cuklarını bakıcılar aracılığıyla eğitebi
lir, baloya, şehirdeki yemeğe, eğlence
lere katılmaya zamanı vardır. Ama iş
ç i ler, cinsel bilgilerden herkesin ya
rarlanmasını istediklerinde, o lüks pi
liç öfkelenir, ahlakçı geçinir ve doğal 
yasaların ihlalinden söz eder ... Mülk 
sahibi sınıftan, bilginin ve bunları bir
kaç imtiyazlının değil, tüm insanlığın 
yararı için kullanmanın anahtarlarını 
söküp almalıyız. 

Moa Martin son, edebi kari yerine an arşist ga
zete Brand ve A rbetaren 'deki nıakaleleriyle başla
dı . Ne yoksu l  çocukluğu n u  ne oe köklerini unuttu. 
Tünı çalışn1ası,  n1ülksüzlere duyduğu acı nıa ve her 
türlü nıaddi, n1anevi baskıdan nefretle belirlendi . 

(Ottar 'a bir mektubundan, 1923'e 
doğru) 
Uzak bir taşrada kaybolmuş biz işçi 
kadınların sürdürdüğü yaşamı hayal 
etmeye çalış. Ne i.y·i müzik dinleme, ne 
de kadınlara yararlı eğitici bir konuş
mayı dinleme olanağı asla olur. G ün
lük yaşam: Yemek, elbiseler, yamama, 
sebze ve domuz yetiştirmeden ibaret
tir ve dünyanın düz ·mü, yuvarlak mı 
olduğunu bilmek yeter ... 
Oğu.llarımız, ev dışında hiçbir şeyi bil
mediğimizi gördüklerinde, duyguları-



na biraz da küçümseme katmaya baş
ladılar. Ve bu büyüklük duygusu, ev
lendiklerinde ve dünyada neler oldu
ğunu anlamaya çıktıklarında, yeniden 
ortaya çıktı. 

En fri tidning, Arbetaren
S yndikalistisk pressröst 60 ar. 

Stockholm, Federativs 19Şl.  
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MAR(i ARETHE F AAS .. HARDEG (; ER 
1882 'de Berne 'de doğan Margarethe Hardeg

ger, tıp eğitin1ine başlan1adaı.:ı önce PTT ' de çal ışı 
yordu ve daha o zaınandan ev kadınıydı (anneydi) . 
1904 'de, İsviçre Sendikalar Federasyonu 'nun kadın 
sekreterlik bölün1üne vekalet etti . 1906 'da en1ekçiler 
sendikasının i Ik organı Die Vorkampferin çıktı, 
onu 1 Mayıs 1907 'de Sömürülen izledi . 

Vaud kantonundaki bir grevden sonra ortaya 
çıkan Sömürülen, Yverdon 'daki Vautier sigara fab
rikasının sendikalı oln1ak istedikleri için kovulqn ka
dın işçilerini başından beri destekledi . Sendikalar, 
Vautier ürünlerinin boykotu için çağı1 yaparken, ka
dınlar bir üretin1 kooperatifi kurdular. 1909 yazında, 
patron uzlaştı ve boykot bitti ; an1a Sömürülen de 
kapandı ve Margarethe Faas-Hardegger, Sendikalar 
Federasyonu 'nu terk etti : "Deney inıinı . . .  111erkezi 
bürokrasiye ve onun hantal sahte-devletçi aygıtına 
karşi bende büyük bir tiksinti yarattı . "  

Propaganda ve sendikal oluşunıun dışında der
gi, gebeliğ i önlen1e konusundaki propaganda ve olu
şun1la da ilg i lendi : "Yaşadığın1ız toplun1da, çocuk 
düşürn1enin genellikle gerçek 9ir zorunluluk olarak 
ortaya çıkan toplun1sal bir olgu olduğunu saptanıada 
hepiıniz henıfikiriz. Anıa ben bunları yapan1ıyorun1 
ve kendisine pahalıya nıalolnıadan yasaya nıeydan 
okuyan kin1se tanın1ıyoıun1 ve biz yoksuluz. Belirte
ceğinı gebel iği önleyici yöntenılerle, han1ilelik ön
ceden sezi lebilir .. Anıa bence bu araçları isten1ek 
için, b i r  felaketin gelınesi beklenn1en1eli."  
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L'exploitee (1907-1908) 
reedition: 

Geneve Ed. Noir 1977. 

