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üyük Fransız anarşisti ve toplum sal düşünür Pierre
/ \ Joseph Proudhon'un etkisi üzerine çok az şey yazılmış.
tır. Proudhon'un 1 840'larve 1 850'lerde ardı arkası kesil
meden yazdığı kitap ve m ak aleler selinde geliştirdiği para ve
kredi, emek ve sermaye, bireysel egemenlik ve gönüllü işbirliği
üzerine düşünceleri, kendi ülkesinin sınırlannı aşarak, Rus po
pülizm ini , İspanyol federalizmini ve yeryüzünün her tarafın
d anki birbirinden çok farklı toplumsal hareketleri etkilemiştir.
Etkisinin sanıldığından daha büyük olduğu AB D'de, Proud-.
hon'un görüşleri çok geniş çevrelere yayılmıştı. İç Savaş öncesi
yıllarda 1 848 Devrimi'nin Fransız ve Alman sürgünleri , en çok
da Claude Pelletier, Frederic Tufferd, Joseph Dej acque ve Wil
helm Weitling, Proudhon'un görüşlerini yaymışlard ı . Amerika
doğumlu Fourierciler özellikle de Charles A . Dana, Parke God
win ve Albert B risbane gibi New England kökenli kişilerden
oluşan bir çevre, aynı coşkuyla onun görüşlerini savunuyorlar
dı . B ri sbane Proudhon'u Paris'teki bir hapishanede ziyaret et
miş, onunla kuramlan hakkında " saatlerce" konuşmuştu. "Pro
udhon ve ben," diye yazı yordu sonradan, "bizim düşüncemize
.
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göre toplumun şu anki halinde dahi çeşitli yollatla uygulanabi
lecek ilkeler konusunda anlaşıyorduk" ı.
Ancak New England 'ın saygın ailelerinden birinin çocuğu
olan Dana Proudhon'un fikirlerini Amerikan kamuoyunun önü
ne ilk getiren kişiydi. New Hampshire'ın yerlisi olan Dana
1 8 1 9'da doğmuştu. Dana 1 842'de Harvard College'i biti rdikıen
sonra, ünlü aşkıncı {trans ccndalist) ve Fourierci topluluk olan
Brook Farm'a katıld ı . Bu toplulukta George Ripley, Theodore
Parker ve Margaret Fuller gibi yetkin kişilerle işbirliği yaparak
çeşi tli konularda konferans verdi, koroda şarkı söyledi ve The
Dial ile The Harbinger'e yazılar yazdı.
Dana 1847'de Brook Farm'dan ayrılı p Horace Greeley'in yö
nettiği New York Tribune'üne yazı kuruluna katıldı. Ertesi yıl
Avrupa'da geniş bi r geziye çıktı . O günlerde devrim can çekiş
mekteydi. Paris'te Ulusal Meclis'de konuşan Proudhon'u dinledi
ve onun görüşleriyle ilk elden tanıştı . Proudhon'u hiç de Atlan
tik'in her iki yakasındaki gazetelerin anlattığı gibi, "dinsiz bir
deli, varlıklı insanları soymaya can atan bi r komünist, ahUksız
lık, karışıklık ve budalalığı n canlı hal i " olarak bulmamıştı. Tam
tersine Proudhon, "daima küstah ve genellikle saygısız" olmak
la birlikte, adalet davasına kendini adam ı ş , "özgürlük aşkı ve
ikiyüzlülüğe nefreti"yle di kkati çeken ve " dürüstlüğü ile ahlaki
cesaretinin yanı sıra çarpıcı derecede özgünlüğe ve zihin kuvvetine" sahip biriydi2.
Derinden etkilenmiş olan Dana, 1849'da New York'a dönü
şünde, Tribune'de Proudhon üstüne bir dizi makale yayımladı ;
en çok, proudhon'un karşı lıklı banka* (Proudhon'un niteleme
siyle, Halkın B ankası) şeması üstünde duruyordu. B una göre,
krediler m aliyetine göre verilecek, böylece üretim teşvik edile
cek, yoksulluk ve işsizlik silinerek sonsuza kadar sürecek top
lumsal ve ekonomik adalete ulaşılabilecekti . Dana yine aynı yıl,
B rook Farm'dan eski arkadaşı William Henry Cahnning'in hafta
lık dergisi The Spirit of the Age 'de yayımlanmak üzere m akale
leri bir daha gözden geçi rdi. Bu makaleler yaklaşık elli yıl sonra
Benjamin Tucker tarafından Proudhon ve Onun " Halkın Ban
kası" adıyla kitap halinde bir kez daha yayımlandı.
·

*

işçilere faizsiz kredi açacak bir banka.
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Dana 1849'dan sonra Proudhon'la ilgilenmeyi bıraktı.
l 862'ye kadar sürdüreceği Tribune'ün yayın yönetmenliğine
atanınca, kendini başta köleliğin kaldırılması olmak üzere top
lumsal ve politik içerikli çok çeşitli konulara verdi . 1863'tc iç
Savaş'ın en yoğun günlerinde Abraham Lincoln tarafından Sa
vaş Bakanı yardımcılığına getirildi. Lee'nin Apporpattox'ta tes
'lim oluşuna kadar* bu görevi yürüttü. Dana New York'a dönünce günlük Sun gazetesinin kuruluşuna yardımcı oldu ve çok
geçmeden genel yayın yönetmenliğini üstlendi. l 897'de yetmiş
sekiz yaşında öldü. Dana temiz üslQbu, geniş bilgisi ve politik
ilişkileriyle Amerikan gazeteciliğinin kendinden sonraki kuşak
lan üzerinde güçlü bir etki bırakmıştır.
Bu arada, Fourierciler'den çok anarşistlerin oluşturduğu bir
başka Amerikalı yazar grubu da Proudhoncu ilkeleri aktif bi
çimde yaymaktaydılar. Daha 1849'da, Dana'nın Proudhon üze
rine makalelerini yayımladığı yılda, Massachusetts'den William
B. Gieene benzer bir dizi kaleme aldı ve bu dizi enesi yıl Kar
şılıklı Bankacılık adıyla kitap haline getirildi. O zaman otuz
yaşında (Dana'yla aynı yaşta) olan Greene, dönemin en renkli
Amerikan reformcuları arasındaydı. Etkileyici bir fiziksel görü
nüme sahip olan Greene 1819'da Haverhill kasabasında doğ
muştu. Boston'da posta müdüru olan babası Nathaniel Greene
Massachusetts'deki tek gazete olan Baston Statesman'ın da ku
rucusuydu. İnce uzun olan William. Green'in boyu bir seksenin
üzerindeydi. West Point'de bulunmuş, Seminoleslcr'e karşı Flo
rida savaşı11a katılmış sonra birden askerlikden aynlarak Har
vard İlahiyat Okulu'na girmişti. Greene'le o günlerde karşılaş
mış olan Thomas Wentworth Higginson, askerce, "nerdeyse
herkese meydan okuyan" tavırları, koyu siyah saçları, "içinizi
delen bakışlarıyla sizi olduğunuz yere mıhlayan kara gözle
ri"yle "şimdiye kadar karşılaştığım en yakışıklı ve en mükem
mel. görünüşlü kişi" diyordu onun için3.
Oğrenimini 1845'.�e tamamlayan Greene, Massachusetts,
West Brookfıeld'da Universite kilisesinin papazı olarak göreve
başladı. Ama ilgileri günden güne toplumsal ve ekonomik so
runlara kayıyordu. 1850'de, Proudhon'un etkisiyle, karşılıklı
(*)'ABD iç Savaşı, Robert Edword Lee'nin 9 Nisan 1865'ıe Ulysris Simpion
Gronı'a teslim oluşuyla sona ermişti. (ç.n.)
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bankacılık üzerine yazdığı kiLapçığı yayımladı. Benjamin Tuc
ker bu çalışmadan "maliye üzerine bu ülkede şimdiye kadar ya
yımlanmış, en önemli yapıt" diye söz eder.
Karşılıklı Bankacılık'ın yayımlanmasıyla Greene, Proud
hon'un Amerika'daki başlıca izleyicisi olmakta Dana'yı geçmiş
li. Proudhon'un fi kirlerini yaymakta aktif çaba harcamakla kal
mamış,
1850'de ve 1851 'de Massachusetts meclisine
Proudhoncu doğrultuda bir karşılıklı bankacılık yasası dilekçesi
(sonuçsuz kalan) vermişti. Ancak Greene, önemli bir noktada
Proudhon'dan ayrılıyordu. Ondan farklı olarak, kadın haklan
davasının savunuculuğuna soyunmuşs 1853'te Massachusetts
Anayasa Kurultayı'nda bu konuyla ilgili bir konuşma yapmıştı.
Aynı yıl Paris'e gitti ve karşılıklı inanç görüşünü onaylayan Pro
udhon'la kişisel olarak tanıştı6.
1861 yılına kadar Fransa'da kalan Greene İç Savaş patlayın
ca ABD'ye döndü. Vali Andrew'un (Bakunin'in Boston'da kaldı
ğı sırada yanına uğradığı kişi) hizmetine giren Greene, Albay
rütbesiyle Ondördüncü Massachusetts Piyade Alayı'na gönderil
di. Washington yakınlarında konuşlanan bu alay daha sonra Bi
rinci Massachusetts Topçu Alayı'nı oluşturarak Konfederasyon
saldırısına karşı başkenti savunma görevini üstlenecekti. O gün
lerde Greene'in saçı sakalı kırlaşmıştı, ama yanındaki subaylar
dan birinin sözleriyle, "bir ölümlünün yüzüne kondurulmuş en
keskin siyah gözler" hala ondaydı. Konuşması ve hareketleri
hızlı olup başkalarının yavaş ya da hantal hareketlerine öfkelen
diği halde, "emrindeki insanlara karşı nazik, sabırlı, bağışlayıcı
,
ve babacan tavırlıydı" 7•
Greene bir yılı aşkın süre Birlik subayı olarak görev yaptı.
Ekim 1862'de Vali Andrew'le kavga edince görevden çekildi ve
o günden sonra bütün enerjisini ekonomik ve toplumsal reforma
adadı. Boston'a döndüğünde, Josiah Warren, Ezra Heywood,
Lysander Spooner ve Stcphen Pearl Andrews'la birlikte, konuş
ma özgürlüğünü, bireysel özgürlükleri, kadınların eşitliğini ve
çalışma koşullarının iyileştirilmesini savunan Amerika'daki bi
reyselci anarşist hareketin en ön saflarında göründü. l 869'da
Massachusetts İşçi Sendikası'nın başkanlığını yaptı. New Eng
land Çalışma Reformu Ligası'ndan Ezra Heywood'la birlikte,
Proudhoncu fikirleri benimseyen bir örgüt kurdu. Heywood ve
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Greene'in hazırladıkları kuruluş bildirisindeki sözlerle, bu örgü
tün amacı "Spekülatif tekelciliğin yasal girişimler kar�ısında
haksız çıkarlar sağlamasına yolaçan sınıf yasalarının ve olum
suz alışkanlıkların kaldırılması; devletin adalet ve karşılıklılık*
temelinde yeniden örgütlenmesi "ydi8.·
ı 873'e gelindiğinde Greene bu liganın (üyeleri arasında
Warren, Andrews ve Benjamin Tucker da vardı) başkan yar
dımcılığıru yürütüyordu. Aynı zamanda Boston'daki Uluslarara
sı Emekçiler Birliği'nin Fransızca konuşulan seksi yonunda aktif
olarak çalışmaktaydı. Etkileyici kişiliğiyle, Boston'un Shaw ai
lesinden gelen kansı Anna ile (Greene'in esmer olduğu kadar
sarışın nerdeyse onun kadar uzun boylu ve görünüşüyle hemen
farkedilen bir kadın) birlikte katıldığı her toplantıda dikkatleri
üstünde topluyordu9. 1865'de öldüğünde Greene 1875'de ölen
Praudhon'un düşüncelerini savunmayı büyük bir sadakatle sür
dünnckteydi. Ustasının "Devlet" üzerine yazdığı bir denemesiy
le kendini anarşist olarak ilan e.ttiği ve kazanılmış mülkiyeti hır
sızlık olarak tanımladığı Mülkiyet Nedir? adlı yapıtından bir
bölümün de içinde olduğu birçok yazısını İngilizce'ye çevinniş
ti. Her iki çeviri de Heywood'un dergisi The Word'da
ı 870'lerin başlarında yayımlandı ıo. Dahası, Greene 1873'te,
Heywood ve Tuckcr'la beraber, Massachusetts meclisine karşı
lıklı bankacılık yasası için yeni bir dilekçe verdi . ı 850'Ierdeki
bu girişiminin tekrarı da aynı başarısızlıkla sonuçlandı. Maliye
ve çalışma refonnu ömrü boyunca Greene'in en büyük ilgi alanı
olarak kalmıştı. Bir gemi kazasında kaybolan kızı Bessie'nin
ölümüyle son yıllan iyice bulutlanmış olan Greene 1878'de İn
giltere'de öldü.
Greene'nin ölümünün ardından Proudhon'un öğretilerinin
Amerika'daki önde gelen savunucusu konumuna Benjamin Tuc
ker geçti. New Bedford'lu bir balina tüccarının oğlu olan Tuc
ker, 1872'de Boston'da yapılan New England Çatışma Refonnu
Ligası'nın kurultayına katıldığında MIT'te öğrenciydi. Anarşist
lerle ilk bu toplantıda karşılaştı. Tucker'in anılarına göre, top(*)·Toplum sal çerçevece onaylanan bir değerler ölçeğine göre bir yandan belli
ödevleri, yükümlülükleri ve görevleri, öte yandan da belli haklan ve ödülleri
içeren toplumsal ilişki. (Y.N.) (Yayıncının Notu).
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Lantıyı yönelen ve siyah kadife ceketiyle "olağanüstü yakışıklı
görünen" Grccne "hayranlık uyandıran bir başkandı". Yayınla
nn sergilendiği salondaki bir masadan Greene'in Karşılıklı
Bankacılık'ı ve Warren'in Gerçek Uygarlık'ı ile birlikte Hey
wood'un birkaç kitapçığını, The Word'un kimi nüshalannı al
mıştı. Heywood açılış oturumundan sonra genç adamı Greene
ve Warren'e Lanıştırdı. Tucker derinden etkilenmişti. Sonraki
yıllarda da söylediği gibi, o toplantı meslek yaşamının "odak
noktası"ydı. Tucker'in yakın arkadaşı Pearl Johnson'un belinti
ğine göre, "ömrünün en güzel günlerinden biri"ydill.
Tucker, kendisinin de kabul ettiği gibi, Proudhon'un kuram
lanyla ilk kez Greene aracılığıyla tanışmıştı. "ama bilmeden bi
le olsa daima Proudhoncu'ydum". "Finansal konularda bilgileri
mi diğer yayınlardan daha çok Alb. Greene'in Karşılıklı
Bankacılık 'ına (para konusunda günümüze kadar yazılmış en
bütünsel, doyurucu, yoğun ve berrak inceleme) borçluyum," di
yordu. Greene'i daha yakından tanıdıkça,,onun çevresinden da
ha çok hoşlanıyordu. Çok geçmeden akıl hocasına duyduğu
hayranlık "sınırsız" boyutlara ulaştı. "Alb. Greene ve kansı ka
tıldıkları bir toplantıya, yalnızca odaya girişlerini görmek için
dahi olsa" gitmeye değer, diye düşünüyordu. "Onurlu ve denge
li cana yakın tavırlar, nezaket, insan ırkının bu iki gösterişli ve
güzel bireyinde nasıl da biraraya gelmiş! "12.
Greene'den esinlenen Tucker, 1874'te yurt dışına çıktı, Pro
udhon'un yapıtlannı yutarcasına okudu ve Amerika'ya döndü
ğünde oldukça değişmişti. Greene'nin önerisiyle 1876'da Mülkiyet Nedir?'in tamamını çevirdi. Çevirilerini,
1 877 ve·
1878'de kendi dergisi Radical Review' da bir yazı dizisi olarak
yayımlanan Çelişkiler Sistemi 'nin birinci bölümü ve Proud
hon'un Bostan Index'de çıkan "Malthusçular" üzerine deneme
siyle sürdürdü. Aynca 1 879'da da Proudhon'un faiz konusunda
Fransız ekonomisti Bastiat'la girdiği ve New York Irish
World'da çıkan tanışmasını da Tucker çevirmişti.
Tucker l 88 l 'de kendi dergisi Liberty'yi çıkarmaya başladığı
zaman, Proudhoncu misyonunu sürdürüyordu. Aslında Liberty,
Tucker'ın kendisinin de belirttiği gibi, "Proudhon'un öğretileri
nin nerdeyse doğrudan sonucu olarak ortaya çıkmıştı" ve "asıl
olarak o öğretileri vurgulayıp yaymak amacıyla" yaşamaktay-
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dı 13. Tucker'in gazetesinin başlığında Proudhon'un " Özgürlük,
Düzenin Kızı Değil Anasıdır" sözleri yazmakta, sütunlannı, ya
zılannın çevirileri (Galilco adını taşıyan daha önce yayımlan
mamış bir oyunu da bunlann içindeydi) ile ona ilişkin makale
.Jer ve "bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli politik düşünür
ve ekonomist" tanımlamalannın geçtiği ponreleriyle doldur
muştu. Buna ek olarak, Liberty'nin yüreklendirmesiyle Bos
ton'da 1887'nin sonlanna doğru hem anarşistlerin hem de anar
şist olmayanların devam ettiği Prou'dhon tanışma kulübü
kurulmuştu ı4.
. Tucker'm en büyük tutkusu Proudhon'un bütün yapıtlannın
lngilizce çevirisini yayımlamaktı. Ama bu tasan gücünü aşıyor
du. Ustanın öbür yapıtlan Tucker'ın yakın arkadaşlannca çevi
rildi. Bunlardan en ilginç olanı 1923'te St. Louis'de John Bever
ley Robinson tarafından yayımlanan Ondokuzuncu Yüzyılda
Genel Devrim Fikri yd i Tucker, Proudhon'un büyük bir hazla
devleti yerden yere vurduğu kitabını en büyük yapıtı sayıyordu:
"Yönetilmek, ne bunu yapacak hakka, ne bilgeliğe, ne de erde
me sahip yaratıklar tarafından, gözaltında tutulmak, casus gibi
izlenmek, idare edilmek, yasalara bağımlı kılınmak, sayılmak,
kaydedilmek, fikir aşılanmak, vaaz verilmek, denetlenmek, he
saplanmak, değer biçilmek, sansür edilmek ve emredilmektir.
Yönetilmek her türlü işlemle, her türlü hareketle not edilmek,
kayda geçirilmek, sıraya alınmak, değeri belirlenmek, lisans ve
rilmek, yetki verilmek, nasihat edilmek, yasak koyulmak, re
formdan geçirilmek, düzeltilmek ve cezalandınlmaktır. Yöne
tilmek, kamu yaran gerekçesiyle ve genel çıkarlar adına
·yükümlülüğe bağlanmak, yetiştirilmek, soyulmak, sömürülmek,
tekellere· bağımlı kalmak, zorbalığa maruz kalmak, köşeye sı
kıştınlmak, gizemlerle büyülenmek ve yağmalanmaktır; en
ufak bir direniş ya da yakınma sözcüğü karşısında baskıya uğ
ramak, ceza gönnek, aşağılanmak, taciz edilmek, takip edil
mek, istism ara uğramak, sopayla dövülmek, silahsız bırakıl
mak, hapse atılmak, yargılanmak, mahkOm edilmek, kurşuna
dizilmek, sürgüne gönderilmek, feda edilmek, satılmak, ihanete
uğramaktır; alay edilmek, gülünç düşürülmek, öfkelendirilmek,
onursuz bırakılmaktır. Devlet
· budur, onun adaleti budur, onun
ahlakı budur" ıs.
'

