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E

n Kaha Anar§ist Kaynaklar, zamarun smavma direnenlerdir
- siirekli el degi§tirenler, bir yerden bir yere seyahat edenler,
cografya ve tarihin sll1ll'lanru �ar, okuyan ve yazan yeni ne
sille temasta olup her zaman bir miktar biiyiy
i en ve geli§enlerdir.
Quiet Rumours (Sessiz Rivayetler) bu kaynaklardan birisidir. Quiet
Rumours orijinal olarak 1970'lerin sonunda, Black Bear kolektifi ta
rafmdan bir bro§iirler toplanu halinde bastld1. Elinizde tuttugu
nuz bu cilt, Quiet Rumours'un U.;i.incii kez yeniden canlanmas1drr
ve daha onceki iki atas1 gibi, baz1 eklemeler yaptlarak ve yeni nesil
anar§ist okuryazarlar i9Jl gi.incellenerek orijinalini koruyor.
Bu kitap dort farkh anar§ist baski projesinin bir iiri.iniidiir.
Black Bear, bu kitabm ilk edisyonunun ortaya 9kmasmdan so
rumlu olan Londra bazh bir anar§ist gruptu. 1970'lerde dizgisi ve
baskis1 ve bazi durumlarda yaztlmas1 Black Bear tarafmdan ya
ptld1, bu bro§iirler - bu basla.daki 1, 2, 3, ve 6, 7, 8 numarah maka
leler- anar§izm ve kadm ozgiirliik hareketinin kesi§iminde yer
alan dikkat c;ekici c;aki§maya hitap eder, bu c;akl§ma zamanla bi
zim §U an anarko-feminizm olarak adlandrrdiguruz bic;imlendir
meyle ba§layan c;aki§madrr.
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70'ler on ytlnun sommda Black Bear dagtlsa da, kolektif ener
jiyi ingiltere'de niikleer kar§Ib hareketin yiil<selen baskisma yon
lenclinnek adma, bu bro§iirler hareket �evrelerinde yollamu bul
maya devam etti. Rebel Press'le i§birligi i�risindeki bir grup anar
§ist kitap sabos1 olan Dark Star Kolektifi, 1984'te, bu talebin kitap
formundaki alb bro§iirii yaymlamak i9n yeterince biiyiik oldu
guna karar verdi ( orijinal Quiet Rumous antolojisi).
2002' de Dark Star, giincelle§tirilmi§ ve geni§letilmi§ Quiet Ru
mours' u piyasaya siirmek i9n Dark Star'm ''Untying the Knot''
("Diigiimii <;ozmek") bro§iiriinii , alb orijinal Black Bear bro§iirii
niin e§le§mesini ve Cathy Levine'in ona i§aret eden yarub "The
Tyranny of Tyranny" ("Tiranm Tiranhgi") ile birlikte Jo Free
man'm pek iinlii olmayan "The Tyranny of Structurelessness"
metnini ("YapISizhgin Tiranhgi'ru") basan AK Press'le i§birligi
yapb. Bu metinler kadm ozgiirliik hareketinde onem kazanrm§
olsa da baz1 noktalarda anar§ist ilkeler ve pratikle �eli§kilidir. Dark
Star, kadm hareketinin en nihayetinde anar§ist bir toplum gorii
§iinii tarumlayan devrimci e§itlik politikasina bir bah§ sagladigiru
iddia etti. "Untying the Knot'' melninin kar§1 kar§1ya kald1gi nastl
orgiitlenecegimiz tarb§mas1 (neden orgiitlenecegimizden ziyade),
terimler ve 9karlar degi§mi§ olsa bile 1984'te oldugu gibi bugiin
de kritik bir §ekilde onemlidir.
Boylece §imdi bir gelenek haline geldigi iizere, Quiet Rumo
urs'un ii�cii baskis1 boyut a<;1smdan geli§ti ve anar§ist hareketin
�agda§ tarb§ma ve ara§brmalarmm kii� bir boliimiinii olu§tu
ran ii� yeni makale i�riyor. (En nihayetinde) Cinsiyet ikiliginin
manbgirun sorgulanmaya ba§landigi sosyal ve politik baglam i�e
risinde feminizmden bahsetmenin an1ami nedir? Bu kitabm ikinci
baskis1 ortaya <;lkbgindan beri on ytldrr, queer ve translarm haklan
i9n miicadele, bireyler olarak bize en �ok uyumlu goziiken ozde§
liklerimizi ifade ebnek i9n verilen miicadele i�erisinde merkezi
bir yer ald1. Queer feminizm i9n bunun anlarm nedir? ingilizce
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kon�an diinyarun geli§mesinde ve anar�ist hareketin son on yih
boyunca daha da fazla meydana geldigi gibi bu kavramlann ke
s�mesi ve birbirine girmesi dururnunda biz ne yap1yoruz? Sally
Darity (.Anarcha Library'nin editorii ve yarabcrs1) ve J. Rogue ve
Abbey Volcano (Queeri ng Anarchism AK Press koleksiyonunun
editorleri) bu koleksiyonun fo;i.incii baskisma kabhmlan s1rasmda,
bizden once ayakta duran yeni anar�ist kes�imsellige �ret eden
yeni ozd�lik kes�imlerini ac;tl<ladi.
Ayrn zamanda, anarko-feminizm bu kitabm orijinal olarak der
lenmesi ve bastlmasmdan sonraki ytllar boyunca kaymalara ugra
d1gi ve de�tigi halde, Dublinli Devrimci Anarko-Feminist Gru
bun bu cilde katktlan srrasmda belirtti.gi gibi bu kavram hayati bir
kavram olarak kalmaya devam ediyor. Bu grup ''Bizim miicade
lemiz, sonradan akla gelen bir d�iince ya da dikkat daguukhgi
gibi kabul edilmeyi degil, diger bask! bi<;imlerine kar�1 miicade
leyle birlikte kavga etmeyi gerektirir'' diye yaziyor. Bu cildin yeni
den basimI bu ihtiyaca seslenir, bir hareket olarak geldigimiz nok
tayi kutlar ve heniiz gelme� olan miicadele yillanna �aret eder.
Bu kitabm, hareketin kritik ve uzun siireli bir kaynagi olarak bii
yiimesine devam etmesi ve diinyadaki geni;lerin, rrksal adalet ak
tivistlerinin, queer ozgiirliigu ii;in orgiitlenenlerin, feminist ve
anar�istlerin gelecek nesillerinin kendi hikaye ve stratejilerini bu
rada toplanan makalelere eklemeleri bizim umudumuzdur. Biz
bu onemli projenin bir pari;as1 olmakla gurur duyuyoruz.
Eylill 2012

GiRiS

Da r k St a r Ko l e kt ifi

eneath Paving Stones (Kaldmm T�l Albnda) kitab1Brun bastlmasi, bir kitap formabnda yeniden bastlml§ olan �e
The

anrun

§itli durumcu (sitiiasyonist) br�iirleri bir araya getirdi. �u an Re
bel Press'le yeniden bas1lan anar§ist ve anarko-ferninist bro§iirleri
bir araya getiren ikinci antolojiyi ortaya 9-karrnaktan dolayi mut
luyuz. Bu frrsab, bro�lerin anar§ist fikirlerin yaytlmasmda
onemli bir rol oynad1guu one siirmek i9n kullaruyoruz, umut edi
yoruz ki biz onlar1 iiretmeye devam edecegiz ve diger gruplan bu
pratigi devam ettirme konusunda destekleyip te§vik edecegiz.
Ama hem radikal arenada hem de ticari basrm/kitap satl.§1 arena
smda g� bir �all§ma deneyimine sahip olan bir grup insan ola
rak, bizim bu antolojileri iiretme kararuruz da son derece pratiktir.
Bro�iirlerin ve makalelerin izini siirerken ytllaruruz1 verdik ve
bunlarm miimki.in oldugu kadar ula§tlabilir olmasinI umuyoruz.
Kitaplan "srradan'' insanlar i9n ula§tlmas1 zor olan ozel oolilm
lerde tutmaya devam eden kiitiiphanelerin bro§iirleri saklamalan
pek olas1 degildir. Bu antolojideki yeniden bastlan biitiin bro§iir
ler, bir zamanlar "yerel, arkada§ canlis1 radikal kitap9larinIZda"
bulunurdu ya da radikal basunlar aractligt ile mailler yoluyla yay
gm bir §ekilde ul�tlabilirdi ve de �ok geni§ bir §ekilde dol�rm
dayd1. Ne yazlk ki, radikal kitap9larm/yerlerin, tek seferlik yaym
larm vb. azalmas1 konsolidasyon ve para odakli ticari kitap�arm
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arbnas1yla birlikte, bu sab§ yerleri giderek azalmakta ve bir kita
bm ticari bir alanda yerle§me §an51 bir bro§iir olarak yerle�e §an
smdan i;ok daha yiiksektir.
"Eski bro§iirleri neden yeniden bas1yorsunuz'' ele§tirilerinin
bize kar§1 yonelecegini bilrnemize ragmen, bu brO§iirlerin tarihsel
ve devam eden bir onemi oldugundan §iiphemiz yoktur. Aynca,
yeni/geni; yolda§lara onemli i§leri korumak ve nakletmek ic;in
ara§hrrna yapmakla ilgili bir oziir dilemeye ihtiya� duymuyoruz.
Anar§izrnin giderek gozden dii§meye ba§lamasma ragmen, bu i§i
sadece ticari yaymctlara brrakmak bize biiyiik bir sorurnsuzluk
gibi goriiniiyor. Buradaki tek seferlik kattlnnctlarda oldugu gibi,
Anar§ist Bookfair'in diizenli ziyareti;flerinden "Anarko-fenUnizm
iizerine herhangi bir §eyiniz var rm?" sorusunu duydugumuz her
an bizim bu bro§iirleri yeniden basmarmz1 hakh i;ikafacaktrr. Tabi
ki bu bro§iirlerin yeniden bastlmasmm anarko-feminizm hakkm
daki tarb§mayi giidilleyecegini ve burada yiikselen daha geni§
kapsamh konulari te§vik edecegini umut ediyoruz. Dark Star'm
yeniden basngi ilk bro§iir The Tyranny of Structurelesness met
nini klsa bir siire soma The Tyranny of Tyranny takip etti. Orijinal
olarak Dark Star tarafmdan yeniden bastlan bu iki ayn bro§iir,
Untying the Knot: Feminism, Anarchism & Organization (Rebel
Press'le ortak bastlan) gibi aym konuyu ele ald1. 0 yiizden Dark
Star'm �ogu, diger kolektiflerin ve kiii;ik
i gruplann kar§tla§hgt i;e
§itli problemlerle kar§tla§an Bookshop Collective'in iiyesiydi. The
Tyranny of Structurelessness orijinal olarak Kadm Ozgiirliik Ha
reketi'nden ve onunla baglanttl1 olan bilini; yiikseltme'den i;ikma
sma ragmen (bunu bir anar§ist �ali§ma olarak gormek ii;in i;aba
rmzm olmadigrm belirtmemiz gerekir), hiyerar§ik olmayan i;a
h§ma yontemleri olU§turmak ic;in ara§trran bir grup olarak hemen
bizimle ve daha geni§ olarak iilkedeki bir�ok liberter grupla bag
lanhh bir metin olarak fark edildi. Bu bro§iirii kendi ba§ma bir bro
§iir ve bu tiir gruplar ic;in de bir tarb§ma metni olabileceginden
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yeniden basbk. Bu bro� konuyla devam eden ilgisini abnbla
mak i9n;
Angry Brigade {Klzgm Tugaylar) olaylanm yapanlar, bir kitle ha
reketi olarak ortaya 91<mad1gi, kal,;lllllmaz olarak elitist bir gizli
likte kaldiklan i9n rahat edemedi. $imdi bakmca bu sonuc; kac;i
rulmaz goziikiiyor. Zamarun en onemli rnetinlerinden birisi, in
formal liderlerin ozellikle demokratik olrnad1g..ru ve iNTERNET
iDEOLOGLARI SAHTEKARLIKLARI iLE ONLARIN DEMOK
RATiK POTANSiYELLERiNi <;ARPITIIGI ZAMAN OZEL
LiKLE BUNUNLA BAGLANTILI OLDUGUNU GOSTEREN Ty
ranny of Structurelessness metnidir. (biiyiik harfler bizim). John
Barker, Torn Vague'niin Anarchy in the U. K. kitabinin incelen
rnesi (Transgression, No 4).
Yapdar hakkmdaki baz1 noktalanru ele almak istiyorum. Belirli
spesifik alanlarda, rnesela eylemleri orgiitlerken, bOyle bir yap1
(merkezi ve hiyeraq;ik olmayan) halkm liderlerine sahip olma
d1gi. ic;in i§levseldir, ama orgiitlenme ac;1smdan degildir. Size ke
sinlikle Untying the Knot ic;erisindeki The Tyranny of Structure
lessness'1 okurnaruz1 tavsiye ederirn.
Pratikte, te§vik ettiginiz hareket bic;imi, yapinin var olmarnas1
(onlann sesini kisabilecek ve karars1z ve fikirleri hakkinda ken
dine giivensiz olanlan daha one c;ikarabilecek olan durum) ken
dileri ic;in iyi olan informal liderler tarafmdan yonetilir. Bu grup
lar i§c;i s:uufinin daha c;ok kabhrnrm engeller, c;iinkii i§c;i sm16.
daha c;ok orta s:uuf c;evrelerinden olu§turulan arkada§ hiziplerini
ve ozellikle de grup hareketi toplanblanrun/eyleminin DI$1NI
temsil eder. (Organize 51' de bir AF iiyesi bir rnektuba cevap ve
rirken.)

0 zaman bize mesele sanki hala buymU§ gibi goriindii;
Untying the Knot'la birlikte ortaya 9-kan meseleler, anar§istleri
okurken orgiitsel pratigi anlama a<;ISmdan ozseldir. (Biz aynca
Workers Council {i§9. Konseyleri), Miner's Next Step (Madencile
rin Bir Sonraki Adnru) ve ispanya' daki deneyimler gibi konulan
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c;�anlan da destekliyoruz.) Untying the Knot'ta yer alan bro§iir
ler, bizim iizerirnizde dogrudan ve pratik bir etk.iye sahipti. Bizim
giinliik pratikte ele almak ic;in giri§imde bulundugumuz problem
lere hitap ediyorlarch. Uretim arac;Ianm elinde tutan Uluslararas1
Anarko-Sendikalist demeklere, yiikselen :i§c;i Konseylerine, devra
lan kirac:tlara vs. dair her gece di.i§lerirnize giren hayallerimiz, bir
kitaw L?Ietmeye c;all§marun giindelik gerc;ekligi kar§1smda ezilip
�ld1.'I
g""s-'-'
Bu bro§iirlerin gi.indeme getirdigi sorunlar ve o donemin radi
kal hareketlerin belirli ooliimlerinde uyandrrdiklan kabullenme,

Kadm Ozgiirliik Hareketi'nin belirli taraflan ve Anar§ist Hare
ket'in soylemleri arasmda muhtemel bir diyalogun belirli bir alaru
olabilecegi onerisinde bulunuyor gibi goriiniiyor. Cathy Levine
tarafmdan ac;ik hale getirilen bir durum:
Mastiirbasyon gibi anar§izm de bizim irrasyonel ve sorgulanmaz
bir §ekilde bahsetmekten korktugumuz bir §eydir, 4'iinkii ondan
korkmamak bizi onu soru§turmaya, ogrenmeye ve sevmeye yo
neltebilir. Mastiirbasyonun delilikten daha fazla fayda saglayabi
lecegini dii§iinen herkes i9n, bir anar§izm �all§mas1 §iddetle tav
siye edilir, Bakunin'in onun en radikal sosyalist kar§Ib (Hasm1)
oldugu zamandaki Marx' a kadar ...

Bir dalga, bir egilim, her ne dersek, o zaman ortaya 9kti, so
nunda kendisini anarko-feminizm olarak tarurnlach. Anarko-femi
nizmin anar§ist hareket tarafmdan kollar ac;tlarak kar§tland1grm
soylemek dfuiistc;e olmazd1, $ubat/Mart 78, Zero'nun 5. sayism
daki §U rapora bakabiliriz:
Warwick' ten beri diizenlenen Giineydogu ve Londra Anar§ist Li
berter Konferans1, ii� ytl once Essex Oniversitesi'nde 27/28/29
Ocak'ta yapdd1. Cinsel politika ve ileti§im iizerine diizenlenen bu
konferansa 150 civar1 ki§i kabld1. Bu konferansm Anar§ist hareket
tarihinde bir doniim noktas1 olacagiru umuyoruz.
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Ati:ilyeleri ve diger konferans detaylanru sonlandmnak ic;in
Curna gecesi daha once planlanml§ bir toplanb yaptld1. Biitiin ka
dmlar ve biitiin erkekler ic;in zaten planlaruru§ olan ve cinsel po
litikalara meydan okuyan ati:ilyelere dair gi:isterilen dii§manl1k
tan §U a9ga 9kh ki cinsel politikalar meselesi iizerinden bir kar
§lla§ma biitiin hafta sonunu egemenligi albna alrm§ gibiydi.
Ati:ilye c;al1§malan ba§lad1gt s1rada bu ortaya 9kb; cinsel politika
lar iizerine olan ati:ilye c;all§malan ister istemez konferansta neler
olup bittigini tarb§trken, cinsel politika iizerine olrnayan ati:ilye
c;ah§malanm da etkiledi ve bunlar cinsiyetc;ilige yi:inelik dii§
manca c;ab§manm i:itesine gec;emedi.
Kadm ati:ilyesi, bizim anar§izmimiz ve bizim feminizmimiz ara
smdaki baglanbyi netle§tirmeye c;ah§bgtm1z uyurnlu destekleyici
bir tarb§ffiayla ba§lad1. Genel olarak hem otonom bir kadm hare
ketine hem de anar§izm ic;erisinde feminizmin geli§mesine duyu
lan ihtiyac; konusunda uzla§dd1. Bu hissiyatlar, anar§izm ic;eri
sinde hic;bir cinsiyetc;ilik emaresi gi:irmeyen ve patriyarkal baslayi
onemsemeyen konferanstaki baz1 erkekler tarafmdan payla§11rn1yordu. Konferans boyunca ara sira kadmlar kiic;iim.sendi ve ha
karete ugrad1 ve gi:irii§leri degersiz gi:iriildii - genel olarak bizirn
cinsiyetc;ilik iddialanmizla "hakarete ugram1§" oldugunu iddia
eden erkekler tarafmdan.
Bazdanmiz orada olanlan yap1cr olarak degerlendirirken bazda
nmiz morali bozuk olarak ayrdd1. Sonuc;ta, feminist ve e§cinsel
siyasetin onlarm i:ifkeli giizel kafalannda yiikseldigi ve konfe
ranstan c;ekip gihneyi reddettikleri bir konferans oldu. Essex,
yeni Sexpol hareketi bilincini ta§1yan anar§ist siyaset konferans
lanrun ilki olabilirdi, ama eskilerin sonuncusu olan bir konferans
olrnas1 gerektigine karar verildi. Anar§ist hareket, erkeklerin ka
dinlar iizerindeki baslas1 konusuyla ilgilenene kadar ba§ans1z
olacakbr ...

Anarko-ferninizmin ailar§iSt hareketin bazi ooliimlerini alma
Sllllll iizerinde durmayi kesinlikle istemeyiz, ama anar�istler ola
rak yenilikleri kabul etme konusunda timdugumuz kadar aha ol
madiguruz1 kendimize habrlatmak zorundayiz. Geriye donilk ola
rak anarko-feminizmin baz1 gorii�leri �imdiki gorii�lerle uyumlu
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goriinebilir. "�isel olan politiktir'' slogaru, ''Rimbaud hayah de
mtir dedi, Marx diinyayi donii§tiir dedi" s6zlerinde goriilebilir ve
giindelik hayatJ.n devrimi i9n Durwncu talep ic;erisinde g0riilebi
lir ve iistelik daha tatsiz bir gelenek olan ''hem c;ayi demleyen hem
de yazi yazan haline nastl gelebildik?" gelenegi ic;erisinde goriile
bilir.
Ne mutlu ki Black Bear anarko-feminist baskis1 orijinal Quiet
Rumours'u olU§hlran alh bro§iir iiretti, bu frrsah anarko-feminist
fikirlerin asla etkileyemeyecegi yayincrhk projelerine bir katktlari
olarak takdir ederek kullanma k istiyoruz. Bu yaymlann arasmda
bu bro§iirler sadece anarko-feminizme genel bir bah§ ac;is1 sun
makla kalmaz, aym zamanda hem Kadm KurtulU§ Hareketi hem
de anar§izmin miikemmel ve net bir ifadesini sunar.
Peggy Cornegger'm Anarchism: The Feminist Connection (Anar§izm: Feminist BaglantJ.) kitabmda gozlemledigi gibi:
$u anki kadm hareketi ve toplurnun radikal feminist bir <;oziim
lemesi liberter dii§iinceye daha �ok katki yapmI§hr. Aslmda be
nim gorii§iim ydlardir hem teori hem de pratikte feministlerin bi
lin�siz anar§ist olduklandir. $imdi ana!§izm ve feminizm arasm
daki baglantmm farkma varmaya ve bu <;er<;eveyi dii§iince ve ey
lemlerimizde kullanmaya ihtiyacrm1z var.

The Anarchist Feminist Magazine'nin (Anar§ist Feminist Dergisi)

1985 kl§ sayismdaki bir Quiet Rumours incelemesi §Dyle s6yliiyor:
''Umut ediyorum ki bu taslak bu koleksiyonu okumaruz ve ooyle
devam etmeniz i9n ilham verir. Anarko-feminist yaztlara 70'ler
den beri neler oldu?"
Bu geriye d0nii§lii antolojiyi sadece eski metinlerin onemli bir
koleksiyonu olarak degil, gelecekteki tarh§ma ve degerlendirme
ler i9n bir ilham kaynagi olarak okunmas1 umuduyla sunmaktan
mutluluk duyuyoruz.

SESSiZ RiVAYETLER
Bu Antoloji y e B i r G i r i §

Ro xa n n e Du n ba r -Or t i z

akm Zarnana kadar Anar§izm v e Feminizm terimleri ayru

Yciimle i9nde nadiren bulundu, arna daha

biitiinsel bir bi9rnde ili§kili olarak yorumland.I. Ashnda anarko-feminizm bir ok
az

simoron gibi goriinecekti ki Emma Goldman bu konuda �ogu ki
§inin onu anarko-feminist olarak tarumlayabilecegi tek ornek ola
rak ooyle gorillmesini engelledi.
Bu anar§ist feminist ve onunla ilgili olan onemli koleksiyonla
birlikte, bir asrrdan fazla bir zarnandrr, �arp1a kad.In anar§ist kah
rarnanlar kolektif hafJ.zanuza geri yiiklendi. Ve bu koleksiyon sa
dece, okuyuculan anarko-feminizmin Lucy Parsons, Mother
Jones, Jessie Bross Llyod, Hortensia Black, Sarah Ames, Lizzie
Swank Holmes, Johanna Greie, Kate Austin, Helen Keller, Louise
Michel, Azecena Fernandez Barba gibi kad.In onciilerine ve bin
lerce diger tarihsel figiirler ve �agd� anarko-feministlere yonlen
dirmesi gereken bir omektir.
Ceremesini �ektigimiz tarihi amnezi, y�aIIUilllZl ve kaderi
mizi kontrol eden devlet otoritelerine, askeri-endiistriyel medeni
yete ve kapitalist hrrsizlara iyi hizmet etmektedir. Altrm§h yillann
kurtulU§ hareketleri bizi baglayan zincirleri krrd.I. Bunu yapan ilk
nesil oldugumuzu dii§iinerek, bir §eyler ogrenebilecegimiz ve og
renmek zorunda oldugumuz, ilharn alabilecegimiz ger�ek asi kah
rarnanlannnz oldugunu ke§fetmemiz gerekir. �u anki gen� neslin
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�ogu, bunun gibi kii� yaymlann baztlannda yoksa, g� mii
cadeleleri gormezden geliyor. Ana alam bas:tn.lll ve ders kitaplan
run a<;tl< sahteliginin bombardunaru albnda proaktif degil stl<ltl<la
nihilist olduk.
Giizellik mitinin ve ti.iketim kiilti.iriini.in tutsaklan olarak ozel
likle gen� i.§9 sll1lfi kadmlan kandmld1. Son yillarda eri§ilebilir
olan radikal tarihin bir araya getirilmesiyle, ozgiirle�tirici kadm
modeller zorlukla kendilerine yer buldu, sadece bir ya da iki ikon
ya da Florence Nightingale tarz1 �ifacr bir kadm o kadar. Voltairine
de Oeyre, Emma Goldman ve Charlotte Wilson gibi kadmlar, ka
dmlar daha se�e (oy kullanma) hakkma sahip olmadan once bile
bagrmsizhgi, dogum kontroli.inii savunmalan ve evlilik k�1b ol
malanyla ba�ka tiirliiydiller. Onlar, hayatlan boyunca hareket ha
linde olan, geni§ ya da kii� topluluklara konll§an, eylem ve sos
yal..politik ele�tiri �agns1 yapan ajitatorlerdi. Kendi ozgiirliik anla
Nlannda anar�ist erkeklerden �ok daha ileriydiler.
T1pki bugiin oldugu gibi, erkekler sadece onlara has ayncalik
lan degil ayru zamanda kendi iisti.inliik hissiyatlarinI b1rakmayi
zor ve d�iinillemez buluyor. Bagimsiz radikal kadmlar, e�itlik
beklerlerse genelde yalruz y�ar. Anarko-feministler olarak gore
vimiz diinyayi degi§tirmekten daha az bir �ey olamaz ve kahra
man oncilllerimize dam�mak zorundayiz.

NEDEN ANARKO-FEMiNiZM?

Dev r i m c i A n a rko-fe m i n i s t G r u p,
Dubl i n

Neden Anarko-feminizm?
AG, irlanda'da Dublin' de anarko-feminist kadmlardan
olu�an bir gruptur. Bizler hepimiz feministiz ve kadmlarm

R

ikincil varolu�unun farkmdahg1 konusunda birle�tik. Bizim
miicadelernizin diger baski bic;imlerine kar�1 miicadelelerle yan
yana olmaya ihtiyac1 vardir, akla sonradan gelen bir dii�iince
ya da oyalanma muamelesi gormemelidir. Biz hepimiz anar�is
tiz, ic;erisinde hepimizi hakimiyetine alan ve hepimizi s0miiren
kapitalist ve patriarkal topluma alternatifler yaratma ihtiyacma
olan inanc1miz bizi birle�tirdi. RAG haftahk olarak bizim ic;in
onemli olan konulan tar�mak ic;in toplanir. The Rag adh der
ginin be� say1srm c;ikard1k ve ara sira ac;ik toplanblar diizenli
yoruz. A�agtdaki makale bizim "Neden Anarko-Feminizm?"
ismini verdigimiz bir ac;1k toplantmm notlarmdan yazilm1�br.
Kisa bir makale ic;erisinde pek c;ok konuya deginiliyor, burada
tarti�ilan konularm daha derin bir c;oziimlemesi ic;in liitfen Rag
dergisine bakmiz.
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Anar�izm Ned ir?
Kimi zaman, ozgiirliik.;ii sosyalizm olarak tarum.lanan anar§izmin
nihai amacr total bir demokrasidir- her insarun hiikiimetin kendi
sini temsil etmesine dayarunadan hayabru etkileyen konularda
dogrudan soz s0ylemesidir. Bu devletin, hiyerar§inin ve smtlh
toplumun ytl<tlmasrm ve yerel konseyler ve onlann yerine ges:ebi
lecek �agtdan yukanya hiyerat"§ik olmayan orgiitlenme sistemle
rinin kurulmasrm gerektirir. Gii�ii bir parti tabaru hareketi ve ra
dikal bir demim i� orgiitlenmeye ihtiyas: vardrr. Bunu yapmak,
haklomlZl savunmak ve kendi kaynak ve yabnmlaruruzm diizen
lenmesini kontrol altma almak i� miimkiin oldugunca s:ok insa
nm �isel olarak yabrun yapmas1 gerekir.

Sin1f ve Fe m i n i zm
Anarko-feministler, biitiin kadmlarm kadm olarak baski altmda
tutulurken, ayru deneyimleri y�amadigtna dikkat s:ekerek, srmf,
rrk, yetenek ve LGBTQ meselelerinde bir kavraN ge�tirmeyi de
n�tir. Kendimiz hakkmda ve ayncaliklar hakkmda farkmdalik
ol�turmayi, kiiresel kadm miicadelesinden ogrenmeye s:�1yo
ru.z.

Anar§ist bir perspektiften baktld1gtnda baz1 anar§istler, femi
nizmi srmf miicadelesinin "gers:ek" meselesinden uzakla§trracak
bOliicii bir mesele olarak goriiyor. Anarko-feminizm sag olsun,
anar§ist yakl�un cinsiyet�igin varhgiru ve bunun kapitalizmin
sona ermesiyle ortadan kalkacak kii� bir yan sorun olmadigint
giderek daha fazla kabul ediyor. �istler siirekli olarak biitiin
patriyarka deneyiminin srmfla ili§kisi oldugunu vurguladi, bu
b�ka bir hakikati onemsiz gosterebilir ki; srmf deneyimi cinsiyete
gore far�rr.
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Geleneksel anar§ist diyalog ic;erisinde, devrimin mekaru �ye
ridir; feminist bir perspektiften aile ve beden bu �b§marun ek me
kanlandrr. Bu bizim tarn olarak ele ge9r11lek i9n azim1i olmanuz
gereken "iiretim aracmuzdrr".

Anarko-fe m i nist Ozd e,lik
Anarko-feministler, genel olarak kendilerini anar§istten ziyade fe
minist olarak etiketlemeyi daha rahat bulur. Kendisini bu kavram
lardan ikisiyle de nitelendirmeyen c;ogu �inin, kadm ve erkekle
rin §imdiki ekonomik ve politik sistemin oziinii sorgulamaktan
daha c;ok e§itlige sahip olmalan gerektigi onciiliinii kabul etmeye
istekli olmalan bu yiizdendir. E§itlige inandt8J. iddiastru ortaya ko
yan pek c;ok �i bile, kapitalizm dt§mda bir Yil§filIU tahayyill et
mez ya da ekonomik sistemlerin e§itligi etkiledigini hie; hesaba
katmaz. Anar§izm aym zamanda negatif c;agrt§nnlardan da c;ok
c;e�tir, mesela kaos ve §iddetin yanh§ bir §ekilde �kilendiril
mesi gibi. ironik olarak, bazI anar§istler kendilerini feminizm eti
ketiyle �kilendirilen negatif c;agrt§nnlardan dolayi feminizmle
ozde§le§tirilmekte isteksizdir. Kapitalist sistem kendisine ac;tl< bir
tehdit olU§turan kavramlarm anlamlartru bulandrrmakta c;ok etki
lidir. Bize gore kendimizi feminist ve anar§ist olarak adlandrrma
rmz onemlidir ve biz bunu ozgiirliige giden bir yol olarak goriiyo
ruz.

Aynillk Deg i l, E'itl i k
Gerc;ek e§itligm herhangi bir kapitalist sistem ic;erisinde eri§ileme
yecegme inaruyoruz. Kapitalizm sadece e§itligm kabul edilebilir
bir yarulsamastru vermek i9n yeterli olacaktrr. ilk feministlerin ug
runa cesurca sava§b.8J. idealler, §imdi tamamen armdmlnu§, steril
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ve pembe kiz giicii olarak bize geri sabld1. $imdi seksi olmak ko
§uluyla her ne istersek onu olabiliriz - politikacr, atlet, bilim insaru
ya da "ev harunu". Feministlerin kazarumlan galip geldigmde
a91< olmaya ihtiyacnmz var, bu biitiin insanlar i<;in ger<;ek ozgiir
liik ad1 albnda olmahdrr, taviz ya da imtiyaz adi albnda degi.l. Ger
<;ek feminizm, ger<;ek anar§izmle ozsel olarak e§itlenebilecek olan
tarn bir toplumsal yeniden yaptlanmayi gerektirir.
Feminist hareketin yanh§ kavramsalla§trrmalarmdan birisi, ka
dmlann erkeklerle e§it olmasmm bizim onlarla ayru olmam1z
gerektigi. gibi anla§1lmas1drr. Kadmlar e§it bir §ekilde s0mii
riiye eri§mek i<;in alelacele modern i§ maratonuna kattld1. Pek
<;ok kadm kendisini hem d!§anda hem de evin i<;erisinde <;ifte
vardiyah bir i§ deneyimi i<;erisinde buldu. Kapitalizm patriyar
kayi etkili bir §ekilde kullanrm§br ve pek <;ok bi<;imde onunla
ili§kilidir - mesela etkili bir tiiketim ve kontrol birimi olarak <;e
kirdek ailede kullanrm§hr. Kadmlarm <;ocuklarrm iiretirken ve
biiyiitiirken, evi idare ederken, hasta ve ya§ltlara bakarkenki
<;ah§mas1 kapitalizm alhnda degerli kabul edilmez. Kapitaliz
min deger sistemi, kar odakl1d1r, sadece kar fuetenler iiretici
olarak goziikiir.

Queer Fe m i n i z m
Feminizm ve queer teori arasmda <;akI§malar mevcuttur (queer
kabaca toplumsal cinsiyete genel diizene/verili diizene uyma
yan cinsellik olarak tarumlanabilir). Anarko-feminizm cinsiyet
degi§kenligini, dogumdan itibaren cinsiyetin olU§umunu bir
eyleme/konu§ma/dii§iinme bi<;imi olarak tarur. Toplumsal cin
siyet ikiliklerini tarurken, anarko-feminizm toplumun insanlan
"erkek" ve "kadm" olarak ikiye ayird1gmm, kadmlarm ve kesin
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olarak belirlenmi§ cinsel kahplara uymayanlarm baskt altmda
oldugunun farkmdadir.
Zengin kapitalist iilkelerin cinsellik ve cinsiyete dair farkhhgt
konusunda bir kabul olsa da, en nihayetinde bu kabul en son
a§amada olabilecek bir devrimci gii� olarak degil de bir ya§am
bi�imi olarak kabuldiir. Kapitalist sistemlerin, devletlerin ve
patriyarkanm ytlo.h§t, varolu§un farkh bi�imlerinin (cinsiyetle
rin, cinsel rollerin, aile yapilarmm. . . vs.) patlamasma yol a�abi
lirdi.

Patriya rka ve E rkekl er
Kadmlarm e§itligi i�in miicadele etmek "cinsiyetlerin sava§
alaru" olarak �er�evelenmi§tir. Bununla birlikte feminizm, eril
toplumsal cinsiyet rollerine stlo. s1ktya baghhk, i§ diinyasmda
"saglama" gorevi1, e§it ebeveynlik haklan, patriyarka altmda
erkek baskts1 gibi konularda giderek artan bir bilince yol a�.
Erkek baskts1, feminist hareketin bir iiriinii ya da onun bir go
zetimi olarak yanlt§ anla§ild1. Yine de feminist diyalog aract.h
giyla, erkeklerin ya§amlan ve deneyimlerinin bu yonlerini tar
h§mak i�in bir alan a�dmaktadir. Erkekler ve kadmlar arasm
daki pro-feminist dayaru§ma, bu konularda anlamh gedikler
a�abilir.

An l a mh Refo rm
Feministlerin �abalanna bagh olarak kadmlann hayabnda bir�ok
degi§iklik meydana gelmi§tir. Bu degi§iklikler, oy kullanma hakkt,

1 Sadece diger i;;�ann ihtiyai;;Ian ii;;in i;;ah§mak, i§in esasI olan konulardan
uzak tutulmak gibi bir anlamda kullaruhyor. (i;;.n.)
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ev d�mda c;ah§ma haklo, iicret e§itligi yasas1, ev ic;i §iddet yasas1,
vs. gi.bi konulan ic;erir. Anar§izmin tersine, feminist ideoloji kapi
talist reformu kabul edebilir ve etmi§tir. Hatta anlamh reformlann
-i§c;i sendikalan hareketleri, rrkc;ihk kar§1b. c;ah§malar, toplum hiz
meti ve kadmlann ozgiirliik hareketi araahgiyla- arkasmdakiler
sosyalistler ve anar§istlerdir. Ne yaztl< ki, bu reformlar ic;in miica
dele edenlerin en nihai hedeflerinin pek c;ogu §imdi kaybolmU§
tur. Aslmda kendi zamanlarmda mahkum edilmi§ olan aktivistler
tarafmdan bedel odenerek kazaruldigi halde onlarm kazanrmlan
"demokrasinin" kazanrmlanyrm§ gi.bi gosterilmek ic;in sec;ildi.
Anlamh reformlar ic;in (ornegm kiirtaj hakki, iicretsiz c;ocuk
baknm gibi) miicadeleye devam ederken, aynca ne ic;in sava§
hgumz konusunda tamamen ac;Ik olmak istiyoruz: sadece ka
dinlarm ozgiirliigu degil, mutlak bir ozgiirliik. Feminizmin ni
hai son noktas1 anar§izmdir.

1
ANARKO-FEMiNiZM: iKi ACIKLAMA

Re d Ro s a ve Bl a c k Ma r i a
Bla ck Ro s e A n a rko -fe m i n is t l e ri

Biz K i m iz: A narko-fe m i n ist Man ifesto

iz anarko-feminizmi, en nihai hedef olarak ve diinya tarihinin

Bbu noktasmda herhangi bir Marksist bi9mden \Ok daha fazla,
radikal bir durtl§ olarak goriiyoruz.

Bir Kadm Devrimci Hareketi'nin, erkek egemen gii\ yaplSnun tiim
degerlerini, devletin kendisini [antik \aglardan kalma biitiin ha
pis, ordu ve silahh soygun (yani vergilendirme), biitiin cinayetleri
ile birlikte, tiim grotesk ve baskta mevzuab., i\ ve dI§ askeri giri
�imleri, insanlarm ozel hayabna ve serbest\e ortakl�bklan giri
�imlere miidahaleleriyle birlikte devletin kendisini] taklit etme
mesi aksine onu ytl<mas1 gerektigme inamyoruz.
Kendine hiikiimet diyen silahh erkek \eteleri tarafmdan ytllar
drr yonetilen bu diinya a9kb.r ki daha fazla ayakta kalamaz. Du
rum akil dI§t, gilliin\ ve son derece tehlikelidir. Farkh temellen
dirme bi\imleri her ne olursa olsun, silahlanffil§ Devlet � an bi

zim biitiin y�antnruz1 tehdit eden �ydir. Kendi i\sel dogas1 itiba
nyla Devlet'in reform yapmak i\in kapasitesi yoktur. Ger\ek sos
yalizm, barl§ ve bolluk sadece insanlarm kendilerinin ul�abile
cegi �ylerdir, bunlara, Devlet direktiflerine uymadtklarmda on
lara silah dogrultmak i\in hazrr bulunan Devlet'in temsilcileriyle
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ula§tlamaz. Patolojik Devlet yap1sma kar§l nastl ilerleyecegimize
dair en iyi kelime belki de frrlahp ahnak degil de daha fazla geli§
mektir. Bu a.§ama ba.§ka §eylerle bjrlikte, biitiin insanlar arasmda
bir egitim ve ileti§im ataguu da i�erir. Kachn cinsinin zekas1 en
azmdan kilise ve resmi aile bi<;imindeki baskio erkek icatlarma
kar§l direnmekteydi; §imdi de en nihai erkek kalesi olan Devlet'i
yeniden degerlendirmesi gerektigini bilmek zorunda.
Rakip sistemler arasmdaki onemli farklann bilincinde olurken,
Devlet'in kotiiliiklerine dair �ozfunlememiz onun hem kapitalist
hem de komiinist versiyonlarma kadar geni§letilmelidir.
Eger ger�ekten oyle bir gelecek varsa, rrkm gelecegmde belirleyici
bir ol oynayacak olan sosyalist Kiz Karde§lik ideolojisine dahil
edebilmek i� giivendigimiz ifade ozgiirli.igu kavramrm test et
meye niyetlendik.
Biz hepimiz sosyalistiz. Bir�ok anar§ist di.i§iiniir tarafmdan e§
anlamli olarak kullantlan bu Marksizm oncesi terimi brrakmayi
reddediyoruz. Anar§izm i� ba§ka bir e§ anlamli kelime, Devlet9
ve otoriter terimlere kar§1t olarak ozgiirliikc;ii sosyalizmdir. Anar
§izm (Yoneticiler olmadan anlamma gelen Yunanca anarchos ke
limesinden gelen}, hi�bir insanm gii� ya da gii� tehdidiyle ba§ka
birisini yonetip onu hiikmii albna alamayacagma i§aret eden ne
gatif ve uyancr bir terim olarak insan ozgiirliigiiniin ve itibarmm
onaylanmas1drr. Anar§izm insanlarm birbirilerine neyi yapama
yacagma i§aret eder. Ote yandan sosyalizm, insanlarm �abalarim
ve kaynaklanru ortak ilgi, rasyonellik ve yarabcrhk temelinde bir
le§tirebildiklerinde yapabildikleri ve in§a edebilecekleri biitiin ak
tuel §eyler anlamma gelir.
Marksist kiz karde§lerimizi ve her nerede olursa olsun biitin
i
kiz karde§lerimizi seviyoruz ve onlann yap1a miicadelelerinden
kendimizi ayirmakla hi� ilgilenmiyoruz. Ama kachn cinsinin refa

hma kar§1t, onunla ilgisiz ve alakasiz oldugunu hissettigimiz za
man onlarm politikasma ele§tiri hakkumzi sakl1 tutuyoruz.
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Anarko-feministler olarak, mutlak §ekilde her §eyi sorgulama ve
degi§tirme cesaretine sahip olmak istiyoruz - gerekli oldugu ka
rutland1gmda, kendi varsayimlaruIUZI bile.

�i �ek l e r i n K a n i: A n a rko-fe m i n i st Bi r i d d ia
Biz anar§izmin, feminizmin manbksal olarak en tutarh ifadesi ol
dugunu hisseden bagrmsiz bir kadm topluluguyuz.
Her bir kaduun kendi iizerindeki baskmm me§ru anlabcrsllUll sa
dece kendisi olduguna inaruyoruz.
Daha onceki politik �kileri ne olursa olsun, kendi iizerindeki
basloyi i«;sel olarak sadece kendisi bilir ve dolayis1yla kendi kurtu
lu§unun hangi bic;imde oldugunu da ancak kendisi tarumlayabilir
ve tarumlamahdrr da.
Neden pek c;;o k kadm ''hareketlerden'' (bu konudaki siyasi ha
reketler kastedilmektedir) yorulm� ya da onlara ifrit olmaktadrr?
Bizim bu soruya yarutnruz hatarun hareketlerin dogasmda oldu
gudur, yoksa bireysel olarak kadmlarm kendisinde degildir. Si
yasi hareketler, onlan bildigimiz gibi, kararhhkla hayallerimize
bagh kald1guniz ic;;in bizleri hareketin d�ma dii§meye zorlayarak
ya da imkansiz olduklarmdan dolay1 hayallerimizi terk edinceye
kadar, �isel ozgiirliik hayallerimizi ve politik eylemlerimizi bir
birinden ayrrrr. Gerc;;ek anar§istler ve gerc;;ek feministler olarak, im
kansm hayal etmeye cesaret ediyoruz ve imkansizm tamamen
gerc;;ege donii§mesinden daha azma raz1 olmayiz.
Kadmlarm kurtulu§ hareketinde iki te?1el eylem bic;imi vardrr.
Bunlardan birisi kiic;;ik
i , yerel ve goniillii olarak diizenlenmi§ bi
linc;; yiikse ltme gruplandrr, ki bu gruplar �isel bir seviyede bas
Ioyla ba§ etmek ic;;in c;;ok anlamh bir yontemdir, bunlarla ilgili en
kotii olan §eyse bir terapi grubu seviyesinin otesine gec;;emeyecek
leridir.
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Diger temel kabhm §ekli ise, kendi eylemlerini belirli politik
�gilere od� olan ve kadmlar iizerindeki basklyi somut ve
tekil programlara donii§ti.irme konusunda �ok stkmh �ken daha
geni§ ve biirokratik gruplardi.r. Bu tarz gruplardaki kadmlar gene!
olarak bazi zamanlarda bic;imsel sol siyasetlere kabli.r, ama diger
solcu gruplar arasmdaki cinsiyet91ige dayanamaz. Ama yukanda
belirtilen bu solcu erkek9 yakl�rmlara kar§I tepki verdikten
sonra, bi9msel solcu yonlendirmeler ile bir�ok kachn, varo§lar
daki karde§lerinin "terapi gruplarmda" hissettigi §eyin kendileri
i9n g�erliligini kabul edemedi; hala erkek merkezli Marksist-Le
ninist, Tro�t! Maoist retorik i�erisindeki alanda kalmaya ve ken
dilerine kar§It miidahalede bulunan erkek solcu gruplar tarafm
dan yonetilen siyasi orgiitlenmelerin bi9mlerini kullanmaya de
vam etti. Boylece elitizm ve eski solcu erkek merkeziyet9ligi bu
lundu ve bu, zaten kadm hareketlerinin baz1 par�alanru, politik
sofistikasyonun tikel konulu programlarm etrafmda bir hareket
"in§a etme" anlarmna geldigi ve dolayis1yla "kitlelerin bilincinin
bizim bilin� seviyemize gelene kadar sabirh olmanuz gerektigi"
yakl�uru ile zehirle:mi§ti. Baski albndaki bir kadmm baski albnda
oldugunu soylemek zorunda oldugunu varsaymak ne a§agtlay1cr
d1.r! Onun bilincinin tikel bir konudan diger tikel bir konuya dogru
sadece agrr adrmlarla geli§ecegini varsaymak ne �agtlayicrdi.r!
Son on yil i9nde ya da daha fazladi.r, solcu kadmlar, biitiin ka
dmlarm bask! albnda olmas1 gibi apa9k bir olgudan ka�ak,
kendi ozgiirliigumiiz i9n sav�maktan hep korktu. <;ok fazla sa
yidayiz ve dagwgiz, kendimizi "bizim erkeklerimizin," babalan
ve kocalanrruzm sinlfi temelinde belirli smiflarm iiyeleri
olarak hatah bir §ekilde tarumhyoruz. Yani baski albndaki kadm
lardan �ok orta sllllf a ait olan bizim gibi solcu kadmlar, kendi mii
cadelesini temel miicadelemizle i� i� ge9rmeyi reddetme yolun
dadi.r. Bunun yerine kendimizi diger ezilen halklar adma miica
dele ehneye adachk, ooylece kendimizi kendi durumumuzdan
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uza.kla§brdlk. Pek \Ok ki§i, bu yakla�mrun arbk kachn hareketinde
olrnadtgrm, sadece beyaz orta suuf erkegm sU1;1.uluk duygusun
dan kaynaklandtgrm soyler, arna bugiin bile otonom kadm hare
ketlerindeki kadtnlar, kendilerinin orgiitlenme ihtiyacr iizerinde
yogurua§madan i§9 s:rrufJ. kadmlanru orgiitleme ihtiyacr hakkmda
kon�ur - sanki biz bu seviyenin \Ok iistiindeymi§iz gibi. Bu du
rum baski albndaki karde§lerimizi daha az sevdigimiz anlarnma
gelrnez (ilk olarak ve en \Ok olarak kendimizi ozgiirle§tirmekte 1S
rarhysak); tarn tersine, bizim i� ve bi.itiin bagnnsizhk miicadele
leri i� en dogru olan kendi iizerimizdeki baskiyi kabul etmek ve
onunla dogrudan ili§kiye girmektir.

Ned e n Anar�i z m ?
Marksist-Leninist \Oziimleme ve stratejiyi reddetmenin tarum ge
regi politik naiflik olduguna inamruyoruz. "Demokratik merkezi
yet9" bir grubun bile bizim i� II0flci.i11 SQZcUsU olarak nitelendi
rilebilecegi gibi bir tutumu siirdiirmenin politik naiflik olduguna
inamruyoruz. Hareketleri "�a eden" gruplann dogas1, 1-"en u�'
hayalleri "ger\ek9" talepler seviyesinde yum�atmak ve 2- en ni
hayetinde tirarun kendisinin bir orgaru olrnak. Yok te�ler.
Biitiin modem radikal tarih boyunca Marksist-Leninist teoriye ay
km d�en tarnarnen radikal bir gelenek daha vardtr - Baku
nin'den Kropotkin ve Sophie Perovskava'ya, Emma Goldman'a,
Errico Malatesta'ya ve Murray Boockhin'e kadar - �te bu anar
§izmdir. Bu en radikal olanlann bile \Ok yakm olrnadtgt bir gele
nektir, t;iinkii \Ok yi.iksek bi9ffide diizenlenmi§ Devlet orgiitlen
meleri ve Marksist-Leninist orgiitlenmeler tarafmdan tutarh bir bi9ffide \arp1blm1§ ve yanh§ temsil e�tir.
Anar§izm sorumsuzluk ya da kaosla e§ anlamh degildir. As
hnda o geri kalan solun eski moda orgiitlenme ve siyaset iiretici
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pratigine anlamh alternatifler sunar. Anar§izmin temel orgiit
lenme bic;imi kii� bir gruptur, goni.illii olarak orgiitlenir ve oyle
siirdiiriiliir, kendi iiyeleri iizerindeki basla.yi tarumlamak i\in .;a
�mak zorundachr ve onlann ozgiirliik miicadelesini �killendi
ren bir bi«;im almahchr.
Yeni Sol ve Marksist Sol i.;erisinde kadmlann orgiitlenmesi,
Devrim i\in toplanan birlikler olarak goriiliir. Ama biz bu miica
dele i.;erisindeki her kaduun devrim demek oldugunu kabul ede
riz. Biz Devrim'iz.
Bir etki i\in hareket etmeyi ve kendimizi konumlanchrmanuz
i\in toplumun bize ogrettigi srmrlayia hareketleri brrakmayi og
renmeliyiz. Bu ''hareket" pek .;ogumuz i\in kendi kendimizi terk
etme hareketidir. Artik kendimizi bir hareketin iiyesi olarak dii
§iinmemeliyiz, i§ birligi i.;erisindeki bireysel devrimciler olarak
dii§iinmeliyiz. Birbirini i\{:en bir §ekilde taruyan ve giivenen iki,
ii.;, be� ya da on ki§i olan bu bireysel devrimciler, devrimci eylem
leri devam ettirebilir ve bizim politikanuzi iiretebilir. Lideri olma
yan birbirine yala.n bir grup olarak her iiye e§it gii«; seviyesinde
kablnn saglayabilir, ooylece giiciin hiyerar�ik i§levi di§anda kal
Inl§ olur. KAHROLSUN BOTON PATRONLAR. Boylece bizim
i\in ahnacak yolu liderligm belirledigi bir hareket i.;erisinde kay
bolmayacagiz - bizler kendi hareketimiziz, kendi hareketimizin
yoniinii biz belirleriz. Yonlendirilmeyi, bizim aduruza konu§ul
masrm ve en nihayetinde heyecarunuzm s6ndiiriilmesini reddet
mi§ bulunmaktayiz.
Baztlaruun §imdi kabul ettigi gibi Kadm Hareketi'nin par.;a
lanmasuun bizim biitiin devrimci etkimizin sona ermesi demek
olduguna inanm1yoruz. Hayrr! Kadmlann ruhu bir ''hareket" ta
rabndan yonetilip idare edilmek i\in .;ok geni§tir. Kendi eylemleri
iizerinde karar veren ve kendi kendine hareket eden kii� grup-
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lar, devrimci kadmlarm manb.ksal ifadesidir. Bu durum tabi ki «;e
�itli projeler ve konferanslar iizerinde birlikte «;ah§an de�ik grup
lan engellemez.
Bu ama«;lar i«;in ve diger kadmlar tarafmdan e�imin �mda
olrnayi istemedigimiz ic;in, Mass, Cambridge' deki Kadm Merkezi
i«;erisinde otonom bir kolektif olarak organize olduk. Kadm mer
kezi bir federasyon olarak �ler, yani politika iireten bir grup degil,
«;e�itli kadm gruplarmm kar�tl�ngi bir merkezdir. Bu hedefleri ta
�unak i«;in hissettigimiz bunun gibi bildirgeleri yazmaya da de
vam edecegiz. Ger«;ekten her «;e�it insaru duymak istiyoruz.
iMGELEMiN TOM GUc0 ADINA!

2
ANAR$ iZM OLARAK F EMiNiZM

Lynne Fa rrow

eminizm anar�izmin vazettigi gibi pratikte bulunur. Feminist
lerin diiriist bir �de anar�izmi pratige ge9ren tek grup ol
duklanru iddia edecek kadar ileri gidilebilir. <;iinkii ilk olarak ka
dmlar giinliik baknn merkezi ve kiirtaj klinikleri gibi belirli proje
lerle ilgilenir, ikincisi ise bir�ok kesim i9n ozsel olarak apolitik ka
dmlar srras1yla sag ya da sol, reformcu ya da devrimci gibi politik
�ab§ma terimleriyle �ki i�erisinde olmayi reddeder.
Ama kadmlann belirli projelere ilgisi ve apolitik aktiviteleri,
hem sag hem de sol i9n �k biiyiik bir tehlike olll§turur ve femi
nist tarih kadmlann kendi ilgi alanlanndan nastl ayarttldignu ve
kurulm.U§ partiler ile yasal diizeyde nastl �birligi i9flde oldugunu
ve Sol ile teorik zeminde nastl �birligi yapbguu gosterir. Bu �bir
ligi, bizi Feminist dUIU§un tarn olarak ne oldugunu sormaktan her
zaman uzak tutmll§tur. Demim i9n en iyi strateji nedir?
Kadmlann kurtul�u i9n ilk itici gii�, 1840'larda liberallerin
frrbnah bir kampanyarun ortasmda kalmas1yla geldi. Baz1 onemli
Kuveykrr kadmlan, Giiney'in koleligi savunan sisteminden kur
tulmak i9n aktif olarak konll§malar yapb ve daha sonra fark etti
ler ki siyahlar i9n savunduklan temel haklar kadmlar i9fl de ula
�tlmazdrr. Koleligin kaldirtlmas1 yanhs1 cesur kadmlardan ikisi
Lucy Stone ve Lucretia Mott, liberal takip�erini olaganiistii dere-
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cede kizchrarak bazen kOleligm kalchrtlmas1yla ilgili konu§malari
run sonuna feminist fi.kirleri ekliyorlardi. Ama kadinlar yerlerini
bildilderi ve hangi nedenin daha ciddi oldugunu habrladiklari sii
rece tehdit olmadilar.
Daha soma 1842'de Diinya Kolelik Kar§Ih Kongre'si Londra' da
topland1 ve bazi Amerikah kadinlar, kadmlarin bu kongrenin i§le
yi§inin bir parc;as1 olmadiguu daha kotiisii bir perdenin arkasmda
oturmak zorunda kaldiguu saptamak ic;in diger Kolelik Kar§1h de
legelerle birlikte Atlantik'in bu tarafma gec;ti. Llberallerin, kadin
larm kahlnrum engelledigi kolelik kar§Ih toplanhsrmn ikiyiizlillii
gune Lucretia Mott ve Elizabeth Cade Stanton c;ok kizd1 ve daha
soma buradan Amerika'ya dondiiklerinde kadinlarm ozgiirliigu
ic;in orgiltlenmeye karar verdiler.
ilk Kadm Haklar1 Kongresi, 1848 sonbaharmda New York, Se
neca Falls'da diizenlendi, bir kiliseyi dolduran kalabalik bir kadm
grubu ancak iic; giln ic;in yerel bir gazetenin dikkatini c;ekmi§ti. Bu
hareketli kongrenin sonunda, toplananlar ingiltere Krah Ge
orge'dan c;ok sadece erkeklere yonelen Haklar ve Duygular Dek
larasyonu'na dayah olarak bir Ozgiirliikler Deklarasyonu hazrr
ladi. Kadin Haklari Hareketi'nin resmi ba§langm olarak belirle
nen bu kongreden soma Amerika'da feminizm, kadinlarm millki
yet hakki ve diger sorunlanru hedefleyerek c;arc;abuk harekete
gec;ti.
Amerikan feminizmi kiic;ik
i c;aph bir destek toplarken, hberal
ler kendi donemlerinin astl sorunu olan koleligm kaldrrtlmasmm
yerine kadinlarm enerjilerini daha c;ok kadm meselesi iizerine har
camalarina sinirlendi. Biitiin bunlardan soma zamanm "zencilerin
saati" oldugu ve kadmlarm boyle bir zamanda kendilerini dii§ii
nerek dar kafahhk yapmamalari konusunda ISrar ettiler. ic; Sa
va§'m eli kulagmda iken, bu durum retorik bir incelikten hakarete
donii§tii. Kadmlar milli bir kriz sirasmda kendilerini feminizme
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adayacak kadar nastl vatanseverlikten uzak olabilirdi? Gerc;ek
teyse Arnerika' daki her feminist bilincini askiya alrru§b ve sava§
bittigmde siyahlann e§it haklara sahip oldugunda kadmlann da
buna dahil olacagma ikna olm� §ekilde bu noktada liberal c;tl<ar
lara destek v�ti.
Ate§li bir kolelik kar§1b olan Susan B. Anthony, o zaman i«;in
liberallerin vaatlerini sabn almayi reddeden tek feminist olarak bi
liniyordu. Saflanna kattlan kole kar§1tlari ile i§birligi yapIIU.§ olan
taraftarlannm gittikc;e artan bir §ekilde dagtlrnasma ragmen, ka
din haklanni talep etmeye devam etti. Eger digerleri kadm hakla
rmi unutmazsa, her iki miicadelenin de ayru anda yiiriti illebile
cegi konusunda ISrar etti. Hakhyd1. Sava§tan sonra, Kongre'de 14.
Yasa Degi§ikligi tamttld1, kadmlar sadece dahil edilmemekle kal
maml§, ozel olarak d!§lanIIU.§b. ilk defa olarak erkek kelimesi, in
san dendigmde erkege i§aret etmek i«;in Anayasa'da kullantldi.
Orgiitlii feminizme kar§l bu yapISal darbe, kadmlar i«;in daha
ileri yasal geli§meyi engelledi. Daha sonra 1913 civannda, ingiliz
kadmlar, binalan bombalamak ve yangm c;ikartmak gibi militan
taktikleri ortaya atb. Kuveykrr sermayesinin CO§kulu gene; Arneri
kan kadmlanndan Alice Paul, ad1 kotiiye 9krm§ Pankhurst'larla
birlikteligme son vermek ve c;all§mak i«;in ingiltere'ye gitti. E§it oy
hakknun (suffrage: kadmlann da erkekler gibi oy kullanma hakki
oldugu iddias1) gerekc;esini yenilemeye karar vermi§ olarak Arne
rika'ya dondii ve hemen sonrasmda Washington'daki federal e§it
oy hakki kampanyaslill yeniden a�ak i«;in o zamanlar pratik ola
rak i§levsel olmayan Ulusal Kadinlar E§it Oy Hakki Birligi'ni ikna
etti.
Oldukc;a kisa bir siire ic;erisinde, biitiiniiyle onun dehasmdan
ba§ka hic;bir §eye bagh olmayarak orgiitlenme ve strateji i«;in, Alice
Paul, dikkate almmas1 gereken c;ok yonlii bir hareket yaratb. Onun
en etkili taktigi, Ba§kan Wilson'm yurtd!§mda demokrasi i«;in vaaz
verirken, Kadmlara E§it Oy Hakki i«;in otoriter bir §ekilde diretme-
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sini alenen soyleyerek Beyaz Saray'1 gozlem albnda tutmas1drr. Bi
rinci. Diinya Sava§I hi� luz kesmeden y�1yordu ve sahne tekrar
feminist i§birligi i9n hazrrl�b.
Bat'l§ yanhlan (pasifistler), onlan harekete g�en �ye ge9ci.
de olsa bir ara vermeleri ve barI§ �abalanna kablmalan i9n kadm
lara ba§vurdu ve ayru zamanda sava§ yaytlrrken �ogunluk kadm
larm boyle bir zamanda illkelerini terk etmesini skandal haline ge
tirdi. Pek �ok ki§i kendi partisine yardrm etmek i9n feminist da
vayi brrakb ve i�birligi yaph, ama yine de etkin bir kii� grup
olan Ulusal Kadmlar Partisi e�it oy hakki konusunda miicadele et
mek i9n saglam durdu.
Degi§im i9n yapilan feminist i§birligi ��malarmda hangi ta
rafm, sagm rm solun mu, daha �ok sorumlu oldugunu belirlemek
zordur. Tarih onlarm yonteminin ozde� oldugu konusunda bizi
ikna eder ve "daha biiyiik miicadelenin" onceligi konusundaki
�masiz giivenleri, ka�az olarak feminist konularm teget
ge9lerek reddedilmesine yol a�hr. �imdi Siyah Hareketin ve
Marksist Hareketin �oziimlemesi semptomatik olarak kadmlan s1ki§� durumda brrakrr, astl miicadele verildikten ve kazantldtl<
tan sonra srra kadmlannkine de gelecektir. Kadmlar beklemek zo
rundadrr. Kadmlar daha biiyiik olan davaya yardrm etmek zorun
dadrr.
Siyah kadmlarm �iiri i�en bir �kilde siyah erkeklerin egosunu
�a etmekle ozd�le�ir ve kendi degerleri d�iirillerek geleneksel
bir yontemle egolar �a edilir. Burada tekrar tekrar duyulan tema,
siyah kadmlann, beyaz patronlan tarafmdan hadun edilen ve en
azmdan kendi kadmma kar�1 iistiinliige ihtiyacr olan siyah erkek
lerin elinde acr �ekmekten gurur duymasinI anlahr. Siyah kadm
payma d� yapar. Onun acr �ekmesi soylu bir fedakarhk olarak
saychgi siyah (erkek) miicadelesine dogrudan bir kattlundrr. (Ger
maine Geer'in onerdigi gibi, kadmlar tehdit etme giiciine sahip ol
machgi i� hadrm edilemez ve dolayis1yla onlarm gii�iizliigu sa
dece dogal bir �y olarak gorilliir ve kimse onlan tekmelemek i9n
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onlerine yatmaz.) Oysa siyah erkeklerin gii«;si.izliigu sadece ge«;ici
bir �eydir, «;iinkii o bir erkektir ve beyaz erkek olrna potansiyeline
sahiptir. Biitiin ihtiyaa, beyaz erkegm kendisine hiikmettigi §e
kilde hiikmedebilecegi bir kadmchr ve omm. itiban geri verilecek
tir. Siyahlar siyahm giizel oldugunun farkm.a vararak beyaz iis
tiinlii.gunii de��tir. Heniiz beyaz aile modeline meydan
okum�lardrr, patriyarkal aile hala arzu edilen bir �eydir ve do
layis1yla erkek egemenligme tutunmaktachrlar.
Juliet Mitchell, d�iinceleri, biitiin gruplann ideoloji ad1 veri
len soyutlamalara kattldigi daha g� bir miicadelenin belirtisi ya
da temel olarak alakasiz olan feministler gibi bir grubun somut so
runlarm.i kavrarnsal yorumlama bi«;iminin Women's Estate1'teki
(Kadinlarm. Miilkii) gibi tipik bir ornegi olan Marksist bir feminist
tir. Tahmin edilebilir bir �kilde, eger teoride bir «;e�ki varsa ona
uyum saglamak i«;in yaptlacak olan soyutlamayi Mitchell "gene!
bir balo.§" olarak adlandmyor. Ogrenciler, kadinlar, siyahlar ya da
homoseksiieller gibi <;Ikar gruplan, dogrudan kendi konumlann
dan kaynaklanan kendi onceliklerini bi9mlendirir. Mitchell onlan
ihtiya«;larm.i bir semptom olarak gormeyi reddetme konusunda if
lah olrnaz bir dar go�lilliikle su«;Iar. Onlann anlamas1 gereken
�y; biitiin «;oziirnlemeleri sona erdiren bir «;oziimleme olarak "to
talitarizm" diyerek devam eder.
SOmiirillen bir snufm. ya da baskI albndaki bir grubun tarn ola
rak ge�mi� politik bilinci kendi i«;erisinden gelrnez, ama sadece
toplumdaki biitiin sm.Iflann birbiri i«;ine � bilgisinden ge
lir . . Bu, diger grup ve srmflann somiirillip
i baskI albna almdi8J.
yollann dogrudan kavranmas1 anlamina gelrniyor, ama kapita
lizm biitiin diger baslo. albndaki gruplarla day�ma ihtiyacrm
fark edebilecek "totalist" bir atak anlamina gelrnez.
Kullandi8J. "totalist'' terimler goz oniinde tutulursa Mitchell
kolayhkla orijinal Marksist fikirlerin etkisi albnda daha az onemli
.

1 Juliette Mitchell, Women's Estate, Pantheon Books, 1971, s. 23.
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olan terimleri tamamlayia kategorilere indirgeyerek, kavrarnsal
emperyalizm uygulamakla suc;lanabilir. Ona gore kendi 91<arla
nna kendi yollannda yarut veren bireysel gruplar yolu gormeyi ve
kendini feda ebneyi ogrenmelidir. Mitchell'in toplanun iyiligi i�
onlann bireysel 91<arlanndan vazge911eleri gerektigi d�cesi,
herhangi bir c;tl<ann tamamen temsil edilmesini sona erdirmi§ olan
bir soyutlamachr, <;iinkii herhangi bir �kilde farkh 91<arlarla ili§
kilendirilerneyecek kadar geni§lemi§ hale gelir.
Totalist dUIU§, bunun fark edilmesi i� bir onko§Uldur, ama
farkmdaltgrm yenilernelidir yoksa kendisinden daha iyi bir eklem
yeri bulamayarak kotii bir �ekilde i.§9 suuf:t ekonomizminin rrksal
ve kiiltiirel bir e�lenigi olan siyah �ovenizminin batakhgma sapla
mr.

Mitchell'in dii§i.inceleri, orgiitlii sag ve orgiitlii solun tarihsel
olarak kendi 91<arlan i� c;�an kadmlarla i�birligi yapmas1 ile
aym �kilde bireyselligm biiti.in bi9mlerini gec;ersiz ktlar. Vatan
da�lann "vatansever" olmas1 istendigi gibi kadinlann da "totalist"
olmas1 istenmektedir. Bir c;e�it patriyarkadan 9kip b�ka bir ata
erkilligi devreye sokmanuz isteniyor. Bizirn en i�en sorunumuzla
en ufak bir ili§kisi bile olmayan hiyerar�ik bir meta �ziimleme
sine razi olmanuz isteniyor. Herkes i� dogru olarun birisi i� de
dogru olacagi varsayiliyor.
Totalizm heyulas1yla bizirn iizerirnize c;oken �eyle birlikte,
kendi 9karlaruruzm gerc;ekligini temellendirip, kendi davamlZl
devam ettirmeyi brrakmak ve kendi gerekc;elerirnizi savunma agi
nm i�e siiriiklenmek zorunda kaldik. Bir grubun 9karlarmm di
ger gruplardan daha onemli ve daha temel oldugunu dii§iinmeye
alt�tik; bir grubun ba�ka bir gruptan once gelmesinin altmi kazi
mak i� sorgulama yapmaktansa kendi kendirnizi rasyonelle�
tirme agtna dii§tiik.
Hangi nedenin once geldigi konusunda bizi allak bullak eden
sadece totalist yakl�un degildir; bizi kadinlann canmm yandigi
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bir yere gotiiren bu y�nn, problem totolojik ise c;oziimiin de
totolojik olmas1 gerektigini onerir. Gruplar uzun zamandan beri
genel teori iirettikleri siirece, ic; Sava§'tan once kadmlara verile11
sozler gibi ''herkesin hep bir arada olmas1" yantlsamas1 altmda so
yut olarak i§liyor olabilir. Mesele bu soyut olarak tasarlanrrtl§ du
rum hakkmda belirli bir §ey yapmaya geldigmde, totalist dii§ma
run ara§hnlmas1 ve y00Imas1 o kadar da kolay degildir. Klsacas1
c;oziimler zorunlu bic;imde ilk olarak yaptlacak olan ve kimin ic;in
yaptlacagi hakkmdaki belirli tercihleri ic;erimler. Yani digerlerine
baski yapma konusunda en etkili nedene oncelik verilecek ve di
gerleri bekleyecektir. �u ya da bu totalist c;ozi.im kimseye faydas1
olmayacak enerjileri harekete gec;irecek �kilde yaytlacaktrr. Ka
dmlar, kendi miicadelelerinin, c;ok daha geni§ miicadeleler kon
septi ic;inde cinsiyetc;ilige kar§I oldugunu gordiigu zaman bu yol
lari kaybeder.
Eger feminist miicadele, diger politik hareketlere teget gec;me
yecek ya da yardnna olmayacaksa nastl nitelendirilebilir?
Pek c;ok kadm en azmdan hayahmn bir ooliimiinde erkeklerle
birlikte Ya§� ve c;�rm§ oldugu ic;in, c;ogunlukla "baskia" ola
rak adlandmlabilecek olan ki§iyle yiiz yiize gelince kar§tla§abile
cekleri sorunlara yakla§nnlari digerlerinden farkh olacaktrr.
<;iinkii bir kadm genel olarak ki§isel ya da profesyonel nedenlerle
erkeklerle ili§kilerini siirdiiriir, problem sadece erkeklere indirge
nemez ya da onlarda konumlanmaz. ilk olarak bu durum kadm
larm tabi ki kendi c;ikarlarina kar§It olan bir c;oziim durumundan
di§lanmasrm ic;erimler. ikincisi sorunun kokenine odaklarursak bu
zorunlu bir problem degildir. Bu, belirli insanlar arasmdaki bir
ili§ki bic;iminde11 ziyade onlar arasmda bir c;atl§mayi konumlan
drrma hatas1drr.
Kadmlarm kendi c;ikarlarmdan kaynakh erkeklerle ili§kilerini
siirdiirmesinde11 dolayi, ke11di ko§ullanru tamarmyla farkh ve zo
runlu olarak durumcu (situationist) temellerle ili§kilendirmeleri
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gerektigi �:t.hyor. Bu durumu feminizmin enerjisinin insan (ya
da miicadele) merkezli degil de problem merkezli olmas1 takip
eder. Vurgu, belirli imtiyazlar i<;in mitolojik bir baskici ile birlikte
biz ve onlar arasmdaki bir rekabet bi9mfile yonelmeyecek, ama
birbirine kar§1t olan taraflarm yipranmasmdan ka911fafi �kline
yonelecektir. Mesela cinsiyetler arasmda zaten rekabetc;i bir du
rum varsa, Karate'i ogrenmek sadece her iki tarafta silahlarm stok
lanmasrm peki§tirmek olacaktrr.
Durumculuk olarak feminizm, detayh bir sosyal <;oziimleme
anlamma gelir, Marx arac:t.hgtyla ilk nedenler yiizeysel kalacaktrr,
<;iinkii demiklikler, nevi §ahsma miinhasrr olarak insanlar, zaman
ve mekanla degil, problemlerin kaynaklandigt ko§ullarda filizle
nir. Bu yakla§nn genel olarak pek popiiler degildir <;iinkii biz yiiz
yiize problem <;ozmeye pek saygi gostermeyiz ya da bundan do
layi veya her ikisinden dolayi pek utanmayiz. Biz, bu meseleleri,
eger bu konular daha g� ol<;ekteki <;tkarlarla dogrudan ozde§
le§tirilemiyorsa ya da "daha g� bir ko§ulun semptomu" olarak
evrensell�tirilemiyorsa onemsiz diye nitelendiririz. "Erkek §ove
nizmini" t�mak "kapitalizmi" t�mak kadar verimsizdir; gii
venli bir �de bir a<;iklamaya indirgenebilir. Kendimizi, etkin bir
�kilde bir problemden ya da zorunlu olarak onunla dogrudan
�kilenmekten ve insanlara yarut vermekten uzakl�trrd1k. Bu te
orik �m eklemlenme, bir ki§inin kendi kat:t.hrm ile ba§a 9kmaya
b�lamadan kritik bir konuma cevap verme yarulsamasma yol
a<;ar.
Aslmda feministler tutarh bir teoriye sahip olmayip <;ok fazla
ufak tefek yakmmaya sahip olmakla sm;landi. Bu durum med
yada daha <;ok eglence konusu yaptld1, <;iinkii evli kadinlarm e§i
nin soyadim almas1, yetersiz giinliik baknn imkanlari, kadinlar
i<;in 1srarla "loz" kelimesinin kullantlmas1 ve kadinlarm erkeklerle
e§it ko§ullarda <;ah§mak istemeleri gibi §eyler hakkinda g� ta
banli bir teorik baglanh yoktu. Daha <;ok bir gii<; gibi goriinen bu
<;e§itlilik, bir zayifhk olarak goriiliiyordu. Tahmin edilecegi gibi,
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\Ok az sayida Marksist Feminist, kadmlann sorunlanru "yeniden
iiretim ideolojisi" ve diger belirsiz kavramlar etrafinda merkezi
le§tirerek bunun iistesinden gelebildi ve feminizmi teorik olarak
saygt duyulan bir hale getirdi.
Feminizm, geleneksel olarak sorunlara zamanm ihtiya9anna
uygun ge9ci �oziimler bulrnaya \ah§tl, \oziimlerini aile ya da ar
kad�lar toplulugu vb. gibi konular etrafmda belirledi. Ama belirli
ahlak dJ.§1, yasal ve halka iyi tarublmJ.§ (ayru zamanda teorik) giri
§imleri kadm ozgiirliigunii biiyiik zamanlarm sorunu haline ge
�tir.
Mesela, baz1 arkad�lanm ve ben son zamanlarda bo§anma
iizerine feminist bir konferans diizenleme �ine dahil olduk. Bo
§anmarun nastl olacagmi a9k1ayabilecek bazi konU§mactlar ve
bunu isteyen kadmlara iicretsiz yasal tavsiyeler verebilecek bazi
avukatlar bulduk. Bo§anml§ olan ya da bu konuyu dii§iinenleri il
gilendiren meseleler etrafmda \e§itli atolyeler diizenledik. Toplu
luktaki kadmlann biiyiik bir kisrm geldi ve etkilendi, biraz mistik
hale gelen feminizm kavramim muhtemelen kendileriyle ozde§
le§tiremeyecek olan kadmlara, belli bir probleme odaklanmas1 ne
deniyle bu kongre \ekici geldi.
Herbir kadm hayranlikla katlhmcr oldu, kar§ilikh tavsiyeler
almd1, avukat isimleri, telefon numaralari verildi. Baz1 kadmlar,
benzer sikmttlari olan kadmlann destegmden \Ok etkilenerek atol
yelerde aglad1.
Kadmlar i� Ulusal Organizasyon' dan bir konll§macr, bo
§anma iizerine resmi ulusal duru§a ve organizasyonun gelecek
i� planlanna dair bir konll§ma yaptigmda, kongre diizgiin bir
§ekilde ilerliyordu. Sadece nitelikli insanlarm evlilik gibi bir yasal
diizenlemeye kattlabilmesi i� 9ftl.ere evlenmeden once uygulan
mas1 gereken bir test onerisi de buna dahildi. Kanun koyucular ta
rafmdan yapilan bu testi ge�emeyenler, tahmin edilebilecegi gibi
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ilerideki bo�anmalan onlemek ic;in biiyiik bir ihtimalle evlenrnek
ten vazge9riJ.ecektir.
Mevcut yasalan degi§tirecek yeni yasalar olll§tunna ve insan
lan kendisinden kurtaracak daha fazla yasarun gerekliligme inan
rnarun apac;tl< y�hgmdan b�ka, N. 0. W.'nin onerisi, Marksist
Branka Magas'm "killtiirii ele gec;irrne" tutkusuna benzeyen des
pot ve yekpare yonternlerle kadmlarm kurtulU§ sorunlanru c;ozrne
ornegidir. Ulusal kanunlarla insanlan zorlarna diirtiisii, giic;ler
dengesini degi§tirerek bir devrirn yaratrna diirtiisiine benzer. Her
tiirden biiyiik olc;ekli degi§irn, kendi biiyiik otoriterligine hizrnet
edecek nedenler bulacakbr. Ustelik her iki taraf da herkes ic;in ne
yin iyi oldugunu bildigini iddia ediyor ve bu nedenle kururnsal
rnodelde herhangi bir arac; devrirnin hedeflerini geli�tirrnek ic;in
kullarulabiliyor.
Zaman zarnan ortaya c;tl<an bu biiyiik Olc;ekli oneriler, insanlan
dururncu olrnayan bir Kadm Ozgiirliik Hareketi olarak var olan
ve ulusal reforrnlar ic;in bir araya gelen gerc;ek bir ordunun varh
gma :inaru§a gotiiriir. Medya bu inaru§1 devarn ettirdi. Arna kendi
b�ma bir feminist hareket yoktur. Ferninistler, kendilerine bir
irnge ya da kirnlik in§a etrneye odaklanrnak ic;in, aileler, topluluk
lar ve c;�rna alanlarmdaki toplurn ternelli projelerde c;�rnakla
c;ok rne�guldiir. Aynca bir hareket irngesi ya da prensibi kar�ihkh
verirnli olacakbr ve kadmlarm siirekli olarak irngeleri, y�arn tarz
lanru, kendi y�anttlan ile kar��brrnastnl ve harekete uyup uy
rnad1grm gorrnek ic;in c;�rnalan izlernesini saglayacakbr.
Ayru zarnanda bu "hareket'', uyurnlu olrnarnak ve bir prog
rarna sahip olrnarnakla ele�t:i.rilrni§tir. Kesinlikle. Mesele budur.
Ferninistlerin uygularna ve pratiklerindeki c;e�itlilik bu hareketin
giiciidiir. Feminizrn ayru sebepten kidernlilik anlarnmda hic;bir li
dere sahip degildir. Oncilliik edecek hic;bir �y yoktur. Hic;bir dev
rirn planlarniyoruz. Kadmlar nerede ne yapabiliyorlarsa onu yap1yorlar. Birl�� degiliz, c;iinkii kadmlar kendilerini b�kalarma
kar�1 bir srmf c;a�rnas1 ic;erisinde gorrnez. Erkek tiranligma kar�1

44 I S e s s i z Rivayetler: Anarko -feminizm Kitab1

seferber olan bir kadm kurtulU§ ordusu ongormeyiz. Kendi iyiligi
ugruna day�ma, hiikiimetlerin yapbl<lan §eydir ve bu yontem
leri uyarlamak bizim, sadece onlara cinsiyet-suuf d�manhgma
kar�1 b�§ ac;nruzi gfo;lendirir. Paranoyak bi9Jnde diger miicade
lecilerle ozde�le�mek aomasiz rekabeti te§vik eder ve Yarl§I de
vam ettirir. Daha fazlas1, day�mayi vurgulamak, sadece ki§ilik
ler olarak bizim ne yapngrmiz hakkmda bir oz bilince yonlendire
bilir ve boylece bireysel farkhhklan vurgulamaya ve kendimizi,
cinsiyet\filgin temel problemlerine bile uygulamaya ba§lamadan
once c;a�malara yonlendirebilir.
Kadmlar ic;in Ulusal Organizasyon'a ragmen, feminizm evde
ba§lar ve genellikle toplumun otesinde bir biitiine dogru gitrnez.
Bitkisel ilac;larrm ve iyile§tirme sanatlarrm uygulayan ebeler ve
cachlar, belirgin bir §ekilde bizim gelenegimizde yer alrr. Aileler
deki kadmlar, hamileligm nastl te�his edilecegini ve nastl 6nlene
cegini, enfeksiyon tedavisi, kanarnayi durdurma, kramplan on
leme ve acryi azaltrna gibi bilgileri devreder. Sessiz bir §ekilde ba
zen de gizemli bir §ekilde, kadmlar bunun politikas1 iizerine fazla
d�iinmeden c;ocuklanna ve arkada§lanna yardrm eder. On1ann
etkililigi, saygi ve korku uyandrrd1 ve dalga gec;ilme riskini bili
yorlard1, ama onlar ne yaphklarrm ac;iklamayi brrakmadtlar ya da
yaphklanru gizemlile�tirmediler, yalruzca yapttlar. Ebelerin yon
teminde kalan gizemli ac;iklama, anneden kiza gec;en bir kadm bil
geligi, "koca kan masah" olarak kiic;funsendi.
Giincel feminist dalga, kadmlann saghk problemlerindeki bu
bireysel gelenegi ele ahnan ilke olarak yiizeye c;ikarmi§trr. Yeterli
miktarda kiirtaj, dogum kontrolii, hamilelik testi ve saghk hizmeti
gibi yerel ihtiyac;lan kar§tlama amacr ic;in illke c;apmda kiic;ik
i pro
jeler ortaya c;ikh. Daha onceden kadmlar smrrh imkanlara sahipti,
ya da doktorlann paternalizmine bel baglamak zorundaydi. Yeni
kadm gruplan, kadmlann ya c;ok az Odeme yapacagi ya da hie;
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odeme yapmadan yerine getirilecek bir�k rutin muayene ve hiz
metl.er oldugunu k�fetti.
Bizim yerel kadm merkezimiz de, bu i;tl<arlar etrafmda orgiit
lenmi§ ooyle bir grup, talep oldugunda kiirtaja yonlendirme, giin
liik temelde toplumu bilgilendirme vb. gibi <;�itli hizmetler sagla
yarak organize olmU§tur. Bunlara kablanlar sorun <;ozme, kadm
larm ihtiya<;lanru degerlendirme ve eldeki kaynaklarla bu prob
lemle ilgilenmenin en etkili yontemini one siirme gibi i.§levlerini
topluluk eylemi olarak gorfu. Tabi ki, bunu yapma yetenegini ge
li.§tirirken ogrendigimiz ve ahfta bulunmarn.IZ gereken �yler var
drr. Hamilelik testleri basit bir §ekilde yap1lrr ve merkezdeki gO
nillliller i<;in serbesttir. Ki.irtaj olaylan <;ok dii§iik bir iicret talep
eden uzman hekimler tarafmdan dikkatli bir �kilde yapilrr. En
ucuz ve en iyi ziihrevi hastalik klinikleri tamamland1 ve el ilanlan
dagtbldi. Bizim projemizin tutkusu ve kapsanu, tarn.amen yalan
daki insanlarm <;tkarlan tarafmdan yonlendirilir. Biz kar§i.hkh bilgi
�veri§i iizerinden diger gruplarla biiyiik bir hevesle i.§birligi ya
panz, ama yayilma gibi bir niyetimiz yok. Bir <;Oziimleme yapmak
ve politika iiretmek i<;in yapmarn.IZ gereken <;ok §ey var ve dur
maya ya da neler olup bittigme dair gozlem yapmaya hi<; vaktimiz
yok.