Haydi, fabrikalarda, atölyelerde, evler· 
de çalışan kadınlar; bir günlük özgür 
olun! Çalışmayı bırakın!. .. Bugün bizi 
boğan · tü�ı evlerden· çıkahm; yakıcı 
fabrikadan, toz dolu atölyeden, e·ğik 
ta vanh evlerden, hepimiz çıkalım ! Ço
cuklarımızı . ellerinden tutalım ve yeşil 
çayırların üzerine, orman kıyılarına 
oturmaya· gidelim ve bizim gibi düşü
nen ve bizim arzuladığımızı arzulayan 
yol daşlarımızla birlikte, işçi günün ü  
kutlayalım. 



CLARA THALMANN 
Bale 'da proleter bir aileçlen doğan C�_

ara Thal
n1ann, erken yaşlarda Konıünist Gençlik Orgütü 'ne 
girdi, o ve yoldaşı Pavel, Stalin politikasına karşı 
eleştirel tavırları nedeniyle ihraç edilçliler . 

. Clara, 1936 yazında, Barselona Spartakist 
Oyunlarında, işçi yüzn1e kulübünü tenısil .e�iyordu. 
Kısa sürede devrinıci olaylara karıştı. Devrinı sıra
sında POUM (troçkist eğilinıli) saflarında, ardından 
Alnıan anarko-sendikalistleriyle ve Durruti Ulusla
rarası Tugaylarında savaştı .  POUM 'a ve anarşistlere 
karşı düzenlenen kıyırn sırasında stalinci gizli polis 
(GPU) tarafından tutuklandı ve birkaç hafta cezae
vinde kaldı. İspanya 'yı terkettikten sonra, Fransız 
direnişiyle birlikte Dünya Savaşı boyunca savaşır ve 
polit ik nıülteciler için, genıiyle seferler örgü tledi. 
Savaştan sonra, yoldaşıyla birlikte ç içek satarak ve 
kendini okunıaya, yaznıaya ve yoldaş kabullerine 
adayarak Nice'e yerleşti. 1986'da öldü. 

Clara et Pavel Thalman, 
Combats pour la Iiberte, 

Paris, Spartacus/La Digitale 1983. 

Bana göre, kadının özgürlüğünü ken
disinin, savaşarak elde etmesi gerekti
ği, her zaman açıktır. İşçi hareketin
de, bu konuda, erkekler için bile uzun 
bir eğitimin gerektiği h,er zaman söy
lendi ... Ama unutmamalısın ki, tüm 
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burjuva to pl umlarında, kadın hay
vansı bir varlıktır, çocuklarının anne
sidir ... Evet, anarşistlerin, kadınların 
kurtuluşu sorunuyla her zaman diğer
lerinden daha çok ilgilendikleri söyle
nebilir ... Ve kadının kendisine verilen 
görünümü aşması için sadece çaba de
ğil ,  irade de gösterildi. Çoğu gerçek
leşti, kadınlar İspanyol devri mi saye
sin de kendilerini çok daha bilinçli kıl
d ılar, birçok sorumluluk aldılar -ön
ceden hiçbiri düşünülemezdi. .. 

Karin Buselmeixer, 
Interview mit Clara Thalman, 

in Mammas Pfırsiche, Heft 9-10/1978 



MARIE-LOUISE BERNERI 
Giovan na ile Can1 il lo Berneri' n in k ı z ı  olan 

Marie- Loui se , 1 918 'de Arezzo 'da doğd u .  Ba bası , 
faşistlerin öğretn1en lere dayattığı koşullan reddedin
ce, çocuk yaşta İtalya ' yı terketti. Anarşist gruplara 
katı ldığı Fran sa ' da psikoloj i eğitin1ine başladı ve 
1936'da, babas ı nın Guerra di Classe'yi yay ınıladı
ğ ı  Barselona' ya gitn1ek için öğreni.ı11i ne ara verdi . 
İspanya ile bu i l işkiler, devrin1ci düşüncelerini güç
lendirdi . 