,
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Proudhon'un ekonomij( düşüncelerine dayanan bir kitapcığın
yazan olan Mimar Robinson da ı 6, Proudhon'un "Halkın Banka
sı" üstüne bir denemesini çevirmişti. Bu deneme 1927'de, Colo
rado, Denver'den gelen bir Tuckerci olan Henry Cohen'in yayı
ma hazırladığı antolojisi Proudhon'un Toplum -Sorununa
Çüzlimü adlı derlemede yayımlanmıştı. Cohen'in derlemesi ay
nca Grccnc'in Karşılıklı Bankacılık ile Dana'nın Proudhon ve
Onun "Halkın Banka sı " nın yeni basımlannı; İngilizceye Tuc
ker'ın bir başka izleyicisi Clarence Lee Swartz'ın aktardığı Eko
nomik Çelişkiler Si s temi'nden parçaların da yer aldığı başka
önemli yazılan da içeriyordu. Swartz, kitabı Karşllıkhhk Ne
dir? ile hem Proudhon'a, hem de Geerene'e vefa borcunu öde
mekteydi ı7. Bunların dışında, Proudhon'un Savaş ve Barı ş'ı
(Fransız anarşistin hayranı olan Tolstoy bu başlığı ünlü romanı
için ödünç almıştı) hapishanede idam edilmeyi bekleyen Barto
lomeo Vanzetti tarafından çevrilmişti ıs.
Not edilmesi gereken son bir nokta kalıyor. 1896'da bir ön
söz, açıklayıcı notlar ve betimleyici bir alt-başlık ("Büyük Fran
sız Anarşistinin Savunulması, Madeni Paranın Köçµlüklerinin
Gösterilmesi, Sermaye Faizi Yalnızca Karşılıklı ve Ozgür Ban
kacılık Sistemiyle Kaldırılabilir ve Kaldınlıiıalıdır") ekleyerek
Dana'nın Proudhon ve Onun " Halkın Bankası"ru ilk yayım
layanın Tucker olduğunu görmüştük. Tucker'ın bu kitapçığı ya
yımlamakta iki amacı vardı. Birincisi, kendi tanımlarından akta
rırsak, bu yapıtı "gerçekten zekice yazılmış, karşılıklı
bankacılığın güçlü ve sempatik bir açımlanması" olarak görü
yor, ve yayımlanmaya değer buluyordu. İkinci amacı ise "şey
tanca bir ikiyüzlü" olan Dana'nın maskesini indirmekti19. Çün
kü Dana radikal geçmişini çoktandır unutmuş, muhafazakar
çıkarların kararlı bir savunucusu haline gelmişti. Henry Co
hen'in anlanığına göre Tucker, Dana'nın kitapçığının nüshaları
nı bütün şehirlerdeki gazete yayın yönetmenlerine göndermiş ve
böylece Dana ülkenin alay konusu olmuştu20.
Ne var ki Tucker'ın yıldızı da sönmekteydi. I 870'lerden beri
Proudhon'un yazılarını çevirmiş, onun fikirlerini yaymış ve
onun anısını, Cohen'in belirttiği gibi, "Amerikan reform hareke
tinde benzeri görülmeyen bir yetenek ve bağlılık"la korumuş
tuıı. Bir kuşak boyu kolektivist ve devletçi saldırılara karşı öz-
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gürlük davasını savunmuştu. Ama yüzyılın bitimiyle birlikte,
bireyselci anarşizmin en parlak günleri geride kalıyordu.
ı 908'de kitaplan ve belgelerinin bulunduğu mahzen bir yangın
la kül olunca Tuckcr de asla dönmemek üzere Avrupa'ya hare
ket etti.
O andan itibaren Tucker karşılıklılıkçı fiki rlerin yayıcısı ro
lünü terketmiş oluyordu. Anarşist etiketini muhafaza etmesine
karşın, serbest bankacılığın, gerçekleştirilse bile, kapitalizmin
tekelini kınnaya ya da devletin otoritesini zayıflatmaya artık
yetmediğine inanmaya başlamıştı. Gün geçtikçe Tucker bir ka
ramsarlığın içine gömülmekteyqi. "Canavar Mekanizma," diye
yazıyordu ı 930'da, "insanlığı yiyip bitiıiyor"22 . Bu arada top
lumsal düşünür olarak ününü de yitirmekteydi. Monaco'da he
men hemen tam bir inzivaya çekildi.
Çok az insan onu tanıyor ya da yapıtlarını biliyordu;
ı 939'daki ölümü kimsenin dikkatini çekmedi. Seksen beş yıl
yaşamıştı ve korktuğu, öngördüğü global savaş ufukta görün
mekteydi.
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Be�jaı:ııin '. ucker'ı� adına kit�bımızın okuyu�usu yabancı
.
.

•• değıldır. Bıreyselcı anarşızmın Arnenka'dakı başlıca yo
.;/ rumcusu olan Tucker; Proudhon, Bakunin, Stimer ve

öbür anarşistlerle, anarşistlere yakın kişilerin fikirlerini meraklı
bir okur kitlesine ulaştırmakta aracılık yapıyordu. En büyük başa
nsı, İngiliz dilinde yayımlanan en iyi anarşist yayın Liberty der
gisini çıkarmasıydıı. Tuckcr'ın, Bir Anarşistin Hapishane Anılan
adlı yapıtı klasikleşen Alexander Berkman gibi önemli bir kitabı
yoktu. Emma Goldman ya da Johann Most gibi bir konuşmacı
olarak da ün kazanmış değildi. (Yalnm;a koşullar gerekli kıldığı
zamanlar öne çıkardı; birçok kez anlattığı gibi, izleyicilerin önün
de ayağa kalktığı zamanlarda "asla içi rahat etmez"di.)2

Bununla birlikte Tuckcr başanlı bir çevirmendi. Proudhon
ve Bakunin çevirileri (Victor Hugo, Çemişevski ve Tolstoy'dan
çevirilerini saymazsak) tek başına ona anarşist panteonda* ön
de gelen bir yer kazandırmaya yetmiştir. Dahası, birinci sınıf
* Bir toplulukta tapılan Tanrıların tümü. (Y.N.)