Bu ra d a n Ne reye H a reket E d eceg iz?
Buradan nereye hareket edecegiz? Feministler, daima bizim erkek
lasmmm teorik dayanak noktas1 "neden" sorularma kar§I co§kulu
bir aldrrmazhga sahiptir. Biitiin sayfalarrm gozden ge<;irmek i<;in
zaman harcayanlar tarafmdan Kate Millett'in Cinsel Politika's1
cinsiyet<;iligm neden var olduguna dair bir teori olu§turmad1gt
i<;in ciddi bir saldmya ugradi. Bizim teorik spekillasyona ilgisizli
gimiz, belirli bir eksiklik olarak yorumlandi. Tabi ki. Benzer bir §e-
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kilde, manbga ve bu dununda Bilinen olarak ahlaksizca g�tiri
len §eye de giivensizligirniz. "Rasyonel olarak tarb§madigumzi"
soyledik ve muhtemelen §U dogru ki biz kelimelerle oyun oyna
maktan da ka9J1lriz. Ama durum §U ki, bu oyunda bir menfaati
miz yok. BiLGi ve SAV, kadinlarla ili§kili oldugu sfuece, c;arpia
bir §ekilde bizim c;ikarlamruza yabancrdrr, entelektiiel sanatlara
kadmlann saygisizhgi nadiren gizlenir. Ashnda kadmlar bu siirec;
lerde bir babl inane; bic;imi olarak erkek inancma saygih gibi gorii
niir, c;iinki.i. bu sanatlar ve kadmlann ilgilendigi ilke olarak hayahn
devanu arasmda goriiniir bir baglanb yoktur.
Kadmlar temel olarak hayabru devam ettirme, kaynak top
lama, besleme, c;ocuklanru giydirme ve bir c;ab albnda tutma ve
hayahn giinliik bazh zorunluluklanru kar§tlama c;erc;evesinde i§
alarnna sahiptir. Bizim enetjimiz, mutlaka bizim pratik sorumlu
luklamruzdan kaynaklanan "nastl" sorularma harcanmahdrr. Ha
yab degerlendirmek ve gozlemlemek rutinleri, erkeklerinki gibi
daha bo§ ve daha ki.ic;iik sorumluluklar olmahdrr. Benzer bir §e
kilde eski bir fikra erkeklerin i§leriyle prim yapmasmm yantlbcr
onemine i§aret eder: Ailenin reisi arkada§larma rapor verir: "Kml
<;in'in Birle§mi§ Milletler'e kahhp kablmamas1 gibi ailenin biiyiik
kararlanru ben ahnm ve benim karrm yeni bir arabaya ihtiyaClmI
zm olup olmamas1 ve c;ocuklann hangi okula gitmesi gerektigi gibi
ki.ic;iik kararlan alrr."
<;iinki.i kadinlar teorik varsayrmlar ve onlarm uygulamala
rmda kazarulrru§ hic;bir ilgiye sahip degildir, dolayis1yla sozsel
egemenlik alanmda hic;bir pratiklerinin olmamas1 nedeniyle onun
karma§Ik mekanigme kolayca giremez. Her §eYlerine onem veren
kiic;iik gene; kizlar bile bu durumdaki teoriye otomatik bir giiven
sizlik edinir ve zorlayicr pratik problemleri c;ozmek ic;in o anki ic;
giidilleri ve ince zekalarma bel baglar. Manbk ve onun ritiiellerine
kar§I kadinlar §iiphe duyar, bplo. yoksullarm bizim yasal labirent
lerimizden §iiphe duyduklan gibi. Bunlann her ikisinin gizli mis
tifikasyonlan onlann c;ikarlarma ters olarak i§ler.
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Qkarlannuzm bOlgesi, kadmlar olarak pratik ihtiya9anllUZ111
kar§tlanmas1, o kadar ciddi ve tutarh bir §ekilde degersizle§tirili
yor ki, neredeyse yaphgnruz hic;bir §eyin onemli oldugu kabul
edilmez. insanlar ve onlarm yapttl<lan ile ilgili nerede konU§ursak
a§agtlayia bir §ekilde dedikodu diye adlandmhr. Bizim c;�ma
rmz ev eksenli ve tekrarlayia oldugu ic;in i§ olarak kabul edilmez,
ama i§imizle ilgili ne zaman yardrm istesek dmhr olarak adlandi
nhr. Manhkh olarak tarh§madignruz zamanlar biiyiik bir alay
kaynagtdrr ve hie; kimse bizim ilk etapta bu rekabet9 hayali de
vam ettirmeyi isteyip istemedigimizi sormayi aktl etmez.
SOzde kusurlanrmzi, avantajlar olarak, bireysel durumlarda te
mellenen Y�a, problemden probleme ve ki§iden ki§iye bir
yaklil§rm olarak gormeyi ogrenmeliyiz. Geleneksel ''bilme" yon
temlerinden ba§ka yontemlere deger vermeyi ogrenmeliyiz ve
onun yerine duyularlilllZ1 canlandirmayi ve ic;inde buldugumuz
durumlara daha hizh yamt vermeyi ogrenmeliyiz.
Feminizm, yeni bir hareket olarak adlandinlan ile ilgilenen ge
leneksel bir terim degil, geleneksel durumlarla ba§a c;ikmak ic;in
yeni terimler bulmak anlamma gelir. Bizim ic;in amaC11TI1Zm gec;er
liligini tarh§mak yanh§trr, boyle yapmak bunu istedigimiz anla
rmna gelir. Bu, girmeye nza gosterdigimiz, egemen bir kazanan
ve egemen bir kaybedenin olacagi bir yari§m oldugunu akla geti
rir.

Feminizm ic;in bir davayi savunmak, gii�iiz bir sirufm giic; is
temesi gibi ya da potansiyel bir ahaya bir §ey satmak ic;in giri
§imde bulunan bir PR te§ebbiisii gibi bir ba§vuru bi9ffiidir. Femi
nizm, saygi duyulan sosyal bir hareket olmarmz ve me§ruluk ka
zanmarmz ic;in bize teklif edilen biitiin terimleri reddetmemiz ve
biitiin ger�k 9karlanrmzi, onlari tamyanlar olarak yeniden ta
nrmlamarmz anlarmna gelir. Oyleyse, saldmyla ilgimiz "pasiflik"
olarak ve diizenli orgiitlenmelerden kac;mmarmz "naiflik" olarak
tammlandigi zaman fazlas1yla kabul etmeliyiz. Ba§ka tiirlii bir §eyi
nastl halledebilirsiniz?

3
ANAR$iZM: FEMiNiST BAGLANTI

Pe g g y Ko r n e g g e r

1 1 yil once, ben kfo;iik bir kasaba olan Ilionis Lisesi'ndeyken,

daha "anar�izm" kelimesini hi\ duyrnam1�hm - hi\bir �e
kilde. Ona en \Ok yakla�hgun �ey anar�izmin "kaos" demek
olduguydu. Sosyalizm ve komiinizm i\in ise, tarih derslerimde,
bunlar ve fa�izm arasmda bir fark olmad1gt mesaj1 iletildi, fa
�izm akla Hitler'i, toplama kamplartru ve bizim gibi ozgiir ill
kelerde asla olmayacak olan biitiin korkun\ �eyleri akla getiren
bir kelime. Bana ogretilen geleneksel basit ve yatt�tmc1 Ameri
kan politikalartru yalay1p yutmu�tum: Ihmhhk, taviz, tel orgii
lerle \evirme, harika \OCUk Chuch Percy. Dersimi iyi ogrenmi�
tim: Biitiin "egitimimi" �ekillendiren onyargi ve bozulmayi
fark etmem yillanm1 ald1. "insanhk" (beyaz insanhgm) tarihi
bu anlama geliyor: Bir kadm olarak vekalet verilmi� bir varhk
alanma siirgiin edilmi�tim. Bir anar�ist olarak hi\bir �ekilde
yoktum. G�i�in biitiin yigiru (ve dolayis1yla gelecegm potan
siyelleri) benden saklanm1�h. Sadece bugiinlerde genel bir \er
\evede payla�thru� olan bir\ok baglanhsiz politik diirtiilerimi
ve egilimlerimi ke�fettim - yani, anar�ist ya da ozgiirliik\ii dii
�iince gelenegini. Uzun y1llar renk korii olan birinin birden kir
mtz1 gormesi gibi.
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Benim ilk anar�izm terimimi Emma Goldman saglad1:
zarnan anar§izm geri;ekten insan ak.hrun, dinin egemenligin
den bagunsizla§Illas1 anlarnma gelir, insan bedeninin, miilkiyetin
egemenliginden baguns1zla§Illas1, hiikiirnetin zincirinden ve s1rurlarnasmdan kurtulmak. Anar§izm geri;ek sosyal refah.I iiret
mek arnacryla ozgiir birey gruplanna dayanan bir sosyal diizen
anlarnma gelir, her bir insarun bireysel tutku, tat ve egilimlerine
gore hayatm gerekliliklerinden tarn olarak zevk almas1 ve diin
yaya tarn bir eri§imi ii;in bir diizen.1
0

Kisa bir siire ic;erisinde anar�izm ve radikal feminizm arasmda
zihinsel bir baglanh kunnaya b�ladim. Bu alanda digerleriyle bir
baglanh kunna bic;irni olarak bazi algtlarnm yazmak bana c;ok
onemli gelmeye ba�ladi, heyecan hissettigirn konu anar�ist femi
nizmdi. Bizim ararruzda bOliinmelere ve yanh§ anl�ilmalara yol
ac;an bariyerlerin bir k:tsnuru. ytl<mak ic;in vizyonumuzu digerle
riyle payl�mak onemli goriiniiyor. Kendimi bir anarko-feminist
olarak adlandrrsam da, bu terim kolay bir �kilde sosyalizm, ko
miinizm, kiiltiirel feminizm, lezbiyen ozerkc;iligi, ya da diger c;ok
sayida politik etiketi ic;erir. Su Negrin'in yazdigt gibi: "Hic;bir po
litik �msiye benim biitiin ihtiyac;Iarnm kapsayamaz."2 �iindii
gumiizden c;ok daha fazla ortak noktarruz var. Burada kendi tep
kilerimi ve algilarnm yazarken, kendi hayabnu ya da d�iincele
rimi diger kadinlarmkinden uzak gormiiyorum. Aslmda Kadm
Hareketine dair en giic;lii inanc;Iarrmdan biri, inanilmaz bir ortak
hk vizyonu payla�marmzdrr. Bu vizyona kablurum, tanimlayia
onermeler ya da sert yamtlar onermek degildir, bizim ararmzda
s1c;rama yapmasrm umdugum de�bilir baglanblar ve olasihklar
onermektir ve devam eden bireysel ve toplu bir d/evrime ve onun
ge�me siirecine kablmaktrr.
1 Emma Goldman, "Anarchism: What It Really Stands For," Red Emma Speaks
(Vintage Books, 1972), s. 59.
2 Su Negrin, Begin at Start (Time Oiange Press, 1972), s. 128.
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Anar� izm Ge r�e kten Ne Anlama Gel i r?
Anar§izm oyle uzun bir siire y� yorumlanilll§ ve iftiraya ugra
IIU§br ki, belki en onemli §eY onun ne oldugu ve ne olmad1gi so
rusu ile ba§lamakbr. Muhtemelen anaI'§izm. hakkmda en yaygm
kli§e, onun yolu iizerindeki herkesi ve her§eyi katletmeye, ytl<
maya hazrr, yanan bir bomba ya da siyah bir pelerin arkasma giz
lenmi§ kotii goriiniimlii bir adam goriintiisiidiir. Bu imge, politi
kas1 ne olursa olsun birg>k insanda korku ve tiksinmeye yol a�ar;
sonu� olarak anar§izm �kin, §iddet i�eren ve a§1Il olarak kovul
IDU§tur. Ba§ka bir yanh§ anlama, pratik olmayan ve onemsiz, so
mut ger�eklige hi� dokunamayacak olan iitopyacr soyutlamalarla
ilgilenen bir idealist oldugudur. Sonu�: Anar§izm bir kez daha ko
vulmU§tur, bu sefer "imkansiz bir riiya" olarak.
Bu imgelerden hi�birisi, dogru degildir (her ne kadar hem
anar§istler hem de idealistler suikast yapsa da- sag ya da sol pek
�ok politik harekette oldugu gibi). Tabi ki dogru olan birisinin re
ferans �e�evesine dayah olmas1drr. Tipki farkh tiirlerde sosyalist
ler oldugu gibi farkh tiirlerde anar§istler de vardrr. Burada s0z
edecegim konu, benim neredeyse ozgiirliik� (yani otoriter olma
yan) sosyalizme ozde§ gordiigum komiinist anar§izm hakkmda
olacakbr. Etiketler �ok kotii bi9mde kafa kari§tmcr olabilir, dola
yis1yla terimle a9k1ama umuduyla anar§izm.i ii� temel ilkeyi kul
lanarak tarumlayacagim (her birisinin radikal feminist bir toplum
�oziimlemesi vardrr - daha sonra).
1.

Otorite, hiyerar§i ve hiikiimeti ortadan kaldmna inancr.
Anaf§istler, insarun insan iizerindeki ve devletin topluluk
iizerindeki giiciiniin (gasp edilmesindense) daSJ.hlmasrm is
ter. <,;:ogu sosyalist, bir i§9. suufi hiikiimeti ve nihayetinde
"devletten kurtulmay:i" istese de, anar§istler arai;lann amai;
lan olu§turduguna ve giii;lii bir Devlet' in kendi kendisini ye
nileyebilecegine inanir. Anar§izrne ula§marun tek yolu
(anar§ist teoriye gore), kolektif ve anti otoriteryen bii;imler
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araohgtyladir. Siireci, devrirnin arna-;lanndan aymnak, bas
klCl yap1 ve bi9min devarn ebnesini saglamakbr.

2.

Hem bireysellige hem de kolektiflige inanmak. Bireysellik
komiinist dii§i.inceyle -;el�mez. Yine de digerlerinin ihtiya-;
lanru onemsemeyen ve rekabeti te§vik eden, "a§m bireysel
cilikler'' ile digerlerinin ozgiirliigunii ihlal etmeden ozgiir
liigu i-;erimleyen, ger-;ek bireyselcilik arasmda bir aynm ya
pdmahdir. Ozellikle sosyal ve politik organizasyonlar aQ.sm
dan, bu biitiin digerlerini "temsilciler" ve "liderlerin" elle
rine degil de bir grup, topluluk ya da fabrikaya dayand1rmak
i-;in karar vermeyi miimkiin kdan yap1lann olu§turulrnas1
arac1hgt ile bireysel inisiyatifler ile kolektif eylemlerin den
gelenmesi anlarnma gelir. Koordinasyon ve kil\;fi.k grup ya
da topluluklann hiyerar§ik olrnayan bir ag (bir piramittense
-;akI§an daireler bi9minde) iizerinden eylem anlarnma gelir.
Sonu-; olarak ba§anh bir devrimin, "kendi ya§arnlanru ve
toplumun kontroliinii dolayunsiz olarak ve dogrudan"3
eline alrnak i-;in birlikte -;ah§an, iizerinde manipiilasyon ya
pdarnayan, otonom bireyleri ve gruplan kapsadigt anlarnma
gelir.

Hem kendiligmdenlige hem de orgiltlenmeye inanma. Anar
§istler uzun zamandrr kaos savunuculugu yapmakla sm;laruyor
lar. Pek �ok ki§i, ashnda anar§izmin diizensizlik, karma§a ve §id
detle e§ anlamh olduguna inaruyor. Bu anar§izmin neyi temsil et
tigi ile ilgili toptan kasith bir yanh§ tambmdrr. Anar§istler, orgilt
lenmenin gerekliligini inkar etmezler; sadece yukandan degil a§a
gtdan, di§andan degil i�eriden gelmesi gerektigini iddia ederler.
Gerek manipillasyonu gerekse edilgenligi besleyen di§ardan da
yablnu§ yaptlar ve kab. kurallar, bir sosyalist "devrim"in alabile
cegi en tehlikeli bi9ffidir.

3 Murray Bookchin, "On

1972), s. 68.

Spontaneity from the Anarchists," (Praeger Publisher.;,
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Hi«; kimse gelecegi kesin bir bi9rnde �killendiremez. Bireyle
rin ve gruplann degi§en ihtiya«;lanna yarut veren bir toplum yara
tacaksak, belirli bir durum baglarrundaki kendiligmden eylemler
gereklidir. �istler alo.§kan bi«;imlere inarur; g� ol�kli ko
lektif �birligi ve koordinasyon ile birlikte kii9.ik Ol<;ekli kabhrncr
demokrasi (bireysel inisiyatiflerin i<;inde kaybolmad1gt).
Oyleyse anar§izm kulaga miithi§ geliyor, ama muhtemel i§
leyi§i nasd olacak? Bu «;e§it Utopyac1 romantizmin ger�k diin
yayla herhangi bir ili§kisi olamaz . . . . dogru mu? Yanh§. Anar
§istler (sadece ge.;ici olarak) belirli omeklerde (hi<; birisi tarn
olarak bilinememektedir) ba§anh olmu§tur. Ozellikle ispanya
ve Fransa uzun bir anar§ist aktiviteler tarihine sahiptir; teorik
anar§izmin en heyecan verici somutla§hnlmi§ hallerini buldu
gum bu iki illke.

K u ra min Otesind e - i s p anya 1 9 3 6 - 3 9 , Fransa 1 9 68
Devrim insanlarla ilgilidir, halkm yaratbgt bir i;;eydir, kari;;1 dev
rim ise Devletin yapbgtdir. Hep bOyle olrnui;;tur ve bOyle olrnak
zorundadir, ister Rusya, ister ispanya, isterse de Qn'de olsun.4

SOzde ispanya i.; Sava§I'mn genel olarak Franco'nun fa§ist gii<;
leri ile liberal demokrasi kabhrnctlan arasmda basit bir miicadele
olduguna inamlrr. GOzden ka<;mlan ya da gormezden gelinen is
panya'da i<; sava§tan daha fazlasmm ya§anml§ oldugudur. Anar
§ist ilkelere bagh ge� tabanh bir toplumsal devrim, illkenin pek
<;ok oolgesinde somut ve kesin bir bi<;im almaktayd1. Bu ozgiir
liik«;ii hareketin yava§ yava§ yiprablmasrm ve nihayetinde yiktl
masrm tarb§mak, bu hareketin par<;as1 olan kadm ve erkeklerin fi
ilen ba§ardiklarrm tarb§mamn yamnda onemsiz kaliyor. Muaz
zam e§itsizliklere kar§m onlar anar§izmi �ler ktldilar.

4 Paul Berman, Quotations from the Anarchists (Praeger Publishers, 1972), s. 6.
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ispanya Devrimi srrasmda anar§ist kolektifle§tirmenin ve i§c;i
lerin oz-yonetiminin ger�ekle§tirilmesi, orgiitlenrne ve kendiligm
denligm bile§iminin klasik bir omegini saglar. Anar§izm uzun ytl
lardrr ispanya'nm hem krrsal hem de endiistriyel kesiminde per
pi.iler bilincin bir par�as1 haline gelmi§ti. Krrsal bOlgelerde insanlar
komiinalizmin uzun bir gelenegme sahipti; bir�ok koy hala ortak
mi.ilkiyeti payla§1yordu ya da hi� topragi olmayanlara arazi verili
yordu. On ytllar siiren krrsal kolektivizm ve i§birligi, ispanya'ya
1870'lerde gelen (Bakunin'in bir arkada§1 italyan devrimci Fanelli
kanaliyla) teorik anar§izmin temellerini do§edi ve en nihayetinde
anar§izmin ilkelerinin sanayi sendikaahgtna uygulanmas1 olan
anarko-sendikalizme yol a�. 1910' da kurulan The Confederaci.6n
National Del Trabajo (Ulusal Emek Konfederasyonu), i§c;ilerin oz
yonetimi ve kolekti.fle§meler ic;in yonerge ve hazrrhklan saglayan
anarko- sendikalist (militan Federaci.6n Anarquista lberica (iberya
Anar§ist Federasyonu) ile yakm �ali§an) bir sendikaydi. is
panya'nm hemen her yerine ula§an on binlerce kitap, gazete ve
bro§iir genel anar§ist dii§iincenin bilgisinin yaygmla§masma bii
yiik katki sagI�b.s
Hiyerar§ik olmayan i§birligi ve bireysel inisiyatifler gibi anar
§ist ilkeler ile sabotaj, boykot ve genel grev gibi anarko-sendikalist
taktiklerin birle§mesi, iiretim ve ekonomi konusundaki verilen
egitimler, i§c;ilere hem teori hem de pratik konusunda bir arka
plan saglad1. Bu durum, 1936 Temmuz'undan sonra, hem fabrika
hem de tarlalara ba§anh bir §ekilde kendiligmden el konulmasrm
beraberinde getirdi.
ispanyol sagi, Halk Cephesi'nin sec;im ba§ansma 19 Temmuz
1936' da askeri bir darbeyle yanit verdigmde, insanlar 24 saat i�ri
sinde bu askeri darbeyi frenleyen bir ofkeyle kar§1 koydu. Bu nok
tada sec;im sandigintn ba§ansI tesadiifiydi, topyekiin birtoplumsal
5 Sam Dolgoff, The Anarchist Collectives, (Free Life Editions, 1974), s. 27.
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devrim ba§�b. Endiistri i.§9Jeri ya greve gittiler ya d a fabrika
lan kendileri yonetmeye ba§lacWar, tanm i.§9Jeri toprak sahiple
rini yok sayd1 ve topragi kendileri i§lemeye ba§lad1. Kisa bir za
man ic;erisinde ispanya'daki topraklann yiizde 60'mda, toprak sa
hipleri, patronlar ve rekabet9 giidiller olmadan ortak bir §ekilde
c;ah§tldi. Ozellikle anarko-sendikalizm etkisinin en gii9ii oldugu
Katalonya §ehirlerinde endiistriyel kolektifle§me ya§and1. ispanya
endiistrisinin yiizde 75'i Katalonya' da yer ald1gt i9n, bu kii� bir
ba§an degildi.6 Boylece, 75 ytlhk bir hazrrhk ve miicadeleden
soma, ozgiirliik� ilkelere kendisini ad� bireylerin kendiligin
den gerc;ekle�tirdigi kolektif eylemler araciligtyla kolektifle§tirme
ba§artldi.
Ger9 kollektifle�tirme ne anlama geliyordu ve nastl i§ledi?
Anar�ist kolektifler genellikle iki diizeyde i§lerlik gosterir: Kii
� c;aph kabhmcr demokrasi, 2- Tabandan kontrol edilen geni§
c;aph koordinasyon. Her bir seviyede, astl mesele bireysel inisiyatif
ve merkezsizle§medir. Fabrikalarda ve koylerde konseylere tem
silciler, yonetici ve ya da diizenleyici ki§iler olarak i.§91.er arasm
dan se9Jiyordu. Kararlar her zaman biitiin i�c;ilerin kattld1gt iiye
toplanttlanndan geliyordu. Temsiliyetin teNikelerine kar§1 onlem
olarak, temsilciler, i§9lerin kendileriydi ve her zaman dogrudan
se9Jiyorlar ve ayru zamanda rotasyona tabidiyler. Bu konsey ve
komiteler oz-yonetimlerin temel birimleriydi. Buradan biitiin bir
sanayi alarundaki ve cografi oolgelerdeki i§c;iler ve meslekler ara
smda baglanb kuran daha esnek federasyonlara dogru geni§leye
biliyorlardi. Bu yolla mallarm dagtbm1 ve payla§nru, ayru za
manda geni§ bir alana ya� sulama, nakliye ve ileti§im gibi i§
lerin yiiriti iilmesi icra edilebiliyordu. Vurgu, bir kez daha a§agt
dan yukariya bir siirec; olmasinayd1. Bireysellik ve kolektivizm
arasmdaki bu ince denge, en ba§arlli §ekilde 500 kolektiften olU§an

1-

6 A. g. e., SS. 6, 7, 85.
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Aragon Kolektifler Federasyonu ve 900 kolektifi ic;eren Dogu Ak
deniz Olkeleri Koylii Federasyonu tarafmdan kuruldu.
Ozyonetimin en onemli yoni.i muhtemelen i.icretlerin ei;;itlen
mesiydi. Bu pek c;ok bic;imde gerc;eklei;;ti, ama genellikle "aile i.ic
reti" sistemi kullaruldi, i.icretler her ii;;c;iye (erkek veya kadin) ken
disinin ve ona bagunh olanlann gereksinimlerine gore para veya
kuponla odeniyordu. Digerleri "parayla" sattlrrken, fazla olan
mallar i.icretsiz dagibhyordu.
Ocret ei;;itliginden saglanan faydalar c;ok fazlayd1. Ki.ic;iik bir
grup insanm elindeki yiiksek kazancrn elimine edilmesinden/or
tadan kaldinlmasmdan soma, fazla para hem endi.istriyi modem
lei;;tirmek (ekipmanlar satin almak, daha iyi c;ali§ma koi;;ullan) hem
de topragm verimliligini arbrmak (sulama, barajlar, traktOr satin
alma) ic;in kullaruldi. Sadece daha iyi iiriinler daha verimli bir §e
kilde ortaya c;tl<makla kalmadi, ayru zamanda tiiketici fiyatlan da
di.ii;;tii. Boyle c;ei;;itlendirilmi§ endi.istrilerde bu yol dogruydu:
Tekstil, metal ve miihimmatlar, gaz, su, elektrik, fmnlama, balik
c;ilik, belediye hizmetleri, demiryollan, telefon servisleri, optik
i.iriinler, saghk hizmetleri vs.. Kisalttlrmi;; c;ali§ma saatlerinden,
daha iyi c;ali§ma koi;;uld
lann an, i.icretsiz saghk hizmetlerinden, i§
sizlik odentilerinden, kendi c;ali§malanndan duyulan gururdan
bizzat i§c;ilerin kendileri fayda saghyordu. Yarabahk, ozyonetim
ve kari;;ihkh yard.Im ruhuyla giic;lendirildi; i§c;iler emek somiiriisii
koi;;ullan altinda iiretilen iiriinlerden c;ok daha iyi iiriinler iiret
mekle mei;;gul oldular. Sosyalizmin ii;;ledigini, rekabet ve hrrs gii
diilerinin gereksiz oldugunu gostermek istediler. Birkac; ay ic;eri
sinde ispanya'nm pek c;ok bolgesinde ya§am standardmda % SO
ya da % 100 iyilei;;me gozlendi.
ispanyol anari;;istlerinin ba§anlan, daha yiiksek bir ya§am stan
dard.I ve ekonomik ei;;itligm otesine gec;ti. Bunlar temel insan ihti
yac;lannm gerc;eklei;;tirilmesini ic;erir: Ozgiirli.ik, bireysel aktivite
ve kolektif i§birligi. ispanyol anari;;ist kolektifleri ba§arISiz olmadi;
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ch§andan bir §ekilde �okertildiler. (Sag ya da sol) gii�ii bir devlete
inananlar, onlan yok etmek i.;in �ah§b.. Bu ba§anlann - is
panya'dan ve tarihten- silirunesi i\]n ellerinden geleni yapttlar.
Yakla§lk olarak 8 milyon ispanyol'u kapsayan ba§anya ula§�
anar§izm deneyirninin iistiindeki ortii ancak §imdi a91maya ba§
hyor.
"C'est pour toi que tu fais la revolution"7
["Devrimi yapacak olan siz kendinizsiniz."]
Anar§izrn Fransiz tarihinde de onemli bir rol oynach, arna eski
defterleri �bnnaktansa �gda§ bir olaya odaklanmak istiyo
rum: Mayis, Haziran 1968. Mayis-Haziran olaylan onemlidir,
� genel bir grevin, fabrikalann �9.ler, iiniversitelerin ogren
ciler tarafmdan ele ge9ri1mesinin modern, kapitalist ve tiiketim
odakh bir iilkede olabilecegini karutlach. Bununla birlikte,
Fransa' daki ogrenciler ve ortaya c;ikanlan konular (mesela kendi
kaderini belirleme, y<l§arn kalitesi), snuf �gilerini a§h ve ktthk
sonras1 toplumda devrimci bir demimin olabilirligme dair muaz
zarn etkiler ol�turdu.e
22 Mart 1968'de aralannda anar§ist Daniel Cohn-Bendit de bu
lundugu Nanterre Universitesi ogrencileri, hem Vietnam Sa
Va§I'run hem de ogrenciler olarak kendi iizerlerindeki baskuun
sona ermesi i9fl �agnda bulunarak okullanndaki yonetim binala
nru �gal etti. (Talepleri, anne babalarrmn yerine Kolombiya'dan
Berlin'e protesto yiiriyi
i §i ii yapan ogrencilerinkine benziyordu.)
Universite kapahlmi§h ve gosteriler Sorbonne'a yaytlm.I§b.. SNE-

7 Daniel ve Gabriel Cohn-Bendit, Obsolete Communism- The L£ft wing Alternative
(McGraw-Hill, 1968), s. 258.
8 Mayis-Haziran aylanndaki olaylann derin bir -;oziimlemesi ve teknolojik bir
toplumda devrimci potansiyellerin tarb§tlmasi i9n bakuuz Murrey Bookchin'in
Post-Scarcity Anarchism kitabi, (Rampart Press, 1974).
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SUP (ortaokul ve iiniversite ogretmenleri sendikas1) grev c;agrt
smda bulundu ve ogrenci birligi UNEF 6 Mayis ic;in bir g&teri or
ganize etti. 0 giin ogrenciler ve polis Paris'te Latin Mahallesi'nde
c;a�h, gostericiler caddelerde barikatlar kurdu, pek c;ogu c;evik
kuvvet tarafmdan aamasizca doviildii. 7'sinde (mayism) Enter
nasyonal'i soyleyerek Etoil'e dogru yiiriy
i en gosterici sayis1 yiik
selerek 20 bin ve 50 bin ki§i arasmda bir sayiya ul�1111§h. Daha
sonraki birkac; giin siiresince gostericiler ve polis arasmdaki c;ah�
malar giderek daha da �iddetlendi, polis baskismdan c;ileden c;ikan
halk ofkeliydi. i�c;i sendikalan ve ogretmen-Ogrenci birlikleri ara
smda go�meler ba�ladL UNEF ve FEN (bir ogretmen demegi)
srmrsiz bir grev ve gosteri c;agrts1 yaph. 13 Mayis'ta alh yiiz bin
civan insan (ogrenciler, ogretmenler ve �c;iler) Paris'e dogru pro
testo yiiri¥i gerc;ekle�tirdi.
Ayru giin ic;erisinde Fransa'da anarko-sendikalist egilimleri en
giic;lii olan � 9 Nantes'teki Sud-Aviation tesisinde �c;iler greve
gitti. On milyon �r;iyi ("profesyoneller, �c;iler, entelektiieller ve
futbol oyunculan"10) kapsayan tarihin en biiyiik genel grevini
ate�leyen i�te bu grevdi. Bankalar, postaneler, gaz istasyonlan,
�ve� merkezleri kapandi; metro ve otobiisler c;�mayi brrakh,
c;opler biriloneye b�lad1 ve c;opc;iiler de greve kattldi. Sorbonne,
ogrenciler, ogretmenler, oraya gelen ve t�malara kattlanlar ta
rafmdan �gal edildi. Tam da Fransiz kapitalist toplumunun teme
lini sorgulayan �malar gi.inlerce devam etti. Paris'in her ye
rinde afi�ler ve grafitiler belirdi; 'yasaklamak yasakhr', 'Olii vakit
lerin olmadigi bir Ya�am', 'Tiim iktidar hayal giiciine'. 'Daha fazla
tiikettikc;e daha az ya§al"sIDIZ'. Mayis ve Haziran "kurulu dilzene
bir saldin" ve "caddelerin bir festivaliydi."n Orta smif ve � suuf:t
arasmdaki eski aynm r;izgileri stl<ltl<la anlamsizl�1yordu, c;iinkii
9 A. g. e., s. 262.

10 A. g. e., s. 250.

11

Bookchin, "On Spontaneity and Organisation," ss. 11-12.
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gem; i§c;iler ve ogrenciler kendilerini benzer §eyleri talep ederken
buluyorlarch: Baskia ve otoriter bir sistemden kurtul� (iiniversite
ya da fabrika) ve kendi hayatlan iizerinde karar verme haklo..
Fransiz halki, topyekiin bir devrirnin e�igmdeydi. Genel grev,
illkeyi fel\ etti. Ogrenciler iiniversiteleri, �er fabrikalan i§gal
etti.. �c;iler i9n yaptlacak tek §eY kahru§h; fabrikalan \ah§hrmak,
dogrudan araasiz eylemde bulwunak ve tarn olarak kendi ken
dini yonetmeden daha az hi\bir §eyi kabul etmemek Ne yazik ki
bu olmad1. Otoriter politikalar ve biirokratik yontemler kolay ko
lay brrakilamach ve Fransiz �9 sendikalanmn biiyiik bir ooliirnii
bu ikisinin altmda kalch. ispanya' daki gibi, Komiinist Parti, sokak
lardaki insanlann kendiligmden ve dogrudan eylemlerine kar�1
\ah§h: Devrim yukandan yonetilmeliydi. CGT'nin (Komiinist �9
Birligi'nin) liderleri, �er ve ogrenciler arasmdaki temas1 engel
lemeye \ah§h ve bir siire sonra birle�� bir sol imkansiz hale
geldi. De Gaulle ve polis kendi gii\}erini harekete ge9fdigmden
dolayi daha da biiyiik bir �iddet patlak verdi ve pek \Ok grevci
smrrh talepleri (daha iyi iicret ve kisa \ah§ma saatleri gibi) kabul
edip i§e dondii. Ogrenciler daha da kanh hale gelen polisle \ah§
malara devam etti., ama zaman ge�ti. Haziran sonunda Fransa
aym eski Gaulle rejimi altmda "normale" donmii�tii.
1968'de Fransa'da olanlar, 1936'daki ispanya Devrimi'yle ya
�amsal bir §ekilde baglanhhych, her ikisinde de anar�ist ilkeler sa
dece t�ilmakla kalmayip aym zamanda uyguland1. Fransiz i�
c;ilerin kendi kendini yonetmeye bir tiirlii ula�arnarnasmm nedeni
belki de, anarko-sendikalizmin 1968 oncesi Fransa'smda, 1936 on
cesi ispanya'smda oldugu kadar yaygm olmamas1yd1. Tabi ki bu
a�m derecede basitle§tirmedir, ''b�ansizhga ugrarmi{' bir devri
min a\Iklamas1 sonsuza kadar devarn edebilir. Burada bir kez
daha onemli olan, hi\ ya�anmatnl§ olanm ger\ekle�mesidir. 1968
Mayis ve Haziran'1 geli§� kapitalist bir illkede devrirnin imkan
siz oldugu inanaru \fuiittii. Pasiflikle, akilsiz tiiketicilikle ve/veya
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yaban�rm§ emekle y�tirilen Fransiz orta ve :i§9 smifmm. �o
cuklan, kapitalizmden �ok daha fazlasll11 reddediyorlarch. Ozgiir
ve anlamh bir varol� talep ederek otoritenin kendisini sorgulu
yorlarch. Oyleyse modem sanayi toplumunda devrim i9n neden
ler arbk a�hk ve maddi lo.thkla Sll1lrh degildir, insarun biitiin ege
menlik bi9mlerinden ozgiirl�mesi arzusunu, oziinde giindelik
hayabn niteligmde"12 radikal bir deg:i§imi i�erir. Bu nedenler oz
giirliik� bir toplumun zorunlulugunu varsayar. Bundan ooyle/
arbk anar§izm bir anakronizm olarak �tlamaz.
II

AnaI'§istlerin, gelecekteki bir hayal diinyasmda ya§adtl<lan ve
bugiin ya§ananlan gonnedigi s1khkla s6ylenir. Biz onlan kendi
asd renklerinde �ok iyi goriiriiz ve bizi, etraii.nuz1 saran onyargi
ormanma bir sava§ baltaSiyla daldiran da budur.13 (Peter Kropot
kin)

Devrimin Fransa'da yarida kesilmesinin iki temel sebebi vard1:
Anar§ist teoride ve pratikte yetersiz hazrrhk, 2- Sol kanattaki
gruplara sempatik gelen otoriterlik ve biirokrasiyle birl�m:i§ Dev
let'in muazzam giicii. ispanya'da yogun bir hazrrhk yaptlmasmda
dolayi devrim �ok daha fazla ya�h ve daha direngendi. Arna
en nihayetinde f�ist devlet ve otoriteryen solcular tarafmdan
ezildi. Bugiin Birle§ik Devletler'deki duruma il:i§kin olarak bu iki
faktorii goz oniine almak onemlidir. Silahh kuvvetleri, polisi ve
niikleer silahlariyla biitiin bir insan rrlo.m bir anda yok edebilecek
gii9ii bir Devletle kar§I kar§1ya degiliz sadece; aile, okul, kilise ve
TV ekraruyla beslenen, ev i�de biiyiitillm� bir �e§it pasiflik sa
yesinde giinbegiin devamhhgi saglama ahnan, yaygm bir otorite
ve hiyerar§ik bi9mler oniinde saygiyla egilirken buluyoruz ken

1-

dimizi.

12

Bookchin, Post-Scarcity Anarchism, s. 249.
13 Berman, s. 146.
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Bunun yam srra, Birl�ik Devletler, kii� ve tek till< anar§ist
etkinligm oldugu i;ok biiyiik bir illkedir. Sadece hazrrhksiz goriin
mekle kalm1yoruz, hii; abarbsiz Fransa ve ispanya'run birle§imin
den i;ok daha giii;lii bir devlet tarafmdan ci.icele§tiriliyoruz. Muaz
zam farkhhklarla kar§l kar§iya oldugumuzu soylemek yetersiz ka
lacaktrr.
Ama Dii§maru zalim ve yenilmez bir canavar olarak tarumla
mak bizi nereye gotiiri?ir Kadercilik ve nafile bir i;aba ile kendimi
zin felce ugramasma izin vermezsek, bu bizi, insanhgm kurtulU§u
i.;in miicadele <;er<;evesi olarak gordiigiimiiz anarko-feminizm
iizerine yoguru�acak §ekilde devrimi yeniden tarumlamaya zor
layabilir. Devrimin yeni kavramlanrun anahtamu elinde tutan ka
dmlarchr; devrimin arbk iktidarm ele ge<;irilmesi ya da bir grubun
-her ne ko§ul altmda, ne kadar siireyle olursa olsun- diger b�ka
bir gruba hfil<lmiyet kurmas1 demek olmad1girun farkma varan
kadmlar. Feshedilmesi gerekenin kendisi egemenlik kavramidrr.
Gezegenin devamhhgi buna baghchr. Tipki bir biitiin olarak insan
rrkirun sistematik olarak yok edilmesine arbk izin verilmedigi gibi,
insanlann/erkeklerin kendi <;ikarlan i.;in <;evreyi ahlaksizca mani
piile etmelerine de arbk izin verilemez. Hiyerar§ik ve otoriteryen
dii§iince yapisirun varhgi insani varolU§umuzu ve gezegenin var
hgiru tehdit ediyor. Kiiresel kurtulu§ ve ozgiirliik politikalan
iitopyacr bo§ hayaller degildir, onlar birer zorunluluk haline gel
mi§tir. Hayatta kalmak ii;in ''hayatm ko§ullanru ele gec;irmek zo
rundayiz."14
Bizim miicadelemiz i<;in zorunlu devrimci bir <;er<;eve olarak
anarko-feminizme odaklanmak, bizden onceki gorevlerin one
mini reddetmek anlamina gelmez. Bizim iizerimizdeki basknun
ve Dii§mamn muazzam giiciiniin kokenindeki nedenleri /1i;ok iyi"
goriiyoruz. Ama ayru zamanda bize yeni tarumlan ve taktikleri
("Utopyayi Ger<;ek Yapmak" boliimiinde daha sonra tarif edilecek

14 Bookchin, Post-Scarcity Anarchism, s. 40.
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olan siirecin "albru oyma"15 bic;imine i§aret eden) zorunlu ktlan ta
mamlanrn� ya da yolundan sap� devrimlerin oliimcill
tarihsel dongiisiinden c;;tlanarun yolunu da goriiyoruz. Kadmlar
olarak bu siirece kablnn i9n ozellikle uygunuz. Asrrlardrr yeral
bnda kalarak, sakh, incelikli, kumaz, sessiz, inatc;i, keskin bir bi9mde duyarh ve ileti§im becerilerinde uzman olmayi ogrendik.
Hayatta kalmarruz ic;in, ''hiikmeden'' bak:I§lar tarafmdan goriin
mez olan b�kaldm aglarrm dokurnayi ogrendik.
Bir c;izmenin neye benzedigini biliriz
Albndan baktlmca
<;izmelerin felsefesini biliriz . . ..
<;ok yakmda yabani otlar gibi
Ele gec;irmemiz yakmdrr, ama yava§t;a;
Esir bitkiler de ayaklanacaktrr
Bizimle birlikte, Q.tler devrilecek
Tugla duvarlar sarstlacak ve yiktlacaktrr.
Arbk postal olmayacak.
Bu arada tiikid
ir iigiimiizii yalar
Ve uyuruz; ayaklanruzm albnda
bekliyoruz.
Saldrr dedigimizde once hit;bir §ey i§itmeyeceksiniz.16
Bu iilkede anar§ist hazrrhk yok degil. Anar§ist hazrrlanrna, ta
rihsel kai;nulmazhgi ve de tarn da tarihin siirecini sarsacak olan
bir devrim it;in (genellikle farkmda olmadan) haz1rhk yapan
kadmlarm akillarmda ve eylemlerindedir.

15 Bookchin, "On Spontaneity and Organisation", s. 10.
16 Margare
t Atwood, "Song of the Worms," You are Happy, (Harper & Row,
1974), s. 35.
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Ana r�i z m ve Ka din H a reket i
Ktzkarde§ligin geli§mesi, hiyarar§iyle tahakkiimiln temel top
lumsal ve zihinsel modelini hedef ald1gi ii;in emsalsiz bir tehdit
tir .17 Mary Daly
. .

Tilm illke genelinde bagimsiz kadm gruplan, eril solun yap1s1, li
derleri ve her i§i yapan memurlan olmaksizm, on y1llard1r yerel
lerdeki anar§istlere benzer §ekilde bagimsiz ve kendiligmden or
ganizasyonlarla faaliyete ge9Jleye ba§laddar. Hi.;biri tesadilfi de
gildir.ts Cathy Levine

ispanya ve Fransa'daki kadmlann rolii meselesine dokunma
dnn, ama tek bir kelimede ozetlenebilir; demiklik yoktur. Anar
§ist erkekler, kadmlann onlara tabi olmas1 konusunda b�ka yer
lerdeki erkeklerden ancak bir nebze daha iyi durumdadrr.19 Yani
anar§ist feminist bir devrim bir zorunluluktur. Yoksa anar§izmin
dayandigi ilkeler tamamen riyakarhk haline gelir.
�imdiki kadin hareketi ve toplumun radikal feminist bir i;O
ziimlemesi, liberteryan dii§iinceye c;ok katkida bulundu. Ashnda
benim kannna gore feministler uzun yillardrr farkmda ol.madan
anar§isttir. �imdi anar§izm ve feminizm arasmdaki baglantmm bi
lincine varmaya, dii§iince ve davraill§larnruz ic;in bu c;erc;eveyi
kullanmaya ihtiyacmuz var. Nereye gihnek istedigimizi ve oraya
nastl gidecegimizi ac;ik bir §ekilde gc'.>rebilmek zorundayiz. Daha
etkili olabilmek ic;in, miirnkiin oldugunu hissettigimiz gelecegi ya
rahnak ic;in, istedigimizin degi§iklik degil total bir donii§iim oldu
gunu fark ehnemiz gereklidir.

17 Mary Daly, Beyond God and Father (Beacon Press, 1973), s. 133.
18

Cathy Levine, "The Tyranny of Tyranny," Black Rose 1.
19 UCLA'run tarih ooliimiinden Temma Kaplan kadm anar§ist gruplan konu
sundan onemli bir i;:�ma

yapIIU§ttr (ozellikle "Mujeres Llbres" grubu iizerinde).

Baloruz Liz Willis'in Women in the Spanish Revolution, Solidarity Pamphlet, No. 48.
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Radikal feminist perspektif hemen hemen saf �izmdir. Te
mel teori, biitiin otoriteryen sistemlerin temeli olarak c;ekirdek ai
leyi varsayar. Babadan ogretmene, patrondan Tann'ya kadar c;o
cugun ogrendigi ders, Otorite'nin ad1 bilinmeyen biiyiik sesine
iTAATiiR. �ocukluktan yeti§kinlige ge.;mek, sorgulamaktan ve
hatta a.;ikc;a d�iinmekten bile aciz olan tarn bir robot ohnak de
mektir. Bize s5ylenen her §eye inanarak ve c;evremizdeki y�amm
tahrip olmasnu duyarsizca kabullenerek, orta-[snufm] Ame
rika[s1]'na gec;iyoruz.
Feministlerin ugra§hgt §ey kafalan siken bir sfuec;tir; sadece
ozne-nesne ili§kisine izin veren, � diinyaya kar§l despot ve eril
yakla§lIDl olan bir sfuec;. Geleneksel erkek politikas1, insanlan
nesne statiisiine indirger ve onlan soyut "amac;lar'' ic;in baski al
hna ahp manipiile eder. 6te yandan kadinlar biitiin alanlarda
"Oteki" bilincini geli§tirmeye c;ah§ir. 6znenin oznelere kar§1 ili§ki
sini sadece arzulanan degil zorunlu bir §eY olarak goriiriiz. (Pek
c;ogumuz tarn da bu sebepten dolayi sadece kadinlan sevmeyi ve
onlarla birlikte c;ali§mayi sec;eriz. -bu tiir ili§kiler c;ok daha fazla
olas1d1r) Bizim dt§lIDlZdaki varhklan nesnele§tirmek ve manipiile
etmek ic;in degil; onlan tanrmak, empatimizi ve diger ya§ayan §ey
leri anlama yetimizi geli§tirmek ic;in birlikte c;ah§1yoruz. Bu nok
tada, tiim y�a saygi gostermek, bizzat bizim y�amlIDlZ1 siir
diirmemiz ic;in bir onko§uldur.
Radikal feminist teori, aynca rasyonalitenin duyusalhga ege
men oldugu, zihnin sezgiye hakim oldugu, israrh ooliinme ve ku
tupla§malann (aktif/pasif, c;ocuk/yeti§kin, aktlh/deli, c;ali§mak/oy
namak, kendiligindenlik/orgiitlenme) bizi bir biitiin olarak zihin
beden deneyiminden ve insan deneyiminin siirekliliginden ya
bancrla§hrd1gi, hiyerar§ik erkek kaliplanm ele§tirir. Kadinlar, ev
renle bir biitiin olarak uyum ic;inde y�amak ic;in, bireysel yarala
nmlZl ve yanlmalarlIDlZi ortak bir bic;imde tedavi etmeye kendini
adaml§ birle§mi§ insanlar olarak bu aynmlardan kurtulmaya c;ah
§irlar.
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Kachn hareketlerinde ger� bir pratik i�erisindeki feministler
hiyerar§i ve egernenligi kmna konusunda hem b�an kazanmI§
hem de b�ansizhga ugrarnl§br. Kadmlarm s:tk s:tk sezgisel11 anar
§istler gibi konll§up davrand1gma inarunrn, yani biz biitiin ataer
kil dii§iince ve organizasyonun toptan bir reddi i� yakl�nnda
bulunur ve buna rneylederiz. Ama bu yakl�nn bizirn kafarnizda
ve digerleriyle ili§kilerirnizde patriyarkanm sinsi ve gii�lii bi\im
leri tarafmdan engellenrni§tir. Otoriteryen bir toplumda y�amak
ve ona gore ko§ullanmak genel olarak bizi ferninizrn ve anar§izm
arasmdaki �ok onernli baglanb.yi kurrnaktan ahkoyar. Biz patri
yarkaya kar§t sava§1yoruz derken, bunun biitiin hiyerar§iye, lider
liklere, biitiin hiikiirnetlere ve tarn da otorite kavrammm kendi
sine kar§t gelrnek oldugu hepirniz i� her zaman ac;:tk degildir.
Kolektif �ah§rna ve kii� lidersiz gruplar yoniindeki giidillerirniz
anar§izandrr, ancak �ogu durumda onlan bu §ekilde adlandmna
dik. Ama bu onernlidir � ferninizmi anar§izrn olarak kav
rama, reformistligm dl§mda kadmlara bir s1�ama tahtas1 i§levi go
riir ve otoriteryenligm dogas1yla devrirnci bir kar§tl�rnayi araJ4<
siz olarak ol�r.
11Ataerkilligi devirrnek istiyorsak11, anar§izrn hakkmda konll§
rnaya, tarn olarak anar§izrnin ne oldugunu bilrneye, giinliik ya
§antnnizm yaplSrm ve kendirnizi bu �er�veyi kullanarak degi§tir
rneye ihtiyacnniz vardrr. Feminizrn kururnsal bir kachn giicii ya
da kadm bir Ba§kan demek degildir, hi� bir kurumsal gii� ya da
Ba§kan olrnamas1 dernektir. E§it Haklar Tasans1 toplumu donii§
tiirern z; sadece kadinlara hiyerar§ik bir ekonomiyi kattlma
11hakki11 verir. Cinsiyet9llge rneydan okumak ekonornik, politik
ve ki§isel biitiin hiyerar§iye rneydan okumak demektir. Ve bu da
anarko - feminist bir devrirn dernektir.
Feministler astl olarak ne zaman anar§izanlardi ve biz ne za
rnan birdenbire durduk? Feminizrnin ikinci dalgas1 60'h ytllarm
sonunda illkeye yaytldigmda, kadm gruplarrmn aldigi bi\im s:tk
11
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sik soze dokillmemi§ liberteryan bir bilinci yans1tmaktaydi. Reka
bet9 gii� oyunlarma, ki§isel olmayan hiyerar§iye ve erkek politi
kalanrun kitlesel orgiitlenrne taktil<lerine kar§I Olan direni§ i�eri
sindeki kadmlar, giindelik hayatnmzdaki ki§isel meselelerle ilgile
nen kiic;ik
i , lidersiz, bilin�- yill<seltme gruplarma dagtldi. Daha on
celeri degersiz gorillrnii§ algi ve deneyimlerimizi yiiz yiize payla
§arak iizerimizdeki baskrmn kokenindeki sebepleri anlamak i9n
�imde bulunduk. Birbirimizden, politikarun "�anda" degil
zihinlerimizde, bedenlerimizde ve bireyler arasmda oldugunu og
rendik. �isel �kiler, politik bir sll11f olarak bize baslo. yapabilir
ve yap�hr. lstrrabimIZ ve kendi kendimize nefretimiz erkek ege
menliginin dogrudan bir sonucudur -evde, sokakta, i§te ve politik
orgiitlenrnelerde.
Oyleyse, Amerika'nm birbiriyle baglanhsIZ pek �Ok oolge
sinde, C-R gruplan (B-Y gruplan, bilin�-yiikseltme), ataerkil bi9mlerle dogrudan ili§kili ve kendiligmden toplanan gruplar ola
rak ge�ti. Temel orgiitlenrne birimi olarak kiic;ik
i gruplar iize
rinde, ki§isel ve politik olan iizerinde, anti-otoriteryenlik iizerinde
ve kendiligmden dogrudan eylem iizerinde odaklanmak ozsel
olarak anar§izandrr. Peki ispanyol devrimci eylemleri tu.tu§turan,
yillar ve yillar boyunca siiren hazrrlik neredeydi? Kadm gruplan
nm yapIS1, ispanya'daki, Fransa' daki ve diger pek �ok iilkedeki
anarko-sendikalist orgiitlenrneler i�erisindeki anar§ist yatkmhgt
olan gruplarla dikkat �ekici bir benzerlik gosterir. Heniiz kendi
mizi bilin9i olarak anar§ist ilkeler etrafmda organize olmu§ anar
§istler olarak adlandrrm�bk. 0 zamanlar, fikirlerimizi ve yete
neklerimizi payla§aca&miz bir yeralh ileti§im agtna bile sahip de
gildik. Kadm hareketinden once, el yordarmyla hareket eden bir
birinden ya11hlmi§ az sayida gruptan fazlas1 degildik ve anar§izm
aklimIZda belirlenrnemi§ bir ideal olarak vard1.
Bu durumun kadmlan goriiniirde olmayan bir anar§ist bilincin
ta§1yicrs1 olma gibi yegane bir pozisyona getirdigme inaruyorum.
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Eger bu bic;irnlendirilir ve somutla§bnhrsa, topyekiin bir devrirne
ula§tlmas1 i9n daha onceki gruplardan daha ileriye gotiiriir. Ka
dmlann sezgisel anar§izrni, eger keskinle§ir ve belirginlige kavu
§ursa, insanhgm kurtul�u i9n miicadelede ileriye dogru (ya da
�Ok Otesinde) inaruJmaz bir SI�ama olacakbr. Radikal feminist te
ori, Nihai Devrirn olarak feminizrni selamlar. Bu ancak ve ancak
anar§ist kokenlerimizi tanrr ve onlan kabul edersek dogru olur. Bu
noktada feminizm ve anar�izm arasmdaki baglanbyi gormede ba
§arISIZ oldugurnuz takdirde devrirnden once durur ve "eski azgm
erkek siyasetinin" tuzagma d�riz. Karanhkta el yordanuyla iler
lemeye son vermenin, en nihayetinde olrnak istedigimiz �y i9n,
yap1yor olduklarIIlllZJ. ve ne yapbgrmm gormenin zamarudrr.
B-Y gruplan iyi bir ba§langi�, ama genellikle dogrudan ey
leme ve politik yiizl�meye g�ebilecek s1�amayi engelleyecek bir
�amura saplanrm§lard1. Belirli bir konu ya da proje etrafmda orga
nize olm� gruplar, kendilerini bazen "tiranm tiranhgt" kadar yi
km olabilecek bir "yapISizhgm tiranhgt" i9nde buldular.20 Orgiit
lenmeyi kendiligmdelik ile hannanlamadaki ba§ansIZhk sik s�
daha fazla yetenegi ya da �isel karizmas1 olanlann lider olarak
ortaya �ma neden oldu. Kendilerini ate§li kavgalar, s�
meler, su�luluk duygusu ve iktidar miicadeleleri i9nde bulanlar,
hiisran ve hayal kmkhgt hissettiler.
Bu durum hemen her zaman ya biitiiniy
i le etkisizle§me ya da
"ihtiyaClffilZ olan daha fazla yap1" (kelimenin eski eril iist/alt an
lammda) denilerek kuvvetli bir gerilemeyle sonu�landi.
Bir kez daha eksik olanm soze dokiilmemi§ anar§ist bir �oziim
leme oldugunu dii§iiniiyorum. Orgiitlenme kendiligmden olanI
zapt etmek ya da hiyerar§ik kahplan takip etmek zorunda degil
dir. Kadinlann en ba§anh olmu§ gruplan ya da projeleri i§te bu
20
Bakrruz, Joreen'in "The Tyrarmy of Structureleness," Sec.ond Wave, 2. Olt, No.
1 ve Cathy Levine'nin "The Tyrarmy of Tyrarmy," Black Rose 1.
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\e�itli aki§kan yaptlarla deneyirnleruni§ olanlarchr: GOrevlerin ve
ba;;kanlarm rotasyonu, biitiin yeteneklerin payla;;1lmas1, bilgi ve
kaynaklara e�it eri§irn sagJ.ama, tekel altma almrn� bir karar
verme siireci ve grup dinamiklerini t�mak i9Jt bir zaman ara
hgi. Daha sonraki bu yapISal unsurlar onemlidir, i;iinkii. "emekle
yen gii\ politikalarrm" izlemek i9Jt grup iiyelerinin devamh bir
\abasrm i\erir. Eger kadmlar s0ze dokillm� bir �de kendile
rini kolektif \�maya adiyorlarsa, bu durum bilgisizce pasi.flige
kar�1 ("takip91eri/miiritleri" elemek i9Jt) ger\ek bir miicadeleyi ve
ozel yetenekleri ya da bilgiyi payla;;mayi (''liderlerden" sakmmak
i9Jt) gerektirir. Bu ba�ka birisinin ya;;armndan ya da sozlerinden
ilharn alamayacagirmz anlamma gelmez, gii9ii bireyler tarafin
dan yaptlan gii9ii eylemler b�1a ve dolayis1yla onemli olabilir.
Ama eski davr� kaliplanna kaymarnak i9Jt dikkatli olmaliyiz.
Olumlu taraft ise son ytllarda kadm hareketinin ortaya 9kan
yapIS1, gene! olarak belirli konular \er�vesinde kolektif eylemler
yi.itjiten ve devamh bir yeralb ilet:i§im agina sahip �izan, kii
\iik proje bazh gruplarm kaliplarrm takip etmesidir. Lider/
"star"dan" ka9JUlla ve illke genelinde kii\iik eylem projelerinin
dagtlnru konusundaki (fecaviiz Krizi Merkezleri, Kadm Saghgi
Kolektifleri) klSmi ba�an, kadm hareketinin, tek bir bir insan ya da
gruba s�tmlmaslill/indirgenmesini olduk\a zorla;;trrdi. Femi
nizm tek bir ki§inin boynunun vurulmas1yla dagittlamayacak \Ok
ba;;h bir devdir. Hiyerar�ik bir baki§la anla;;tlamayacak olan yol
larla yayilip biiyiiyoruz.
Ancak bu d�marun yogun giiciinii goz ard1 etmek degildir.
Bu iktidarm en giivenilmez bi\irni, sadece yiizeysel bir "toplumsal
degi§irn" olarak anar�ist ohnayan kisa vadeli bir feminist bakt§1
besleyip ona uyum gostermektir. Cinsiyet\iligi i§lerin gidi§atma
kadinlarm kabhrm yoluyla kokii kurutulabilecek bir kotiiliik ola
rak gormek, egemenlik ve baskrmn devam etmesini garanti altma
alrr. "Feminist'' kapitalizm terimi kendi i\erisinde bir i;eli§kidir.
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Kadmlann kredi kooperatiflerini, restoranlanm, kitapsilanm vs.
in§a ettigimiz zarnan bunlan ya§anunuzJ. siirdiirmek ve siire�leri
rekabete, kar-yapmaya ve tiim ekonornik baskt bic;irnlerine mey
dan okuyacak, onlarla �e�k bir kar§1-sistem yaratma arnacryla
boyle yaphgnruz konusunda a9k olmahyiz. Anti-kapitalist ve tii
ketici olmayan degerlere yonelik "sll11l'larda ya§arnaya"21 kattl
mak zorundayiz. Bizim istedigimiz bir birle§me ya da "giicii bir
erkek grubundan diger erkek grubuna transfer eden''22 coup
d'etat I askeri darbe degildir. Bizim istedigimiz topyekiin bir dev
rimden daha azi olarnaz; bic;irnleri e§itlik, tahakkiim, bireysel fark
hhklara saygisizhkla lekelenmemi§ bir gelecek yaratacak devrim kisacas1 feminist-anar§ist devrim. Kadinlarm en ba§mdan insanli
gm kurtulU§u dogrultusunda nastl davranacagrm bildigme inam
yorum; tek ihtiyaCimlZ olan can �eki§en erkek siyaset bi9inlerini
ve go�lerini sarsmak, kendi anar§ist kadm �oziimlememize yo
gunla§makhr.

Bu n d a n So n ra Ne reye G i d eceg i z? Otopyay1
G e r�ek Ya p m a k
Ah sizin gorii§iiniiz romantik bir sa911ahk, duygusal bir bagnaz
hk ve uydurma bir idealizm." Bir §iirselligin i�indesiniz, �ii
somut detaylar SWlamazsrmz." Kafamm (ya da kafanizm) arka
smdaki kii�k ooyle diyor. Ama kafamm On taraf1 biliyor ki eger
burada benim hemen yammda oturuyor olsaydrmz konu§abilir
dik. Ve bizim konu§mam1z falanca (somut, ayrmhlandmlm1§) ta
mmlamalan ve bunun ya da §unun nasxl �ozillebilecegini getire
bilirdi. Benim gorii§iimiin ger�ekten eksik olan tarah somut ve

21
22

1973.

Daly, s. 55.
Robin Morgan. Boston Koleji'ndeki konu�masmdan, Boston, Mass., Kasun,
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detaylandmhm§ insan bedenleridir. Oyle olsayd1 bu uydurma bir
gorii§ ohnaz ve kanh canl1 bir gerc;eklik olabilirdi.23
Su Negrin
�imdi cesaretimiz kmhnl§ ve yahhhnl§ ohnak yerine, tarh§an,
planlayan, yaratan ve sorun c;ikaran kiic;iik gruplannuzda ohna
hyiz . . . daima feminist eylemlilik ic;inde ohnah ve onu yaratmah
yiz, c;iinkii biz hepimiz onunla geli§iriz; (feminist etkinligm) yok
lugunda, kadinlar sakinle§tirici ahr, c;.ildmr ve intihar ederler24
Cathy Levine

1960'larda otunna eylemleri, yiiriy
i i.i§ler, ogrenci grevleri, gos
teriler ve DEvRiM: HEMEN �iMDi'nin heyecaruru ya§ayanlan
nuz, 1970'lerde olan her §eye tarnarnen kfo;iimseyerek bakabilir ve
kendilerini hayal kmkhSJ. i<;erisinde bulabilirler. Vazge<;mek ya da
("a<;tk" evlilik? yarnulmu§ kapitalizm? Guru Maharaji?) i<;inde ol
mak, on ytllardrr siiren miicadelenin vazettikleriyle ve de belki de
nihai ba§ansizhSJ.yla yiizle§mekten daha kolay goriinebilir. Bu
noktada devrimin ger<;ekle§ecegi siireci gormek i<;in biitiinsel bir
<;er<;eveden yoksunuz. Bu olmadan, a<;mazlara, yaht:tlm.1§ bir mii
cadeleye ya da bireysel <;oziimlere mahkumuz. Anarko-feminiz
min saglad1SJ. <;er<;evenin ya da bir araya getirici noktarun bi<;imi,
iitopyacr arna<;lara ula§maya dair herhangi bir siirekli <;aba i<;in bir
on gereklilik olarak goriinecektir. ispanya ve Fransa'ya bakarak
astl devrimin "ne yukandan bi9mlendirilmi§ yapay bir coup
d'etat/askeri darbe ne de tesadiifi bir olU§um."25 olmad1giru gore
biliriz. Ger<;ek devrimin hazirlanmas1 ytllar siirer: Bilgi ve gorii§
lerin payla§tlmasI, bilin<; ve davraru§lardaki degi§im, kapitalist ve
hiyerar§ik yaptlara politik ve ekonomik alternatiflerin yarattlmas1,
kolektif politik <;ah§malar/tarb§malar yoluyla otonom bireylerin
kendiliginden dogrudan eylemini gerektirir. I<i§isel hayabruzl. ve
23 Negrin, s. 171.
24 Levine, s. 50.

25 Dolgoff, s. 19.
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11akhruzi ozgiirle§tirmek" 0nemlidir ama yeterli degildir. 6zgiir
Iiik tecrit edilmi§ bir deneyim degildir, diger insanlarla birlikte
gerc;ekle§ir. Bireysel olarak 11ozgiirle§mi§ kadm'' yoktur.
Oyleyse benim bahsettigun uzun siireli bir siirec;tir, pasiflikten
vazgec;tigimiz ve kendi hayatnruzm kontroliinii ele alrnayi ogren
digimiz bir dizi olaylar serisidir. �ylerin §imdi oldugu haline alal
sal ve fiziksel (somut) bir alternatif bic;im araciligtyla §imdiki siste
min /1albrun oyulmasmdan'' bahsediyorum. Birle§ik Devletler'i yi
kan silahh kiic;iik bir gerilla grubunun romantik imgesi (biitiin er
kek siyaset bic;imlerinde oldugu gibi), modas1 gec;:rni§tir ve bahset
tigimiz devrim kavrarmyla temel olarak ilgisizdir. Bunu yapsay
dik ezilebilirdik. Afi§te de s0ylendigi gibi 11istedigimiz hiikiimetin
devirmek degildir, onun karma§a ic;inde kayboldugu bir durumu
olU§turmakbr." ispanya'da (gec;ici olarak) olan budur ve nere
deyse Fransa'da da ayms1 olmU§tur. Silahh olarak direnmenin
bazi noktalarda zorunlu olup olmad1gi tarb§maya ac;tl<br. /1Arac;
lar amac;lan belirler'' anar§ist ilkesi pasifizmi ic;erimliyor gibi gO
ziikiir ama Devlet'in giicii oyle biiyiiktiir ki §iddeti dt§lama konu
sunda mutlak olmak zordur. (Silahh direni§ ispanyol Devrimi ic;in
c;ok onemliydi ve Fransa ic;in de1968'de onemli goziikiiyordu.) pa
sifizm sorunu, ba§ka bir tarb§mayi gerektirecektir ve burada bah
settigim §ey toplumu donii§tiirmeyi vurgulamakhr, anarko-femi
nist bir c;erc;eveyi, uzun erimli devrimci bir sabn ve koklii ataerkil
yakla§imlarla siirekli aktif bir yiizle§meyi ic;eren bir hazrrlik siire
cidir.
Hazrrlanmanm fiili taktikleri uzun bir zamandrr ic;inde oldu
gumuz §eylerdir. Onlan devam ettirmeye ve daha da ileri gotiir
meye ihtiyaarmz var. Onlan iic; a§amada i§levsel olarak goriiyo
rum: 1- 11egitimsel11 (gorii§lerin ve deneyimlerin payla§ilmas1), 2ekonom.ik/siyasal, 3- ki§isel/politik.
Egitimin, onu kiic;iimseyen bir tonu var, ancak egitim ile 11s0zii
kitleleri gotiiren" ya da suc;Iuluk hissettiren ve bireyleri kurallan
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belirlenmi§ varhk bi9mJ.erine sokan bir §eyi kastehniyorurn. Ya
§amlarnIUZJ. payla§rnak i9n geli§tirdigimiz-yazrnak (feminist ya
ym aguruzda), i;ah§rna gruplannuz, gosteriler, yiiriliyii§ er ve so
kak tiyatrolanndan, kadmlann radyo ve televizyon programla
nna kadar- i;ok sayida yonternden bahsediyorurn. Devrirnci ileti
§irn ve etki i9n kitle ileti§irn arai;lan ozellikle onernli goriinebilir sadece radyo ve televizyonla hayabnuzm nastl yanh§ §ekillendi
gini d�iiniin.26 Birbirinden yaht:tlnu§ gibi goriinen bu §eyler
onernsi.zrrri§ gibi goriinebilir, arna insanlar okuyarak, yazarak, ko
nu§arak ve birbirini dinleyerek de politik hareketlere aktif olarak
kattldtl<lan oranda degi§ebilir. Birlikte sokaklara c;tl<rnak, pasifligi
sarsar ve korniinal bir i;aba ruhu ve ayakta kalrnanuz1 ve don�
rnernizi saglayan bir ya§arn enerjisi yarabr. Tarnarnen bir Ameri
kan lazmdan anarko- feminist bir kiza danii§iimiim on yih bulan
bir okurna, tarb§rna ve -Ortababdan Bab ve Dogu Kiyis1'na ka
dar- biri;ok insanla ve siyasetle ugra§rnamla geri;ekle§ti. Benirn
deneyirnlerirn baz1 ai;tlardan kendine ozgii olabilir arna onlann
sira d!§I olduklanni d�iiyorurn. Biri;ogunda, bu illkedeki bir
i;ok arna bir i;ok yerde, insan1ar yava§ yava§ kabullenrne ve pasif
lige ko§ullanrna bi9mJ.erini sorgularnaya ba§ladtlar. Bu kilisenin
ve Devlet'in giiciiniin kapsarrumn kiii;ieirnsenrn si degildir, arna
daha i;ok d�iince ve davran!§lardaki onernsiz gibi goriinen degi
§irnleri vurgularnaktrr, bunlar kolektif bir eylernde sornutla§b
gmda ataerkillige kar§I geri;ek bir rneydan okurnayi olU§tururlar.
Ekonornik/politik taktikler, dogrudan eylern alaruna ve "kas1tli
illegallige" (Daniel Guerin'in terirniyle) dii§er. Anarko-sendika
lizrn dogrudan eylernin iii; onernli rnodunu belirtiyor: Sabotaj
"rniimkiin olan her yonternle diizenli iiretirn siirecini engel
lerne"27 anlarnina gelir. Sabotaj gittiki;e daha sik olarak, degi§en
26 Cohn-Benclits 1%8'de Paris'teki en biiyi.ik hatalardanbirisi, meyarun ozellikle
de radyo ve televizyonun tarn olarak kontrol edilememesi oldugunu belirtir.
27 Goldman, "Syndicalism: Its Theory and Practice," Red Emma Speaks, s. 71.