Canıil lo Berneri ' nin May�s 1 937 ' de kon1ünist
ler tarafından ö ld ürülnıes inden- sonra, Londra ' ya 
yerleşti ve orada, kendini İspanya devrin1i davasına 
adadı. Frankoçu 'ların zaferinden sonra da, nıü 1 teci
lere pratik yard ın1larda bulunarak bu çalışnıasına de
vanı etti. 

Savaş boyunca, War Commentary'n in  ve 
sonra da Freedom gazetesinin tenıel teorik  etki leyi
cis i  o ld u .  Avrupa'daki ve Güney An1erika'daki yol
daşlarıyla, savaştan sonra daha da genişleyecek olan 

bir nıektuplaşnıa ağı ol uşturdu . 

Workers in Stalin's Russia'nın ve bir antalo
jinin, Journey through Utopia 'nın yazarıdır. An
cak, sadece edebi çalışnıayla tatnıin olnıadı ve hare
ketin günlük çal ışn1asına da katıldı. Politik sorunlar 
dışında pek bir şeyle ilgilenn1en1ekle birlikte, çocuk 
psikolojisiyle de uğTaştı ve Wi lhelnı Reich ' in eserle
ri ve çocuk cinselliği üzerine bir konferans verdi .  
Kendisi ve yoldaşı Vernon ·Richards, çocuklarını 
kaybettiler ve bu yaşan1 canlılığını çok sarstı . Kısa 
süre sonra Nisan 1 949' da, 3 1  yaşında öldü. 
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Marie�Louise Berneri, 
A Tribule, London 1949 

Glasgow, 22 . Haziran 1945. 
Pazartesi sabahı bir açıkhava mitingi
ne gittik ve söz almam için beni ikna 
ettiler. Biliyorsun, daha önce, açıkha
vada hiç k._onuşmamıştım ve oldukça 
garip geliyordu. Düşündüğümde, o ta
burenin üstüne nasıl çıkı p o söylevi 
yaptığımı hala kendime soruyorum. 
Herkes bana çok iyi başard.ığımı söy
lediler, a.ma yoldaşlarım öyle nazik ki, 
bunun ne derece doğr.u olduğunu bil
miyorum. Ama ertesi , gün başka bir 
gösteride de konuşmamı istediler ve 
ben, uslu kı�, oraya da gittim. Bu söy
levlerde tek hoş şey, bittiğinde kendini 
aplalca yatışmış hissetmek ;  sınavları 
geçmiş gibi, sonuçları beklemeye ge
rek duymada11 .... 



MUJERES LIBRES (ÖZGÜR ANALAR) 

Mujeres Libres, İspanya'da l 936 'dan 1939'a 
kadar faaliyet gösteren fen1inist kadın ötgütüdür. 
Anarşist basındaki tartışn1aların, an1a özellikle de 
anarşist k·adınlar arasında özgül bir örgütlenmeye 
sahip oln1a gerekliliğinin büyüyen bilincinin sonu
cudur. 

1936 Nisan 'ında Madrid'de kuruldu ve ilk ey
lenı.i Mujeres Libres dergisini çıkarn1ak oldu. Kısa 
sürede, tün1 İspanya' da 20000 üyeden oluşan 150 
gruba ulaştı. 

AMAÇLARI 

M ujeres Libres ,  işçi kadınların üç tür köleliği
ne karş ı savaşınıı anıaç edinir: Cahi llikten kaynakla
nan kölelik, üretici olarak kölelik, kadın olarak köle
lik. 