20
bir yayın yönetmeni ve yazardı. Amerikan radikalizminin yetiş
Lirdigi en iyi gazeteciler arasında geliyordu. Liberty'yle gurur
lanması için özel nedenleri vardı. Parlak bir yıldızlar toplulu
ğundan oluşan kadrosuyla, dergisini büyük bir titizlikle tasarlar
ve yayına hazırlardı. Yayım yaşamına 1 88 1 'de başlayan Li
berty anarşist hareketin tarihinde bir kilometre taşıdır. İngilizce
konuşulan her yerde okuyucusu vardı. Tucker yayımcı olarak
yaklaşık otuz yıl boyunca anarşizm ve onunla ilgili konular üze
rine düzenli olarak, bir dolu kitap ve broşür çıkardı. Bir hayra
nının sözleriyle, yaptıklarıyla "özgürlüğün bir adım daha ilerle
mesine, belki Proudhon'u dışta tutarsak, ölü ya da diri herkesten
daha yoğun bir katkı yapmış oluyordu"3.
Laurance Labadie'nin bu sözleri 1 935'te yazılmıştı. O zama
na kadar Tucker tamamen unutulmuştu; H.L. Mencken'e kulak
verirsek, "kazandığından çok daha fazla ünü" haketmiş bir
adamdı4. Günümüzde hala, unutulmamasının nedeni, Berk
man'ln Henry Clay Frick'e yönelik saldırısı türünden sansasyo
nel bir eylem değil, hemen hepsi Liberty dergisinde olmak üze
re yazdıkları ve yayımladıklandır. Yaşamı, ne kadar hayranlık
uyandırıcı olsa da, romantik bir içerikten yoksundu. Heyecan,
renklilik ya da gerilim açısından, Bakunin Kropitkin ya da Ma
latesta, hatta Durruti, Vanzetti ve Mahno'yla bir tutulamaz. El
beLLe başına kimi olaylar gelmişti: Tucker'ın anarşizme ilk geçi
şi, Victoria Woodhull tarafından ikna edilişi, Johann Most'la
tartışması, vb. Ama bunlar kesintisiz akan bir sudaki basit dal
gacıklardı. Tucker eylem adamı olmaktan çok bir düşünce ada
mıydı. Aylar ve yıllar boyu ağırlıklı olarak fikirlerini geliştinne
ye, kitaplarını ve dergilerini, öncelikle Liberty'yi çıkannaya
kafa yomıuştu. Durum böyle olunca tarihçiler Tucker'ın yayıncı
rolü üzerinde dunnuşlar, kişisel yaşamını gözardı eunişlerdir.
Gene de eldeki kaynaklan gözden geçirerek, Tucker'ın bü
yük ilgiye değer olan insan yanı hakkında birçok şey öğrenebili
riz. Fiziksel görünüşüyle yakışıklı bir adamdı; boyu 1.77, ağırlı
ğı 75 kiloydu. İnsanın içine işleyen siyah gözleri koyu
kahverengi saçları, her zaman düzenli olan qıyık ve sakalı var
dı. (ilerki yıllarda sakalını kestiyse de, bıyığına hiç dokunmadı.)
Her zaman özenli giyinen Tucker'ı gömlekle ya da bir başka
spor kıyafetle çok ender görebilirdiniz.
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U zun yaşam ı boyunca Tucker'ın özenli dış görünümü düşün
ce ve tavı rlanyla tam bir uyum i çi nde olmuştur. Soğuk ve kapa
lı bir havası vardı. Züppelige kalkışmazdı, ı rkçı ya da sınıfsal
bir önyargısı da yoktu. Her zaman Ncw England'lı bi r toprak
sahibinin aristokrat tutumunu sergil i yordu. Geniş bir çevresi
vardı ama pek kolay dostluklar kuram ı yordu. Onu yakından ta-.
nıyanların sayısı çok azdı. George Schumm, William Bailie ve
Liberty'deki öbür çal ışma arkadaşlan mcktuplannda ona daima
"Mr. Tucker" diye hitap ederlerd i .
B u nitelikleri Tucker'ın yazılarına da fazlasıyla yansımak
taydı. Disiplin, istikrarl ı lık, yüksek standan gibi e rdemlere sa
hipti . Büyük bir yoğunlaşmayla, hiçbi r eksik bırakmadan ve ay
n nulara özen göstererek çalışıyordu. Zekasının kesk i nliği,
üslGbunun akıcılığı ve ilkelere bağlılığı herkesçe bilinen bir
şeydi. Keskin bir çözümlemeci beyne ve gerçek bir edebi usta
lık yeteneğine sahip olmasının yanı sıra, düşündüğü şeyler ve
düşüncelerini i fade ediş tarzı son derece ciddiydi. Aşın derece
de tutarl ı ydı. (B i r meslektaşının gözlemiyle, Tucker'm başlıca
zay_ıflığı "tutarsızlığa düşme korkusu" ydu)5 . .
iç Savaş öncesindeki Massachusetts'den ikinci Dünya Sava
şı arifesinde Riviera'ya kadar uzanan yaşamı boyunca Tuckcr'ın
fikirlerinin yazma üslubunun çok az değişmesi dikkat çekici bir
olgudur. Söylemek durumunda olduğu şeyleri dobra dobra, gü
venle ve açık bir dille söylerdi. Ama nezake�inin, samim iyetini
gölgeledi ğine de çok ender raslanı rdı. Eleştiriye duyarlı ve ken
di değerinden emin ve karşısındakinin tüylerini diken d i ken
edecek ölçüde saldırgan bir polemi kçiydi . Aynca görüşlerinin
haklılığından da emin olduğu için, rakipleri karşısında bir mi
lim geri adım atamazdı. Ara sıra Liberty'de yazan J. W ill iam
Lloyd'a göre, Tucker yazılannda " son derece dogmatik, küstah
lık ölçüsünde olumlu, yıldı ncı ve baskın çıkıcı, taruştığı kim
olursa olsun çizgisinden sapmayan, herhangi bir farklılığa, çe
lişkiye ya da redde tahammül edemeyen biriydi. Keskin alaycı
lığı , kıncı aşağılamalan, zaman zaman yaralayıcı olari küfürleri
dilinden onu eleştirmeye ya da karşı çıkmaya cesaret edenlere
karşı hiç eksik olmazdı"6.
Çünkü Tucker, kansı Pearl Johnson'un dediği gibi, "başın
dan sonuna kadar yaşam ının her evresinde mücadeleci kişiliğini
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korudu ve kuvveti burda yatıyordu"7. Düşmanlannm sözlerini
düzeltir, onlara doğrulan anlatır, mantıklarında gördüğü yanlış
lara işaret ederdi. Dost-düşman herkes, C.L. Swartz'ın tanımıy
la "yandaşlarının sevinci, karşıtlarının çaresizliği olan sert, kes
kin üslUbu"nunR korkusuyla Liberty'nin her yeni sayısının
sayfalarını titreyen pannaklarla açmış olmalılar. Saldınlanndan
en yakın çalışma arkadaşları dahi kurtulamıyordu ("Bir arkada
şa nasıl çatarsınız!" diye protesto etmişti bir keresinde J.B. Ro
binson onu.)9 Tucker kendisinden kırkiki yaş büyük Stephen
Pearl Andrews'u Proudhon'un görüşlerini çarpıtıyor diye azarla
mıştı. Andew'un yanıtıysa bir uzlaşma örneğiydi: "Proudhon'u
yanlış anlattığımdan söz ediyorsunuz. Böyle yaptıysam bile bu
nun nedeninin Proudhon'u yanlış kavramam olduğuna inanırsa
nız, bana hak verirsiniz. Bu tamamen olası, çünkü benim incele
mem elbette alelacele yapılmıştı. Ama bana hangi noktada ya
da noktalarda hatalı olduğumu söylemiyorsunuz. Eğer bunu ya
parsanız ve ben de sizin görüşlerinizi paylaşırsam bu doğrultuda
düşüncelerimi değiştinneye tamamen istekli olur, hatta bunu ar
zularım. Çünkü ikimizin de istediği gerçektir" ıo.
Oysa Tuckcr uzlaşmaya pek yanaşmıyordu. Bir dostunun ni
telemesiyle! ı "buz gibi bir mantık"la tartışmayı sürdünnekten
mutluluk duyar, kılı kırk yardığı kısır tartışmalarda enerjisini
gereksiz yere tüketirdi. Voltairine de Cleyre'nin dediği gibi,
"buz gibi bir tarafsızlıkla dosta düşmana aynı sertlikte oklar
gönderir, çabuk ve isabetli atışlar yapardı (bir haini olduğu yere
mıhlamaya daima hazırdı)." Lizzie M.Holmes, Tucker'ın bildiri
lerini kaplayan "hoşgörüsüzlük, sertlik ve hakaret" ruhundan
yakınıyordu. Niçin, diye soruyordu, bir özgürlük aşığı böylesine
hırçın davranışlar sergilesin?l2 W.C. Owen'ın belirttiğine görey
se, Tuckcr, amacını hep gözönünde tutan, doğrudan ona yürü
yen, halkın alkışlarına ya da parasal kazançlara hiç aldırmayan
"soğuk coşkulular"dan biriydi. Tuckcr bu yargıyı yadsımamış,
"İlk defa biri bana 'soğuk coşkulu' diyor," diye yazmıştı
Owen'a, "ama bu tanımlamanın son derece isabetli olduğunun
farkındayım. Doğrusunu söylemek gerekirse, soğukluğumdan
bir parça gurur duyuyorum"l3.
Tucker'ın yazılı çalışmalarının büyük kısnuna egemen olan
soğukluğu (sığlığı bir yana bırakırsak) kabul etmemek zordur._
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Emma Goldman'a göre, Tucker, "etkili bir kalem"e sahip ol
makla birlikte "geniş açılı" bir bakışdan yoksundu. Goldman'ın
da içinde olduğu komünist anarşistlere karşı yaklaşımı "yarala
yıcı bir hınçla yüklü"ydü. 1930'da ikisi de Riviera'da oturduk
tan günlerde "Hayır, Tucker'ı asla görmem," diye yazıyordu.
Emma Goldman "Onunla karşılaşacağımı bilsem sokağa adım,
atmam. Daha gençken eski kafalı biriydi. Kendi düşüncesi dı
şındaki toplumsal görüş ve hareketlere çok kötü bir tavır içinde
dir"14. Kuşkusuz Emma Goldman'ın duyguları tek yanlı değildi.
"Bizim aramızda asla fazla pir sevgi olmadı", diyordu Tucker
Goldman'dan söz ederken, "Ozelliklerinden birçoğu mükemmel
olduğu halde, ne yazık ki çok kötü işlenmişler. Geçen gün, do
laylı bir yoldan, Riviera'ya dönüşünde beni aramak niyetinde
olduğunu duydum! Nereye saklanmalı?, sorun bu. Bu kadar
geniş bir ormanda küçücük bir evdeyiz!"I5.
Demek ki yalnızca yazılanndan tanıyanlar Tucker'ı kibirli,
kinci ve zalim biri olarak görebilirler. J. William Lloyd'a göre,
Tucker'ın "kavgacı, çoğu zaman öfkeli" biri olduğu izlenimine
kapılmadan Liberty'nin tek bir sayısını bile okuyamazdınız.
Ama yazılannda gerçeklerden öteye bir şey yoktu. Yazılı me
tinlerdeki bütün aksiliğine karşın, özel topluluklarda daima can
dandı. Liberty okurları onunla ilk kez karşılaştıklannda şaşkın
lığa düşüyorlardı. "Yüz yüzeyken," diyordu Lloyd, "kaplan
kuzuya dönüşüyordu." Albert Chavannes onu "birinin boğazını
keser ya da bir gemiyi batınrken en yumuşak tavırlı korsan" gi
bi görüyordu; C.L. Swart'a göreyse "en nazik ve kibar beyfendi,
en sıcak dost"tul6.
Öyleyse, Tucker'ın pek çok kişide bıraktığı soğukluk ya da
uzaklık izlenimi nereden kaynaklanıyordu. Baldızı Dr. Bertha
F. Johnson'a göre, çekingenliğinden ileri geliyordu17. Çekin
genlik, Tucker'ın sık sık görülen, "hafif sinirli" kahkahasının
yanı sıra topluluk önünde konuşmakta yetersiz kalışını da açık
layabiJirIS. Jo Labadie'ye bir mektubunda, "yetişkin insanlara
karşı olduğu gibi çocuklara karşı da çekingen olduğunu, demek
ki aslında büsbütün çekingen biri" olduğunu kendisi de kabul
ediyordu. Çekingenliğinin dışında, ilk çocukluk günlerinden iti
baren fiziksel cesaretinde eksiklik vardı. "Size günlerimizdeki o
erkek çocuğunu anımsatmama herhalde gerek yok," diye yazı-
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yordu ömrünün sonlanna doğru bir kuzenine, "hüner isteyen iş
ler yapmakLan kaçan, büLün kas sporlannda aşın ürkek, en kü
çük bir Lakılmada hüngür hüngür.ağlayan o oğlancığı. Hala aym
korkak kişiyim ve şimdi de o zaman utandığım kadar utanıyo
rum20. "
Ama Tucker'ın kişiliğinde hafif bir yan da vardı. Victor S.
Yarros'un anlatımıyla çileci bir yaşam sümıüyordu2ı. Oyunlar
ve konserlerden hoşlanırdı. İyi yiyecekleri taniyor ve seviyordu.
"Damağımın tadını her zaman bildim," diye yazıyordu 1936'da,
"zaman zaman dayanamayacağım kadar oburlaşıyordum22. Ay�
nca, ürkekliğine karşın, tapacak kadar sevdiği eşi "klasik
yüz"lü, güzel genç kadına raslamadan önce başından birkaç gö
nül macerası (örneğin, Victoria Woodhull ve Sarah E. Hol
mes'la) geçmişti23.
Pearl Johnson'u, Tucl}er'ın New York City'deki eşsiz kitapçı
dükkanında çalışması için tavsiye eden kişi, eski arkadaşı Geor
ge Schumm'du. Pearl Johnson, Tucker'dan yimıi beş yaş küçük
tü; Tucker Massachusens'deki çocuk günlerinden onun annesi
nin ailesini tanıyordu. Tucker onları biraraya getirdiği için
Schumm'a teşekkür etmişti. "Kuşkusuz yaşamımın en büyük
şansı bu," diye yazmıştı. "Zaman geçtikçe bunu daha çok fark.e
diyorum. Gelecek ve sürprizler hakkında ne kadar az şey biliyo
ruz! Bir sözcük düşüyor ve bir çocuk doğuyor. Sana bütün kal
bimle teşekkür ederim!"24
Çocuk Kasım 1908'de, babasının deposunu ve otuz yıllık ya
yıncılık yaşamının ürünlerini silip süpüren yangından on ay
sonra dünyaya gelen Oriole Tucker'dı. Tucker elli dört yaşın
daydı ve yayıncılık yaşamı bitmişti. Oriole'nin doğumundan altı
hafta sonra aile deniz yoluyla Avrupa'ya hareket etti. Tucker
ABD'ye bir daha dönmeyecekti. Oriole, babas\nın 1939'da ölü
müne kadar Fransa ve Monaco'da büyüdü. Tucker'ın tek çocu
ğuydu ve Tucker ona derinden bağlıydı25. Fransızca ve İngilizceyi kusursuz konuşan, canlı ve güzel Oriole başarılı bir
piyanist olmuştu. On beş yaşına kadar okula gitmedi. Annesi
Baltimore'daki CalverL School'dan temin eniği kitaplarla eğiti
yordu onu. Nihayet okula gittiğinde büyük bir başan gösterdi.
Evde anne ve babasının özgürlükçü ilkelerine uygun olarak ye
tiştirilmişti. Kendisine ait bir odası vardı, diyordu Tucker, "san-
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ki onun şatosuydu ve babası bile zorunluluk halleri dışında en
der olarak girerdi oraya. Aktamıaktan hiç bıkmadığım Emer
son'un dön dizesi vardı:
Kilise halka mal oldugunda,
Hükümeı konagı yuvamız oldugunda,
işte o zaman d;:Jgacaktır kusursuz devlet
Çumhuriyetçi yuvasından.
Omrümün son yıllarının başlıca çabası Yuvadaki Anarşisti
gerçekleştirmekti. Ve sanının bu doğrultudaki uğraşlarım boşa
gitmedi" 26.
21 Ocak 1973'te Oriole Tucker'ı New York, Ossining'deki
evinCie ziyaret ettim; amacım, babası ve özellikle babasının özel
yaşamına ilişkin görüşme yapmaktı. Orkestra şefi olan Fransız
Jean RicM'yle evlenen Oriole, birkaç mil uzaktaki Dobbs Ferry
Middle School'da Fransızca dersi veriyordu. Evi Balph Borso
di'nin 1939'da kurduğu ve ömrü kısa süren Yaşam Okulu Top
luluğu adındaki eski Stillwater kolonisinin bulunduğu sitedey
di. Yolun ilerisinde Tuckcr'ın yıllar boyu arkadaşı olarak
kalmış George ve Emma Schumm'un kızı Beatrice Schumm
Fetz yaşıyor, tepenin aşağısında Oneida topluluğunun ünlü ku
rucusu John Humphrey Noyes' in torunu olan Margaret Noyes
Goldsmith'in evi bulunuyordu.
Oriole dikkat çekici gözleri, genç görünümü ve özellikle an
nesiyle babalı söz konusuyken çok canlı belleğiyle, hoş bir ka
dındı. Onunla babası hakkında tekrar konuşmak için, araştırma
larımın daha ilerki bir aşamasında tekrar görüşmek isliyordum.