7 2 I S e s s i z Rivayetler: Anarko-feminizm Kitab 1
toplurnsal degerlerden bilim;siz olarak etkilenen insanlar tarafin
dan uygulanmaktadrr. Mesela sisternatik devarnsizhk, hem beyaz
hem de rnavi yakah i§9Jer tarafindan uygularur. Patronlara rney
dan okurna, incelikli bir §ekilde "i§ yava§latarak" ya da kabaca "i§i
berbat ederek" yaptlabilir. Miimkiin oldugunca yava§ bir §ekilde
rniimkiin oldugunca az i§ yaprnak, fiili i§ siirecini darrnadagm et
rnek ic;in <;ah§anlann ba§vurduklan yaygm bir uygulamadrr -ge
nellikle grev srrasmda bir sendika taktigi olarak. Yanh§ dosyalama
ah§kanltl<lanru ya da sekreterlerin "onernli kagttlan" kaybetrne
leri ya da italya'daki 1967 derniryolu grevi srrasmda trenlerdeki
gi.izergah levhalannm siirekli degi§ip durrnas1.
Sabotaj taktikleri, grevleri <;ok daha etkili bir hale getirrnek ic;in
kullantlabilir. Grevin kendisi i§9Jerin en onernli silaludrr. Her
hangi bir tekil grev eger diger endiistrilere yaytlrr ve gene! bir grev
haline gelirse diizeni fel<; etrne potansiyeline sahiptir. Tabii ki, ge
ne! grevin nihai hedefi i§9Jerin kendi oz- yonetirni (keza bunu na
stl ba§aracagi ve nastl siirdiirecegme <lair belirgin anlaY1§1) olrnah
drr; aksi takdirde (1968 Fransa'smda oldugu gibi) devrirn olii do
gacakbr.
Boykot yine de gii<;lii bir grev ya da sendikal rniicadele strate
jisi olabilir (rnesela Farah pantolonlannm ya da sendika iiriinii ol
rnayan iiziirn, rnarul, §arabm boykot edilrnesi). Bununla birlikte
ekonornik ve toplurnsal degi§irn ic;in bir gii<; olarak da kullantlabi
lir. Oy kullanrnayi, sav<l§ ic;in vergi oderneyi ya da kapitalist reka
bet ve a§m iiretirne katilirni reddetrnek, altematif ve gelir arna<;h
olrnayan yaptlarla desteklendikleri siirece hepsi onemli eylernler
dir (gida kooperatifleri, saghk ve hukuk kolektifleri, yeniden dO
nii§tiiriilrnii§ kiyafet ve kitap diikkanlan, bagrmsiz okullar vs.).
Tiiketirni ozendirrne kapitalizrnin onernli kalelerinden birisidir.
Satm alrnayi (ozellikle tamamen tiiketrneye yonelik ve igren<; bir
§ekilde reklami yaptlan iiriinleri) boykot etrnek "giinliik hayatm
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kalitesini" demtirmeye kabil bir taktiktir. Oy kullanmayi red
detme, giic; ve pararun siyasi elitleri sec;tigi sahte demokrasiye
kar�1 bilinc;Ii bir politik ifadeden c;ok genellikle umutsuzluk ve
edilgenlik yiiziinden yaptlmaktadrr. Oy kullanmamak, eger e� za
manh olarak altematif anar�ist yatkmhgi olan gruplari agi ic;inde
samimi demokratik bic;:imler yarablmasma kahhyorsak, sessiz bir
kabullenmeden ba�ka bir anlama gelebilir.
Bu da bizi iic;iincii alana getirir - �iseVpolitik, tabii ki hayati
bir bic;imde diger ikisine baghdrr. Anar�ist yatkmhgi olan gruplar
uzun siireden beri devrimci orgiitsel yaptlardrr. Anarko- sendika
list demekler ic;erisinde bunlar kadmlann kendi kendini yonetimi
ic;in egitim temelli olarak �lev goriir. Belirli bir kisa vadeli amac;
ic;in gec;ici bireysel gruplar, daha "kaha." c;ah�ma kolektifleri (pro
fesyonellik ve kariyer elitizmine kar�1t olarak) ya da bireylerin bire
bir �kilerinde egemenlik ve sahiplenmeden kurtulabilmeyi og
rendikleri y�ayan kolektifler olabilirler. Anar�ist yatkmhgi olan
gruplar potansiyel olarak yeni bir ozgiirliikc;ii ve hiyerar�ik olma
yan toplumu �a edebilecegimiz_temellerdir. Bizim ya�ama ve c;a
�ma bic;imimiz dii�iinme ve algtlama bic;imimizi demtirir (ve
tarn tersi de gec;erlidir), bilinc;teki degi�irn gerc;ekl�tigmde eylem
ve davr�ta da degi�iklik olur ve devrim ba�lar.
Dtopyayi gerc;ek yapmak pek c;ok miicadele siirecini ic;erir. Sii
rekli olarak ge�tirilecek ve demtirilecek belirli taktiklerin yam
srra politik azme/kararhhga ihtiyaa.miz var: Daha keyifli ve dev
rimci bir gelecegi bugiiniin otesinde gorebilme giicii ve yetenegi.
Buradan oraya varmak bir inane; s1c;ramasmdan daha fazlasrm ge
rektirir. Hepimizden miimkiin ve dogrudan eyleme yonelik uzun
erimli bir kabhrm talep eder.
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G e l ecegin Donu�t ii r ii l m esi
Kadm kiiltiiriiniin yarablmas1, arkada§lannuzla sohbetlerimiz
den, et boykotlanna, �ocuk bakim merkezleri ii;in vitrinleri ele ge9rmeye, hemcinsiyle sevi�eye kadar her §eyi devamh olarak
yeniden ortaya seren bir iMGELEMe kablmak oldugundan, ha
yal edebilecegimiz iizere yayilmac1 bir siire�r. Bu a�ga �arti
crd1r ve bir degi§im siireci d1§mda tarumlanam az. Kadm kiiltiirii
hepimiz ii;in giinah �rtlcr, adlandmcr, kendimizle, her biri
mizle ve diinyadaki biitiin kiz karde§lerimizle uyum i�erisinde
bir gorii� yaratabilecek bir §eydir. Son on ytl i�inde, ataerkilligin
tarihinde olmadigi kadar onun iktidanru devirmek luzlanm1§ ve
buna yakla§ml§ olmam1z . . . CO§kulu umudun nedenidir - vah§i,
bula§1cr, yenilmez ve deli UMUT. Umut; ya�mm 6liim, �aresiz
lik ve anlamsizhk kar§1smdaki zaferi arbk bakbgim her yerde
KADIN iMGELEMiNE inanan blsunh kacbnlar gibi.28
-

Laurel

Her zaman eger yann devrim. olrnayacaksa hepimizin katastropik
(en azmdan katatonik) bir kadere mahkum oldugunu di.i§iiniir
diim. Arbk bu §ekilde once ve sonra devrim.lerine inannuyorum,
eger bu terimlerle di.i§iiniirsek ba§ansizhk ya da umutsuzluga ha
zrrlanmanuz gerektigini di.i§iiniiyorum. Miicadeleye devam et
mek i9n biitiin ihtiyaanuz olan �yin ve mutlak olarak gerekli
olan §eyin UMUT olduguna inaruyorum. Yani oyle giii;lii ve giizel
bir gelecek ki hepsi i9n hem ya§anabilir hem de kendi kendine ye
ten bir ic; ve dJ!i diinyarun en dipteki yarabmmdan durmadan ile
riye siirebilecek. Umudnn var olduguna inaruyorum; Laurel'in
kadm gorii§ii ic;erisinde, Mary Daly'nin "varolU§sal cesareti."29 ve
anarko-feminizm ic;erisinde. Bizim farkh seslerimiz ayru riiyayi ta
rif eder ve "ASizlarnnIZ1 kapatan ta§l ancak bir riiya sarsabilir."3o
2 8 l.aurel, "Towards a Woman Vision," Amazon Quarterly,
2 9 Daly, s. 23.

30 Marge Piercy, "Provocation of the Dream."

1. cilt, 2. sayi, s. 40.
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KonU§tuk<;a degi§iriz, degi§tik<;e kendimizi ve ayru anda gelecegi
donii§ti.iriiri.iz
Bizim toplumumuzda bireysel ya da ba§ka bir §ekilde bir <;0zi.im olrnarugi dogrudur.31 Ama eger bunu kotiimserlige siirie
ikl 
yici bilgiyle degil de deneyimledigimiz radikal bir metamorfozun
farkmdahgi -bilincimizde ve ya§anbnuzda- ile dengelersek belki
de ger<;ekle�bilir/mfunkiin HAYALiMizi yaratma cesaretine sa
hip olabiliriz. �u ac;iktrr ki giinbe giin basktyla yiiz yiize kahp yine
de hala umudu siirdiirmek kolay degildir. Ama bu bizim tek §an
Sl.mIZWr. Umudu (baglanttlan gorme ve §imdide gelecegi hayal
etme yetenegini) brraktrsak zaten kayboluruz. Umut kadmlann en
gii<;lii devrimci aracrdrr; hayabnuz1, �imizi ve a§ktrmzi payla§hgt
nuz her anda birbirimize verdigimiz §eydir. Umut bizi kendimiz
den nefret etmekten, kendimizi su<;lamanuzdan ve kadercilikten
oteye bir yere <;eker. Depresyona teslim olursak, otoriter politika
lann ve ataerkil basktrun ka<;rmlrnazhgrm kabul e� oluruz
("Umutsuzluk en kotii ihanettir, en soguk cazibedir: En azmda
dii§marun her zaman hiiki.im siirecegme inanmaktrr."32 Marge Pi
ercy). Acnruzm ve ofkemizin umutsuzluk ve ktsa vadeli sahte "<;0zi.imler" i<;erisinde bulanikla§masina izin vermemeliyiz. Yapabile
cegimiz hi<;bir �y yeterli degildir ama ote yandan kafam1zda, ha
yabnuzda ve ba§kalanrun hayabnda yaphginuz "kii<;ilk degi§ik
likler" bo§una ve etkisiz degildir. Bir devrim yapmak <;ok uzun bir
zaman alrr: Devrim hem hazrrladiginuz hem de ya§ad1ginuz bir
�ydir. Gelecegm donii§tiirieilm si anhk bir §ey degildir, ama top
yekiin . . . ne oldugundan ne olabilecegme uzanan di.i§iince ve ey
lem, bireysellik ve kolektiflik, kendiligmdenlik ve orgiitlenmenin
siirekliligidir.
31 Fran Taylor, "A Depres.sing Discourse on Romance, the Individual Solution,
and Related Misfortune," Second Wave, 3. Cilt, No. 4.
32 Marge Piercy, "Laying Down the Tower," To be of Use (Doubleday, 1973), s.
88.
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Anar§izrn bu donii§iim ic;in bir c;erc;eve saglar. Biz onu y�a
dlkc;a "gerc;ek" olabilecek bir go�, bir riiya ve bir olas1hkbr.
Anar§izmi gelecekle ili§kilendiren baglanb feminizmdir. En niha
yetinde bu baglanbyi ac;Ik bir §el<ilde gorebildigimizde, bu go�ii
savundugurnuzda, bu Umuda tecaviiz edilmesini reddettigi
mizde, hic;ligin kiyismm iizerinden yiiriy
i iip c;iplak bir §el<ilde ha
yal edilebilecek bir varhga gec;eriz. Kachn bah§ ac;isl/imgelemi
yi.izyillarclrr kadm bedenleri ic;erisinde t�1digmuz anarko-femi
nizrndir. "Bu gorii§ii hayata gec;irmek her birimizin ic;inde devam
eden bir miicadele olacakbr,"33 am.a bunu yapmak zorundayiz.
"Filler gibi ofkemizi sava§a siirmek" zorundayiz.
Hepimiz kabus I§tlbsmdan muzdarip uyurgezerleriz.
Kilitli koSu§larda go�iimiizii gomeriz, vazgec;erek. . .
Sadece aynayi kmp kendi go�iimiize brmand1gmuz zaman
Sadece akarak ve §arkl soyleyerek riizgar oldugumuz zaman
Yalmzca kemiklerimizle rmzrak oldugurnuz dii§iin ic;inde
En sonunda gerc;ek oluruz/gerc;ege donii§iiriiz
Ve uyarunz.34

33 Laurel, s. 40.
34 Piercy, "Provocation of the Dream."

4

ANARKO-FEMiNiZM VE YENi "KADIN
SORUNU"

St a c y I Sa l l y Da r i t y

narko-ferninistlerin bir kadm birliginin DEVRiM GORU$
LERiNi BESLEDiGi GVNLER GERiDE KALDI. 70'li yillar
daki Anarllizm ve Feminist Baglanb." adh makalede "Kiz kardell
ligm gelilltirilmesi, benzersiz bir tehdittir, c;iinkii dogrudan hiye
rarlli ve egemenligm temel sosyal ve ps�ik bi<;irnine kar�1 «;tl<ar"1
gibi bir almb.ya rastlanrrken, bugiin ktz kardellligm tek ballma hi
yerarlli ve egemenlige tehdit olll1lturmad1gt a91<hr. Herhangi bir
feminizm modelinin manhksal sonucu, diger ellitsizlikleri bir yana
brrakarak basit bir �de erkek mevkid�lari ile kachnlar ara
smda rrk/srmf ellitligini aramak olmamahdrr. Anarko-feminizmde
daha a91< olan, cinsiyet baskislill vurgulamanm ballka giic; sistem
lerinin adma olmamas1 gerektigidir. Bu kavramlardan baztlari ke
s�imsellik tarafmdan ele almrrken, ben kardelllik kavramlilln
daha ileri bir sorgulamas1yla ve daha spesifik olarak "kachn so
runu" olarak adlandrracagim yeni kavrami g�letmekle ilgileni
yorum: "Kachn" olarak adlandmlan kimlik etrafmda yonelmeye
devam rm edecegiz, yoksa bizim iizerimizde baskt uygulamak ic;in
giic; yaptlanmalanrun yaratb.gt bu kategoriye kar�1 rm c;ikacagtz?

A

/1

1 Silvia Federici, Caliban and the Witch (2004).
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Bin;ok ki§i anar§izmin biitiin hiyerar§i, egemenlik, cinsiyetc;ilik
ve bunun gibi kavrarnlara kar§t 91<hgi konusunda hemfikir olma
sma ragmen, yine de gerekli olan cinsiyetlendirilmi§ kaygilarm
merkezi oldugu bir egilim.dir. Anarko feminizmin feminizm vur
gusuna ozgii iki temel ve baglanbh ilkesi oldugunu iddia ediyo
rum: Herkes cinsiyet (veya cinsiyet katmaru, a§agtya bakrmz) ko
nusunda zorlayici olan her §eyden bagtmsizhga ve bedensel
ozerklige sahip olmahchr - bedensel acidan kurtulma ozgiirliigu
ve bedenleriyle istedigini yap1p istedigini yapmama ozgiirliigune.
Ataerkillige degmmek yerine, toplumsal cinsiyetle ilgili bas
la.ya degindim, «i;iinki.i. toplumsal cinsiyet basla.s1 �ok boyutlu ve
karma§tk bi9rnde �ah§1yor. Bireyler beden ooliimleri ve i§levleri,
hangi cinsiyet olarak algilandtklan (cinsiyet ozellikleri), cinsiyet
sunumlan, cinsellikleri ve/veya empoze edilen cinsiyet kutulanna
ne kadar uyduklan konusunda �§itli deneyimlere sahip olabilir
(cinsiyet ooliimlenmesine ya da cinsiyet egilimine daya11 olarak).
�imdi tabi ki bu baskl, erkeklerin iistiin kachnlann a§agt saytld1gi
bu diizen yiiziinden bu §ekilde yaptlandmlnu.§br, ayru zaman!=la
bu diizeni dayatmak onun giiciinii devam ettirir.
Bedensel ozerklige ili§kin ilke ayru zamanda �ok boyutludur.
Bu ilke her zaman olmasa da baskuun cinsiyet temelli bir tezahiirii
ile ili§kilidir. Bu ilke sadece cinsellikle, onaylarnayla ve yeniden
iiretici ozgiirliik vs. ile ilgili degil, ayru zamanda ozgiir tercihleri
mizi dogru bir §ekilde yapabilecegimiz ideal bir toplumla ilgilidir,
mesela boyle yaphrmamiz gerektigi konusunda bir basla. hisset
meden liposuction yapbrma ozgiirliigiimiiz olmal1chr. Elbette
pratik diizeyde bu ilke, gii� dinamikleri, adaletin neye benzedigi
ve teknoloji gibi konularla ilgili oldugu i� inarulmaz derecede
karma§Ikhr. Bedensel ozerklik ilkesi, seks i§�gi gibi burada ele
almayacagim §eyler hakla.ndaki hararetli ta.rb§malar baglanunda
onemli oldugu i9n, bireysel ozgiirliigi.in ortak ozgiirliikle ilgili
dengesinin biraz daha fazla degerlendirilmesini gerektirir. Bu
-
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denge ayru zarnanda, "kachrn" tarumlarnarun b�kalanrun ozgiir
liigiinii etkileme bi«;imlerinin �tlmasma da uygulanmahchr.
Bu �ma ilkeleri bu �malan beslemelidir.
Toplumsal cinsiyet bask:tsmm ger�ek etkilerini ifade eden kav
ramlan terk etmemiz gerektigini savunmasarn da yukandaki �
h§ma ilkelerinin kimlik politikalanna tercih edildigini iddia ediyo
rum. Kimlik politikalan, belirli bir bask:t2 tiirie
in oncelik verme ve
sistemde e§it temsil ve kabhm saglarna arnaayla �oguruukla bu
baskiyla ilgili kimligin smrrlanru sertle§tirme egilirnindedir.3 <;ok
ki§inin iddia ettigi gibi, bu olmamas1 gereken (mesela kar§1t s1Illf
lar arasmda) yeni ittifaklar yarahr, kimliklerin karma§tl<ltgmt ve
kesi§imlerini marjinal hale getirir, kimlikleri ve dolay151yla baskiyi
da peki§tirebilir, asimilasyonun bir strateji oldugu hallerde sis
teme sadakati arthrrr. E§itsizlikleri dengelemek i9n aranan gii� bi
«;imleri genellikle sorgulanmad1.
Anarko-feminizm, (ya da queer anarko-feminizm) arnaa cinsi
yet kategorilerini devarn ettirmek yerine yikmak oldugu siirece
bir kim1ik politikas1 degildir. Yukandaki ilkeleri merkeze alabile
cegimizi ve kim1ik smrrlarma taktlmadan toplumsal cinsiyet bas
kisma kar§I 9kabilecegimizi iddia ediyorum. Mesele gii� yaptlan
malanru ve onlann ger�ek etkilerini kabul edip onlara kar§I 9k
makhr, iizerimizdeki basktlann etrafmda kimliklerimizi yaratmak
ya da giic;lendirmek degildir.

A n a rko-Fem i n izm ve C i nsiyet: Yen i Fi k i rl e r
Daha giivenli mekanlarm ve ayrilik�gm, cinsiyet�ge ve cinsel
§iddete yarut olarak ele ahndigmda �ok net olmadiklan ortaya
2 http://plato.stanford.edu/entries/feminism-gender/.
3 "When Feminism is Revolting" (2012) makalesinde bu konuyu daha kapsamh
bi9Jnde inceliyorum, http://anarchalibrary.blogspot.com/2012/02/when-feminism
is-revolting-initial.html.
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')'.lktl. Mesela tacizin iki kadm arasmda da olabilecegini biliyoruz.
Kadm gruplanrun veya mekanlanrun sadece erkeklerden annmI§
olduklan i<;in hiyerar§iden bagrmsiz olmadtl<lanru biliyoruz (be
yaz olmayan feminist gruplann yam Sll'a Jo Freeman'm "YapISIZ
hgm Tiranhgt'nda" tarb§1khgi gibi). Feministlerin daha giivenli ol
mas1 ya da sadece cinsiyet baskISma daha iyi odaklanmayi sagla
mak i<;in yarattigi alanlar, giderek artan bir §ekilde cinsiyet kate
gorileri arasmda bir c;izgi c;izme zorluguyla kar§tla§b. Daha da
onemlisi bu c;izgiyi c;izmenin sonm;lari, translan d1§lamak ve bi
zim miicadelelerimizi gormezden gelmektir. Michigan Kadm Mii
zik festivali, sadece "kadm-dogmu§-kadmlar" i<;in olu§turulan
mekanlar etrafmdaki tarb§manm c;:agda§ ve klasik bir omegi ol
mll§tur. 2001 yih civannda radikal bir tezahiirat listserv'inde (kul
larualara pasta listesine abone olma, katkida bulunma ve c;:tl<ma
§an51 veren bir mail listesi) kar§tla§hgtm bu §ey, fanzinlerde ve On
line forumlarda bir konu haline geldi. Anar§ist ve feminist mekan
larda translann varhgmm ve goriiniirliiguniin artmas1, queer teo
rinin yiikseli§iyle ve ba§ka sebeplerden dolayi, Birle§ik Devlet
ler'de son birkac;: ytl ic;:erisinde boyle mekanlarda translann varhgi
daha yaygm hale gelmi§tir.Anarko-feminizm ic;:erisinde trans
gruplanna baz1 kabhmlar 1970'lerde belgelenmi§ olsa da ba§ka bir
yerde yine de bu gruplarnaya dahil edildi.4 Hala pek c;:ok durumda
basit olarak bu varsayihr, birisinin cinsiyet zarnirine saygi duy
makla birlikte, bu kadm mekanlan kadmlar ic;:indir (translann da
ic;:inde bulunmasma, ya da biitiin trans gruplanrun ve kadmlann
bulunmasma, biitiin bunlan tarumlarna siireci de problemli olma
sma ragmen).
4 "On the Edge of All Dichotomies: Anarch@-Feminist Thought, Process and
Action, 1970-1983" (2009) http://wesscholar-wes-leyan.edu/cgi/viewcontent/cgi?ar
ticle=l355&context=etd_hon_theses 80-81. Bakuuz aynca ttp://anarchalibrary.blogs
pot.com/2010/09/on-the-edge-of-all-dichotomies-anarch.html.
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Anar§ist feministler, yakm bir zamanda toplumsal cinsiyet iki
ligini bu §ekilde teorik aQ.dan ele almadi. Cinsiyet rollerini ve bi
yolojik belirlenirnciligi ele aldilar, ama cinsiyetleri zaman i<;inde
anlamh hale getirilen ikili, kar§ilikh/ozel, siyasi/sosyal bir kategori
olarak ele§tinnediler. Bu durum degi§iyor.5
Etkisi inkar edilemese de, kadm ki.mligi etrafmda politik yone
lime ili§kin endi§eleri anlamak i<;in Judith Butler'm Cinsiyet Be
las1'ru (Gender Trouble) okumak gerekrnez. Butler tarafmdan or
taya attlan sorular arasmdan §unu sorabiliriz: "Kadm kategorisi
nin olU§turulmas1, cinsiyet ili§kilerinin istenmeyen diizenlemeleri
ve yeniden bir araya getirilrnesi sonucu tutarh ve istikrarh bir
konu olU§turulmast rmdir? Ve feminist amaQ.ara tarn olarak aykm
bir somutla§brma nudrr?... Eger oznenin olU§umU bu temelin ka
bul edilmesi yoluyla diizenli olarak bir giii; ili§kileri alamnda ger
i;ekle§iyorsa, feminist oznenin kimligi, feminist politikanm temeli
olmamahdrr."6
Her ne kadar kart§tkhk bir §ekilde "kadm" toplumsal cinsiyete,
"di§i" ise cinsiyete abfta bulunarak hafifletilebilse de feminizmde
"kadm" terirni bazen cinsiyeti di§i olanlan ifade eder. Ama cinsi
yeti toplumsal cinsiyetten ayrrmak, cinsiyeti yapmm dayandigt bir
geri;eklik olarak kurmaya egilimlidir. Cinsiyetin toplumsal cinsi
yet haline geldigi yollan anlamaya kablma zamamrmzm geldigme
inamyorum. Cinsiyet basktsmm kokenleri hakkmdaki anarko - fe
minist teorinin yoklugu durumunda, i;e§itli b� ai;tlanndan bazi
fikirleri bir araya getiriyorum. Bu yakla§rrna dair endi§elerim olsa
ve i;oziimlemelerirni materyalizmle smrrlandrrmakla ilgilenme
sem de cinsiyet kategorilerinin olU§umunu Fransiz materyalist fe-

5 "When Feminism is Revolting," (2012).
6 Mesela Bell Hooks, ataerkil erkekligi diger erkeklik bi9mlerinden aymr. Baki
ruz aynca "When Feminism is Revolting" (2012) http//anarchalibrary.blogs
pot.com/2012/02/when-feminism-is-revolting-initial.html.

8 2 I S e s s i z Rivayetler: Anarko -fe minizm Kitab1
rninistleri Christine Delphy, Monique Wittig ve Collette Guilla
min'e kadar geni§ bir �de kavramayi yararh buluyorum.7
Delphy bilebilecegimiz §eylerin �ok fazla oldugunu kabul etse de
�yle yazar;
"<:;ogu insan ic;in. . . anatomik cinsiyet (ve onun i�erimleri) top
lumsal cinsiyeti ilretir ya da en azmdan ona izin verir - teknik �
ooliirnii. Bu da bir grubun digeri tarafmdan tahakkiirniinii yarabr
ya da en azmdan ona izin verir. Bununla birlikte toplumsal cinsi
yeti yaratarun basla olduguna inaruyoruz ve oyle ki manbksal ola
rak � ooliirnii teknik � ooliirniinden once gelir ve onu yarabr,
b�ka bir ifadeyle bizim toplumsal cinsiyet dedigimiz cinsiyet rol
lerini yarabr. Oyleyse toplumsal cinsiyet insanhgm hiyerar§ik ola
rak ikiye ooliinmesinin sosyal pratikle ilgili anatomik bir aynma
(ki bu aynm kendi ic;inde sosyal i�rim t�unaz) don�mesi bag
lammda anatomik cinsiyeti yarabr. Sosyal pratik ve sadece sosyal
pratik, fiziksel bir olguyu (biitiin fiziksel olgular gibi kendi ba§ma
herhangi bir anlamdan bagunsiz olan sosyal pratik) bir d�iince
kategorisine don�tiiriir."e
Delphy ve digerleri kadm kavranurun sadece gii� �kileri ic;e
risinde var oldugunu d�iiniir. Cinsiyet farkhhklan dogal degildir
ama dogall��br. Bu b� cinsiyeti verili olarak kabul eden
teorilerden biiyiik ol�de aynhr. Baztlan cinsiyetin toplumsal cin
siyet rollerine yol a�grm ve cinsiyet/toplumsal cinsiyet baslasnun
hiyerar§inin ilk bi9ffii oldugunu teorile§tirir. Ancak cinsellik veri
len bir dogal kategori olarak degil, dogalla§� bir kategori
olarak kabul edilirse, toplumsal cinsiyet baslasllli ve onunla gelen

7 Baknuz Namaskar Shaktini, On MDnique Wittig (2005); Christine Delphy, Close
to Home (1984); Monique Wittig, "One is not Born a Woman (1981), Straight Mind
(1992) i�nde bastlrm§,http://zinelibrary.info/one-not-a-woman-monique-wittig;
Ouistine Delphy, ''Rethinking Sex and Gender" (1993); Stevi Jackson, Christine
Delphy (1996); Colette Guillaumin, Racism, Sexism, Power, and Ideology (1995).
8 Christine Delphy, Close to Home (1984): 144.
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her �yi fark.h bir I§Ik ahnda ve �ok daha dengesiz bir §eY olarak
anlayabiliriz.
Feministler toplumsal cinsiyeti sosyal bir yap1 olarak anlar.
Ama cinsiyeti toplumsalla§tmlnu§ olarak algtlam.ak, bunun ote
sinde bir achmchr ve kadm ya da di§i olarak bir kirnligin etrafmda
politik olarak nastl yonlenecegimiz etrafmda ger�ekle§ir. Baztlan
somut fark.hhklarla tartl§mayi zor bulabilir, cinsiyet insanlar ara
smdaki biyolojik/anatomik/hormonaVgenetik fark olarak kabul
edilir ve genelde tiirlerin �ogalmasina kar§:t.hk gelir. Ama nadir de
olsa bunlarm aym hizada olmadigi (mesela genetik ve anatomi
"e§le§meyebilir''), veya iki kategoriden sadece birine girmedigi
kabul edilmektedir. Batili olmayan kiiltiirlerin ve hayvan kralligi
nm geri kalanmm incelenmesi de Bah d�iincesinin dualistik kav
ramlarinm pek �ok istisnasrm ortaya 9karrr.9 Fark.h bedenlerin ge
nel organizasyonda iki kategoriye ayrtlmas1 ger�egi ve bunlarm
iireme i§levleri kabul edilebilir olsa da, bu fark.hhklarm oneminin
ve kutupla§masmm cinsiyet9 olduguna inaruyorum; bu kategori
ler politik 9karlarm otesinde dogallCl§hrilir. Bu yiizden genel ola
rak cinsiyeti toplumsal cinsiyetle birlikte sosyal bir yap1 olarak ka
bul ediyorum, - onu cinsiyet/toplumsal cinsiyet olarak yazarak her
ne kadar toplumsal cinsiyet ve cinsiyeti toplumsal cinsiyetin fark.h
yiizleri olarak gorsem de.
Hiyerar§inin ilk formunun toplumsal cinsiyetle bir ilgisi olsa
da olmasa da, toplumsal cinsiyet hiyerar§isinin dogal1Cl§hrtlmas1
katmanli bir etkiye sahiptir. Andrea Smith §6yle yazdi; "Hetero
patriyarka10 Birle§ik Devletler imparatorlugunun in§a edilme
sinde onemlidir. Patriyarka toplumsal hiyerar§iyi dogalla§hran
9 Bkz. Bruce Bagemihl, Biological Exuberance (1999); ve Joan Roughgarden, Evo
lution's Rainbow (2004).
10 He
" teropatriyarka kavrarmyla toplumumuzun temel olarak erkek egemen
ligme dayaruhguu kastediyorum - egemenlik dogal olarak heteroseksiielligi sosyal
bir norm olarak varsayan toplumsal cinsiyetQ. ikili bir sistem iiz.erinde in§<! edil
ll'li§tir." Andrea Smith, "Dismantling Hierarchy, Queering Society." Tikkun dergisi
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manbkbr. Tipki erkeklerin biyoloji temelinde kadmlara dogal ola
rak hiikmetmesi gerektigi gibi, bir toplumun sosyal elitlerinin de
herkese hiikmebnesi, §iddet ve kontrol yoluyla in§a edilen ulus
devlet yonetim bi9mi araahgiyla gerc;ekle§iyor olmahdrr.11 Bir ko
nll§masmda Smith §Dyle s5yledi: "Hint soykmnu tarihinde sO
miirgecilerin iistlendigi ilk gorevin patriyarkayi yerli topluluklara
entegre etmek olmasmm nedeni budur. SOmiirgeciler tarafmdan
kullantlan ilk ara<; cinsel §iddettir. SOmiirgecilik ve beyaz iistiin
liigu i<;in cinsel §iddetin yaphgi §ey, beyaz olmayan kadmlan do
gal olarak tecaviize ugrabr, topraklaruruzi i§gal edilebilir ve kay
naklaruruz1 dogal olarak <;ikanlabilir ktlar." 12
Silvia Federici'nin Caliban and The Witch'de (Caliban ve Cadi)
anlattigi gibi, bu fetih manhgiru, bir bakrma kadmlann (Avrupah
kadmlann ve neredeyse biitiin kadmlarm kolonizasyon/emperya
lizm yoluyla)yenilgisini dile getiren cadi avian srrasmda ortaya
<;ikmakta olan toplurnsal cinsiyetin in§as1 tarihinde goriiyoruz. Bu
kitaptan ne aldigum ozetlemek gerekirse: Cinsiyet <;izgileri ile gii<;
lendirilen aynrnlarla toplurnsal cinsiyet/cinsiyet hiyerar§isinin do
galla§brllmasmda cad1 avcrhgi onemli bir rol oynadi; serfler/pro
leterler arasmdaki smrrlar boyunca (kapitalizme ge<;i§te) dayanl.§
mayi krrarak isyan kar§lh onlemler olarak i§lev gordii; somiiriiyii
hakli <;tkard1 (evdeki iicretsiz <;ah§ma); kadmlann erkeklere ba
gunh.hgrm arttird1; tek e§liligi/evliligi, heteroseksiielligi, kiirtaj kar
§tthgiru/dogum kontroliinii yasaklayarak (kisrrhk, yeni dogan
oliimleri ve iktidarsizhga yol a<;hgt su<;Iamalan ile birlikte); queer

(Iemmuz/Agustos 2010). www.ti.kkun.org/article.php/july2010smith adresinden
(6 �ubat 2012' de � saglanch).
11
Andrea Smith, "Indigenous Feminism without Apology," (2006), http://
www.awid.org/eng/Jssues-and-Analyses/LJ.brary/lndigenous-feminism-without
apology-Decentering-white-feminism.
12
US Social Forum 2007, Liberating Gender and Sexuality Plenary,
http://www.youtube.com/watch?v=xScrWlrksZs (28 Ocak 2012' de eri§ildi).
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gruplan yakmayi (''homolar''/kindling) dayatarak iiremeyi kont
rol etme yollanm ar�brdi. KU§atmalar artbk«i;a kadin bedenleri bir
dereceye kadar (erkekler ic;in) yeni mallard.I. Dolayis1yla kadmlar
bedensel ozerkliklerini kaybetmeye devam etti ve bu siir�e spe
sifik toplumsal cinsiyet rollerine daha fazla (rrk ve srmfa dayah
olarak degi§en roller) zorlandi. Her ne kadar, cinsiyet baskisrmn
dogalla§brma siirecinin b�langm ya da sonu olmasa da, bu du
rum kapitalizme ge9§ siirecinin bir par«i;as1 olarak kadmlar, trans
lar, queerler ve genel olarak Avrupa koylilleri (ve daha sonra daha
da otesi) iizerinde bir fetih rolii oynadi.13 ''Yenidiinyarun'' somiir
gele§tirilmesinden ve aym derecede beyazhgm �asmdan kay
nakh olarak bu ka�azdi.
Bu baglamda, cinsiyet baskisrmn ortadan kaldmlmasrmn ne
kadar onemli oldugunu gorebiliriz. Hiyerar§i olmadan bedensel
farklihklarm bir anlarm olmazsa, bu kategorileri gii9endirmek is
temeyiz, ama yikmak isteriz. Bunu ta.rb.§madan once, toplumsal
cinsiyet kavrarm ile kastedilenin belirtilmemesinin sonu9anna
i§aret etmek istiyorum.
Derin bir §ekilde dii§iiniince, toplumsal cinsiyetin ytl<tlmas1 ya
da feshedilmesini ara§bruken ve aym zamanda herkesin toplum
sal cinsiyetine ve biitiin zamirlerine saygi gosterme kiiltiirii in§a
etme srrasmda bir «i;eli§ki ortaya 9kabilir. Ashnda birincisini des
tekleyen ama translar ic;in bir yer gormeyen (ve ashnda bunu bir
tehdit olarak goren) ve ikincisine kar§1 9kan radikal feministler
vardrr. Sorunun cinsiyetin tanrmlanma ve anla§ilma §ekillerinde
yathgma karar verdim. Bir«i;ok radikal ve materyalist feministe
gore, toplumsal cinsiyet bir gii«i; ili§kisidir ve dolayis1yla yiktlmas1
gereklidir. Ama toplumsal cinsiyet kavrarm, feministler tarafJn
dan 1960'larm sonunda bu konuda "yanh§ bir bedende soo§1p
kalma"14 hissiyab olarak yazan bir psikologtan ahrum§br. Bu, bir
anlarmnm digerleri ile ili§kili olmarugi anlamma gelmez, ama
13 Silvia Federici, Caliban and the Witch (2004).
14

http://plato.stanford.edu/entries/feminism.gender/.
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"toplumsal cinsiyet" oyle goriinmese de farkh kavramlara ab.fta
bulundu.
Fransiz rnateryalist ferninistlerin ve diger radikal feministlerin
yapb.gt gibi toplurnsal cinsiyeti sadece gii�le �kill olarak algtla
rnak, bazi transfobik onyargtlara yol a�abilir ve ai;nu§br.15 Bu yiiz
den toplumsal cinsiyetin farkh ve �ok gertl§ boyutlanru an1arnlan
drrrnak i9n bu terimin yerine iki farkh terirn oneriyorurn. Toplurn
sal cinsiyet katrnaru (gender stratum) zorlayicr ve iktidarla �kill,
ikili, hiyerar§ik olarak tarurnlanrrll§ toplurnsal olarak yapilandml
Illl§ kategorilere denk gelir. Cinsiyet, toplumsalla§bnlnu§ bir cin
siyet olarak bu terirne dahil edilebilir, cinsiyet atarnas1 (ya da gos
terirni), cinsiyet rolleri ve bir dereceye kadar cinsiyet yi.iklerni Kate
Bornstein'in toplumsal cinsiyetin �§itli yonlerini tarurnlamak i9n
kullandigi terirnlerden baztlandrr.16 Toplumsal cinsiyet yonelirni
cinsiyet kirnligme i§aret etrnek i9n genel olarak kullarulan bir
ba§ka terirndir, cinsiyet kimligi terirni problemli oldugu i9n bunu
tercih ediyorurn. Toplumsal cinsiyet yonelirninin toplumsal cinsi
yet katrnaru olrnadan farkh anlarnlara gelebilecegme, arna ba�ka
15 Bu konuyu "When Feminism is Revolting" (2012) makalesinde daha geni§
inceliyorum,http://anarchalibraryblogspot.com/2012/02/when-feminism-is-re
volting-initial.hbn.l.
16
Kate Bornstein My Gender Workbook kitabmda toplumsal cinsiyetin bil�e
rini dort kavramla a9k1ar: toplumsal cinsiyet tayini, toplumsal cinsiyet rolled, top
lumsal cinsiyet ozde§ligi ve toplumsal cinsiyet yiiklemi. Toplumsal cinsiyetin tayin
edilmesi doktorun size dogarken s0yledigi �ydir, dolayis1yla bir cinsiyet tarurm
olarak iptal edilebilir (Bornstein 6Lselci savdan ka9Jlll1ak ii;:in cinsiyet kelimesini
cinsel eylemler ii;in aymr. Toplumsal cinsiyet ozd�ligi tamamen oznel olmasma
� cinsiyet rolii killtiiriin size uygun olarak d�diigu �y olarak tarumlana
bilir. Toplumsal cinsiyet atl.flan, ba§ka bir ki§inin senin cinsiyete dair ipu9anru nastl
yorumlayacagma tekabiil eder." Stephe Feldmen, "Components of Gender"
http://androgyne.ocatch.com/componentshtml (28 �ubat 2012'de eri§im sagiandi).
Bornstein'm terimlerini yararh ama giii; ili§kilerini ele alma konusunda yetersiz bu
luyorum.
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bir kavramla kan§tmlmamas1 gereken olduk\a farkh bir kavram
olduguna da inaruyorurn. "Y� bir bedende SOO§tp kalma" kav
rarrurun sorunlan olmasma ragmen, bu kavram insanlarla ilgili ilk
kullamrnmdan ihbaren, toplurnsal cinsiyetin gii9.e zorunlu bir ili§
kisi olmachguu, ama gii\ ternelli bir dogalla§brma siirecinin giz
lendigi toplurnsal cinsiyetlendirilmi§ bir diizenden geldigini gos
teriyor. Sonu\ olarak \Ok katmanlt, ikili olmayan ve/veya zaman
i\erisinde bir kayma olabilecek cinsiyeti tarumlamanm �itli yol
lan vardrr. Ba§ka bir yerde de tarh§hgrm gibi17 "erkeklik" ve "di
§ilik'' kavramlan farkh anlamlara sahiptir ve diger gii\ ili§kilerin
den farkh olarak anla§tlabilir.1s
Bu terimleri kullanarak, cinsiyet katmarurun y1kum ve kaldml
mas1 hakkmda konU§abilir ve insanlann cinsiyet egilimlerini ya
§ama ve sayg:i duyulma ozgiirliiklerini te§vik edebiliriz. Cinsiyet
katmanlan sorunu i\ffi \Oziim onerileri s0z konusu oldugunda, bu
onem kazarur (bu tiir \Oziimler androjenlik, toplumsal cinsiyetle
rin \ogalmas1 ve/veya toplurnsal cinsiyetin olurnsuzlanmas1drr).
A.ma yOOlacak hedef ozellikle cinsiyet katmam degilse, bunlann
da zorlayia. olma potansiyelleri vardrr. Cinsiyet/toplumsal cinsi
yet konusunda ger\ekten ozgiirle§tirici bir konum, cinsiyet yone
liminin kendiligmden belirlenmesini gerektirir.19 Herkesin dene
yimi ve kimlik duygusu, toplurnsal cinsiyetin ne anlama geldigi
konusuna dahil edilmelidir.
17 "When Feminism is Revolting"

(2012).
Mesela bell hooks "ataerkil erkekligi" diger erkeklik bi�erinden aymr. Ba
knuz aynca "When feminism is Revolting" (2012) http://anarchalibraryblogs
pot.com/2012/02/when-feminism-is-revolting-initial.html.
19 Baknuz Emi Koyama, Transfeminist Manifesto (2000). feminism.org/rea
dings/pdf-rdg/tfmanifesto.pdf (6 �ubat 2012'de eri§im sagianch) adresinden; Mic
helle O'Brien, "Trans Liberation and Feminism: Self Determination, Healthcare and
Revolutionary Struggle" (2003). Anarchalibrary.blogspot.com/2010/09/trans-libera18
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Bi r Teo r i d e n Daha Faz las1
Bedensel otonomiye ve cinsiyet tabakal�masmdan ozgiirle§meye
bir vurguyla birlikte, biitiin egemenlik fikrine bir son ara)ll§mda
olan anarko-feminizm, yeni bir "kadm sorunu" talep ediyor. Bu
saydtl<laruruzm bir losrm daha teorik goziikse de, toplumsal cinsi
yet baslosma nastl yakl�tlguruz bilinebilir ve bilinrnelidir. Ken
disi olmak isteyen her insanm miicadele ve karar verme. . . siire
cine e§it bir �kilde kattlabilmesi ic;in sav�mahyiz. Bedensel
ozerklik ve toplumsal cinsiyet katmanmdan bagrmsizhgm ��ma
ilkelerini kullanmak, benimsetilmeye ��tlan kategorilerin ve
kimlik politikalan sorunlan etrafmdaki sorunlan gii�lendirmeden
cinsiyet<;i (am.a her zaman cinsiyetlenme�) baskiya �aret etme
nin bir yoludur.

Sadece dil iizerinde �m derecede bir vurgu yapmanm �ok
fazla bir yardmu olacagrm dii§iinmesem de, her baglamdaki me
selelere �aret etmek ve bu dururnu yans1tan dill kullarunak daha
anlamh olur. Mesela dogrudan hamilelikle �kill bir konuya abfta
bulunuldugunda, "kadmlar'' yerine ''hamile olan veya olacak
olan �iler" ifadesi verilebilir, � tabi ki biitiin kadmlar hamile
kalmaz, kalamaz ve sadece kendini kadm olarak tanimlayanlar
hamile kalabilir ve kahr diye bir �y de yoktur. Tabi ki, beyaz ol
mayan pek �ok kadlllll1 ve digerlerinin t�ngi gibi, hamileligm
uterus sahibi olmayi ve buna sahip olanlar arasmda bir birlik ve
"ktzkarde§lik'' yarafugrm varsaymak y�trr, ozselcidir her za
man olmasa da pratikte rrk9dir. Ana alam feminizme tipik beyaz
orta sllllf9 bir yakl�rmdan ziyade, burada �bgtm ��ma il
keleriyle yakl�mak, hamilelik gibi �ylerle ilgili �ok �e§itli faktor-

tion-feminism- self.html (6 $ubat 2012 tarihinde eri§im sagianch; Carolyn, Politici
zing Gender: Moving Toward Revolutionary Gender Politics." www.spunk.org
/texts/pubs/lr/spool714/gender.html (6 $ubat 1912'de eri§im sagianch).
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lere yakla§rma da izin veriyor - �inin y�1, rrki, yurtt�hk/go\
menlik statiisii, toksik kimyasallara maruz kalan yerlerde \�
mas1 ya da y�amas1 (daha \Ok beyaz olmayan yoksullannkine
benzer �kilde), dogurganhgi ve fetiisiin ya da bebegm hayatta
kalmasuu etkileyen sava§ ortanunda y�ayip ya§amad1S1, refah
i<;inde olup olmamas1, at� ya da belirl� cinsiyetiyle y�a
yip ya§amad1S1, partnerlerinin kim oldugu ya da nastl partner ol
duklan. Bir insarun \Ocul< sahibi olmasuu destekleyen ya da engel
leyen biitiin bu faktorler, bunlardan birini se9p se\ememek, do
gum, sterilizasyon, kiirtaj, dogum kontrolii ve farkh baglarnlarda
travrna gibi ger\ek deneyimlerden bahsetme gibi konulan ilgilen
dirir. Bunun kar§ISmda, dogum kontrolii ve kiirtaja �im hakkm
daki feminist talep, diiz kaliyor. Tabii ki bedensel ozerkligm etra
fmda dondiigu temel omeklerin dogurganhk, hamilelik ve yeni
den iiretim oldugunu kastetmiyorum, ama otomatik olarak femi
nist meseleler olarak sayilmayan toksinlere maruz kalmak gibi
saghk problemlerinin ayru zamanda dogurganhgi etkileyip etkile
medigi konusunda bedensel ozerklik ile nastl i�kilendirilmek zo
runda oldugunu gorebiliriz. Konulara bu §ekilde yakl�mak kim
lik politikasrmn sagtadiS1 basitlikten \Ok daha zor gibi goriinse de,
yukarida tarb§tlan \ah§ma ilkelerini kullanmak bize kapitalizmin,
devletin ve rrkm toplumsal yaptlannm ve toplumsal cinsiyetin
ger\ek etkilerinin kesi§tigi ve payl�bg1 benzerlikleri gosterebilir.
Bir\ok yonden yarablmI§ bu "kadm" denen �yin, bu \�ma
ilkelerine dayanan benzer miicadeleleri bir araya getirmenin ote
sinde, bir kafes olarak onemini kabul etmek gerekir.
A9k\as1 cinsiyeti iki dogal kategori olarak anladigirmz siirece,
interseks, trans ve bu iki kategoriye tarn olarak uymayan tiim in
sanlar i<;in yer yoktur. Feministler toplumsal cinsiyetin kullarul
d1S1 anlami yani bir sosyal yap1 olarak adlandrrtlmasuu daha i§
levsel bulurken, toplumsal cinsiyet genel olarak cinsiyetle e§an
larnli kullarulr,r cinsiyet kar§tlikh olarak birbirini kesin bir §ekilde
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dt§layan kategorilerden biri ve yap1 olarak toplumsal cinsiyetin
me§ru kar§tltgt olarak goriildiigu siirece, toplumsal cinsiyet kav
rammm sllllll" amalanndan hi<;bir zaman kurtulamayiz.
�imdi, feministlerin, queerlerin ve translann yillardrr siiren
miicadelelerinden <;ok kapitalizmin ve devletin degi§ken ihtiyai;
lanndan dolayi, �tlrru§ cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin ihlal
edilmesi a95111dan ozgiirlill< ne ol<;iide artar? Ve agtrhkta olan be
yaz ve orta sllllf iizerinde feministlerin, queerlerin ve translann i;a
balan ne ol<;iidedir? Biz ilerledik<;e bu sorulann d�iiniilmesi ge
rekir.
Bu baglamda "Peki ya teh menz?" sorusu a§agtdaki baglamla
ilgili bir soru. Erkeklere verilen toplumsal cinsiyet rolleri, bir ta
hakkiim kiilti.iriinii korumak i<;in onemlidir. Herhangi bir anar§is
tin hiyerar§iden bagrmsiz y�yabilecegimize inanmas1 i<;in erkek
lerde onlan dogal baskla ktlan i<;sel bir �y 0Jmad1gt inanam ge
rektirir. Bu durum, goriin�te diizeltilemeyen ozsell�tirilmi§ er
kek<;e var olma ve d�iince bi<;imlerini ifade eden feminizmlerden
farkhdu. �istler ve hapishane kar§ttlan gibi digerleri, bir
grubu veya b�kalarmi (mesela siyah erkekleri) dogal olarak §id
dete egilimli yapan dogal bir §ey olmad1gma inanrr, aksi takdirde
"adaletin" devlet bi<;imleri gerekli ve hakh goriinebilir. Bell Hooks
ayncaltga sahip erkeklere abfta bulunmanm ters etki yaratabilece
gini (�it �kilere sahip olmamanm (dayattlan, dogal olmayan bir
�y) ozgiirlill<<;ii 0Jmad1gw20) iddia eder, dolayis1yla erkekler de
toplumsal cinsiyet basktsma kar§t miicadeleyi kendi problemle
riymi§ gibi gormek zorundadu. Bu durum erkeklerin bundan fay
dalanmadtklan anlamma gelmez, ama her ne kadar onlann mali
yeti goz arch edebilmesi onemli olsa da, bu faydalar maliyeti ile
birlikte gelir. Bu, egemenlik roliinii oynamaya devam eden erkek
lere sempati duyrnamiz gerektigi anlamma gelmez. Ama pek i;ok
20

bell hooks, Feminist Theory: From Margin to Center (1984): 73-75.
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siyah kadirun aynmcrhga ve erkek d�manhgma (bu konuda bir
fikir birligi oldugu anlamma gelrnez) itirazi diger olasili.k anla�
lanna ihtiya� duyuldugunu soyler.
Erkeklerin dogal olarak baskm oldugu inana, kadmlann bas
ktya dahil olrnasrm me§rula§bnr (mesela beyaz iisti.inliigune). Di
ger taraftan, devlete ve sermayeye kar§I militan dir�, bazi du
rumlarda basktlayan erkege ait olarak nitelendirilir, hatta dire�
kablan kadmlar kmarur.21
Anarko - feminizm, belirli bir feminizm tarznu ve gii� �kile
rini ozellikle de toplumsal cinsiyetlend� olanlan ele§tiren bir
anar§izm tiirid
i iir. "Feminizmi" arkasmda t�1digt biitiin yiiklerle
ve kimlik politikalanyla olan �kisiyle aim ya da brrakm. Ancak
anar§izmin pratikte ele almadigt bir �y olarak toplumsal cinsiyet
basktsma �aret eden bir terim kullanmak faydah goriinmektedir.
Bizden onceki Peggy Komegger gibi anarko - feministlerle ktyas
land1gtnda, cinsiyetin verili bir kavram oldugu fikrinden (yani ka
dinlann erkeklere kar§I oldugu fikrinden) farkh, yeni bir konum
dayiz. Anarko - feminizm i9n §imdi gerekli olan, toplumsal cinsi
yet yaptlanmasmm ger�ek ve karrna§ik etkilerini devlet ve ser
maye kar§Ithgt ile birlikte tanrrken, toplumsal cinsiyet yaptlanma
smm yiktlmas1drr.

21
Bu konuyu daha soma "Gender Sabotage" makalesinde tar!:l§Iyorum, Quee
ring Anarchism (2012) it;erisinde.
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KESi$ME YERLERiND E AYAKLANMA:
FEMiNiZM, KESi$iMSELLiK, ANAR$iZM

J . Ro g u e ve Abbe y V o l c a n o

Bedeni ozele ya d a oze bagh degi.1 (bir bab dil§iincesi olan ozerk
birey), biltiinsel olarak toplulugun ve kamusal alarun maddi ifa
deleriyle biltiinle§ik ve baglanbh olarak anlamak wrundayiz. Bu
baglamda bedensel ve toplumsal arasmda net bir aynm yoktur;
bunun yerine "toplumsal beden" olarak adlandmlan §ey vardir.
Wendy Harcourt ve Arturo Escob"ar1

Kesi�i mse l l i g in Dog u�u
re�itli ABO feminizmlerine ve feminist orgiitlenme <;abalanna

'3-'yarut olarak.2, siyah lezbiyen sosyalist-feministlerinden olu�an
bir orgiit olan Combahee River KolektifP, kesi�imselligm ebesi
1 Harcourt, Wendy, ve Arturo, Escobar, 2002. "Women and the Politics of
Space." Deuelupment 45 (1): 7-14.
2 "Refusing to Wait Anarchism and Intersecti.onality." http://theanarchistlib
rary.org/HIML/Deric _Shannon_andJ._Rogue_Refusing_to_Wait_Anarchism_
and_ Intersecti.onality.html. (en son eri�: 5/10/2012).
3 Combahee River Collective Statement. 1977. Anzalduza, Gloria ve Cherrie
Moraga i9ztde (editorler). 1981. This Bridge Called my Back: Writings by Radical
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olan bir a9klama yazdt. Kesi§imsellik, 1970'lerin sonunda ve
1980'lerin ba§mda siyah feminist siyasetten dogdu ve �oguruukla
ana akrm feminizmin "evrensel kadm" ve "kiz karde§lik" gibi ha
tah fikirler etrafmda yaptlanmasma bir yarut olarak anla§ihyor.4
Kesi§imselligi oziinde, irk ve toplumsal cinsiyet gibi kategorilerin
ve sosyal konumlarm kesi§tigi, etkile§irne girdigi ve toplumsal
e§itsizlikler iiretmek i9n ortii§tiigu sayisiz yolu vurgulama istegi
yatrnaktadir; bu ger�ege baktlchgmda, evrensel bir kadm deneyi
minden bahsetrnek a91< bir §ekilde y� oncilllere dayaruyordu
(ve tipik olarak en ayncahkh kadm kategorilerini yans1hyordu,
yani beyaz, engelsiz, "orta sm1.f", heteroseksiiel vs.). ilk olarak
irk/smif/cinsiyet ii�geni etrafmda anla§tlan kesi§imsellik daha
sonra, Patricia Hill Collins tarafmdan rnilliyet, yetenekler, cinsiyet,
ya§ ve etnisite gibi kategorileri kapsamas1 i9n geni§letildi.5 Ek bir
model olarak kavramsalla§hrtlmak yerine, kesi§imsellik irk, srmf,
toplumsal cinsiyet, cinsiyet vb. karma§ik yollarla insanlann giin
liik hayahm maddi olarak tiiketrnekte olan sosyal ili§kiler gibi
kavramlan kar§ihkli birbirini olu§turan siire�ler olarak incelemek
i9n bize bir mercek sunar (yani bu kategoriler birbirinden bagtffi
siz olarak var olmaz; daha �ok birbirini peki§tirir). Farkh kategori
lerden ziyade kesi§imsellik, iist iiste binen, karma§ik, etkile§irne
giren, kesi§en ve �ogu zaman �eli§en yaptlandrrmalar olarak top
lumsal konumlan kurar.

Women of Color. Watertown, Mass: Persophone Press. http://circuitous.org/
scraps/combahee.html adresinden e�ebilir (en son 5/10/2012'de eri�ildi).
4 Mesela Crenshaw, Kimberle W, 1991. "Mapping the Margins: Intersectiona
lity, Identity Politics, and Violence against Women of Color." Stanford Law Review,
43 (6): 1241-1299.
5 Bakuuz Purkayastha, Bandana. 2012. "Intersectionality in a Transnational
World." Gender & Society 26: 55-66.
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L i b e ral Kesi�imsel l ig i n A nar� ist Bir. E l e�t i risi n e
Do g ru
Kesi§imsellik her zaman ve hala kimlik iizerine odaklarur. Her ne
kadar bu teori, baski hiyerar§ilerinin ve sisternlerinin kenetlendi
gini ve kar§Ihkh olarak birbirini kurdugunu one siirse de, kesi§irn
sellik her zaman yapISal hiyerar§i ve basktlan diizenleyen bir
yolda kullaruhr. Mesela "irk, sll11f ve cinsiyet" her zaman herkes
tarafmdan yonternler ve dereceler c;e§itliligi i9Jlde deneyirnlenen
basktlar olarak gorilliir - yani hi<; kimse kirnligin zorl� ata
malanndan bagunstz degildir. Bu kavram ozellikle bir miicadele
konusunda faydah olabilir, ama bu ii<; kategori her zaman sadece
kirnlikler olarak ve birbirine benzer bi<;irnde muamele gordii,
<;iinkii onlar ''baskilardrr." Mesela hepirnizin bir irk, cinsiyet ve s1rufa sahip oldugu one siiriildii. <;iinkii herkes bu kirnlikleri farkh
bi<;irnde deneyirnler, kesi§irnsellik iizerine yazan <;ok sayida teo
risyen, irkc;ihk ve cinsiyet<;iligi tamarnlamak i9Jl s1111fc;ihk" olarak
isirnlendirilen bir �ye deginir. Bu durum sll11f baskis:uun, sJ,mfh
toplumu devam ettirirken yoksullara /1daha kibar" davranan zen
ginler tarafmdan diizeltilmesi gerektigine dair ciddi bir kafa kart
§tkhgma yol a<;abilir. Bu <;oziirnleme sll11f farkhhklanru basit bir bi
<;imde killtiirel farklarnu§ gibi ele alrr. Bu da sorunun kokenine in
mekten ziyade sllllh
l" bir "<;e§itlilige saygi gosterme" stratejisine
dogru ilerliyor. Bu sav, kapitalizmi ve s:rrufh toplumu ozgiirliigun
kururnlan ve dii§manlan olarak goren bir sll11f <;ab.§mas1 <;oziim
lemesini engeller. Zenciligi ve sll11f elitizmini kaldirarak kapitaliz
min altma "girmek" istemeyiz. Tercihen kapitalizm ve s:rrufh top
lumu hep birlikte alt etmek isteriz. Sll11fc;ihktan bahseden toplum
la,r tarafmdan ortaya ablan bazi ili§kili noktalarm oldugunun far
kindayiz - i§<;i suufi i9Jlde gelir yap1lanmasrm goz ardt etmeyi
kastetmiyoruz. ABD'nin son derece farkhhklar gosteren i§c;i siruf:t
i<;erisinde orgiitlenrnek, bu farkhhgm bilincine sahip olmamJ.Zl ve
/1
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onu kabul etmemizi gerektirir. Ama bunu digerleri iizerinde sis
tematik bir gi.ice sahip olmakla birle�tirmenin dogru olmad1grm
hissediyoruz - s6zde orta smifm biiyiik bir bolfunii daha yoksul
olan ya�1tlanna gore goreceli olarak finansal bir avantaja sahip ola
bilir, ama bu durum digerleri iizerinde bir gi.ii; sahibi olma ve on
lan somiirme ile ayru �y degildir. Dahas1 sosyolojik temelli bu s1mf i;ozfunlemesi, insanlari "kimliklerinin" "orta s:truf'' (bu terim o
kadar i;ok tannna sahip ki onlan alakasiz hale getiriyor) iiyesi ol
duguna inandrrarak y� yonlendiriyor, ABO'deki smif bilinci
eksikligme katktda bulunarak onlan da yonetici srmfla/baskicr
larla ayru yere koyuyor. Kapitalizm, biiyiik i;oguruugun kendi ya
�anbsiru siirdiirebilmek ii;in i;ah§1p, i;ok az �inin bunu yapabil
digi (mesela lursizlann) bir somiirii sistemidir. Smifc;tltl< terimi sO
miiriiyii ai;iklamaz, onu hata11 bir kavrama don�tiiriir. Biz srmfl1
toplum.un sonunun gelmesini istiyoruz, smiflann birbirine
"saygi" duydugu bir toplum. istemiyoruz. Sllllfh toplum. hala var
ken s6miiriiniin ortadan kaldmlmas1 mii.mkiin degildir. SOmii
riiye son vermek ii;in ayru zamanda sllllfh toplum.u da sona erdir
meliyiz (ve biitiin kurum.sall�� hiyerar�ileri de). Bu kritik me
sele i;ogu zaman "simfi;Ihga" son vermek ii;in kes�imsellige i;agn
yapan teorisyenler tarafmdan gozden kai;mbr. Bunun yerine anar
�istler olarak, biitiin s6miirii ve baskirun solia. ermesi ii;in sesleni
yoruz ve bu sesl� sllllfh toplum.a son vermeyi de ii;eriyor. Kesi
�imselligm liberal yorum.lari, onu bir kimlik olarak gorerek ve so
nuna "izm" takis1 getirerek onu rrkc;tltl< ve cinsiyeti;i!ikle ayru�
gibi bir safta tutup srmfm benzersizligini kai;myor. Kapitalizmin
kokiinii kurutmak sllllfh topluma bir son vermek demektir; kapi
talizm simf sava�1 demektir. Benzer bir �kilde, rrk, toplumsal cin
siyet, cinsiyet, yeteneklilik/engelli olma, y� - hiyerar�ik olarak
diizenlenmi§ toplumsal il�kilerin tfunii- kendi benzersiz yollarm-
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dadrr. Anacyistler olarak, biitiin bu toplumsal ili§kileri tek bir c;er
c;evede dilzenlemek yerine benzersiz nitelikler olarak onlara clik
kat c;ekmeliyiz.
Sll1lfi, "sadece ba§ka bir kimlik" olarak gorerek geleneksel ke
si§irnsellik kavramlan ozgiirliik\fi miicadeleye ve siirece zarar ve
riyor. Kesi§irnsellik egemenlik ili§kilerinin birbiri ile etkile§im
i\inde oldugu ve destekledigi yollan orneklerle ac;tl<lar, bu demek
degildir ki bu sistemler ozde§tir ya da birl�tirilebilir. Bunlann her
biri tektir ve farkh �killerde i§ler. Bu sistemler ayru zamanda bir
birini yeniden iiretir. Beyaz iistiinliigu cinsiyetl�tirilmi§, hatta
toplumsal cinsiyetle§tirilmi§tir, hetero normallik ise rrkc;tla§trrtl
IIU§ ve sllllfla§bnlrru§br. Baskia ve somiiriicii kurumlar ve yap1lar, sooca birbirine girmi§tir ve birbirini tutmaktadrr. Orllann ke
si§imlerini (baglanb yerlerini) vurgulamak, bize onlan yikmak ve
gelecegimizi �killendirmeye ba§lamak i\in daha ozgiir, daha
arzu edilen ve daha siirdiiriilebilir ili§kiler kurgulamak i\ffi yararh
a\tlar sunar.

Ke n d i m ize Ait A n a r�ist Bi r Kesi�i m se l l i k
Ozellikle kesi§irnsellik ad1 albnda yazan teorisyen ve aktivistler ta
raftndan yapilan bu genel hataya ragmen, bu teori gormezden ge
linemeyecek kadar \Qk §ey oneriyordu. Mesela kesi§imsellik, mer
kezi ya da temel bir baskiyi reddediyor. Yapisal ve kurumsal dii
zeyde yorumland1gmda, bu kapitalizme kar§l miicadelenin ayru
zamanda heteroseksiiellige, ataerkillige, beyaz iistiinliigune vb.
kavramlara kar§l miicadele oldugu anlamma gelir. Kesi§irnsellik
sik sik sadece, bu basktlann giinliik hayatta insanlara derece ve
birle§im a95mdan kendilerine ozgii bir kimlik kurmak i\in nastl
c;alo§bgmt anlama konusunda bir ara\ olarak kullantlrr. Anar§ist
ler olarak bizim i\in daha yararh olan �y, insanlann giinliik ya-
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§amlanrun yaptlar ve kurumlann kes�me ve etkile§irne ginne §e
killeri hakkmda konll§abilmek i9fl nasil kullarulabilecegini an
lama konusunda kes�imselligi kullanmakbr. Bu proje, biitiin
bask! bic;irnlerine kar§I bizim i;oziimlemelerimizi, strateji ve miica
delemizi bilgilendirebilir. Yani anar§istler, egemenligin sosyal �
kilerini yaratan, yeniden iireten ve devam ettiren kurumsal a§a
malara baglanblar «;izmek i«;in, Ya§anmI§ gen;ekligi kullanabilir.
Ne yazik ki kes�irnselligin liberal yorurnu, bu tarz kurumsal c;O
ziimlemeleri engeller, c;iinkii kes�irnsellikten alabilecegimiz §ey
ler olmasina ragmen aym zamanda onu farkh bir anar§ist perspek
tiften ele§tinneliyiz.
Kes�irnselligin evrensel olarak kabul e� bir tarurm olma
digrru belirbnekte fayda var. 0 da ferrrinizm gibi tarn anlarmyla
betirnleyici olmak ic;in yenilikc;i bir ba§ka kelimeye daha ihtiyac;
duyuyor, bu makalede biz kendi perspektifimizi tarumlamak i9fl
"anar§ist kesi§irnsellik" kavramim kullanacagiz. Devlet ve kapita
lizm kar§1h (beyaz iistiinliigu ve hetero-patriyarka konusunda
devrirnci bir clurll§ kadar) bir perspektifin kes�irnselligin manhk
sal sonucu olduguna inaruyoruz. Bununla birlikte, biraz daha li
beral bir yakla§nnla kes�imsellikten c;ok fazla §eY c;Ikaran da var.
Bu durum yine kapitalizm ve suufh toplumdan c;ok "suufc;Ihk" ve
de si.irekli eksik brrakllan devlet ele§tirisinde gorillebilir.6 Aynca,
bazen sistem ve kururnlardan ziyade sadece bireysel deneyimlere
odaklanma egilimi soz konusudur. Biitiin bu miicadele noktalan
baglanbh olsa da, ABD'de derin bir §ekilde benmerkezci olarak
sosyalle§mi§ bic;irnde yeti§en insanlar, bireylerin baskls1 ve haka
retini vurgulama egilimine sahiptir ve bu c;ogu zaman daha g�
ve sistematik bir baki§ a95ina zarar verir. ilgi alanimIZ, kurumla
nn nastl �ledigine ve giinliik hayahnuz ve sosyal �ki kaliplan-

6 "Refusing to Wait Anarchism and Intersectionality."
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nuzla nastl yeniden iiretildiklerine baghdrr. ''Bireysel deneyimle
rimizi" onlan yeniden iireten sistemlere ve de sistemleri deneyim
lere nastl donii�tiirebiliriz? Bu sistemlerin birbirini yeniden iiret
tigi yollann izini nastl siireriz? Bunlan nastl dagibp ozgi.irliigu
besleyen toplurnsal ili§kiler yarabnz?
Kesi�irnselligm kururnsal ve sistemik bir c;oziimlemesi ile bir
likte, �istler ba§langtc;taki ahnbda gec;en "toplurnsal beden"
kavrarmru vurgularna irnkarum taIUllU§br. Ve eger bu toplurnsal
bedeni tarn olarak hesaba katarsak, (hiyerar§i ve e§itsizliklerin top
lurnsal dokumuza �lendigi yontemler) kes�irnsel teorilerde or
taya konan, yaztlan hemen hemen her �yde goze batan bir ihmali
vurgularnasaydt.k savsaklarnI§ olurduk: Devlet. Siyasal e§itliklere
sahip bir toplumda degil, anar§istlerin devlet olarak tarumlachgi
kururnsal siirec;lerde baztlanrun yonetildigi, kontrol edildigi ve
hiikmedildigi karma§t.k bir egemenlik sisteminde vanz. insanlann
hiyerar§ik diizenlenmesini tarb§an Gustav Landauer, baztlanmn
halkm kontroli.iniin iistiinde ve otesinde siyasi bir bedende diger
lerine hiikmettigi devleti bir sosyal ili§ki olarak goriir.7 Bizler sa
dece rrk, suuf, cinsiyet, toplurnsal cinsiyet, yetenek ve geri ka1an
gene! uzun bir liste ile belirle� bedenler degiliz. Aym zarnanda
politikactlar, hakimler ve her tiirden biirokratlar tarafmdan yone
tilen bir toplumda politik ozneleriz. Toplurnsal bedene ac;tklarna
getiren kes�irnsel bir c;oziimleme, anar�istler tar�dan sonra
smda isyana arnac;Iar ic;in ge�letilebilir, c;i.inki.i bizirn sefaletimiz
kapitalizm ve insanhgi ezen ve ezilen olarak net bir �kilde diizen
lemek ic;in gruplanchran kimlikler aginm iirettigi ve yeniden iire
tildigi devlet gibi kurumlann ic;ine gomilliidiir.
Anar§istler olarak kesi§imselligm bizirn miicadelemizi bilgi
lendirdigi yere kadar �levsel oldugunu fark ettik. Kes�irnsellik

7 Landauer, Gustav, 2010. Revolution and Other Writings, ,.:eviren: Gabriel Kuhn.
Oakland: PM Press.
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insanlann giindelik ya§ammda basktlann �mas1 ve rol oyna
mas1 §eklini anlam.ada yardim.cr olm�tur. Ama liberal �vreler ta
rafmdan yorumlandigmda, tipik kesi§imsel c;oziirnlemeler c;ogu
ayru §ekilde i§leyen sayisiz basktlan iistlenerek snuf, devlet ve y6netici kurumlarm analizini engelleyebilir. Bizim degerlendirme
miz eger kesi§imsellikten,. baski ve somiiriiniln giindelik dene
yimde insanlarm ya§ammda i§levi olan beyaz iistilnli.igu, hetero
normativite, patriyarka, suufu toplum vb. gibi farkh yontemler
aracrhgtyla kapsayicr bir �kilde faydalanabilirsek bu kavrarmn
onemli oldugudur; yoksa bunlarm hepsinin benzer �kilde i§leme
sini listelemek degildir. Aslolan, heteronormativitenin, beyaz iis
tilnli.igiiniin, suufu toplumun tarihlerinin benzerlikleri ve farkh
hklan ile birlikte anla§1lmas1 gerektigidir. Dahas1, birbirleri iize
rinde nastl bir i§levleri, etkile�imleri oldugunu anlamak gerekiyor.
Bu c;oziirnleme seviyesi, bizim yonetici kurumlaruruzm nastl i§le
digine ve bu durumun insanlarm gilnli.ik ya§armru nastl ilgilen
dirdigine dair daha biitilnciil bir"b� ac;isina sahiptir. Kesi§imsel
likten bu �ekilde yararlanmamak bir hata olurdu.

Soyutl a m a d a n Org ii t l e n m eye: O re m e Ozg ii rl ii g ii
ve A n a r�ist Kesi�i mse l l i k
Kapitalizmin beyaz i.istilnli.igilni.in ve hetero ataerkilligin bedenler
iizerinde daha fazla kontrol sahibi olma yollan, yani daha genel
olarak disiplin toplumu ba§ka bir yerde detayland1rtld1,8 ama
iireme ozgiirli.igu ic;in orgiitlenmenin anar�ist bir kesi§imsel c;O
ziirnlemeden fayda sagiayacagi savrm kurmak ic;in bu tarihi biraz
anlabnak isteriz. Ac;ikc;a devlet kar�1h olan iireme adaletinin anti
8 Irk, toplumsal cinsiyet ve cinsiyetin Birl�k Devletler' de kapitalizm ve kolon
yalizmi nastl §ekillendirdigi iizerine daha fazla bir �rnleme ic;in, baklruz Smith,
Andrea, 2005. Conquest: Sexsual Violence and American Indian Genocide. Cambridge,
MA: South End Press.
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kapitalist yorumu olarak kullandiguruz iireme ozgiirliigu, basit
bir "kiirtaj yanhs1" konurnun iireme ''haklanna" yonelik devrimci
bir yakla§nn i<;in yeterli olmad1grm savunuyor. Irk, suuf, cinsellik,
milliyet ve yetenegm bir kadmm iireme saghgma dair eri§imi ile
nastl kes�ti.gi ve onu nastl belirledigini izlemek, Andrea Smith
Conquest9 kitabmda ana hatlanyla belirtti.gi baski sistemlerinin
daha derin olarak anl�tlmasrm gerekti.rir. Amerika kitasmdaki sO
miirgecilik tarihine bakmak, bugiinkii baglamda ozgiirliigiiri kar
m�Ikhgrm anlamamlZl saghyor. Bir kurum olarak devlet, top
lumsal iiremeyi ozellikle de somiirgele§� insanlarm nastl
iiredigini ya da iiremedigini kontrol etmeyi siirdiirmek i<;in kaza
� bir hakka sahipti.. Yerli Amerikahlarm, aynca Afrikah Ame
rikaltlann, Lati.nlerin ve hatta beyaz yoksul kadmlann10 zorla ki
srr�hnlma tarihini ele alrrsak, kiirtaja basit eri§im tamarmyla bir
iireme ozgiirliigune i§aret etmez.11 Kapsamh ve devrimci bir hare
kete sahip ohnak i9n, konunun tiim yonlerine deginmemiz gere
kir: <;ocuk sahibi olmak ve onlan desteklemek, saghk hizmetlerine
e�im, bannma, egiti.m, ul�nn, kabul edilme, evlat edinme, gele
neksel olmayan aileler, vs. Bir hareketin ger«i;ekten devrimci olabil
mesi i<;in kapsaym olmas1 gerekir; kiirtaj yanhs1 hareket smrrda
olanlann ihti.ya«i;larinI kar§tlamayi «i;ogunlukla ihmal etmi§tir. Roe
v. Wade hapisteki annelerin ve kadmlarm y�anhsmdaki karma
§Ikhklart kapsayabildi mi? Peki kayit d.1§1 olan insanlann deneyim
leri ne olacak? Trans* halklar saghk hizmetlerinin kapsayia olmas1
9 Smith, Andrea, 2005. Conquest: Sexsual Violence and American Indian Genocide.
Cambridge, MA: South End Press.
10
Mesela, http://rockcenter.msnbc. msn.com/_news/2011/11/07/8640744-vic
tims-speak-out-about-north-carolina-sterilization-program-which-targeted-wo
men-young-girls-and-blacks?lite (en son eri§im 5/30/2012).
11 U
reme adaletinin tarihi e bu konuda omekler veren iyi bir kitap i9n, bakJruz
Silliman, Jael, M. 2004. Undivided Rights: Women of Co/or Organizefor Reproductive Jus
tice. Cambridge, Mass: South End Press.
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i<;in sava§maktachr.12 Sadece yasal kiirtaj hakknu savurunak, he
tero ataerkilligm etkiledigi biitiin bu kavramlan bir araya getir
mez. Benzer §ekilde, kiirtajm c;ok pahah bir prosediir oldugu yer.,.
lerde, yasal "sec;im" yoksul kadmlara yarduna olmaz ve pozitif
ozgiirliige eri§mek ic;in kapitalizmi parc;alama geregini vurgular.
Ureme adaletini savunanlar bu konulara kes�imsel bir yakla§rm
getirdil<lerini savundu ve iireme ozgiirliiguniin anar§ist feminist
iireme ozgiirliigu c;ozi.imlemesi anar§ist kes�imsel bir �zi.imle
meden yararlanabilir.
Ureme ozgiirliiguniin anar§ist kes�imsel bir c;ozi.imlemesi
bize, bir topluluk birlikte miicadele etmeye ba§lad1gmda, ne i<;in
sava§bklan konusunda biitiinsel bir yakla§rma sahip olmak i<;in
iktidar ili§kilerini anlamalan gerektirdigini gosterir. Baskia ve s6miiriicii toplumsal ili§kilerin birlikte nastl i§ledigini (ve giinliik ya
§amda kullantlan goblemi) c;ozebilirsek, bunlann birbirinden
ayrrma konusunda daha donarumh oluruz. Mesela beyaz olma
yan kadmlann zorlama sterilizasyon uygulamalan konusunda
ozellikle ve tarihsel olarak hedef haline getirilme yollarrm c;oziim
lemek, beyaz olmayanlann refah, hbbi deneyler ve ojeni gibi sos
yal programlar araahgiyla bedensel olarak hedeflendigi bir du
rum

yaratmak i<;in hetero-patriyarkarun, kapitalizmin ve beyaz

iistiinliiguniin birlikte nastl c;ali§b&m anlamayi gerektirir. Irkc;tlik
ve beyaz iistiinliigu hetero ataerkilligi desteklemek ic;in nastl i§
ledi? Cinsellik somiirgecilerin hem tarihsel hem de c;agda§ olarak
tecaviiz, soykirun ve kolelik konusunda suc;luluk duymasrm ko
layla§hracak §ekilde nastl rrksalla§bajd1? Mammy ve Jezebel gibi
12

Trans* kelimesi genel olarak �yle kullaruhr: Trans cinsiyetli, trans.seksiiel,

kuir cinsiyet, ikili ohnayan, aki§kan cinsiyetli, cinsiyet biikici
i ,i interseks, ii9incii
cins, travesti, crossdresser, trans erkek, trans kadm, cinsiyetsiz.
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imgelerle Beyaz iistiinliigu nastl toplumsal olarak cinsiyetlendi
rildi?13 Refah devleti siyah bedeni Oldiirme giindemiyle nastl irk91.a§bnhp toplumsal olarak cinsiyetlendirildi?14 Beyaz iistiinliigu
gibi sistematik basktlar, bu sisternlerin nastl cinsiyetlendirildigini,
toplumsal olarak cinselle§tirildigini, smifland:t.rtld1guu vb. c;oziim
lemeden �tlamaz. Benzer bir �kilde bu tiir bir c;oziimleme, in
sanlann biitiin egemenlik �kilerinin i§ledigi hetero-patriyarka,
heteronomativitenin, kapitalizmin, devletin nastl oldugunu anla
mak i<;in ge�letilebilir. Anar§ist kes�imsel bir c;oziimlemenin sir
bndaki sorumluluk budur. Bir anar§ist kes�imsel c;oziimleme, en
azmdan bu baki§ a95rm kullanma �, herhangi bir yap1 ya
da kurumu digeri iizerinde baglanu di§mda merkezile§tirmez.
Aksine bu yap1 ve kurumlar birbirini c;ogaltmak i<;in c;ali§irlar. Her
biri bir digeridir. Bu §e�de anla§tldigmda, merkezi ve temel bir
baskicr ve somiiriicii yap1 basitc;e bir an1am ifade etmiyor. Aksine
bu toplumsal il�kiler birbirinden aynlamaz ve biri "merkezi" di
gerleri ise "c;evre birimi" ilan edilir. Ve hepsi kes�imseldir.. Eger
baztlarirmz geride kalacaksa ayaklanmanm iyi taraft nedir?