İSPANYOL ANARŞİST HAREKETİ 
KARŞISINDA 

Örgüt, İspanyol liberter hareketinin esinlerine 
kendini özdeş kılar ve kendini, libeıter hareketin ve 
de aynı sıfatla CNT (Confederacion nacional del 
trabajo) 'nin, FAi (Federacion anarquista iberi
ca) 'nın ve FIJL (Federacion iberica de juventudes 
Iibertarias) ' nın tan1an1layıcı parçası olarak görür. 
Hareket içinde kendinin tanınnıasını ister, ama iıJy
le bir örgüt birlik bozucu ve eşitsizlik unsuru olacağı 
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gerekçesiyle reddedili r. Birçok nıilitanın davranışını 
belirleyen öfkeyi ve ataerki lliği yennıeyi asla başa
ran1az. 

An1a, fv1ujere s Libres, politik eğilin1leri nede
niyle., diğer fen1ini st örgütlerle , darbeler dışında da
yanışn1ada güçlük çeknıiştir. 

.. .. 

KUL TUR 

Orgütün daha sonraki gelişin1i, üyeleıin in geç
ınişteki forn1asyon ve eğitinıiyle belirlendi. Kültür, 
hen1 kadınların özgürleşnıesine hizmet etnıel idir, 
hen1 de, anarşizn1in ve toplun1 sal devriınin daha iyi 
kavrannıasına. 

· 

Bu kültürel çalı şnıa, özellikle Madrid ve Va-:. 
lensia Mujeres Libres Enstitüleri ve Barselona Casal 
de la Dona Traballadora kanalıyla gerçekleşir. Da
hası, birçok grub u n  içinde okuma yaznıa ve genel 
kül tür kursları aç ı ld ı .  

Ü RETİMDEKİ KADINLAR 
Savaşı, sadece Cun1huriyetip savunulnıası ola

rak değil, anıa toplun1sal ve devrin1ci bir savaş ola
rak da kabul eden örgüt, kadınları üretin1e katılnıaya 
teşv ik etti . Bunu yapnıak için, nıesleki teknik for
n1asyon geliştirir ve fabrikalarda ve işçi sen1tlerinde 
ücretsiz kreşler, en1ekçi ler için halk kantin leri açıl
nıası aınacıyla kan1panya sürdürür. Tek bir ücret si s
tenı i ister. 

CiNs·E·L SORlJN 

M ujeres Libres ' lere göre ,  l iberter çevrelerde 
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çok başarı l ı o l an cinse l özgürl ük yönü nde k i önceki  
kampanyal ar .. genel kural olarak kad ı n l ara zarar ver
diler. B irçok nıi l i tanı n ,  kad ı n lan ,, te k iş levi  içgüdü 
leri ni doyurnıak olan c i n sel nesneler b iç i nı i nde k�
bul etnıeleri ,,  yoğun biçinıde eleşt iri ldi .  Mujeres Lib
res,  aşk ı n  aşı l nıası ve yüce lnıes i an la ın ı na ge len ve 
iç i nde, �rkekle  kad ı n ı n tan1 bağınıs ı z  ol arak b u l uş
tukl aı� . özgür aşkı öğüt ler . 

Orgüt,  _ _  her tü rlü  ev l i l i ğe karşıdır ve bu kurunıu 
al aya al ı r. U yeler. an nel i k  soru n u  karş ı s ı nda i k i ye 
ayrı lnı ış lard ır :  B a zı l arı , k adı n ı n  tünıüyl e  gerçekleş-
111esini n gerekl i l i ğ i n i  l:ncukta görürlerke n ,  d i ğe rl eri , 
annel i ğ.i n  .. ke nd i n i  ge rçe k le şt i rnıeni n  de �i şi �  b i ç i nı
l er inden sadece biri old u ğu n u  d üşü nür. '"fü nıü de bi 
l inçli bir an nel i kten yanad ır. 
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ÇOCUKLARIN EGİTİMİ 

Mujeres Libres '  de, eğitin1, yoğun bir ilgi çe
ker. İster okulda olsun, ister ailede her türlü otorita
rizn1 biç in1ine ve çocukların tün1 politik olarak alda
tıln1alarına karşıdırlar. Yetişkin olduktan sonra, ken
di i nançları nı  oluş turn1al arını sağlayacak rasy onel 
bir eğitin1den yanadırlar. 