Ama Oriole Haziran l 974'te, altmış beş yaşındayken ansızın öl
dü. Böylece sohbetimiz asla tamamlanamadı. Ancak buluşma
mız sırasında anlattıkları büyük ilgiye değer şeylerdir. Sözleri
şöyleydi:

Oriole Tucker
9 Kasım 1908'de New York City'de Baba'nın dostu ve öz
gürlükçü arkadaşı olan Dr. E.B. Foote'un elinden doğmuşum.
ismimi J. William Lloyd'u düşünerek Oriole Lloyd olarak koy
muşlar. Anne ve babam benim Haymarket idamlarının yıldönü
mü olan 11 Kasım'da doğacağımı umuyorlarmış.
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Ocak 1908'dcki feci yangından sonra Babam Fransa'ya taşın
maya karar vermiş. Tekrar sıfırdan başlamak istemiyormuş. Ay
nca Fransa'yı sever, hep Fransa'da ölmek istediğini söylerdi. O
ve Annem 1908 yazında Paris'e gidip, Saint-Gennan yakınında
Le Ycsinet semtinde bir ev kiralamışlar ve benim doğumum
için buraya, ABD'ye dönmüşler (zor bir doğum bekleyen an
nem, ailesinin yanında olmak istiyonnuş).
Christmas tatili sırasında, henüz altı haftalıkk�n beni de alıp
Fransa'ya göçmüşler. Ve ben burada büyüdüm. Uç buçuk yaşı
ma geldiğimde, Annemle birlikte onun ailesini görmek üzere
birkaç aylığına ABD'ye gittik. Ama savaştan sonra asla bir aile
olarak biraraya gelemedik. 1936'da ben kendim üç aylığma
ABD'ye geldim. Amerika bana ay kadar uzaktı. Bir peri ülke
siydi: Annem orayı anlatıp durur, anısını canlı tutmaya çalışırdı.
Sözünü ettiği bütün isimler mitolojiden gelen insanlar gibi gö
rünürdü bana.
Annem -Pearl Johnson- New England'lı bir çift olan Horace
Johnson ile Florence Hull'ın kızıydı; Florence, tamnmış spiritu
alist olan ve ileri görüşlere sahip Bakan Moses Hull'ın dön kı
zından biriydi. New York'ta Sunrise Club'e giden Pearl burada,
Bea Schumm'u tanımış. Onu ben doğmadan birkaç yıl önce ki
tapçı dükkanında çalışmak üzere Babamla tanışnran George
Shumm'du. Anne'min kız kardeşlerinden biri Dr. Benha John
son'du. Liberty'nin dağıtımını yapan Fred Schulder, Benha
Teyze'nin erkek arkadaşıydı. Onun oğlu, Adeline Champney ve
Horace Champney'le birlikte, birkaç yıl önce savaşı protesto et
mek üzere bir sandalla Vietnam'a doğru yola çıktı.
Babama annesi öldüğünde yüklü bir para kalmış. Bu parayı
yıllık gelire bağlayan babam yılda 1 .650 dolar gibi geçinmemiz
için yeterli bir gelir elde ediyordu. New York'da iki odalı bir
otel dairesinde fazla lüks olmasa da keyifli bir yaşam sünnüş.
Fransa'ya gitmeye karar vermesinin bir başka nedeni, bu gelirle
ailesine orada rahat bir yaşam sağlayabileceğinden emin olma
sıydı. Sırası gelmişken söyleyeyim, annemle babam yasal ola
rak htç evlenmediler. Gene de gördüğüm en monagamik çiftti
ler ve sonuna dek birbirlerine sadık kaldılar. Ama garibdir ayn
odaları olmasını yeğliyorlardı. Paralan olduğunda ayn ayn ev
lerde yaşayıp gönülleri istediğinde bir araya gelmeyi düşlüyor-
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lardı. Tabiki bunu gerçekleştirecek paraları hiçbir zaman olma
dı! Bana gelince kocamla bir araya gelmek için önceden planlar
yapıp randevular ayarlamak yerine onun her akşam eve gelme
sini isterim.
Biz ilk altı yıl Le Vcsinet'te yaşadık, çok yolculuk yapıyor
duk. Savaşın patlamasından sonraki kış İngiltere'de Henry Bo
ol'la kaldık27 ve Fransa'ya döndüğümüzde Nice'de bir apartman
dairesine taşındık. Orada on bir yıl yaşadık. Fransa'da vergiler
aşırı derecede yükselince 1939'da babamın öldi.jğü Monaco'ya
geçtik. Burada kiraladığımız çok güzel bir evde 13 yıl kaldık.
Savaşta babam başından beri Almanya'ya karşıydı. Alman
hükümetinden Alman militarizminden ve katı Alman disiplinin
den şiddetle nefret ediyordu. Ve Fransa'yı seviyordu. Fransa gü
vendiği tek şeydi (Fransız yemekleri, Fransız şarabı, Fransız ga
zeteleri ve kitapları.) Oraya gömülmek istiyordu. ABD'ye asla
dönmedi ve dönmeyi asla istemedi. Fransızcayı .çok iyi konuşa
mıyor ama kolay okuyordu. Fiziksel görünüşüyle çok benzediği
Clcmenceau'ya büyük hayranlık besliyordu.
Savaştan sonra babam sorun çıkmasından korktu. Bir yaban
cı olarak rahatsız edilmekten ürküyor, tek başına kalmak isti
yordu. Güney Fransa'da yaşayan Emma Goldman ya da Alek
sandr Berkman'la ilişkisi yoktu. Babam ikisini de sevmezdi.
Annem Emma Goldman'la New York'da dost olmuştu ve bir
keresinde onları Nice'de sokakta görmüş ama yanlarına gitme
mişti. John Henry Mackay2B ara sıra uğrardı, Geoge Bemard
Shaw bir kere öğlen, çayına gelmişti. Ben on sekiz yaşındayken
Henry Cohen'in kız kardeşine Fransızca dersi veriyordum. Ni
ce'de yaşayan Pryns Hopkins29 ve Tolstoy'un yeğenlerinden biri
de ziyarete gelmişti, ama babamın eski dostlarından çoğu uğra
mıyordu.
Fransa'da bütün aile anarşist bir yaşam sürüyorduk. Bir soru
sorduğumda (polissiz bir dünya neye benzer, gibi) babam Bir
Kitap Yerine'nin falan falan sayfasına açıp bakarak konuşur
du3o. Annem ise tersine dikkatli açıklamalar yapardı. Doğuştan
öğretmen ve psikologtu. Oysa babanın öğretmenliğe ters bir ya
pısı vardı. Genç biriyle konuşamazdı. Annem bana her zaman
mantıklı yanıtlar vermiştir. Babamsa hep ayrıntılı konuşmalar
yapardı (onunla konuşmak son derece cesaret kırıcıydı), herza-
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man çürütülmez savlar ortaya atar, h�rzaman haklı görünürdü.
Böylece lafı ağzıma tıkıyordu tabii. Insanlann duygulanna ve
kolayca zaafa düşmelerine önem vennezdi. Kurallara harfi har
fine uyardı. İnsanlann psikolojilerini anl�madığını arınem de
söylüyordu. Ban;ı büyük sevgi ve saygısı vardı, ancak herhangi
bir şeyi tartışamazdık3ı.
Babam sözleşmelere inanırdı. Evimiz için yazılı sözleşmele
rimiz vardı. Ben on sekiz yaşımdayken verdiğim piyano dersle
rinden aldığım paradan eve katgıda bulunmam için bir sözleşme
bile hazırlamıştı. Bu çok tuhaf ve hesapçı bir tutum olarak görü
nebilir, gene de her şeyi açık ve basit hale getiriyordu. Küçük
bir kızken bile, kapıyı vunnadan asla odama ginnemiştir. Pek
çok açıdan eski kafalıydı. Paris'te otomobile iki ya da üç kez
binmişti. Görünümündeki soğukluk ürkütüyordu onu. Tehlikeli
olduklannı düşünüyordu. Bu tutumu beni de etkilemiş ki ben de
arabalardan hoşlanmadım ve uzun süre binmedim.
1920'lerde Yictor Yarros bir keresinde anarşizm üstüne bir
makale yazmış, bütün anarşist geçmişini, bütün bağlannı hemen
hemen tümüyle reddetmişti. Bu babamı öfkeden çılgına çevirdi.
Ona mektup yazdı ve aralannda çok sert bir tartışma çıktı. Aynı
günlerde Sacco-Yanzetti olayı patlak verdi. Amerika'ya besle
diğim iyi duygulara inen ilk darbe buydu. Babam bir Amerikan
gazetesine y argıla� anın gülünçlüğüne ilişkin saldırgan bir mek
tup yazdı. ispanya iç Savaşı da ömrünün son yıllanna denk gel
mişti. Franco'ya kesinlikle düşmandı, ama olaylardan heyecan
lanmış görünmüyordu. Onu en çok yaklaşan dünya savaşı
endişelendinnekteydi. Danimarka'ya kaçmayı düşünüyordu,
orası emin yerdi! Münih ürkütmüştü bizi. işler gitgide kötüleşi
yordu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk -onu Fransa'dan kopanp
Amerika'ya dönmek ve Bertha Teyze'lerde yaşamak ... İşte tam
bu günlerde ölmesi onun için, gerçek bir şans oldu. Hemen erte
si gün kitaplannı ve belgelerini paketledik. 5 Ekim 1939'de
New York'a döndük. Annem Bertha Teyze'nin çiftliğine gitti,
ben aşın bir tecrit politikası yanlısı George Macdonald'la kal
dım32. 1940'da Amsterdam Avenue'da bir daire tuttuk. Annem
1948'de orada öldü. Ben bu arada evlenmiştim. Annem öldü
·
ğünde ilk kızım altı ya da sekiz aylıktı. Bu eve 1948'de geldik.
Büyük kızım Marianne'ın kafası büyük babasınınki kadar iyi ça-
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!ışır, ama herkese karşı sempatik ve anlayışlıdır da. Şimdi yinni
beş yaşında ve Baltimore'da toplumsal çalışmalarla ilgili sanal
bölümünde master yapıyor. Küçük kız yirmi üçünde ve Toron
to'da dans öğrenimi görüyor.
Baban;ı'ın komünizme karşı tutumu bir nebze olsun değişme
mişti, din konusundaki· görüşleri de. Bütün yaşanır boyunca tuı tarlı kaldı. Son aylarında Fransız kahya kadını aramıştı. "Onu
istiyorum," diyordu, "ölüm .döşeğimde pişman olmadığıma ta
nıklık etsin. Tann'ya inanmıyorum!" Onun fikirlerine ilgi, hatta
sempati duyardım. Ama asla gerçek bir anarşist olmadım. Anar
şizm in işlerlik kazanacağını sarunı yorum. Sonunda babam da
inanmıştı buna. Gerek dünya, gerekse kendi politik görüşleri
hakkında çok kötümserdi. Ama kendisi söz konusu olduğunda
hep iyimser, daima neşeli ve mutluydu; hiçbir zaman oturup de
rin düşüncelere daldığına rastlamadım manzaraya ve kitaplara
bakmakla yetinirdi. Sunday School'un ilahilerini -Rock of Ages
ve o tür şeyler- söyler ama ezgiyi tutturamazdı. Soğuk bir kişi
olarak ünlenmişti. Oysa anneme nasıl aşıktı! Soylu bir şey kar
şısında kolayca ağlayıverirdi.
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C.W. MONBRAY: AMERİKA1 DA
BRİTANYALI BİR ANARŞİST
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?1 cri kan anarşizminin şekillenme � inde göçmenlerle bu
.
ulkeye konuk gelcnlerın anahtar bı r rol oynadı ğına daha
önce değinilm işti. Görmüş olduğumuz gibi, Rus anar
şistlerinden Bakunin AB D'ye 1 86 1 'de kaçm ış, Kropotk in 1 897
ve 1 90 1 'de konferans vermeye gelm i şti . l 8 80'lerde A B D'ye ge
len Emma Goldman i le Aleksandr BerkJl:ı. an'sa 1 9 1 9'da sürgün
edilişlerine kadar bu ülkede kalm ı şlard ı . Obür ülkelerden gelen
mültecilerin ismi ise pek bil inmez. Bunların arasında Alman
ya'da Johann Most, Rudol f Rocker, Otto Rinkc, Josef Peuken,
Roben Rei tzel ve Max Baginski (Haymarkeı şeh i tleri Louis
Lingg, Augusı Spies, George Engel ve Adolph Fischer'i anm a
ya bile gerek görmüyoruz); İlalya'dan Luigi G al lean i , E rrico
Malatesta, Pietro Gori , Saverio Merlino, Carlo Trcsca, Amrnn
do Borghi , Nicola Sacco ve B anolomco Vanzetıi ; Fransa'dan
Joseph Dcjacque, Ansclme Bellegarriguc, Elisee ve Elie Rec
lus, Clemenı Duval ile Julcs Scarceri aux; Japonya'dan Denj i ro
Kotoku, H indi stan'dan Har Daya! ve M . P . T. Acharya; Avusıur:
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·
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ya'dan Rudolph Grossman (" Pierre Ram us"); İ spanya'danPedro
Esteve, Meksika'dan Ricardo ve Enrique Flores Magon; Ro
manya'dan Joseph lshiill ve Marcus Grahan'ı adlan anılmaya de
ğer.
Peki, ya Büyük Britanya'dan? Onlann sayılan da etkileyici
boyuttaydı. Aralannda devrimciler, pasifistler, komünistler,
sendikalistler, bireyselciler, karşılıklı yardımlaşma yanlılan ile
bir siyasi görüşden bir başkasına geçenler vardı. Ancak isimleri
iyi bilinmediğinden bir grup olarak onlar hakkında çok az şey
söylenmiştir. Bunlann öbür göçmenlerden en önemli farklan dil
sorunlan olmadığı için ulusal platformda pek öne çıkamayan
ABD'li anarşistlerle kolayca kaynaşabilmeleriydi. Ama adlarını
tek tek andığımız zaman önemleri anlaşılır hale gelmektedir.
1880'lerin Chigago'lu anarşistleri arasında, bir Çartist'in oğlu
olan ve Lançashire'de önceleri Metodist vaazler veren Samuel
Fielden'in yanı sıra, Amerikan Grubu'nun sekreterliğini yapan
WilJiam M. Holmes (eşi Lizzie M. Holmes, Albert Parsons yö
netimindeki The Alarm'ın yardımcı yayın yönetmeniydi), ya
rım yüzyıl boyunca ABD'dc doktorluk yapan Dr. James D. Tay
lar (onun The Alarm' daki reklamında "Kronik Hastalıklar ve
Vakum Yöntemiyle Tedavisi" diye yazıyordu) vardı. Aynca,
yaygın biçimde dağıtılan iki kitapçıkta Haymarket anarşistlerini
savunan Chigago'lu hukukçu General Matthew M. Trubull,
Amerika'ya göç etmeden önce Çartist olmuştu.
Britanyalı sürgünlerden.. birçoğu William Morıis'in Sosyalist
Liga'sında yetişmişlerdi. Omeğin, Los Angeles'lı Thomas H.
Bell Edinburgh şubesinin üyesiydi; Benjamin Tucker'ın Belfast
doğumlu arkadaşı ve Josiah Warren'ın yaşamöyküsünün yazan
William Bailie, Morıis ve Kropotkin ile diğer ünlü konuşmacı
lann konferanslannı düzenleyen Manchester şubesinde aktif
olarak çalışıyordu. 1 892 Homestead grevinde (Aleksandr Berk
man'la birlikte, görünen Alman alanşist Max Metzkow Londra
şubesine üyeyken, William Holmes lıga'nın haftalık organı The
Commonweal'a "Chicago Mektubu" başlıkılı yazısını gönder
mi�ti. Aynca l 890'1ann başlarında John C. Kenworthy'in yurt
taşı William C. Owen ve Amerikalı mimar, Solidarity'nin ya
yın yönetmeni, Kropotkin'i 1897 ziyaretinde ağırlayan John H.
Edelmann'la birlikte New York'ta bir Sosyalist Liga kurmuştu.