13 Hill Collins, Patricia. 1991. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness the
the Politics ofEmpowerment. New York: Routledge.
14 Roberts Dorothy, E. 1999. Killing the Black Body: Race, Reproduction and the Me
aning ofLiberty. New York: Vintage.
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BiR GiRiS

Ma r i a n L e ig h t o n

merikan radikalizminin tarihi daha ileri ve derinlikli a9kla
malan gerektirir. Bu durum ozel olarak Amerikan anar11ist
gelenegi i.;in de g�erlidir. Bugiiniin anar11istlerine kadm ya da er
kek radikal ve de entelektiiel anar§ist bir atas1 olup olmachguu so
run, sag ya da sol kanattan olmasma bagh olarak size srrasiyla Ba
kunin, Emma Goldman, Kropotkin ya da Benjamin Tucker, Josiah
Warren- Lysander Spooner diye yarut verecektir.
ilginc;tir ki, bu yarut ki!liyi sag kanat anar§izminin, Bakunin,
Goldman, Kropotkin ve Berkman'nm c;ah§malanna dayanan ve
19. yy Avrupasl'nm kentsel isyan geleneginde daha koklii gozii
ken sol kanat anar11izminden daha fazla Amerikan radikal deneyi
minin yerli bir. parc;as1 olduguna inanmaya yonlendirebilir. Bu
herhangi bir �kilde adil bir aynm nudrr? Sol kanat anar11ist gele
negm entelektiiel olarak biiyiik oranda Avrupa kokeninden geli!l
mi11 onemli bir radikalizme dayand1gi gorilliiyor mu? Bu dog
ruysa herhangi bir 11ekilde onemi var nu? Tabi ki sag kanat ya da
brraknuz yapsinlar'a anar11izm de c;ok daha fazla Amerikan gO
riinmeye devam ediyor.

A
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Yukandaki �kilere duyulan cazibenin moti.vasyonu, tarihsel
onciillerin iizerinde ti.treyen ezoterik bir kavgadan daha biiyiik bir
oneme sahiptir. Yukandaki sorulan "ger�ekten Amerikan'' olan
radikal bir gelenegm "ithal go�en �itliligmden" daha iistiin ol
duguna dair §Ovence bir varsaynn ic;in ortaya atnuyorum. Bu
nunla birlikte daha me§ru bir bi9rnde, �agd� solcu anar§izmin
devam eden Amerikan radikal tarihsel deneyimi ile �kisi, anar
§izm. ve anar§izmin kar§1 kiiltiir gen9iginin olagan se�enleri ve
olduk�a sofisti.ke entelektiiel radikalleri di§mdaki diger Amerikan
alt kiiltiirleri arasmda var olabilecek ya da ohnayabilecek temyiz
iistlerini ayrrmak ic;in onemli olabilir. "Anar§izmin kime ve hangi
sebeplerle hitap etti.gi" ile ilgili endi§eye ek olarak, Amerikan anar
§izminin deneyimsel koklerine �kin, daha biiyiik bir hesaplama
sorunu var.
Sol kanat anar§izm ve Avrupali anar§izm ile sag kanat anar
§izm ve Amerikan yerel radikalizmi arasmdaki ili§kinin aki§mda
tarihsel basitle§tirme ne kadar iistiin korii olabilir? Biitiin buplar
dan soma, tiim sag kanat anar§istleri entelektiiel miraslarrm
Adam Smith, Max Stimer, Nietzsche'den (Emma Goldman' dan
da oldugu gibi) ve �agda§ Rusya dogumlu Ayn Rand'dan aldikla
nm vurgular.

Sol kanat anar§istler, Thoreau, Eugene Debs, Big Bil

Haywood ve diger Wobblies'lerin kendi yurtlarmda yeti.§Illi§ ra
dikalizmlerine olan ilgilerini kabul eder. Ama anarko kapitalistle
rin hala yerli Amerikan kapitalizmi i�erisinde bireyselciligin zo
runlulugunu me§ru olarak kapitalistle§tirmeleri devam etmekte
dir. Buna kar§ilik sol kanat anar§istleri, Marksist-bilimsel sosyalist
�oziimlemesi ve orgiit politi.kalarmm geni§leyen fabrika sistemi
nin deh§eti.yle yiiz yiize gelen kentsel go�enlerle a9k bir bi9rnde

ili§kili oldugu bir donemde bu illkedeki en aktif ve en etkili olan
lardrr.
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Bu d0nemde, sol kanat anar§izmin nispeten daha geni§ bilgisi
ve Birinci Diinya Sava§1'na dogru 1880'lerin emek ve �sizlik aji
tasyonlan hie; §�rrbo. degil. Bu muhtemelen anar§izmin en fazla
Amerikahya ula§hgt donemdi. 0 zamarun onde gelen anar§ist aji
tatorleri hala bugiin bizim i9n en c;ok bilinenlerdir. Ama sol kanat
anar§izmin bilimsel sosyalizmle en yiiksek seviyede olan bu bag
lanhs1, \agd� anar§istler tarafmdan Amerika'da 1880'lerden on
ceki sol kanat oncilllerine dair sorgulama yaptlmasrm onlememe
lidir. <;ogu zaman oldugu gibi biz de Avrupah sosyalistlerin bu
illkede onlann etkisinden once bizim radikal manzararmzm pek
c;ok gorii§iinii ozellikle de bu illkedeki en eski radikal gelenek olan
Amerikan dini radikalizmine bakarken sosyalist kilise hakimiyeti
kar§ithgi gorii§iinii bozmasina izin vermemeliyiz.
Her ne kadar biitiin gorii§lerine kattlmasam da, Eunice Schus
ter'in Native American Anarchism : A Study of Left-wing Anarc
hist Individualism kitab1, anarko komiinist eylem siirecinden once
anar§izm iizerine okunacak giizel bir temel kitapbr. Schuster'in
astl meselesi ki hen de buna katihyorum, sol kanat anar§ist birey
selci geleneginin c;okii§ii, sanayi emeginin bilinc;li gognen emek
sozciisii ve orgiitlenmelerini giderek artan bir §ekilde gerektirdigi
bir zamanda, srmf bilinci t�rmayarun c;ekiciligi yiiziindendir. Bu
sl.111I'lamaya ragmen, Schuster'a gore Amerikan kokenli anar§ist
ler, Avrupa kokenli anarko-komiinistler gibi, "ayru §eytana sal
drrd1 ama farkh bir §ekilde ve ayru teorik hedefe yonelikti, ama
oraya farkh yollarla ul�mayi onerdiler". Ayru zamanda, Schuster,
Anne Hutchinson'm yargtlanmas1 ve somiirge engizisyonculari
tarafmdan Massachusetts'in eliyle kovulmas1 ve yakla§tk yiiz ytl
soma Emma Goldman' m ABO hi.ikiimeti elinden c;ektikleri ara
smda bir benzerlik olduguna inaniyor.
Amerikan anar§izmini, Amerikan kokenli sol-kanat bireyselci
ligini ve anarko-komiinizmi (daha soma anarko sendikalizm) ya
ratan iki ana hat arasmdaki ili§ki dii§iinilii
l nce onemli olan donem
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1860'lardan ba§layan ve Birinci Diinya SavCl§1'na dogru olan dO
nemdir. Bu dOn.ern sadece en biiyiik goi;men i§c;i faaliyetinin,
anarko-komiinist geli§menin ve ajitasyonun oldugu donem degil,
ama aym zamanda sol-kanat anar§ist bireyselciligm oliimiiniin
vuku buldugu donemdi. Muhternelen bu gelenegm popiller ol
maslnl sagiayan en onemli ki§i olan Benjamin Yucker 1908'de
Amerika'dan aynldi ve bir daha geri donmedi. Tucker'm ve on
dan oncekilerin de bildigi protesto tarzi, aamasiz etik yargi ve
sozlii protesto, etik olmayan hiikiimete kar§l direni§ ve pasif ol
rnayan bir dWU§ siireci, daha aktif protesto bi9mleri, daha geni§
orgiitlii direni§ ve bir protesto bi9.mi olarak dogrudan eylemlilikle
yer degi§tirdi.
Tabi ki biitiin Amerikan sol kanat anar§istleri anavatanlanru
terk etmedi. Kalanlar arasmda Voltairine de Oeyre de vard.1. Ame
rikan kokenli bir anar§ist olarak, onun politikalan ve ahlaki se9ffi
leri, Avrupa sosyalizminin biiyiik etkisinden onceki donemin sol
kanattaki bireyselci anar§istlerinin c;oguruugu tarafmdan savunul
mU§tu. De Oeyre, toplumsal sorunlara hem pasifist hem de dire
ni§c;i olmayan bireysel c;oziimlerin tarafmda oldugu ilk anar§ist
donemindeydi.
Erken radikal doneminde, de Oeyre, bireyin daha geni§ sos
yal/politik birimler tarafmdan ele gec;irilmesine kar§l ayaklanmayi
vurgulayan bir Serbest Dii§iince hocas1ydi. iiham almaya giivendi
ve daha onceden Amerikan cumhuriyetc;i idealleri ve onlann olas1
radikal sonuc;lanyla yakmdan taIU§ikhgt vard1. Thomas Paine ve
Thomas Jefferson ve onlann idealleri onun serbest dii�ce ders
leri ic;in hazirlanrm§ konulard1.
De Oeyre Amerika'nm smrrda yCl§ayanlannm kendi i§lerini
yapmayan kom§ular ya da politikactlar tarafmdan haklanna teca
viiz edilmesine izin vermek yerine, "yoluna devam edebilecek''
olan bireylerin yigit iradesinin kavrarnlanyla taIU§ikb. Erken
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Amerikan deneyirninin bir parc;as1 olarak bu imajm giiciine kar§1
duyarhyd1.
Dini reddebnesinden ve ozgiir d�ilnceye donmesinden sonra
bile, hayat go�ii, materyalizmin, uyumculugun ve tarihin yiirii
�ilne kar§1 ilgisizligm kotilliiklerine kar§1 desteklenmi§ olarak
uzun siire aa. c;eken merhametli insanlarm "kazanacagma" inanan
temel bir dini idealizme siki bir §eki.lde baghyd1. Sonuc; olarak, bi
reyin smrrlandm� materyalist belirlenimi Voltairine de
Oeyre'nin mizac; ve siyasetiyle uyum saglamaz. Maddi iyile§tirme
arzusu, ayru zamanda kendi otesinde bir ya§am go�ii tarafmdan
motive olmas1 gereken devrimci ic;in asla yeterli bir motivasyon
olamaz.
De Oeyre'nin bir protesto bic;imi olarak direnmemeyi sec;mesi,
tarn anlamiyla Amerikan'drr ve tarn da onun dini ideolojisinde
kokle§mi§tir. "Direnmeme," adaletsiz vergileri reddebne, askere
almmayi reddebne, �vetc;i hiiki.imetlerin sec;imle ilgili pratikle
rine kablmayi reddebne, elmah turta kadar Amerikan'drr ve
Quaker'lar, ahlak kurallarrm reddedenler, a§klnsala.lar, koleligm
kaldrrilmas1 ic;in miicadele edenler ve pek c;ok digerleri tarafmdan
benimsenmi§ geleneksel protesto bic;imleridir. Bu durtl§Ull altrm
c;izmek, iyi insan'm bekleyen, pasif olan, Zalim insan'm tiranhgma
ve kotilliiklerine ayru §ekilde yarut vermeyen insan oldugu inan
a.drr. iyilik pasiflikle ac;tl<lanrr.
Voltairine de Celyre'nin radikal toplumsal degi§imin nastl et
kilenecegi iizerine go�leri, hpki "Amerikan sisteminin'' sert bir
don�iim gec;irdigi gibi ya§ami boyunca sert bir §ekilde degi§ti.
Haymarket meydarunm yasal i§kenceleri ve devammda pek c;ok
anar§istin §ehit olmas1, sadece Emma Goldman ve Alexander
Berkman gibi gOc;men emekc;i niifusunun ofkeli iiyelerini degil,
ayru zamanda emegm gereksinimleri konusunda farkh bir c;agda
yeti§en Amerikan kokenli radikalleri de ofkelendirdi. Dolayis1yla
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Haymarket olayirun bir sonucu olarak, Voltairine de Cleyre Ame
rikan yasal sisterninin "adaleti" ile ilk hayal kmkhgrm kaydeder.
Zaman ge9:ik�, Amerika'run yahbhru§, kendi kendine yeten,
bagnnsiz oncii topluluklar tarafmdan yet:i§tirilen erdemlerine yap
bgt vurgunun, emek trendleri ve devasa imalat �irketlerinin �a
sma yonelik bir Amerika ile ilgisi olmadigrm hissetrneye b�ladi.
Bu trend emekle ilgili ihtiya9ar konusunda yeni radikal �oziirnler
ihtiyacrm ac;tl<�a ortaya koydu. Bununla birlikte, Ozgiir Dii§iince
dersi verdigi giinlerdeki gibi, 1776'run Amerikan devrimcilerinin
erdemleri iizerinde ders vennenin etkili olduguna inanmayi b1rakb. Ozetle, Amerikan s6miirgeciligi ve onciiliigu doneminde,
yeni bir iilkede hayat kunnarun zorlugunun kiskan�hl<la korunan
mezhepsel bir bagnnsizhgi te�vik ettigini, kendi kaynaklanndan
sokilliip ab.lrru§ olan yerl�imcilerin �ok yonlii ve iyi dengel�
bireylere don�tiigiinii ve bu deneyimin nispeten daha sade olan
kii� topluluklann sosyal baglarim gii9ii ktld1gim hissetti.
Ama bu Albn \:ag neredeyse ortadan kaybolmU§tu ve de
Cleyre Amerika'run yeni ger�kliginin biiyiik imalathaneler, kent
sel yoksulluk ve izolasyonun korkun� ve ki�iliksizle�tirici dene
yimleri oldugunu hissetti. Voltairine de Cleyre yoksul Philadelp
hia'run kentsel go�enleri arasmda bir ingilizce ogretrneni ro
liinde, iyi bir nedenle daha sonraki ger�ekliklere taniklik edebildi.
Mutlak yoksunlugun maddi ko�ullan arasmda, ayakta kalabilme
nin bir yolu olarak ogretmenligi s�eye zorland1 (Goldman, Li
ving my Life, 2. Cilt, s. 504).
Bir sosyal aktivist olarak donii�iimlii bir gelecek anla�mda ve
iilkesindeki degi§ikliklerin �oziirnlemesini yans1tan d�iincesinde
yap1a bir ge� oldu. Bir�ok bireyselci anar�ist oncii devlet ege
menliginin restorasyonunu �oziim olarak gosterdi ve de goster
meye devam etti, ama Voltairine de Cleyre bunu yapmadi. (Mo
dem anarko kapitalistler paraya i.narurnu§ gibi davrarur, "kendi
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kii.c;iik kapitalist giri§imini yonetmenin", biiyiik Amerikan bire
yini, cepheler hii; kaybolm� gibi, albn i;agma geri d6ndiirm.e
giicii vardrr.) Aksine §oyle hissetti "biiyiik iiretirn tesisleri pari;a
lanacak, niifus pari;alann pe§inden gidecek, bunun yerine erken
donem Amerika'run giii;Iiikle kendi ihtiyac;J.anru kar§tlayan, yah
ttlnu§ oncii topluluklan degil, ul�brma hatlan boyunca uzanan,
kendi ihtiyac;J.anrun biiyiik bir ooliimiinii iireten, kendi kendine
dayanabilen ve ooylece ozgiir olabilen kiic;iik topluluklar alacak
hr" (s. 134. Selected Writings of Voltairine de Cleyre). Bu baz1 ai;i
lardan, §U an yeni teknolojileri da8J.tarak alternatif enerji ve yiye
cek iiretmek ii;in iiretirnde bulunan ve mahalle sakinleri arasmda
i§birligi araciliSJ.yla daha kii.c;iik mahalleleri neredeyse ozerk hale
getiren pek i;ok anar§iste benzemez mi? Dolayis1yla, onun d�iin
cesinin sonucu, ne yahttlnu§ smrrda y�ayanlann idealinin yeni
den ortaya �lIU ne de Devlet sosyalizminin kimliksiz biirokra
sisini i§aret etmez.
Voltairine de Oeyre hayabnm sonuna dogru, genel bir pro
testo olarak "dogrudan eylemciligi" kabul etti, ooylece onceki du
�u olan pasif direni§sizligi ai;ik bir �kilde gozden gei;irdi.
Emma Goldman'dan farkh olarak, dogrudan eylemciligi kabul et
tikten sonra, kimsenin "kendi ii;in risk ii;eren bir §ey" yapmasuu
tavsiye edemedi, i;iinkii. her birey sonui;ta kendi y�arm iizerinde
sorumluluk alabiliyor; ama yine de "Emma Goldman'1 canland1ran ruh sadece koleleri kolelikten, tiranlan tiranhktan baSJ.msizl�
hracak -meydan okumayi ve acr i;ekmeyi isteyecek olan- ruhtur"
(ss. 9-10. Hippolyte Havel's introduction to Selected Writings of
Voltairine de Oeyre) diye belirtti. 1894 yilmda, yukaridakine ben
zer sozlerle, bir gece once Newyork'un i§sizlerine yaptigi kamu
la§brma konll§mas1 yi.i.ziinden daha birkai; saat once tutuklanmt§
olan Emma Goldman'm vekili olarak Philadelphia'nm i§sizlerini
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selamladi. Yani Voltairine de Cleyre ozel millkiyetin kamula§bnl
mas1 i9n destek verd.i, bu ozel millkiyetin kutsalhgi iizerine gele
neksel bireysel anar§ist durtl§tan �ok uzak bir feryatbr.
Voltairine de Oeyre en azmdan ideallerinde, dar bir sol kanat
bireyselci anar§izm tarzmdan geni§leyen bir sanayi �agimn geli
§en ekonomik ger�ekliklerine daha fazla uyum sagJ.ayan daha
anar§ist bir tavra dogru yap1a. bir gesi§ yaph. Bununla birlikte
onun zamanmda Anar§ist Komiinizmin, Bakuninci Anar§izm de
nilen §eyi kabul etmeye ba§lad1giru varsaymak yanh§ olur.
Bireysel farkmdahga inan�, sosyal/politik/ekonomik ortarmn
§ekillenmesinde onemli bir faktordfu ve Amerika kokenli radika
lizmde her zaman biiyi.ik bir vurgu olmU§tur. Voltairine de Oeyre
dar, smrr tanrmayan bir bireysekilikten,. daha karma§ik toplumsal
bir baglamda bireyselligm kapsarmru anlamaya, boylelikle de
dogrudan bir eylemcilige ve kamula§bna. i�erimlere dogru bir s1�
rama yapb. Bununla beraber kendi makalesinde yakm arkad�1 ve
ayru zamanda �ah§ma arkada§I, dogrudan eylemciligm dogru
lugu konusunda onu ikna eden Dyer D. Lum'un ajitatif �ah§qi.ala
nndan ziyade bireysel geli§im konusunda en temel, pozitif gii�
olarak a§kmhga inandigrm vurgulamas1 dikkat �ekicidir. Bireysel
bilincin sosyal geli§im ve de�ime e§lik etmesi konusundaki vur
gusu, bugiin anar§istler i9n onemli bir sentezdir. Volatirine de
Oeyre'nin onayladigi gibi:
Anar§istler, bireyin ozgiir ve kendiligmden i�sel ya§armru, en
biiyi.ik zevklerin ve ayru zamanda ilerlemenin kaynagi, ya da ba
ztlarmm s0ylemeyi tercih ettigi gibi sosyal de�imin kaynagi ola
rak gormii§tfu.
Selected Writings ofVoltairine de Cleyre
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i§te bir muhafiz digeri de obiir tarafta, ben kapmm kar§tsmda
yim. Bu problemleri tav§an geometrisinde ve av kopeklerinde bi
liyorsunuz -asla diimdiiz degil, ama her zaman bir egn ii;inde
ko§uyorlar, oyleyse, goriiyor musunuz? Ve muhaftz kopeklerden
daha aktlh degildi; diiz ko§mU§ olsayd1 beni yakalardt.

B

unlan anlatan Petro Paulovsky kalesinden kac;an Kropot
kin'clir. Masadaki ii<; kmnb, atlablan muhafizlar ve kac;ak
mahkumlar arasmdaki goreceli �kiyi i§aret ediyor, koml§maCI
onlan ogle yemegmde yedigi ekmekten aytrrm§br ve eglenceli bir
smb§la yere dii§iirmii§tiir. Onerilen iic;gen, yaruzca Tolstoy'u kur
tarmak i<;in, Rusya'nm iirettigi en biiyiik insanm hayat boyu siir
giine ba§lama noktas1yd1: Bu andan itibaren pek c;ok yabancr do
�maya, onun i<;in hor gordiikleri "Prensi" terk ettikleri basit ve
sevgi duyulan "Yolda§" iinvanrm almaya ba§ladi.
Londra'daki bu kii<;iik ve basit i§<;i evinde biz ii<; ki§iydik -vak
tiyle bir ayakkab1cr olan Will Welles- Kropotkin ve ben. ingiliz tar
zma uygun gosteri§siz bir evde ince dilim tereyagh ekmeklerle bir
likte "c;ay'' i<;tik; iki ya da ii<; anar§ist yan yana geldigmde, ozgiir
liigun geli§mesinin ve yolda§lanmizm tiim topraklarda yapbkla
nrun kamb an1amma gelen, kalbimize en yakm olan §eylerden
bahsettik. Yapbklan ve s6yledikleri onlan hapishanelere yonlen
dirirken, konU§ma dogal olarak Kropotkin'in deneyimine ve onun
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ka9'M cesaretine dayandi ki bundan dolaYJ. Rusya hilkiimeti bu
giine kadar aa <;ekmi§tir.
Ya§h adam hemen o anda goz ath ve luzh bir §ekilde ayaga frr
ladi: "Ge<; kaldnn. Gille gille Voltairine, gille gille Will. Mutfaga
giden yol bu degil mi? Mr. Turner ve Lizzie'ye de gille gi.ile deme
liyim." Ve ge<; kalsa da onun i<;in bula§Ik ytl<arn1§ olanlan kucak
lamadan aynlmak i<;in isteksizce mutfaktan <;Jkh. Bu, anar§ist ha
reket i<;erisinde ki§iligi herhangi birinden <;ok daha fazla hissedi
len Kropotkin' di - aym zamanda en zarif, en kibar ve erkeklerin
en yenilrnez olam. Kalp ab§lan i§ ve y(l§anun ortak nabzi ile ritmik
olan ve anar§ist oldugu kadar komilnist olan biri.
Babam ve 48'li YJ.llarda onun babas1 oyle olrnu§ olsa da ben bir
komiinist degilim ki bu muhtemelen §eylerin oldugu gibi goriin
melerine kar§I olU§umun en uzak nedenidir: en derindeki fikirler
degi§kendir. Ve kendimi ba§ka temellerde a<;Iklamaya <;ah§rrsam,
manhken §a§Irtla bir hata olrnahYJ.ID; c;iinkii erken donemde etki
lenmelerim ve egitimim dolayis1yla bir rahibe olrnahydnn, ve baz1
okul arkada§lannun isa ve Meryem'in Kutsal Adlar Diizeni'nde
misyoner evlerinde §imdi de yaphgi gibi, hayahrm en yogun ha
linde Otorite'yi yiicelterek harcardrm. Fakat eski atalann isyancr
ruhu, on dort ya§rmdayken, Ontario Sartis'teki Huron Golii Bizim
Leydi Manashri'nda bir kiz ogrenciyken kendini gosterdi. Bunu
§imdi hahrladigrmda kendime acryorum, zavalli ve yalmz kii<;iik
bir ruh, dinsel bir babl inan<; cinayetinde tek ba§tna sava§1yor, he
men itiraf etmez ve a<;Ik<;a soylemezse, siirekli, s1cak, vah§i ve son
suz bir lanetlenme korkusu ile, inanamiyorum. Ogretmenimin
emrine kar§I savundugum yakicr enetjiyi ne kadar iyi hatrrhyo
rum, yanh§ bir §eY i<;in oziir dilemek istemedim, � yanh§ ol
dugunu dii§iirunedim ve sozlerimi hissederek soylemeyecektim.
6gretmenim "bu zorunlu degildir" dedi, "evet soylediklerimizi
hissederek soylemeliyiz ama iistlerimize itaat etmek her zaman
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zorunludur." I<lzgmhkla "yalan soylemeyecegnn" diye yarutla
dnn ve ayru zarnanda titredirn ve itaatsizlignn beni i§kencelere
sevk etti!
En sonunda bir � yolu i9n miicadele ettim ve ii� ytl sonra
kurumdan aynldigrmda yalruzhgrmda bana yardnncr olacak bir
kitap gormerni§ ya da bir �ah§ma duymarru§ olmama ragmen, oz
giir dii§iinceli biriydim. Oliimiin GOlgesinin Vadisi (Valley of the
Shadow of Death) gibi olmU§tu ve hatta Cehalet ve Babl inan9a
nn, bogucu giinlerde beni cehennem ate§i ile yakbl<lan ruhumda
beyaz yaralar vardi. Ben kafir rniyim? Bu onlann s0zii, benim de
gn. Gen9i1< giinlerirnin bu sava§JIUil yarunda, diger biitiin §eyler
kolayd1, � ne olursa olsun kendi iradem en yiiceydi. Bir bag
hhk yok ve hi� olmayacak. Onun iizerine dii§en biitiin sorumlu
lukla birlikte kendi ozgiirliigiiniin bilgisi ve onaylarunas1, tek bir
dogrultuda kalmadan hareket etti.
Yine de tannnlama egilimirni olgunla§hran ozel durum olan
be§ su�suz insarun hala bilinmeyen bir su9u yiizid
in en astldi
gmda meydana gelen 1886-87 olaylan, erninim ki benim anar§izmi
kabuliimde en nihai nedendir. 0 giine kadar jiirinin yargtlama
sina ve Arnerikan hukukunun temel adaletine inaruyordum. Bun
dan sonra hi� inanamadnn. Bu mahkemenin rezilligi tarihe ge�
rni§tir ve bu mahkemenin uyandrrd1gt hukuk gozetirninde adale
tin imkaru sorusu diinya �apmda etkileyici bir 9ghga yol a�h. Bir
dUIU§ma i9n miicadele ederken, bu soru ile birlikte, , daha sonra
i§itilse hayahn bo§u bo� tekrar duymak zorunda olacagi yeni
ve ate§li biitiin sorular zorla ge�, ve hen daglann ve Pennsylvania
karlannm arasmdan Paine Memorial Konferans1'm duyma §an
sina eri§tim. 0 zaman yeni goreve ba§larru§ bir hocaydnn, Pa
ine'deki meslegnnde ogleden sonralan konU§uyor ve ak§amlan
sosyalizrni adres gosteren Oarence Darrow'u dinlemek i� izle
yicilerle birlikte oturuyordum. Bu benim i§9 smifuun ko§ullanm
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diizeltrnek i9n ve tabi ki ekonomik geli§me a91<lamalanru sagla
yan bir plan yapmaya dair ilk giri§imimdi, karanhktan l!}tga yone
len birisi gibi buna dogru ko§tum. "Sosyalist" etiketini ne kadar
da �abuk benimse� olmama ve ne kadar �buk bir kenara at:ml!j
olmama §imdi gilliiyorum. Hi<; kimse benim omegimi izlemesin,.
ama ben gen�. Alb hafta sonra, Pittsburg' da bir tarb.§ma kulii
biinde Mozersky admda kii� bir Rus Yahudisiyle tartl!jmaya gi
ri§tigimde gozi.i karahgnn yi.izi.inden cezalandmldim. 0 bir anar
§istti ve bir par<;a da Socrates9- Beni en <;ok stlonnya girdigim bii
tiin a91<lar konusunda sorgulach, ben daha ilk a91<lardan 91<arken
digerlerine akin etrnek i9n giiliimseyerek kazd1. Daha iyi bir temel
gerektigi daha a9k hale geldi: Bu nedenle srradan dergilerde su
nuldugu bi�de sosyoloji, modem sosyalizm ve anar§izm ders
leri b�lach. Beni "Ozgiirliik Diizen'in Kiz1 degil Annesidir" dii
§iincesine en sonunda ikna eden �, bireyselci anar§izm yanda§I
Benjamin Tucker'm Liberty kitab1yd1. Tucker tarafmdan savunu
lan ozel ekonomik hayaleti arbk ta§rmamama ragmen, anl�tld1gi
iizere, �izm doktrini ytllar g�<;e kendisini ge�letti, derin
le§tirdi ve yoguru�trrch.
Bu harekete yakm olmayanlar i9n bu farkh terimler kafa karl!j
tmcrdrr. Ashnda anar§izm, taraftarlan ch§sal otoritenin biitiin bi
�erinin ortadan kalkmas1 ve bunun yerini sadece kendi kendini
kontroliin almas1 gerektigini savunan, ge� bir inanl!j i<;erisinde
bir birim olan bir �it Protestancrhktrr, ama gelecek toplum bi
<;imi hakkmdaki anlayl!}ImIZ farkh bi�ere ayrtlml!}trr. Bireysel
cilik ozel millkiyeti �isel ozgiirliigiin ko� t�l olarak kabul eder;
bu millkiyetin �inin kendi iiriinlerinin mutlak miilkiyetinde ol
dugu ve ashnda dogal mirastan pay alan herkesin kullanabildigi
miilkiyet oldugunu idda eder. Komiinist �izm ise ozel miilki
yetin hem ger<;ek}�tirilemez hem de arzulanamaz oldugunu ilan
eder; sadece tiim dogal kaynaklarm ve toplumsal iiretim ara<;lan
run ortak miilkiyetinin bireyi �itsizliklerin tekrarlanmasma ve de
varmna, devlete ve kOlelige kar§I garanti albna alabilecegini kabul
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eder. Benim ki§isel gorii§iim, her iki toplurn bii;iminin ve ayru za
rnanda bun1ann ara bi9J:nlerinin hiikiirnetin yoklugunda, insanla
nn ic;giidilleri ve rnaddi ko§ullanna gore c;e§itli yerellerde denene
bilecegi ve bunlara iyi kurulrnU§ itirazlann da onerilebilecegi yO
niindedir. Ozgiirliik ve deneyirn tek ba§ma en iyi toplurn bic;irnini
belirleyebilir. Dolayis1yla kendirni basitc;e "anar§ist" olrnak d!§m
da etiketlerniyorurn.
Arna "c;ekirdekten yeti§rne bir anar§ist" oldugumu dii§iindii
gum bir diinyaya da sahip degilim. Yabanalar bizirn hakkmuzda
bazi ilginc; kavrarnlara sahip, bunlardan birisi de anar§ist olrnanm
hic;:bir zarnan c;:all§rnarnak anlarnma gelrnesidir. Tarn tersine, anar
§istler her zarnan biiyiik oranda yoksuldur ve c;:all§rnadan ya§a
yanlar sadece zengin insanlardrr. Sadece bu degil, §U anda kesin
likle bOyle olrnarnasma ragrnen, bizirn inanOIDIZ insanlann kendi
insani etkinliklerinin yasalanna gore c;:all§rnayi sec;ecekleri inana
drr, c;iinkii §U anda insanm kendi astl kabiliyetini bulabilrne frrsah
c;:ok azdrr. Dolayis1yla ben, ozgiir bir dururnda ba§ka bir §eyi sec;:e
bilecek olsarn da bir dil ogretrneniyirn. On iki ytl boyunca, Phila
delphia' da i§siz kaldigunda, kiic;iik bir grup Rus fabrika i§c;:isinin
genel ingilizce alanlannda ingilizce s:trufi kurrna onerisini kabul
ettirn. Gec;irnirni saglarnak ic;:in bana yardirn etrne arzusunun ar
dmda, ortak arnaarnIZin propogandasmda yer alma istegi yah
yordu. Arna tesadiifi olan bir kez daha astl olan §eY haline geldi ve
o giinden beri c;:all§an erkek ve kadinlarm ogretrneni olarak kal
dirn. Birlikte ya§adigun, c;:all§hgun ve sevdigirn yabana Yahudi
lerle bu on iki ytl ic;:erisinde,binin iizerinde ders yapbrn ve onlan
c;:oguniukla en zeki, en ISrara ve en fedakar ogrenciler olarak top
lurnsal dii§iincelerin genc;:lik hayallerinde buldurn. "Zeki Arneri
kall" ona "cahil yabana" diye kiifrederken, dar gorii§lii c;alI§anlar
"sheeny'ye" (Yahudi'ye) hayah rniimkiin oldugunca c;:ekilrnez ki
larken, urnutsuz insan sessiz ve sabrrh bir §ekilde her §eYe kar§I
yoluna devarn etti. Kiz ve erkek c;:ocuklan ve hatta ailesi olan ka-
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dmlar ve erkekler tarafmdan deneyimlenen egitirn srrasmda, srra
dan insanlann da inancm smrrlanru ge<;ebilecegi benzersiz bir
kahramanhk gordiim. Soguk, a<;hktan ohne, kendini yahbna bun
larm hepsi �ma i<;in gerekli ara<;lan elde etmek i<;in ytllarca
siirdii, hepsinden de kotiisii viicudun igne iplige dOnm.esi siirdii
(bunlar yaygmdu). Ama biiti.in bunlarm ortasmda, gen<;Ierin ha
yal giicii c;ok ate�lidir ki radikal dii�iincelerin tarb�tld1gi c;e�itli ku
liip ve topluluklan ziyaret etmenin yanmda, bunlarm hemen son
rasmda sosyalist gruplar, liberal dernekler, Tek Vergi Kuliipleri ya
da anar�ist gruplarla ittifak yapmak i<;in zaman bulabiliyorlar.
Amerika'daki en biiyiik sosyalist giinliik gazete Jewish Vorwa
erts'dir ve en aktif ve yetkin �<;iler Yahudilerdir. Yani onlar da
anar�istler arasmdadrr. Ne pahasma olura olsun bir propagandao
degilim, yoksa hikayeyi burada brrakrrdnn; bu ger<;ek, ytllar ge<;
tikc;e ve b�arili profesyonellerin elenmesi ve emilimi kademeli
olarak yaptldik<;a beni, co�kunun albn sisinin ortadan kayboldu
gunu eklemeye zorluyor. Bu y�h ogrebnen, ortak b�ans1 tabnin
edici ve salak<;a olanlar i<;in sonsuza dek neyin kayboldugunu gor
mek ic;in yolda�hgrm hala gozleri alev alev ilerleyen yeni gen<;lige
<;evirmelidir. Bazen bu gozy�lan getirir, ama Kropotkin'in dedigi
gibi, "Brrakm gitsinler, biz onlarm en iyilerine sahip durumdayiz."
Biiti.in bunlardan sonra ger<;ekten ya�h olan kimdir?
inancm1 ve enerjisini yipratan, rahat koltuklara ve yumu�ak bir
y�a ka�an; 60 y�m iizerinde parlak gozleri olan ve kii<;ik
i
bir <;ocugun ilgisini c;ekmek i<;in <;ok istekli olan Kropotkin degil
dir. Avrupa ve Amerika'da on yilhk bir hapis cezasmdan sonra
bile boyun egmeyen "devrimin eski sava� ah", ate�li John Most da
degildir. Hevesli goriiniimiinde hala parlayan sabalun �afagi ile
birlikte, New Caledonia'nm yasaklaruill§ habralarmm arkasmda
belli belirsiz goriinen gri sa<;h Louise Michel de degildir. Meza
rmda hence hala gilliimseyen Dyer D. Lum da degildir. Tucker,
Turner, Theresa Oairmunt ve Jean Grave de degildir. Hepsiyle
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kar§�bm ve fi.§ktran hayabn kalplerinde ve ellerinde atarak, ne
�li ve ate§li bir �kilde eyleme abld1gnu hissettim. Bu ama.;siz ve
bayat toplumda toplumsal umut konusunda i;fuiiyerek iflasa gi
den bu ya§h kalpler degil, sizin gen.; kalbinii:dir. Her zaman gen.;
kalabilir misiniz? Oyleyse bir anar§ist olun ve y�lansaniz da
umudunuzla y�aym.
de gardiigi.im gibi Montjuich Ka
lesi'nden serbest brraktlan sfugiinlerle kar§tl�bgmuzda, herhangi
bir ba§ka umudun, ate§i sfuekli yakma giiciine sahip oldugundan
§iipheliyim. Bu i§kencenin aykiisiinii Amerika'da nispeten daha
az sayida ki§i biliyordu, ama cezaevinden ka9Tllan mektuplann
elli bin kopyas1111 dagithk ve baz1 gazeteler onlan yeniden yaz
drrd1. Bu mektuplar, bilinmeyen bir insarun i§ledigi su.; yiizid
in en
ve sadece §iiphe edildigi i.;in hapsedilmi§ insanlann mektupla
nyd1 ve tiiyler fuperten ifadelerle i§kencelere maruz kaldtlar. Trr
naklan sakilldii, kafalan metal kaplar i.;erisinde soo§bnld1, beden
lerinin en duyarh oolgeleri gitar telleri arasmda biikiildii, etleri
kizgm demirlerle yaktldi; uzun sfuen bir a.;hktan sonra tuzlu mo
rina bahgi ile beslendiler ve suyu reddettiler, heniiz on dokuz ya
§mda bir delikanli olan Juan One delirdi, ba§ka birisi yapmadigt
ve hakkmda hi.;bir �y bilmedigi bir olayi itiraf etti. Bu korkun.;
bir riiya degildir. Bunlan yazan ben de o yara11 ellerin baztlanyla
el siki§bm. Biitiin farkh inant; bi9mlerinden aynm yaptlmadan
dart yiiz insan - Cumhuriyet.;i!er, sendikactlar, sosyalistler, Ozgfu
Masonlar ve onlarla birlikte anat§istler- kasnakh betonlarda ve
katii bir iine sahip olan "sifuda" i§kence gardii. Bunlann hepsinin
anar§iste danii§mesi bir mucize midir? 0 Agustos agleden sonra
smda, Londra girdab1111n Euston istasyonunda kar§tl�bSimiz ilk
partide, aylar sfuen tutsakhk sonrasmda mahkeme olmadan sah
verilen ve 48 saat i.;erisinde ispanya'yi terk etmeleri emredilen
evsiz gezgin vardi! Hapishane §arktlanni sayleyerek terk ettiler ve
bu karanhk ve acili gazlerde hala sonsuz bir Mayis zamani .;i.;ek
lenmesi garillebilirdi. Genel olarak, dart ya da be§ yeni anar§ist
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gazetenin 9khgt ve anar§ist hatlar boyunca s0miirgecilik deneyle
rinin yaptlmaya b�lanchgi Giiney Amerika'ya siiriildiiler. Yani ti
ranhk kendi kendisini bozguna ugrath ve siirgiin devrimin to
humlanrun ekilmesi haline geldi.
Ve sadece o ana kadar uyanchrtlmatnl§ olaru uyandrrmakla
kalmad1, aym zamanda global hareketin biitiin karakteri kendi
arasmda biitiin milletlerden yold�larm dola§uruyla §ekillendi.
1829'da Josiah Warren ile uyanan Amerikan hareketi orijinal ola
rak saf bir §ekilde bireyselci idi; iktisat ogrencileri bu geli§menin
maddi ve tarihsel sebeplerini kolayca anlayacakbr. Ama bu son
yirmi ytl ic;erisinde komiinist dii§iince, oncelikle Amerikah i.§i;i ile
dayatll§ma fikrini kavramaya iten kapitalist iiretimdeki yogun
l�ma ve ikinci olarak aktif komiinist propagandacryi Avrupa' dan
kovma konusunda biiyiik bir ilerleme kaydetti. Son on ytlda yine
ba§ka bir degi§iklik daha y�anch. 0 zamana kadar bu dii§i.incenin
uygulanmas1 temel olarak sadece endiistriyel konularla smrrlan
dmhru§h ve iktisadi ekoller kar§:thkh olarak birbirini suc;lad1; bu
giin biiyiik ve ya§am dolu bir tolerans geli§mektedir. Yeni nesil
sanahn, bilimin, edebiyahn, cinsiyet ili.§kilerinin ki.§isel ahlakm
yam srra toplumsal ekonominin tiim alanlarmdaki dii§iincelerin
geni.§ bir §ekilde kapsanmasiru kabul eder, ozgiirliigu gerc;ekle§
tirmek ii;in hangi alandan olursa olsun saflanna kattlanlari mem
nuniyetle kar§tlar. <;iinkii anar§izmin en sonunda demek istedigi
iki bin yillik Hnistiyan c;ileciligi ve ikiyiizliiliigin
i den sonra ya§a
mm biitiiniiyle birle§mesidir.
ideler sorunu ch§mda, yontem sorunu vardrr. "Biitiin bunlara
sahip olmayi nastl onerirsiniz?", bu soru bize en c;ok sorulan soru
dur. Aym degi§im burada da gerc;ekle§ir. Daha onceleri "Ku
veykrrlar'' ve ''Devrimciler'' varch, hala da varlar. Ama her bir ta
raf digerinin iyi oldugunu dii§iinmemekle birlikte, diinya giic;leri
nin biiyiik oyunu ic;erisinde her ikisi de kendilerinin de kullarulch
grru birlikte ogrendiler. Kendi ic;erisinde hic;bir insan bir birim de
gildir ve her ruhta Jupiter hala isa'yla sava§ halindedir. Ama Ba.I'l§
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Tanns1 da biiyi.imektedir; anar§istlerin genel olarak gii<; kullanma
dan biiyiil< endiistriyel problemlerden herhangi birisinin �ziile
bilecegine inanrnas1 sa<;rna iken, giiciin kendisinin de arzulanabilir
bir �y oldugunu kabul ettiklerini ya da giiciin herhangi bir prob
lemin en nihai <;oziirnii oldugunu kabul etmeleri de e§it derecede
sa911adrr. \:oziirn sadece bar1§91 deneyirnin kendisinden gelebilir
ve giiciin savunuculari Tolstoy kadar bunu bilir ve inanrrlar. Sa
dece onlar §imdiki tiranhgm �i �krrtb.gmt d�iiniir. Tols
toy'un "Sav� ve Barl§'uun" ve "Bizim Zamarunuzm Koleligi'nin"
yay�mas1 ve dir� edebiyatuun yaygml�mas1 amaruu t�1yan <;ok sayida Tolstoy kuliibiiniin ortaya 9l<mas1 sav�la fethet
menin baTI§la fethetmekten daha kolay oldugu d�iincesini t�1yanlarm <;ok sayida oldugunun bir kantbdrr. Ben de bunlardan bi
risiyim. Birisi misillemeye son vermeden misillemenin sonunun
gelecegini goremiyorum. KOle gibi bir teslimiyet ya da uysal bir
�kilde feragat konusunda kimsenin bunu kullanmasma izin ver
meyin; benim hakknn neye mal olursa olsun kabul edilmelidir ve
benim kar§l 9l<mamm otesinde hi<; kimse ona tecaviiz edemez.
iyi huylu hicivciler her zaman "bir anar§isti tedavi etmenin en
iyi yolunun ona bir kader vermek" olduguna dikkat �k:mi§tir.
"Tedavi etmek" yerine "bozulmayi" koyarsak buna kabhyorum,
geri kalan insanlardan daha iyi olmadigrma inanarak, cidden, <;a
h§acak <;ok yerim oldugu siirece, <;ok <;alt§arak hi<; servetim olmasa
da sonuna kadar gidebilirim; maddi ko§ullarirmn sllllrlamalan ile
birlikte, dii§iincesiz ve idealsiz bir �kilde maddi ihtiya� yarat
mak yerine ruhumun yoguruugunu korumama izin verin. Benim
miikafabm gen9erle birlikte ya§amak ve hala yold�lanmla yiirii
meye devam etmektir, yiiziii
irn doguya donerek ko§umlarimla
Olecegim, Dogu'ya ve l§1ga.
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SOSYALiZM, ANAR$iZM VE FEMiNiZM

Carol Ehrlich

Sen kapitalist toplum i�erisinde bir kadmsm. i§in hakkmda, fatu
ralar hakkmda, kocan (ya da eski kocan) hakkmda, �ocuklarm
okulu hakkmda, ev i§leri, sevimli olmak, ya da olmarnak (her
hangi bir §ekilde hi� dinlerunemi§ olmak), vs. gibi konularda bez
dirildin. Eger biitiin bunlan dii§iinecek olursan ve bunlann bir
arada uyurnu hakkmda dii§iinecek olursan ve nelerin degi§mesi
gerektigi hakkmda; biitiin bu dii§iinceleri kisa bir formiille ta§I
yacak kelimeler ararsm ve yakla§Ik olarak §UllU ortaya atmak zo
rundasm: "sosyalist feminizm".1

iitiin gostergeler �ok sayida kachrun, devarn eden cinSiyet9fil<
Bproblemine bir �oziim olarak sosyalist feminizmi "onerdi
gini" gosteriyor. Bugiinlerde sosyalizm (bu kelimenin §Cl�rrb.a bi
<;imleri i�erisinde) pek �ok insan arasmda popiller olm�tur;
c;iinkii sunacak �ok �yi vardrr: i§91erle ilgili olarak, insanlarm dik
kat �ktigi bir takrm devrimci teorilerle (sosyalizm hakk.mda oku
m� olsalar da olmasalar da) �kill olarak, Birle�ik Devletler ve
onun uydularmdan farkh olarak yapil� endiistriyel toplum
larm bir kisnn y�ayan omekleriyle �kill olarak.
1 Barbara Ehrenrich, "What is Socialist Feminism?" Win Magazine, 3 Haziran,
1976, s. 3.
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Pek c;ok feminist i9Ji sosyalizrn c;ekicidir, c;i.inkii c;ah§an kachn
lann ekonornik e§itsizligme bir son vermeyi vaad eder. Dallas1, sa
dece sosyalist bir c;oziimlemenin var olan biiti.in e§itsizlikleri kap
samak i9Ji c;ok s:uurh olduguna inanan bu kachnlar i9Ji, sosyalizrn
kendi radikal perspektifinin sulandmlmasma kar§I bir korumayla
birlikte bunu g�letmeyi de vaad eder.
iyi nedenlerden dolayi, kadmlar "sosyalist feminizmin" siyasi
bir teori olarak bir anlami olup olmadiguu goz oniinde bulundu
ruyor. Sosyalist feministler hem manhkh hem de radikal goriinii
yor (en azmdan baztlan giderek artan sayida kadlillil tokezledigi
baz1 reformist ve solipsist tuzaklara kar§I giic;lii bir antipati his
setti).
Pek c;ogumuza gore, daha az romantik olan kachn tiplemeleri,
mesela giic;lii bir �de si�, giinbabmma dogru at siiren
aile reisi kadmlarla birlikte Amazon rrki, gerc;ek degil ama zarar
sizdrr. Daha ciddi olan mesele §imdiki Ana Tannc;a takmbs1 ve ta
prmlan nesneler, cadihk, biiyii ve ps�ik fenomenler gibi onun c;e
§itli bic;imleridir. Toplumun yapISrm don�tiirme ile ilgilenen bir
feminist olarak, bunlan zararsiz ama farkh bir §ey olarak goriiyo
rum.
Madde 1: Bin dort yiizi.in iizerindeki kadm, Nisan 1976'da
daha c;ok yukaridaki meselelerle ilgili olan bir kadm tinselligi kon
feransma Boston'a gitti. ilahilere, en son pagan d�iincesi olan ta
kasa, gobek dans1 konusundaki c;ah§malara kablmaya ve regl ile
ilgili ritiiellere yatmm yapmaya harcanan enerji daha iyi ve daha
feminist amac;lar i9Ji kullanilamaz rmyd1?
Madde Sadece bir feminist gazetede yaymlanan roportajlara
gore, bir grup cadi, Susan Saxe'1 hapishaneden spiritiiel yollarla
havalandmp kac;rrmaya r;�b. Eger bunlar gerc;ekten Susan
Saxe'm bu §ekilde ozgiirle§tirebilecegini d�iindiiyse, ataerkil bas
kinm gerc;eklikleri konusunda tamamen bilgisizdirler. Eger ho§
bir §aka yapmaya niyetlendilerse, neden kimse giilmiiyor?

2:
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Reformizm kadmlann 91<arlan i9fl bu tuhaf psi§ik oyunlardan
�ok daha biiyiik bir tehlikedir. "Reformistin" diiriist ya da yararh
olrnayan �de kullarulabilecek bir etiket oldugunu biliyorum ozellikle birisirtin ideolojik safhgrm gostermek i9n, ya da herhangi
bir bi9rnde bunun somut politik bir i§ oldugunu soylemek i§e ya
ramaz, � bu potansiyel olarak birlikte se�ebilir bir �ydir.
Buna cevaben, baz1 feministler, ikna edici bir §ekilde dogru tiir
deki reformlann radikal bir hareketi in§a edebilecegini savundu1ar.2
Aym �kilde biiyiik degi§im beklentilerini arttrar n reformist
stratejiler var, yarulba ve yabanctl�bna olanlar var � bunlar
mallan teslim edemez. En iyi (ya da en kotii) omek se9m politika
lartdrr. Bazi sosyalistler (�amah degi§im kavrarm ile alda�
olan), buna denk d�r. Anar§istler daha iyi bilir. Ozgiirle§tirici ol
mayan ara�larla kendinizi ozgiirle§tiremezsiniz. Aym eski yozla§
ffil§ kurumlarla yonetilen ve yeni bir siyaset9 grubunu se�emez
siniz (ne kadar ktz karde§ dayant§mast olursa olsun) ki bunlann
kar§t.hgmda onlar sizi yonetir. Ulusal Kadmlar Orgiitii (NOW) �o
gunluk yonetim kurulu (bu organizasyonun radikal bir koludur),
kadmlara se9rn politikalanm i�eren ara9arla "ana aknrun ch§ma,
devrime dogru" yonelrne yolunda kendilerini takip etmeleri i9fl
�agn yapb, onlar da digerlerinde oldugu gibi kendi sand1klannda
bogwacaklar.
Se9m politikalan ac;tl< ve giinliik bir tuzakb.r. Radikal olrna
yanlann pek �ogu bile bundan ka9nmayi ogrendi. Feminist eko
nomik iktidar kthgmdaki kapitalizm daha ince bir problemdir.
Mesela Feminist iktisadi Ag1 dii§iinelim. Bu isim muhtemelen sizi
oyalayabilir. Bu ag, a<;tl<�a gorilliiyor ki kadtnlar i9fl ekonomik
kendi kendine yeterlilik yaratarak kapitalizmi i�erden a§mdrrmak
i9n kullarulan alternatif i§letmeler agtydi. Bu cazip bir fikirdir.
2 Benim kar�tlll§bgun savlardan en iyileri "Socialist Feminism, A Strategy for
the Women's Movement," Hyde Park bOliimiiyle, Chicago Women's Liberation
Union, 1972; ve Otarlotte Bunch, "The Reform Tool Kit," Quest, 1 :1, Yaz 1974, ss. 37.
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Ama FEN'in (Feminist Economic Network, Feminist iktisadi Ag)
ilk projesi Nisan 1976'da Detroit'te ba§ladi. 100 dolarhk bir ytlhk
iiyelik iicreti �tligmda, ayncahkh kadmlar ozel bir havuzda yii
zebilir, ozel bir barda i�ebilir ve bir dizi butikte indirim alabilir.
FEN buradaki kadin ��aitlara �ma iicreti olarak saat b�1 2.5
dolar Odedi. Burarun yoneticisi Laura Brown, bu giri§imi "feminist
ekonomik devrimin b�langm"3 olarak anons etti.
Bu aym eski oyunlann ikisi - se9ffi poli�s1, banliyo kapita
lizmi- "devrim" olarak etiketlendigmde kelime tersine �vrildi.
Feminizmin sosyalist bir kolunun, cad1, ilkel sav�9, senator ve
kii� kapitalist olmak istemeyen, ama toplumu don�tiirerek
cinsiyet9lige son vermek isteyen pek �ok kadin i9fl devrimci bir
sagduyu kaynagi olarak goriilmesi §�rrhcr degildir. Anar§ist fe
minizm anlamh bir teorik �r�ve saglayabilirdi, ama feministlerin
�ogu ya bu kelimeyi hi� duym�br ya da kadinlann erkek bom
bactlara yard.Ima olmas1 anlammda onu d�l�br.
Sosyalist feminizm �e§itli siyasi yuvalar sunar. Bir yandan,
Devrimci Komiinist Parti (resmi olarak da Devrimci Sendika), Ka
sim Ligi (October League) ve Ulusal �9 Partisi gibi eski sol mez
heplerin kirli ve dar bolgeleri var. <;ok az kadin bunlar1 y�anabilir
bulur. Ote yandan, yine �ok az sayida kadin asla Solcu olmayan
Yeni Amerikan Hareketi (New American Movement) ya da �e§itli
ozerk "kadin sendikalan" gibi geni§lemekte olan eklektik kurum
lara dogru yoneliyor.
En yeni sosyalist feministler, herhangi bir baglanhs1 olmayan
kadmlan toplamak i9fl, �ah§kan, etkili ve makul kampanyalar yO
netiyor. Buna kar§lhk daha sert olan Eski Solcu gruplar, lezbiyen
lerin, ayrimctlann, dagiruk ve uygunsuz feministlerin Marx'm,
Tro9<l'nin (her ne kadar Tro9<lstler tahmin edilemez olsa bile),
Stalin ve Mao'nun soylu miras9iari olabilecegi iddiasiru genel ola
rak reddetmi§tir. Pek �ogu sadece kadm meseleleri ile ilgilenen
3 Polly Anna, Kana Trueblood, C. Corday ve S. Tufts, The Fifth Estate, Mayis,
1976, ss. 13, 16. "Devrim" ba§llnSIZhga ugrach: FEN ve onun kuliibii kaparich.
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ozerk kadm hareketini reddetmi§tir. Onlara gore bu hareket tarna
men "kendi �ini yapmaya" egilmi§ olan ''burjuva" (biitiin Mark
sist etkiketlerin en laneti) kadmlarla doludur ve "�9 sllllfuu bOler"
ki bu iddia �erin diger herkesten daha sersem oldugu gibi bir
varsaynndan daha tuhafbr. Baz1 �iler lezbiyenlere histerik bir
antipati duyabilir: Bu konudaki en kotii §Ohretli grup October Ligi
ve Devrimci Komiinist Parti'dir ama onlar da yalmz degildir. Bu
konuda diger pek c;ok konuda oldugu gibi anti-lezbiyenler komii
nist iilkelerdeki <;izgiyi takip eder. Mesela 1970'lerin ba§mda (sa
dece diiz eski Devrimci Sendika oldugu, parti oncesi donemlerde)
RCP "homoseksiiellerin burjuva dekadanshgmm batakhgma ve
c;amuruna sapland1grm" ve gey ozgiirliigiiniin "�9 sllllfma kar§1t
ve kar§l devrimci" oldugunu bildiren habrlaba bir not ortaya ya
yinladi. Ve eski Sol gruplar "proletarya" dt§mdaki herhangi bir
kadinm hie; baski altmda oldugu fikrinden rahatsiz oluyor. Tabi ki
�9 srmfi inarulmaz derecede esnek bir kavramdrr: Sol iizerine
§irndiki giincel tarb§malarda, iiretim noktas1 �c;ilerinden (tama
men durmn§) emegini iicret kar§ihgt satan ya da bunu yapan biri
sine bagimh olan, muazzam bir gruba kadar uzanrr. Bu hemen he
men bizirn hepirniz i9.n gec;erlidir. (Yani, Papa Kari, Birle§ik Dev
letler'in yiizde doksaru oncii kuvvet ise niye hala devrime sahip
degiliz?)
Yeni sosyalist feministler, biitiin bi9mlerde Marksist-Leninist
dii§iincenin oziinii korumak i9.n yenilik9 yollan deniyorlar, bunu
giincelleyin ve c;agda§ radikal feminizme a§tlaym. Sonuc;Iar bazen
srra d1§1drr. Temmuz 1975'te Yeni Amerikan Hareketi'nin kadm
lan ve belirli bir sayida ozerk grup, sosyalist feminizm iizerine ilk
konferans1 diizenledi. Bu konferansm daha onceden bilinc;li olarak
yogun bir §ekilde tarutum yaptlmamt§b ve herkes pek c;ok kadinm
(pek c;ogu geri c;evrilmekle birlikte on alb binin iizerinde) Ohio
Yellow Springs'te Temmuz aymda dordiincii hafta sonunu da
orada ge9.rmek istemesine c;ok §a§rrdi.
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Konferansta verilen kon�malarm yam srra kablan diger ka
dmlarm yazd1gt kapsamh yorumlan okundugunda4, organizator
lerin "sosyalist feminizm" ad1 altmda ne dii§iindiil<leri tarn olarak
a«;tl< degildir. Konferanstan once hazirlanan Principles of Unity,
her zaman radikal feminizmle �kilendirilen iki maddeyi ic;eri
yordu ve ashnda bu maddeler sosyalist bir perspektifin tipik ola
rak antitezi olan dii§iincelerdir. ilk ilke §unu ifade ediyordu: ''Dev
rimci siirec;ler aracrhgi ile ozerk bir kadm hareketinin varhgi ihti
yacrm goriiyor ve destekliyoruz". ikincisini okursak: "Irk, srmf,
cinsiyet ya da lezbiyenlik her neye dayanrrsa dayansm biitiin bas
kmm birbiriyle baglanbl1 oldugu ve baskidan kurtulma miicade
lelerinin e§ zamanli ve �birligme dayah olmas1 gerektigi konu
sunda hemfikiriz." Uc;iincii ilke sadece §una dikkat c;ekti: "Sosya
list feminizm devrim ic;in bir stratejidir." Dordiincii ve be§inci il
keler "miicadele ve birlik ruhu ic;erisinde" t�malar yiiritm
i e
c;agnsmda bulunuyorqu.
Bu tabi ki lezzetli ilkelerden ol� inanilmaz �ik bir biife
dir - pratik olarak herkese uygulanabilecek bic;imde diizenle�
bir meniidiir. Arna "sosyalist" feministler astl yemek olarak ba
gtmsiz kadm hareketini ortaya koydugunda ve srmf baskis1 birc;ok
baski bic;iminden birisidir dediklerinde bundan daha onemli bir
�y olamaz ve (Marksist ele§tirmenlerin dedigi gibi) bu arbk sos
yalizm degildir.
Oyleyse sosyalist feministler biitiin yol boyunca radikal femi
nistlerin sonuc;lanm takip etmez. Eger oyle yapsalardi, ba§ka bir
ilkeyi kabul ederlerdi: Hiyerar§ik olmayan yaptlar feminist pratik
4

Konferansm raporlanru okumakla ilgilenen insanlar, ayhk ya da 4 Temmuz
goriinen hemen hemen her feminist ve sosyalist gazetede onlan bulacaktir.
Barbara Ehrenreich, Michelle Russell ve Berkeley-Oakland Kachn Sendikasi tarafm
dan yaptlan kon�malar Sosyalist revolution' da yeniden yaymlanch, No: 26, KaS!m
Arahk 1975; ve Sharlotte Bunch tarafmdan yaptla kon�ma, "Not for Lesbians
Only,"Quest'de yayutlanch, 2:2, Giiz 1975. 30 dakikahk audotype dokiimaru Great
Atlantic Radio Conspiracy'den ula§tlabilir, 2743, Maryland Avenue, Baltimore,
Maryland 21218.
sonras1
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i\;in onemlidir. Tabi bu bir sosyalistin kabul ebnesi i\;in \Ok fazla
d:tr. Ama bu radikal feminizmin herhangi bir anar§izm bi9ntlyle
sosyalizmden \Ok daha uyumlu olmas1 anlamma gelir. Bu anar
§izm bi9mi, bireyselci ya da anarko-kapitalist bi<;imlerden biri de
gil, sosyal anar§izmdir.
Anar§ist feminist ilkelerle ta!U.§ikhgi olan feministlere bu bir
haber olarak gelmeyecek - arna \Ok az sayida boyle feminist var.
Bu anla§tlabilirdir, � anar§izm kotii bir basin ve hi\bir §ey
arasmda la� edildi. Eger feministler anar§izmle taJU§ik olsalard1,
sosyalizme cinsiyet9 bir baski ile kavga ebne bi9mi olarak bak
makta zorlanmazlard1. Feministler lider ve takip�eri bi<;iminde
yaptlanml§ bir toplumsal teori hakkind a §iipheci olmak zorunda
d:tr, bu merkezi yaptlanrnanm ne derece "demokratik" olabilece
ginin onemi yoktur. Biitiin sll11.flardan, rrklardan ve ya§arn. ko§ul
larmdan kadmlar \Ok uzun zarnand:tr bir grup efendiyi digeriyle
degi§tirmeye maruz b:traktldtlar. Biz kimin giice sahip oldugunu
biliyoruz (\ok az sayidaki yahbhru§ istisnalar di§mda) ve sahip
olan biz degiliz.
Bir ka\ �gda§ anar§ist feminist, sosyal anar§izm ve radikal fe
minizm arasmdaki baglanblara i§aret etti. Lynne Farrow "anar§iz
min vaaz ettigini feminizm deneyimler'' dedi. Peggy Komeger
"feministlerin ytllar boyu hem teoride hem de pratikte bilin\siz
anar§istler'' olduguna inand1. Ve Marian Leighton "radikal femi
nizm anarko-feminizm arasmdaki inceltici aynm, geni§ anlarnda
bilin\li bir teorik geli§rnedir"5 diye belirtti.
Ozerkligi in§a ediyoruz
Her zaman geli§en sentezin siireci
Biitiin canh varhklar i9n.
5 Farrow, "Feminism as Anarchism," Aurora, 4, 1974, s. 9; Kornegger, "Anarc
hism : The Feminist Connection," Second Wave, 4:1, Bahar 1975, s. 31; Leighton,
"Anarcho Feminism ad Louise Michel," Black Rose, 1, Nisan, 1974, s. 14.
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Kendiligmdenlik ve yarabnu
Yayiyoruz.
Kiz karde§ler arasmda
Baskt olmadan
ili§kilerin
Ve e§itligm keyfini ogrendik
Egemenligi biitiin bi9Jnleri ile birlikte yiktyoruz.
Bu ilahi kiinyesi "biitiin hiyerar§ilerin sonu" 9zgisini ta§1yan
radikal feminist bir gazete olan It Aint Me Babe'de6 yayinland1.
Anar§ist (ya da feminist anar§ist) bir gazete olarak etiketlenmedi,
ama baglanblar �arp1crdrr. Yeni dogmU§ bir hareket olarak kadm
ozgiirliigi.iniin erken ytllanru biiyiik oranda orneklendirdi. Eger
sosyalist feminist kari§rm kokle§mi§se ve tanrn;aya tapnuna ya da
lezbiyen milleti kadmlan egemenlik-bagunhbk ili§kisinin yeni bi9mlerini kurmak i9n kadmlan ikna ederse yok olacak olan ruh
i§te bu ruhtur.

Rad i kal Fem i n izm ve Anar�ist Fem i n izm
Biitiin radikal feministler ve biitiin toplumsal anar§ist feministler,
bir grup ortak mesele ile ilgilidir: Birisinin bedenini kontrol etmek,
«i;ekirdek aileye ve heteroseksiiellige alternatifler, «i;ocuk bakrmi ko
nusunda anne baba ve �ocuklan ozgiirle§tirecek yeni yontemler,
ekonomik olarak kendi kendini belirleyebilmek, egitimde, med
yada ve «i;ali§ma yerlerinde cinsiyet sterotiplerine son vermek, bas
ktcr yasalann feshedilmesi, erkek otoritesine, sahipligme ve kadm
lar iizerindeki kontroliine son verilmesi, yeteneklerini ve pozitif
egilimlerini geli§tirmesi i«i;in kadmlara ara�lar sagiarunas1, basktcr
duygusal ili§kilere bir son verilmesi ve Durumculann "giindelik
hayatm yeniden ke§fi" adrm verdikleri §ey.
6 Arahk, l,

1970, s. 11.
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Oyleyse radikal feministlerin ve anar§ist feministlerin iize
rinde anl�ttl<lan pek c;ok konu varchr. anar§ist feministler
biraz daha fazlas1 ile ilgilenir. <;iinkii onlar anar§istlerdir, biitiin
giic; ili§kilerine ve insanlann birbirine baski yapbklan biitiin du
rurnlara bir son vermek i\ffi c;ah§rrlar. Anar§ist olmayan bazi radi
kal feministlerin tersine, onlar kadmlann elindeki giiciin zorlayicr
olmayan bir topluma yol ac;acagma inannuyorlardi. Ve pek c;ok
sosyalist feministin aksine, lider bir elit kesimle birlikte, bir yigm
hareketinden iyi bir §eyler c;ikacagma da inanmazlar. Kisacas1, ne
i§c;ilerin d unda ne de ataerkillikte herkesin baskis1 sona ere
bilir. Oyleyse arnac; sosyalistlerin her zaman yapmaya di.i§kiin ol
dugu gibi giicii "zapt etmek" degil, ama giicii tamamen ortadan
kaldrrmakbr.
Popiiler karurun aksine, biitiin sosyal anar§istler sosyalisttir.
Yani, zenginligi az olan kesimin elinden ahp toplumun biitiin iiye
leri arasmda dag.tmak isterler. Ve yahhlmi§ bireyler olarak ya§a
maktansa insanlann bir topluluk olarak birbiriyle i§birligi ic;eri
sinde y�aya ihtiyacr olduguna inanrrlar. Ama anar§istlere
gore, merkezi meseleler ht:;r zaman giic; ve toplumsal hiyerar§idir.
Eger bir devlet - i§c;ileri temsil eden bir devlet bile- devarn edi
yorsa, egemenlik bic;imlerini yeniden kuracakbr ve arhk bazi in
sanlar ozgiir olmayacakbr. insanlar sadece hayatta kalarak ozgiir
olmaz ve ekonomik olarak tatminkar olsalar bile ozgiir olmaz. Sa
dece kendi hayatlan iizerinde bir giice sahiplerse ozgiir olabilirler.
Kadinlar, erkeklerin c;ogundan daha fazla oranda kendi hayatlan
iizerindeki hakimiyeti kaybetmi§tir. Boyle bir ozerklik kazanmak
ve herkesin buna sahip olmas1 konusunda israr etmek, anar§ist fe
ministlerin astl amaadir.
Giic bir ki§iye degil ve o herkese uygularnak: herkes i\ffi giic;
kendi hayab iizerinde olmahdrr ve ba§ka hie; kimseye kar§1 degil.7
Ama

urum

7 Lllith'in Manifestosu, Seattle Sendikasmdaki Kachnlar Majority'si, (Wo:inen's
Majority Union of Seattle'dan, 1969. Robin Morgan'm editfuliigundeki Sisterhood is
Powerful'da yeniden bastlch, N. Y.: Random House, 1970, s. 529.
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Prat i k Ozeri n e
i§te teori budur. Peki ya pratik? Yine radikal ferninizm ve anar§ist
feminizm, sosyalist feminizmle olanlardan daha fazla ortak nok
taya sahiptir.8 Her ikisi de alternatif kururnlar �a ebnek i9Jt «i;ah
§II ve her ikisi de ki§isel olarun politikasllll «i;ok ciddi bi9mde ele
ahr. Sosyalist feministler bunlardan birisinin devrimci pratik i9Jt
hayati olup olmad1gt konusunda dii§iinmeye daha az egilimlidir.
Altematif organizasyon bic;imleri geli§tinnek, bir hastanenin
yonetim kurulu iizerinde radikal bir organizasyon i9fl kavga et
mektense, kendinden ba§kasma muhta«i; olmayan saghk merkez
leri �a etmek demektir, ticari televizyonlar ve gazeteler yerine
kadinlarm kendi gazeteleri ve video gruplan demektir, yahblml§
«i;ekirdek ailelerin yerine ya§ayan kolektifl.er demektir, tecaviiz
kriz merkezleri, gida i§birligi, ailelerin kontrol ettigi giinliik balom
merkezleri, ozgiir okullar, i§birligini yaziya dokmek, alternatif
radyo gruplan vs. demektir.
Eger yaptlan bizim «i;ok a§ina oldugumuz kapitalist ve hiyerar
§ik modelleri taklit edecekse alternatif kurumlar �a etmek iyi so
nu«i;lar vermez. Bir«i;ok radikal feminist bunu «i;ok erken fark etti:
kadinlarm diinyayi ve kendilerini gozlemleme yontemlerini yeni
den diizenlemek i«i;in «i;ah§malanrun nedeni buydu (bilin«i; yiik
seltme gruplan araahgiyla), i§ ili§kilerinin bi9mlerini ve ki§iler
aras1 ileti§imi yeniden diizenlemek i«i;in «i;ah§malanrun nedeni de
buydu (gorevlerin donii§iimlii olarak yerine getirilip, bilgi ve ye
teneklerin payla§tld1gi kii«i;Uk ve lidersiz gruplar araahgi ile). On
lar e§itsizlik dt§mda herhangi bir model saglamayan hiyerar§ik bir
toplumda bunu yapmaya giri§mi§ti. Tabi ki anar§ist teorinin bil
gisi ve organizasyon modelleri bu konuda yardrma olabilir. Bu
bilgiyle yiiklenmi§ olan radikal feministler yapbklan baz1 hatalar-

8 Radikal feminizm ve a� feminizm

arasmda paralelligin en iyi ve en de

taylI tarumlamaSJ Komegger, op cit'te bulunur.
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dan ka<;mabilirdi, ayru anda hem kendilerini hem de toplumu dO
nii§tfurn.e <;abalannda kar�tla§bklan zorluklann. bir losnurun ii.ste
sinden daha iyi bir �kilde gelebilirlerdi.
Mesela "gii<;lii kadmlar'' ve bununla yakmdan �kill olan li
derlik konusu iizerinde t�mayi ele alahm. Radikal feminist du
� �u �kilde ozetlenebilir:

1- Kadmlar bask.I albnda tutulm�tur, c;i.inkii birbirinden ya
httlnu§lardrr ve egemenlik ve itaat �kileri i<;erisinde er
keklerle e� tutulm�lardrr.
2- Erkekler kadmlan ozgiirle�tirmeyecek; kadmlar kendi
kendisini ozgiirle�tirmek zorundadrr. Eger her kadm sa
dece kendisini ozgiirl�tirmeye <;�rrsa bu durum ger<;ek
le�mez. Yani kadmlar kar�Ihkh yardnna dayanan bir mo
delle birlikte <;�mahdrr.
3- "Kiz karde�lik giii;liidiir''; arna kadmlar egemenlik ve ita
atin erkeksi orneklerini tekrarlarsa loz karde� olarnazlar.
4- Yeni organizasyon bi9mleri geli§tirilmelidir. Temel bi<;im
kii<;iik lidersiz gruplar olmahdrr; en onemli davralll§lar
e�itlik<;ilik, kar�Ihkh destek, yetenek ve bilgilerin payla§tl
mas1drr.
\:ok sayida kadm bunu kabul ettiyse bile, bundan daha fazlas1
da kabul etme�tir. Baztlan ba§langi<;tan itibaren itiraz etti, di
gerleri ilk elden uygularnaya koymanm zor oldugunu gordii ve ve
iizillerek boyle giizel bir idealizmin asla i�e yaramayacagi sonu
cuna vardt.
"Bilin<;siz anar�istler" tarafmdan ilkeleri reddedenler i<;in or
taya konan ideolojik destek, kadm ozgiirliigu gazeteleri ve orga
nizasyonlan aractltgtyla htzhca dola�bnlan iki belgeyle saglandt.
Birincisi Kadm Birligi'nin ikinci kongresinde New York'ta 1970
Mayis'mda yaptlan Anselma Dell'Olio'nun kon�mas1ydt. Divisi
veness and Self-Destruction in the Women's Movement: A Letter
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of Resignation (Kachn Hareketinde Boliicilliik ve Kendi Kendine
Yiknn: istifa Mektubu) adh bu konu§ma Del'Olio'ya hareketi terk
etmek i9n belli nedenleri verdi. ikinci beige The Second Wave
(ikinci Dalda) ic;erisinde 1972' de ortaya 9kan Joreen'in Tyranny of
Structurelessness kitab1drr. Her ikisi de o zaman olan ve halen de
gec;erli ve kachn hareketi i9n inarnlmaz derecede onemli olan or
giitsel ve ki§isel pratik konusunu ortaya atb.
"Kadm hareketine dair son eserimi duyurmak i9n gel
dim .Y:tktldun. . .Uc; buc;uk ytl once, kadmlarm her zaman birbi
rine kar§l konurnland1grm bOliindiigiinii ogrendim, kadmlar
kendi kendini yikiyordu ve zayif bir ofkeye sahipti. "Kadmlardan
once" etiketi altmda sozde e§itlikc;i bir radikalizm kihgma �
olan bu ofkenin, Sol'un entelektiiel olrnayan korkutucu ve hrrc;m
fa§izmine donebilecegini ve Ku Klux Klan'larm usulsiiz mahke
mesinin adaleti ve biitiin inceligi ile birlikte sec;ip a� olan kiz
karde§leri lagvedecegini gormeyi hic;bir zaman tahayyiil etme
dim. Tabi ki hem aleni hem de tiksindirici bir ki§isel ataga ba§vu
ruyorum, bir ba§an derecesi i9n sanah bir §ekilde yonetilen ve
tabi kihnan hareket ic;erisindeki kadmlara . . . Eger siz de . . .ba§anh
bir kirnse iseniz, yetenekleri ile birlikte gomiilrnii§ olan ve kendi
tutkularmi daha gorkemli Feminizme ad� kendiligi olrnayan
kiz karde§lerinizin olii bedenleri iizerinden iin ve §ans pe§inde
olan ve sadece heyecan pe§inde bir iyimser, acunasiz bir parah as
ker olarak etiketlenirsiniz. Eger dobra konU§ma ve s0ziinii sakm
mama §ansizhklanna sahipseniz, giic; delisi, elitist, rrkc;i ve en ni
hayetinde etiketlerin en kotiisii olan ERKEK KiMLiGi ile suc;lamr. .