Hareket içindeki bazı akın1lar gibi ,  çocukların 
tün1 sorun1luluğun un topl uluk tarafından alınnıasın
dan yana değillerdir, ania çocuğun f orn1as·yon süre
cini , okul,  ev , sokak arasında bölü nn1eden bütünlü
ğü içinde kabul ederler. İki cinsiyetten çocuklar ara
sında önyargısız , tabusuz, doğal ilişkiler önerirJer. 

SONUÇ OLARAK 
Mujeres Libres ' in gerçekleştirdikleri , dönen1in 

İspanyası b'ağlanunda hen1 büyüktür, hen1 de işçi ka
dınların kurtuluşu üçlü hedefiyle karşılaştırıldığında 
n1ütevazidir. 

Faaliyetleri, dain1a, kadınların .üretin1 sürecine 
katı ln1al arı iç in gerekl i araçl arın sağlann1ası b içi 
n1inde örgütlenn1iştir. 

Mary Nash, 
Mujeres Libres, 

La Pensee sauvage, 1977 



• • 
YENi ÇIKAN KIT APLAR 

Michael BAKUNİN 
MARX' A KARŞI EL 

YAZMALARI 
Çeviren : IŞIN GÜRBÜZ 

El- yazm aları hir anlam ıyla Bakunin' i n  

1864' ten sonra 1 .  Enle rnasyonal içi ndeki otoriter 

eğilimlere verdiği savaşımın hir he lgesidir. Günü-

müz dünyasında m et inde yer a la n  m a rksistlc r söz- BiREY YAYINLARI 
cüğü çıkarıldığında,  bi rçok mark\İ\l İn hile kabul . . . . . . . . . . .  88. . . . . . . .  Sayfa 
edebileceği ye.rinde değe rlc nd irmdcr dikkat çekici- KDV Dahil d' il  ır. . .  TL. 

P.J. PROUDHON 

MAKALELER 
.. 

Çeviren: M. TUZEL 

"Mülkiyet hırsızlıktır dediğimde, ortaya bir ilke 
koymuyorum, aksine var olan bir sonucu ortaya 
koyuyorum. Aradaki müthiş farkı kolaylıkla kavra-

cak " ya sınız . . .  
Makaleler, Peter Kropotkin'in "Pierre Joseph BİREY YAYINLARI 

Proudhon ve Düşünceleri" adlı bir yazısından ve . . . . . . . . . . . �·4. . . . . . . . Sayfa 
Proudhon' un değişik tarihlerde kaleme aldığı dört KDV Dahil 
uzun makalesinden oluşuyor. n. 



• 

YAKI NDA ÇIKACAK Ki TAPLAR 
• 

ANARŞiST KURAM 

VE 
•• • 

KOK.ENLERi 

Anarşizn1e en çok yöneltilen eleştiri şaşırtıcıdır; anarşistlerin 

özgürlükçü ya da anti-otöriter olmalarına yönelik değil de, "anarşizmin 

her ne şekilde olursa olsun örgütlenmeye karşı olduğu ve geleceğe ilişkin 

herhangi bir toplumsal öngörüde bulunınadığı'' noktasında yöğunlaşıyor. 

Karmaşık felsefi belirlemelere girmeden, yalın bir dille kaleme alınmış 

olan bu kitap bir yandan eleştirilerine cevap arayanlara, hazır bir cevap, 
bir yandan da anarşizme ilişkin samimi olarak bilgilenmek isteyenlere, 

istediklerini veriyor . . .  

OYUN 
• 

PENiS VE BEN 
Çeviren: H. İbrahim Türkdoğan 

İktidarın her türüne olduğu gibi, erkek egemenliğine ve onun 
yaratmış olduğu kültüre karşı bir başkaldırının dile getirildiği bu 
oyunda; erkek egemen kültürünün yanısıra, toplumsal rollerin 
kotladığı cinsel kimlik ve davranış sorgulanıyor . . .  
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