(Edclmann'ın 1 900 yılındaki zamansız ölümü üzerine, can yol-
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daşı Rachelle KrimonL ik.i çocuğunu yetiştirdiği Whiteway ko
lonisinde yaşamak üzere Ingiltere'ye döndü.
Benjamin Tucker'ın Liberty'sine yazı verenler arasında Bri
tanya doğumlu anarşistler özellikle göze çarpıyordu. Wil liam
Bailic'nin dışında, ABD'deki başlıca Stimer'cı James L. Walker
( 1 845'dc Manchester'da doğmuştu); Tucker'ın yayıncılık giri
şimlerinin finansmanına yardımcı Olan New York, lthaca'daki
mobilya tüccan Hcnry Bool; Amerika'ya göç etmeden önce
Bristol'de sosyalizmi seçmiş feminist şairler Miriam Danicll ile
Hclena Bom; şair William A. Whittick; Philadelphia'daki York
shire doğumlu saat yapımcısı William Hanson; önde gelen para
reformcusu Alfred B. Westrup; anarşist çıraklığını Chicago'da
yaptıktan sonra Boston'daki Tucker çevresine giren Archibald
H ., Simpson vardı. (Simpson, Westrup, Bool ve W.C. Owen ka
lan yıllannı sonradan geri döndükleri İngiltere'de tüketmişler
di.)
Britanyalılann sayısı Most, Bakunin ve Kropotkin'i izleyen
toplumsal devrimciler arasında da aynı ölçüde kabanktı. Şu
isimleri sıralamak bile yeter: Yorkshire'lı ayakkabı yapımcısı ,
Philadelphia'daki Voltairine d e Cleyre'nin yoldaşı George
Brown; 1 902 Paterson grevinin ajitatörü, 1 890'ların sonunda
Manchester ve Leeds'te The Free Commune'ü yayımlayan
William MacQueen; Kalifomiya'da Flores M agon hareketinde
W.C. Owcn'la birlikte çalışan, Dubilin doğumlu hekim John
Graagle; bu bölümde aktif yaşamını takip edeceğimiz. C. W.
Mowbray.
Bıitanya doğumlu anarşistler, genellikle kuzey-doğu eyalet
lerine yerleşmekle birlikte, Los Angeles, Chicago, New York,
Philadelphia ve Boston'da da yaşayarak ülkenin her yanına da
ğılmışlardı. ABD'ye Ulster, Galler, i skoçya, Yorkshire, Liver
pool ve Londra gibi bölgelerden geliyorlardı. Tabii Amerika
yolculuklannı Bıitanya üzerinden Y,apan kıta'�ın öbür sürgünle
rini (Ruslar, Yahudiler, Almanlar, Italyanlar. Ispanyollar) bura
da hiç anmıyoruz. Dr. Creaghe'yc ek olarak İrlandalılar da var
dı: Con Lynch, T. P. Quinn, Dr. Geitrude B. Kelly ile erkek
kardeşi John F. KeUy �Tucker'ın Liberty'sinden aynlıp The
Alarm için yazmaya başlayan kişi), Eugcne O'Ncill'in dostu
Terry Carlin, sosyalist militan Patrick Quinlan, militan sendika-
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cı lar Jay Fox, William Z. FosLer (geleceğin komünist önderi),
Joseph O'Can-oll ve tabii ikili ajanlık yaptığı kanıtlanmış olan
New York Ferrer Merkezi'nden David Sullivanı.
Yinninci yüzyılda Stel ton, New Jersey ve New York, Lake
Mohegan'daki anarşist okul ve kolonilerde pek çok Biritanyalı
yer almıştı : James ve Nellie Dick, Fred Dunn (Birinci Dünya
Savaşı sırasında Londra'da The Voice of Labour'un yayın yö
netmenliğini yapmıştı), Harry Clements (onun eşi Sonya, John
ve Rachelle Edelmann'ın kızıydı), William Stevens, Watkin
Bannister ve William Bridge (annesi ve teyzesi de Stelton oku
lundan geçmiş olan, şarkıcı ve toplumsal eylemci Joan Baei'in
büyükbabası). Aynca şunlar da eklenebilir: Stelton ve Mohegan
kolonilerinin kurucusu Harry Kelly (isminden anlaşılacağı gibi
İrlandalı değildi); anne ve babası ABD'li olmakla birlikte, İn
giltere'de doğup büyümüş (Uppingham okuluna gitmişti) ve.
Kropotkin, William Morris ile Edward Carpenter üzerine kendi
kendini yetiştirmiş olan, Modern Okul hareketindeki bir başka
anahtar kişi Leonard Abbott.
Resmi tamamlamak amacıyla ek isimler de sayılabilir.
1886'da Londra Freedom'ı kuran Charlotte Wilson, ana!l! St ha
reketten uzaklaşsa da, son yıllarını ABD'de geçirmişti 2. Ozgür
lük Grubu'ndan John Tumer, 1896 ve 1903-1904 yıllarında,
Başkan McKinley'e düzenlenen suikastin arkasından anarşistler
aleyhine çıkarılan yasa uyarınca sürgün edilene kadar, ABD'de
iki büyük konferans gezisine çıkmıştı. Wisconsin'de�i verimli
bir anarşist yazar olan, C.I. James'in babası, tanınmış Ingiliz ro
mancı ve tarihçi G.P.R. James idi. Josiah Warren'in ilk Britan
yalı izleyicisi A.C. Cuddon, 1858'de Long lsland'daki Modem
Zamanlar kolonisini (üyeleri arasında Britanya doğumlu poziti
vist Henry Edger da vardı) zi yaret etmişti. Bu isimlere, Lizzie
Tumcr Bell ve Jessie Bell Westwater (Thomas H. Bell'in kansı
ile kız kardeşi), San Francisco'lu Alfred �inghorn-Jones, ·Los
Angeles'lı C.B. Cooper, New York'taki Ozgürlük Yolu Gru
bu'ndan Archie Tumer ile Thomas Wright, Birinci Dünya Sava
şı'run arifesinde Bıitanya'da sürülen, Hippolyte Havel'le birlikte
The Social War'u çıkarmış olan E.F. Mylius da eklenmelidir.
Geçen yüzyılın sonlarında, Amerika'ya giriş son derece ko
lay, kısıtlamalar o kadar azdı ki, daha önce değinilenlerin dışın-
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da aralannda Sam Mainwaring, Tom Cantwell ve Al fred
Marsh'un da bulunduğu birçok Britanyalı anarşist ABD'yi kısa
sürelerle ziyaret etmişlerdi. Okyanus yolculuğu elbenc iki yön
lü bir olaydı, ve bu arada pek çok Amerikalı anarşist de Britan
ya'ya bu dönem boyunca gidip gelmişlerdi. Lucy Parsons
1888'de, Emma Goldman 1895 ve 1899'da, Harry Kelly 1895
ve 1898'de ( 1904'e kadar Freedom bürosunda çalışarak), Vol
tairine de Cleyre 1897 ve 1903'te, Lillian Hannan L898'de (Le
jitimasyon Ligası'run başkanlığını üstlenmek üzere), Benjamin
Tucker 1889'da gitmişlerdi. Tucker Hammersmith'de William
Morris'e konuk olduğunda Belfon Bax, George Bemard Shaw,,
May Morris ve kocası Sosyalist Liga sekreteri H.H. Sparling'le
beraber yemek yemişti. Kişilerin böylesine içli dışlı olmalan ve
düşüncelerin karşılıklı etkileşmesi Anarşist harekete 'Atlantik
ötesi boyutlar kazandırmaktaydı.
Charles Wilfred Mowbray ABD'ye 1894 yazında gelmişti.
Kendi kendini yetiştirmiş olan Nowbrya Londra'nın kenar ma
hallelerinde büyüdü ve gençliğinde orduda hizmet etti. Otuz
yaşının son basamaklannda hfila siyah saçlan, ışıltılı gözleriyle
atletik görünümünü koruyordu. William Morıis'in dostluğunu
kazandığı ve Sosyalist Liga'nın üyesi olduğu Britanya'da, kitle
leri ayağa kaldıran konuşmalanyla ünlüydü. Polis müdahale
edene kadar açık hava toplantılannın yapıldığı Dod Street ve
Burden Road'da 20 Eylül 1885'de bir mitingin ardından "işlek
bir caddeyi engellemek" suçuyla tartaklanarak tutuklandı.
Ertesi sabah mahkemeye çıkanlan Mowbray serbest bırakıl
mıştı. Ancak Morris'in kansına anlattığı kadarıyla mahkemede
"elinden geleni ardına koymamış" ve mahkeme başkanınca ka
rışıklık çıkartmakla suçlanmanın sırunna gelmişti3.
Bu olay, öbürlerinin yanısıra işsizlik gösterilerini ve Hay
market protestolanru da kapsayan uzun bir konuşma özgürlüğü
kavgasının başlangıcını oluşturuyordu. Johann Most ayarında
militan bir ajitatör olan Mowbray eylemlerin tam ortasındaydı.
1 4 Haziran 1886'da Trafalgar Meydanı'ndaki bir konuşma öz
gürlüğü toplantısında yeniden tutuklanarak yirmi şilin ve mah
keme masraflannı ödemekle cezalandınldı. Yılmak bilmeyen
Mowbray, yerel Sosyalist Liga şubesinin sekreterliğini yaptığı
Norwich'de geniş kaul ımın sağlandığı bir dizi işsizlik toplantısı
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örgütledi. "Sosyalizm söndürülmesi güç bir yangına dönüşüyor"
diye aktarıyordu Morris'e Ekim 1886'da4.
.
14 Ocak 1887'de Mowbray ile Frederick Henderson isimli
genç arkadaşı, Norwich pazaryerindeki bir toplantının ardından
tutuklandılar. Yetkililer, kalabalığın bir bankayla çeşitli dük
kanlara zarar verdiğini iddia ediyordu. " İsyan ls,ışkınıcılığı ve
halkın huzurunu bozmaktan" suçlu bulunan Mowbary dokuz
Henderson ise dört ay hapse mahkum edildiler. Ama çabalan
boşa çıkmamıştı. Duruşmanın hemen ardından günlüğüne şun
ları yazıyordu Morris: "oradaki emekçiler arasında bir hayli ha
reket var; yöre yoksulluktan perişan halde". Sosyalist Liga,
Norwich pazaryerinde yargılamaları protesto etmek üzere kitle
sel bir miting düzenlemiş, "o içerdeyken Mowbray'in kansı ve
çocuklarına bakmak" amacıyla bir komite atanmıştı5.
Tahliye olan Mowbray Sosyalist Liga adına sürdürdüğü ajsi
tasyon çalışmalarına kaldığı yerden başlamış, Kropotkin, Mala
testa, Louıse Mıchel ve Saul Yanovski ile omuz omuza Paris
Komünü ve Haymarket olaylannın anma top1antılanna katıl
mıştı. Saul Yanovski, Whitechapel'de çıkan Yiddişçe anarşist
gazete Der Arbeter Fraynd'ı yayıma hazırlamak üzere New
York'tan Londra'ya gelmişti.
Mowbray Kasım 1888'de bir Haymarket toplantısına başkan
lık etmek üzere Norwich'e dönmüştü. Bu toplantıda Britanya
adalarında bir konferans gezisine çıkmış olan Lucy Parsons
"Amerikada işçi hareketleri" konusunda bir konuşma yapmış ve
ardından kocasinın gözde şarkısı "Annıe Laurie" ile William
Morris'in "No Master" şarkısını söylemişti6.
Ateşi sönmeyen bir meşale gibi olan Mowbray; hapishane
den "daha da bilenmiş" olarak çıktı. Kapitalist sistemi ortadan
kaldırmak için dinamit ve propagandanın gerekliliğine inanıyor
du anık. Londra'daki 1889 liman grevinin ardından şehrin gece
kondu mahallelerinin ateşe verilerek burada yaşayanların West
End malikanelerine yerleştirilmesi gerektiğini öne sürüyordu.
"Birkaç kararlı adam (kararlıdan yapacağı iş için ölümü göze al
mış olmayı kastediyorum) şayet 19. yüzyılda uygarlığın erişebi
leceğimiz uzaklığa getirdiği güçle tanışırlarsa efendilerimizin
erkini felce uğratacağımıza yürekten inanıyorum", diye yazıyor
du Kasım 1 890'da. Bir yıl sonra Londra'da Haymarket'da dü-
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zenlenen bir Loplantıdan önce de şöyle demişti : "Bu gece kar
deşlik ve sevgi öğretisi hakkında çok şey dinledik, ama nefret
ve imi kam öğretisi de en az o kadar gerekli , ve doğrudur. "7
Mowbray'in bildirilerindeki aşırılık kimi insanları onun bir
ajan provakaLör, en azından polisin kolayca kandırdığı bir kişi
olduğu sonucuna (bu konuda hiçbir kanıt yoktu) götünnüştü.
Beş ay sonra, Nisan 1892'de, bir grup anarşistin Rus çarına yö
nelik dinamitli bir komplo tasarlamakla suçlandığı Walsall Ola
yı nedeniyle başı yine derde girdi . Sosyalist Liga'nın organı
olan Mowbray'in de çalıştığı The Commonweal gazetesinde
"Bu insanlar Yaşamaya Layık mı?"S başlığıyla (soruştuimayı
yürüten İçişleri Bakanlığı ve polis yetkilileri ile komplonun tez
gahlayıcısının polis casusu olduğu onaya çıktığı halde dön sa
nığı on yıl hapse mahkum eden yargıca ilişkin bir yazı) bir ma
kale yayımladığında, Mowbray tutuklanmış ve cinayet
kışkınıcılığıyla suçlanmıştı. 19 Nisan'da, Mowbray gözaltın
dayken, bir Fransız Komünan'nın kızı olan otuz beş yaşındaki
kansı tüberkülozdan öldu. Monis'in, Mowbray'in de katılabil
mesi için 500 sterlin kefalet yatırdığı cenaze töreni, Louise
Michel ile Malatesta'nın da katıldığı bir anarşist gösteriye dö
nüştü. Çok geçmeden yargılama sonucunda Mowbray beraat
ederken, The Commonweal çalışanlarından David J. Nicoll on
sekiz ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.
Mowbray 1 1 Kasım 1892'de Kropotkin, Malatesta, Yanovs
ki ve Louise Michel ile birlikte Londra'da yapılan Haymarket
olaylarının bir yıldönümü toplantısında konuşmaktaydı. Ertesi
yıl, kendi "karşı-kongre"lerini toplamaya karar veren Gustav
Landauer ve diğer anarşist delegelerle beraber İ kinci Entemas
yonal'in Zürih Kongresi'nden çıkarıldılar 9. Bir yıl sonra, Sosya
list Liga dağılmış ve The Commonweal yayımına ara venniş
ken, Mowbray konuşmalarla geçecek bir gezi için Amerika'ya
ayak basıyordu.
1894 yazı ve sonbaharında Mowbray, New York, Paterson
ile büyük göçmen topl'uluklanyla işçi sınıfının yoğun olduğu
öbür doğu şehirlerinde konferanslar verdi. Bakunin ve Most'un
anlayışına paralel olarak, "eski yararcılık hastalığı" dediği sen
dikacılığı bir fiyasko olarak görüp kenara attıktan sonra, toplu
mun bültin mülksüz kesimlerine devrimci eyleme geçmeleri
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çağıı sında bulunu yordu. " i şi olanların, işsizlerin, (suçluların,
serserilerin, i ş buldukça ça l ı şan emekçilerin kısaca hepimizin
acı çck liği sı nıf tekelini n acımasız sisteminin altında ezilen kur
banlann) ızdıraplanna kay ı tsız kalmasını mahkum etmeliyiz,"
diyordu. Paterson'da, Fransızca yayınlanan bir anarşist gazeteye
göre, Mowbray dinleyicileri "argümanları birbiri üstüne yığarak
Lutkulu ve içt�n sesinin büyüleyiciliğiyle" bir buçuk saat tutsak
kıl m ış u Bir lngiliz arkadaşının sözleriyle o, "halkın önüne çı
.