SlillZ."9

9 Bu konU§ma � anda KNOW, Inc.'de mevcuttur.
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DUGUMU C OZMEK:
FEMiNiZM, ANAR$iZM VE
ORGUTLENME1

V iic;iik ve yaptlanmaIDI§ gruplann dinarnikleri iizerine yaztlan
.!"Jo Freeman'm ferasetli makalesi ("The Tyranny of Structure
lessness," Berkeley Journal of Sociology 1970, ORA ve Anarchist
Workers Association tarafmdan 1972'de yeniden bastld1) ve Cathy
Levine'nin ("The Tyranny of Tyranny'', Black Rose No 1/ Rising
Free Collective) yaruh yalruzca dogrudan hedef aldtklan kadm ha
reketi iizerinde degil, ayru zamanda yeni bir biiyiime doneminde
olan anar�ist hareket iizerinde de onemli bir etkiye sahip gibiydi.
Basit olarak neden sorusundan �ok nastl orgiitlenecegimiz so
rusu biiyiik bir oneme sahipti. Kadmlar erkeklerin egemenligmde
olan Sol iizerinde neredeyse goriinmez bir rol oynarnakta olduk
larmm farkmdaydt. Kadm hareketi ilk defa kadmlan odaga
koydu, yontemleri sadece ama�lar, bireyleri de sadece teoriler ola
rak saymama frrsahm sundu.
Arhk ki§isel olan politik olmak zorundayd1.
ironik olarak, bunlar anar�ist hareketin uzun donemli mesele
leri olsa da, liberteryan orgiitlerin nastl goriinecegini gostermek
feministlere kaldt. Lynne Farrow 1974'de "feminizm anar�izrnin
1 Orijinal metin Dark Star Press ve Rebel Press tarafindan 1984'te baslich.
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vazettigi §eydir'' diye yazar. Belki biraz basit�edir, ama kii� ve
lidersiz gruplann feminist pratiklerinin anar�ist bir ideal oldugu
kesin olarak dogruydu.
Yaptlanrnanu� grup, kesinlikle onemli bir role sahipti. Ama ba
zen bi9Jnsel olmayan yaptlar ve elitler tarafmdan yonetilebilirdi
ve genel olarak i� t:arb§malara ve aynlmalara yatkmd1. Lidersizlik
ilkesi ne kadar ileri gotiirieilrn lidir? Buras1, Jo Freernan'm kadm
hareketi ve anar�ist hareketi demtirmek zorunda oldugu yerdi.
<;iinkii onun yamb - bilin� yiikseltme gruplan �mdaki herkes
i� "demokratik yaptlanmaya" geri donii§- baztlanna yeni ve po
zitif bir donemin telaffuz edilmesi gibi goriindii ve Cathy Levine
gibi digerlerine gore ise ge�in bogucu biirokratik yaptlanmala
rmi telaffuz etmekti. Bu makaleler ve onlann yiiz yiize kald1gt ko
nular, bugiin bile 1970'lerin erken doneminde yaztldtl<lan giinler
deki kadar tazedir.
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YAPISIZLIGIN TiRANLIGI

J o Fr e e m a n AKA J o re e n

u makalenin daha onceki bir versiyonu, 1970 Mayis'mda Mis
sissipi Beulah'ta Giineyli Kachn Haklan Sendikas1'nm (Sout
hern Female Rights Union) �agnsrm yapbSJ bir konferanstaki ko
n�mada sunulm�tur. Bu makale Notes from the Third Year
(1970) i9n yaztlch, arna editorler onu kullanmadi. Daha sonra �e
�itli hareketlere adandi, ama sadece bir tanesi onu basmak i9n izin
istedi; digerleri izin almadan bash. ilk resmi basrm yeri Second
Wave'in (1972) (ikinci Dalga) 1. cildinin 1. sayis1drr. Bu hareketin
yaymlan arasmdaki bu erken versiyon, Joreen tarafmdan yaztldi.
Farkh versiyonlan Berkeley Journal of Sociology'de bastldi, 17.
cilt, 1972-73, ss. 151-16 ve Ms. Magazine, Temmuz 1973, ss. 76-78,
86-89 ve Jo Freeman tarafmdan yaztldi. Bu omek biitiin diinyaya
yaytld1. Genellikle yazann bilgisi ya da izni d1�mda, bu metin �ok
sayida insan tarafmdan ve dergi, kitap ve web siteleri i9n diizen
lendi, yeniden bastld1, kesildi. A�a&daki versiyonu ise burada
bahsedilen ii�iin bir �lffildrr.
Kadm hareketinin §ekil almaya b�ladi& ilk zamanlardan bu
yana hareketin orgiitsel bic;imi olarak lidersiz ve yapISiz gruplar
olarak adlandrrd1&miz (eger sadece bunlar degilse) gruplara bii-
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yiik bir onem verilmi§tir. Kendimizi ic;inde buldugumuz fazla ya
ptlandmhm.§ toplumlara kar§1 dogal olarak gosterilen reaksiyon,
digerlerine bizim hayatumz iizerinde kontrol hakki verilmesi ve
yiiksek yaptlanmaya kar§I sava§bgt varsaytlan kii� gruplar ara
smdaki ve Sol i�risindeki se9<incilik, yapISIZ gruplara yonehne
fikrinin kokenidir.
Ama yapISIZhk dii9iincesi, saghkh bir direni§ yontemi iken
kendi ba§ma ilahla§bnlan egilimlere dogru hareket etti. YapISIZ
grup terimi ne kadar \Ok kullantld1ysa o kadar az incelendi, ama
kadmlarm ozgiirliik ideolojisinin sorgulanmaI11.1§ ve i\sel bir par
\as1 haline geldi. Kadm hareketinin erken donernlerinde bu me
sele \Ok onemli degildi. ilk ba§ta kadm hareketi astl amaCinI ve
yontemini bilin\ yiikseltme olarak a<;tl<ladt ve yapISIZ kii� grup
lar bilin\ yiikseltme ic;in miikemmel bir ara�. Konunun geni§ ve
informel ohnas1 tarb§malara kattlum. te§Vik etti ve \Ogu zaman
destekleyici atmosferi ki§isel bir gorii§ ortaya 9kardt. Eger bu
gruplardan ki§isel anlaYJ§tan daha somut bir §eY i;tl<rru§sa bu \Ok
6nem ta§nnaz, \iinkii onlarm amacr bunun otesinde degildi.
Kii� gruplar bilin\ yiikseltmenin erdernlerini tiiketip daha
spesifik bir §eyler yapmak istediklerine karar verene kadar temel
problernler ortaya 9kmadt. Bu noktada, genel olarak tiikendiler,
\iinkii bir\ok grup gorevlerini degi§tirse de yapISrm degi§tirmek
konusunda isteksiz kaldt. Pek \Ok grup nastl kullanacaklarrmn s1nmru fark etmeden yapISizhk fikrini tarn anlarmyla kabul etti. in
sanlar, baskta bir ara\ ohna dt§mda hi\bir §ey ohnayacak kor bir
inanan otesinde onlara uygun ohnayan yapISIZ gruplan ve gayri
resmi konferanslan kullanmaya \ah§acaklardrr.
Eger bir hareket geli§menin bu temel a§amalannm otesinde
biiyiimek zorundaysa, orgiitlenme ve yaptlanma hakkmdaki on
yargtlarm baztlarmdan kendisini kurtarmak zorunda kalacaktrr.
Dogal olarak bu onyargtlardan daha kotii bir §eY yoktur. Kotiiye
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kullarulabilirler ki genellikle de bOyle olur, ama onlan kotil kulla
rukW<lan ii;in hii; dii§iinmeden reddehnek kendirnizi bir adim
daha ileriye gOtiirecek zorunlu arai;Ian da reddehnektir. "YapISIZ
hgm" neden c;ah§mac:hgrru anlarnarmz gerekiyor.

Fo rmel ve E n fo rm e l Va p 1 l a r
inanrnak istedigimizin aksine, yapISIZ grup diye bir �y yoktur.
Nastl bir dogadan gelirse gelsin, hangi arnac; ve hangi siireyle
olursa olsun herhangi bir insan grubu kendisini kac;rrulmaz olarak
bir �kilde yaptlandmr. Bu yapi esnek olabilir; zarnanla degi§ebi
lir; e§it ya da e�it olmayan bir §ekilde gorevleri, giici.i ve kaynaklan
grup iiyeleri iizerinden dagitabilir. Ama bu grup, ic;erisindeki in
sanlann yetenekleri, �ilikleri ve niyetlerinden bagrmsiz olarak
bic;imlenecektir. Bizim farkh yeteneklere, yatkmhl<lara ve arka
plana sahip bireyler olmarmz geri;egi bunu kac;nu1maz yapar. Yal
nizca bir ternelde �kilenmeyi ve il�ime g�eyi reddetseydik,
yapISizhk her ne ise ona yakla§abilirdik - ki bu da bir insan grubu
nun dogas1 olarnaz.
Bu durum yapISIZ bir grup ic;in ugra§marun "objektif' bir ha
beri, "degerden bagrmsiz" bir sosyal bilimi, ya da "ozgiir'' bir eko
norniyi arnai;larnak kadar yararh ve yantlbcr oldugu anlarmna ge
lir. "Brraknuz yapsinlara" bir grup, "brraknuz yapsinlarcr" bir
toplum kadar gerc;ekc;idir; bu fikir digerleri iizerinde sorgulanma
� bir hegernonya kurabilecek §ansh ya da giii;lii olanlar ic;in, sa
dece goriinenin arc:hnda kalan bir maske haline gelir. Bu hege
monya kolay bir �kilde kurulabilir, c;i.inkii yapISizhk fikri gayri
resrni yaptlarm bic;imlenmesine en.gel olmaz; sadece formel yap1lan engeller. Benzer bir §ekilde ''brraknuz yapsinlar" felsefesi, iic
retler, fiyatlar ve mallarm dagihmi iizerinde ekonomik olarak
giii;lii olanlann kontrol kurmasina en.gel olmaz, sadece devletleri
bunu yapmaktan ahkoyar. Yani yapISizhk giici.i saklarnak ic;in bir
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maske haline ge1ir ve kadm hareketi i�risinde genellikle en gii<;lii
olanlar tarafmdan desteklenir (giic;lerinin bilincinde olsunlar ya da
olmasmlar). Grubun yap1S1 gayri resmi oldugu siirece, kararlann
nastl verilecegme <lair kurallar be1irlenir ve giiciin farkmda olun
mas1 sadece kurallan bilenlerle smrrhchr. Kurallari bilmeyenler ve
onlan ba�lahnak ic;in sei;ilme� olanlar kafa �ikhgi ic;inde kal
mak zorundachr ya da a91< olarak farkmda olmadtl<lar1 bir �yin
olduguna dair paranoyak aldanmalardan muzdariptirler.
Boyle bir gruba kattlma olanagi olan herkes ic;in, aktivitelere
kablabilmek ic;in yap1 kapah degil a91< olmahchr. Karar verme ku
rallan a91< ve herkes ic;in ula�tlabilir olmahchr ve bu sadece onlar
bic;imlendirildigi zaman miirnkiindi.ir. Bu bir grubun yapISrmn bi
c;imlendirilmesi informel yap1yi yikmas1 anlarruna gelmez. Genel
likle yikmaz. Ama informel yap1yi saklar ve onun baskia bir kont
role sahip olmasrm engeller ve eger ona kablanlar en azmdan gru
bun biitiin ihtiyac;lanndan sorumlu degilse ona saldrrmamn bazi
arac;lanm e�ilebilir yapar. "YapISizhk" orgiitsel olarak mi.imki.in
degildir. Yapili ya da yapISiz bir grup sahibi olup olmadiSirmza
karar veremeyiz, sadece bi9Jnsel olarak yapili bir gruba sahip ol
dugumuza ya da olmadiSirmza karar verebiliriz. DolaYJSiyla bu
kelime bundan bOyle kendi temsil ettigi fikrin i§aret ettikleri di
�mda kullantlamaz. Yaptlanchrtlm� olan bu bizim sahip oldukla
nmiza i§aret eder. YaptlandJ.Tilm1§ bir grup her zaman bi9Jnsel bir
yap1ya sahiptir, bunun yanmda informel ya da iistii kapal1 bir ya
p1ya sahip olabilir. i�te yapISiz gruplardaki elitler ic;in temeli �a
eden informel yap1 budur.

E l itiz min Dog as1
"Elitizm," biiyiik ihtimalle kadm hareketi i<;erisinde en �k sC:imii
riilm� kelimedir. Pinko kelimesinin 1970'lerde kullantld1gi gibi,
ayru nedenlerden dolayi sik sik kull�hr. C::ok nadir dogru
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olarak kullaruldJ. Hareket ic;erisinde genel olarak bireyleri i§aret
etti, her ne kadaI bu i§aret edilenlerin ki§isel nitelikleri ve eylem
leri geni§ oranda degi§se de. Bir birey olarak bir birey asla elitist
olamaz, -;iinkil "elit" kelimesinin fonnel uygulanmas1 gruplar
i<;indir. Oyle taIUIUill§ olsa bile bir birey elitist olamaz.
Elit ashnda par<;as1 olduklari gruptaki diger insanlann iize
rinde gii<; sahibi olan kii<;iik bir insan grubuna i§aret eder, bu du
rum digerlerinin bilgisi ya da onayi olmadan ger<;el<le§ir ve elit
olanlar bu daha geni§ gruba kar§l bir sorumluluk hissetmez. Her
hangi bir insan, bu dururnu iyi bilmese ya da hi<; bilmese bile bOyle
bir gruptaki kurah destekleyerek ya da bu grubun bir parc;as1 ola
rak bir elitist haline gelir. Elitist kavranurun tek tarumlayia ozelligi
kotii bir iine sahip olmas1 degildir. En sinsi elitler genel olarak hic;
bir �kilde bilinmeden bir grubu yonetir. Zeki elitistler genelde
kendilerinin tarunmasma izin vennezler, tanmdiklari zaman izle
nirler ve giic;lerinin maskesi daha uzun siire takih kalamaz.
Elitler komplo degildir. <;ok nadir olarak kii<;ik
i bir grup insan
bir araya gelir ve bilerek kendi amac;lari i<;in daha biiyik
i bir grubu
devralmaya c;�rr. Elitler aym politik eylemlere kab.lan arkad�
gruplarmdan b�ka bir �y degildir. Politik eylemlere kab.lsalar da
kab.lmasalar da arkad�hklanru muhtemelen devam ettirirler, ar
kada§hklanru devam ettirseler de ettirmeseler de politik eylemlere
kab.labilirler. Bir gruptaki elitleri yaratan ve onlarm kmlmasnu
zorla§trran bu iki fenomenin c;aki§mas1drr.
Bu arkada§hk gruplan, herhangi bir grup tarafmdan kurulabi
lecek olan diizenli ileti§im kanallan d!§mda bir haberle§me agi ola
rak i§lev goriir. Eger herhangi bir kanal kurulmaml§sa, gruplarm
kendisi yalruzca bir haberle§me agi olarak c;all§rr. insaniar arkad�
oldugu, aym degerleri ve yonlendinneleri payl�bklan, birbiriyle
sosyal olarak konU§tuklan ve ortak kararlar verilmesi gerekti
gmde birbirine dan!§bklan i<;in bu aglann i<;inde olanlar herhangi
bir gruba dahil olmayanlardan daha fazla bir giice sahiptir. Parc;as1
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olduklan grubun ic;erisinde resmi olmayan bir haberle§rne agi
kurrnayan �ok az grup vardll'.
Boyutlanna bagh olarak bazi gruplar, birden fazla infonnel ha
berle§rne agma sahip olabilir. Hatta bu aglar birbiriyle �aki§abilir.
Boyle bir tek ag varsa, onun i«;indekiler elit olsun ya da olmasm
yaptlanrnarnt§ bir grubun elitleridir. Eger Yaptlan� grup
i�erisinde bu §el<ilde tek bir ag varsa, grubun bile§imine ve resmi
Yapmm dogasma bagh olarak bir elit olabilir ya da olmaz. Eger iki
ya da daha fazla arkada§hk agi varsa, grup i«;inde gii� kazanrnak
i«;in rekabet olU§ur, dolayis1yla fraksiyon kurrnak i«;in ac;tl< bir §e
kilde birisi Yan§ di§1 kalmayi tercih edebilir ve digerini elit olarak
bll'akll'. Yaptlandmlnu§ bir grup ic;erisinde bu §ekilde iki ya da
daha fazla arkada§hk agi �ogu zarnan resmi gii� kazanrnak i«;in
birbiri ile YarI§Ir. Diger iiyeler gii� i«;in iki rakip arasmda hakernlik
eder, ge9ci olarak baghhklanru sunduklanna taleplerde bulunur
ve bu genellikle en saghkh dururndur.
Arkada§lar arasmdaki resmi olmayan ileti§irn agmm sll'a dI§I
ve elitist dogas1, kadm hareketinin ne yeni bir fenornenal niteligi
dir ne de kadmlar i«;in yeni bir fenornendir. Bu tarz infonnel ili§ki
ler yiizyillardir, kadmlan bir par�as1 olduklan birle§tirilrni§ grup
lara kattlrnaktan alikoyrnU§tur. Herhangi bir rneslekte ya da or
giitlenrne ic;erisinde bu aglar bir "soyunrna odas1" rnanb.gma ve
bir grup olarak kadmlann (bireysel olarak erkekleri de) sosyal
odiillendirilmesine yol a�ar ve giiciin kaynagma e§it bir §ekilde
eri§rnesini engelleyen "eski okulu" yarab.r. Daha onceki kadm ha
reketlerinde enetjinin biiyiik bir kisrm karar verici bir yap1ya sahip
olmaya yoneltildi ve se9rn a§arnas1 kadmlann di§lanrnas1 ile dog
rudan yiizle§ilebilecek §ekilde bi9rnlendirildi. Bizirn de iyi bildi
gimiz gibi, bu �abalar infonnel, yalruzca erkeklere has aglarm ka
dmlara kar§I aynrnctlik yaprnasrm engellernemi§tir, arna bu du
rurnu zorla§b.rrm§b.r.
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Elitlerin resmi olmamalan onlann goriinmez oldugu anlarruna
gelmez. Herhangi bir kfo;iik grup toplanbsmda keskin gozli.i ve
kulakh herhangi birisi kirnin kimi etkiledigini soyleyebilir. Bir ar
kada�hk grubunun i.iyeleri diger insanlardan daha �ok kendi ar
kad�lan ile ili§ki ic;indedir. Birbirlerini daha dikkatli dinlerler ve
daha az sozlerini keserler, birbirlerinin meselelerine daha �ok �a
ret ederler ve yumu�ak b�h bir �kilde boyun egerler; bir karar
vermek ic;in onaylamas1 gerekmeyen "�andakilerle" bo�
maya ve onlan gormezden gelmeye egilim gosterirler. Ama "d�a
ndakiler'' i9fl "i�eridekilerle" ayru «;izgide kalmak zorunludur.
Tabi ki «;izgiler benim burada «;izdigim kadar keskin degildir. Qz
giler il�imin ni.ianslandrr, onceden y� re�eteler degildir.
Ama onlar da fark edilebilir ve bir etkiye sahiptir. Bir karar veril
meden once kontrol etmek i9fl bir �yler s0yleyenin kim oldu
gunu ve kimin onaymm astl damgayi vurdugunu bildiniz mi �leri
kimin yi.iri.ittiiguni.i de b� olursunuz.
Hareket gruplan kendi iQ.erindeki giicii kirnin uyguladigt hak
kmda kesin kararlar vermedigi i.;in, bir illkede pek �ok farkh kriter
kullaruhr. Kriterlerin pek �ogu geleneksel kadm nitelikleri «;izgi
sindedir. Mesela hareketin ilk zamanlannda, evlilik genel olarak
informel bir bi9ffide elit bir yere katilim i9n onko�uldu. Kadinlar
geleneksel olarak egitildigi i9fl evli kadinlar temel olarak birbiri
leri ile il�ki i9Jtdedir ve yakm arkad� olmak i9n bekar kadinlara
onlann �ok tehlikeli olduklarrm d�i.inerek bakar. Pek �ok kentte
bu kriter daha sonra sadece Yeni Sol erkekleriyle evlenen kadmlan
i�erecek �kilde ge�tirildi. Bu standart, gelenegm arka plarunda
sahip olunanlardan daha da fazlasma sahipti, ama Yeni Sol erkek
leri genel olarak hareketin ihtiyao olan kaynaklara e�im imka
nma sahip oldugu i9fl -mail listeleri, basktlann 9-l<bsmm ahn
mas1, irtibat, bilgi gibi- kadinlar bagtmsiz hareket etmekten �ok ih
tiya� duyduklanna erkekler araohgtyla ula�1yordu. Hareket za-
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man ic;erisinde degi§tikc;e, evlilik etkili bir kabhrn ic;in daha az ev
rensel bir kategori haline geldi, am.a biitiin informel elitler sadece
belirli materyal ve niteliklere sahip olan kadmlann kablabildigi
standartlar in§a edebilir. Bu standartlar genel olarak §oyledir: Orta
sllllf arka plaru (i§c;i sll11h ile ilgili olarak biitiin retorige ragmen);
evli olmak; evli olmasa da birisiyle beraber y�amak; bir lezbiyen
olmak ya da lezbiye:nmi§ gibi davranmak; 20'li ve 30'lu y�lar ara
smda olmak; iiniversite egitimi almak ya da en azmdan bir iiniver
site gec;rni§ine sahip olmak; modaya uygun olmak; yeterince "mo
daya uygun" olmamak; "radikal" kabul edilen belirli bir politik
c;izgiyi ya da ozd�ligi takip ebnek; c;ocuk sahibi olmak ya da en
azmdan c;ocuklan sevmek; c;ocuk sahibi olmamak; "ho§" gibi be
lirli bir ''kadms1" ki§isel nitelige sahip olmak; dogru giyinmek (ge
leneksel bir �kilde ya da geleneksel olmayan bir �kilde) vs. Ayru
zamanda hie; alakali olmasa da birisini neredeyse her zaman "sap
km" olarak etiketleyecek bazi nitelikler de vardir. Bunlar da �
Ian ic;erir: c;ok ya§h olmak; ozellikle aktif olarak bir "kariyer" edin
diginde tarn zamanh c;�mak; "ho§" olmamak; ac;ik bir �kilde
bekar olmak (mesela aktif olarak heteroseksiiel ya da homosek
siiel olmamak).
Diger olc;iitler de dahil edilebilir, ama hepsinin ortak noktalan
vardir. Bir hareketin informel elitlerine kablmak ic;in on kO§ul olan
nitelikler ve dolayis1yla giicii uygulamak bir ki§inin ge�i, ki§i
selligi ve zamanmi neye ayird1gt ile ili§kilidir. Bu nitelikler ara
smda bir insanm yeterliligi, feminizme kendisini adamas1, yete
nekleri ya da harekete potansiyel olarak kabhmi yoktur. ilk sayi
lanlar genel olarak bir insanm arkada§larmi sec;mek ic;in kullamlan
olc;iitlerdir. ikinciler ise politik olarak etkili olacaksa bir kadm veya
kurulU§un kullanmak zorunda olduklandir.
Kabhrn Olc;iitleri, bir gruptan digerine de�bilir, ama infor
mel elitin bir iiyesi olmak ic;in arac;Iar eger birisi bu kriterlere uyu-
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yorsa hem.en hemen aymdrr. Tek biiyiik fark, bir ki§inin ba§lan
gu;dan beri mi yoksa ba§lad.Jktan sonra rru bir grubnn i9flde oldu
gudur. Grubnn ba�mdan beri dahil olan birisinin ki§isel arkada§
lanrun i;ogunun da o gruba kablabilrnesi onemlidir. Gruptaki hit;
kimse birbirini iyi tarunuyorsa, arkada�hklar bir numara s�e
sistemi ile birlikte at;Ik bir �kilde bi9mlendirilrnelidir ve informel
bir yap1I1111 kurulmas1 i9n onemli olan informel etkile�im model
leri kurulmahdrr. informel modeller bir kez in§a edildi mi, kendi
lerini siirdiirmek i9n �lemeye devam eder ve bnnu siirdiirmenin
en ba§anh taktiklerinden birisi siirekli olarak bnna "uyum sagla
yacak'' yeni insanlan almaktrr. Birisinin bOyle bir elite kabhrru klz
karde�ler dayanJ.§mas1 sozii vermeyle aym yontemle yaptlrr. Po
tansiyel bir kattlrm gozlemlendiginde, informel yap1I1111 iiyeleri ta
rafindan birisi � ko�ur ve sonnnda ya iiyeligi d�iirilliir ya da
ba§lablrr. Eger ktz karde�ler dayanJ.§mas1 politik olarak bu siirece
kattlrm konusunda aktif degilse, hpki bir ki§inin ozel bir kuliibe
kattlrmdaki gibi d�andan birisi tarafindan kattlrm ba§lablabilir.
Bir sponsor bulmak, mesela onun ii;erisinde daha i;ok saygi duyu
labilecek gibi goriinen elitin iiyelerinden baztlanm sei;mek ya da
bu insanm dostlugunu kazanmaya i;�mak gibi yontemler kulla
ntlrr. Eninde sonnnda bu ki§i sizi daha i�erideki bir �embere kata
cakbr.
Biitiin bu prosediirler zaman alrr. Eger birisi tarn zamanh i;ah
�1yorsa ya da buna benzer �kilde onemli bir kattlrm saghyorsa,
basit bir �ekilde bu gruba kablmak imkansizdrr, � biitiin top
lanblara gitmek ve karar verme siirecinde bir soz sahibi olmak i9n
gerekli olan ki§isel ili�kiyi giii;lendirmeye yeterli zaman yoktur.
Karar verme siirecinin resmi yaptlanrun daha �ok ��arm ah
bab1 olmaslI1111 nedeni budur. Karar vermek i9fl �a � bir
siirece sahip olmak, belirli bir dereceye kadar herkesin buna kabl
masrm garanti eder.
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Elit grubun bic;imlendirilme siirecindeki bu srmflandrnna kii

� gruplar i�erisinde b� a95ma gore onemlidir, bu informel
yaptlar ka9flllmaz olarak kotilliik dii§iincesiyle yap11maz - sadece
bunun yaptlmas1 kaQ.Illlrn.azdrr. Bi.itiin gruplar, grup i.iyeleri i�eri
sindeki etkile§im rnodellerinin bir sonucu olarak informel yaptlar
olu§turur. Bu informel yaptlar yaptlandirtlrn� gruplar tarna
rnen onlann yonetiminde oldugunda �ok i§levsel olabilir. infor
rnel yaptlar "yapisizhk" rniti ile birle§rni§tir, gi.iciin kullanrmma s1rur koyrna konusunda hi�bir giri§im olmayabilir. Degi§kenlik de

soz konusudur.
Bu durum bizim farkmda olmarmz gereken potansiyel olarak

iki negatif sonuca sahiptir. Birincisi karar verme si.irecinin infor
rnel yapisrmn daha �ok bir kiz ogrenci birligme benzeyebilecegidir
- i�erisindekilerin soyledikleri §eyler onernli oldugu i9n degil de
birilerinin digerlerini sevdigi i<;in dinledigi bir grup olabilir. Bu ha
reket onemli §eyler yaprnadigt si.irece, bu �ok onernli degildir.
Arna bu ilk a§arnada grubun geli§irnine ket vurulmarnas1 gereki
yorsa, grup

bu trendi degi§tirrnek zorundadrr. ikincisi informel

yaptlarm grubun ti.irniine kar§l bir sorurnluluk zorunlulugu olrna
rnas1drr. Onlann gi.ici.i onlara verilmerni§tir, geri ahnarnaz. Etkileri
grup i9n ne yapbklarma bagh degildir, dolayis1yla grup taraftn
dan dogrudan etkilenrnezler. Bu zorunlu olarak informel yaptlari
sorurnsuz ktlrnaz. Etkilerini si.irdi.irrnekle ilgilenenler genel olarak
sorurnlu olmaya �ah§acaktrr; grup basit bir §ekilde bu sorurnluluk
i9n zorlarna yaprnaz; bu elitlerin ilgilendikleri §eylere baghdrr.

" Star" Siste m i
"Yapisizhk" fikri "star" sisternini yarath. Politik gruplarm bir ka
rar verrnesini ve karnuyu bi.itiini.iyle bu kararlarla §ekillendirecek

insanlari �esini bekleyen bir toplurn i�risinde ya§1yoruz. Ba
sm ve karnu bireysel kadinlari kadin olarak ciddi bir §ekilde nastl
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dinleyecegini bilmez; grubun nastl hissedecegini bilmek ister. Kit
lesel grup gorii§lerini kurmak ii;in §imdiye kadar geli§tiri.lm.i§ olan
sadece ii� teknik vardrr; � ya da referandum, anketlerle kamu
sal gorii§ ara§brmas1 ve uygun bir toplanh i9n grup s0zciisiiniin
se�. Kadmlann ozgiirliik hareketi kamuyla gorii§ebilrnek i9n
bunlann hi�birini kullanrnad1. Ne hareket bir biitiin olarak ne de
i-;erisindeki -;ok kisllllh gruplarm pek -;ogu farkh konularda kendi
duru§lanm a9k1amak i<;in bir ara-; in§a etti. Arna kamu, sozciller
aramak ii;in ko§ullandmlnu§br.
Bilin<;li olarak bir sozcii sec;memekle birlikte hareket -;e§itli ne
denlerle kamunun goziine taktlrm§ pek -;ok kadrm di§an ath. Bu
kadmlar belirli bir grubu ya da yerle§mi§ bir grubu temsil etmez,
bunu bilir ve genellikle soylerler. Arna hi�bir resmi sozcii ya da
karar verici bir organ ol.mad1gi i9n basm belirli bir konuda hare
ketin durll§Uilu bilmek istedigi zaman sorgulama yapabilir ve bu
kadmlar s0zcii olarak algtlanrr. Dolayis1yla bunu isteseler de iste
meseler de hareket bunu sevse de sevmese de kamu not ettigi ka
dmlan varsayimla s0zcii roliine yerle§tirir.
Bu, "star" olarak etiketlenen kadmlara kar§I genellikle hissedi
len kizgmhgm astl sebebidir. Kadmlarm gorii§lerini temsil etmek
ii;in, hareketin i�erisindeki kadmlar tarafmdan se-;ilmedikleri ii;in,
basm onlarm hareket ii;in konll§tugunu varsayd1gmda onlara ki
ztlrr. Arna hareket kendi s0z.ciilerini sec;medigi siirece bu tarz ka
dmlar kendilerinin neyi istedigi dikkate almmadan basm ve kamu
tarafmdan bu role yerle§tirilecektir.
Bunun hem hareket hem de "star" olarak adlandrrtlan kadmlar
a95mdan �§itli olumsuz sonu-;Ian vardir. ilk olarak hareket on
lan s0zcii olarak koymadigi ii;in, onlar bu gorev i9n atanmamI§hr.
Onlan oraya basm yerle§tirmi§tir ve sadece basm onlan dinleme
meyi �bilir. Basm hareketten otoriter beyanlara gidecek resmi
bir altemati.£1.eri olmadigi siirece onlan s0zcii kadmlar olarak
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"star" bic;iminde gormeye devarn edecektir. Hareket hi�bir temsil
ciye ihtiyacuun olmachgma inanchgi si.irece temsilcilerinin se�
mesini kontrol edemez. ikincisi bu pozisyona konan kachnlar ge
nel olarak kendilerini karde§leri tarafmdan sert bir §ekilde saldi
nya ugrarnl§ bulurlar. Bu durum hareketi hi�bir �ye ul�brmaz
ve i�erisindeki bireyler i� acr verici ve yilicrdir. Bu tiir ataklar
sadece hareketi tamarnen terk eden kachnlarla (genellikle keskin
bi9mde yaban�rm§lardrr) ya da "ktz karde§leri" i� sorumlu
luk hissetmelerine son verilmesiyle sonu9anJI. Onlar belki belirsiz
bir �de tarumlaruIU§ olarak harekete sadakat hissetmeye de
varn edebilir, arna onlar arbk hareketin i�deki diger kadmlann
baslosma duyarh degildir. Eger bir mazO§ist degilseniz boyle bir
acrrun kaynagi olan insanlara kar§I sorumluluk hissedemezsiniz
ve bu kadinlar genellikle ooyle bir �isel bask! kar§ISinda egilmek
i� fazla gi.i9i.idi.ir. DolayIS1yla starlara kar§I bu geri tepme as
hnda bu hareketin mahkum edildigi bireysel sorumsuzlugu te§vik
eder. Hareket, bir kLz karde§i "star" olarak aklayarak, su�laruIU§
oldugu bireysel gi.inahlara kablmakta ozgi.ir olan insanlar i.izerin
deki etkisini de kaybeder.

Po l it i k Yete rsiz l i k
Yapilanchnlmanu§ olan gruplar kachnlan kendi hayatlan hak
krnda konU§mak i� bir araya getirmede �ok etkili olabilir, ama
bir §eY yapma konusunda \Ok iyi degildirler. Bu birilerinin arbk
"sadece konU§maktan" bikmi§ olup, grubun etrafmda doland18J.
§eylerden biraz daha fazlasinl yapmak istediginde olur ve grubun
�ali§masmm dogasinl degi§tirmedik� ger\ekle§In.ez. Bazen gru
bun geli§tirilmi§ informel yapIS1, grubun Yaptlandmlrnarm§ bir
grubun /1�ah§mas1" izlenimi verecegi bi9mde icra edecegi eri§ile
bilir bir ihtiya9a uyum saglar. Yani grup belirli bir projeye bagh
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olmak i(fin en iyi uyum saglayacak yap1 bi9miffi tesadiifen geli§ti
rir.

Bu tarz bir grupta <;ah§mak <;arp1cr bir deneyimken, ayru za
manda <;ok enderdir ve tekrarlanmas1 zordur. Bu tarz gruplarda
neredeyse ka�az bir §E!kilde dort ko§ul bulunur:
1- Grup belirli bir gorevle yonlendirilmi§tir. Grubun gorevi,
bir konferans vermek ya da bir gazete dagitmak gibi <;ok dar ve
spesifiktir. Bu gorev temel olarak grubu yaptlandrrma gorevidir.
Bu gorev, yapilmasma gerek duyulanlan ve bu yapilanmarun ne
zaman gerekli oldugunu belirler. insanlarm kendi eylemlerini yar
gtlayabilecekleri ve gelecek eylemler i(fin plan yapacaklan bir reh
ber saglar.
2- Grup digerlerine kiyasla kii<;i.ik ve homojendir. Homojen
lik kattlrmcrlarm "ortak bir dill" ya da etkile§imi olmas1 i(fin zorun
ludur. Olduk<;a farkh arka planlara sahip olan insanlar, her iiyenin
digerlerinin deneyimlerini ogrenebildigi bilin<; yiikseltici bir gruba
ul�ma yolunda bir zenginlik saglayabilir, ama gorev yoi:ielimli
grup iiyeleri arasmda <;ok fazla <;e§itlilik de siirekli olarak birbiri
lerini y� anlamalan demektir. Bu kadar farkh insan, s0zciikleri
ve eylemleri farkh yorumlar. Birbirlerinin davr�lan konusunda
farkh beklentilere sahiptirler ve sonu<;lan farkh ol<;Utlere g0re yar
gtlarlar. Eger niianslan fark edecek kadar herkes birbirini iyi ta
rursa, gruptakiler birbiri ile uyum saglar. Genellikle onlar sadece
kafa kan§ikhgma yol a<;arlar ve hi<; kimsenin aklma bile gelmeye
cek §E!ylerin ortaya <;tkmas1 ile bunlan diizenlemek i(fin saatler har
carur.
3- Yiiksek bir ileti§im derecesi vardrr. Bilgi herkese ge<;meli
dir, fikirler gozden ge<;irilir, i§ bOliiniir ve bununla ilgili kararlarla
kattlrm saglanrr. Bu durum sadece eger grup kii<;iikse ve grubun
gorevinin en onemli �alarmda insanlar pratik olarak birlikte
y�1yorsa miimkiindiir. SOylemeye gerek yok ki herkesin kattlmu
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i<;in zorunlu olan etkil�imin derecesi geometrik olarak kabhmcr
lann sayis1 ile birlikte artar. Ka� olarak bu durum grubun
kabhmcrlannt �le sll11I'lar, ya da baztlannt kararlardan di§lar.
Ba§anh gruplar 10 ya da 15 ki§i olur, ama bu durum sadece i;�itli
sayida alt gruplar varsa ve i;e§itli sayidaki farkh alt gruplann bil
gisi kolayca birbirine gei;iyorsa olur.
4- Yetenekler i;ok d�iik bir derecede belirlenebilir. Herkes
her §eyi yapamaz am.a her §eY birden fazla sayida ki§i tarafmdan
yaptlmak zorundadrr. Dolayis1yla hii; kimse vazge9lmez degildir.
Bir dereceye kadar insanlar birbiri ile degi§tirilebilen pari;alardrr.
Kiii;iik gruplarda bu ko§Ullar tesadiifi iken, daha geni§ olan
larda ooyle degildir. Sonui; olarak pek i;ok kentteki daha geni§ ka
bhm, bireysel bir rap grubundaki gibi yaptlandrrtlmadtgt i<;in, be
lirli gorevleri iistlenen farkh gruplardan i;ok daha etkili olmaz.
Resmi olmayan bir yapt nadiren etkin bir §ekilde eylem yapabile
cek insanlara dokunmaya yeterlidir ya da onlarla birliktedir. 0 za
man bu grup daha fazla hareketi ve daha az sonucu iiretir. Ne ya
ztk ki biitiin bu hareketin sonui;lan, hareketin ortaya i;tl<ardtklan
kadar zararstz degildir ve onlarm kurbam hareketin kendisidir.
Eger bir grup i;ok fazla ki§i ii;ermiyorsa ve kiii;iik bir skalada
i;all§1yorsa kendisini yerel etkinlik projelerinde bic;imlendirir. Ama
bu bic;imlendirme hareketin eylemlerini yerel bir seviyeyle Sll11I'lar
ve oolgesel ya da ulusal bir diizeyde eylem yapamaz. Aynca iyi
bir §ekilde i§lemek i<;in gruplar genel olarak kendilerini ilk etapta
§eyleri yiiriti en ve resmi olmayan bir arkada§ grubuna indirger.
Bu durum biri;ok kacbru gruba kattlmaktan ahkoyar. Kadtnlarm
bu harekete kattlmas1 i<;in tek yol kiii;iik bir grup ii;erisindeki iiye
likse, toplu hareket etmeyenler belli bir mesafede dezavantajh
olur. Arkada§ gruplan fugiitlii eylemin temel arai;Ian oldugu
miiddeti;e elitizm kururnsalla§tr.

1 48 I S essiz Rivayetler: Anarko-feminizm Kitab1
Kendilerini adayacak yerel bir proje bulamayan bu gruplar
i9n, beraber kalmarun tek yolu beraber kalmalan i9n bir neden
haline gelir. Bir grup herhangi bir goreve sahip degilse (bilim; yiik
seltme bir gorevdir), onun i9J1deki insanlar enetjilerini gruptaki
digerlerini kontrol emek i9J1 harcar. Bu yetenekleri ile yapabile
ceklerinden daha iyi bir � eksikligi ve digerlerini manipiile
etme gibi kotii niyetli bir arzunun di§mda yaptl.maz (bazen oyle
olsa da). Yapabilen insanlar ellerinin albndaki zamanla ve bir
araya gelmelerini temellendirme ihtiyacr ile birlikte, �abalanru ki
§isel kontrol albna koyar ve zamanlanru gruptaki diger insanlarm
ki§iliklerini ele§tirmek i9J1 harcar. i� �ab§ma ve ki§isel gii� oyunun
kurallanru belirler. Bir grup bir gorev ta§irugi zaman, insanlar di
gerleri nastl olursa olsun onlarla ge9-nmeyi ve ki§isel olarak ho�
lanmadiklan §eyleri genel bir ama� ugruna gozden 9karmayi og
renirler. Her insanm bizim imgemizde olmas1 gerektigi §ekilde ye
niden tasarlanmas1 i9n zorlanma konusunda smrrlar vardrr.
Bilin� yiikseltmenin sonunda insanlara gidecek bir yer kalmaz
ve yapmm yetersizligi orada bulunma di§mda bir yol 't>rrakmaz.
Bu hareketin i�erisindeki kadinlar, hareketi ya kendilerine ve kiz
karde§lerine dogru yonlendirir ya da ba§ka bir eylem plani yapar.
Eri§ilebilir olan �ok az §eY vardrr. Bazi kadinlar sadece "kendi i§ini
yapar." Bu durum da biiyiik oranda bir bireysel yarahcrhk ortaya
9karrr, bu yarabcrhgm biiyiik bir kisrm hareket i9n yararhdrr,
ama pek �ok kadm i� uygulanabilir bir alternatif degildir ve ke
sinlikle kolektif bir grup �ali§mas1 ruhunu te§vik etmez. Diger ka
dinlar tamamen hareketin dl§ma siiriiklenir, � bireysel bir
proje geli§tirmek istemez ve ke§fetmenin, kabhrmn ya da onlarm
ilgisini �ekecek grup projeleri ba§latmarun bir yolunu bulamaz.
Bir�ok kadm bu hareket i�erisinde bulamadiklan yaptlandrrtl
ml§ ve etki1i aktiviteler saglayacak orgiitlenmelere yonelir. Kadm
ozgiirliigunii, kadinlarm zaman ayirmas1 gereken pek �ok konu-
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dan sadece birisi olarak goren bu siyasi orgiitlenmeler, kadm ha
reketini yeni iiyeler ic;in c;ok sayida i§ yiiklemesi olarak goriir. Bu
tfu orgiitlenmeler ic;in "ic;eri SlZIIla" gibi bir gereksinim yoktur
(her ne kadar engellenm� olsa da). Kadmlar ozgiirliik hareke
tinin bir parc;as1 haline geldikc;e ve bu hareket onlann yeni fikirleri
ve enerjileri ic;in bir c;tl<i§ yolu brrakmadigt zaman, kadinlar ara
smda iiret:ilmi§ olan anlamh siyasi eylemler arzusu onlann diger
orgiitlenmelere kablrna konusunda istekli olrnalan ic;in yeterlidir.
Kadm ozgiirliik hareketi ic;erisinde kalrnaya devam ederken,
bct§ka orgiitlenmelere kablan ya da diger orgiitlenmeler ic;erisinde
kalrrken kadm hareketine kablan kadmlar srras1 gelince yeni bir
infonnel yapmm c;erc;evesi haline gelir. Bu arkadct§hk aglan, daha
once tarb§bguruz niteliklerden ziyade feminist olmayan ortak po
litikalara dayahdrr, ama biiyiik oranda ayru �de i§lerler. Bu ka
dinlar ortak degerleri, fikirleri ve politik yonelimleri payla§bgt ic;in
onlar da infonnel, plansiz, sec;ilrnemi§ ve sorumluluk sahibi olrna
yan elitler haline gelir - ooyle ohnak isteseler de istemeseler de.
Bu yeni infonnel elitler, genel olarak farkh grup hareketleri
ic;inde daha onceden geli§mi§ olan eski infonnel elitler tarafmdan
tehdit olarak algtlanrr. Bu dogru bir gozlemdir. Bu �kilde politik
olarak yonlenmi§ aglar, c;ogu eski aglarda oldugu gibi sadece "kiz
kard�lik birligi" olrnaya pek istekli degildir, politik d�iincelerini
oldugu kadar feminist d�iincelerini de yaymak ister. Bu oldukc;a
dogal bir §eydir, ama meselenin kadm ozgiirliigu ic;in sonuc;lan
hic;bir zaman yeterli derecede tarb§tlmamI§br. Eski elitler bu §ekil
deki d�iince farkhhklarrm c;ok nadir a<;1.ga c;tl<anr, � bu du
rum grubun infonnel yapISrm ortaya <;tkarabilir.
infonnel eski elitlerin pek c;ogu, "anti-elitisizm" ve "yap1S1zhk"
bayragi albnda saklanmaktadrr. Bct§ka bir infonnel yap1 ile reka
beti etkili bir �kilde kar§tlamak ic;in ''kamusal" olrnak zorunday
dilar ve bu olasilik pek c;ok tehlikeli sonucu ic;erir. DolayIS1yla
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kendi gilciinii. devam ettinnek i9fl farkh formel yaptlann ii.yeleri
dI§lanmasrm, "komilnistlikle sw;lamak," "reformist olmakla
su9amak," "lezbiyenlikle su�lamak" ya da "at gozlii.klii olmakla
su9amak" gibi ara9arla rasyonel hale getirmek daha kolaydrr.
Bundan ba§ka tek altematif, ger�ek bir gil� yap1srmn kurumsalla§
bgt bic;imde bic;imsel olarak bir grubu yaptlanchnnakbr. Bu her za
man miimkiin degildir. Eger informel gruplar iyi bir §ekilde yap1laruI11§sa ve gec;mi§te gilciin bii.yiik bir kisminI deneyimlemi§se
boyle bir gorev miimkii.ndiir. Bu gibi gruplar gec;mi§te siyasi ola
rak etkili bir tarihe sahiptir, informel yap:rrun stla.hgi formel bir
yap1 i<;in yeterli bir yedek oldugunu ispatlaml§br. Gii� yapISrmn
kurumsalla�mas1 formel bir degi§ime yol a�sa bile yapdandrrtlmI§
olmak onlann �levini biiyiik oranda degi§tirmez. Bu tiir gruplar
bunu ortaya 9karmaya gilcii. yetmeyen en biiyiik ihtiya� i<;indeki
gruplardrr. Onlann informel yapIS1 �ok iyi bir §ekilde bi<;iinlenme
mi§tir ve yapISizhk ideolojisine baghhklan taktik degi§tirme konu
sunda onlari �kimser yapar. Bir grup ne kadar yaptlandrrtlmI§sa
informel yaptlar i9nde o derece yetersizdir ve yapISizhga ne kadar
bagh ise siyasi yolda§lar grubu tarafmdan devrahnmaya �1 o
kadar savunmasizdrr.
Kadm hareketi onu olU§turan gruplann pek �ogu kadar Yap1siz oldugu i9n dolayh bir etkiye miisaittir. A.ma bu fenomen ken
disini farkh bir §ekilde duyurur. Yerel bir seviyede pek �ok grup
otonom olarak �ler; ama sadece ulusal bir etkinligi orgiltleyebilen
gruplar ulusal olarak orgii.tleruni§ gruplardir. Dolayis1yla feminist
etkinlikler i9fl ulusal bir yonlendirme saglayanlar YapilandrrtlmI§
feminist orgii.tlenmelerdir ve bu yOnlendirme bu organizasyonla
nn oncelikleri ile belirlenir. NOW ve WEAL gibi bu tarz gruplar
ve baz1 solcu kadin partileri yonetim kurulu iiyeleri, ulusal bir
kampanyaya eklemlenebilecek olan diiz orgii.tlenmelerdir. Yap1landrrtlmam1§ kadin ozgiirliik gruplar:rrun bir�gu ulusal kam
panyalan desteklemeyi ya da desteklememeyi �ebilir, ama
nin
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kendi gruplanru bunlara eklemleyemez. Boylelikle bu gruplann
iiyeleri, Yap� orgiitlerin liderlikleri albnda askeri birlikler
haline gelir. Yaptlandmlmatlll§ gruplar alenen kadm hareketinin
onceliklerini desteklemek i9n hareketin devasa kaynaklanru kul
lanmak ch§mda herhangi bir yola sahip degildir. Ne olduklarma
karar verebilecek bir yonteme sahip degildirler.
Bir hareket ne kadar az yaptlandmlnu§ ise i1_;erisinde geli�tigi
ve dahil oldugu politik eylemleri o kadar az yonlendirebilir. Bu
durum grubun fikirlerinin yaytlmad1gi anlamma gelmez. Medya
tarafmdan kesin ve belirli bir miktarda ilgi ve sosyal ko�ar uy
gun hale getirildiginde, bu fikirler hala g� bil_;imde yayilacakbr.
Ama fikirlerin yayilmas1 onlarm uyguland1gi anlamma gelmez;
sadece onlar hakkmda kon�uldugu anlamma gelir. Fikirler birey
sel olarak uygulandiklari kadar etkili olabilirler; uygulanmalan
i9n e�giidiimlii bir siyasi giice gereksinimleri oldugu siirece bu fi
kirler var olmayacakbr.
Kadinlarm ozgiirliik hareketi, arkada�lar arasmda kiil_;iik ve
aktif olmayan tarb§ma gruplarma vurgu yapan orgiitlenme bil_;im
lerine bagh kalrugi siirece Yaptlandmlmatlll§hgm en kotii prob
lemleri hissedilmeyecektir. Ama bu orgiitlenme bil_;imi kendi Sl
rurlarma sahiptir; bu arkada�hk aglarma bagh olmayan ya da ola
mayan kadinlara kar�1 politik olarak etkisiz, istisnai ve aynmcrdrr.
Suuf, rrk, �, egitim, aile ve evlilik durumu gibi nedenlerden dolayi
zaten var olana uyum saglayamayanlarm hevesi, bu gruplara ka
hlmaya 1_;�rrken en nihayetinde kmlacakbr. Bu duruma uyum
saglayamayanlar, �yleri oldugu gibi siirdiirme konusunda zaten
var olan isteklerini devam ettirecektir.
informel gruplann kazantlnu§ l_;lkarlan var olan informel yap1lar tarafmdan siirdiirillecektir ve bu hareket kendi i9nde giicii uy
gulayacak olanlan belirleme yontemine sahip degildir. Eger bu
hareket giicii pratikte uygulayanlan se1_;ememe halini bilinl_;li ola
rak devam ettirirse giicii ortadan kaldrramaz. Yapogi tek �y gii1_;
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sahibi olanlan ve bundan sorurnlu olanlan etkileme hakkrm talep
ebnekten vazge\Jl1.ektir. Eger hareket giicii kullanmaya devam
ederse ve miimkiin oldugunca dagmtl<sa, giicii elinde tutanlardan
sorurnluluk talep edemeyecegini bildigi i9n giicii tamamen ele ge
<;irmeye �ah§an herhangi grubu ya da ki§iyi engeller. Ama ayru
zamanda hareketin miimkiin oldugunca etkisiz kalmasIDI sagiar.
Hakirniyet ve etkisizlik arasmda daha ortalamacr bir yol buluna
bilir ve bulwunahdrr.
Bu sorunlarla §U anda b�a c;tl<tlabiliyor, c;iinki.i. hareketin do
gas1 zorunlu olarak de�iyor. Kadm ozgiirliik hareketinin astl �
levi olan bilin� yiikseltme � yaramaz hale ge�tir. Son iki ytlm
yogun basm taruhrm ve giiniimiizde yayilmakta olan yeralh ki
taplari ve makaleleri nedeniyle kadm ozgiirliigu domestik bir ke
lime haline gelmi§tir. Kadm hareketinin sorunlan t�tlrm§ ve
herhangi bir hareket grubuyla a9k bir baglanhs1 olmayan insanlar
tarafmdan gayri resmi rap gruplan olU§turulmU§tur. Kachn hare
keti diger gorevlere dogru devam ebnelidir. �imdi onceliklerini
belirlemesi, ama�larrm a9ga �1 ve e§giidiimlii bir §ekilde
hedeflerini izlemesi gerekiyor. Bunu yapmak i9J1 de orgiitlenme
lidir - yerel, b6lgesel ve ulusal olarak.

Dem o k rati k Ya p 1 l a n m a nin i l k e l e ri
Hareket bir kez daha titizlikle "yapISizhk" ideolojisine sanlmaya
b�ladtgmda, saghkh bir §ekilde i§lemesine en uygun orgiitlenme
bi� geli§tirme konusunda bagtmsizdrr. Bu, diger u� noktalara
gitmemiz ve geleneksel orgiitlenme bi�erini kor bir §ekilde tak
lit etmemiz gerektigi an1anuna gelmez. Ama ayru zamanda gele
neksel bi�erin hepsini kor bir §ekilde reddebnemiz gerekir. Ge
leneksel tekniklerden baztlan miikemmel olmasa da yararh ola
cakhr; baztlan hareket halinde olan bireyler i9n en dii§iik mali
yetle bazi ama� elde edilmesi ya da edilmemesi konusunda
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fi.kir verecektir. <;ogu zaman farkh yap1lanrnalar i9n deneyler

yapmak ve farkh durumlarda kullarunak i9n farkh teknikler ge
li§tinnek zorunda kalacagxz. Lot sistemi hareketin ic;erisinde do
gan bunun gibi bir fi.kirdir. Biitiin dururnlara uygulanarnaz. Yap1lanma ic;in diger fikirlere de ihtiyac; vardrr. Arna aktlhca bir bi
c;imde denerneye devam etrnek ic;in yapxrun kendisinin ozsel ola
rak kotii bir §eY olrnad1grm kabul etrneliyiz - sadece a§xn kulla
nnru kotiidiir.
Bu denerne yarulrna siirecine dahil olurken, dernokratik yap1lanma ic;in zorunlu ve aym zamanda politik olarak etkili olan ve
akxlda tutulrnas1 gereken bazx ilkeler vardrr:
1) Dernokratik prosediirlerle belirli gorevlerin belirli ki§ilere
ozel otorite devri. insanlann i§leri ya da gorevleri sadece gxyaben
iistlenrnelerini saglamak bunlann giivenilir bir §ekilde yapxlrna
dxgx an1amma gelir. Eger insanlar bir gorev ic;in sec;ilrrri§se, tercihen
buna dair bir ilgi ya da istek ifade ettikten sonra, kolayca goz ardx
edilerneyecek bir taahhiidii kabul etrni§ olurlar.
2) Yetkili rnakamm yetkilendirilrni§ olan herkesten onlan
sec;rni§ olanlara kar§I bir sorurnluluk iistlenrnesini isternesi. Bu
grubun diger insanlar iizerinde otorite sahibi olanlan kontrol etrne
bic;imidir. Bireyler giic; kullanabilir ama giiciin nastl kullantldxgx
konusunda nihai karara sahip olan gruptur.
3) Giiciin rniimkiln oldugu kadar c;ok insan arasmda dagx
ttlrnas1. Bu giiciin tekelle§rnesini engeller ve yetki alan ki§ilerin
bunu kullamrk�n digerlerine dam§rnasxru gerektirir. Aym za
rnanda pek c;ok ki§iye belirli gorevler ic;in sorurnluluk alrna ve bu
nunla birlikte yeni yetenekler edinrne §ansl verir.
4) Bireyler arasmda gorevlerin donii§iirnii. <;ok uzun bir
siire boyunca bir ki§inin sorurnluluk ta§xrnas1 forrnel ya da infor
mel olarak bu insanm rniilkiyeti olarak goriilebilir ve kolay bir §e
kilde kontrol edilebilir bir durum degildir ve brralalamaz. Tam
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tersine eger gorevler de stk bir �de donii§tiirisiliir e onun i§ini
ogrenmesi uzun bir siire alrnaz ve iyi bir i§ yaprnaktan dolayi tat
rnin oldugunu hissed.er.
5) Rasyonel kriterlerle gorev dagtlmu. Grup tarafmdan se
vilrnesi nedeniyle bir pozisyon it;in bir ki§inin se9lrnesi ya da se
vilrneyen bir ki§iye zor gorevler verilrnesi uzun vadede ne bu ki
§iye ne de gruba hizrnet etrnez. Bu tiir se9rnlerdeki temel kriterler,
yetenek, ilgi ve sorurnluluk olrnahdrr. insanlara sahip olrnad1gi.
yetenekleri edinrne �1 verilrnelidir ama bu en iyi �kilde ''bat
ya da yiiz" yonterninden c;ok bir c;e§it "c;rraklik" yontemi ile yap1hr. Bir sorurnluluk sahibi olan ki§inin bunu iyi idare edememesi
moral bozucudur. Tam tersine bir ki§inin iyi yapbgt bir §eyden
kara listeye ahnmi§ olrnas1 da insanlarm yeteneklerini geli§tirme
sini te§vik etmez. Tarihin pek c;ok donemi boyunca, yetkin olan
kadmlar cezalandm.lrru§tir; hareketin bu siireci tekrar etmeye ihti
yaa yoktur.
6) Bilginin siirekli ve miirnkiin oldugunca herkese yayil
mas1. Bilgi giic;tiir. Bilgiye eri§im insamn giiciinii artbrrr. infonnel
bir ag grup d�mdakiler arasmda yeni bilgi ve fikirleri yayarsa bir
fikir iiretme a§amasma ka�br- gruba kablrn� olsa da. Bir
ki§i i§lerin nastl yiirid
i iigu ve neler olduguna dair ne kadar c;ok
�y bilirse, politik olarak daha etkili olabilir.
7) Grubun ihtiyac; duydugu kaynaklara e§it eri§im saglan
mas1. Bu her zaman miikernmel bir �kilde yaptlmaz, ama bunun
ic;in c;aba gosterilrnelidir. ihtiyac; duyulan bir kaynak iizerinden bir
tekel elde eden bir iiye (bir kocamn yapbgt bas1h bir yaym ya da
karanhk bir oda gibi) bu kaynagm kullanimrm adaletsiz bir �kilde
etkileyebilir. Yetenekler ve bilgi ayru zamanda kaynaklardrr. Oye
lerin yeteneklerinin e§it olrnas1 sadece her iiye bildigini digerlerine
ogretme konusunda istekli olursa miimkiin olabilir.
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Bu ilkeler uygulanchgmda, farkh hareket gruplan tarafmdan
geli§tirilen yapdar ne olursa olsun bunlann grup tarafmdan kont
rol edilmesini ve sorumlu tutulmasrm saglar. Gruptaki yetki sa
hibi olan insanlar yayrmk, esnek, ac;ik ve gaj.ci. olacakbr. Kendi
giic;lerini kururnsalla§brmak i<;in kolay bir konumda olmayacak
lar t;iinkii en nihai kararlar biiyiik olc;iide grup tarafmdan ahna
cak. Grup ken.di ic;erisinde giicii kullanarun kim oldugunu belir
leme giiciine sahip olacak,
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TiRANIN TiRANLIGI

Cathy Levine

adm hareketi �evresinde biiyiik bir dikkat �en "YapISIZh

Kgm Tiranhgt" (MS i9flde, Second Wave, vs) ba§hkh bir ma

kale, bunlann hareketin astl (tek degilse de) orgiitlii bi<;imi olarak
"lidersiz" ve "yapISiz" gruplar akmuna, olii bir ama� ta§1dtl<lan
dii§iincesiyle saldmr. Bu makale kadm hareketine yardrma olarak
iyi niyetle yaziliru§ ve oyle kabul edib:ni§ olsa da, devrimci bir ha
reket in§a etmek i9fl ge�erli ve bilin9i bir stratejinin �arp1ttlma
smda ve yanh§ anla§tlmasmda yikia bir rol Oynanu§br. Bu egilim
lerin i§aret ettigi yonii, arbk ytlarun ba§lID kii�en ezme yon
temi yerine hiyerar§ik orgiitlenrneye kar§l ger�k bir siyasi alter
natif olarak gormenin vakti geldi.
Bir hareketi in§a etmek i� (en az) iki model vardrr, Joreen
bunlardan sadece birisini kabul eder: Bir Parti gibi gii�lii ve mer
kezi olarak kontrol edilen bir kitle orgiitlenrnesi. Kitlelerin deste
gini sadece bir liituf olarak goren diger model, gonilllii bir ili§ki
i�risindeki kii� gruplara dayanrr.
Geni§ bir grup par�alarlmn toplarm olarak i§lev goriir - her
iiye bu geni§ orgiitlenrnenin �arkmm bir di§i ve bir birimi olarak
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i§lev goriir. Birey kendi boyutuna gore yabanctla§:t.r ve grubun bo
yutunun yaratbgt engelle miicadele eder - omegin, bir b� a9sma kaVU§mak i9fl enerji harcar.
Kii� gruplar ise her iiyenin giiciinii ikiye katlar. i§ birligi i�e
risinde kii� gruplarla ��an gffii§ olmayan bir grup, her bir bi
reyin biiyiik orgiitlenmenin en gii�lii/en aktlh/en zekice ruhuna
dayanarak hayatta kalmasnu saglamak yerine farkh kabhmctlarm
tarn, besleyici ve geli§im halindeki kabhmlarmdan faydalarur.
Joreen kii� gruplann yiikse�ini kadm hareketinin bilin�
yiikseltmeci evresiyle ili§kilendirir, ama odak noktas1, bireysel bi
lin� geli§iminin otesinde kitlesel bir devrimci hareket in§a etmeye
dogru degi§en bir vurgu ile kadmlann geni§ bir orgiitlenme kur
mak i9fl ��maya ba§lamas1 gerektigi sonucuna varu. Bu kesin
likle dogrudur ve bir siiredir bilin� yiikseltme gruplan i�erisindeki
pek �ok kadm, politik aktivitelerini grubun di§tna yayma ihtiyacr
ve nastl ilerleyecekleri konusunda bir §a§kmlik hissetmektedir.
Ama SoYun diger gruplannm da kapitalist, emperyalist ve yan fa
§ist Amerika'nm nastl alt edilecegi konusunda bir §a§kmlik i�eri
sinde oldugu da dogrudur.
Ama Joreen kadm hareketi ile ne kastettigini tarurnlamakta ba
§arISlZdrr, bu da strateji ya da yon tarb§mas1 i9Jl gerekli bir onko
§uldur.
Tam anlamiyla feminist bir hareket, yani Patriyarkayi yenmek
i9fl bir hareket, bu meseleyi Sol'un §emSiyesi albna yerle§tiren
devrimci ve sosyalist bir harekettir. Kadm hareketi i9fl bir strateji
belirleme konusunda kadmlann merkezi bir problemi Sol'un er
kekleri ile nastl ili§ki kurulacagtdrr; biz onlann Modus Operandi
sini (hareket tarzrm) kendimize ait olarak almak istemiyoruz,
� onlan patriyarkal ve daha otesi kapitalist degerlerin bir de
vami olarak goriiyoruz.
Kendimizi Erkek Sol'dan ayirma ve onu reddetme �abalan
miza ragmen, yine de enerjimiz vardi. Erkekler becerdikleri yolu
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diizenlemeye egilimlidir- sanki biiyiik bir aciliyetle ve �ok luzh bir
§ekilde yaptlnu§ gibi. Kadmlar hareketlerini se�me §ekillerin
deki gibi (kademeli olarak, si.irekli bir kabhm ve S1111ISIZ bir daya
rukWtl<la ve tabi ki �oklu orgazmlar bii;iminde) � etmelidir.
�imdi cesaretimizi yitirmek ve tecrit edilmek yerine kii� grup
lannuzda olmahyiz -tarb§arak, plan yaparak, yaratarak ve sonm
c;tl<artarak. Patriyarkaya kar§l her zaman sonm c;tl<armah Ve her
zaman kadmlan desteklemeliyiz - aktif bir bi�de daima femi
nist hareketi yaratmah ve ona dahil olmahyiz, c;iinkii bnnun iize
rinde biiyiiyoruz; feminist aktivitenin olmamas1 durumnnda ka
dmlar antidepresan ahr, delirir ve intihara �ir.
Politik olarak aktif insanlann felaketi gibi goriinen aktif olma
marun kar§ismdaki diger u�, 1960'h ytllarm sonlarmda bir tiiken
�lik nesline yol a�an �m kabhmahktan kaynaklamr. Bir kere
sinde feminist bir arkad�, ona gore "kadm hareketi i9nde olma
run'' zamanmm yakla§ik yiizde 25'ini grup aktivitelerinde ge<;ir
mek ve yiizde 75'ini de kendini geli§tirmeye ayrrmak oldugu ko
nusunda bir yorumda bulundu. Bu "hareket'' i9n dii�en �dm
lann, ger�ek ve onemli bir bi9ffide harekete zaman ayirmas1 de
mektir. Erkek hareketi bize "hareket'' insanlarmm giinde 24 saat
lerini Ama�a adamas1 gerektigini ogretti ki bu durum kadmlarm
sosyalle§mesindeki kendini feda etmeyle uyumludur. Ne var ki
digerkamhgrmIZin kaynagi ne olursa olsun, kendimizi ilk once or
giitsel faaliyetlere sokma ve ki§isel geli§imi ihmal etme egilimin
deyiz, ta ki bir giin kendimizi ne yaphgrmizm ve btmun kimin ya
rarma oldugunu bilemeyecek durumda bulana kadar. Sonrasmda
harekete kahlmadan onceki kadar kendimizden nefret ederiz.
(Ote yandan, erkeklerin �m kattlmu a9k bir §ekilde cinsiyetle
baglanbh olan kendini feda etme akirm ile alakasizcbr, bnnunla
birlikte bu kabhm Protestan/Yahudi, i§/b�an etigi ve hatta daha
aleni bir §ekilde Ma�olugun erkek duygularmi bashran, soguk ve
duygusal olmayan cephesi gibi kokuyor.)
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Hareket halinde olanlar i<;in dipsiz bir kuyu olan ve ytllardrr
si.iren bu tuzaklar Joreen taraftndan "Yap1Sizhgm TiranhSJ.'run"
bir par�as1 olarak ac;tl<landi. Bu par�a, teknoloji sonras1 askeri/en
diistriyel buldozere kar§I bir bireysellik goriiniimiinii devam ettir
mek i<;in miicadele eden yan otomatlardan olll§an bir ulusu goren
b� a95irun bir §akas1drr.
Bize kolay yamtlar ve on alternatifler saglayan, kendi ya§am
tarznmzI olll§turabilecegimiz bir yer brrakmayan yaptlar ve kural
lar kesinlikle ihtiya<; duymadigrmiz §eylerdir. Kadm Sol'unu ve
diger kollan daha da fazla tehdit eden §ey, bireylerle ili§ki kunna
ffiIZl engelleyen ya da bireyligi ongorillen rollerle ozgi.irle§tirme
yen veya bizim kapitalist yap1dan kurtulmarruzi saglamayan or
giitler yaratan ''Yap1Sizhgm TiranhSJ.' drr."
0 zaman, Joreen'in varsayumrun aksine bilin� yiikseltme a§a
mas1 sona ermedi. Bilin� yiikseltme, toplumsal degi§ime bagh
olanlar arasmda devrimci ozgi.irle§meye dogru ve onun aracili
SJ.yla devam etmesi gereken hayati bir si.ire<;tir. Bilincimizin yiik
selmesi Antik donemden gelen zincirlerden kurtulmak i<;in bir
birimize yardim etmemiz anlamina gelir- kadinlarm ki§isel ofke
lerini yapm bir enerjiye donii§tiinnesi ve mi.icadeleye kablmas1
i<;in astl yoldur. Ama bununla birlikte bilin� yi.ikseltme esnek bir
terimdir - bu noktada bO§ bir hi<;bir §eycilik- ve nitelendirilmesi,
i�riklendirilmesi gerekir. Evde tek ba§tna kocasirun gomleklerini
iitiilerken, rahatsiz edici bir televizyon reklarm, bir kadinm bilin
cini arthrabilir; ona zaten bildiklerini, yani kapana k1sild1giru, ha
yatirun anlamsiz ve soocr oldugu, vb. hatirlatabilir; am.a <;ama§rr
haneden <;Iklp bir ev �eri grevi diizenlemesini te§vik etmez.
Devrim i<;in bir strateji olan bilin<; yiikseltme, srmf bilinci ta§1yan
kadinlarm kendi tatminsizlikleri konusunda yardimcr olmayi ve
biitiin kadinlar i<;in eri§ilebilir olan orgiitlii kadinlar olu§turmayi
kapsar.
-
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Bilin\ yiikseltme gruplanndan soma bir sonraki adurun bir ha
reket kunnak oldugunu one siiren Joreen, sadece birisi ve digen
arasmdaki y� bir ikiligi degil ayru zamanda feminist hareketin
onemli bir Cl§amasrm, bir kadm killti.irii olu§tunna Cl§CUD.asrm da
goz ardi eder. En nihayetinde devletin giiciinii par\alamak ii;in
biiyiik bir kadm giicii (ve de bazt erkeklerin giicii) gerekecek olsa
da, kitlesel bir hareketin kendisi devrim yapmaz. Erkek iistiinlii
gunden bagrmsiz bir toplum kunnayi umut ediyorsak, kapita
lizmi ytlap entemasyonel sosyalizmi kurdugumuz zaman, hemen
bwi.un iizerinde �ah§maya ba§lamahyiz, \fu1ki.i. bizim en iyi anti
kapitalist arkada§laruruzdan baztlan bile bize en zor zamanlan ya
�tacakbr. Kadmlarm ataerkil standartlarm ch§mda kendisini ta
rnrnlayip ifade edebildigi ve ataerkilligm s0kmedigi kadmlarm da
ihtiya\larrm kar§tlayabilecek belirli bir kadm killti.irii olU§tunnah
yiz.
Kiilti.ir, devrimci hareketin ozsel bir par\as1drr - ve ayru za
manda kar§l devrimin de en biiyiik ara\larmdan birisidir. Biziln
tarb§hguruz killti.iriin devrimci olarak nitelendirilme�i konu
swi.da \Ok dikkatli olmahyiz. Bu killtiirii.n, yerle§mi§ olan baba
killti.iriine kar§1 \1kan bir konwnu siirdiirmesinden emin olmak
ii;in durmadan miicadele etmeliyiz.
Ezilen ya da s0miirgele§tirilmi§ bir snuftn ya da bir kastm kill
ti.irii mutlaka devrimci olacak diye bir §eY yoktur. Amerika (hem
"sahip" olma hem de yayilmasrm onleme anlammda) kendilerini
baba killti.iriinden farkh olarak tanimlamasma ragmen statiikoyu
tehdit etmeyen \Ok sayida alt killti.irii i\erir. Bu alt killti.irler as
hnda tek, biiyiik ve mutlu Amerikan ailesinin sosyal/etnik killti.ir
lerinin ve kar§t killti.irlerinin \Oklugunun bir par\astdrr. Bunlar
biiyiik killti.ir tarafmdan onay gormii§, ge\erli �, benimsen
mi§ ve s0miirillmii§tiir. Atama.
Kadm killti.irii devrimci ve ozgiirle§tirici bir ku§aktan, MS Ma
gazine'e ve Qlgm bir Ev Hanimrmn Giinliigu'ne (Diary of a Mad

Tiranm Tiranllg1 I 1 6 1

Housewife) kadar §U an biiyiik bir tehlikeyle kar§l kar§1ya. Orta
sllllftan, ilniversite egitimli, erkeklerle ili§kisi olan bu Yeni Kachn,
Arnerikan Pastas1'ndan kendi payuu alabilir. Kulaga c;ok gi.izel ge
liyor - peki ya devrim? Kendi durumumuzu, Sam Arnca'run her
zaman ac;ik olan kollan tarafmdan yutulrnarnanuz ic;in siirekli ye
niden degerlendinneliyiz.
Kadin killtiirii sorusu kibirli ve kor erkek Sol tarafmdan inkar
edilse de, mutlaka revizyonist bir mesele degildir. Erkek toplum
tarafmdan tarurnlandigt ve kontrol edildigi bic;imde erkek ve ka
din rolleri arasmdaki kutupla§ma kadinlara sadece boyun egdir
rnez, biitiin erkeklerin suufi ya da rrki fark etrneksizin kendilerini
kadmlara kar§t iistiin hissetrnelerini saglar - antikapitalist duy
guya kar§1t olarak bu iistiinliik hissi, sistemin ya§arn kaynagtdir.
Feminist devrimin amaa. kachnlann biitilinse olarak insanhga
ula§mas1dir, bu da hem erkekleri hem de kadmlan yarim insan
yapan erkeksi ve kadins1 rolleri yok etrnek an1arnma gelir. Bir ka
din killtiirii yaratrnak, kaybolan insanhgumzi geri kazanmanm
yoludur.
Kaybolan insanhgtmiz sorusu, farkh fraksiyonlardan kaba
Marksistlerin, yarim asrrdir c;Oziimlemelerinde ihmal ettikleri bir
konuyu giindeme getirmektedir - her insanm karakter yapismda
yer alan ve ki§isel bir polis gibi hareket eden psiko-cinsel unsurlar
konusunu. Wilhelm Reich dar, heteroseksiiel ve erkek yanlis1 bir
§ekilde her insanm ic;inde yer alan katarakt zrrhllll tanimlarnaya
ba§lad1 ki bu zrrh insanlan iyi birer fa§ist, hatta bizim toplumu
muzda sadece iyi birer vatanda§ yapan §eydir. Kadmlar bu feno
meni, duygularrm diiriistc;e ifade etrneyi hatta "ac;iga vurmayi"
c;ok zor bulan erkek arkada§larlffilZ arasmda her giin deneyimli
yor. Kapitalist toplumun bizi inanmaya zorladigt psi§ik felc; etme
durumu, bireylerin bir problemidir ve geli§mi§ kapitalist toplum
lan bir arada tutrnaya yardimcr olan kitlesel bir toplumsal ko§ul
dur.
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Kapitalist toplumun kendi vatanda§lanru ps�ik olarak fel� et
mesi, vatand�lanmn �ah§masl!ll, sava§masl!ll ve kadmlanru, be
yaz olmayanlanru, baski albnda tutulan biitiin uyurnsuzlan rapor
etmesini sagiar. Her iiyesinin en gel�� killtiir olarak kabul ettigi
teknoloji sonras1 toplumumuzda, ps�ik fel� etme en ileri seviye
dedir- ruhun iistesinden gelmesi gereken daha �ok §eY var, Jonat
han Livingstone ve onun "Sen iyisin, ben iyiyim" politikas1yla bir
likte, yeni Freudcular ya da psiko cerrahlardan bahsetmiyorum.
i�sel psi§ik zincirleri incelemedigimiz siirece, defalarca dl§sal, po
litik yapilan ve ikisi arasmdaki ili§kiyi incelesek de dii§manuru:za
meydan okumak i� bir gii� yaratmayi ba§CU"amayacagiz, aslmda
dii§marumlZl bile bilemeyecegiz. Sol, egemen suuh tanimlama ko
nusunda �ok zaman harcad1; egemen slillf toplumun her bir iiye
sinin kafasmdaki bir domuzu yani paranoyanm arkasmdaki man
bgt temsil eder. Tirarun tiranhgt �ok derin olarak yerle§� bir
dii§mandrr.
Psikolojik sava§m politik kablrmla kes�tigi yer kii�k gruplar
drr. Bu yiizden strateji, taktikler ve orgiitlenme yontemi pu hare
ket i� �ok onemlidir. Sol, her zaman �arkm bir di§ini olu§turacak
yeterli bir sayiya e�meden, onlarca yildrr insanlan sokaga �k
mek i� ugra§1yordu. Stone'un da �aret ettigi gibi insanlann be§te
dordii mutlu oldugu zaman devrim yapamazsm. Herkesin radi
kal olacagi zamana kadar da bekleyemeyiz. Bir yandan gida koo
peratifleri, kar§It eylernler ve �isel dir� edimleri gibi yollarla
kapitalizme siirekli alternatifler onerirken, diger yandan bunlar
dan tiirettigimiz ya§am kahplanna, degerlerine ve kapitalist psi§ik
yapilara kar§1 sava§mahyxz. Yaptlar, ba§kanlar, liderler, soylemler
- bir Solcu grup toplantxs1 Amerikan Senatosu'nun bir oturumun
dan farksxz hale geldiginde buna giilmemeliyiz, ama bu stilin ote
sindeki yap1yi tekrar degerlendirmeli ve dii§manm bir temsilcisi
nin farkma varmahyxz.
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Kadln hareketinde kiic;iik grup tercihinin kokeni - kiic;iik grup
larla politik topluluklan kast ediyorum- Joreen'in de ac;tl<lad.Igr
gibi genel olarak toplumun hiyerar§ik ve fazlas1yla yaptlarurtl§ ol
masma ve ozel olarak da erkek solcu gruplara bir tepkiydi. Ama
insanlann farkma varamadtl<lan §ey, biirokrasiye kar§1 tepki gos
terdigimizdir, c;iinkii biirokrasi, toplumun geri kalaruru oldugu
gibi bizi de otokontroliimiizden mahrum brrakrr; yaptlanchnlrru§
katmanlara geri donerek, yontemlerimizin aptalca oldugunu ka
bul etmektense biirokrasiye kar§1 sava§an bizler, biirokratik orgiit
lenmeye kar§1 alternatif bir orgiitlenme olU§turmahyiz. Kolektifler
temelinde yeni bir hareket i.n§a edilmesinin nedeni yeni toplum
gori.i§iimiizle tutarh olan devrimci bir kiiltiir yaratmak istememiz
dir; bu bir tepkiden daha fazlas1drr; kiic;iik gruplar bir �ozi.imdiir.
Kadm hareketinde kiic;iik gruplara bir yonelim oldugu ve aym
zamanda bu hareket genel bir yonelimden yoksun oldugu i9n,
baz1 insanlar kiic;iik gruplann yonelim eksikligi yarathgt sonu
cuna vanyor. Sanki yap1 bizi ki§isel endi§elerden kurtanp teorik
bir i� gorii verecekmi§ ve stratejik bir 9kmaza �ozi.im sunacakmi§
gibi, yapmm §ian hakkmda sallayip duruyorlar. Yap1 bize daha
�ok kadmm orgiitlenebilecegi ve uyum. saglayabilecegi bir olU§um
kazandrrabilir, ama eger politik bir strateji yoksa davanm toplan
byla yer degi§tirdigi Kafkaesk bir ironi yaratabiliriz.
Son birka� ytldrr pe§imizi brrakmayan politik enerji eksikligi,
kadm hareketinde erkek Solda oldugundan daha az olan ve muh
temelen her birimizi tiranla§bran ki§isel boktanhk duygulanyla
dogrudan ili§kilidir. Eger bu duygularla dogrudan yiizle§mezsek
ve onlara Hanoi'nin bombalanmasmdaki ciddiyetimizle yakla§
mazsak, daha onceki duygulann fel� edilmesi bundan sonrakilere
etki1i bir §ekilde misilleme yapmamlZl engelleyecek.
Kiic;iik gruplann yapih ve daha geni§ olanlarla yer degi§tirmesi
i� �agn yapmak yerine, bireyin degerini fark eden ve oven yap1-
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lanrn� kii(,;iik gruplarda bulunma konusunda birbirimizi des
teklernemiz gerekir. Arkada§hk ki§isel olarak boktan hissehne du
rumunu herhangi bir teoriden daha fazla ve daha luzh bir �kilde
i;ozer - devrim arkada§hk modeli iizerine kurulmahdrr.
Joreen'in kar§tla§bgt ve her zaman var olan elitlere dair prob
lem, yaptlann ol�umunda bir i;oziim bulamaz. Belli yaptlann ek
sikliginin, elitlere dayanan sinsi ve goriinmez yaptlara yol a�gi
inancma kar�1t olarak, kiii;ill< ve kar§:t.hkh giivene dayanan grup
lardaki yap1 eksikligi ternel bir seviyede elitizmle sav<l§rr (saldrr
gan davr�larla giivensizlige kar§t koyan ki§inin, giivensizligi
sessizligi siirdiiren ki§iye hakim oldugu ki§isel dinamiklerin sevi
yesinde). Bireysel olarak karma§tk olan bu kii\fil< gruplar, bu sti
listik farkhhklann farkma varmayi, sonra onlan takdir etmeyi ve
onlarla birlikte i;ah§may1 ogrenir; kiii;ill< gruplar bireysel tarzlar
daki farkhhklan gormezden gelmek ya da ortadan kaldrrmak ye
rine, onlan takdir etmeyi ve onlardan faydalanrnayi ogrenir, ooy
lece herkesin bireysel giiciinii artbm. Her birimizin diger herkesle
rekabetinin bir var ol� bii;imi oldugu bir toplumda sosyalle�tigi
miz dii§iinilliirse, bu farkhhkl.ann siirekli tanmmas111111 otesinde
onlann birlikte var olabilecegini de ogrenerek, birer giii; olan bu
tarz farkhhklan yok etmeyecegiz. Dii§man degil kurban biz oldu
gumuz siirece, birbirimizi yok etmememiz, beslememiz geteki
yor. Biz giii;lendiki;e yikta unsurlar geri i;ekilecektir. Ama bu
arada ki§isel tarzlan giii;le Odilllendiren durumlara kar§1 da gard1rmz1 almahyiz.
Toplanblar en saldrrgan, retorigi kuvvetli, karizmatik ve dii
�iincelerini kolay bir �kilde ifade edenleri (genellikle bunlar hep
erkektir) odilllendirir. Anar§izm terimindeki i;e§itli tiirevlerin ne
kadar a&z dala§tna yol a�gi dii§iinilliirse, ashnda Sol ii;erisinde
herhangi bir ciddiyetle bu kavrarm inceleyen i;ok az ki§i vardrr.
Ttpkt sosyal tabular konusundaki kinist tavirlan ile oviinenler
gibi, biz de anar§izme kar�1 olan tabunun ii;ine i;ekildik.
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Mastiirbasyon gibi �izm de irrasyonel bir �kilde tarb§
maktan bile korktugumuz bir konudur, � ondan korkmamak
bizi onu SOrtl§turmaya, ondan ho§lanmaya ve onu sevmeye yon
lendirebilir. Mastiirbasyonun delilikten daha c;ok fayda saglaya
cagi olas:thguu degerlendiren herkes ic;in anar§izm c;ah§mas1 kesin
likle tavsiye edilir - Marx donemine kadar biitiin yol boyunca,
onun en radikal sosyalist hasrm Bakunin, . . . en radikal, c;iinkii o
Marx'm otesinde insanlan kurtarmak ic;in bireylerin niteliklerine
giivenen diyalektik dev bir adimd1.
Niye Sol tiimiiyle anar§izmi gormezden geldi? Anar§istler hic;
bir zaman devrimci bir zafer kazanamad1gt ic;in olabilir. Marksizm
zafere Wa§ffil§br, ama aym zamanda kapitalizm de Wa§ffil§br. Bu
neyi kanitlar, ya da neyi onerir, belki de §imdiye kadar bizim tara
fmuzda olan kaybedendir? Rus anar§istleri Bo�vikler arasmdaki
(yeni Sol'un 60'h ya§lardaki anne ve babalarmdan once ergen bir
ozensizlikle tiiretilmesi anlarmna gelen) revizyonist bir tiranhga
§iddetle kar§l c;ikti. Eski nesil Amerikan solcularmm Rusya'da ye
nilenen kapitalizmi gormemek konusunda dar gorii§lii oldugu ke
sindir; ama Marksist-Leninist bir dogmanm yolunu c;izecek olan
tiinel vizyonu da gurur duyulacak bir konu degil.
Tabi kadmlar pek c;ok erkekten daha once tiinelin dl§ma c;ikb,
c;iinkii kendimizi karanhkta bulduk, yeni Sol'un kor erkekleri ta
rafmdan yonlendiriliyor ve ayr:thyoruz. Devrim ic;in ev harumhgt,
ya da proleterler ic;in seks i§c;iligi, revizyonumuzun kendini ne ka
dar c;abuk yeniledigini gormek inanilmaz. Dlkenin dort bir ya
runda bagimsiz kadm gruplan, Sol'un yap1S1, liderleri ve solcu er
kekligm diger kahyalan olmadan c;ah§maya ba§ladl, onlarca ytl
bagimsiz ve e§ zamanh olarak farkh oolgelerden anar§istlerinkine
benzer orgiitlenmeler yarafu.
Emma Goldman'm tarzi ve cesareti kendini anar§ist saymayan
kadlnlar tarafmdan da takdir toplad1, � Emma c;ok hakhydl.
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<;ok az kachn Emma Goldman kadar erkeklerin korkusunu ka
zanch. Emma'run her s0ziinii kucaklamak i9n degil, onun ya§<lma
sevincinin ve giicin
i iin kaynagrru bulmak i9n onun iizerine <;ah§
rnarmz gerektigi a<;tl<br. Emma adh Red Terror'iin {K1Z1l Teror)
nikahsiz birlikte ya§<lmarun bir taraftan ve uygulayms1 olnlas1 te
sadiif degildir ki; kendisi kapitalist zincirlere herhangi bir Mark
sist <;agda§indan daha fazla bir hakaretti.
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SO SYAL DEMOKRASi VE ANAR$iZM