kan en büyük işçi-sınıfı söylevcilerinden biri"ydiiO.
1 1 Kasım 1 894'te, Haymarket idamlannın yedinci yıldönü
münde Mowbray, Hoboken, Paterson ve Newark'daki benzer
toplantıların ardından, New York'da Thalia Tiyatrosu ve Oa
rendon SaJonu'nda düzenlenen anma toplantılarında da konuştu.
Daha sonra Pittsburgh ve BaJtimore'da konferans verip, Aralık
sonlarında Freiheil ve Freie Wact gruptan ile Liberal Kadınlar
Ligası'nda konu şm ak üzere Philadelphia'ya geçti. "Gezim, be
nim çılgın umutlanm ı bi r yana koyarsak, başarılı oldu." diye ya
zı yord u Ama 28 Aralık'ta bi r terslikle karşılaştı. Yoltairine de
Clcyre'nin tanımlayıcı sözleriyle "kocaman bir beyni, daha da
büyük yüreği olan neşeli yoldaş" Liberal Kadınlar Ligası'ndaki
konuşmasını bitirip anarşist bir grup oluştunnayı isteyen kişile
rin isimlerini almaya başladığında, polislerce tutuklanarak
Pennslyvania Commonweath'ına karşı isyan kışkırtıcılığı ve yı
kıcılıkla suçlandı ı ı.
Mowbray'i Liberal Kadınlar Ligası adına karşılamış olan De
Cleyre hemen bir savunma kom itesi örgütledi. Onun çabalanyla
M o w bray, kısa sürede serbest bırakılarak 1 895 başlarında yerle
şeceği Boston'a gitdi. Mowbray, Johann Most'un hayranı ol
makla birlikte, Most'un Alman anarşist hareketindeki başlıca ra
kibi olan ve Londra'daki Peuken Ozerklik Kulübü'nde tanıştığı
Josef Peuken'Ie dosLça ili şkil er içerisindeydi. O sırada Chica
go'da y�şayan Peukert'in yardımıyla Mowbray, Nisan 1 895'de
ailesini lngiltere'den geti neb i lm i şti 1 2 .
Mowbray çok geçmeden ajitasyon çalışmaJanna yeniden
başlad ı . Kuzeydoğu'daki A lman, BohemyaJı ve Amerikan grup
lara hitaben konuşmalar yaptı . 1895 yazında konu şm a l ar yap
mak üzere balı bölgesindeki St. Louis ve Chicago'ya kadar uza
nan bir geziye çıktı . G c lgelelim
Haym ark ct in anıl ann ı
.

,

'
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bellekJcrinde hala sımsıcak tutan Chicago polisi kendi şehi rle
rinde " anarşi saçmalığı "na izin vermemeyi kararlaştırmışu. Do
layısıyla, "Yıldızlar ve Sırmalar için değil , şanlı kızı l bayrağın
zaferi için, kızıl bayrak altında Bunker Tepesi'nde savaşmayı"
savunduğu bir konuşması yarıda kesildi. İnsanlar ayaklanmak
üzereydi. Bir fel aketin doğmasını, bando şefi, "büyük bir koro
ya dönüşene kadar herkesi yerine mıhlayan Marseillaise"yi çalarak önleyebilmişti ı 3 .
Mowbray bu olaydan sonra propaganda çalışmalarını Doğu
Kıyısı ve ası l olarak Boston üzerinde yoğunlaştırdı. En yetenek
li i zleyicileri arasında Missouri'li yinni dört yaşındaki m atbaacı
Harry Kell y de vardı. Harry Kelly, Joseph Cohen ve Leonard
Abbott'la birlikte, Modern Okul hareketinin anahtar kişisi ola
cak, iki dünya savaşı arasında New Jersey ve New York'ta orta
ya çıkan Stelton ve Mohegan kolonilerinin kuruculuğunu yapa
caktı . Kelly, Moj bray'i, anarşist kuramın yorumcusu olarak
emekçi sınıflara "paha biçilmez hizmetlerde" bulunan "büyüle
yici bir konuşmacı " olarak tanımlıyordu. Oysa Emma Gold
man'a göre, Mowbray'in konfe ransları çok ateşli diline karşın
entelektüel özden yoksundu ı 4. .
Kelly, Boston'da Mowbray'in büyük çabalanyla yaratılan bir
anarşist-komünist grubun sekreterli ğini yürütmekteyd i . Aynca
Mowbray ve Kell y Boston Merkezi Emek Birliği'ne katılan ve
ona anarşist bir renk kazandıran B i rlik Matbaacıları Kooperatifi
ile Birlik Yolcu TerLileri Kooperatifi'nin sekreterliklerini de
üstlenmişlerdi. Kel l y 1 895 ilkbahannda M,Ç>wbray'in teşvikiyle
Londra'ya bi r yolculuğa çıktı. Yanında, Ozgürlük Grubu'nun
aktif bir üyesi olan ve birkaç yıl önce kendisinin örgütlediği
Atölye Yardımcıları Birl i ği'nin genel sekreterliğini yürüten
John Tumer'a verilmek üzere bir tanıtım mektubu vardı. Kelly
i ngil tere'de üç aydan fazla kaldı. Kropolkin, Malatesta ve diğer
tanınmış kişilerle tanıştı ve Britanya ile ABD'deki anarşist
komünist harekeller arasında ana halka durumuna geldi.
Kelly Boston'a döndüğünde, anarşist-komünist okulun fikir
lerini yayacak bi r dergi ( l 886'da Kropotkin, Charlotte Wilson
ve arkadaşlarının Londra'da çıkard ıklan Freedom'un Ameri
ka'daki bir benze ri ol acaktı) çıkarmaya can atıyordu. Bu amaçla
ödül ol arak clyapı mı bir ceketin konduğu eşya piyangosu dü•
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zenlenerek yetm iş dolar toplanmıştı. Artık iyi tanındıkları Bos
ton Sendikaları na, bilet satma ve toplanan paralarla ceket yap
mak için kumaş alma işini, Kell y ve Mowbray üstlenmişti . B i r
başka anarşist terli olan James Robb öd ü l ceketi dikerken sana
tının bütün hünerlerini sergilemişti.
Bu çabalar sonucunda, yayın hayatına 20 Eylül 1 895'de atı
lan The Rebel ("Anarşist Komünizmin Anlatılmasına Adanmış
Aylık Dergi ") doğdu. Mowbray, Kelly ve Robb ile bi rlikte Bos
tonlu şapkacı Henry A. Koch ve Rus-Yahudi matbaacı N.H.
Berman'ın yayıma hazırlayıp bastık.lan dergide, Kropotkin ve
Loise Michel'in makaleleri, onlann ekonomik kuramlarına bağlı
olan Amerikan anarşistlerinin yazılan yer alıyordu. Komünal
mülkiyeti savunmadığı halde Voltairine de Cleyre de dergiye
düzenli katkıda bulunmuş Chicago şehitleri, Liberal Kadınlar
J...,i g ası ve Philadclphia'daki bir tramvay grevi üstüne yazılar
yazmıştı .
·
Mowbray aynı zamanda Boston ve öbür doğu şehirlerinde
konferanslar vermeyi sürdürüyordu. 1 896'da o ve Most, Paris
Komünü'nün yirmi beşinci yılını kutlama toplantısında konuş
macılar arasındaydılar. Aynca . Harry Kelly ile birlikte "iki sayı
cızırdayıp susan" ı s The Match adlı bir dergi yayımlıyordu. B i r
kaç yıl sonraysa New York'a, oradan da bir içkili yer açıp içkiyi
aşırıya kaçırdığı Hoboken'e taşındı. John Tumer gibi o da Baş
kan McKinley'in k:ırşunlanmasından sonra sürgün edilmişti.
Tekrar Londra'ya dönünce anarşist gruplarca oluşturulmuş bir
federasyon olan Doğrudan Eylemci İ şçiler Birliği'ne katıldı. Yi
ne geçmişte yaptığı gibi Malatesta ve Kropotkin'le omuz omuza
toplantılarda konuştu. Ama çok geçmeden anarşizmi terk.edip
gümrük tarifelerinde reform yapılmasını isteyen bir konferansçı
olacaktı . Aralık 1 9 I O'da Yorkshi re, Bridlington'da kaldığı otel
de kalp yetersizliğinden öldü ı 6.
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SACCO İ LE VANZETTİ:
İTALYAN �NARŞ!ZMİNİN
KOKLERI

A
.

merika'nın tari hi nd � ki en tan ış ın al ı olaylardan birinin kı
vılcımını yakan Nıcola Sacca ıle Bartolomeo V anzet
··.•.·.·
ti 'nin tutuklanışlarından bu yana nerdeyse yetmi ş yıl
geçti . 1 5 Nisan 1 920'dc G ü ne y B raintree'deki bir ayak�abı fab
rikasının soyulm ası s ı rasında b.i. r mutemetle koruma görevlileri
kurşunlanarak öl d ü rülm ü ş dü Uç ha fta sonra I talyan göçmeni
ve anarşisti olan ayakkabı i şçisi Sacco'yla balık satıcısı Yanzetti
ci nayete karışm akla suçlandılar . Enesi yıl yargılamal arı başla
.

.

dı.

K ı z ı l Panik'in peşinden gündeme gelen b u yargılama sanık
aleyhine koyu bir d ü şm anl ı ğ ın sergilendiği bi r atmosferde
yapıld ı . Bölge savcısı Frederick G. Katzmann son derece kü s
tah bir tavır s e rgi l e m i ş tanıkları yönlendirip sık ışt ı rm ı ş sanık
tarafının lehte kanıtlannı önbas etmiş hatta m addi kanı üarda bi
le değişiklik yapm ıştı. Usta ve acımasız bir sorgulamayla j ü ri
üye l e ri n i n d u yg ul a n y l a oynayı p , o n l a n n s a nı kl a ra karşı içlerinlar

.
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de besledikleri önyargılan uyandınnıştı. Sacca ile Vanzetti si
lahlıydılar; üstüne üsllük b i r de yabancı , ateist ve anarşisttiler.
Mahkemeye yargilanma boyunca bu hava egemend i . Dava yar
gıcı Webster Thayer de aynı biçimde önyargıl ı davranmı ş hem
duruşma süresi nce hem de sonraki temyiz aşamalannda ulu orta
heryerde sanıklar hakkında düşmanlıkla dolu sözler söylemişti
("Geçen gün bu anarşist piçlere ne yaptı ğımı gördünüz mü? Bu
nun onlara bi r süre yeteceğini tahmi n ediyorum . " ) ! Mahkumi yet
hükmü açıklandığında pekçok kişi onlann, bu suçu i şlediklerine
i li şkin geçerl i kanıtlann bulunmadığına ama yabancı doğumlu
ve radikal görüşlü olduklan i çi n cezaya çarptınldıklanna i nanı
yord u .
Yargıl anmanın sonrasında yasal başvurular nedeni yle infaz
erteleni rken, eldeki yığınla kanıt yanlış insanların tutuklandığını
göstennekteydi . Anahtar konumundaki aleyhteki ·tanıklıklar geri
al ınmış, sanıklar lehine yeni kanıtlar bulunmuştu. Aynca savun
ma avukatı yardımcısı Herbert Ehnnann, ayakkabı i m alatçılan
nın mallarını çalmakta uzmanlaşmış olan Providence'deki Mo
rell i çetesinin bu soygunu gerçekleştirdiğine ilişkin güçlü
kanıtlar toplamıştı2.
· Ancak yetkililer sanıklara karşı o kadar katı bir tutum için
deydiler ki her türlü karşıt görüşe kulaklannı tamamen tıkamış
lard ı . Bu nedenle, anarşizmden nefret eden ve radikal propagan
danın hiçbi r tü rüne sempati duym ayan çok sayıda gözlemci,
yargılamanın adil olmadığı yargısına varmışu. Yargıcın sanıkla
ra önyargı yla yaklaşm ası , kanıtlann yetersizliği ve yaşanılan
ipin ucunda olmasına karşın Sacca ile Vanzetti'nin vakuv tavır
lan anlan destekliyenleri yüreklendiriyor yeni bir yargılama ya
pılması için büyük çabalar harcamalarını sağlıyordu. Son daki
kada Vali Alvan T. Ful ler davanın yeniden görülmesini istedi
ve kendisine yardımcı olmak üzere, Harvard'lı A. Lawrence Lo
well'ın başkanlığında bir danışma komi tesi atadı. Yaygın ola
rak tanındığı ism iyle Lowell Komitesi, Yargıç Thayer'i sanıkla
ra yönelik aşağılayıcı sözlennde "resmi terbiye sınırlannı ciddi
olarak aştığı" için suçlu bulmakla birlikte 3 , yargılamanın ta
mamlanm ış olduğu sonucuna vardı.
Olayl ar giderek tınnanırken davanın ünü de AB D'nin sınır
la nnı aşa rak dünyanın her köşesindeki insanlann ilgisini üzerin-
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de topladı. Anacole France, kamuoyuna yönel ik son açıklamala
rından bi rinde, Amerika'ya Sacco ile Vanzetti'yi kurtarmaları
çağrısında bulunm uştu : "Onları kendi onurunuz için, çocukları
nızın ve henüz doğmamış kuşakların onuru için kunarın."4 Ne
var ki her şey boşunaydı . 23 Ağustos 1 927'de bütün dünyanın
protestolarına ve çağnlanna meyqan okurcasına bu iki insan
elektrikli sandalyeye oturtuldular. idam edildikleri anda sarıık
lann masum olduklarına inananların sayısı m i l yonları bulmuş
tu. Milyonlarca insan da, suçlu ya da suçsuz olsunlar, tarafsız
biçimde yargılanmadıklarına inanı yordu.
Aradan altmış yıl geçtikten sonra, Sacco-Vanzetti olayı-na
ilişkin bilinebilecek her şeyin ortaya çıkarıldığı, her türlü spe
külasyonun yapıldığı, her ipucunun en i nce noktasına kadar de
ğerlendirildiği düşünülebi l i r. Oysa böyle bir düşünceyi haklı çı
kanacak hiçbir çalışma yapılmadı. Dava hakkındaki kitaplar hiç
para vermeksizin bir sel gibi ortalığı kapladığı halde, A. Willi
am Salomone'un dikkat çektiği gibi , henüz bil i nmeyen ve keş
fedilmeyen geniş alanlar, "büyük bir karanlık orman" gibi dur
maktadırs. Sözgelimi , sanı kların yaşadıkları ve eylemlerini
sürdürdükleri toplumsal, politi k ve entelektüel dünyanın anar
şist boyutunun daha derinlemesine öğrenilmesi onların tutuk
landıkları gece ki davranışlarını ve yetkililerin anlan mahkOm
etmekteki kararlılıklarını açıklamada epeyce yardımcı olacaktır.
Aslında anarşizm Sacca ile Vanzetti'nin en kuvvetli tutkusu,
yaşamlarının yol gösterici feneri , günlük ilgi ve etkinliklerinin
odak noktasıydı. Pekçok yazarın yaptığı gibi bunu görmezli kten
gelmek, davanın kavranmasında canalıcı bir öneme sahip olan
bu iki insanın çıkış noktal arını ve özlem lerini anlamayı engel
ler. " Nick ve ben anarşistiz," diyordu Vanzetti , "radikalin radi 
kali -siyah kediler, pekçok kişinin, bütün bağnazların, sömürü
cülerin, şarlatanların, dolandırıcıları n ve zalimlerin korkulu
rüyası . " "Ben son ana kadar (hata yaptığı mı keşfetmedikçe) bir
anarşist-komünistim ve öyle kalacağım, çünkü komünizmi n
toplumsal sözleşmenin en insancıl biçim, olduğuna inanıyorum,
çünkü yalnızca özgürlük sayesinde insanların yükselebileceği
ni, soylulaşacağını ve kendilerini tam hissedebileceklerini bili
yorum. "6
Sacco'nun olsun Vanzetti'nin olsun bu doğrultudaki başka
açıklam aları da aktarı labilir. Bu insanların böylesine yürekten
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kopmaz bağlarla kend ileri ni adadıkları hareketin niteliği neydi?
İtalyan anarşistleri kim lerdiler? Nereden gelmi şlerd i ? Ne isti 
yorlardı ve ne baş!irdılar?
ABD'deki i lk I talyan anarşist gruplar, 1 8 80'li yıllardaki bü
yük göçlerin ardından görülmeye başladılar. Anarşist göçmenle
rin çoğu da köylü ve zanaatkar kökenliyd iler. 1 885'te New
York City'de oluşan ve Amerika'dak i İtalyan anarşizm inin aktif
merkezlerinden bi ri haline gelen ilk grubun adı G ruppo Anarc
hico Rivoluzionario Carlo Cafiero i d i ; İtalya'nın 1 9. yüzyıl son
larının ünlü anarşistleri nden biri olan Cafiero, Kropotkin'in tanı
mlyla, "son derece içten ve kararlı bir idealist"ti7. Aynı i s imli
başka bir grup da iki yıl sonra Chicago'da kuruldu. İtalyan anar
ş istlerinin AB D'de yayımladıkları i lk gazete 1 888 yılında çıktı.
L' Anarchico (Anarşist) başlığıyla yayımlanan bu gazeteyi New
York'daki Cafiero grubu çıkarıyordu.
Göçmenlerin sayısı arttıkça hareket de New York'un sınırla
rı nı aşıp hızla yayı ldı. Hareket önceleri, daha çok yeni gelen
göçmenlerin yerleştiği doğu kıyısındaki büyük liman şehirlerin
de yoğunl aştı . 1 890'Iarın başlarında New York'un yanı sıra Bos
ton ve Philadelphia gibi yerlerde de İtalyan anarşist gruplarına
rastl anm aktaydı. Hareket giderek doğudan batıya doğru yayıl
maya başlıyordu. Hem Chicago'da hem de Pittsburgh, Oeve
land ve Detroit'te yeni çevreler belirdi. N ihayet 1 890'lann orta
larında Pasifik Kıyısı 'nda gruplar oluştu. Bunların ilki olan San
Francisco'daki grup 1 894 yıl ında kuruldu.
Bu grupların oluşmasını kamçılayan etmenlerden birisi 1 886
- 1 88 7'deki Haymarket olayıyd ı . B i rkaç polisin ölmesine ve ya
ralanm asına yol açı p dön anarşisti asılmaya, birini de hücrede
intihar etmeye götü ren Chicago'daki patl amanın ABD'deki
anarşi st hareketin çöküşünü hızlandırdığından sıkça söz edilir.
Oysa kesinlikle tam tersi doğrudur. Haymarket idamları gerek
göçmenler, gerekse yerli Amerikalılar arasında anarşizmi yay
gınlaştırdığı gibi, 1 8 87'den sonra İ talyan anarşist gruplarının sa
yısında da h ı zlı bir yükselişe neden oldu.
B i r başka önem l i dünü, İ talya'dan birçok seçkin anarşist ya
zarın ve konuşmacının gel işiyd i . I 890'lardan itibaren hemen he
men tüm ünlü İ talyan anarşi sti Yeni Dünya'yı ziyaret etti . Kin:ıi
leıi yalnızca üç-dön hafta, kimileri birkaç yıl, Luigi G alleani ve
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Carlo Tresca gibi bi rkaç tanesi ise daha uzun süre kaldıl ar. Ge
len ilk onem l i kişi Francesco Saverio Merlino'ydu. 1 892'dc ha
reket henüz daha çok gençken A B D'ye ayak basan Merlino İ tal
yan anarşiş_tleti � belki de en bilgilisiydi. Yıllarca Londra'da
yaşam ıştı . Obür I talyan anarşist önderlerinden ve birçok militan
anarşistten farklı olarak, akıcı bir İ ngilizceyle konuşuyordu. So
nuçta, bu ülkedeki İ talyan anarşist dergilerinden birini, il G ri
do degli Oppressi, çıkarmayı başarmakla kalmadı , yeni vatilll
lannın dillerini öğreruniş olan İ talyanlar ile Amerikalılar'a
seslenen İ ngilizce Solidarity'yi de çıkardı. Bu basım-yayım et
kinliğinin dışında, konuşmalar yapmak üzere büyük bir ABD
turuna çıktı . Bu tur sırasında birkaç ay Chicoga'da kaldı. Yazıl ı
ve sözlü propagandalan anarşizmin ABD'de gelişmesinde
önemli bir rol oynadı. 1 893'te Avrupa'ya dönmesi hareket açı
sından tahilsizli k olmuşturs.
Ama Merlino, ABD'ye gelen bir dizi önemli sözcünün i lkiydi. Onu, New York'a 1 895'de gelen ve hareket üzeri nde daha da
büyük bir etki yapan Pietro Gori izledi. Gori ABD'dc bi r yıl ge
çirdi. Merlino gibi o da hukuk eğitimi görmüştü. (Galleani de
hukukçuydu). Onceden be lirtildiği gibi, anarşist hareket içinde
yer alan kişi lerin hemen hepsi emekçiydi . Orta sınıf ve üst-orta
sınıf ailelerden gelen bu önderler, vic9_anlarıyla hareket eden
soylu Rus popül istlerine benziyorlardı. Omeğin kendilerini hal
ka karşı borçlu hisseden Kropotkin ile Bakunin halka devrimin
ilkelerini öğretiyorlardı. Gori de onlar gibi refah içindeki bir
evde yetişmişti; Okulu bitirip de avukatlık yaptığı yıllarda ka
zancını yoksullarla paylaşırdı. Etkili bir konuşmacı olmasının
yanı sıra, yapıtlan Amerika ve Avrupa'daki radikal çevrelerce
okunup sahnelenen bir oyun yazan ve şair�i .
Gori, ABD'de kaldığı sırada bir yıl içinde 200 i le 400 arasın
da (sayılar değişmektedir) toplantıya katıldı 9 . Gitar çalıp şarkı
söylemeye başlıyor, sonra da etrafında toplanan kalabalığa
anarşizm üzerine konferans veriyordu. Bu yolla pekçok yandaş
kazandı ve bir sürü anarşist grubun oluşmasında ilk adımı attı.
Boston ile San Fransisco arasında bir Hirisitiyan v aiz gibi kent
kent dolaşarak anarşizm ilkelerini anlatıyordu. Daha sonra Av
rupa'ya dönen Gori'nin hastalanarak 1 9 1 1 'de 44 yaşında ölmesi
hareket açısından büyük bir kayıptı . Anarşizm en sevilen hava-
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rileri nden birini kaybeuni şti .
Merl ino ve Gori'nin ardından ABD'ye İ talyan anarşist gez
ginlerin en açık sözlüsü (ama en az tanınmışı) olan GiusepN
Ciancabilla geldi. Roma'da doğmuş olan Ciancabilla (Gori Mes
sina'da, Merlino Napoli'de, Galleani Piemonte'de ve Tresca Ab
ruzzi'de dünyaya gözlerini açmışlardı) Amerika'ya 1 898'de ge
lip, İ talyan anarşizminin Doğu'daki güçlü bir kalesi olan New
Jersey, Patcrson'a yerleşmişti . Ciancabilla çok geçmeden Go
ri'nin kurulmasına yardımcı olduğu ve ABD'deki İ talyan anar
şizminin başlıca organı durumundaki La Questione Sociale ga
zetesinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra batıya gitti,
Illionis'teki Spring Vadisi madencilerinin arasına yerleşti. Baş
kan Mc Kinley'in 1 901 'de öldürülmesinin ardından polisin boy
hedefi durumuna gelen anarşistler üzerindeki baskıların yoğun
laşuğı günlerde önce Spring Vadisi'nden, arkasından da Chica
go'dan kovuldu. Oradan oraya sürüklendi, tutuklandı , itilip ka
kıldı ve sonunda Gori'nin 1 895'de ders vermiş olduğu San
Francisco'ya ulaştı. Burada La Protesto Umana adl ı bir dergi
çıkarmaya başladı. Amerikan anarşistlerinin en yeteneklilerin
den biri olan Ciancabilla 1 904'de aniden hastalanarak henüz 32
yaşındayken öldü. ıo
Şimdi de İ talyan anarşist liderler (liderler sözcüğü tırnak içi
ne alınmalıdır zi ra anarşistlerin olsa olsa rehberleri ya da yol
_göstericileri olur) arasında en tanınmışı olan Errico Molates- .
ta'ya gelelim. AB D'de birkaç ay kaldığı için ondan kısaca söz
edeceğiz. 1 899'da ABD'yc ayakbasan M al atesta La Questıone
Socıale'nin yayın yöneunenliğini üstlendi. Aynca Doğunun he
men her köşesinde birçok toplantıya katılarak İtalyanca'nın yanı
san İ spanyolca da kanuşmalar yaptı . New Jersey, West Hobo
ken'dc katıldığı bu konferanslardan birinde, ya karşı fraksiyon
lardan bi ri nin taraftan ya da kişisel düşmanlığı olan (Romenica
Pazzagli ra adlı bu adamın davranışının nedeni karanlık kalmış
tır) birince tabancayla bacağından vuruldu. Ciddi bir yara alma
sına ·karşın saldırgandan şikayetçi olmadı. İ şin ilginç yanı Paz
zaglia'yı Malaıcsta'yı vurmaya azmettirenin, İ talya'ya 1 900'de
giderek K ral Umbeno'yu öldüren Patersonl u anarşist Gaetano
B rcscı olm a s ıd ı r. Amcrikadan aynlan Malatesta Londra'ya geç
meden önce kısa bi r sü re Küha'da kaldı. B i rkaç yıl sonraysa va-