Charlotte Wilson

• ngiltere'de, medeni diinya genelinde kabul gormii§ modem kO
Itillill<lere bir <;are olarak one siiriilen sosyalizmin iki farkh yiize

sahip oldugu heniiz bilinmemektedir. Bir erkegm sosyalist oldugu
soylendigmde, onun var olan e§itsiz servet dagtlmurun ve ona e§
lik eden kotillill<lerin nedeni olarak iiretim ara<;lanrun ozel miilki
yetinin tekelle§mesini kastettigi ima edilir; ama onun inanarun fel
sefi temelleri ve bunlardan yaphgi pratik <;tl<anmlar her zaman ol
dugu gibi belirsiz kalrr. $u andaki mutsuzlugunu ya da nihai ko
nusunu anlamaya <;ah§madan, sadece §U anki sefaleti <;ozmeye <;a
h§an bu soziim ona sosyalistleri bir kenara koyarsak; sosyalistler
merkezile§en ve merkezile§meyen partilere, devletin partisine ve
federal komiin partisine bOliinmii§tiir ve bu politik farkhhk ilkeler
arasmdaki ciddi bir farkm di§a doniik bir ifadesidir.
Burada devletin sosyalistlerinin ve sosyal demokratlanrun
inan<;lan iizerinde fazla durmaya gerek yok; ingiliz kamuoyu on
larm gorii§lerine zaten Sosyal Demokrat Federasyonu'nun yaym
larmdan a§ina.
Kabaca soylemek gerekirse §U §ekilde ozetlenebilirler: Ko§Ulla
rmm yarahcrs1 olarak insan. insanm herhangi bir zamanda ahlaki,
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sosyal ve politik durumu tarn da ekonornik ko§ullann ol�tur
dugu �ydir. insarun geli§irni, en ki.ic;iik enerji harcamas1yla doga
dan en biiyiik geQin kaynagrm elde ebne yeteneginin artbnlmas1
ve bu §ekilde elde edilenlerin dagtbnu ic;in en iyi toplumsal di.i
zenlemelerin ke§fi anlamma gelir. �imdi bizim oni.imi.izdeki so
run, ti.im insanlara en eksiksiz keyfi saglamak i9fl insan varhgirun
d� ko§ullanru nastl degi§tirecegimiz sorunudur. \:ah§mak i9n
arac;lar elimizde hazrr olarak yatmaktadrr. Sefalet iiretim ara<;lan
run tekelle§mesinden kaynakland1, bu yi.izden topragi ve senna
yeyi devlete devredelim. Devlet §imdi oldugu gibi, smif kurahrun
motorudur; sadece ic;inden ge<;tigimiz ekonornik devreyi yans1ta
bilir. Gerc;ek Demokrasi ha1km kendi kendini yonetimi- ancak
sosyalizmle el ele ilerleyebilir. Halkm siyasi iktidara dogru ilerle
mesi bize ekonomik olarak onun kurtul�unu saglayacak bir kal
drrac; i§levi sunacaktrr. Devlet'in ashnda ohnas1 gerektigi gibi ol
mas1 ic;in ve Hiiki.irnet'in mekanizmasmm Devlet'in 0rgiitli.i gii
ci.ine don�mesinde oldugu gibi Devlet'in orgiitlii giici.inden ya
rarlanabiliriz. Ozyonetim ic;in orgiitlenen toplumun astl i§i, her bir
yurtta§m toplumsal emekteki paymi adil bir �kilde yiiklenecegi
ve kar§iligmda toplumsal iiriinii alabilecegi §ekilde iiretim ve mii
badelenin diizenlenmesidir.
Boylece insanlar d� ko§ullann degi§tirilmesiyle olmamas1 ge
reken bir yanh§tan ve baskidan kurtulacaktrr ve bu di§ ko§ullar
orgiitlii bir giic; tarafmdan yani Devletin oldugu gibi ele gec;irilme
siyle degi§tirilmelidir. Devleti ele gec;irmek ic;in siyasal arenaya
ginneli ve siyasal yontemleri kullanmahyiz; bir demokrasideki
politik yontemler, kitlelerin anlayabilecegi bir cazibe ile kazaml
mas1 gereken saytlarm giici.ine hakim olma sanab demektir. Sos
yal devletin yiice ideali d�iinceli azmhgm ahlaki anlayi§ma hitap
ediyor; ama ao ihtiyao ic;erisindeki goz ard1 edilen kitlelere nefret
ve yagmalama miijdesinin haberi duyurulmahdrr. insanlar, gO
niilli.i olan toplumsal yeniden in§actlar ic;in hem dinamik giicii
-
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hem de hammaddeyi saghyor ve bu yiizden herbiri kendi yolunu
bulabilmek it;in fusat bulabilecegi popiiler bir destek it;in kapl§l
yor. Diger siyasi \;atl§ma alanlannda oldugu gibi (geri kalan her
§E!Y e�it kabul edilirse) kazanan, en yiiksek sese, en kolay s0zciik
akl§ma, en luzh ve en iddiali �ilige sahip olandrr. Kazanani he
men kii<;i.imsemek daha ki.i� �ahsiyetlerin �i olur. Bir onceki
toplumda olan stati.i ve iktidar mi.icadelesi kendisini tamamen sos
yalist toplumlann i\;erisinde de tekrarlar. Bir tarafta otorite var, di
ger tarafta isyan ve ozgi.irliigun giivencesi oldugu varsaytlan bi9mler de �isel d�manhklarm motoru haline getiriliyor.
Boylece her bir illkedeki sosyal demokrasiler, ayru eski bulamk
siyasi izleri takip ederek (ki bu izlerden baztlan olduk\;a btl<trn.cr
drr) yeni bir Kudiis yaratmak it;in yola \;lkar. Sosyal demokrasinin
arzu ettigi Kutsal � eski tuglalardan, millk ve otoritenin har
andan �a edilir: ama tuglalar dI§andan diger taraftan goriinecek
§ekilde zekice ayarlanmalidrr. Ekonomide bireysel sermaye feshe
dilirse, sosyal demokrasi gelecege aittir; ama siyasette idari olarak
orgiitl� toplum anlaYJ§mda ge�e aittir.
Bir sosyal devlette y�yan insanlarm tarihi, ortak ya�armn ge
�tirdigi bazi dogal diirtiller arasmdaki bitmeyen bir yarl§manm
upuzun bir kayd1drr. Yava� bir ge�im ve rakip i\;giidiller arasm
daki rekabet, her insanm it;inde ve her toplumda kendini tekrar
e�tir. Bir grup diirti.i ya da digeri bireysel bir erkek ya da ka
dmda b�anya ul�tigmda, o ki�i toplum it;indeki bir taraf ya da
digeriyle saf tutmu�tur. Ancak \;Ogu durumda kesin bir zafer ka
zantlamaz: erkek ya da kadm, kendi dogas1Ill bilin\;li bir �kilde
ger\;ekle�tinneden, sosyal ve anti-sosyal arzularm arasmda sallil.lr
Kisa d0nemlere baktldigmda, toplum hayati ayru belirsizlik ve
dalgalanma etkisini t�1yor gibi goziikiir, ama bir biiti.in olarak ba
ktlrrsa, evrimin yav� yav� bir ��it diirti.iyi.i ortadan kaldirrrken,
digerinin artan etkinligini ge�tinne egiliminde oldugu a\;lk\;a go
rilliir.
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Bizim belirsiz bir §ekilde bilincine varmaya ba§lachgnmz ken.di
dogarruz ve etrafuruzdaki erkeklerin di.inyas1 arasmdaki i;a�ma,
anti-sosyal bir tekelle§tirme ve egemenlik kurma arzusu ile en
yiiksek ifadesini karde§likte bulan arzular arasmdaki (e§it erkek
lerin karde§ligi) i;a�machr. Bu fark, alturizm ve egoizm, benligi
mizle ve arkada§lannuzla ili§kimizi diizenleyen diirtiller arasm
daki farklarla ayru degildir bu fark, genel olarak insan ili§kile
rinde bencil olmak ya da olmamak olarak ifade edilen farki dile
getirmenin ba§ka bir §ekli de degildir. Bencil bir insan kendi rahat
hgt ve i;ikari ic;in digerleri iizerinde tekel ya da otorite kurrna giri
§irnde bulunmayabilir, ayru §ekilde bencil olmayan bir insan kom
§ularmm iyiligi ic;in onlarm kurallarma uymayi zorunlu bir gorev
olarak diiriist bir §ekilde kabul edebilir.
Egemenlik arzusu, insanm kendi arkada§lan arasmda daha iis
ti.in olma, digerlerinden aynlma ve iisti.inliiguni.in kabul edilmesi
ile daha iist bir yere yerle§me arzusudur. �inin kendi iisti.inlii
gune ya da onemine sebep olabilecek her ne varsa onu alma ve
siirdiirme arzusudur. ''Karde§lik'' ad1 altmda ozetlenen sosyal
diirtii ve arzular biiti.in bunlarm tarn tersidir. Bu diirtii ve arzular
bizi yakmmuzdakilerle e§it arkada§hk temelinde, doganm ve ko
§ullarm bize sundugu biiti.in hediyeleri payla§ma, fikir ve gorii§
leri, degerleri degi§ toku§ yapma, kar§ihkh bir anla§ma ve feda
karhkla ortak bir eylem iizerinde karar verme konularmda hare
kete gei;irir.
Bizirn i;agnmza damga vuran kendilik bilincinin yiikselmesi,
hem bizdeki hem de digerlerindeki §U anda gei;erli olan ve i;a�an
arzulan daha ai;ik bir §ekilde ortaya i;ikanr. Genel olarak bizi
kendi hizmetlerine ve yetersiz meydan okumalarma uydurmaya
i;ali§an baz1 yarabklara kar§1 ii;irnizdeki hiikmetme arzusunun,
e§itlik ve e§it ozgiiven temelinde bizimle kar§tla§an ba§ka birisine
kar§l e§it sosyal ili§ki duygusunun veya iii;iincii bir �inin salchr
gan ki§iligi tarafmdan i;agrtlan bir kendini savunma ii;giidiisiini.in
-
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§iddetinin bir §ekilde farkmday:iz. Bizi <;evremizde gordiigumilz
<;eki§rnenin ger<;ek anlarm hakkmda daha net bir anlaYI§a gotiiren
�y, ki§isel deneyirndir.
Boyle bir zorlarna, iistiin gii<; veya iistiin bilgelik, ilahi ya§arn
veya gereklilik, fayda ve uygunluk savunrnalannda hakh gosteril
sin ya da gosterilrnesin; ister dolandmcrhk ya da zorlarna bi9ffii
alsm, ister ge9ffi ara9anrun a\}k bir �kilde soyulrnas1 bi<;irninde,
isterse de topragm ve toplurnsal ernegm rneyvesinin yasal olarak
tahsis edilrnesi bi�de olsun, bu sava§ ozgiirliik ve insanm ya
da biitiin olarak insanl1gm insan tarafmdan zorlanrnasmdan kur
tul�u i�dir.
Bu ozgiirlii.k, her tiirlii ger�k ve e§it insan �kisinin zorunlu
bir onciilii ve teoride insan �kilerinin terneli olarak kabul edilene
kadar devletin sosyal birligi miirnkiin degildir.
Anar§izrn bu 9plak ger<;egm bilin� olarak fark edilrnesidir.
A<;gozlilliik ve tahakkiirn ruhuna kar§1 durur ve konuya il�kin bir
ahlaki UMrnazlik ilan eder. Gec;rni§teki zaferlerin �igmda, <;ok
sayida farkh ve kotii tanirnl� bir sav� alanmda kaz�
olan bu zafer, son olarak protesto bi9rnlerinde d�rnanm kar§1sma 9kiyor ve koruyucusunun irnhasIDl talep ediyor - yani yasa
nm. Kolelik ve serflik g�te kaldi, siyasal despotizrn Dogu'ya
dogru kii�iiyor ve anayasal rnonar§i goziirni.i.Ziin oniinde solu
yor. Dcretli kolelik ve siruf iistiinliigu rnahkurn edildi ve Burjuva
Parlarnentolarrmiz kendileri hakkmda hayata dair kom1§,rnak i�
en bilinen yoldalar, arna rnillkiyet ve hukuk krallara gilliirnserneyi
bir� olan kutsallik tarafmdan hala korunrnaktadir.
Millkiyet bireyin egernenligi ya da bireylerin e§yalar ilzerin
deki koalisyonudur; bu herhangi bir insanm iddias1 ya da insan
larm e§yalari kullanrna iddias1 degildir bu, yani intifa hakki <;ok
farkh bir konudur. Millkiyet zenginligm tekelle§rnesidir, herhangi
bir �yin sahibinin ona ihtiyacr olsa da olrnasa da diger insanlari
onu kullanrnaktan men etrne hakkidir. intifa hakki, kullamcrmn
-
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hakknu kar§tlayacak zenginliklerin kullarnlrnasrm i\erimler. Eger

bir ki§i zenginligm bir kismrm arkada§lanna kapabrsa (kullanma
d1gt ve kendi kullarumi i9fl gerekmeyen) bu biitiin toplumu do
landrrmak anlarmna gelir.1
Bir toplumun herhangi bir iiyesinin toplumsal zenginligm
payl�nruru adil bir §ekilde dile getirebilecegi iddialar: 6ncelikle
tiim yetilerini ve yetkilerini ge14;tirmesi ve bunlann etkinliklerini
sfudiirmesi gerekiyor. ikinci olarak bu servetin iiretimine elinden
gelenin en iyisini yaparak katkida bulunrn� olrnah. O�cii ola
rak (belirli bir maddeye gelince), onu ilk kez kullanma hakki ko
nusunda iddiada bulunrnak i9fl ki§isel emeginin biiyiik bir bOlii
miinii ortaya koymu§ olrnahdrr.
Birinci iddia, her bireyin iiyesi oldugu topluluga sosyal bir his
siyat duymas1 demek olan ve daha geni§ olan ii�ciiniin bir par
�as1drr; bu iddia bir insarun dogasmm elverdigi kadar (ve toplu
mun ara� kabul ettigi kadar) tarn anlarmyla bir geli§me i�
alan ve frrsat bulabilrnesi iddias1drr. Boyle bir geli§me i� gerekli
olan sadece bireyin kendisini yargtlayabilmesidir, her tikel or
nekte bu farkhla§rr. Ancak bu tfu bir frrsat en yiiksek mutlulugu
saglayacak en yiiksek geli§ime inanmak gibi, sosyal duygularumz
tarafmdan degil, ayru zamanda toplulugun ki§isel 91<arlan tara
fmdan te§vil< edilrnektedir; � bir toplulugun en gel�� iiye
leri kesinlikle bir biitiin olarak ona en faydah olanlardrr. En iyi ve
1 (Proudhon okulunun anladigi bi9mde) millkiyet, onu kullanan birisine �
bir harac; kesme arao, Otesi onu ba§ka tiirlii kullanmayan bir ki§i tarafmdan zengin
ligmkontrol edilmesi olarak tanimlanabilir. Bu anlamda bir ev sahibi tarafmdan izin
verilen bir alan onun millkiidiir, ama sahibi tarafmdani�enen benzer bir alan onun
malidir. (Editoriin notu). (�virenin notu: Burada ingilizce property ve possession
kelimeleri arasmdaki bir farktan bahsediliyor. Ama Tiirkc;e'de nastl ifade edecegim
konusunda kararsJ.Z kaldim. Kabaca possession'un daha kiic;iik, daha belirsiz ve ge
<;ici millkiyetler ic;in, ama property kelimesinin ise kesin ve siirekli, herhangi bir §e
yin tamanuna sahip olma anlarmnda kullantldigi s5ylenebilir. Bu ciimlenin orijina
linin ilk ooliimiinde property, ikinci yarismda ise possession kull�.)
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en kazam;h i§in yaptbnasllll saglayan yetilerin uygulanmas1 ic;in
saghkh bir arzu duyan k:i§i en geli§mi§ k:i§idir, bu arzu i;aba gos
termek ic;in en etkileyici uyanadrr. Genel iiretirnden miimkiln ol
dugunca servet alma arzusu tarafmdan saglanan bu uyana birisi
nin en yararh olan i§i ya da dogal olarak en yatkm oldugu i§i degil,
kendisine en iyi odeme yaptlacak olan i§i almak ic;in sadece daha
Cl..Z kuvvetli olarun degil ayru zamanda bir erkegm se9lmesine ne
den olur, bu se<;im de dogal olarak serserilik ya da daha degersiz
bir i§i;ilikle sonui;Ianan bir se<;imdir. Millkiin tekelle§mesine yone
lik faydaa savlar, hukukun vesayeti ic;in olmasa da, insanhgm
ic;inde yeti§en adalet duygusuna kar§l hukuku desteklemeye yet
mezdi. Yasalar kendi yapbnrnlanrun bir kisrm ile birlikte ozel
miilkiyeti ku§ahyor (bu yapb.nm onlann temsil ettigi varsaytlan
durumdan kaynaklarur), (mistik bir §ekilde) ki bu da soyut olarak
her zaman dogru olandrr. Kutsal kitapta viicut bulmU§ olan "i;al
mamahsm" emri, tekellere sahip olanlara ozel bir yapb.nm elveri
yor, ama onlann zenginligi kazantlrm§ ya da kullamlrm§ olabilir.
''Bu saygmm bir temeli vardrr, aslmda ali§ilrm§ ve arzu edilen
toplumsal ali§kanlik kodunu temsil etmeyen, insanhgm ortak ah
laki duygusu tarafmdan methedilen yararhhgi ali§kanlik haline
getiren deneyimin kabaca bir genelleme olarak belirli bir hukuki
ozii vardrr. Arna erkekler bu deneyimin gei;erli oldugu ko§ullann
her bir deneyirn ve her nesil ic;in degi§ebilir oldugunu unutmu§
lardrr. Bu sosyal ahlaka sahip olmak yazili ve sabitlenmi§ toplum
sal ilerlemenin oniinde bir engeldir, bunu bireylere fiyabna gore
dayatmak insanliga bir hakarettir. Bu birdenbire erkeklerin ozsay
gidan ve sosyal ii;giidiiden yoksun oldugunun varsaytlmas1drr,
onlan ahlakm kaynakland1gt bu esneklikten ve ayru zamanda or
tak ya§anhyi koruyan davram§lan ve bunun gelecekteki geli§imi
nin onemi ic;in sorumluluk duygusundan mahrum brrakmakhr."
Arna §U anda oldugu gibi, bu ii; hukuk ozii bile, hiikmetme ar
zusunun temsil ettigini iddia ettigi sosyal duygulara gore, daha sik
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kar§1t oldugu katlolarla Cl§In derecede ihlal edildi. Bilginin ilerle
mesinin toplurnsal duygularla miicadele etmenin yardumna gel
digi ye ahlaki anlaYI§IIlUZl geni§lettigi bir omegi ele alahm. SOzde
suc;lu olanlann davasrm kastediyorum. $imdi, meslekta§lanna
ofke duyan bireylerin, <;ogu durumda, kusurlu bir orgiitlenmenin
veya insan11gumz i9n utan<; verici toplurnsal dii.zenlemelerin
magdurlan olduldanrun farkmdayiz. Yine de bir kxsmrm soguk
kanhhkla acnnasxz bir �kilde katlediyoruz, <;i.inkii. bir cinayet ku
§atmas1 arunda insan hayatrm mahvediyorlar; zihinsel ve fiziksel
ge�im achna hi�bir fusat vermemek i9n problem ya§adtgmuz di
gerleri ve sonu� olarak herhangi bir sosyal emrin giiciinii hisset
me� olanlar, Michael Davitt tarafmdan tarif edilen bir sistemin
merhametine brrakxhyor, (ki§isel deneyirninden sonra), a§agtdaki
gibi2:
Cezai kolelik o kadar geni§ bir hale geldi ki, §U an biiyiik bir
cezalandrrma makinesidir, merkezi bir kontrolden, sorumluluk
tan, aynmahktan, hislerden ya da duyarhhktan yoksun olmas1,
su<;tan caydmcr olmadaki ba§ansxzhgx, su<;a yatkxn bir karakter
iizerinde tarn olarak don�tiirici ii bir etkisi olmamas1, hata yapan
insanlan (suc;lanna ragmen hala insan olan) ele almadaki astl egi
lirni nedeniyledir, bu egilim bir §ekilde onlan mekanik olarak di
siplin albna almrm§ tekdiize bir vah§iler seviyesine indirger.
Ve bunun i<;erisinde edindigimiz her �y dogal korku ve acrma
duygulanrmz1 bogar, <;i.inkii. yasalann i§i budur. ister canlx olma
yan bir dogada ister toplurnsal ili§kilerde gozlemle� olan seri
lerde olsun, ki§isel uyurnsuzluga maruz brrakilmadan dolayx hala
bizim i�de ya§ayan kaba bir o� alma i<;giidiisiiyle birlikte, her
hangi bir dogal yasaya kar§1 koyan cahil bir ki§iyi anlama istegin
den kaynakh insanlar aa �ekmek zorundachr. Ve bu kesinlikle bir
kediyi kuyruguna basarak tehdit eden ki§iye armalamasxna iten
2 Contemporary Review, Agustos 1883.
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durumdur. Boylece, bir insarun karde§lerinin ona kar§I olan tek
tutumu, kendisini ktsmen de olsa ki§inin yaralanmasmdan ve te
davi edilrnesinden sorumlu hissetmelerini saglayacak olan iiziicii
bir sempati duygusu oldugunda, hatalarmdan dolayi intikam al
mak ya da Odilllendirmek isteyen toplumun onayiyla kon�uyo
ruz.

Bu omek, mevcut kanunun sosyal duygulan temsil eden kii
� bir kismmm ihlal edilrnesiyle ne kastettigimi gostennek i<;in
yeterlidir. Ashnda, mevcut kanunlar insanhgm yoneticilerinin
eline dii§mii§tiir. Rahipler tarafmdan bi9mlendirilmi§, pratikte
halkm ahlaki duygusunu surunayi brralop onu a9kJama ve yiiriir
liige koyma hakkI oldugunu iddia eden ayncalikh sllllfm miilki
yeti haline gelene kadar, el becerilerinin smrrhhgi ve kabahgt ile
miicadele eden erkekler tarafmdan yonetilmi§tir. Dahas1 erkekler
kendi 91<arlan i<;in mevcut hukukun bir yigm diizenleme ile kap
lanmasiru emreden saygirun avantajlanndan da faydalandilar, bu
nun i9n yalruzca miilkiyetin tekelini desteklemek, tarumlamak ve
savunmak i9n ve onu destekleyen makineleri diizenlemek i<;in
var olana, yani Hiikiimete e§it bir §ekilde saygi gosterdiklerini id
dia ettiler.
0 zaman bugiinkii anar§izmin konusu budur. Anar§izm ken
disini, yasalarla korunan, Devletin orgiitlii giiciiyle desteklenen ve
baz1 insanlarda heniiz yikilmamI§ olan hiikmetme arzusuyla, di
gerlerinin (i;ogunlugun) bu konula ilgisiz kalmas1yla, genel olarak
korkakliklan, ahmakliklan ve bencilleriyle himaye edilen somut
millkiyet bii;iminde bir hiikmetme arzusuyla kar§1 kar§1ya bul
m�tur. Bu pozisyonda ahnacak pratik onlemler nelerdir? Biz
anar§istler ne yapaca&z?
Bu soruya tarn olarak bir yarut vermek bu makalenin smrrlarmi
a§makla miimkiin olabilirdi, i;iinki'i tarif ettigim mahkumiyet
mevcut toplumdaki ekonomik ve toplumsal egilimler arasmdaki
ili§kinin ortaya c;tl<anlmasiru gerektirecektir. �u an sadece zorunlu
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olarak c;ogu onemli tarb§mayi ch§anda brrakarak miimkiin ol
dugu kadar kisa bir �ekilde ozetleyecegun.
Once tahakkiim ilkesini kendi hayabnuzdan atmaya gayret
ediyoruz. Bir sonraki a§Clffiada bu devrim ic;in c;ah§an digerleriyle
ili§kiye gireriz ki bu bizim ic;in biitiin tekellerin ve devletlerin yi
k11mas1 ve iiretim arar;lanrun dogrudan i§r;iler tarafmdan ele gaj.
rilmesi demektir. Hedefimiz, umudun enerjisinin geleceginin tarn
bir bilinciyle birlikte, umutsuzlugun kurbanlanrun onlann silinb
lanrun gerr;ek nedenlerinin bilgisinin kafalanna dank edecegme
inanarak, ezilenlerin sessiz r;ighklanru bilinr;li bir �ekilde dillendir
mektir. Felc; edici olan sadece anla�tlmaz olandrr. i§e koyulacak
olan arar;lara gelince, bir umudu ve inana payla�anlann bagtmsiz
ili§kisinin yamnda onlar herkesin kendi frrsatlannda ve vicdanla
nnda yatar. B�kalanru zorlamak ic;in giic; kullanmak adil degildir:
Ama bu zorlamadan kac;mak ic;in diger arar;lar b�ansizhga ugra
�sa, giic; kullanmak sadece mazur gorillebilir bir � degildir,
aym zamanda ahlaki bir zorunluluktur. Herkes ozgiir olmak ic;in
kendisine ve topluma �1 borr;ludur.
Toplum zora dayanarak tekellerin daha rahat etmesini sagla
yabilir: Ama toplumun yeniden bic;imlendirilmesi bilinc;li ve ani
bir c;abarun degil, sessiz bir biiyiimenin eseridir ve eski olan yeni
onun yerini alacak kadar geli§memi§se attlmayacaktrr; Zaten,
mevcut egilimlerin dikkatli ve onyargisiz bir gozlemcisi ic;in, gele
cegm ozgiir toplumu ic;in bazi kavramlar ol�turmak miimkiin
diir. Federasyon, oz-orgiitlenmeli ve oz-yonelimli ticaret ve dagi
hm topluluklanrun, kendi emeklerini ortaya r;ikarmak ic;in ortak
bir sermaye kullanma ve bunu kendi aralannda pay�mas1 ve i§
r;ilerin goniillii birligi ��rrba yenilikler degildir. Ancak r;ikarlan
zorunlu ktlan, tiiketimde tekel degeri ve rekabeti olu�turan ve
millkiyetin sahibini yand�lanrun kaderinin hakimi yapan millki
yetin boyundurugundan kurtuldugunda, bu tiir birlikler ar;ik bir
bic;imde yeni bir atmosferde kurulacakbr. Herkes kendi hayabm

S o syal D em okrasi ve Anareizm 1 1 7 7

yonlendirdigmde ve ancak bu §ekilde kendi se�gi � ruhunu tii
miiyle verebilir ve i§ini en i�en am.ac; ve arzulanrun ifadesi haline
getirir ve ancak bu §ekilde emek haz ve onun iiriinii de bir sanat
eseri haline gelir.
Sue; ve ahlaksizhgm ki§krrbcr nedenleri olan liiks ve sefaletin
sona ennesiyle birlikte ve bunlann yerine insan enerjisi i9Jl ozgiir
bir alan ge9Jlce, azalan suc;Iu sayisrm, bilimin ve insanhgm emret
tigi gibi; yani yetenekli doktor ve he�irelerin goniillii olarak ozen
gostermesine ihtiyac; duyan zihinsel ve fiziksel sapmalan olan has
talar olarak tedavi etmek mi.i.mkiin olacakbr. insanhgm kolektif
ya§anurun ifadesi ve toplumsal davranJ!? standartlanrun gerisinde
kalan iiyelerin §artlanrun diizeltilmesi ile ilgili olarak, kam.uoyu
nun harikulade geli§imine dikkat c;ekmek yeterlidir, c;iinkii ko
n�ma ve basm serbest kaldigmdan beri, kanun veya hiikiimet ta
rafmdan desteklenmeyen toplumsal d�iince ifadelerinin ve ahlak
kurallanrun farkmda olmak, ezici olacak �dar giic;lii bir baski uy
gulayabilir ve herhangi bir polls memuru tarafmdan benzersiz bir
hizla harekete gec;irilebilir. Ashnda bunlar ortak y� dogal bir
sonucu oldugu i9n ancak daha yiiksek bir killtiirle �tlanabilen
bireysel ozgiirliige kar§l ciddi bir tehlike ol�turur.
Bu durum anar§izmin bir sistem olmadigt am.a insani geli§me
teorisi oldugu soylendikten sonra gelir; iitopyacr bir gelecek hayali
degildir aksine §imdiye dair bir inan�; toplumun maddi ko§ul
lanmn degi§tirilmesiyle biitiin insan hastahklari i9n bir koca kari
ilacr degil ahlaki korliigiin onyargtlanmn gerisine yerle§mi§ aktl
ve deneyimin i§aret ettigi belirli d�manlara kar§l bir protestodur.
Bu protesto, bu teori, bu inane;, insanlann bir giin hayatm giizelli
gini oldugu gibi gorebilecegmden emin bir §ekilde ya§amm her bir
alanmda devam. ediyor.
[The Practical Socialist, 1. Git, Say:t 1, Ocak 1886]
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Sosyal izm Ned i r?
Giri�
ingiltere tarihinin son ii� yiizylh siyasi, tamnsal ve endiistriyel bir
devrimle nitelendirilir.
Reformasyon doneminde, �ok biiyiik onem ta§1yan tiiccar Slnl
fuun kentlerdeki yiikse�i, Kilise ve baronlar suufma kar§l Kralh
gm astl giiciinii olU§turdu. i� sava§lar ve 1688-1689 devrimi, biiyii
yen orta suufm da eri§ebilecegi dogrudan siyasi bir etki birakb; bu
yiizyihn erken donemlerinden itibaren, orta suufm refalu, temsili
hiikitime lerin aractligi ile Devletin iistiin giicii haline geldi. Bu
arada, Gill Sava§lan'nda ingiliz baronlarrmn irnhas1 ile tamamla
nan feodal sistemin ytl<tli§1, iilke topraklanrun biiyiik bir kisrmru
kralm emrine brrakma egilimindeydi; Reformasyon kilisenin top
raklanmn biiyiik bir kisrmru Tudor'lann sevdiklerine ve destekc;i
lerine odill olarak verilen millklere ekledi. Bu donemde Roma Hu
kuku'na ilginin yeniden canlandmlmas1yla Kuzey Avrupa'ya ge
tirilen yeni miilkiyet fikirlerine gore, bu mallar ozel miilkiyete ve
rildi, sadece kralhgm aidatlanna tabi olma 1645'te kaldrrtld1 ve
1660' da genel vergilendirmeyle, kraliyet geliriyle yer demtirdi.
Bu diizenlemelerde eskiden topraga yerle§ffi koyliiler fikri tama
men goz ard1 edildi. Sonu�a koyliileri, kiralik i§�er, serseriler ve
yoksullar haline getiren topraktan siirilelm ler ya§andi. ingilizlerin
biiyiik bir kisrmrun kendi topraklan iistiindeki yasal haklanrun
yok olmas1, ortak topraklann c;itlenmesi, on sekizinci yiizytlda ve
bu yiizytlm ba§mda ger�ekle§en, kiracrlar tarafmdan i§lenen geni§
topraklann oniinde en.gel gorillen kii� c;ift�erin ortadan kald1nlmas1 ile tamamlandi. Dolayis1yla ingiliz koylilleri iicretli prole
ter i§�ere donii§tiirid
il ii, yani kapitalist iiretimin elinin altindaki
hazrr bir araca donil§tiirid
il ii.
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Kuzey ve Giiney Amerika'run ve Omit Bumu etrafmdan Hin
distan'a ge9§in ke9fedilmesi, ardmdan ortaya c;tl<an somiirgecilik
donemi ingiliz giri9irnciligi ic;in yeni alanlar a�b. 18. yiizytlda bu
har makinesinin icat edilmesi, tanm sistemimizi oldugu kadar sa
nayi sistemirnizi de tamamen degi§tirdi. Oreticinin kendi senna
yesinden faydaland1gi kiic;iik sanayilerin yerini, i§ooliimiiniln
sonsuz kiic;iik par�alara oolilndiigu, i.§9 ve sanayinin bo9andigi,
kafa ve kol emeginin tamamen aynldigi, sennayenin kar i<;in, i§e
ginne hakkI ic;in emegm rekabeti ile birlikte siirdiirillen daha ge
ni§ �apta bir fuetirn ald1. Kitadaki sanayiyi kontrol eden Napolyon
sava§lan, ko9ullann maliyetini yiikselterek, evdeki tanmsal kan
artbrarak ingiltere'nin icatlanrun kendisine sagladigi ticari geli
§irndeki avantajlanru korumasrm sagladi; ba11§ ilan edildigmde,
kendisini dilnya pazarlanrun metresi yapmak i9n yeni makine,
ula§un ve ileti§irn olanaklanndan yararlanabilecek bir durum
dayd1. Serbest ticaret geliri, ingiltere'ye son zamanlara kadar bu
konumunu sfudiirmesi ic;in olanak sagiadi; ama i§aretler arbk
onun solmakta olan iistiinliigiiniln (ve bununla birlikte sennaye
i9n kar oranlan ve iicretli emek�erin istihdarm i9n ortalama ye
terliligm) yok olacagiru gosteriyor.
Bu ekonomik ve siyasi devrimden, bizirn ulusal zenginligi
mizde devasa bir arb§ ve onun toplumsal dagtlunrmn yetersiz do
gas1 ortaya 9kb.
Modem ekonomik sistemlerin dayandigi temel, toprak ve ser
mayenin (fuetim ara�lanrun) bireyler aracrhgiyla tekelle9mesidir.
Bu tekelle9me, yani sahiplenme intifa hakkindan farkh olarak, §id
det ve a9k bir §ekilde lursizhk zamanlannda ortaya 9kb ve � an
tekelci srmflann kendi giivenligi ic;in giderek yiikselen bir §ekilde
iiretilen ekonomik ve politik bir sistemle korunuyor. Dolayis1yla
millkiyet ara9an ile millkiyete sahip olanlar, millkiyetsiz olanla
nn zorunluluklanndan avantaj sagiamak ve onlann emeklerinden
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sadece hayatta kaJmaya yetecek �kilde bir pay elde etmelerini t�
vik ederek etkinl�ti. Emek giiciinden ba§ka bir �yi olmayan ki§i,
artan niifustan kaynakh rekabet nedeniyle her zaman daha d�iik
bir seviyeye egilimli olarak emegini satar. Ote yandan, bu ii.cretin
�9].erin artan gajm standartlan konusundaki ISran ile artabile
cegi ve bazen art!:l.gt dogrudur; ama makineler ki§isel becerinin
ayaguu kaychrmaya meyilli oldugu i9fl vasifsiz �9].er devamh ar
tan a9i1< seviyesindeki iicretler i9fl birbirini satmaya zorlandi. Pi
yasadaki bu arh deger emeginin varhgt, kapitalist iiretim i9fl bir
zorunluluktur. Bu sadece kapitalistin �9].erini, iiretimdeki aslan
paynu ona brrakmalan i9fl zorlayabilecegi �ah§an emek9].erin
arasmdaki rekabetin sonucudur. Toprak sahibi ve kapitalist smif
tarafmdan, �9].er tarafmdan iiretilen deger ve aldiklan iicret ara
smdaki farka el konulur; her bir bireysel ev sahibi ya da kapitalist,
diger arazi sahipleri ve �verenlerin kabul edecegi rekabet 01�
siinde �isel pay:rm elinde tutar. Bu rekabet iiretici olmayan smif
lar tarafmdan kar, faiz, kira vb. olarak emilen bir arh-degeri (eme
gin iiretimi ile onun iicreti arasmdaki fark) tiiketici olarak �ere
dondiirmektedir; ama ya§amm tek bir yonde artan ucuzlugu, me
sela ekmek ve manav iiriinlerinin ucuzlamasi, diger iiriinlerde
mesela kira ve ette artan pahahhk ile dengelenme egilimildedir,
ooylece �9].er i9n ger�ek olan yine ayru a9tl< seviyesinde kalmaya
devam eder. Sendikalar ve onlar gibi emek birlikleri ve son za
manlarda �ok vurgulanan yiiksek bir konfor standard1, sadece
daha yetenekli ve ihtiyath bir grup i�� belirli alanlarda (heni.iz
makinelerin yetenegin yerini almadigt alanlarda) dalgah ve belir
siz iicret �larmi talep etmesine izin verilerek �ledi. Ama meka
nik kurumsalla§manm hizla artmas1, ��itli spekillasyon bi9mle
rinde ticari kumarm ge�mesi alarnu, para piyasasrmn manipii
lasyonu, siyasi olarak ipleri elinde tutma, Cl§In iiretim, yinelenen
enflasyon donemleri, kullanrm i9n degil kar i9n iiretimin zorunlu
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sonucu olan depresyon, her giin i§c;ilerin konumunu daha d a gii
vensiz lolrnak i9fl birikiyor. Biitiin bu durumlarda i.§9 ba§kalan
run davranI§lanrun c;aresiz ve sorurnsuz kurbarudrr; kendini bir
kann�a i9fl satmaya zorland1 ve sonuc; olarak kendi hayabrun
rehberligmden ve kendi emeginin yonlendirilmesinden mahrum
kaldi.
Ama ulusal refah i9fl Oliimciil ve i�iz gezen ve c;�an nilius
i9fl onur kmcr olan ekonomik ko§ullann bu evrimi, bunlann c;O
ziimiiniin teminab olan egilimleri beraberinde getirir. :4;c;ileri bii
yiik �lerde yigan ve kar§ihkh olarak iiretimin biitiin dallarrm
birbirine bagunh ktlan Biiyiik Sanayi, emegi toplumsalla§trrdi ve
i§birligi i9fl yolu hazrrlad1.
Giidillenen sosyal duygulann bilinc;li bir §ekilde yiikselmesi ve
Demokrasiye dogru temsili sistemlerin kac;rmlmaz geli§mesi sO
miirillen srmflann yararma Devlet miidahalesi ile sonuc;Iarur. Egi
tim ve siyasi iktidar, ezilenlere toplumsal ko§ullarrm yasal yon
temlerle de�tirme olaswgiru onerme aracr oldu ve bu yonde za
ten var olan ingiliz sosyalizmi tarz1 temel olarak bu giine de ta
§IDdi.
Medeni diinyanm diger bOliimlerinde, iktisadi problem daha
uzun bir siiredir ve daha bilimsel olarak tarb§tld1 ve sosyalist dii
§iince iki farkh okulda §ekil ald1, Kolektivistler ve Anar§istler. in
giliz sosyalizmi heniiz kolektivist ya da anar§ist degildir, siyaset
ac;ismdan srmflandrrtlmak i9fl heniiz yeterince belirli de degildir.
Ama ingiltere'nin bilinc;siz sosyalistleri, kendi konumlarrm ke§fe
diyorlar, onlar da muhtemelen iki partiye aynlacak: Giic;lii bir
merkezi yonetimi destekleyen kolektivist parti ve yonetime kar§1
bireysel inisiyatifi savunan kar§l dengeleyici bir anar§ist parti.
Boylesi bir tarzda, ilerleme ve istikrar, sosyalizmde muhtemelen
insan dogasmdan sokiilemeyecek olan muhafazakar ve ozgiir
liikc;ii ic;giidillerin (Tori and Whig instincts) c;ab§mas1yla giivence
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albna ahnacakbr. Bu olasilik fikri a<;1dan, her iki partinin de teori
leri ve idealleri, §U an formille edildigi gibi, a§agidaki §ekilde izah
edilecek: ingiliz sosyalistlerinin biiyiik bir los:nuru:n herhangi biri
sine kattlm� oldugu ama sadece bilin�iz olarak birine ya da
digerine egilimli oldugu dikkatli bir §ekilde goz oniine aluunah

drr.

K o l ektivizm
Bebel'in Woman in the Past, Present and Future kitabmdan ozet
lenmi§tir.
Dagihmdaki mevcut e§itsizligm ve iiretimdeki mevcut karma
§anm albnda yatan sebep olarak iiretim arac;Ianrun tekelle§mesi
gec;mi§ ve §imdiki ekonomik ve toplurnsal geli§menin incelenme
siyle karutl�br. Kolektivistler toprak ve sermayenin kontro
liinii Devlete ya da idari a<;1dan orgiitlenmi§ olan topluma transfer
etmeyi onerir, bizim bildigimiz kadanyla Devlet (tekelin devanu
i9n bir orgiitlenme) kamula§branlarm kamula§bnlmas1yla kendi
sini fesh edecektir. "insanlarm hiikiimeti, §eylerin yonetimi ile yer
degi§tirecektir."
Kolektivist Devlet makinesi, her bir yerel komiin ya da bOlge
deki yiiritm
i e komitelerinden olU§acakbr; sanayinin her bir bran
§lill temsil eden, kisa zamanh �ali§ma siirelerine sahip, evrensel oy
kullanma hakkI ile se9lmi§ ve srradan i§�erle aym §ekilde odeme
yaptlan; bu §ekilde se9lmi§ ya da yerel komiinal konseyler tara
fmdan dogrudan atanmt§ delegelerden olll§an merkezi bir yii
riitme komitesi. Bu komiteler zorunlu olan yerlerde orta diizeyli
ta§rah komitelerle tamamlanrr.
Bu yiiritm
i e oznesinin i§i, toplumun kaynaklanmn, ihtiya9an
nm hesaplanmas1 ve toplanan istatistiklerin kar§tla§bnlmas1 yo
luyla iiretirni tiiketim i9n diizenlemek olacakbr. Bunun gibi ista
tistikler, bugiin biit� ve biiyiik firmalarm ticari giri§imleri i9n
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materyalleri, gelecek toplumda ise toplumsal emek ii;in standarch
saglar. Bu istatistikler giinliik toplumsal emegi belirleyecek, top
lumsal emegm belirli bir donemdeki miktan, toplumun ihtiya9a
nrun geli.§imi ile iiretim sanabrun ilerlemesi ve iiretim sanatlan
arasmdaki ili.§kiye bagh olacakbr. Her bir ki.§inin ve herkesin 9ka
nna uygun olacak §ekilde, gereken zahmetin miimkiin oldugunca
kisalttlmas1 i� olacakbr. Bu nedenle, emek tasarrufu saglayan ci
hazlarm ve daha gii9ii motorlarm geli.§iyle §U an i.§9J.erin ilgisinin
eksikligi ile desteklenmeyen bul� ve yarabcrhk t�vik edilecektir.
Uretim sadece tiiketim ii;in olacak ve kar amacr giitmeyecek,
boylece meta ahm satnru da olmayacakbr. $eylerin toplumsal de
geri, ortalama ko§ullarda onlan iiretmek ii;in gereken <;ah§ma sii
resinin ortalama uzunlugu ile ol<;iilecektir. Bir alandaki on dakika
hk toplumsal hizmetin ortalama degeri, digerindeki on dakikahk
toplumsal hizmetle de� toku§ edilebilir olacakbr. Her i.§<;inin
emegi, bu tahmini standart ortalamasma gore emek notlan ve za
man sertifikalan ile odilllendirilecektir; her birisi kendi bireysel ih
tiya9ariru kar§tlamaya yetecek kadar <;�abilir ve daha sonra za
manrm ve kazanchklarmi istedigi §ekilde kullanmakta serbesttir.
Bu iicretlendirme sisteminin ger<;ek e§itligme gelince, her i.§9 ter
cih ettigi iiretici meslegi se<;mekte ozgiirdiir; tiim fiziksel ve zihin
sel avantajlar saglanchgmda, hangi i.§levlerin se9J.ecegini belirle
yen kapasite farkhhklan <;ok belirsizdir. Bununla birlikte, emek ar
zmm talebi kar§tlamachgt durumlarda, yonetim ytlm belli sezon
larmda kasabadaki ya da §ehirdeki ihtiya<; duyulan i.§9 sayisim ye
niden diizenlemek ve buna miidahale etmek zorundadrr. Ancak
insarun refahi kann yerine ge<;tigi zaman, her tiirlii emek hem ke
yif verici hem de giivenlik a95mdan herkesin ilgisini <;ekecektir;
madencilik, denizcilik, fabrika i.§i vb. §U an akla hayale gelmeyecek
bilimsel, slhhi ve sanatsal ko§ullar albnda ger<;ekle§tirilecektir,
<;iinkii onlarm giri§leri bireysel kapitaliste bir §ey odemeyecektir.
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Emek i§9J.er tarafmdan se9J.en ve e�it iicret alan ustaba§tlar tara
fmdan yonetilecek ve bu ofis muhtemelen herkes tarahndan dol
durulacakbr.
Tiiketim mallanrun degi§imi, idarecinin kontrolii albnda ortak
bOlge depolanndan yaptlacak; i§e yaramayan aractlar emegm
iiretkenligmden azat edilecek. Bu degi§iklik neye yaradigi �iipheli
olan mallann oraya buraya gereksiz yere gei;i�ini onleyerek nak
liye hizmetini de basitle�tirecek ve bOylece yonetim nakliye-ula
�rm ara-;;lanru niifusun yerinden yonetimini kolaylCl§bracak �
kilde geni§letebilecektir.
Topragin ozel millkiyetinin, ozel millkiyet rejimi albnda ele
ahnd1SJ. temelden daha geni§ bir temelde fiziksel bir problem ola
rak ele almmas1 sagianacakbr. Topragin en yiiksek verimi, sadece
ulusal ve uluslar aras1 antmaya elveri§li topografik ko�ullarda ol
dugu gibi, kii-;;iik topraklar ii;in harcanan beceri veya bakrma da
bagh degildir; mesela yiikseklik, ormanlar ve su kaynaklan gibi.
Sulama, drenaj, diizle�tirme, aga-;; kesme ve yeti§tirme, kanalizas
yonun ve diger giibrelerin bilimsel olarak kullantlmas1yla topra
gin kimyasal i-;;eriklerini degi§tirme gibi alanlarda toptari ne gibi
ge�meler olacagiru tahmin edemiyoruz.
Sonu-;; olarak toplumun orgiitlenmesi yCl§h ve hastalann ihti
ya-;;Ianni, siitten kesilip YCI§ almaya ba§layana kadar -;;ocuklann
beslenmesini ve egitimini, hem erkek hem de kiz -;;ocuklan ii;in zo
runlu fiziksel, entelektiiel ve teknik egitimi kar�tlamahdir.
Yeni sosyal ve ekonomik ko�ullann gerektirecegi acil yontem
lere gelince, Kolektivistler bu konuda biitiin siyasi eylemleri kii
-;;Urnseyen ve evrimin radikal degi§imi getirecegi am bekleyen
Devrimciler ve �imdi oldugu gibi Devletin orgiitlii giiciinii siyasi
eylemle kullanmayi ve onu olmas1 gerektigi gibi bir devlete dO
n�tiirmeyi hedefleyen Oportiinistler olarak ikiye ayrtlrr.
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Anar�i z m
(Londra anar§istleri adma C. M. Wilson tarafmdan hazrrlaruru§.)
Anar§izrn sosyal ili§kilerin ekonomik ve materyalist yonlerine
Kolektivizrn kadar onem veren bir insani geli§im teorisidir. Ama
var olan kotiiliiklerin en ac;tl< sebebinin ekonomik oldugunu gO
zetse de anar§istler sosyal problemden kurtulmanm yolunun bi
reysel oldugu kadar toplumsal, ch§sal oldugu kadar ic;sel, bizim
emrimizde olan biitiin deneyimlerin e§it bir §ekilde dii§iinillmesi
olduguna inanrr. Ortak ya§am, �ab§an yonlerde iki sosyal i�gii
diiyii geli§tiriyor, bizim dii§iince ve eylemdeki deneyim tarihimiz
her bireydeki bu �eki§menin ve onun her toplumdaki yansrmas1run kaydidrr. Bir egilim hiikmetmeye dogrudur, ba§ka bir deyi§le,
bu yakla§rmla ger�ek bireyselligm zayiflad1guu, bo§aldigrm ve bir
yokluga indirgendigini gormeden daha a§agtda olanm ve digerle
rindeki benzer benlige kar§1 duyarh benligm onaylanmasma dog
rudur. Diger egilim e§it karde§lige ya da daha biiyiik ve dogru
olan tek bir insani benligm kendi kendini tamamlanmasma dog
rudur ki bu da tiim dogayi kapsar ve sadece atomik bireysellik ya
rulsamasuu �ozer.
Anar§izrnin i�erimledigi zorlama, daha iistiin bir gii� ya da bil
gelik bahanesiyle, tannsal hak ya da zorunlulukla, yarar ya da
menfaatle hakh 9ksm ya da i;tl<masm, ister zor isterse de diizen
bazhk, ister keyfi bir yasal sisteme, ya da keyfi bir ahlaki standarda
tarn bir uyum, isterse de topragm evrensel dogu§tan hakki ya da
toplumsal emegm meyveleri bi� alsm, anar§izrn bu egilimler
den ilkinin oliimcill bir ger�ek sosyal birlik oldugunun ve her za
man oyle oldugunun farkma vartlmas1drr. Bu egilimle uzla§mak,
daha geni§ bir yararhhga kar§I daha dar olaru se�ektir ve bireyin
diger insanlarla kendisini tek hissetmesini saglayan ahlaki geli§me
olanaguu ertelemektir. Organik toplum, bizim onu algtlamaya
ba§ladiguruz kadanyla, ger�ekle§ebilir bir idealdir.
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Bu zorlayia egilirnin onde gelen belirimleri, §imdiki zaman
i<;in Miilkiyet'tir, ya da diger §eyler iizerinde egemenliktir ve di
gerlerinin onu kullanma iddiasma itiraz etmektir. Otorite, insarun
insan tarafmdan yonetilmesi, �oguruuk ilkesinde somutla§Illl§br;
temsil teorisi, bir yandan bireyin kendisini koruma iddiasrm kabul
ederken, onu §imdi toplum demek olan hayaletin golgesi ktlar.
Sonu� olarak anar§izmin ilk hedefi, bireysel insarun yiiceligini
iddia etmek ve onu iyile§tirmektir. 0, insanlann tesadiifi srmrla
malann her tiirlii tasvirinden kurtulmas1yla (ekonomik, politik ve
sosyal), ve ooyle yaparak zaten insanlari birbirine kilitleyen ger�ek
toplumsal baglari astl giicii i<;inde goriiniir yapan ve fark edilme
mi§, sahip oldugumuz bunun gibi ortak kantlann asil temelidir.
Bunu yapma arac;Ian her insarun bilincinde ve se�erinde yatar.
Bu yaptlana kadar, toplumun yeniden orgiitlenmesi i<;in herhangi
bir belirli oneri sa�drr. Yiikselen egilimlerin gozlemlenmesin
den toplumsal yeniden yaptlanmarun olas1 gidi§atmm sadece ge
ne! bir teorisinin taslagi �ilebilir.
Anar§istler, Devlet'in var olan orgiitlenmesinin sadece tekelle
rin 91<arlan soz konusu oldugunda zorunlu olduguna inamr ve
hem tekelin hem de Devlet'in ortadan kalkmasrm hedefler. "Ure
tim siireci yonetiminin" merkezile§mesini, sadece belirsiz olan ge
lecek kavrami iizerinde temsil yoluyla var olan orta srmf hiikiime
tinin yansrmas1 olarak kabul ederler. Anar§istler daha �k ortak
bir sermayeye yarayacak goniillii iiretici ve dagtha ili§kileri arar
lar, gev§ek bir §ekilde birle§tirilmi§ ticaret ve bolge topluluklan
eninde sonunda hem iiretim hem de tiiketimde ozgiir komiinizmi
tamamlar. Zenginligm zorunlu olarak toplumsal oldugu ve birey
sel bir iiriin olmadigi endiistriyel bir toplumda, herhangi bir bire
yin ooyle bir servetteki payim adil bir §ekilde ortaya koyabilece
gini iddia eden gorii§e inanrrlar: ilk olarak ona ihtiyacr vardrr.
ikinci olarak, yeteneklerini en iyi §ekilde kullanarak zenginlige
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katkida bulunmll§tur. O�ciisii (herhangi bir ozel makale ile il
gili olarak) kendi ki§iliginin biiyiik bir kismuu yarabh§mdan en iyi
§ekilde yararlanabilecegi bi9rnde yonel�tir. Zenginlik ve birey
arasmdaki �kinin bu kavramnun, zorla kabul edilen bu d�iin
cenin yerine ge<;mesine izin verildiginde, zenginlik sahibi olmarun
dogal avantaj1, ba§kalanrun onu kullanmasrm engellemektir. Her
i§i, dogasll11Il onu yonlendirdigi gibi yapmakta tamamen ozgiir
olacak ve yani tiim ruhunu �gi i§e yoneltecek ve onu en yogun
ama� ve arzusunun kendiliginden ifadesi haline getirecektir. Bu
ko§ullar albnda, sadece emek haz haline gelir ve onun iiriinleri bir
sanat eseri olur. Makine gibi diizenliliklerle birlikte �ah§an biitiin
zorlayicr orgiitlenmeler bu idealin ger�ekle§mesi konusunda kac;i
rulmazdrr. Miikemmel olarak ozgiir olan insanlann birlikte kendi
liginden bir makine kesinliginde �ah§abilecegi hi�bir zaman ispat
lanamadi. Kendiligindenlik ya da yapay diizen ve simetri feda
edilmek zorundadrr. Kendiligindenlik ya§amm kendisi oldugu
ic;in. herhangi bir devrin diizeni ve simetrisi ya§amm ge9ci olarak
giydigi bi9mlerdir. Anar§istler endiistrinin bilimsel diizenlenme
sinin Kolektivist hayalinin ISkartaya c;ikarttlmasma, heniiz ger�ek
le§memi§ ko§ullar i9n yeni formiiller bulmaya dair korku ta§1maz, dii§sel olan i9n ozsel olam gozden c;ikanyorlar.
Benzer bir aktl yiiritm
i e toplumsal ili§kilerin ahlaki boyutu i9n
de ge�erlidir. Bildigimiz gibi su�, otorite tarafmdan dayablan ya
pay ve hatah toplumsal diizenlemelere dahil olan insani arkada§
hk iizerinde bir gerilimin semptomudur ve onun temel sebebi ve
yapbruru tekelle§me ve Devlet'in ytl<tlmas1yla ortadan kalkacak
br. Hatah bir ak1i ve fiziksel geli§menin sonucu olarak su�, kesin
likle daha bilimsel ve daha insani bi9rnde ele ahnabilir, kaba kuv
vetten �ok, karde�e bir bbbi tedaviyle ama ayru zamanda ince
likle i§lenmi§ ve gizlenmi§ olarak ele ahnabilir.
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Toplumun ortak y�arrurun ifadesine ve ahlaki geli§menin or
talamasmm gerisinde kalanlan yi.ikseltmek i<;in pratik ikna ve yar
dnn konusuna gelince, platform ve basmm ozgiirliigunden bu
yana, orgiitlii §iddet tarafmdan yonetilen yazih yasalann yardmu
olmadan hi-;bir suni makinenin toplumsal kararlan ve sosyal dav
ranl§ kurallanru uygularnak i-;in gerekli olmad1guun farkmda ol
mak i9n, kamuoyunun muhte�m geli§imini not etmek gerekir.
Ashnda keyfi snurlarnalar ortadan kalkbgmda, evrensel vasathk
kurahrun bu bi911li bireysel bagrmsizhk i<;in ciddi bir tehdittir ve
her zaman da oyle olmu§tur. Ama bu dogal oldugu ve mi.i§terek
hayatm yapay bir sonucu olmad1gt i<;in, buna sadece daha geni§
bir ahlaki killtiirle kar§t koyulabilir. Asmda, keyfi srrurlamalar or
tadan kalkmca, evrensel vasathk kurahrun bu bi9ffii, bireysel oz
giirliik i<;in ciddi bir tehlikedir ve her zarnan ooyle olmu§tur; ama
genel olarak hayatm suni degil dogal bir sonucudur, ancak daha
geni§ bir ahlaki killtiir tarafmdan onlenebilir.
Anar§izm bir Otopya degildir, arna sosyal fenomenin bilimsel
gozlemine dayanan bir inan-;trr. Onun i-;erisinde otoriteye kar§t bi
reyselci b�kaldm, Radikalizm aracrhgtyla bize miras �hr. Ve
Herbert Spencer felsefesi ve Kolektivizmin iiretim ara-;!armm ozel
millkiyetine kar§t sosyalist ayaklanma, ortak noktalanru bulur.
Bu, Emerson'un dedigi gibi, "her bir iiyesinin insan11gtna kar§tt
olarak her yerde gizli bir antla§ma" olan toplumun ger-;ek ch§ili
gina kar§t ahlaki ve entelektiiel bir protestodur. Onun ama9ann
dan birisi, sosyal, politik ve ekonomik insan varhguun her bir bO
liimiinde bir devrim yaratmak i<;in dogrudan eylem yoludur. Her
insan bunu kendisine bor-;Iudur ve ozgiir olmak i<;in diger insan
lara bor-;ludur.
[Sosyalizm Nedir (What Socialism is), Fabian Society,
B� Numaras1: 4, Haziran 1886]
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Anar�istlerin i l ke l e r i ve A ma� lari
Anar�ist baki;; a95nun dipnotu sosyal ya§atmn tahribata ugrarna
snun insarun diger insanlann egemenligme ginnesinin sonucu ol
dugu iddias1drr. Hiikmetrne ruhu siirekli olarak toplumu par�
larna egilirnindedir aynca, kan§ikhk ve diizensizligm temel ne
deni olan par�alayia unsurdur.
insandaki kendi emsallerini yonetrne, kendi istencini onlann
istenci iizerinde dayatrna ve kendi iistiinliigiinii kabul ettirme
diirtiisii, insan yiiceligini, dogamn birligmden ayn olmayan bir §e
kilde insanm birligini, ortakhk kunnu§ olan insanliktan aynlma
dan bireysel insamn yiiceligi ve kendiligmdenligini onaylamak
i9n, saghkh bir diirtiiniin cahilce bir yanh§ yonlendirilmesidir. Bu
diirtiiniin yanl1§ yonlendirilmesi, dogaya ve dogal siire9erin yon
temine dair bilgi eksikligi ile te§vik edilir, bu bilgi eksikligi di§1rmzdaki dogada ve insamn i9nde idrak edilmemi§ bir giiciin bii
tiin d�avurumlarnun babl korkusundan kaynaklanrm§br. Bu
korku daha gii9ii ve kurnaz olan insan rrknun kendi egemenligini
onaylatrnasma yaradi.
Bilgi yonetilen kitlelere niifus ettigi i9n kitlelerin, rahiplerin,
hukuk� ya da sava§9lann yonetimlerine bagunhhklan
azaldi, biitiin otorite bi9mlerine kar�1 ayaklandilar ve otoriteye
daha az toleransh davrandtlar. Bireydeki ve kitlelerdeki bu ayak
lanma ruhu, egemenlik ruhunun zorunlu ve dogal bir meyvesidir,
insan yiiceliginin onaylanmas1 ve toplumsal hayabn kurtaricis1drr.
Anar§izm bu ger�ekligm fark edilmesi ve kabul edilmesidir.
Toplumsal ban§ ve sosyal geli§imin tarn olarak saglanmas1 her
akh b�mda y�kinin kendi dicyiincelerini yonlendirme sorum
lulugunu eline almasma baghdrr. KonU§ma ve eylemin herhangi
b�ka bir bireyin ya da bireyler toplulugunun istegi ile degil kendi
vicdannun yasas1 ile yaptlmas1drr.
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insarun izdrrabll11Il en biiyiik sebebi olarak egemenlik ruhunu
ve toplumsal hayabn orgiitsiizliigunii d�diigumiizde, anar
§istler onun ba§hca s0ylem bi9rninin kar§Ih olarak millkiyete kar§1
sava§I dile getirir - i;oguruugun kurallari ile iiretilen ve yonetilen
hukuk bii;imi olarak millkiyet.
Millkiyet toplumsal zenginligm tekelle§mesidir; bireysel bir
hak iddias1 sadece bu zenginligm kullarunum degil aym zamanda
digerlerinin onu kullanmamas1 gerektigini de i\erir. � ve
bugiinkii toplumlann ortak \abalarirun ve birlik olan insanlarm
iiretimi olan zenginlik, sadece topluma aittir. Miilkiyet bireylerin
giicii ya da kurnazhgi ile tekelle§tiginde, tekelle�;meden de yete
nek veya frrsat giicii isteyen ve daha g� ve daha comert bir sos
yal hissiyatla engellenmi§ olan diger bireyler de tekelcilere tabi ol
mak zorundadrr. \:iinkii ara\lari arai; ve gere9eri elde etmek i\ffi
nerede olursa olsun \ah§mak zorundalar ve tekelle§tirilmi§ iiretim
ara\}ari olmadan i;ah§amazlar. Dolayis1yla toplumsal zenginligm
tekelle§mesi egemenligm temel oznesidir.
Toplumsal gereklilik temelinde \ah§maya te§vik edici olarak
hukukun temellendirilmesi, zorla \ah§bnlma dI§mda> ortak bir
nesne i\ffi goniillii i;ah§ma deneyimi ile \eli§mektedir. Biitiin ilkel
insanlarm beslenme ve sosyal geli§im deneyimleri, orta\agdaki
loncalar gibi bu tarihsel demeklerin deneyimleri ve giiniimiizdeki
sayisiz kendiligmden topluluklar ve demeklerdeki her �§it top
lumsal i;aba ile i;eli§ir. Aym zamanda, bilimsel gozlemlerle de \e
li§ir; herhangi bir i§levde bulunan saghkh hayvanlann deneyimle
digi haz, somut bir sonu\ iiretmek i\ffi bu §ekilde me§guliyetleri
olan saghkh ve ozgiir insanlarm apa\lk tercihleri biitiin dogayi tat
min eder ve onlarm takip\flerinin onaymi kazanrr. Ozgiir bir se
\im sonucu yaptlan i.§, en iyi §ekilde yaptlrr. Ama emekle servetten
miimkiin olan en biiyiik payi alma istegi, i§\ffige zarar verir ve en
uygun i§i se\ffiesinden ziyade en karhsim 5e\ffiesine yol ai;ar.
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insanhgm ihtiyac;lan hukuk tarafmdan yapbnma ugratnaml§
ya da korurunailll§ olsaydt, toplumsal adalet duygusuna kar§t
zenginligm tekelle§rnesinin hic;bir §anst kalrnazdt.

insanlann ahlaki duygusuna saygt gosterrneyi takdir eden hu
kukun ozii, ya.zth yasalannuzm da ic;erdigi kristalle§rni§ toplurn

sal gelenektir (ortak deneyirnin ve ya§armn kendiligmden c;agrtl
d1gt sosyal duygulann sonucudur). Arna rnakul gorillen bu saygt,
hukuk sanki dogrudan ilahi bir vahyin kokeniyrni§ gibi davranan
ve bu saygtyi kendi iistiinlill<lerini siirdiirrnek ve kendi avantajlan
ic;in, dolayis1yla biitiin yetkileri kapsayacak §ekilde vahiy alnu§
gibi kullanan insanlann yoneticileri tarafmdan iki kere battl bir
korkuya donii§tiiritilrnii§ iir.
<;oguruugun ternsilcileri tarafmdan hukukun iiretirni ve dene
tirni, onun baskta karakterini degi§tirrnez, onun tek arnaa belirli
bireylerin kalan digerleri iizerindeki dayatrnastru devarn ettirrnek
ve baz1 ayncahk ve farkltltl<lan siirdiirrnektir. Her tiirden iddia ve
tekelin c;ekilrnesi ile birlikte onun i§i ortadan kalkar.
Bundan ba§ka, hukuk astl olarak belirli insanlar tarafmdan
ba§kalartrun davraru§lan ic;in kesin ve luzh bir snur koyrna giri§i
rnidir; herhangi iki insarun ko§ullan, giidilleri ve ki§isel esinlen
rneleri ayru olrnad1gt ic;in, bu durum da siirekli bir adaletsizlik ve
hakstzhk kaynagtdrr. Etrafmt saran toplurnsal atrnosferin bireyin
sosyal duyarhhgt iizerinde dogal ve kac;trulrnaz eylernleri olan
baskt ve esinlenrne, anla§rna ve ortak eylernleri garanti albna al
rnak ic;in biitiin normal vakalarda fazlas1yla yeterlidir. Keyfi bag
lann, sert ve stkt basktlann ortadan kalkrnas1 ile birlikte, bash ve
esinlenrnenin giiciiniin farkina daha c;ok vartldt. Zorlarnarun kal
drrtlrnastru takip eden uyandtnhru§ bir sorurnluluk duygusu, bir
kapristen c;ok vicdan rneselesi olarak toplurnsal iddialara kar§t c;tk
rnaya egilirnlidir. Ki§isel bir kendini begenrni§lik ic;in degil, insan
hk onuru adma tiirn saldrrganhklara kar§t bir direni§ ruhunda, fi-
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ziksel deformiteyi ya da hastahgt hafifletmek i9n comert bir giri
§lln veya saldrrganhga yol a�abilecek ahlaki bir korli.ik gibi anor
mal durumlarda, sosyal duygu istegi en insanca ve daha etkili bir
§ekilde karde§�e bir ozen ve itinayla kar§tlanabilir.
Anar§izm, her bi�iinde ve §ekilde toplumsal Ya§all1lll dagtho.s1
olarak erkekler tarafmdan kurulan bir erkek hiikfunetine kar§I bir
protestodur, e§it ve ozgiir insanlann toplumsal dogalanrun esnek
liginin toplumun tek somut temeli oldugu iddias1drr.
Bu daha once 1886 Haziran'm 2'sinde Londra Diyalektik <;ev
resi'nde (London Dialectical Society) okunan bir makalenin ozeti
dir.
The Present Day, No 38 (Old Series),
No 2 (New Series), 1886 Temmuz.
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ULKESiZ BiR KADIN

Emma Goldman

u ba§hk belki de yarulho.drr, i;iinki.i. teknik anlamda ben illke

Bsiz degilirn. Yasal olarak "Britanya Kralhgi'run bir oznesi

yim." Ama daha derin ve tinsel anlamda ashnda illkesiz bir kad1mm ve bu makale boyunca bunu a9klamaya c;�acagim.
Bir iilkeye sahip olmak ilk olarak, kendinin olarak adlandrrabi
lecegm ve hie; kimsenin seni yabano.la§bramayacagi baZI saptama
lann giivencesine sahip olmayi ic;erimler. Bu bir illke ve vatanda§
hk fikrinin astl onemli ic;erigidir. Bunu c;ikard1gnmzda, bu kavram
biisbiitiin bir maskarahk olacakbr.
Diinya Sava§1'na kadar vatanda§hk astl olarak ooyle bir garan
tiyi temsil etti. Nadiren meydana gelen istisnalardan ba§ka, daha
geri � Avrupa illkelerinde, yerli ve yurtta§hga kabul edilmi§
vatanda§lar kendi illkelerinde, bu yerki.ire i.izerinde kendilerini
evlerinde hissedebilecekleri bir yer olmas1 garantisine sahipti, ki
§isel olarak herhangi bir §anssi.zhk ki§inin ozsel olan i.ilkesinde
olma hakkmdan yoksun kalmasma yol ac;amaz. Bununla birlikte,
diger herhangi bir iilkeyi ya da vatanda§hgirun korumasmda ol
maktan ho§lanacagi herhangi bir yeri gezme konusunda da oz
gi.irdiir.
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Ama sava§, durumu tamamen demtirdi. Sayisiz binlerce ya
�amla birlikte, en temel var olm.a hakknu ve herhangi bir giivenlik
garantisi ile herhangi bir yerde olm.a hakkrm da ortadan kaldrrdi.
Meselelerin kendine has ve rahatsiz edici ko�an, otoritenin ina
ruhnaz bir §cl<ilde gasp edilmesini beraberinde getirdi. Her hiikii
met, insanlann kendi sl11U"lan ic;erisinde ya§Clllal sma izin verip ve
remeyecegini belirleme giiciinii arbk kendine atfetti, bu durum
binlerce hatta yiiz binlerce insarun siirgiin edilmesi sonucunu do
gurdu. insanlar, o anda ya�akta olduklan illkeyi terk etmeye
zorlanarak, kaderleri "kendi" illkesine girip giremeyecegi kara
rma el koyrn� olan baz1 biirokratlann elinde brraktlrnl§ olarak,
diinyada kendi hallerinde brrakddtlar. <;ok sayida kadm ve erkek,
hatta c;ocuklar sava� yiizid
in en bu korkunc; c;ikmaz i<;inde brra
ktldi. Avlanarak, bir yerden bir yere nefes alabilecekleri bir yer bu
labilmek ic;in oradan oraya siirien
ikl diler, hic;bir zaman ba§ka bir
yere gonderilmek i<;in emir alip almayacaklan konusunda emin
degiller ki bu ba§ka yerde de ayru kader onlan bekliyor. Gerc;ek
gezgin Yahudiler, talihsizler, herhangi bir insarun Ya§Cllll hakkiru.
sorgulamaya ciiret eden insan aklirun tuhaf bir c;arpikliguun kur
banlan.
Her "medeni" illkeden kadm ve erkekler polls ya da hiikiimete
uygun gelen bir kararla herhangi bir anda kovulabilir. Dolayis1yla
diinyarun herhangi bir yerinden siiriilm.e olasihgi olan sadece ya
banctlar da degil. <;iinkii Diinya Sava�1 vatand�lan da ayru mua
meleye tabidir. Vatanda�hk arhk iflas etti. Vaktiyle garanti sagla
d1gi ozsel anlanuru kaybetti. Bugiin yerliler "kendi" illkesinde
orayi benimse:mi§ olanlardan daha giivende degil. Vatanda§hktan
yoksun olm.ak, siirgiin ve Sl11ll" �1 etme her hiikiimet tarafmdan
uyguland1, bu sistemi kurdular ve yontem olarak kabul ettiler. Bu
uygulamalar arbk o kadar yaygm ki, kimse daha fazla �a§Irrmyor
ve ses c;ikarip protesto etmek ic;in yeterince ofkelenmiyor. Yine de
-
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tiim "yasalltl<lan" nedeniyle, insanlann dogalhgrm bozmak ve on
lann siirgiin edilmesi en ilkel ve acunastz insanhk �1 davr�
lardan birisidir.
Sav�, muazzam sayida insarun hayab ic;in c;ok pahahya mal
oldu, erkekler sakatland1 ve kotiiriim kaldi, sayistz kalp kmldi ve
ev ytl<tldi. Ama daha da korkutucu olan bu soykmrmn y�ayanlar
iizerindeki etkisidir. insanhgi insanhktan c;tl<ard1 ve vah§il�tirdi,
kalplerimize nefret zehri zerk etti, insanlann en kotii ic;gi.idillerini
harekete gec;irdi, hayab ucuzlatb ve en az dikkate ahnan insanhgtn
gi.ivenligi ve ozgi.irliigu oldu.
Ho§goriisiizliik ve tepki yaygmdrr ve bunlann yikicr ruhu hic;
bir yerde resmi otoritenin artan despotizminde ve tiim el�tiri ve
muhalefete �1 otokratik tutumunda oldugu kadar belirgin de
gildir. Politik diktatorliik dalgas1, sorumsuz bir keyfilik ve baski
mn kac;uulmaz kotilliikleriyle birlikte Avrupa'da yayihyor. Temel
haklar kaldmlmakta, hayati etik kavramlar kilc;illmekte ve daral
blmaktadrr. Kaba kuvvet tek hakem oldu ve onun hiikmii c;ogu
kez onayla birlikte olsa da kolelik onayi ile kabul edildi.
Neyse ki ABD, 1917'ye kadar eski diinyayi harap eden oldii
riicii delilikten etkilenm�ti. Sav� d�iincesi c;ok az popillerdir
ve Amerikan duyarhhgi, Avrupa ke§meke§ine karl§maya kar§l
neredeyse oy birligi ile kabul edildi. Sonra birden biitiin durum
demti, barl§ta israr eden bir millet, neredeyse bir gecede bir sava§
manyagi ko§usuna don�tii. Bu garip durumu incelemek tabi ki
kolektif psikolojiyi anlama konusunda bir katki sunard1, ama bu
konu tarb§manm di§mdadrr. Ba§kan Woodrow Wilson'm sec;ilme
sinden sonra, /1onlan sav� �mda tuttugu" ic;in Amerikan halki
mn bir §ekilde Avrupa sava§ina kablmaya ikna edildigini habrla
mak yeterli. istemeden sava§ �1 bir kongre tarafmdan kabul edi
len b�kanm karan ABD'in tiim psikolojisini demtirme etkisine
sahipti. Sakin iilke yanan bir §ovenlik iilkesi oldu, tahammiilsiiz
liik ve zulmiin bagnazhgi bir hallo. bunaltmi§b. Kar§ihkli ku§ku,
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nefret ve zorlama viyalleri kuzeyden giineye ve dogudan babya
dogru dokillerek, insanlan insanlara, erkek karde§leri de erkek
karde§lere kar§1 konwnlandrrdi. Yeni militarizm ruhu kendini
mevzuat salonlannda her ele§tirmen ve protestocuya kar§m geQ,
rilen aarnasiz yasalarda kendini gosterdi.
B6lge ve pazarlar i«i;in, iyimser Avrupa miicadelesi, 6zgiirliik
ve demokrasi adma kutsal bir hac;h seferi ilan edildi ve zorla askere
ahnma "ozgiir bir vatanda§m en iyi ifadesi" olarak selarnland1. Sa
va§ aleminin Birle§ik Devletler'de daha once hi<; goriilmeyen illke
<;apmda bir psikoz oldugu ispatlandi. Bununla kar§tla§hnld1gm
1901'de Ba§kan McKinley'in acr dolu 6liimiinii takip eden geQ.ci
Amerikan sapmas1 sadece bir tela§b. Bu vesileyle, hatrrlanacagi
iizere, Federal Hiikiimet en kii<;ik
i bir uygunsuzluk ya da muha
lefet belirtisi gordiikleri her §eyi yasanm 6tesindeki ozsel yasalar
yoluyla hizla yasala§trrdi. Birle§ik Devletler tarihinde ilk kez smrr
di§1 edilmek suretiyle hiikiimet ilkesini getiren me§hur anti anar
§ist yasadan bahsediyorum. Anar§ist egilimlerinden ve orgiitlii
hiikiimetteki inan<;sizhklarmdan §iiphelenilen ki§ilerin 6zgiirliik
ler illkesi Birle§ik Devletler'e girmesine izin verilmeyecekti ya da
ii<; ytl boyunca illke di§ma gonderilebilecekti.
Ama bu yasa kisa omiirlii bir panik iiriiniiydii ve olii bir mek
tup olarak kaldi. Ya1ruz sava§ zamam psikozu, unutulmU§ anar§ist
yasalan yeniden canlandrrdi ve bunlan zaman smrrlamas1 olmak
sizm yonetici gii<;Ierin istemedigi ki§ileri (persona non grata) kap
sayacak §ekilde geni§letildi. "istenmeyenler'' iQ.n ulusal bir av ba§
latttlar. Yiizlerce erkek ve kadm topland1, idari olarak smrr di§1
edilmek i«i;in, dUIU§ma ya da yargtlama olmadan, sadece yabancr
goriindiikleri veya knnuzJ. bir §al ya da kravat takmalan nedeniyle
sokaklarda tutuklandtlar ve <;ah§ma tezgahlarmdan almddar.
Avrupa'yi siipiiren sava§ siklonu Amerika'da ivme kazand1.
Basin ve papazlarm liberal aydinlan tarafmdan da desteklenen de
mokrasi ve 6zgiirliigu giivence altma alma hareketi, demokrat ve
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liberaller ic;in Amerika'yi c;:ok tehlikeli bir yer haline getirdi. Resmi
bir teror saltanah iilkeyi yonetti,, tarn anlanuyla kolll§ulann (c;:o
guruukla modayi takip eden ve sokaklarda "insanhk" ic;in gec;:it to
reni yapan bo§ harumlar) korkusu ve sivil ktyafetli herkese ahlan
"tembel" dalgas1 nedeniyle binlerce gene; orduya yaztldi. Sav�
kar§tthSJ. medceziri ic;in (war-mania) sesini yiikseltmeye cesaret
eden herkese bagmhp c;:agnld1 ve bir dii§man, anar§ist ve halk teh
didi olarak kotii davramldi. Hapishane ve cezaevleri iilke d�ma
siirillmesine karar verilen kadm ve erkeklerle doldu. Bunlardan
pek c;:ogu daha sonradan benimsedikleri bu iilkede mesleklerini
b� ic;inde devam ettirerek uzun ytllar y��h, baztlan ise ha
yatlarmm biiyiik kismiru Amerika'da harc�h. Ama ikamet sii
resi ve yararh meslekler bir fark yaratmad1. Birle§ik Devletler'in
biiyiik Hiikiimeti, vatanda§larmt "istenmeyen yabancrlar" olarak
snur d.!§1 edebilmek ic;in insanlan kendi vatand�hgindan baha
neyle gizlice yoksun brrakmaya kadar alc;:aldi.
Gelecekteki tarihc;:iler, Amerikan sava§ psikolojisinin kendine
ozgii fenomenini merak ederken ve Avrupa sav�a kar§1 en kotii
tepkiyi deneyimlerken, Amerika Birle§ik Devletleri ("once oraya"
ruhunu koruyarak) sav�a girmeden once en biiyiik gerici zirve
sini ya§adi. Daha onceden de oldugu gibi, herhangi bir uyan ver
meden, ac;:ik bir §ekilde, utanmadan tiim devrimci geleneklerini ve
ah§kanhklarmt terk etti ve Eski Diinya'nm en kotii uygulamalarmi
tamth. Gerekenden daha fazla tereddiit etmeden, Avrupa'da ge
li§mesi yiizytlal r gerektiren yontemler Amerika otokrasi yontem
lerine nakledildi, bu da e§itlik ve insanhk kavramlanna hie; al�
etmeden c;:ok geni§ bir Olc;:ekte siirgiin, zorla goc;:, snur d1§1 edilme
ler b�lath.
�iiphesiz, Amerika'yi sava§a hazrrlayan pasifist entelektiieller,
ciddi bir §ekilde, anayasal haklann ve ozgiirliiklerin acilen fesh
edilmesinin durumun acileyitinin gerektirdigi gec;:ici bir onlem ol
dugu konusunda lSrar etti, tiim sava§ mevzuah diinya demokrasi
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ii;in giivenli hale getirilinceye kadar devem edecekti. Ama on ytl
dan fazla bir zaman g� ve ben soz verilen normale don�iin en
kiic;iik bir i§aretini gonnek ii;in Amerikan gazetelerini, dergi ve
mecmualanm bo§U bo§una kan§bnyonun. Kanunlan yapmak on
lan iptal etmekten daha kolaychr ve baslo.a. kanunlar uzun siireli
olmalanndan dolayi kotii olarak tarunrnI§br.
Amerika ah§Ihm§ pervasizhgi ile sava§a hazrr durumdaki bi
tap d�m� Eski Diinya'yi geride brrakb. Thomas Jefferson'm eski
biiyiik demokrasisi, Devlet ve kilise'ye kar§I tek seferlik bir ayak
lanma olan Paine ve Emerson'm illkesi, her toplumsal protestocu
i9n zulme don�tii. "Temsiliyet olmadan vergi de yok" devrimci
ilkesinin tarihsel §ampiyonu, insanlan kendi onaylan olmadan sa
va§maya zorladi! Garibaldis, Kossuth ve Schurzes milltecileri,
sapkmlann smrr di§1 edilmesini uyguladi. Biitiin resmi i§lemleri
"Oldiirmeyeceksin'' diye emreden Nasrrah'ya dua ederek ba§la
yan Amerika, insan oldiinneye vicdam elvenneyen insanlan hap
setti ve i§kence etti, "yeryiizid
in e ban§ ve iyi niyet'' diyenleri takip
etti. Bir zamanlar diger topraklarda zulmedilen ve ezilenler i9n bir
cennet olan ABO, tirandan s1gmmak isteyenlere kar§I. kapilarrm
kapath. Kendisinin yabana. Saccos'u ve Vanzettis'i i9n yeni bir
yirminci yiizytl Golgotha's1, "istenmeyen'' yerlilerini ve Mooney
ve Billingses'ini hapishanede canh canh gomerek susturur. Uc;an
Lindbergh'lerini yiiceltir ama d�ce babalanna zarar verir. in
sanhgi c;armiha gerer ve d�iinceyi yabana.la§brrr.
Amerika'daki siirgiin yeri deneyimleri, killtiirel anlamda, Av
rupa seviyesinin c;ok a§agi&mdachr. Ashnda Amerika'da Eski
Diinya'dan daha az d�iince 6zgiirliigu vardrr. Bagim&izhgin ve
idealizmin kadm ve erkekleri i9n c;ok az sayida illke bu kadar gii
vensizdir. Hic;bir sue;, buradaki geleneksel olmayan yakla§nndan
daha igrenc; degildir, onaylamnamI§ bir go� di§mda her sue; af
fedilebilir. Saplo.nlar lanetlenmi§tir, geleneklere kar§I c;tl<anlar da
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en kotii su�lularchr. Boyleleri i<;in biiyill< Amerika Birle�ik Devlet
leri'nde yer yoktur. Ba§ka bir omegi olrnayacak �kilde bir iilke,
endiistriyel inisiyatif ve ekonomik kendi kendine yardnm, nere
deyse mutlak bir etik ozgiirliik ve kiiltiirel ifade ozgiirliigune
kar�1 birl�tiriyor. Ahlak ve davr�lar aCJ.masiz bir sansiirle be
yan edilir ve herkesin g�gi yolun �ma adim atmak isteyenlere
eyvah! Smrr �1 edilmeyi astl yasasllllll yerine g�erek, Amerika
kendisini ciddi bir �ekilde gerici olarak kaydettirdi. Kendi kiiltieir l
ge�imine ve ilerlemesine kar�1 �ok biiyill< engeller kurdu. Son
tahlilde bu tiir politikalar, insanlan daha derin degerlerden ve
daha yiiksek arzulardan mahrum etmenin bir yoludur. Emegin
biiyill< bir kisrm tabi ki bu tehdidin en dogrudan kurbamchr.
Emek, endiistriyel ho�nutsuzlugu basbrmak, popiller huzursuz
lugun s5zciisiinii ortadan kaldirmak ve attl olrnayan kitleleri ya
�am ustalanrun iradesine boyun egdirmek i<;in diizenl�tir.
Ne yazik ki, bu tepkinin astl siperi �i;ilerdir. Amerika <:;�ma
Federasyonu'ndakiler kadar hi�bir iilkedeki hi�bir emek� be
deni mental olarak bu kadar az ge�� degildir ve hi�bir emek9
bu kadar az ekonomik bilince sahip degildir. Liderleri ne yazik ki
smrrhchr ve ileriyi goreme�leri pozitif bir �kilde zaytll�br.
Diinya Sava�1 giinlerindeki rolleri, katliam tanns1 Moloch i<;in sey
yar sahctlar olarak zavalh ve itaatkar olarak birbirlerini g�ekti.
En gerici onlemleri savundular, aym �eyin sava§ sonrasmda eme
gin �verenlerinin elinde bir silah olarak kalacaguu anlayamaya
cak kadar yoruldular. Ge�� deneyimlerden hi�bir �ey ogrenme
diler, �i;ilerin endiistri ihtiyacrm kar�tlayan kurumu kontrol etme
�abalan i<;in yasala§an ama Amerikan mahkemelerine emegin or
giitlenmelerini zayiflatmak ve ortadan kaldrrmak i<;in uygulanan
Sherman Yasas1 dersini unuttular. Ongorilldiigu gibi, Amerikan
�ma Federasyonu tarafmdan desteklenen "ge9-ci" sava§ mev
zuah �imdi emeki;ilere �1 endiistriyel miicadelelerde kullaml
maktachr.
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GO� � olanlarla ili§kili olarak sava§ psikozunun g�
kapsamh etkilerini ilk fark eden, iinlii ara�bnnacr Fridjpf Nan
sen'di. Yiikselen miilteci sayisma en azmdan bir nebze giivenlik
saglarnak i<;in diizenlenmi§ olan ve kendi achru ta.§1yan ozel bir pa
saport tarufu. Sava§ srrasmda, evsiz ve ailesiz milyonlarca �ocu
gun orgiitlenmesideki biiyiik hizmetleri dolayis1yla Birle�mi� Mil
letler tarafmdan projesinin onaylanmas1 te�vik edildi ve iinlii
Nansen pasaportu ortaya 9kh. Arna �ok az iilke, pasaportun ge
�erliligini isteksiz bir �de tarudi, pasaport ta.§1yictlarma da siir
giin ve smrr �1 edilm.e konusunda bir garanti saglamadi. Arna bu
pasaportun varhgi, iilkesiz ve siirgiin e� binlerce insanm bii
yiik sefaleti ac;ismdan sava§ sonras1 ge�melerin yarafugt tahribab
karuthyor.
ikincisinin tamarmyla siyasi miiltecilerden olU§tugunu varsay
mak yanh§trr. Bolgesel hrrslann ve Versailles "b�llll"l1. iilkesiz
btrakbgt �ok sayida erkek ve kadimn da i�erisinde yer alrugi bu
biiyiik siirgiinler ordusu i�erisinde, �ok sayida tamamen apolitik
insan da vardi. Pek �ogu Nansen pasaportundan faydalanarm
yordu, �ii ikincisi sadece belli milliyetlerin siyasi miiltecileri
i<;in planlanm�b. Boylece binlerce �i kendisini yasal bir izin
kagtdi ta§rmayan bir �kilde yani herhangi yerde ya§amaya izin
verilmeyen bir halde buldu. Mesela herhangi bir sosyal ya da po
litik aktiviteye hi� kablmam1� tarudigtm bir gen� kadin, tarn da bu
donemde, hi�bir iilkenin kendi iilkesi olma hakki olmadan, ana
yurdu ya da bir konutu olmadan ve siirekli olarak pasaport poli
sinin merhametinde, bizirn Htristiyan diinyarmzda ba.§1bo� kaldi.
Babas1 Avusturyah oldugundan dolayi, Alman bir yerli olmasma
ragmen bu iilkede vatanda§hk izni alamadi. Ote yandan Avus
turya da onu bir vatanda§ olarak kabul etmedi, � babaslllll1.
dogum yeri resmi olarak Avusturya'ya ait olmasma ragmen, bu
ras1 Versailles b�1 dolayis1yla arbk Romanya'mn bir par�as1dtr.
Son olarak Romanya, gen� kachru bir yerli olmamas1, hi�bir zaman
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bu iilkede ya§amamas1, o dill kon�mamas1 ve hi�bir akrabasmm
orada olnlamas1 dolayis1yla vatanda§hga kabul etm.edi. Talihsiz
kadm, bu diinyada herhangi bir yerde ya§amaya bir hakkt olnla
dan ve bazi pasaport yetkililerinin ge9ci olarak tolerans gosterme
siyle kurt� bi9Jnde, kelimenin tarn anlarmyla illkesizdi.
Hala en tehlikeli olan politik, siyasi miilteci ve g�enlerden
ol�an g� bir ordunun var olnlas1drr. Her zaman siirgiin edilnle
korkusu ile y(l§tyorlar ve bOyle bir ktyamet bu insanlann diktator
liil<le yonetilen iilkelerine dondiil<lerinde (ki bu durum �k nadir
goriiliir) oliim cezasina �arpbnlmalanyla e§degerdir. Ktsa bir siire
once tamdtgrm bir adam, ikamet yerinde tutuklandt ve kendi iil
kesine (ki bu illke italya olacakhr) gonderilmesi i� srmr dt§l
edildi. Emir yerine ge� olsayd1, bu �kence ve infaz demek
olacakb.. Miilteci olarak s1gmdtklan illkede kalnlasina izin veril
meyen ve hayatlanrun tehlikede oldugu ispanya, Macaristan, Ro
manya ve Bulgaristan'a gonderilmek i� srmr �1 edilen bazi si
yasi miilteci vakalarina a§inaytm. <;iinki.i tepkinin menzili uzun.
Bu §ekilde Polonya, yakm bir zamanda Rus siyasi miiltecilerini,
onlan almaya haztr olan kendi iilkelerine gondererek srmr d�1
edilnlelerine karar verdi. Sadece yurt d�mda etkili olan arkada§
lann zamanmda araahk etmesiyle bu insanlar ve aileleri kesin bir
oliimden kurtuldu. Avrupa despotizmi, denizler boyunca Ame
rika Birle§ik Devletleri ve Giiney Amerika'ya bile ula§b, dost can
hs1 bir iktidara "Nezaket'' eylemi olarak defalarca ispanyol ve itaI
yan kokenli siyasiler kendi topraklarina siiriildi.i.
Bunlar istisnai ornekler degildir. Miiltecilerin bi.iyi.ik bir �ogun
lugu, benzer bir durumdadrr. Politik olnlayan, yerinden �
ve konutlan yagmalanrru§ olan binlercesinden bahsetmeye gerek
yoktur. Tiirkiye ve Fransa' da, sadece bu iki iilkeyi goz oniine aldt
&rmzda, §U an Di.inya Sava§t, Fa§izm, Bol§evizm, Soguk Sava§,
oolgesel de�iklikler, siirgiin ve vatanda§hktan 9kanlnla kurbam
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olan yanrn milyondan fazla goc;men varchr. Pek c;ogu sadece §im
dilik y�amasma goz yumulabilir durwnda ve her zaman (ba§ka
bir yere) hareket etme emrine tabictir. Diinya genelinde ozellikle
Belc;ika, Hollanda ve Alrnanya' da ve az sayida ama yine de belirli
bir sayida Gi.iney Avrupa illkelerinde da�br.
Hrristiyan di.inyas1Illl1 liitfuyla ahlan bu kadm ve erkeklerin
kaderinden daha trajik olan hic;bir �y yoktur. Bir omriin ic;inden
c;ikanlmarun, var oldugunuz topraklardaki koklerinizden ablma
run, biitiin enerjinizi �mak ic;in harcamaya zorlanmarun, en ya
kmlanruzdan ve sevdiklerinizden aynlmarun ne demek oldugunu
�isel deneyimlerimden biliyorum. Bu �kildeki silrgiinlerin en
ytl<icr etkileri Amerika' dan kovulan c;ok sayidaki insarun ya§amak
zorunda kald1gi gibi ozellikle yeti§kin y�takilerde goriiliir. Gem;
ler yeni bir c;evreye adapte olm.aya ve yabancr bir iklime uyum
saglamaya daha c;ok hazrrdrr. Ama daha ilerideki y�larda olanlar
ic;in ooyle bir donii§i.im, gerc;ekten c;anruha gerilmek gibictir. Dile,
yeni bir topragin ah§kanhklarma ve geleneklerine hakim olmak
yillar silren bir pratik, kok salmak, yeni baglara sahip olmak ve
maddi varhguruz1 garantiye almak c;ok uzun bir zaman gerektirir
- duyarh bir insarun ruhsal siktnh ve izdrraplarmdan, y� ve in
sanca olmayan �ylerden c;ektiklerinden bahsetmiyoruz bile.
Kendi adlIDa, en derin manevi degerler ic;inde, Birle§ik Devlet
ler'i "kendi illkem" gibi hissediyorum. Klu Kluxer'lerin Birle§ik
Devletleri, i§ yerinde ya da dJ.§andaki ahlaki sansilrlerin ve basbr
macrhgm (Yahudilerin basbrllmas1) ve her tilrlii gericiligm Birle
§ik Devletleri mi emin degilim. Tammany ya da Kongre'nin Ame
rika'SllllJl,. ekonomik bakimdan giic;lii bir ahmakhgm, en yiiksek
gokdelenlerin ve en §i§man paralilarm Amerika'sirun degil. Za
valh bir ta§ralihgm, smrrh bir milliyetc;iligin, beyhude bir materya
lizmin ve naif bir abartirun Amerikas1'mn degil. Ne mutlu ki ba§ka
bir Amerika da var - Walt Whitman'larm. Lloyd Garrison'larm.
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Thoreaus'un ve Wendell Phillips'lerin Amerika's1. Y�arnm, dii
�iincenin, edebiyabn ve mektuplann Gem; Amerika's1, kap1da
beklemekte olan yeni neslin, idealleri olan kadm ve erkeklerin,
daha iyi giinler ic;in can atanlann Amerika' s1; toplumsal b�kaldm
ve tinsel vaatlerin; siirgiin, goi; ve srmr ch§1 edilmek istenenlerin,
yiice "istenmeyenlerin" illkesi.
i§te bu Amerika benim ait olmakla gurur duydugum yer.
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Emma Goldman

ir kabulle ba§hyorum: \:e§itli gruplar arasmdaki temel farkh
hklan biitiin siyasi ve iktisadi teorilerin otesinde, snuf ve rrk
farkhhklanmn otesinde, kadm ve erkek haklan arasmdaki biitiin
s0zde snurlann otesinde, biitiin farkhhklarm kar�tla§abilecegi ve
beraber miikernmel bir biitiin olu�turabilecekleri bir noktayi savu
nuyorum.
Bu ifadeyle bir b� anla§mas1 onermiyorum. Bizim biitiin ka
musal hayahmlz tarafmdan tutulan ve �e�n ve kar�1t i;tl<arlann
gii9eri araciligiyla ortaya 91.<an bu genel ve toplumsal antago
nizm, ekonomik adalet ilkesine dayah olarak toplumsal hayahmlz
yeniden diizenlendigmde par�alara ayrtlacaktrr ve bir ger�eklik
haline gelmelidir.
Cinsiyetler arasmdaki b� ve uyum, zorunlu bir �kilde in
sanlann yiizeysel bi�de e�itlenmesine bagh degildir; ya da bi
reysel farkhhk ve ozelliklerin ortadan kaldrrtlmasma bagh degil
dir. Bugiin kar�1 kar�1ya kaldigirmz ve yakm bir gelecegm �ozmek
zorunda oldugu problem, nastl kendimiz olacagirmz ve ba§kalan
ile birlikte nastl kendimiz kalacagirmz, biitiin insanlarla birlikte

B

1 Anarchism and Other Essays kitabll11ll 1917 baskismdan.
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nastl derinden hissedecegimiz ve hala bir ba§kasmm karakteristik
ozelliklerini nastl koruyacagmuzrur. Bu bana hem kitlenin hem de
bireyin, dogru bir demokrabn ve dogru bir bireyin, kadm ve erke
grn, antagonizm ve kar�1thk olmadan bul�bilecegi bir temel ola
rak goriiniiyor. ilkemiz b<l§ka birisini affet degil, ba�ka birisini
anla olmahdrr. Madam de Stael'in sik<;a ahnh yaptlan ciimlesi,
"her �yi anlamak her �yi affetmektir" bana hi<;bir zaman hitap
etmedi, bu ciimlede bir giinah <;tl<arma kokusu var; bir �inin ar
kada§UU affetmesi, affeden �inin riyakar bir iistiinliigu oldugu
d�iincesini <;a�hru. Arkada§uu anlamas1 yeterlidir. Bu itiraf,
benim lasmen kadmlann kurtul�u ve bu kurtul�un biitiin cin
siyet iizerindeki etkisi hakkmdaki go�lerimin temelini ol�tu
rur.

Kurtul�, kadmm en ger<;ek anlamda insan olmasuu saglama
hdrr. Kadmlann etkinlik ve hakkrm ispat etmek i<;in can atmas1
tarn olarak ifadesini bulmahdrr; biitiin yiizeysel engeller krrtlmah
drr ve daha fazla ozgiirliige giden yol, yiizytllar boyunca siiren ko
lelik ve boyundurugun izlerinden temizlenmelidir.
Kadmlann bagrmsizhgi hareketinin astl amacr buydu. Ama �u
ana kadar e�ilen sonu<;Iar kadmlan izole etti ve onlar i<;in <;ok
onemli olan mutlulugun fi§krrd1gi kaynaklan kadmlarm elinden
ald1. Sadece d1�sal bir kurtul�, modern kaduu arabesk aga<;Ian,
<;ahlan, piramitleri, tekerlekleri ve perdeleri gibi Fransiz aga<; ye
ti§tiriciliginin iiriinlerini hatrrlatan yapay bir varhk haline getirdi,
yani kendi i<;sel niteliklerinin ifade edilmesiyle ula§abilecegi bi9mler d�mda her �yi hatrrlatan bir yapay varhk haline getirdi.
Kadm cinsiyetinin yapay olarak yeti§en bitkileri, hayahrnmn ozel
likle sozde entelektiiel alanmda <;ok sayida bulunur.
Kadmlara ozgiirliik ve e�itlik! Bu sozler o donemin en ozgiir
ve en asil ruhlannm baztlan tarafmdan dile getirildigrnde, hangi
umut ve ozlemleri uyandrrmI�trr. Giine� biitiin 2�1gi ve gorkemiyle
yeni bir diinya iizerinde �tldayacakh; bu diinyada kadmlar kendi
kaderlerini yonetmekte ozgiir olacaklard1 - onyargi ve cehalet
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diinyasma kar§t her §eYi payla§an muazzam oncii kadm ve erkek
diinyaslIUll bi.iyiik bir co§ku, cesaret, sebat ve ciiretkar �abalanna
kesinlikle laytl< bir am.a�-.
Bu amaca y6nelik umutlanm var, ama bence bugiin yorumlan
Inl§ ve pratik olarak uygulanmt§ haliyle kadmlann ozgiirliigil he
niiz bu amaca ula§madi. �u anda kadm eger ger�kten oyle olmak
istiyorsa, kenclini ozgiirle§tirmeden zorunlu olarak ozgiirle§me
sorunu ile kar§t kar§1ya gelmi§tir. Bu �l.i§kili gelebilir, am.a yine
de ve sadece �ok dogrudur.
Kadm, kurtulu§u ile neler ba§ardi? Birka� eyalette e§it oy
hakk:J.. Bu pek �ok iyi niyetli taraftann savundugu gibi politik ha
yattrmz1 temizledi mi? Kesinlikle hayrr. Bu arada, saglam ve sade
bir yargiya sahip olan �ilerin, siyasetteki yolsuzluk hakkmda bir
yatth okul tonunda konll§maktan vazge9Ilelerinin zamam geldi.
Siyasetteki yolsuzlugun ahlakla ya da ahlaki yetersizligm �itli si
yasi �ilikleri ile bir ilgisi yoktur. Sebebi tarn.amen maddidir. Si
yaset i§ diinyas1 ve sanayi diinyaslIUll yansnnas1drr, bunun slo
ganlan da §Oyledir: "Almak vermekten daha kutsaldrr," "ucuza al
ve pahahya sat," "bir kirli el digerini ytl<ar." Sana oy veµne hakkJ.
olan o kadmm siyaseti temizlemesine dair umut vermiyor.
Ozgiirliik, kadm ve erkege ekonomik e§itlik getirdi; yani ka
dmlar arbk kendi meslegini ve ticaretini se�ebilir. Ama kadlIUll
g� ve §imdiki egitimi, rekabet etmek i� gerekli gil9e dona
blmadigmdan, genel olarak tiim enerjisini tiiketmek, canlihgnu
kullanmak ve piyasa degerine ula§mak i� her sinirini zorlamak
durumundadrr. <;ok azmda ba§anh oldugu i� kadm ogretmen
lerin, doktorlann, avukatlann, mimarlann ve miihendislerin er
kek meslekta§lanyla ayru gilvenilirlikle kar§tlanmadiklan ya da
e§it iicret almadtl<lan bir ger�ktir. Ve bu ba§tan 9karta e§itlige
ula§anlar genel olarak bunu fiziksel olarak ve fiziksel sagltl<lanmn
pahasma ula§rrlar. \:ah§an kadmlara ve kadmlann bi.iyiik bir kts
rmna gelince, smrrhhk ve evde ozgiirliigin
i smrrh olmas1, fabrika-
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daki slllirhhk ve ozgiirliigun sl11lrh olmas1 ile degi§tirilirse, ne ka
dar bagrrnsizhk kazarulabilir? Buna ek olarak i§te ge9ri1en zor bir
giinden sonra "evirn, evirn gilzel evirn" (soguk, kasvetli, diizensiz,
hi� de davetkar olmayan) kachna yiiklenen bir yiiktfu. � oz
giirliik! Yiizlerce kIZ �ocugunun ilk evlilik teklifini kabul etrnesine
§Cl§IDamah, tezgahm arkasmdaki "bagrrnsizhklarmdan" btkrm§ ve
yorulmu§lard1. Ebeveyn iistiinliiguniin boyundurugundan kur
tulmak isteyen orta s:truftaki kIZlar gibi evlenmeye haz:mhrlar. Sa
dece hayatta kalabilecek kadar gec;inmeyi saglayan sozde bagrrn
sizhk, o kadar az caziptir ve ideal degildir ki kadm bunun i� her
�yi feda etrneyi beklesin. 0 kadar ovillen bagrmsizhgrrniz, kadt
nm dogasrm, a§k i�giidiisiinii ve annelik i�giidiisiinii koriikleyen
bogucu bir siire�.
6te yandan, ��an kIZm konumu, daha kiiltiirlii profesyonel
ya§am alanlarmdaki, i� diinyalan bo§ ve olii bir bi9ffide geli§irken
goriin�te §ansh ve diizgiin kIZ karde§lerinden �k daha dogal ve
insanidir - ogretrnenlerden, miihendislerden, avukatlardan, fizik9lerden vs.
Kadtnlarm bagrrnsizhk ve kurutul�a dair mevcut kavramlan
nm darhgi; toplumsal olarak e§it olmad1gt bir erkegi sevme kor
kusu; sevginin onlarm ozgiirliik ve bagrrnsizhklanru alacagi kor
kusu; annelik sevinci ve sevgisinin meslegini tarn olarak yapmak
tan altkoyacagi korkusu - biitiin bunlar birle§ince ozgiirle§mi§
modem kadtnm ruhuna dokunmadan ya da onu sarsmadan onun
hayatmdan once i� aydtnlatacak biiyiik iiziintilleri, derin ve sii
riikleyici sevin9eri yuvarlayarak zorunlu bir rahibe yapar.
Kendi kendisini destekleyen ve ozgiir bir kadmm trajedisi �ok
az deneyime dayaruyor. Dogru, diinya ve insan dogas1 hakkmda
bilgi sahibi olan eski nesildeki kIZ karde§ini Cl§tyor; bu da ya§amm
oziiniin ve ya§anuru derinle§tiren �ylerin eksikligini derinden
hissettigi ve kadtnlarm biiyiik bir ktsmrm profesyonel otomatlar
haline getirdigi i�dir.
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Zorunlu olarak boyle bir durumun gelecegi bunu fark edenler
tarafmdan onceden goriildii, etik alarunda, insarun tarb§masiz bir
�kilde iistiinliigu zamanlanndan kalan c;ok sayida ytlonh hala
vardrr ki bu kahnhlar hala i§levsel kabul edilir. Ve daha 0nemlisi,
ozgiirle�erirt biiyiik bir ooliimii bunlar olmadan idare edemi
yor. Mevcut kurumlann ytl<tlmasim ve daha geli§mi§ ve daha mii
kemmel olanlarla yer degi§tirmesini hedefleyen her c;agm, teoride
daha radikal dii§iincelerin yarunda duran takipc;ileri varchr. Ama
yine de bu takipc;iler giinliik pratiklerinde kar§1daki insanlann
saygmhguu ve iyi izlenimini kazanmak ic;in ortalama bir cahil
kimse gibidir. Mesela sosyalistler vardrr, hatta miilkiyetin hrrsizhk
oldugunu savunan anar§istler bile varchr, ama bunlar kendilerine
c;ok az borcu olanlara bile kizacak kimselerdir.
Ayru cahil kimseler kadm hareketi ic;inde de bulunabilir. San
gazeteciler ve yavan okuyucular, iyi vatand�lann sac;lanru yapan
ve donuk yold�lannm ayaga kalkmasim saglayan kadm resimle
rini c;izmi§tir. Kadm haklarx hareketinin her bir iiyesi, ahlakx mut
lak olarak reddedi§lerinde, bir George Sand olarak c;izildi. Bu ka
drmn, kadm ve erkek arasmdaki ideal ili§kiye hic;bir saygxs1 yoktu.
Klsacas1 kurtul�, toplwn, din ve ahlaktan bagxmsiz olari:ik sadece
§ehvet ve giinah dolu pervasiz bir hayat ic;indi. Kadm haklan yan
da§lan, bu temsil konusunda c;ok kizgm ve mizah duygusundan
yoksunlardx, biitiin enerjilerini resmedildikleri kadar kotii olma
dxklarmx ve tarn tersini yaphklarmx kanxtlamak ic;in harcadxlar.
Tabi ki kadxnlar erkeklerin kolesi oldugu siirece, iyi ve saf ola
mazd1, ama §imdi ozgiir ve bagrmsiz olarak ne kadar iyi oldugunu
ispatlayabilir ve onun etkisi toplwnun biitiin kurwnlannda safla§
tmcr bir etki olabilir. Dogrudur, kadm haklarx hareketi pek c;ok
eski engelle kmldx, ama ayru zamanda yeni hareketler ic;in demir
dovdii. GER<;EK kurtul� ic;in biiyiik hareketin kar§ISma ona oz
giirliik verebilecek biiyiik bir kadm rrkx c;tl<madx. Otilann dar ve
miistehcen vizyonu erkekleri rahatsiz edici ve §iipheli karakterler
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olarak duygusal y(l§amlanrun dI§ma sfugiin etti. Erkek, belki de
sadece �ocuklanrun babas1 olmak dl§mda hi�bir §ekilde ho§ goriil
meyecekti, <;iinkii bir �ocuk baba olmadan tarn olarak diinyaya ge
lemezdi. Neyse ki, en kab Piiritenler, annelik ic;in dogu§tan gelen
ozlemi oldfuecek kadar gii9ii olmayacak. Ama kadmm ozgiir
liigu, erkegm ozgiirliigu ile �ok yakmdan i�kilidir ve benim �k
sayidaki sozde kurtulmU§ kiz karde§im ozgiir dogan bir �ocugun
biiti.in insanlarm kadmlar kadar erkeklerin de sevgisine ve baghh
gma ihtiya� duydugu ger�egini goz ard1 ediyor goziiki.ir.
Yakla§Ik 15 ytl kadar once, parlak bir Norve9i kaleminden La
ura Marholm'dan Woman, A Character Study (Kadm, Bir Karak
ter <;ah§mas1) adh bir <;all§ma <;Ikb. Mevcut kadm ozgiirliigu kav
rammm bo§luguna ve darhgma ve bu durumun kadmm i<;sel ha
yab iizerindeki trajik etkisine dikkat <;eken ilk isimlerden birisiydi.
Lauro Marholm, <;all§masmda, uluslararas1 iinii olan yetenekli ka
dmlarm kaderleri hakkmda konll§uyor: Dahl, Eleanora Duse; bii
yiik matematik<;i ve yazar Sonya Kovalevskaia; gen<; y(l§ta olen sa
nat9 ve §air Marie Bashkirtzeff. Boyle olaganiistii zihniyetli kadm
larm ya§amlanrun betimlenmesi sayesinde, Marholm tarn, <;er<;e
velenmi§, eksiksiz ve giizel bir ya§am ic;in tatminsiz bir §ekilde ar
zulanan ozlemin ve onun eksikligmden kaynaklanan bir rahatsiz
hk ve yalnizhgm izini sfuer. Bu ustaca yapilml§ psikolojik taslaklar
araahgiyla, bu konuda yardrm edemeyiz ama kadrm sadece bir
cinsiyet olarak degil bir insan, bir arkada§, bir yolda§ ve karakteri
nin en kii� ozelligini bile kaybetmeyen ve kaybetmemesi gere
ken gii9ii bir bireysellik olarak goren kafa dengi bir e§ bulmamn
kadmm en yiiksek zihinsel ge�imi demek olmad1giru gorebiliriz.
Kendi kendine yeterli olan srradan bir adam ve onun kadm cin
siyetine kar§I giiliin� derecedeki iisti.in hamilik havas1, Laura Mar
holm'un Karakter <;all§mas1'nda tarif edildigi gibi, kadmlar ic;in
bir imkansizhkbr. Marholm'a gore, e§it derecede imkansiz olan,
kadmm ic;inde zihniyetinden ve dehasmdan ba§ka bir §eY goreme
yen ve kadmm dogasim uyandrramayan adamdrr.
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Canh bir zeka ve iyi bir ruh genellil<le derin ve giizel bir ki§ili
gin gerekli nitelikleri olarak kabul edilir. Modern kadnun duru
rnunda, bu nitelikler onun varhguu tarn olarak ifade etrnesini en
geller. Yiizlerce ytldrr, incil'e dayanan eski. evlilik bi9rni, kadnun
"oliirniine kadar'' erkegin kendisi iizerindeki egemenligi., onun
biitiin kaprislerine ve emirlerine itaat etmesi ve erkegin ismine ve
destegi.ne mutlak bagrm.h1.1gi demek olan bir kurum olarak ki
nandi. Pek c;ok kez, eski. evlilik ili§kisinin kadirun �levini erkegi.n
yarchmcrs1 ve c;ocuklarnun ta§1yicrs1 olarak slnll'ladigi kesin olarak
ispatlandi. Ve yine de c;ogu ozgiirle�mi§ kadiru, onlari bekar bir
hayabn slnll'hhgma iten evliligi.n ic;inde biitiin eksiklikleriyle bir
likte buluyoruz; kadnun dogasiru soo�bran ahlaki ve toplum.sal
zincirlerinden dolayi evlilik Slnll'h ve dayarulmazdir.
Pek c;ok ilerlem� kadm ac;ismdan bu tutarsizhgm ac;iklamas1,
ozgiirl�menin anlarniru asla anlamadiklari gerc;egi.nde bulunur.
ihtiyac;lan olan tek �yin d� tiranlardan ozgiirle�me oldugunu
di.i§iindiller, hayat ve ge�me ic;in c;ok daha zararh olan ic;sel tiran
lar etik ve sosyal gorenekler- kendi ba§lanna brrakildi ve onlar
da ba§nun c;aresine bakti. Bu ic;sel tiranlar, en aktif kadm ozgiir
liigu taraftarlarmm kafalannda ve kalplerinde, biiyieikanri lerimin
kafalan ve kalplerindeki kadar iyi �rrlar.
Bu ic; tiranlar, ister kamu kararlan, isterse anne, kiz karde�,
baba, teyze ya da akrabalan tarafmdan soylensin, Mrs. Grundy,
Mr. Comstock, �9, talirn ve terbiye kurulu ne s0yleyecektir? Bi.i
tiin bu me�gul insanlar, ahlak detektifleri, insan ruhunun hapisha
neleri ne diyecekler? Kadm, herkese meydan okumayi, kendi
ayaklan iizerinde durmayi ve Slnll'SlZ ozgiirli.igiinde ISrar etrneyi,
dogasnun sesini dinlemeyi ogrenene kadar, hayahn en bi.iyi.ik ha
zinesi olarak adlandirsa da bir erkege olan a§kln ya da en yi.ice ay
ncaligm bir c;ocuk dogurma hakkinm kendisini ozgiir ktldiguu
soyleyemez. Kac; tane ozgiirle�� kadm, a§kin sesinin, c;tlgmca
-
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gogus goguse dovil§menin, sesinin duyulmas1 ve tabnin olma ta
lebinin onlan �agrrdiguu soyleyecek kadar cesur.
Fransiz yazar, Jein Reibrach, romanlanndan birisinde, Yeni
Giizellik'te (New Beauty), ideal, giizel ve ozgiirl�mi§ kadllll res
meder. Bu ideal gen� bir doktor kadmda somutla§rr. Doktor be
beklerin beslenmesi konusunda zekice ve aktlhca kontl§ur; yoksul
annelere iicretsiz ila� saglanmasllU diizenler. Tarudigi gen� bir
adamla, gelecegm slhhi ko§ullan, � duvarlar ve zeminlerin kul
larumi, hah, kilim ve asmalann ablmas1yla �§itli basil ve mikrop
lann nastl yok edilebilecegi hakkmda sohbet eder. Tabi ki �ok sade
ve pratik, siyah giyimli bir kadmdrr. ilk bulU§malannda, gen�
adam, ozgiirle§mi§ arkad�mm bilgeligmden korkup ne yapaca
guu bilemez, zamanla onu anlamayi ogrenir ve bir giin onu taru
diguu fark eder. Onlar gen�, kadm nazik ve giizeldir, her zaman
resmi kiyafetler i�de olsa da, kadirun goriiniimii lekesiz, temiz
beyaz yaka ve m�erle yumU§ablrr. Adarmn kadina sevgisini
anlatmas1 beklenir, ama o romantik sa�aliklar yapacak biri de
gildir. �lik ve �kin co§kusu, kadirun saf giizelligmden once ki
zaran yiizlerini orter. Adam dogasmdan gelen sesleri orter ve
dogru kahr. Kadm da her zaman kesin, her zaman rasyonel ve her
zaman iyi davr�hdrr. Korkanm ki bir birlik kurmu§ olsalardi,
gen� adam donarak olme tehlikesiyle kar§l kar§1ya kalacakb. itiraf
etmeliyim ki bu yeni giizellikte, kadmm hayallerindeki kadar so
guk t� duvarlar ve do§emeler gfumedim. Dogruluk ve yardalarla
Ol�en mallardan daha �ok romantik �agm �k §arktlanna sahip
olurdum; daha �ok Don Juan ve Madame Veniis, ay l§tgtnda bir
gece vakti merdivenle ve iple �igi ile ka�a, bunu takiben baba
nm laneti, annelerin inlemeleri ve ko�ulann ahlaki yorumlan.
Eger �k nastl ko§ulsuz olarak verilecegini ve almacaguu bilmi
yorsa �k degildir, ama arbsma ya da eksisine onem vermeyen bir
i§lemdir.
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Giiniirniiz kurtul� anla�mdaki en bi.iyiik eksiklik, kadmla
nn ruhunda onlann ya�am c;e§mesinden ic;mesini engelleyen bir
bo§luk yaratan kurtulu§ kavrammdaki yapay sertlik ve suurh say
gmhkta yatar. Bir keresinde, eski kafah bir anne ve hostes ara
smda, kiic;i.iklerin mutlulugu, sevilen ki§inin konforu risk albnda
olsa bile, yeni kadm ve ortalama olarak ozgiirle§mi§ kiz karde§i
arasmda oldugundan daha derin bir ili§ki oldugunu belirttim. Sa
dece c;tl<ar ic;in ozgi.irle§menin ogrencileri bende saf ve basit bir §e
kilde tiksinti uyandmr. Onlarm bo§ bir §ekilde c;abalamalan benim
eski ve yeni kar§tla§hrmanu gonnelerine izin vennedi, sadece bii
yiikanen lerimizin damarlarmda daha fazla kan oldugunu kamt
lach; onlar iiniversiteleri, konferans salonlan ya da ofislerimizi dol
duran serbest meslek sahibi kadmlarnruzm c;ogunlugundan daha
fazla dogalhk, sevecenlik ve basitlik ta§rr. Bu bir eskiye donme ya
da kadmlan eski yerlerine mutfaga ve c;ocuk bakmuna mahkum
etrne umudu demek degildir.
Kurtulu§, daha parlak ve daha net bir gelecege dogru ilerleyen
enerjik bir yi.iriiyiti§ e yatar. Eski gelenek ve ah§kanhklardan arm
ffil§ bir geli§meye ihtiyacmuz var. Kadmlarm ozgiirle§mesi hare
keti §imdiye dek ol�tu, ama heniiz ilk a§amasmdadrr. Bir §eY
daha yapmak ic;in giic; toplamas1 umut ediliyor. Sec;me hakla veya
e§it yurtta§hk hakki, iyi talepler olabilir, ama gerc;ek kurtul� ne
anketlerde ne de mahkemelerde ba§lar. Kadmm ruhunda ba§lar.
Tarih bize her ezilmi§ srrufm kendi c;abalanyla efendilerinden ger
c;ek ozgiirliiklerini kazanchgrm soyler. Kadmlarm bu dersi ogren
meleri zorunludur, onlarm ozgiirliigu kendi giic;lerinin ozgiirliik
kazanabildigi kadar olacaktrr. Dolayis1yla onlarm ic;sel yenilen
mesi, onyargi, gelenek ve goreneklerinin agrrhgmdan kurtulmak
ic;in kendi ic;sel yenilenmelerine ba§lamalan c;ok daha onemlidir.
Hayabn her alanmda e§it haklar talebi adil ve diiriisttiir; ama so
nuc;ta en hayati hak sevme ve sevilme hakladrr. Ashnda, lasmi
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kurtul� kadnun tarn ve ger\:ek bir ozgi.irle�mesi olursa, sevilen ve
tath bir anne olmarun kole ve itaat eden biri olmakla e� anlamh
oldugu sa\:ffia dii§i.incesinden kurtulacakbr. Cinsiyetlerin ikiye
ayrnru ya da kadm ve erkeklerin iki dii§man di.inyay:i temsil ettigi
gibi sa� bir kavramsalla�brmadan kurtulmas1 gerekir.
Dar kafahhk ay:inr, a\:lk gorii§li.ili.ik birl�tirir. Geni.§ ve bi.iyi.ik
olahm. K�1 kar�1ya kaldiguruz onemsiz �yler yiguu yiizi.inden
hayati olanlan gozden ka\:lfIDamahy:iz. Cinsiyetler arasmdaki �
kinin dogru bir kavramsall�brllmas1 herhangi bir fethedeni ve
fethedileni kabul etmez; bunu biliriz ama daha biiyi.ik bir �y var
dir; kendimizi daha zengin, daha derin ve daha iyi bulmak i\:ifl
kendimizi smrrsJZca vermeliyiz.
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KENDi QAYINI KENDiN YAP:
KADINLARIN ALANI VE DiGER
REQETELER VE ORNEKLER1

Alice Nutte r

u boliim. biitiin devrirnciler i9n yazildi. GOriinii§ adma yutu

Blan "kadtnlann lokmasunn'' bir �eti degildir. Sol'un ve
ozellikle sllllf sava§uun, nastl ve neden kadtnlan cezp etmekte ba
§ansIZ olduguna, ama ona yabanctla§llll§, peder§abi ve azmhk bir
grupm� gibi bakhgnu anlamak i9n bir giri§imdir.

i§9 suufuun

yansma nastl bir azmhkrru§ gibi bakilabilir? i§9 smifuun sorunla
rma

�oziim.lerimiz oldugunu iddia etmiyoruz, arna bu problemin

yok saytlmasma bir son verilmesinin zamarurun geldigini soylii
yoruz. Saflannda neden bu kadar az kadm olduguna i§aret etme
yen herhangi bir devrirnci hareket ger�ek bir devrimci hareket de
gildir, sadece statiikonun kendini be� bir yansnnas1dir.

1 Bu makale orijinal olarak Class War'un son sa}'lsmda yaymlanch,

1997 yazi.
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Serse m l e�mi� v e $a�kina Do n m o ,
Gass War dergisinin ilk yillannda, bu yakla§rm feminist talebin
yeterince ileri gibnemesiydi. Neden �it iicret i9n c;agnda bulu
nun de�tik? Kapitalizm albnda �it haklar, e§it cinsiyet s0mii
riisii i9n bir dilerune kasesi ol�turuyordu ve bu yalvanna olaga
niistii hrrshych. Gass War, e§it iicret paketleri i9n degil, pararun
tamamen ortadan kaldmlmas1 i9n c;agnda bulunuyordu. Oy hak
lari i9n feminist baglilik ba§ka bir onlemdi. Sahip olmak i9n c;ok
fazla §eY oldugunda neden iki kotilliik arasmdan birisi sec;ilmeli?
Srmf miicadelesi, kurumsalla§ml§ olan feminizmin reformist egi
limlerine kablmadan cinsiyet �itligi ilkesini desteklemeye c;ali§1yordu.
1980'lerin ortasm Sol magdur durumdayd1. "Biitiin erkekler
kotiidiir, biitiin kachnlar iyidir" savlari ahlaki avantaj ve browni
puaru (loz izcilere verilen iyi not) isteyen feministler tarafmdan
siirdiirilliiyordu. Srmf sava§l orta srmf suc;Iulugunun politikalarrm
zorlamakla ilgili degildi. Gass War, ya§amlarrm kontrol altma
alan ve sava§an kachnlann goriintillerini gostererek i§c;i sllllfi ka
chnlarrm destekledigini dii§iiniiyordu. Oyle olup olmachgt bir tar
b§ma konusudur, ama makalenin niyeti c;ok saygi degerdir. Yak
la§Iml basittir, ama en azmdan Sol'un diger boliimleri kadar da
karma§ikbr (Tannc;a merkezli "alternatif' dinler etrafmda dans
eden ve onlara politik diyen)
Gass War'un ilk saytlan sadece gene; ve beyaz erkeklerden de
gn de biitiin i§c;i smifmdan bahsedecegme dair bir taahhiit veri
yordu. Rahim agn kanseri, "Hrrpalanml§ Viicut'' ile ayru sayfada
yer ald1. Cinsiyetc;ilikle ilgili makaleler (ktl§kusuz liberterin aksine
temel ve c;ogu zaman ahlaki) diizenli olarak goriindii. Siyaset c;ogu
zaman yanll§ yonlendirildi, bir makale ile i§c;i sllllfi erkeklerinin
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kadmlann miicadelelerine onlara fiziksel koruma saglayarak des
tek vermeleri konusunda talirnatlar verildi. Bu paternalist tutum
toplumun d�iincelerini yans1tiyordu, ama dogru degildi.
Ama Oass War'u bu baglamda ortaya koymak i<;in, diger solcu
gruplar ve yaztlar daha da kotil bir tavrr sergiledi. Militan politi
kalar ve SWP'nin politikalari eski moda soylemlerle oyle yiiceltildi
ki, kadmlar onlann makalelerinde sadece geleneksel "i.§9" yuva
lanna yerle§tirilmi§ olarak resmedildi. Grunwick en iyi saatleriydi:
Kadm ve tekmelemeye miisait olan Asyahlar. Orllann kulland1gi
tek fotograflar, Women Against Pit Oosures ( <;ukur Kapaklanna
Kar§1 Kadmlar) ve maden i.§9lerinin e§leri olan kadmlarin fotog
raflaridrr. 1977'den 1984'e kadar bu fotograflar, neredeyse 20 ytl
makalelerde kadmlann goriinebildigi fotograflardi.
1987'de Brixtonh bir kadm, Class War'a Brixton isyanlanna
dair haber yorumumuz hakkmda bir yaz1 yazdi. Polise gidilme
yen bir bOlgede y�amarun bir Utopya'da sona ermedigini ama
tehdit, fiziksel ve cinsel §iddetten acr �ekerek ya§amakla sona er
digini soyledi. Oass War itibari geregince, §iddeti romantikle§tir
menin tehlikeleri hakkmda bir makaleyle yarut verdi ve kendi po
lls gii9erini kendi sagiayan topluluklar hakkmda bir tarb§ma b�
latb.
Ama Oass War'un ama9arina ve ilkelerine kattlan pek �ok ka
dm, bu orgiitlemenin kattlmak iQ.n �ok fazla Erkek Sahipligi'nde
(Boy's Own) oldugunu d�iiniiyor. Oass War'un §iddete yakla
§lilll kadmlar iQ.n yabanol�hncrdrr - hi�bir hayra yorma d�iin
cesi (wishful thinking) i.§9 srrufi kadm ve erkeklerinin §iddete
kar§l farkh tavrrlan oldugu ger�egini degi§tirmez. Class War'un
zorlu irnaj1, miizigi ve i§leyi§i gen� ve beyaz erkekleri �kmek iQ.n
dir. i§9 srrufirun sadece bir boliimiinii �ekmek iQ.n yogunI�marun
(ve diger bOliimleri yabancrla§bnnarun) kayda deger olup olrna
d1gi tarb§mahdrr, ama kendi b�ina bile bu taktik b�izdrr.
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Sava�ta Ne Yaptr n A n n e?
Yahttlnu� olan Gass War'a bakmak, Sol'un neden cinsiyet9 poli
tikalan ikinci planda tuttugunu anlatmaz. Oass War, kachn hare
ketinin krizde oldugu bir zamanda ortaya <;Ikh. Krizden once ge
len bazi olaylann kaba bir �kilde halledilmesine ragmen, feminiz
min yalruzca orta srmflann oyuncagi oldugu kli§esine rneydan
okumak irnkansizchr.
Sol �vrelerde, bir hareketi ya da bir fikri reddetrnek iQ.n tek
yaprnaniz gereken onu orta smif olarak adlandrrrnakhr. Bu terirn
arhk belirsiz olarak kotiiye kullarulan bir terirn haline geldi. Femi
nist hareketin i<;erisinde .;ok sayida orta s1Illftan kachn vard1, arna
bu kadmlann hepsinin i.§9 srmfuun kadmlan:run <;Ikarlanna kar�1
oldugu anlarnma gelmez. Feminist fikirlerin i�9 sJIU.fi. kadmlan
iQ.n yararh olrnad1gi anlarnma da gelrnez.
Yetrni§li yillann b�mda, feminist fikirler, toplurn yoluyla nii
fus etrneye b�ladi. Medya (her zarnanki gibi) liderler ve ki§ilikler
aradi. Ofke hakkmda kon�rnak yerine, feminizrni one <;tl<aran fi
kirler ve ihtiya.;Iar vurgularuyordu. Germaine Greer ve Co.
Medya faturayi rnedyaya kesti.
Ama bu kadmlann kurtul� d�iincesini kavrarnasrm engelle
rnedi. Birden bire, hayahn kachnlann pek .;ogu iQ.n neden bu ka
dar kotii oldugunu a<;tl<layan teoriler ortaya 91<h. Orta smif kachn
lan bu teorilere ilk ula�anlardi, <;iinki.i egitirne daha fazla sahip
lerdi, arna i.§9 sJIU.fi.ndan <;ogu kachn da <;ok geride degildi. Kadm
lann sorunlan i<;in tek <;oziirn, sagin istedigi son �y olan toplurnu
de�tirrnek oldu.
Kadmlar arhk erkek egernenligme ve �iddete rniisarnaha gos
terrneyeceklerini belli etrnek gibi ciddi bir i.§ yiiklendi. 1972'de sal
cbriya ugr� kadinlann ilk s1ginagi a.;tld1. 1976'da ilk Tecaviiz
Kriz Merkezi a.;tldi ve feminist prensiplerle i§ledi. Bu rnerkezler
hizla <;ogaldi ve 1980'lerin ortalannda hernen hernen her �de
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bir tane vardi. Soho'da seks endiistrisini protesto etmek i9n, Ge
ceyi Geri Kazamna yiiri.iyi.li§ eri ba§ladi. Kachn hareketi ilerlediki;e
eksiklerini gideriyordu - ve bu noktada sektorde i;ah§an kachnla
nn gorl.4>lerini dikkate almak zorunda degildi. Leeds ve York'ta
Geceyi Geri Kazamna Yiiriiyi.i§leri, farkh bir oneme sahipti.
''Yorkshire Ripper" olarak bilinen Peter Sutcliffe hala serbestti.
Korku ortammda ya§amaktan, giivende kalmak ii;in tek yerin ev
ya da erkek korumas1 albnda olmasmm soylenmesinden btkbk.
"iyi" ve "kotii" lozlar, medyarun oldiiriilmeyi hak ettiklerini ima
ettigi fahi§e kadinlar ile iyi, aseksiiel, aile kadrm tipinde olup oldii
riilmeyi hak etmeyen kachnlar arasmda sonui;da devlet ve medya
tarafmdan yaptlan aynma fazlas1yla sahiptik. Feminizm, kadmla
rm seksi ve de giivende olma hakkrm fark etmesi ii;in bir i;eri;eve
sagladi. Sokaklardaki varhgunm kutlamarun yam srra zamanlarm
ikiyiizlii ahlakuu da ofkeyle reddediyorduk.

K a d 1 n l a r: Ba n a H e psi Ayn 1 G ozu k ii y o r
Kadmlarm kurtulU§ hareketinin kendi ii; sorunlan vardi.. Her §eY
den once biitiin bunlann otesinde karde§lik s6ylemleri, srmf, rrk
ve hayabnuzm diger onemli tarurnlay1C1. yonlerini, ''biitiin lozlar
birlikte" zihniyetinin albnda gomiilme tehlikesi anlanuna geli
yordu. � smtfi ve beyaz olmayan kadmlar, srmf ve rrkm cinsiyet
ten daha az onemli oldugu yoniindeki yanh§ dii§iinceyle sava§b.
Orta srmf kadmlarmm, srmfsal iistiinliiklerini korurken, sadece
patriyarkadan bagrmsiz olmalan ii;in sava§makta olduklarrm s0y
lediler. i§i;i smtfi kachnlan, loz karde§ligi ytkmak ii;in i;ah§rm
yordu, daha onemli hale getirmek ii;in IBrar ediyorlard1. Bazi i§i;i
sllllfi kachnlan, gelir payla§nm ile ba§lanmak zorunda olundu
gunu s6yliiyordu.
Siyah kadmlar, rrki;i bir toplumda ya§amak zorunda olduklan
geri;eginin loz karde§lik §emSiyesi albnda gizlenmesini reddetti.
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Kadmlann kurtulU§ hareketi aguhkh olarak beyaz ve orta sllllftan
olU§uyordu, ancak siirekli devam etmekte olan beyaz orta smif ka
dmlann hakim oldugunu soylemek siyah �c;i srrufi kadmlann ka
blnnlanrun kii�esidir. Onlar, kadm hareketi bunu istese

de istemese de kadm ozgiirliik hareketini kendilerini gonneleri
konusunda zorlacb. 1978'de, The Working Class Women's Libera
tion Newsletter piyasaya siiriildii. i§c;i srrufi kacbnlanrun toplu
mun degi§mesinde hi\bir rolii olmad1gi miti ile ayru d�iincede
olmak, duvardaki yazilari okumak ic;in \Ok yogun oldugitmuz ve
kendi ahnttl.annuzi ekledigimiz yalarum tekrar etmektir.
Aynmcrhk, boliinmeler yarattlmasma yarcbmcr oldu ve femi
nizmi tamamlayicr olmayan kiyilara ayrrcb. En biiyiik en�, \ah
§an ya da erkeklerle i�kisi olan kacbnlann "d�manla" birle�rek
kendi tarafmdakileri yari yolda brrakip brrakmayacaklariyd1. Ge\
�e gore aynmcrhk, daha fazla Stalinist ayak oyunu gibi goziikii
yor. Arzu ve ozgiir sec;im hakkmdaki savlar, "heteroseksiiel ayn
cahga" dayanmaya \� kacbnlara brrakilcb. Kapitalizmin ayn
cahklari «;ok dikkat \ekmedi. Kacbnlann hareketinin ooliinmesine
§�mamah.
i\sel cinsiyet sav�larina ragmen, kadm hareketi toplumu
olumlu yonde etkilemeye devam etti. Radikal feminizm hakkm
daki iyi olan tek �y, erkek egemenliginin tam boyutunun farkma
vanlmaslill kadmlara ogretmesidir. Erkeklerden ayn ya§amayi ya
da \�mayi Se\en kadmlar en sonunda, sendikalann/siyasi grup
lann/ortaklarin kadmlara daha az taviz vermesi yolunu tuttular.
Devrimci hareket aranan bir §ey oldu.

i �e r d e k i DO�m a n
Kacbnlann hareketi, hayatta kalabilirdi ve eger sag miidahale et
meseydi politik olarak ilerlerdi. Feminist kadmlari devlet giiciine
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kar§t bir tehdit olarak ilan eden pek c;ok sag liderden ilki, Ameri
kah Weyrich'tir: "Farkh bir politik diizen isteyen insanlar var. Ka
dmlann kurtulU§ hareketi ile sembolize edilen siyasal hareketleri
ic;in gelecegin, geleneksel ailenin yeniden yaptlandmlmasmda ya
da geleneksel ailedeki erkek ya da baba roliiniin azalttlmasmda
yathgma inaruyorlar."
Thatcher ve taki.pc;ilerinin aym sonuc;Ian c;ikaran bir beyin ta
knnlan vard1. 1980'lerin ortalanna gelindiginde, e§itlik c;ogu kadm
ic;in rnanbkh bir oneri gibi goriiniiyordu, bu yiizden rnedya ferni
nizrnin 1970'lerin i§aret fi§egi gibi modas1 gec;rni§ oldugunu ilan
ederek yarut verdi. Post ferninizm yeni olanch. 0 da kadm hareke
tinden nefret eden bir gene; nesille tarnamland1. Post-feminist anti
ferninistti ve taleplerini yerine getiren kadmlar tarafrndan degil,
c;ok kiistah ve c;ok fazla tehdit albnda goriindiikleri gerc;egi ile yola
c;ikh.
Eski feminist liderlik, §imdi medya kurulU§u Greer and
Co.'nun bir parc;as1yd1 ve ne mutlu ki e§itlik ve bagitnsizhk c;agn
lan yaparak gec;rni§e dondii. Yeni revizyonist c;izgi, ferninizrnin
bizi anne ve ev kU§u olmaktan kurtarchgt c;izgiydi. Greer, model
kadllllll sogan ve c;ocuklar arasmda eski moda bir koylii kadllll ol
dugunu ac;iklad1. Birbiri archna eski muhafiz, etkileri ev cephesi ile
sllllrhyken kadmlann en yiiksek tarnamlanmt§hklanna ula§h�
soylemek ic;in c;ekildi. Dogal olarak rnedya bu U don�ii sevdi
ve her kelimesini bash. Bu, kariyerizrnin en kotiisiiydii arna sag,
fikir degi§ikliklerini odiillendirerek her zarnan yOOCl fikirleri
yaych. Post feminist teori modas1 gec;rni§ olan kolelikler gibi koku
yordu.

Beni Pa rt i l e rd e H e r Za m an Mutfa kta Bu l a ca ksin
Oass War, fem.inizmin bu donerninin zirvesinde kuruldu. Solun
tarnarni, ic; c;ab§rnalar ve sagm tarn olc;ekli salchns1 ile karl§mt§b.
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Class War geri achm abnach ve neler olup bittigme bakmadi, ama
ba§ka hi\ kimse de bunu yapmach. Salchnrun agrrhgr albnda kadm
gazetelerinin birbiri ardma ytla.ld1gr bir zamand1. Feminizm sabn
almamayacak kadar eskiydi, bu yiizden radikal kachn gazeteleri
katlanch. Bizim duydugumuz tek ses yeni sagm ve onun U§aklan
nm mutfaga geri donmemiz gerektigi. sesleriydi.
Bu incelikli ve saglam bir hiledir. Yeni sag bizi geleneksel ha
rum modunda istiyor, ama aym zamanda iicretli emegimizi de is
tiyor. Post feminist «i;izgi, modem kadmlarm \ah§arak ozgiirliige
sahip olmas1 ve bir evi idare etmenin "yeterliligme" sahip olmas1dir.
Kapitalizmin kadmlann \ah§masma ihtiyacr var. �m sagm
ekonomik "rasyonalizme" kaymas1 ve d�iik iicretli hizmet en
diistrilerinin geli§mesi, ucuz �giiciiin
in her zaman talep altmda
oldugu anlamma geliyor. Ve mesele sennaye oldugu siirece hi\bir
�y kachnlardan daha ucuz olmaz. Kapitalizmin mottosu §Udur:
Eger daha az Odemek ve daha fazla kar ebnek istiyorsaruz, kachn
lan \ah§tmn - onlar daha ucuzdur.
Her on ebeveynden dokuzu kadmdrr ve her iki aileden en az
birinde ekmek paras1 kazanan kachndir; yine de kapitalizm hala
kadm iicretleri "cep har�gt" imi§ gibi davraruyor. Kadmlann ge9nffiek i� bir maa§a ihtiyacr yoktur, <;iinkii ashnda bununla ya
§amak zorunda degilizdir. Bunun aksine pek \Ok karut olmasma
ragmen erkekler hala ana "kazananlar" olarak goriiliiyor. Ocretle
rimiz kii\ftk ekstralar i� Odeniyor: Barinma ve ISmma. Ve bizler
ya§landlk\a, kadmlan goriin� gore yargtlayan bir toplumda de
gersiz oluyoruz.
Bundan yararlanan bekar anneler, en kotii post feminist tepki
leri toplayan gruptur. Kapitalizm parasal olmayan biitiin ili§kileri
yasa ch§1 ilan etti. Kapitalist bir toplumda hi\ paras1 olmamak hi\
bir kimligi. olmamaktir. Bizi biz yapan ne yedigi.miz degil ama ne-
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rede <;ah§hgmuz ve ne kazandtgmuzdrr. Bekar anneler hedef gos
terilmi§tir <;iinkii. onlann varhgt sagm sosyal, politik ve ekonomik
hedeflerini tehdit ediyor. Dolayis1yla siirekli medya ataklan ve ba
nnma ve kesintiler. "Back to Basics" liberal ahlaktan artan su<; ora
runa kadar her konuda bekar anneleri su9adt.
� ve iicretler - ne kadar srradan ve dii§iik olursa olsun- genel
likle hedeflerimize ula§bgrmm ve arbk feminizme ihtiya<; duyma
dtguruzi gosteren kamtlar olarak gosteriliyor. Biiroyu temizlemek
i9n saat albda kalkan kadtnlara daha <;ok <;ah§rrsa iki evi olabile
cegini ve k:J.talar aras1 hava yolculugu yapabilecegini soylemeyi
deneyin. Post feminizm rol modelleri, 'ba§anh' kadtnlann (Anita
Roddick gibi serseri) aamasiz kapitalizmi te§vik ederek zirveye
ula§ttl<lanru gosteriyor. Ot1lann hikayesinde cinsiyet hi<;bir rol oy
narmyor (oldiirme i<;giidillerinin erkeklerden iki kat daha fazla ol
dugunu karutlamak zorunda olmalan �mda).
Kapitalizmin iicretleri d�iirme stratejilerinden birisi gelenek
sel olarak erkeklerin �i olanlan almak (iiretim vb.), tesisi otoma
tikle§tirmek ve daha sonra "vasifsiz" kadtnlan daha dii§iik iicretle
getinnektir. 0 zaman erkeklerin �giiciinden ablmas1 konusunda
kapitalizmin keskin uygulamalan yerine su9anan kadmlardrr.
Post feminizm ayru zamanda kadtnlarm ana<; dogalarmdan da bii
yiik bir yaygara koparu -ayak �lerini sevmek zorunda oldugu
muz varsayihyor. Kadtnm tarn zamanli <;ah§bgt (iki ye�kinin ya
§ad1gt) evlerin yiizde seksen birinde, kadm hala temizlik, iitii ve
diger ev �lerinin pek <;ogundan sorurnludur. 'Biz yapbk' ifadesi
yatak anlamma gelir. Hala iicretsiz <;�hnlan ev i§<;ileri olarak
davraruyoruz; tek ger<;ek de�iklik erkeklerin daha fazlasrm yap
ttl<lanru dii§i.inmeleridir. Neden ooyle olmad1gt konusunda baha
neler milyon tanedir, ama erkeklerin yemek p�irme ve ev �lerini
e§it bir §ekilde payla§mas1 nadirdir.
Devrimci gruplar, mutfaktaki giindelik e§itsizlikleri <;ok nadir
olarak ele alrr. Ev �leri ile ilgili konular onemsiz gorilliiyor. Yirmi
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ytl once bunun ifadesi 'kadmlann i§iydi'. Solcu 'erkek' insanhgm
kurtulU§u i9fl sava§hgrm iddia edebilir, arna bu kiz arkada§ll1111
�arna§trlan ytl<arnayi brrakmaslIU istedigi an1arnma gelmez. Soru
nun bir losrm ev i§lerinin 'ki§isel politika' olarak etiketlenmi§ ol
mas1drr. 'Orta suuf' kelimesi gibi 'ki§isel' kelimesi genel miicadele
ile ilgisiz demenin ba§ka bir yoludur. Class War her zaman 'poli
tik' olarun giin be giin ya§antrmzm giinliik ger�ekliklerini geli�tir
mek oldugunu anl.arru§b. Ne yazik ki bu anlaN kadmlara kadar
� gibi goziikmiiyor. <;ogu zarnan erkeklere kendilerini
kahrarnan gibi hissettirip hissetirmeyecek olan konulara oncelik
verilir. isyan bunu yapar arna �veri§ yapmaz. Bula§ik yikamak
adrenalin yaratmaz, herhangi bir kadma sorun.

Gog u s l e ri n i K 1 z l a r i � i n A�
Post feminizm, bir ozgiirliik i§areti olarak �irin bir kizlar korosuna
sahiptir. Televizyonda prime time'da goguslerini ch§anda tutan
Girlie Show, the Pyjama Party ve Spice Girls'iimiiz var. U� de
ingiliz erkekleri tarafmdan bir araya getirildi. Bizlerin onlan yeni
'�rmarik' kadmlar olarak gormemiz gerekiyor, ama hepsi bir erke
gin miikemmel feminist fikirleridir. Onlar �ok fazla ses �yor,
ama asla statiikoyu tehdit edecek bir �y soylemiyorlar. Onlar
daha iyi programlanm� ve daha iyi kal�alara sahip olan Stepford
Kadmlan' drr. Onlar e�itlik i9fl ka� ka� daJlS9landrr.
Aym zamanda diinyarun kadmlar i9fl ne kadar tehlikeli bir yer
oldugunu bize gosteren siirekli bir medya sava�1 var. Biitiin �iddet
su�lannm yiizde sekizinden daha az1 kadmlara yonelik cinsel sal
dmdrr (en yiiksek oliim oraru, gen� i§9 srrufi. erkekleri arasmda
drr), arna medya bizim katlimizi ve tecaviize ugramamlZl yabano.
birisi tarafmdan yap� gibi vurgulamayi seviyor. Mesaj, bizim
erkeklerin korumasrmn giivenligine ihtiyaClmlZ oldugudur. Alt
metin �udur: ''ili§kiniz berbat ve kiifiir dolu olabilir ama bir de o
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olmasaydi ne kadar kotii olacagiruza bakm". ironi, ingiltere'de ol
di.iriilen kadmlann en az fo;te birinin kocalan veya erkek arkada§
lan tarafmdan oldiiriilmesidir (i;oguruukla ili.§kiyi kopararak ba
gunsJ..Zh.klanm ilan ettikten hemen sonra).

B u Ha reket B e n i H a reket Etti recek m i ?
E�it bir di.inyada yii§aIIUyoruz. Bugi.ine kadar yaphgnruz Ol9ide
bir feminist i;oziimlemeye ihtiyacmuz var. Etrafuruzda son otuz
ytlm kazarumlan saldm albnda. Sol, yillar once kadm miicadele
lerinden vazg� ve konll§acak bir hareketi olmad1gmdan birey
sel kadmlar Sol'u �anda brrakrnak ic;in aynldi. Devrimci bir ha
rekete kattlrnanm astl arnacr, ayru hayalleri ve idealleri payla�an
insanlarla birlikte sav�maktrr. Genel ahlak soz konusu oldu
gunda, kadinlann devrimci gruplara kattlrnas1 ii;in fazla bir �vik
yoktur: Bizim kavgalaruruzda do�ebilirsin arna seninle ilgilen
miyoruz. Kadinlar devrimci orgiitlere kabhrlar, � yahuzca
cinsiyeti;i ucu degil biiti.in toplumu degi§tirmek istiyorlar. Ama
onlann ic;inde bulunU§umuzu hayatta kalmak ic;in "sus ve sus"
pozisyonunda kalarak tarnamladik. Temel basktlar olarak suuf ve
kapitalizme kar�1 miicadeleye oncelik vermemiz, toplumsal cinsi
yetle ilgilenmedigimiz anlarnma gelmez.
Miicadelenin odagmt rahatsiz eden 'tekil meseleler' hakkm
daki bayat fikra, kadm miicadelesi ortaya i;Ikhgmda i;ok fazla or
taya siiriildii. JSA kar�1b kampanya veya mahkum 'tekil mesele
leri' destekler; rrk, suuf ve toplumsal cinsiyet meselelerini destek
lemez. SrmfmuzJ., ten rengimizi ve de cildimizi ahp brrakarnayiz.
Gass War'dan sonra ne gelirse gelsin, daha az tek boyutlu bir yak
l�rma ihtiyacmuz var. Birle�ik hareketi ne yaratrr bilmiyoruz arna
neyin yaratmayacagmt biliyoruz, umursamazlik.
Hii; kimse sadece '�9 siruft', sadece 'kadm' ya da sadece siyah
degildir. Bizim politikamtz farkh deneyimlerden olU§all bir agdrr
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ve zamarun yansmda bizim iizerimizdeki basktlar arasmda kolay
bir ittifak yoktur. Patriyarka albndaki bir kadmm deneyimleri,
onun srmf algismm §ekillenmesine yarduncr olur. Kapitalizmi
kovduktan sonra, i.§9 s:rrufi erkekleriyle kadmlanrun hep birlikte
mutlu y�ayacaklaruu iddia etmekle suc;J.uyuz. Hala diger yan
rmza hizmet eden bir yarunuz varsa da hayat basit degildir. Bir
alanda yold�lilUZ olanlar b�ka alanda bize 1.<ar§1 c;tl<abilir. \:a
�ma ortaya 91<ttgmda en onemli olaru soylemek zorundayiz; bu
bazen bizim srmfumzdrr ama bazen degildir. Onlarla miicadele et
meye b�lamadan once zorluklan kabul etmek zorundayiz. Bu iki
lemleri c;oziip c;ozemeyecegimizi bilemiyoruz ama kesinlikle de
nemeye hazmz.
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evrimci hiicreler ilk olarak 1973, 16 Kasirn'da goriindii, Bab

DBerlin'deki ITT'ye kar§l bir saldmyla birlikte, bu «i;ok uluslu

ticari §irketin Pinochet'in �ili'deki askeri darbesine kattlmuru i.§a
ret etmek ic;in. 1974'te ilk tahrip giicii yilksek saldm Karlsruhe'de
Bundesverfassungsgericht'a kar§l (Federal Anayasa Mahkemesi)
RZ kadmlan tarafmdan yaptldi, kiirtaj yasasllU destekledikten bir
giin sonra, paragraf 218: Kiirtaj hakkmda ozgiirce karar vermeye
kar§I olan ve sadece belirli dununlarda kiirtaja izin veren bir pa
ragraf. Kadmlar pek tabii, kendi bedenleri iizerinde kendi belir
leme hakki olarak her kadmm kiirtaj yapma konusunda tarn hak
kllU talep etti. Revolutioniirer Zorn'un (Devrimci Ofke) ilk sayismda
RZ kendi eylemlerini ii«i; kategoriye aymr: 1- anti-emperyalist ey
lemler, 2- FRG'.deki Siyonizmin §Ubeleri, kurumlan ve su«i; ortak
larma kar§1 eylemler ve 3- i.§9lerin, kadmlarm ve gen«i;Ierin miica
delesini desteklemek ve onlarm dii§manlarma saldirmak ve onlan
cezalandirmak. Bu tematik spektrum daha sonraki ytllarda da kul
lantldi.
Bizirn Devrirnci Hiicremiz �itli Devrimci Hiicrelere donii§tii.
Daha sonra 1970'lerin sonlarmda, RZ tarafmdan yaptlan militan
eylemler, niikleer kar§1b bir eylemin par«i;as1 oldu (o zamanlar bin
lerce ki§i niikleer giice ve onun Kalkar, Wyhl, Gorleban ve Brak-
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dorftaki i§lenme tesislerine kar§1 yiirid
i ii), ve Rain- Main bOlge
sindeki Anti-Runway 18 Bab Hareketi (Anti-Startbahn 18 Bab
Bewegung). Bu baglamda, oliirnciil sonu� olan tek bir saldm
yaptlch. Ekonomi ve Ul�bnna Bakaru Herbert Karry, RZ tarafin
dan 11 Mayis 198l'de oldiiriildii.
1977'den itibaren, militan feminist anti-ataerkil kentli kachn ge
rilla grubu Rote Zora (Red Zora), bazi kadmlar hala Devrimci
Hiicrelere kattlmI§ olsa da otonom ve bagtmsiz bi«;imde hareket
etti.
"Kadmlar her zaman silahh gruplarm bir par\asl oldu. Onlarm
payi genellikle geri planda tutuldu. Ama zaman de�iyor. . . yikia
kachnlarm Red Zora gibi gruplan var, bu ger\ekten de \Qk azchr
ve bu bile zamanla degi§ecektir."

Red Z o ra
Red Zora agrrhkh olarak, ataerkil kurumlara, §irketlere, diinya \a
pmda baski yapan ve somiiren erkek cinsiyet\i toplumu temsil
eden ve kuran �ilere salchnr. Kadm tacirlerine, seks diikkanla
rma ve uluslar aras1 kadm ticaretine kar§l \�1yorlar (Bab Al
manya erkekleri i\in Asya'dan 'gelin' ithal edenlere kar§1) zorunlu
sterilizasyon yapan doktorlar Doktorlar Te§kilab'na ("Federal
Doktorlar Te§kilab'm beyaz tren\kotlan i\erisinde tecaviiz yan
d�lan olarak goriiyoruz"), ila\ §irketlerine kar§1 (ozellikle bir \e§it
dogum kusuru olan Duogynon'a neden olan Schering'e kar§1),
aym zamanda Nixdorf ve \Ok uluslu Siemens gibi bilgisayar §ir
ketlerine kar§l. En popiiler eylem, otobiis ve tramvay biletlerinin
yeniden bastlmas1yd1. Bireysel olaylarda Red Zora ve Devrimci
Hiicreler 1984'teki B� Hareketi'nin ele§tirisinin yaztli§mdaki
gibi beraber \�b. Bu makalede ban§ hareketi apokaliptik bir ba
ki§ a951yla bir burjuva hareketi olarak ele§tirildi. RZ ve Red Zora
b� hareketinin temel hatasrmn politik hedef olarak silahlanma
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ve kriz, U9filcii Diinya'run sefaleti ve kesintiler, cinsiyet9Jik ve
rrk9hJ< arasmdaki emperyalist baglarni t�mak yerine, metro
pollerde b�m korunmasma yogurua§mak oldugunu soyledi.

B u g u n Anti-e m pe rya l i z m
Son ii.; yilda, RZ eylemlerini bah Almanya'run yabana ve millteci
politikalan konusunda yogurua§tmh. FPG'de somut bir emperya
lizm kar§1thgnun geri kazarulmasma katkJ.da bulunmak istiyoruz.
Anti emperyalizm sadece askeri sanayi kompleksine yaptlan bir
saldm anlamma gelmez ve sadece bir dayanI§madan daha fazla
s1drr. (Revolutionary Rage' den ahmru§trr, 1986 Ekim)
Bir yandan Koln'deki yabanalar i9n merkezi kaYJ.t merkezine
yaptlan saldrrtlar, bir yandan Hollenburg'un (Dogu Berlin'deki
GQ\menlik Polisinin Ba§kam) Diz .;okmesi bu militan politikalarm
g� alaruru gosterir. Saldmya ugrayanlar ise, FRG ve Dogu Ber
lin'deki rrk9 go9Jlen politikalarmdan sorumludur, belgeleri, dos
yalan ve verileri imha edilen kurumlara yaptlan saldrrmm amaa,
devlet tarafmdan kontrol edilmeyen ve diizenlenmeyen bir alan
saglamaktrr. "Ancak radikal sol i.;erisinde, yeni bir emperyalizm
kar§1thgmm geli§mesine katkida bulunmazsa , eylemlerimiz etki
siz bir §ekilde bo§a .;ikacak." (RZ tarafmdan almttland1)
1970'lerin ba§mdan beri, RZ ve Red Zora iki yiizden fazla sal
dm ba§lath. $u ana kadar Red Zora'run en kapsamh ve ba§arili sal
dm kampanyas1, Giiney Kore ve Sri Lanka fabrikalannda dii§iik
iicretli \ah§an kadmlar tarafmdan iiretilen FRG'de indirimli kiya
fetler satan Bab Almanya'run en biiyiik giyim iireticilerinden birisi
olan Adler Korporasyonu'nun on §Ubesinde yangm bombas1 attl
mas1 oldu. "South Korea' daki Adler'deki kadmlar .;ah§ma kapasi
telerinin somiiriilmesine kar§t miicadele etti, giindelik hayattaki
cinsiyet9fige kar§t miicadele etti. FRG'den miicadeleleri i9n des-
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tek �agns1 yapttlar. Sonu� olarak ii� kitarun bo� ilretim merkezle
rindeki kadmlann ve ozellikle Giiney Kore ve Sri Lanka'daki Ad
ler kadmlarimn durumundaki boktan ��ma ve y�am ko�ullan,
buradaki Adler'in perakende merkezlerinin oniindeki bro�iirler
etkinlikler ve eylemlerle daha geni§ olarak tanmmaktadrr. Bu ey
lemlerdeki anti-emperyalizm pratik olabilir. (Red Zora'run Adler
olaymdan ahnttland1.)
Red Zora tarafmdan yaymlanan daha sonraki bir a9klamada,
soz konusu saldrrtlann dogru bir strateji oldugu go�ii somut
l�b. ''Bilin� insan haklan gruplanndan bagrmsiz bir kilise grubu
(Terres des Femmes) tarafmdan zaten yiiksel�ti. Bu yiizden
hazrrhk ��malan yaptldi. Giiney Kore'deki kadmlar, kendi du
rumlanrun kontroliinii ele ald1 ve bunu savundu. ''D�iik asgari
iicretleri, �ten c;tl<armalan, i�ler aas1 �ah�ma ko�ullanm ve Bab
Alman ustalanrun azgm cinsiyet�klerini protesto etmek i�
greve b�lacWar. Bu yiizden oradaki (Giiney Koreli kadmlann
miicadelesi) ve buradaki (Red Zora'run miicadelesi) uyumluydu.
"U�cii Diinya'daki kadmlar i� sav�rmyoruz" dediler, "onla
nn yarunda sav�1yoruz." Bu Red Zora'run emperyalizme kar�1
miicadelesini tarumlar.
1987'de Red Zora ve Bab Almaya'daki loz karde� grubu Amo
zenen, Adler �mda bomba patlatbgmda milyonlarca dolar za
rar verdi. Bu yiizden, Adler, tekstil i��erinin taleplerini kabul et
mek zorunda kaldi. Red Zora ve Amozenen a9k bir bi9ffide mili
tan dire�in etkili olabilecegini karutlad1.
Hem Devrim Hiicreleri hem de Red Zora, hedef �erken oto
riter olmayan ve merkezil�me� bir karar verme siirecine sahip
tir. Aynca dogrudan militan eylemlerin devrimci hareketin sadece
bir par�as1 oldugunu da belirtiyor. Her ne kadar yaygm ve geni�
kapsamli yasal ��ma kampanyalanna ve sosyal hareketlere mi
litan eylemleriyle kattlsalar da, bu eylemler, el ilam ve bro�iir da
gitmaktan, gosterilere gitmekten, oturma eylemlerinden, gazete

2 3 0 I S eseiz Rivayetler: Anarko-feminizm Kitab1
yaymlamaktan, insanlan egitrnekten, ev i§galciliginden ve de i§
yerinde grev diizenlemekten daha onemli degildir. "Eylemlerin
sec;imi konusunda hiyerar§ik bir sistemimiz yok. Hiyerar§ik bir
boliinme ile dii§iinmek, eylemi bir ayncahk perspektifine sokar ve
ataerkil dii.§iinme bi9mine egilirnlidir." (Autonomie'de yer alan
RZ'nin iiyeleri ile yapilnu§ bir roportajdan almnu§br, 1980.)
RZ ve Red Zora'run yarunda, hepsi Bah Almanya ve Bah Ber
lin'deki devrimci gruplarm bile§eni olan <;e§itli militan otonom
gruplar vardrr. Bu gruplann pek <;ogu, 80'lerin kitlesel sosyal ha
reketlerinden kaynaklarur. Hepsi birbirinden bagunsiz olarak <;a
h§rr ve daha <;ok RZ ve Red Zora'runkine benzeyen politik ifade
leri yaymlar. Ama onlardan farkh olarak, bu gruplarm bir<;ogu
uzun bir zamandrr

yok.
1986' da, Wackersdorf'taki niikleer santral ve niikleer i§leme te
sislerine kar§I direni§in zirvesinde, binlerce ki§i niikleer hareketin
bir par<;as1 olarak gOsterilere kattldi. Bu si.ire zarfmda, militan oto
nom hiicreler tarafmdan bazi §irketlere ve kurulU§lara, niikleer sa
nayiye kattlimlanru protesto etmek i<;in birka<; saldm yaptldi. Bu
donemdeki en popiller aktivite, dogrudan niikleer santrallere
bagh elektrik hatlanru kesmekti. Yakla§Ik olarak 200- 300 saldm
yaptldi. Bu donemdeki militan gruplann bazilari r ayakta kaldi.
Digerleri dagtld1 ve oteki gruplan etkilemeye ve bi<;imlendirmeye
devam etti. A§agtda bu gruplardan birka<;irun listesi bulunuyor.
Hepsinin isimlerini vermek imkansizd1.
•
Revolutionare Hadnwerker: Elektrik hatlanru keserek niik
leer santrallere kar§I dogrudan eylemde bulunma. ArtJ.k ak
tif degil.
•
Amazonen: Red Zora'run lozkarde§i olan grup, ama onlar
dan bagunsiz. $u anda iki ki§i Amazonen'lere iiye oldugu
i<;in hapiste.
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Zomige Vinen: 2 Ocak 1989, 2,000,000 Alman marki. zarara
yol a�an Darmstadt Universitesi'ndeki Gen Enstitiisii'ne
saldrrdi.
•
Autonome Zellen Alois Sonnenleitner (AS): Niil<leer kar�1b
otonom bir hiicre. Hofmeister AG'nin kaz1alanru, kamyon
ve �antiyelerini kundaklayarak imha ettiler. Alois Sonnen
leitner 1986'da polisler tarafmdan Wackersdorfta oldiirii
len y�h bir adamdi.
•
Revolutionare Viren: Gen teknolojileri, insan genetigi ve bi
yoteknoloji ile miicadele.
•
Anti-rassistische Zellen: Shell'e kar�1 eylemlerde bulun
mak.
•
Kampfende Einheiten: Sav� birimleri. Askeri sanayi
komplekslerine saldrran anti-emperyalist hiicreler. Bir
hiicre, Kampfende Einheiten Crespo Cepa Galende, ispan
yol yetkililer tarafmdan Oldiiriilen ETA (Bask gerilla orgiit
lenmesi) sav�95irun adiru aldi. Smrr polisi giivenlik bina
sma saldrrdi.
Bab Almanya ve Bab Berlin'deki militan dogrudan eylem
gruplan, daha liberal orgiitlerin baztlan da dahil olmak iizere, bu
radaki biiyiik hareketlerden g� �apta destek gordii. Bu kismen
yeralbndaki hiicrelerin daha biiyiik hareketlere bagh olmalan ve
aym zamanda i9erinde aktif olmalandrr. Eylemleri bir�ok insanm
zaten egilimli ve sempatik oldugu konulan ele almaktadrr. Mesela
Red Zora geni� bir popiller destek ald1, i;iinkii onlarm eylemleri,
solcu ve radikal medyanm bir siire i� cinsiyet�, kadmlarm
baskis1 ve s0miiriisii ve kadinlarm kendi bedenlerini kontrol etme
hakki. konusunda kamuyu egitmek i� �ok §E?Y yapbgt Bab Al
manya'da hali hazrrda var olan biiyiik feminist harekete hitap edi
yor. RZ, Red Zora kadar destek almasa da Devrimci Hiicreler'in
destek\;ileri onlarm stratejilerini, politikalarrm ve eylemlerini a91<
layan Der Weg Zurn Erfolg (The Way to Success) kitabrm bash
•

.
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I<itabm radikal kitap9lann raflanru salmasmdan bir haftadan
daha kisa. bir siire soma, biitiin baski (3000 civannda) sattlch. Yilk
sek etkililik derecesi, <;ok sayida RZ ve Red Zora eylemlerinin
onernli bir §ekilde etkili olmas1 hall< destegi olmadan miimkiin ol
mazch. Kendi kendilerine yapttl<lan eylemler, sadece onlan miica
deleden uzakla§bracakbr. Dstelik kitle hareketlerinin destegiyle,
RZ ve Red Zora iiyeleri yeralh kimlikleri aQ.ga Q.kmadan miicade
lede aktif olan insanlar arasmda ��abiliyorlar. Kendi tarihle
rinde (herstory) sadece tek bir kadm Red Z.Ora iiyeligi dolayis1yla
tutukland1. Ama ona kar§I olan kanitlann azhgi nedeniyle, su9a
malar dii§tii. Ancak RZ son on alb ytl boyunca baz1 mahkumiyet
ler ya§ad1. En son 9 Haziran 10989' da Ingrid Strobl RZ iiyesi ol
dugu i<;in be§ ytl hapis cezasma �arpbnld1. Onun cezas1, hilkiimlii
RZ iiyelerinden herhangi birisine verilen en uzun hapis cezas1chr.
Mahkurnlara destek olmak �ok fazla zaman gerektiren onemli bir
gorevken, i§lerin biiyilk bir klsrm daha geni§ hareketlerle yapihr
ve RZ ve Red Zora baskicr ve emperyalist §irket ve kurulu§lara
kar§1 eylemler orgiitlemeye devam edebilir.
Mahkum edilen diger devrimciler:
•
Eric Prauss ve Andrea Sievering: "Terorist" bir orgiit olan
K1Z1l Ordu Fraksiyonu'na (RAF) iiye olmakla ve 1.3 milyon
Alman marki zarara neden olan sava§ §irketi Domier'in
bombalanmas1yla su�lanch. Her biri 18 Ocak 1989 tarihinde
9 ytl hapis cezasma �arpbnld1.
•
Norbert Hofmeier, Barbara Peau, Thomas Thoene ve Tho
mas Richter: RAF'a iiye olmak ve bombalamayla su9anch.
Hepsi 20 Ocak 1989 yihnda 32 ytla mahkum oldu. Ceza ha
kimi (Arend) de Ingird Strobl'u mahkum etti. Hofmeier: 10
ytl, Perau: 9, Thoene: 9, Richter: 4.
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Bahsedilen �ileri i�ren her iki davada da, BAW (Federal Eya
let Savalan) ve hakirnler, saruklann RAF iiyesi oldugunu iddia
ediyordu. Ama bu, mahkemenin cezalan daha sertle�tinnesi ic;in
soyl� yalan bir iddiayd1. Her iki saldmrun da (birisi Dor
nier'de, digeri smrr polisi giivenlik binasmda), Ki:impfende Einhe
iten tarafmdan yaptldigi iddia edildi. Bu grup RAF'tan bagimsiz
i;�1yor. Ama RAF devlet tarafmdan "terorist'' bir orgiit olarak
tarumlandigi ic;in, onun iiyesi olarak mahkum olma daha uzun bir
cezalandirma getirebilir. Kampfende Einheiten ooyle tannnlan
mad1 ve bu agir bir cezaya maruz kalmayacakh. Bu yiizden BAW
ve hakirnler, Whole-RAF'm (Gesaint RAF) yapisrm kurdu ve
Ki:impfende Einheiten'm RAF'm bir pari;as1 oldugunu iddia etti.
Erik ve Andrea'nm d�masmda, cezaevinde olan bir RAF
iiyesi Eva-Haule Frimpong, tamk sandalyesinde durdu ve "4 ytl
ii;inde benden b�ka kimse RAF'tan tutuklanmad1. 0 zamandan
beri tutukland1gi iddia edilen dir�in on iki yold�1, (ne Kie
fernstrasse'den gelen alb �i ne de Stuttgart'an gelen insanlar)
RAF'ta orgiitlenmedi (29 Kastm. 1988'de Eva tarafmdan almb
landi).
Fritz Storim: Bir ytl hapis cezasma mahkum oldu. RAF'1 des
teklemekle su�lanan bir ogretmen. SOzde RAF ile day�ma
ii;inde makaleler yaymlayan ozerk haber gazetesi SABOT iiyesi.
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uradaki roportaj, her ne kadar Ernma'yla yaptlnu� olmasa da

BAlman kadm dergisi Emma'ya gonderildi. 1974'te RZ kadm

lan, bir gi.in once kiirtaj yasas1 refonnunu iptal etmeye karar veren
Yargitay'1 bombalach. Cologne'deki Federal Doktorlar Birligi'ni
bombalayan 77 kadm �yle bildiriyor: ''Biz Federal Doktorlar Bir
ligi'ni, beyaz formalan i9nde tecaviiz yanhlan olarak goriiyoruz."
Bu a«;tl<lamayi pomografi diikkanlan,na ticaret gemilerine, Duog
ynon adh hastahk tetikleyici ilacm iiretiminden dolayi yargtlanan
Schering �irketine saldmlar takip etti. 1983 Agustos'unda, onun
villasmm oniindeki Gunther T�ma Toplanbsrm bombaladtlar.
0, Thai-kizlanrun simsanyd1 (alan ve satan). Bu simsarlar egzotik
kadmlan, hangi "tipleri" istedikleri ve baz1 "testlerle" birlikte
"teslim �artlan"ru yerine getiren Alman erkeklere servis ediyordu.
Ko�ul: 500 Dolar (ABO Dolan), ama iicretler "daha soma telafi edi
lecektir, <;i.inkii Uzak Dogu'dan gelen kizlar sigara ve i<;ki ic;mez."
Mahkemeler ve polls bu modem kole simsarlariru durdurmak i9n
yasal bir yol goremiyor. Die Spiegel o zaman �oyle yazch: "Bu ka
dm simsarlan sadece 'Red Zora'dan korkmahchr." Resistance is
Possible (D� Miimkiindiir) b�hkh yazi neden ozerk bir �
kilde Red Zora i9fl_de miicadele ettiklerini ve kadm hareketi ile
ili�kilerinin dogasrm a«;tl<ladtl<lan ilk yaziych.
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Hadi sizinle ba§layalim.

Zora 1: Eger bu ki§isel bir soruysa, biz 20 ve 51 Ya§ arasmdaki
kadmlanz. Baztlarumz emegini sahyor. Baztlarumz neye ihtiyaa
varsa ahyor ve digerleri refah devletinde "parazitlerdir." Baztlan
rruz c;ocuk sahibi, baztlarumz degil. Bazi kadmlar lezbiyen, diger
leri erkekleri seviyor. igrenc; siiper marketlerden §eyler sahn ahyo
ruz, c;irkin evlerde oturuyoruz, yiiriiyii§ yapmaktan ve sinemaya,
tiyatroya ya da diskoya gitmekten ho�laruyoruz. Parti ve aylakhk
yap1yoruz. Ve tabi ki istedigimiz §eylerin kendiligmden olmama
smm c;e�kisi ile birlikte ya§tyoruz. Ama ba§anh eylemlerden
sonra c;ok eglendik.
Sizin jsminiz Ne Anlama Geliyor?

Zora 2: ''Red Zora ve \:etesi" (bir c;ocuk kitab1) - yani zengin
lerden c;ahp fakirlere veren v�i sokak c;ocuklan. Bugi.ine kadar,
c;ete kurmak ve yasa ch§1 hareket etmek bir erkek ayncahgi olarak
goriiliiyordu. Hatta ozellikle kizlar ve kadmlar, binlerce ki§isel ve
politik zincirle bogwdugu ic;in, ozgiirliigumiiz, yiiceligimiz ve in
sanhgnruz ic;in sava�an �ktyalar yiguu yapmahd.Ir. Yasa ve dii
zen, temel olarak bize �td.Ir, her tiirlii hakka zorla e�sek ve her
gi.in onlar ic;in sava§mak zorunda olsak bile. Radikal kadtnlarm
miicadeleleri ve yasaya baghhl<lan - bunlan bir arada getirmenin
bir yolu yok!
Oyleyse Reuolutionary Cells (Devrimci Hucreler)'in ilk harjlerinin
ve sizin isminizin ilk harflerinin r;akt§masi bir tesaduf degil?

Zora 1: Hayrr, tabi ki degil. Red Zora bu durumu onlarla ayru
ilkelere sahip olmarruzla ac;ikltyor, ayru yasa dl.§1 yaptlar �a etme
kavrarm ve devlet aygihyla kontrol edilmeyen bir ag. Ytkta dog
rudan eylemlerimizi devam ettirirsek, c;�itli hareketlerin a<;tl< ve
yasal miicadeleleri ile baglanbh olarak bu ooyledir. "Kar�thk veri-
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yoruz," 1968 Mayis kadmlanrun bu slogaru, kadmlara l<ar§1 birey
sel §iddet konusunda bugiin arbk eskisi kadar tarb§mah bir konu
olmasa da yine de hala �mahdrr ve <;ogu zaman dunnadan
bu §iddeti iireten gii<; ko�mllanna bir yarut olarak bir tabudur.

Siz hangi eylemleri devam ettirdiniz ve bunlann arka plant nedir?
Zora 2: Red Zora kadmlan, Kariaruhe'da Yargitay'm bomba
lanmas1yla 1974'te eylemlere ba§ladi, c;iinkii hepimiz &218'in ta
mamen iptalini istiyorduk (kiirtaj yasas1). Walpurgisnight'ta
1977'de Federal Doktorlar Birligi'ni bombaladik, c;iinkii bu dii§iik
kiirtaj reformunu bile baltaladilar. Duogynon davas1 srrasmda
Schering'e yaptlan bombalamayi daha sonra seks diikkanlanna
yaptlan saldrrtlar izledi. Aslmda bu porno magazalanrun her giin
bir tanesinin yanmas1 veya harap olmas1 gerekir! Bu nedenle cinsel
obje ve <;ocuk iireticisi olarak kadmlara yaptlan baskrmn 'ozel
alandan' 9karttlmas1 gerektigini ve bizim ofkemizin ve nefretimi
zin ate§ ve alevlerle gosterilmesi gerektigini mutlak olarak zo
runlu buluyoruz.
Zora 1: Kendimizi dogrudan ya da apa91< olan kadm ezilrni§
ligi ile sllllrlarmyoruz. Kadinlar olarak, toplumsal gii<; ko§ullan, is
ter kentsel ve ister <;evresel yOOmlar ve kapitalist iiretim bi<;imleri
konusunda olsun endi§eliyiz ki bunlar erkeklerin de l<ar§tla§bgt
aym ko�ullardrr. $u slogan albndaki sol '�boliimiinii' sevmiyo
ruz: Kadm sorunu i<;in kadmlar, genel politik konularda erkekler.
Hi<; kimse giinliik ya�anhrmz1 de�tirme sorumlulugunu bizden
alamaz. Bu nedenle, omegm bir dizi aamasiz tahliyenin sorum
lusu olan "ii<;kagtt<;i emlak9" Kanssen'in avukatlanrun siislii ara
balanm ate�e verdik. RZ'lerle birlikte korsan toplu ta§rma biletleri
bastrrdik ve s:tfu giimriik tarifesini uygulamak i<;in Rulo oolge
sinde dagttbk.
Zora 2: Son bombalamalarimIZ Siemens ve bilgisayar �irketi
Nixdorfa yonelikti. Bu �irketler kar�1 devrim ve daha fazla iiretim
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ic;in daha kanna§tk imkanlar saglamak amaa.yla yeni bir teknoloji
alaru ge�tiriyor. Aynca diinya i;apmda ozellikle kadmlann sll'bn
daki emegi yeniden §ekillendinne i.§levine sahipler. Buradaki ka
dmlar birbirlerinden yahbhru§ ve sosyal giivencesiz olarak bu �ir
ketlerin teknolojisi tarafmdan somiiriilecek. SOzde Ui;iincii Diinya
kadmlan, bu teknolojilerin iiretilmesi ile bitap di.i§ecek. 25 ya§mda
tamamen bitip ti.ikenm:i.§ olacak.

Uriincii Dunya ile baglanh ve orada kadmlann somurillmesi sizin
ifin ne kadar onemli?
Zora 1: Ti.im saldmlannuzda ve gei;en sene Filipin Biiyiikeli;i
ligi'ne saldJ.rdJ.guruzda bu baglanu ai;tkladtk. Mesela Ui;iincii
Diinya'daki kadmlarm bir meta olarak somiiriilmesine kar�1 onlar
ic;in sava�rmyoruz -bunun yerine Ui;iincii Diinya iilkelerinin ken
disine kar�1 sava�1yoruz. Bu modern kole ticaretinin burada evli
likle ilgili olarak sahip olma ko§ulunda �lenigi var. Baskmm bi9mleri farkh ama hepsi aym kokenlere sahip. Arbk kimse bize
elindeki kartlarla blof yapamaz. Kadmlar ve erkekler arasmdaki
aynmm e§lenigi uluslararas1 olarak Birinci ve Ui;iincii Diinya iil
keleri arasmdaki aynmdrr. Uluslararas1 i.§bOli.imiinden kendimiz
de faydalaruyoruz. Bu sisteme kattlnrurnizi krrmak ve diger iilke
lerden kadmlarla ortak i;tkarlannuz1 anlamak istiyoruz.

Pratiginizi nasil anladigznizi apkladmiz, ama neden kendinizi RZ'ler
i�sinde orgiltlediginizi apklamamt§StnlZ.
Zora 1: Her §eyden once ana neden; bu politikalarm RZ'ler ta
rafmdan ge�tirildigini ve halen de dogru oldugunu dii§iiniiyo
ruz. Ge�imimiz srrasmda kendi ii;erigimizi belirledik - dolayi
s1yla kadmlar olarak otonom bir §ekilde orgiitlendik- ama RZ'lerin
deneyimlerine geri doniiyoruz. Radikal gruplann i.§birliginin de
militan direni.§i giii;lendirecegini dii§iiniiyoruz. Reagan ziyaretine
kar§1 eylemler ve ban§ harekab ile ilgili tarb§ma makalesi gibi
iiretken i.§birligi bi9mleri vardi. Am.a stresli tarb§malar da var. Bu
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sistemden radikal kop�lanru bir pratige don�tiiren erkekler, ba
zen anti seksist miicadelenin ne anlama geldigini ve bunnn sosyal
devrimci perspektif ic;in ne derece onemli oldugnnu fark etmekten
son derece uzakbr.
Onlann kadmlan arasmda, s:rrurlann nerede oldugu ve bir i§
birliginin kadmlanrruzm miicadelesini gii9endirdigi veya fel� et
tigi durumlar da tar�tlmahdrr. Ama biz feminist ozde§ligimizin
RZ'lerin baZJ. kadmlan ile bizi birle§tirdigini d�iiniiyoruz.

Bu kendinizifeministler olarak tammladigmiz anlamma mi geliyor?
Zora 1: Evet, tabi ki, ki§isel olarun politik oldugnnu d�iiniiyo
ruz. Dolayis1yla s0zde ki§isel olaru yapilandrran ve gii9endiren
sosyal, ekonomik ya da politik her §eyin ozellikle biz kadmlar ic;in
miicadeleye bir davet olduguna inaruyoruz. Bunlar bizim kmnak
istedigimiz zincirlerdir. Ama burada Bab. Almanya'daki kadmla
rm iizerindeki baskiyi siyasetin tek doniim noktas1 yapmak yeter

sizdir ve snuf baskis1, rrk91Ik ya da emperyalizm araahgiyla bii

tiin insanlann yok olmas1 gibi diger baskicr ko§ullan gormezden
gelmektir. Bu yakla§Im sefaletin nedenini asla anlamaz: Oyle ki
kadmlar iizerindeki baskI ve cinsiyet9 i§ooliimii herhangi bir tii
riin (diger rrklann, azmhklann, ya§h ve hastalann, ozellikle de is
yan edenlere kar§1 olan bask.mm) baskI altma almmas1 ic;in temel
varsayimlardrr.
Zora 2: Feminist talepler, 'e§it haklar' ve toplumda tanmma ta
lepleri ic;in kullaruld1gmda bizim i9n zorluklar ba§lar. Kadmlann
erkek konumnnda olmasrm istemiyoruz ve kariyerini ataerkil ya
pmm i9nde kadm miicadelesi goriiniimiinde tutan kadmlan red
dediyoruz. Bu tiir kariyerler, sadece baz1 ayncahkli kadmlann ya
rarlanabilecegi bireysel bir eylem olarak kahr. Kadmlar sadece er
kekleri savunduklan durumda bu toplumdaki giicii tasarlama ve
yonetme iznine sahip.
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1970'lerde kadm hareketi olduk�a gii9.iiydii. Yasal yoldan bazi
§eyleri ba§arch. Mesela: Kiirtaj yasasma kar§1 rniicadele, ailede ka
dma y0nelik §iddet hakkmda dikkat �krne, bir gii� ve §iddet ey
lerni olarak tecaviiz, yaptlara kar§t otonorniyi �a etrne. 0 zarnan
neden silahh rniicadelenin gerekliligini savunuyorsunuz?
Zora 1: Tabi ki kadm hareketi �k §eY ba§arch ve benirn it;:in en
onernlisi, bu toplurnda kachnlar iizerindeki baskt konusunda yay
gm bir bilincin g�tirilrnesidir. Aynca kachnlar bundan ooyle

kendi iizerindeki basktyi bireysel bir durum olarak deneyirnlerni
yor ya da kendilerinin bundan sorurnlu oldugunu d�iinrniiyor,
bunun yerine bir araya geliyor ve ortak gii�lerini deneyirnliyorlar.
Kadm kitap�ar, kadm rnerkezleri, kadm gazeteleri, toplanh ya da
kongreler gibi kadm hareketi tarafmdan orgiitlenen §eyler - bazi
zarnanlar it;:in bu siyasi ger�kligin bir par�as1 ve rniicadelenin ge
�irninin gii9.ii bir par�as1 olrn�tur.
Zora 2: Bazi ba§artlar, bir toplurnda kadmlara biraz rahathk
saglayabilecek bir durumun ifadesiydi. Tabi ki kadmlara fabrika
ve ofislerde daha �ok yer verrnek istedikleri zarnan, anaokulla
nnda daha �ok yer yaratblar, arna bu durum bir kadmm ya§arn
tarzmda ternel bir degi§iklige yol a�ach. Bu arna9an birle§tirile
rneyen, uzla§rnayan ktsrmlan yasal bi9rnlerle zorlanarnayan, of
kesini ve kendisini parlarnenter olrnayan rniicadelelere ve kururn
sal olrnayan bi9rnlere adarnas1 s:rrurlarm dI§mda ifade edilen de
varnh bir hareketi gerektirir.
Zora 1: Her zarnanki baskt ve §iddet yaptlan yasal oldugu i9n
yasal yol yeterli degil. Kocalarm kansrm dovrnesi ve tecaviiz et
rnesi yasalchr. Kadm tacirleri bizirn U�cii Diinya'daki ktz kar
de§lerirnizi sahn ahp Alman erkeklerine satarsa yasalchr. Kachnlar
saghklanru tehlikeye ahp tekdiize bir ge9mlik iicret i9n �al1§1yorsa yasalchr. Bunlarm hepsi arbk kabul etrneye ve ho§ gorrneye
istekli olrnachguruz ve yahuzca ele§tirilerek degi§tirilerneyecek
olan, §iddet kullanrnayi gerektiren ko§ullarchr. Kadma yonelik
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§iddete dair kamusal bilinci ol�turmak onemli bir achmdi ama
§iddetin onlenmesine yol a9J1.ad1. Kadinlann muzdarip oldugu
adaletsizlik 9ghgi, inaru1maz bir cahillikle kar§tlanan bir feno
mendir. Bu erkek parazitligini ai;iga i;ikaran bir ho§goriidiir. Bu
'tipik durum' fazla diren� olmarugi ger�gi ile baglanbhchr. Basla
mn farkma sadece clireni§ yoluyla vartlrr. Bu nedenle biz, sorumlu
olanlara saldrrarak, y� olan §iddet ve a§agtlanma ic;in sabo
taj yap1yoruz, boykot ediyoruz, hasar veriyoruz ve intikam ahyo
ruz.

<;agda§ kadtn hareketi haklanda ne du§unuyorsunuz?
Zora 2: Kadm hareketi hakkmda kon�marun yanh§ oldugunu
dii§iiniiyoruz. Kadm hareketi bir yandan uzun siiredir var olan
yaptlann, projelerin, kar§tla§ma merkezlerinin ve mistisizmin bir
sonucu olarak anla§tlrr. Birbirini verimli bir §ekilde gii9-endirme
yen, ama kismen de olsa birbirini di§layan ve birbiri ile sava§an
pek �ok akim varchr. Ote yandan, yeni siyasi diirti.iler, kadmlann
iizerlerindeki basktlanndan haberdar olduklan, ataerkil yaptlan
radikal bir §ekilde sorguladiklan ve kadm i;ikarlan konusunda si
yaset geli§tirdikleri farkh baglamlardan i;ikar -mesela Latin Ame
rika dayani§ma gruplarmdaki, anti-emperyalist gruplardaki ve
gecekondu hareketindeki kadinlar. Dolayis1yla "Kadm hareketi
oldii, ya§asm kadm hareketi" deyi§i dogrudur. Kadm hareketi,
daha fazla niikleer gii� i§letmesi in§a edilmez ve spekillasyon i�
daha fazla millkiyet bulunmazsa devam etmeyecek olan niikleer
kar;nb hareket ya da gecekondu hareketi gibi bir konu degildir.
Kadm hareketi patriyarkal yaptlann toplarm, onlann teknolojileri,
emek orgiitlenmeleri ile baglanbhchr ve bu nedenle kotiiye gidi§in
ortadan kaldirtlmas1 ile yok olmaz ama uzun bir toplumsal dev
rim siireciyle ortadan kalkar.
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Zora 1: Kachn hareketi, eziyet edilrni§ kadmlar i.;in s1gmma ev
leri konusunda devletin finans projeleri ve kiirtaj yasas1 gibi konu
lardaki b�ansizhgnu hi�bir zaman �oziimlemedi. Devlet politika
larrm reddetme konusunda eksiktir. Aynca, kachn hareketindeki
yeni anneligm dalgas1yla aile politikalanndaki doniim noktasrm
sezdi. Ayru zamanda, hi�bir zaman bir srmf problemi olmad1; top
lumsal farkhhl<lar cinsiyet9 baskirun evrenselle§mesiyle redde
dildi. Bu, emek ko:;;ullarrmn kotiile§mesine, baskrmn artmasma ve
§U anki krizde muhafazakar aile politikalanna bir yarut bulunma
srm zorl�tmr. Saldmya uygun §ekilde tepki vermek i.;in eyleme
g�ede bir perspektif eksikligi, ya gerici politikalara §iddetle
kar§l 91<ma ya da sadece kadmlar i.;in a9k alanlar a9lmas1 ikile
mine yol a�ar. Bu sorunu teoride �ozemeyiz, ama kadm komitele
rinin (Ye§iller Partisi'nde) de bir �oziim oldugunu dii§iinmiiyo
ruz. Deneyimin gosterdigi, kachnlarm diger kadmlan di§layarak
ve patriyarkal egemenligi saglamla§tmp onunla karl§arak gii� ka
zanamayacaklandrr. Bu nedenle parti ve kurumlarda daha biiyiik
bir etki orgiitlemek isteyen kachn komitelerinin yanh§ oldugunu
dii§iiniiyoruz.
Zora 2: Ancak bu arada, toplumun gelecekteki geli§imini goz
oniinde bulunduran kadmlann diger onemli tartl§ma ve �oziim
lemeleri de geli§meye b�di. Yeni teknolojilerin yardlffilyla artan
baski, toplumumuzun en dii§iik seviyelerinin bakl§ a9s1yla ince
lendi ve i§ yapilari incelendigmde kadmlann dolayh yaptlan anla
§thyor. Bir�ok kadm, kadmlara yonelik giinliik sava§1 - sert porno
dalgasrm ve kadmlan hor goren propagandayi- anneligm artbnl
mas1 ve daha fazla kadmlik i.;in toplum �agnsrm anhyor ve redde
diyor. Aynca kadm ve aile politikalanndaki b�ansizhklann kriz
ve yeni sermaye stratejilerindeki gereklilikler oldugunu da anh
yorlar. Niifus kontrolii politikas1, mesela kiirtaj yasasrmn degi§ti
rilmesi niifusun artmas1 iizerinde nicel bir etki yaratma giri§imi-
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dir. Diger §eylerin yarn srra bunun amaa saghkh Ahnan orta sJnI
fuu devlet destekli genetik teknolojiyle katlamaktrr ki bu da bizirn
onlemek zorunda oldugumuz bir geli§medir. Bugiin daha 0nce ol
dugundan c;ok daha acil bir §ekilde, sadece kadmlann degil ya
bana ve azmhklann toplumsal ve siyasi c;evrelerini onleme ve
krrma giicilne sahip radikal bir kachn hareketine ihtiyaClllU.Z var.

Kerzdinizi kadin hareketinin mi, yoksa gerilla hareketinin mi yoksa her
ikisinin de birden mi par91S1 olarak goriiyorsunuz ve bu baglami nasil
goriiyorsunuz?
Zora 1: Kadm hareketinin bir parc;as1yiz. Kadinlarm ozgiirliigu
ic;in miicadele ediyoruz. Teorik ortakhklann yarn srra bizim prati
gimizle yasal kachn hareketinin arasmda farkh bir birlik de var, bu
da diger kadmlari direni§e, miicadeleye c;ekmeye ve ciddiye al
maya te§vik eden �isel bir radikalle§medir. Daha onceden kork
tugunuz §eyleri yapabileceginizi ve bunlarm bir §eyler ortaya c;i
kard18JnI gormek giic;lenme duygusudur. Bu deneyirni payla§
m.ak isteriz. Bunun bizim sec;tigimiz formlar ic;inde olaca8JnI dii
§iinmiiyoruz. Mesela bir dikizleme gosterisini koku bombast ata
rak ya da kachn sembolleri gostererek dagttan kachnlari ele alalim
bu eylemler bizi te§vik eder, giic;lendirir ve bizim eylemlerimiz
hakkmda kadmlarm da ayru §eyleri hissetmesini umuyoruz. Bi
zim hayalimiz her yerde kiic;ik
i kachn gruplarmm olmas1 her
kentte bir tecaviizcilniin, bir kachn tacirinin, dayakc;i kocarun, ka
chn dii§mani bir yaymClnll\ porno tacirinin, hOdiik bir kadm do
gumcunun bu kadm grubunun kendisini bulup saldrracagi ve
toplumda onu aptal durumuna dii§iirecegini hissetmesidir. Me
sela onun kim oldugu, ne yapbgt, evinde, arabasmda ve i§ yerinde
yaztlacaktrr.
-
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Eylemlerinizle masum insanlann hayatmi tehlikeye atma sorumlulu
gunu nastl alirsmiz?
Zora 2: Neden insanlar her zaman patlayictlarla ugra§Clllan
l n
sizin ii;in, kadm hareketi ya da sol i9n apal)lk olaru dikkate alma
chklanm varsayar? Tam tersidir! Hayah riske atrna olaslhgi nede
niyle, ozellikle daha sorumlu davranmaya zorlanchk. Eger soru
nuzda hakhysaruz bunu yapmayi brrakabilecegimizi siz de iyi bi
liyorsunuz. Yil§allllll ancak ondan yararlaruldtgt siirece degerli ol
dugunu kabul ederken aym zamanda bu sistem kadar kinik ve
aamasiz bir sisteme kar�1 miicadele etrnemek bir paradoks
olurdu. Masum insanlann tehlikeye attlmasrm engelleyememe
miz nedeniyle reddettigimiz bir�ok eylem vardt. Ba.ZI finnalar
bunu �k iyi biliyor, bu yiizden konut binalarma �mmayi tercih
ediyor. Miilklerini korumak i9n konut alanlarma t�mrrlarsa, bi
zim ahlalom.Izla spekillasyon yaparlar.

Bu sava ka�i ne diyorsunuz: Silahlt eylemler harekete zarar verir?
Kadm hareketinin terorist olarak ktnanmasi hareket i9-ndeki kadmlann,
kadmlann fogunlugundan aynltp yalihlmasmdaki artl�m nedenidir.
Zora 1: Harekete zarar vermek - baskuun kurulmas1 hakkmda
konu�uyorsunuz. Eylemler harekete zarar vermez! Tam tersi, ha
reketi dogrudan desteklemelidir ve destekleyebilir. Mesela kadm
tiiccarlanna saldmmIZ onlann �inin kamuya aydmlattlmasma ve
tehdit edilmesine yardtm etti ve �imdi onlar �lerine devam ettik
leri takdirde kadtnlann dire�ini beklemeleri gerektigini biliyor
lar. Bu "beyefendiler" dir� beklemeleri gerektigini biliyorlar.
Biz bunu hareketimizin gii9enmesi olarak adlandmyoruz.
Zora 2: Uzun bir zamandrr kar�1 devrim stratejisi geri kalan ka
dtnlardan radikal bir kanatla aynlmaya ve hareketi zayiflatrnak
i9n onlari izole etrneye b�ladt. 1970'lerde solun aynmlan devle
tin propagandasrm kabul ettigmde, tavizsiz bir �kilde miicadele

244 I S essiz Rivayetler: Anarko -fem1n1zm K1tab 1
edenleri devlet zulrnii, ytl<um ve baslasmda sorumlu olarak sun
dugunda, bunun ne anlam.a geldigme dair bir deneyime sahip ol
duk. Bunlar sadece neden ve sonucu �az, ayru z.amanda
gizli devlet teroriinii hakh c;tl<anr. Dolayis1yla kendi konumlanpl
zayiflabrlar. Kar§l �larmm ve direni§lerinin i;er�evesini srmr
landmrlar.
Zora 1: Biziin deneyimirniz: Kontrol albnda olmamak ve ken
dimizi devlet saldmlarmdan korumak i9fl gii9ii bir birlik gerek
lidir. Arhk her grubun ayru hatalari tekrar etmesini kar�tlayama
yiz. Hareket i9fl faydah olan bilgi ve deneyimleri payla�hguruz
yaptlar olmali.

Ozerk olmayan ve radikal olmayan kadznlar ne hissettiginizi naszl an
layabilirler? Silahlz eylemlerin korkutucu bir etkisi var.
Zora 2: Bir erkek kadm sahyorsa neden "korkup ka\ffia" gibi
bir etkisi olmaz da araba yakiyorsa ooyle bir etkiye sahiptir? Bu
nun ardmda benzer misillemeler korkutsa da geleneksel toplum
sal §iddetin kabul edildigi ger�egi vardrr. Belki de giindelik ger
i;ekligin sorgulanrnas1 korkutucudur. Kadmlar kii� bir kizken
den beri kurban olduklari dii§ilncesi ba§larma kaktldigi i9n, onlar
ne kurban ne de ban§')ll olmadiklari ger�egiyle kar�tla§hklarmda
kendilerini giivensiz hissed.er. Bu bir provokasyondur. Gii�iizlii
gunii ofkeyle ya§ayan kadinlar eylemlerimizle ozde�le�bilir. Tek
bir kadina yonelik her bir §iddet eyleminin biitiin kadmlara yone
lik bir tehdit atmosferi olu§turmas1 gibi, (eylemlerimiz sadece so
rumlu ki§ilere kar�1 olsa bile) "direni§ miimkiindiir" atmosferinin
geli§mesine katkida bulunur.
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isa sfuede, giizel bir el yazis1yla, Bolivya'run yi.iksek tabakah
ba§kenti La Paz'm duvarlannda kelirneler goriinfu. Bu keli
meler Bolivyah kadmlann yi.iksek sesle s0ylemeyecegi dogrulan
s0yler. Ma§izmoyu (yi.iksek diizeyde erkek cinsiyetc;iligi), gay �
�1h onyargiyi ve neoliberalizmi yap1 bozumuna ugratarak, Muje
res Creando (Kadm Yaratac:iligi) sanah sokaklara geri getirir. On
lannki bir yarahahk ve giinliik hayata miidahale politikas1drr.
"Her �y tepeden a§agiya dogru orgiitlenmelidir" diyen gelenek
sel Soldan blktlnu�hr.
Sadece kendi rollerini servis eden ya da �ay servisi yapan ka
dmlar saf olarak cinsiyet9dir; ya da sekreterden ote bir �ey degil
dir; ii� arkada� - Mario Galindo, Julieta Parades ve Monica Men
doza- 1992'de Mujeres Creando'yu ba�lath. Sadece ikisi Bo
livya'daki kimligi a9k olan lezbiyen aktivistlerdendi. 0 zaman fe
minizmin �ok az kon�uldugunu belirttiler - militan, radikal fe
minizm, sokaklardaki, giinliik hayahn feminizmi hakkmda.
"Bizi temsil etmek isteyen siyasi partilerden, NGO'lardan, dev
letten ve diger hegemonik gruplardan ayn olarak ozerklik konu
sunda karar verdik. Patron istemiyoruz, kul<la bir ba§kan ya da

K

1 Bolivyah Anarko-Feminist Sokak Aktivistleri Mujeres Creando Katherine Ain
ger ile roportaj yapIIU§b.r.
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yiicelt:ilmi§ liderler de isterniyoruz. Hi� kimse ba§ka hi� kimseyi
temsil edemez - her kacbn kendisini temsil eder."
"Sokaktaki insanlarla ili§ki kurmarun en onemli �y olduguna
inaruyoruz. Kendi basb.gmuz ve satb.gmuz bir gazetemiz ve yara
ba sokak eylernlerimiz var. Grafiti yap1yoruz -las pintadas- bu
ger�ekten insanlara ula� ileti§imsel formlardan birisidir. Bu ha
reket, Sol'un ne olduguna dair bir ele§tiriyle ba§lad1 - ve Sagm.
Bizim onlarm sokaklarda "§U ve §unun i9n oy ver" soylemlerine
bir yamturuzd1. Bunlar olumlu ya da olurnsuz ifadelerdi, "se9rn
i� degil," evet bunun i«;in," ya da "bunun i9n degil." Bunlarm
yerine bizim yaphgnruz ise §iirsellige ve yarabcrhga ba§vurmakb.r,
sadece "evet'' ya da hayrr, "sol" ya da "sag' demek olmayan fikir
ler onermektir.
Onlarm grafiti omekleri Ak§am yemegini ve yatagrm hazrrla
mak benim seninle sevi§me istegirni ortadan kalchnyor, "Eger
Goni (onceki cumhurba§karu Gonzalo Sanchez de Lozada) bir
rahme sahip olsayd1, kiirtaj1 yasalla§bnr ve ozelle§tirirdi," "Ne
Tann, ne efendi, ne koca, ne Parti."
Biitiin baski bi9mlerini feminist bir bah§ a95mdan hedef ald1lar - rrk9hk, diktatorliik ve bor�.
Bizim hedeflerimiz her zaman kiirtaj, fueme haklan ve annelik
gibi kadm meseleleri iizerine yogunla§maz. "Devlet §Ciyle soylii
yor: Kendinizi bu konulara adayabilirsiniz, durun." Ve biz de "ha
yrr" diyebiliriz. Ya da "evet, bunlar bizi ilgilendiriyor" deriz. Kfu
taj ve dogum kontrolii konusunda bir duru§umuz var, ama bizi
kategorize etmeyin. Biz her �ye dahiliz: toplumun bir par�as1yiz.
Ve bu yiizden farkh konularda grafiti yapanz. Erkekleri kl§lartan
grafitiler var, Hiikiimet'i kl§lartan grafiti var, sadece kadmlara yO
nelen grafiti var, politik duru§ haklonda grafiti var.
"Bize gore sokaklar, �ocuklar da dahil hepimizin i9nde olabi
lecegi ortak bir bah�e gibidir. Avrupa' da her �y kontrol edilir, yii
riiseniz de yiirie
im seniz de, protesto etseniz de etmeseniz de, bir
II
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�y satabilseniz de satamazsamz da. Bolivya'da sokaklar insanlara
aittir: insanlar bir §eyler yapar, bir �yler satar - sokaklar bizim
dir."
"Sokaklarda yapbklarumzm insanlan etkile§ime ge9rmesi,
grafitileri gorsiinler diye onlarla konU§mamtZ, bumm onlardaki
bir §eYi lo§krrtmas1, gillmeyi, lazgmhgi, ofkeyi ve daha birl)'.ok �yi
ki§krrtmas1 ')'.Ok onemlidir."
"insanlar bizim olan bir �y hakkmda bizi saf �I brrakmak is
ter. Yarahciligt elitist bir �ye don�tiirmek il)'.in. Ama yarabcilik
insanidir - biitiin kadinlara ve erkeklere aittir. Yaphguruz her
�yde temeldir, yazdiguruz kitaplarda, sokak eylemlerinde, grafi
tilerde. Bize §oyle soyleyen insanlar vardrr:
"Siz sanatc;isinIZ." Ama bizler sanat9 degiliz, sokak eylemcisi-

yiz.
Bu ytl Deudora ('borl)'.lu') adh bir grup banliyolerden gelen ka
labahk bir fakir grup, d�iik faizli kredi borl)'.lar1 konusunda biiyiik
oranda dikkat l)'.ekici bir protesto yapmak ic;in La Paz'a geldi.
"Onlarla pasifizm hakkmda konU§tuk, sokaklarda duvar re
simleri boyayarak faizlere, bankalara ve paraya kar§I yarahcr ey
lemler yaphk . . .." "Mujeres Creando boya getirdi ve Deudora
grubu ayakkabtlanru Q.kardi, boya kutulanrun ic;ine ayaklanm ba
hrd1 ve digerlerinin ayak izlerini duvara brrakmak ic;in birbirlerini
yukan kaldrrd1. On1ann sermayeye dogru uzun yiiriyi
i ii
i§ niin bir
semboliiydii bu. Ba§ka bir sokak eyleminde Mujeresler borl)'.lulann
protestolanm polisin sakhnsmdan korumak ic;in kendilerini yere
frrlath."
"iki bul)'.Uk hafta sonra, banka ve finans kurumlanyla birlikte
masaya oturduk ve Deudora grubu bir antla§maya ula§h. $imdi
evleri al)'.lk arthrmayla sahlrm§ olan borl)'.lular affedildi."
''Borl)'.lulann yarar sagladigt antla§ma imzalandi, ekmek ve
giillerle birlikte bir festival diizenledik. (ocuklar yoksullann
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olla'Sll11Il (ortak pi.§irrne kab1) bir sembolii olarak ekmekleri her
kesle bol�meye b�lad1,- sahip olduklanru payla�an yoksullar."
New Internationalist'ten bir makale, Temmuz 2002.
Dinamit ve Molotoflarla Birlikte, Anar�istler Hiikiim.et Binala
nru

�gal Ediyor

Juventudes Libertarias (Anarchist Youth), Bolivya, 2 Temrnuz,

2001.
95 giin boyunca, kii� bor9ular bir .;oziim onerisi i.;in �agn
yaph. Bu sabah saat 9'da baztlan devlet binalariru ele ge9rdi. Ara
lannda hiikiim.etin bu eylem i9fi sonunlu olarak adlandrrdtgt
anar�ist-feminist grup Mujeres Creando'run iiyeleri de vardt.
Yiiz kadar aktivist Defensoria del Pueblo'nun (Halkm Savun
rnas1) ofisini �gal etti. Birka� diizine insan, Katolik b�piskoposun
ofisini i.§gal etti. Ama yiiz bor9unun ofisleri i.§gal ettigi. ve kuru
mun gorevlilerinin 94 tanesini ahkoydugu en .;arplCl olay banka
run d�manbk merkezinde meydana geldi.

Aktivistlerin bir grubu giivenlik gorevlileri tarafmdan fark
edilmeden �' bankamn yetkili binasma girdi ve baz1 -;ah�anlan
rehine olarak ald1. Gruplar aynca psikoposun ofisine ve Defonso

ria'a onlar fark etmeden girebildi. Denet.;inin ofis kapisirun yarun
daki kap1yla birlikte � ooliimiine benzin serpti. Polisin i�ri gir
rnesini engellemek i.;in binarun en iist kahndan Isabel la Catulica
Plaza'ya dinamit smklan ftrlath. Sivil ktyafetli bir grup polis bi

nayi geri almak i.;in �imde bulundu.
Banka yonetiminin en iist seviyedeki gorevli memurlan ofisle
rinde baghyd1, olas1 bir polis miidahalesini engellemek i.;in dina
mit tomarlan onlann viicuduna bagl�h. Aktivistler bedenle
rine diizinelerce dinamit 9talan bagl�h ve baztlan eski askeri
ate�li silahlardan ta�1yordu.
En az bir diizine aktivist, banka yonetim binastrun �inci ka
hnda konuml�h ve hoparlorlerle kon�ma yap1yordu.
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''Bizier hi� kimse bizi dinlemedigi i«;in buradayiz. Bu insanlar
bankacrlann tipik t� yiirekliligini sergiliyor. Bizler bor9a11J.1UZ1.
odeyemedigimiz i«;in buradayiz." Be§inci. kattaki konumlanndan
sesleri bankaalara kar§I hakaretler ve §arktlar e§liginde yiiksek bir
§ekilde yanktlaruyordu.
Bir megafon, molotof kokteylleri ve dinamit c;italan t�1yarak
kiic;i.ik bor9ular binarun balkonlan etrafmda yiirid
i ii, taleplerini
duyunnak i«;in Plaza Isabel la Catulica' da bir patlama ger�ekle§
tirdiler.
Mekaru �vreleyen polisle ileti§ime ge9p §ikayette bulunmak
i«;in bir kadm protestocu megafon kullandi: ''Yoksullar i«;in bu
yiikten kurtulmak miimkiin degildi, adalet yoktu. Yememiz i«;in
dinarnit c;itas1 brrakarak bizden her §eyi aldtlar. Sadece anla§mayi
yapanlar haklara sahiptir, bizler, 90 giinii �km bir siiredir gecenin
sogugunda, sokaklarda y�ayarak buradayiz. Ve hi� kimse bizi
dinlemeyecek."
Bir basm toplanhsmda bor�lulan temsil eden b�ka bir kadm
§Oyle beyan etti: ''Bizim sorunlaruruzt �ozmek i«;in bir diyalog ge
li§tirilmezse burayi terk edemeyiz ve herhangi bir �oziim buluna
mazsa, onlann oniinde intihar hakkmuz1 kullanaca&z - � bu
duruma daha fazla katlanamayaca&z."
Bu protesto hareketi 12.000 i§9 ve toplam parasrmn �ok az bir
kismrm alabilen ve bankalann �m faizli uygulamalanndan do
layi istismar edilen i§sizleri kaps1yor. Bugiin bor9anrun tamamen
iptal edilmesini, onlara kar§I a9lan davalann ve az sayidaki mal
lanna el koyulmasrmn sona ermesini talep ediyorlar. 0� aydrr, Bo
livya'nm her yerinden binlerce protestocu giinliik protestolariru
sergilemek i«;in La Paz'a geliyor. Bunlar pasifist ba§langi9ara sa
hipti ama daha soma bankalan yakmaya kadar giderek daha ra
dikal oldu. Onlan saran sefalet ve umutsuzluk yiizid
in en �ab§ma
srrasmda, albdan fazla bor�lu intihar giri§iminde bulundu. Pek
�ogu her §eyini vermeye ve sokaklarda y�aya mecbur edildi.
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Bu arada hiiki.irnet onlann bor�lanm affederek ve toplam parala
nrun �ok biiyilk bir ktsrmm ba8J.§layarak zenginlere liitufta bu
lundu.
Gecenin ortasmda, hala bankarun yonetim binasmda tutulan
94 memuru serbest brrakmak i9n giri§imler b�lach. Bu, onlann
giivenligini saglamak i9n alb �inin dahil oldugu bir komiteydi,
i�erisinde anar§ist Julieta P. ve daha onceki askeri �ah§anlardan bi
risi ve sag kanat meclis iiyesi F. Kieffer gibi d�iik seviyeli �iler
de varch. GOrii§meler devam etse de, bina kapah kalch. Konll§ma
Iann i�erisinde bor9ular (Anar§ist Marlo Galinda tarafmdan yO
netilen Mujeres Creando grubu) ve ozel bankalann temsilcileri, lo.
demli Katolik rahip, Defensora del Pueblo (Hallo.n Savunmas1) ve
Derechors Humanos (insan Haklan) iiyeleri de varch.
Kamera, yiyecek ve i�ecek getirmek yasakb. Bina siirekli olarak
bir polis kordonu tarafmdan sanlnu§b. Resmi olmayan haberlere
gore, keskin �crlar oolgede konumlanIIU§b ve ozellikle ko
mando olarak egitilmi§ birlikler de getirilmi§ti.
Bolivya hiikiimeti a9k bir �kilde fa§istti. Jenosit yanhs1 ba§kan
General Banzer, rejimin siirdiigu dort ytl boyunca �ok sayida sivil
sav�9yi elinde bulunduruyordu. insan haklan soytanlarrm, ge
rici Katolik Kilisesini lo.ruyoruz ve Banka, kopeklerini kan ban
yosu yapbrmak i9fl hazrrlarken, miizakere masasma dikkat �k
mek i9n sis perdesi yaprmcrlan olarak ortaya 9kiyor.
Kii� bor9ulann eylemleri, dogal olarak antikapitalisttir,
� ozel miilkiyetin yasalhgint ortadan kaldrrd1 ve dogrudan
onun kazan�larma salchrch. Bu eylemler dogrudan eyleme g�e
ve oz orgiitlenmeden yararlanrr.
Bolivya devleti, Amerika'daki en yozl�ffil§ devlettir. E§itsizlik
rezilligm e§igindedir. A�hk, katliam ve i§sizlik yasas1. Snuf �ab§
masmm yogunla§mas1, somiirillenleri miicadelelerinde daha radi
kal yap1yor. Yirmi giin once Aymara 9ft�eri, neoliberalizme bir
son verme talebiyle Altiplano oolgesindeki otoyolu kapad1. Devlet
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onlara iki tanesini oldiirerek yamt verdi. Onlann yamb enerji hatb
kulesine dinamitle saldmnakb.
Bolivya el9].igini protesto ebnek, yaptlmakta olan bir jenosidi
durdunnak ve i;a�ma d.iinyam.IZl gertl§lebnek ii;in ozellikle anar
�ist hareketi ve genel olarak antikapitalistleri .;agmyoruz.
�iddet hakh i;tl<anlabilir, b�kalchn kai;rrulmazdrr.
Toplumsal Devrime dogru ileri!
DoGRUDAN SERMAYEYE VE DEVLETE �I EYLEM!

19

MUJERES CREANDO iLE BiR ROPORTAJ 1

ujeres Creando'nun Julieta Paredes'i ile Bir ROportaj, Bolivya La
Paz'da bif anarko-feminist grup.

M

JP: Mujeres Crean.do kibirli, homofobik ve totaliter Bolivya
Solu'ndan ii� kadm Gulieta Paredes, Maria Galindo ve Monica
Mendoza) tarafmdan 1980'lerde (ki 80'ler hala heteroseksiialliz
min model oldugu ve feminizmin ooliicii kabul edildigi ytllardrr)
ba§lattlan bir "deliliktir''. Bizimki gibi bir toplumda bu ger�ten
yeni bir dizayn degildir. Yani bu tarz bir ele�tiriyi biz zaten ge�
tirmi�tik. Bizim solu ele�tirimizin diger taraft, sosyal bir pratik ola
rak � e� olana yoneliktir; sosyal pratik ahlak �1 ve sahte
kardrr, <;ifte ahlaka sahiptir.
Sokaklarda devrimci, sozlerinde devrimci, konu�malarmda
devrimci, ama evde kendi sevdiklerine, kendi ailelerine diktator
lerdi.
Biz, biitiin Latin Amerikalt feministlerin de bir deneyimi olan
Arjantin'deki San Bernard Konferans1'na da kattlarak Mujeres
Creando'nun onerisini ger�ekle�tirmeye ve Sol'la birlikte biitiin
deneyimlerimizi a�trrmaya ba�ladtk.
Mujeres Creando'nun b� a95mdan, bizim amacmuza dogru
ilerlemenin bir yolu �e�itlilik kavranudrr (digeri yarab.ahktrr).
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<:;�itlilik bizim ic;in temeldir, � diger gruplann nastl ya
ptlchgma bakarsaruz, bunlar genel olarak ayru tarz insanlarchr
(banliyo, gen9-er, �er, lezbiyenler vs.). <:;�itlilik toplurndaki bu
"kapah hiicreleri" ele§tirmenin bir yoludur. Mujeres Crean.do lez
biyenler, heteroseksiieller, beyaz, yerli, gem;, ya§h, bo§anmI§, evli,
hem krrsaldan hem kentli kadmlardan olU§mU§tur. Sistem bizi
"kapah hiicrelerde" tutmaya ve daha iyi kontrol etmek ic;in bol
meye \ah§rr.
Onemli olan bizim diger kachnlarla baglanbnuz araahgiyla La
tin Arnerikah feministlerin i\erisinde geli§tigi \�itliligi gozlemle
meye ba§lamanuzchr; yani orada 9ft9}er, ogrenciler, askerler, lez
biyenler vs. varch. Giizeldi ve bizi biiyilledi.
Daha sonra sadece bir kachn olmarun yeterli olmad1gnu gor
diik. . . derin politik farklar vard1. Feminist hareketle beraber kal
dik ve feminist olduk ve derhal bize bo§ bir mekan gibi goriinen
bir §eY gordiik: Bu tamamen iyi ve \e§itliydi, ama (devlet) giicfu:te
kar§1 bizim konurnurnuz neydi?
Biz ve kapitalizmin ala§agi edilmesinden bahsedenler arasm
daki fark, yeni bir toplurn i9n onlarm biitiin onerilerinin solun ata
erkilliginden gelmesidir. Mujeres Crean.do'daki feministler olarak
devrim istiyoruz, sistemin ger�ten degi§mesini istiyoruz; sadece
kapitalizmi degi§tirmek istemiyoruz, sadece kadmlara kar§t yak
la§Imlan degi§tirmek de istemiyoruz, aym zamanda gen\lere ve
\evreye kar§t bir degi§im istiyoruz. Bizim hayal ettigimiz femi
nizm tarafmdan yarab.lan tarihsel ve uzun siireli bir donii§iim i\e
risinde ataerkilligi degi§tirmek istiyoruz.
Orgiitlenrneyi in§a etme a§amasmda, - patron yok, hiyerar§i
yok- kendi achma konU§Uyorurn ve hi\ kimseyi temsil etmiyo
rurn . . . Bunu soyledim ve tekrar s0yleyecegim biz Bakunin ya da
CNT taraftan anar§ist degiliz, ama daha \Ok biiyiikanen lerimiz
araahgiyla anar§istiz ve bu giizel bir anar§izm okuludur.
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Latin Amerika'da Feminist Olmak Ne Demektir?
JP: Bizim toplumumuzda bir feminist olmak, neoliberalizm ve
onun ideolojisine kar§l1 savil§mak demektir; bize gore feminist ol
mak irk<;iligi ve mashismo/cinsiyetc;iligi (solda ve anar�izm i9nde
kadms1 bir cinsiyetc;ilik kadar), homofobiyi, ev i9 �iddeti, vs. kma
mak demektir. Cinsiyet9, bi.irokratikle�mi§, bu jenerasyonun tek
nokratik kadmlanru (bize gore neoliberalizm i9ne dii§mii§,
Diinya Bankasi, IMF ve benzerlerinin kanh politikalarmm yoneti
cileri olan bu kadmlar) kmamak demektir. Onlar ve bizim ararruz
daki fark budur: Onlar sistemin i9ndedir ve kendi s0ylediklerine
itiraz edenlere kar§l1 giicii kullanir ve dolayis1yla her zarnan giicii
(askeri, ekonomik, sosyal, politik) kontrol ederler.
Yani biz iktidarla, kadm ofisleri ve bakanhklari ile ilgilenmiyo
ruz. Yarahahguruzi beslerken sokaklarda pratigin ve teorinin
giinliik kurulll§lu ile ilgileniyoruz.
Bizim neslimiz kadm ve erkekler arsmdaki adaletsiz ili�kileri,
hpkI sinlf kavrarmnm burjuvazi ve proletarya arasmdaki adalet
sizligi kinarnas1 gibi kinar. Bu nedenle bir devrime yol a911ahyd1,
arna sistem tarafmdan ele ge9ri1en bir kavram haline geldi, <;iinkii
\:ali§lan tek �y ili§lkilerin adaletsizligini reddetmek degil, aym za
manda erkek ya da kadm olmanm tarunuchr . . . yani, bu jeneras
yon a\:}k1ayicr bir kavrarna donii§mii§ti.ir. Feminizm tarumlayicr
bir yonii olan arna aym zarnanda kmayicr bir karaktere sahip bu
kategoriyi yeniden kazanmanm yollarim arar. Biz bu karakteri
anti-ataerkil teorinin kurulll§lu i9n kavgarnizda devreye soktuk.
Toplumsal Hareketlerde "Kadinlann Eksildigi" Konusunda Ne Du
§iinuyorsunuz? Bu bir Mit midir yoksa Tarihsel bir gerfeklik midir?
JP: insanlar bize "kadmlar nerede?" diye sordugunda, bu bana
bir goz bagiarna gibi goriini.ir. Devrimci hareket ba§ladigindan
beri, her zarnan biz etrafta olduk.
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Ote yandan, bizim c;agrm.tzda, toplumsal hareketler (Sem
Terra, de los Deudores, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo) dik
tatorliiklerle kar§tla§an ve ona direnen kadmlann yonlenclirdigi
hareketlerclir. Ozel ve genel meseleler arasmdak.i Varrlll§ gibi gO
riinen fark, bir goz baglama ve c;ab§malardaki goriinmezliktir.

Kadmlar ve erkekler, pariyarka ile asilanmis bir toplumun idnde,
Mujeres Creando"ya nasil tepki veriyorlar?
JP: Kadmlar korku kadar sempatiye de sahiptir. Cinsiyetc;i ka
dmlar c;ok daha inatc;idrr ve mac;o erkeklerden daha fazla §iddet
yanhs1d:tr. Mac;o erkekler bizimle sevi§me konusunda dikkatliler;
korkuyorlar, bir c;e§it kompleksleri var . . ama en nihayetinde bize
kar§1 saygtli davramyorlar, c;iinkii on ya da on bir ytldrr sav�1yo
ruz. ilk ba§ta biitiin kadmlar bize sempati duyar ama sonra kor
kar, c;iinkii bu radikal ve zorlu bir oneriydi ama her §eyin bulan
drrtlmadigi ve yiizeysel olmadigt tek yol buydu. Ve bize sempati
duyan erkekler, eger her �yle ilgiliyseler bizi izlerler, ama bizim
onlan besleyen anneleri gibi olmaIDlZl istemeye devam ederler,
c;iinkii kendi gruplarmi kurmak ic;in de�meyi kabul etmezler.
.

Yazdigmiz Kitaplar (Mujeres Creando), Yaphgmiz Grafiti ve Video
larla lli§kili Olarak Sizin Toplumsal Degi§im GOril§uniiz Nedir?
JP: Ne sesli ne de resimli olmayan mermilerle bir silah istedigi

niz gibi bir kamera ya da mikrofon da isteyebilirsiniz. Hayrr, di
gerlerine s0ylemek istedi.klerimi s0yleyecegim.
Ileti§ime, yarabahkla ayru seviyede (yani ileti§imde yaraba
hkla) bir onem verdik. Yani biz de onlan brrakarak koklerimizden
almayi tercih ettik ve yaraba bir ileti§im siireci b�labyoruz.
1992' de grafiti yapmaya b�ladik. Cochabamba'da, Santa Cruz' da
ve diger yerlerde grafiti yapbk. yani bizim yapbgrm.tz i§lerin ote
sinde, grafitiler (Mujeres Creando ad1yla imzal�) anonim de
gilclir - istedigimizi koyduk ve herkes MC'nin bu alanda oldu
gunu biliyor, eger birisi bizi hapishaneye atmak isterse kadm ve
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erkek kim olursa olsun buraya gelir ve yapar. Grafiti yapmak i<;in
ne zaman ch§anya <;tl<sak, korkanz ve her zaman korkuyoruz.
Am.a bunu yapmaya hakknruz oldugunu kon�tuk. . . Coca Cola
para veriyor ve boyuyor, Repsol para veriyor ve boyuyor, oyleyse
para odemeden neden boyayarmyoruz? Problem duvarlann bo
Yanrrtl§ olmas1 degildir, sorun bunlar i<;in para odenmemi§ olma
s1dtr. Eger ortak alanlar j<;in para odemek zorundaysak, bu de
mokrasi i<;in biiyiik bir c;eli§ki olacakbr. Genel nedir ve ozel nedir?
Sokaklar genel alanlardtr, biitiin kentin avlusu, bir hapishane
koridoru degildir, kendi evinizin hapishanesinden c;ikbguuz ve
i§inizin ofis hapishanesine geldiginiz yol. . . eger bunlar genelse
herkes kullanabilir. Am.a eger gene} a1an i<;in para Oderseniz 0 ozel
hale gelmi§ olur. Genel alan olmaz. Hadi tarb§mayi ba§latalnn.
Kirli nedir? Temiz nedir? "Bizim duvarlanmlZl kirletiyorsu
nuz!" eger Coca Cola bir ressamla kontrat yap1yorsa kirletmiyor
mu? Bu estetik bir kavramdtr. Bana oyle goriiniiyor ki o igrendirici
bir §ekilde kirletiyor. Ve bizim yapbgnmz, bizim grafitimiz, giizel
dir.

Mujeres Creando'nun ileriki Projeleri Nelerdir? IMC Bolivya'ya Ka
hlmaniz Mumkiin mu?
JP: Eger Mujeres Creando'nun devam etmesini istiyorsak,
onun kendisini sorgulamaya ihtiyaa. var ve "bir grup sevimli fe
minist'' olma gibi bir mitle somutla§tmlmama ihtiyaa. var, c;iinkii
toplurnda kok salmak zorundayiz. Bunun i<;in Mujeres Creando
ac;ismdan feminizmi in§a etmek istedigimiz yerde ba§ka kadmlar
ve ba§ka sosyal gruplar i<;in bir mekan in§a etmeyi oneriyorum
(Creando Feminismo Autonomo, (Creating Autonomous Femi
nism)). Indymedia araahgiyla bu deneyimler hakkmda insanlann
bir §eyler bilmesini saglamak 5nemlidir.
Benim ayncalikh alanim kadmlar i<;indir, onlarla ba§lamak is
terim. Buradan ba§lamak ve Indymedia araahgiyla digerlerini ve
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kendimi beslemek isterim. Bu kadmlann alaruru digerlerinden
ayn olarak sayrmyorum - eger kadmlarla ba�larsak daha derin
t�malara girebilecegimizi dii§i.iniiyorum. Ama Indymedia ile
b�layip kadmlarla bitirmek istemiyorum. Bu kadmlar tarafmdan
ortaya ablan hem erkekler hem de kadmlar i<;in toplumsal bir one
ridir.
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BOLiVYALI BORCLULARIN YARATI C I
GUC-0

aria Galindo, Bolivya'run ba§kenti La Paz'da yaraba. ve
anar§list-feminist bir toplulugun bir iiyesidir. Bu grup kii9ik bir kiiltiirel rnerkezi yonetir, iki haftada bir 9kan bir gazete ve
kitaplar yaymlar, arna daha �ok zekice grafitileri ve eylemleri do
layis1yla bilinir. Bu grup ge�en aylarda �oguruugu kadm olan
banka bor9armm iptal edilrnesini talep eden 10.000 Bolivyahyi
yOnlendirrneye yardnn etti. Bruce Campbell tarafmdan ispan
yolca' dan �vrilen bu rnakalede farkh bir yonden aktiiel olarak ey
lemi anlabyor.
Biitiin sosyal degi§im, ytlcmaya, hareket ebneye ve toplan
maya giicii yeten yarabcr bir eylem olarak dogar. Mayis'ta, La
Paz'm �hir merkezinde Radisson Otel' de Bolivya Ticaret
Odas1'run ytlW< Liiks Ogle Yemegi'ne sizdnn. Amacrm otelde top
larunaya haz1r olan binlerce kadmm talebi olan bor� iptali talebini
kamuya duyurmakb.
Bu kadmlar, neoliberal �agda i§lsizlige ve a�hga yamt olarak
bankalar ve sivil toplurn kurulu§lan tarafmdan te§lvik edilen bir
finansman olan dii§iik faizli kredi bor�larunas1 olan yanm milyon
Bolivyah arasmdadrr. Krediler �oguruukla bor� verenin, ailesinin
hayatta kalmas1 ve geri odeme planlarmm giivenli bir §ekilde ya-
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ptlmas1 i.;in en biiyi.ik sorumlulugu iistlendigini kabul ettigi ka
dmlara gitti. SOzde serbest meslek sahibi kadmlar ve \Ok sayida
\Ocuk, yilhk faizi yiizde 120'ye varan oranlarda 5000 dolar gibi
yi.iksek rakamlarla bor9andmlarak giinde 14-16 saate \ah§b. Bo
livya'run ekonomik krizi pek \Ok i.§ insaruni batrrd1. Borcu geri
Odemek dii§iiniilemez.
Ogle yemegmdeki misafirler bu tiir kaygtlarla kar§l).a§madi.
Neoliberalizmin 15 ytl once kok salmasmdan beri en � top
lanmalardan birisiydi. Se9Jmi§ler, kazananlar, zeki olanlar ve az
sayidaki sosyetik harumlar (beyaz ya da beyazla§�) elbisele
rini �trrmadan kazan\ elde etmeyi ve goz ya�cr gazla yag
manm nastl giivenceye almacagint ke§fetti. Bunlar arasmda dii§iik
faizli bor\ verenler de vard1, sokak sahctlarmm goriinmez patron
lari, esnaf, yer alb �imcileri ve ticaretle ugra§anlar da. Bu beye
fendiler, yoksulluk kar§1h programlardan bir ticari kurulu§u hare
kete ge9fen finans dahileri olarak kendilerini kutladi. Gizlenen
diiriist insanlar olarak bu nefis ogle yemegmden zevk almaya ha
zir bir bi�de oturdular.
Aralarma oturdum ve zamanimm gelmesini bekleyerek \Or
banu �trrdun. Benim masarmn i§tirak�eri ezmenin tadrm 9kardi - §apir §Upur, §apir §Upur- ve borsayi ve Banka Yoneticisi
Fernando Calvo'nun a� kon�masrm t�hk. Beni kendilerin
den biri sanarak y� anladtlar! Ogleden soma saat 2'de giine§,
yagh gobegini sikinbrun ortasmdan 91<ardigmda, tath ye�ti.
Zorla i\eri dalmanm tarn siras1ydi.
Tam o sirada (bizim tarafumzda olduguna emin oldugum)
Pachamama gibi, iki televizyon kameras1 geldi. Kayda almaya
ba§ladiklarmda podyumdan firladrm ve bizim kmama metinleri
mizi yonetimin notlarmm iizerine yerle§tirdim. "Bolmek zorunda
yiz, \fu1kii retorikten ve duyarsizhktan bezdik" diye anons ettim.
Bro§iirlerimizi ve \ah§malannuzJ. masadan masaya bagrrarak
ve rahatsiz ederek dagithm. Avukatlar tahliye emrini getirdiginde
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t;ocuk teroriinii anlatbrn . Bor9ulardan,. tek bir sent daha 9karma
miimki.in olrnadiguu soyledim. Bankaalara insanhk ch§1 kan
emiciler diye seslendim.
Bu §ekilde dogrudanbir eylemin i§aret ettigi nedir? Eglencedir.
A§agtlama ve dalga ge911e bizim hareketimiz ic;in kac;nu1mazd1.
Bu ogle yemegi biz olmadan s1cak bir resepsiyon olabilird.i. i�erde
bizimle beraber olay skandalvari, utan� verici ve tarn anlarmyla is
tenmeyen bir §ekil aldi.
Benim hayal giiciimii sarsan her §eyi s0yledikten sonra saa
time baktrm ve benimkilerin otel kapISma ula§hgiru hesapladrm.
D�anya dogru yollandrm ve plana uygun olarak onlar da orday
chlar. Eskiden ba§lannda bir �ah ve �ocuklan ic;in ayakkab1yi gii
vence albna alan d�iik faizli krediyle gozleri boyamIU§ olan i§siz
kadinlar bagmyorlardi ve intikam �ktlan s0yliiyorlardi; toplu
mun ve bankalarm onlan zorunlu brrakbgt bor�.
Bu arada ziyaret salonunda bankaalar, benim i§galimden kur
tulmaya t;�b. Porselen gilliimsemeler arasmda tathya aceleyle
daldilar. Otelin �ma dogru idam sehpasma gider gibi zarif
achmlarla indiler.
D�anda onlarla yiiz yiize geld.ik. Oradaki ne iiniformaltlar ne
de sivil giyimliler onlan korudu. Biz haykrrdik, ama bankaalarm
ve ko§e yazan arkada§lanrun tersine korkak�a idd.ialara ragmen
onlara saldrrmadik ya da hakaret etmedik. Bizier insamz, toplum
sal degi§imin nefret ve �iddetten degil, umut ve yarabaliktan ge
lecegini biliyoruz.
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