s1
Lanına dönerek M usolin i'nin iktidarı ele geçimıesinc kadar anar
şist eLkinl i klcrini yürütLü. 1 93 2'de Roma'da ev hapsindeyken öl .
du . 1 1
. Y i nninci yüzyılın ilk yinni yılında Amerika'nın önde gelen
l talyan anarşisti Luigi Galleani üzerinde biraz daha fazla dur
mamız gerek i r. Dönem inin en radi kal konuşmacıl arından bi ri si
olan Gal l eani , yandaşlan arasında Sacco ile V anzetti'nin de bu
l unduğu çok geniş bi r hareketin yönlendi ricisiyd i . Ayrıca,
A�erikan hükümctince kapatılana kadar on beş yıl çıkan başlı
ca ltal yan-Amerikan dergisi Cronaca Sovversiva'nın da yayın
yönetmenliğini yapıyord u .
A m a bugün Galleani unutulmuş durumdadır. G ünümüzde
küçük bir araştırıcı grub ile sayılan giderek azalan kişisel tanı
dıkları ve izleyici lerinden oluşan dar bir çevre dışında neredey
se kimse tarafından bilinmez. İngili zcede onu anlatan tek bi r
yaşamöyküsü çalışm ası yoktur; anarşizmle ilgili bi rçok genci
tarih çalışmasında ya da William Reichen'tn Amerikan anarşiz
m i yle ilgili kapsamlı araştı nn asında da fazlaca adı geçm ez 1 2.
Dahası, onun yazılan l 982'de çıkan Anarşizmin Sonu mu? ya
kadar hiç çevirilmem iştir. Galleani 'nin inançl a rı nı damıtarak or
taya koyan bu yapıt, İngilizce anarşizm l iteratü ründe önemli bir
boşluğu doldurmakta ve harekette büyük rol oynayan bir kişiyi
tarihte hakeniği yerine otunmaktadırı 3 .
G al leani 1 2 Ağustos 1 86 1 'dc Piomente'deki Vercelli kasaba
sında (Torino'dan uzak değildi) doğmuştu. Ona sınıftan bi r ana
babanın oğluydu. Y i rm i yaşına yaklaşırken anarşizme yönel
m iş, Torino Universitesi'nde hukuk öğrenimi görürken i çinde
kapitalizme ve devlete karşı yaşamının sonuna kadar sönmeye
cek bi r nefreL ateşinin tutuştuğu, yürekten bağlı bir m i litan ol
m uştu. Galleani hor gördüğü hukuk mesleğini reddederek yete
nekleri ile enerjisini radikal propagandaya adadı. Yargılanma
tehdidi karşısında Fransa'ya sığındı, anı a çok geçmeden katı ldı
ğı 1 Mayıs gösteris i nedeniyle buradan da kovuldu. Oradan git
tiği i sviçre'de, sürgündeki Fransız anarşisti Elisce Reclus'ü zi 
yaret etti ve Orta Amerika üstüne istatistiki bilgi ler derleyerek
Nouvelle Geographi� Universelle'yi hazırlamasında ona yar
dı mcı oldu. Cenevre Universitesi 'ndeki öğrencilerin Haymarket
şehitleri onu runa bir anm a toplantısı düzenlemelerin de yardım.
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cı olunca, tehl ikeli bir aj itatör kabul edilen bu ülkeden de kovul
du. İ talya'ya döndü ve polisle başını derde sokan ajitasyonlarına
devam etti . Komplo suçundan tutuklanarak 1 900'de S icilya
.açıklarındaki Pantelleria adasından kaçana kadar 5 yılını hapis
ve sürgünde geçirdi ı 4.
O sırada kırk yaşına basmış olan Galleani'nin böylece Kuzey
Amerika'ya doğru uzun ve maceralı yolculuğu başladı. Reclus
ve diğer yoldaşlarının yardımıyla i lkin Mısır'a geçerek burada
İ taly_an göçmenlerin oluşturduğu bir kolonide bir yıla yakın kal
dı. Ulkesine iade edilme tehdidi üzerine Londra'ya gitti ve çok
geçmeden Amerika yolculuğuna çıktı. Amerikaya ayak bastı
ğında başkan McKınlcy'in öldürülmesinin üzerinden henüz bir
aya yakın bir süre geçmişti. Paterson'a yerleşerek o günlerde
Amerika'daki başlıca İ talyan anarşist yayını olan La Questione
Soci a le'nin yayın yönetmenliğini üstlendi. Haziran 1 902'de Pa
terson ipek i şçileri arasında bir grev patlak verdiğinde, bu göre
vine daha yeni başlamıştı . McKinley'in kurşunlanmasının peşin
den gelen anti-rad i kal çı,lgınlığı cesaretle göğüsleyen Galleani
bütün gücüyle onların davasına yönelmi şti . Parlak ve ateşli ko
nuşmalarla işçileri genci grev yapmaya ve kendilerini kapitalist
baskıdan kurtannaya çağırıyordu. O günlerde Fransa'dan gelen
Paul Ghio bu tür konuşmalardan birinde hazır bulunmuştu.
"Ben asla Luigi Gallcani'den daha güçlü bir konuşmacı dinle
medim," diye yazıyordu daha sonra. "Sözcükleri büyük bir usta
lıkla kullanmasının yanı sıra düşüncelerini de büyük bir kesinlik
ve açıklıkla i fade ediyordu ki buna halk kürsülerinde seyrek
rastlanır. Sesi sıcak, bakıştan canlı ve insanın içine işleyici,
jestleri olağanüstü kuvvetli ve kusursuzdu . " ı s
Grevi n anasında işçilerle polis arasında çıkan bir çatışmada
ateş açılması üzerine, yüzünden yaralandı. B� olayın ardından
isyan kışkınıcılığı ile suclanınca Kanada'ya kaçmayı başardı.
Kısa bir süre sonra yaralan da iyileşince sının gizlice geçerek
ona sadık anarsisl yoldaşları arasında sahte bir i simle yaşamını
sürdünnek üzere Vennont, Barre'ye sığındı.
New England'daki ilk anarşist gruplardan olan B arre grubu
1 894 yılında kurulmuştu. Bu grubun üyeleri, eski ülkelerindeki
meslekleri , adetleri ve inançlan kısaca eski yaşam tarzlarını
ABD'yc taşımış ol an Carrara'lı taş ve menner kesicileriydi. Gal-
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!cani bu sadık isyancılar arasında 6 Haziran 1 903'ıc Cronaca
Sovversi va 'yı çı kamıaya başladı; Galleani'nin kışkınıcı öğreti 
lerinin sözcülüğünü yapan b u dergi , anarşist hareketin tarihin
deki en önem li ve en ustalıkla çıkarılan yayınlardan bi risiydi.
Etkisi ABD'nin sını rlarını aşarak, Avrupa ve Kuzey Afri ka'dan
Güney Amerika ve Avustral ya'ya kadar İ talyan radikallerin kü
melendiği her yere ulaşmıştı . Ancak 1 906'da, New York'daki 1 1
P roletario 'nun sosyalist yayın yönetmeni G . M . Seraıti'ylc bi r
polemiğe g i rince bu dergi Gallean i 'nin bulunduğu yeri açığa çı
kardı. (lngiliz yazar H .G. Wells'e yöneltilen bir suçlama) l 6. Tu
tuklanan Galleani New Jersey'e geri gönderilerek 1 902 grevin
deki rolü nedeniyle N isan 1 907'de Paterson'da yargılandı. Ama
yargılamada jüri oybi rliğiyle karar veremeyince (yedisi
m ahkum edilmesinden, beşi beraatinden yanaydı) serbest bıra
kıldı.
G alleani Barre'ye dönüp propanganda etkinli klerine yeniden
başladı. Anık ellisine yaklaşıyordu, entelektüel yetenekleri do
ruğa ulaşmışu. Yaptığı ateşli konuşmalar ve parlak k alemiyle
İ talyan-Amerikan anarşist hareketinin tartışmasız önderi konu
m una yükselmişti. Galleani'nin yankılanan canlı sesi dinleyici
leri büyülüyordu. K olay, güçlü, kendiliğinden bi r konuşması
vardı. Sacco ve Yam.elti de dah i l olmak üzere izleyicileri üstün
de öyle bi r etkisi vardı ki, herkesten fazla yandaş kazandırdığı
hereketin atasıymış gibi saygı görüyordu. Aynca verimli bir ya
zardı; kaleminden çıkan dön yüz m ak ale, denenıe ve broşür bi r
çok k l lada belki yüzlerce, binlerce okura ulaşm ıştı . Ancak öz
gün bir yapıl üretemedi . Onun imzasını taşıyan Faccia a faccia
col nemico, Aneliti e singulti ve Figure e figuri gibi kitaplar
önceden Cronoca Sovversiva'da yayımlanm ış yazılann derle
meleridir. Bu açıdan Godwin, Proudhon ya da Kropotkin'den
çok, Most, Malatesla ve Tucker'a (Bir Kitap Yerine: Yazama
yacak Kadar Çok Meşgul bir Adamın Kitabı ' nın yazan)
benzcmektedi r.
Gallcani'nin en eksiksiz yapılı olan Anarşizmin Sonu mu'!
daha önce bir dizi m akale olarak yayımlanm ıştı . H aziran
1 907'de, Galleani 'nin Paterson'da beraat edişinden kısa süre
sonra, Torino'da çıkan günlük La Satampa gazetesi anarşizm
den sosyalizm saflanna geçmiş olan Saverio Merlino'yla yapı -
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lan bi r söylqi yayım lanmışt ı . Merlino, "Anarşizmin Sonu" baş
lığıyla çıkan bu söyleşide anarş i zmin iç Lartışmalarla parçalan
mış niLel i kJi kuramcılardan yoksun, kısa sürede yokolmaya
mahkum eskimiş bi r öğreti olduğunu öne sürüyordu. Bu sözler
Galleani'yı kızdırrnışLı. Ona Cronaca Savversiva'da " Anarşiz
min Sonum mu?" sorusuyla yanıt verd i . Galleani'ye göre ger
çekl ik tam tersiydi. Pol itik ve ekonomik merkezileşmenin. geliş
tiği bi r çağda anarşizm her zamankinden daha günceldi . Olmek
bir yana, "yaşıyor, gelişiyor, ileri gidiyor"du17.
Galleani'nin Ağustos 1 907 ile Ocak 1 908 arasında Cronaca
Sovversiva'da bir m akale di'6isi halinde yayımladığı Merlino'ya
yanıtı bu doğrultudaydı. Sti mer'ci başkaldırı ruhunu Kropot
kin'in karşılıklı yardım ilkesiyle birleştirerek, standartlaşmanın
ve tekbiçimliliğin giderek anmakta olduğu bir dünyada kendili
ğindenlik ve çeşitlilik, özerklik ve bağımsızlık, kendi yazgısını
bel irleme ve doğrudan eylem gibi erdemleri övüp, sosyalistlere
ve reforrnistlere karşı var gücüyle komünist anarşizmi savunu
yordu. Ateşli bir devrimci olarak, kapitalizmin ve devletin sabo
Lajı ve suikasti de kapsayan şiddet araçlarıyla devrilmesini savu
nan m ilitan bir anarşizm i vazediyordu. Ekonomik ve politik
baskının kaldı n lm ası konusunda hiçbir uzlaşmaya yanaşma
maktaydı. i nsanlığın alun çağına duyduğu özlemi , burjuva dü
zenin kökünden kurutulmasından başka hiçbir şey doyuramaz
dı.
Galleani Merlino'ya yanu ol arak on makale kaleme almıştı.
Daha fazla yazmayı Lasarlıyordu, ama hareketin günlük işleri
(Cronaca Sovversiva'nın çırakılması, toplantıların örgütlenme
si, broşürlerin yayımlanması , kıyı boyunca konferans gezilerine
çıkılması) onu yazmaktan al ı koymaktaydı. 1 9 1 2'de Cronaca
Sovversiva'yı Barre'den Massachusens Lynn'e taşıdı. Orada
kendine bağlı bir taraftar topl uluğu vardı. 1 9 1 4'te Birinci Dünya
Savaşı patlak verdiğinde, Kropotkin'in tersine, bütün gücü ve
konuşmalarıyla savaşa karşı çıktı . Savaşı Cronaca Soversi
va' da sık sık yenilenen bir . sloganla mahkum etmekteydi :
"Contro l a guerra, cqntro la pace, per l a rivoluzione sociale ! "
(Toplumsal Devrim için Savaşa Hayır, Barışa Hayır) Ameri 
ka'nın Nisan 1 9 1 7'de savaşa katılmasıyl a hemen ardından Gal
lcani hakkında soruşturmalar başladı. Gazetesi kapatılarak "sa
vaş çalışmal arını engellemekle suçlanarak tutuklandı . 24
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H aziran 1 9 1 9'da kansını ve beş çocuğunu arkada bı rakarak
memleketi İ talya'ya sürüldü.
Tekrar Torino'ya gelen Galleani Cronaca Sovversiva'yı çı
kannayı sürdürdü. Ama gazete, burada da Amerika'daki gibi
yetkili makamlarca kapatıldı. Mussolini'nin 1 922'dc iktidara ge
l işi üzerine tutuklandı, yargılandı, yıkıcılıktan suçlu bulundu ve
on dön ay hapse m ahkum edildi. Serbest bırakıldıktan sonra
Merl ino'yla olan eski polemiğine devam etti . 1 925'tc eski ve ye
ni tüm yazılarını bir kitapta toplayan yandaşlarının ABD'dc çı
kannakta oldukları L ' Adunata dei Refrattari" adl ı dergide bu
doğrultuda bir dizi yazı yayımlandı. Galleani i le anarşizm anla
yışı büyük farklılıkl ar gösteren MaJatesta bu kita bı komünist
anarşizmin "açık, berrak ve parlak" bir anlatımı olarak tanımla
m ı ştı ı s. Kasım 1 926'da yeniden tutuklanan Galleani , 1 892'de üç
ay geçirdiği aynı hücreye kapatıldı ve onu eskisi kadar "pis ve
çirkin" buldu ı 9. Çok geçmeden Sicilya kıyısı açıklarındaki La
pari adasına sürüldü, oradan Messina'ya gitti ve Mussolini'ye
hakaret suçundan altı ay hapse mahkum edildi.
G al leani Şubat 1 930'da sağlığının bozulması üzerine İ tal
ya'ya dönme i znini aldı. Dağ köyü Caprigliola'ya çekildi. Bura
da kapısından ender olarak ayrılan ve evin çevresindeki kı rlarda
tek başına çıktığı yürüyüşlerde bile onu takip eden polisin göze
timi altındaydı. 4 Kasım 1 93 l 'de günlük yürüyüşünden döner
ken yere yığıldı ve öldü. Onun anarşizmi , yaşamının sonuna ka
dar, yüreğinde sönmez bir ateşle yanmıştı. Yaşamı zor ve
acıl arla geçmesine karşın geleceğe daima umutla bakan Gallea
ni, yanın yüzyıl boyunca ona esin venniş olan ülküye bağlı kal
mıştı.
Amerika'daki İ talyan anarşist hareketine herkesten daha faz
la hayat veren kişi böyle bir insandı. Neredeyse hepsi kol emek
çisi olan izleyicilerinin sayısı binJere varıyordu. Bunlar arasın
da New York'da giyim ve inşaat işçileri Paterson'da dev ipek
fabrikalarındaki işçiler vardı. İ zleyicilerine B arre'nin taş ocağı
i şçileri, Lynn'in ayakkabı işçileri , Boston'un inşaat i şçi leri ve
Philadelphia ile Tampa'nın sigara fabrikası işçileri arasında da
rastlıyoruz. Penssylvania ile I llionis madencileri arasında da sa
yısız yandaşı v ardı. Chicago, Detmit, San Francisco ve Los An. gelcs'da berber ve terziden tuğla i�çisi ve makiniste kadar bir·
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çok meslekten. kişi onun düşüncelerini paylaşmaktaydı.
Kuşkusuz ltalyan anarsistlerinin hepsi Galleani'nin izleyicisi
değildi . İ deoloj i k açıdan dört kola ayrılı yorlardı: anarşist
komünist, anarşist-sendikalist, anarşist bireyselci ve herhangi
bir tanıma gerek duymayan saf anarşist. Birbirleriyle örtüşen bu
fraksiyonlar arasında öze değgin büyük ayrılıklar yoktu. Gallea
ni'nin izleyicileri olan Sacco ile Vanzetti kendilerini yalnızca
devleti değil , özel m�lkiyeti de reddeden anarsist-komünistler
olarak görüyorlardı. Uzerlerinde Carlo Tresca'run güçlü etkisi
olan anarko-sendikalistler, özel ayrıcalık ve yetkilerle donatıl
mış bir patron, padrone, yaratmasından korktukları içi n anar
sist-ko�ünistlerin uzak durduğu, sendikal harekete inanmaktay
dılar. Uçüncü grubu oluşturan bireyselci anarşistler, hem
anarşist-komünistlerin komünal düzenlemelerine hem de anar
ko-sendikalistlerin işçi örgütlerine kuşkuyla yaklaşıyor, bunun
Nihil ile Cogito, Ergo Sum (" Düşünüyorum , öyleyse vanm"
her zaman " ben" üzerinde vurgu) gibi İ talyan anarşist yayınların
en ilginçleri , ama ekzotikleri değil, bireyselci anarşistlerce yüz
yılın başlarında San Francisco'da yayımlanmaktaydı . Eresia ise
yirmi yıl sonra New York'da çıkmıştı. Asıl peygamberleri, Ego
ve Kendisi adlı yapıtını ba'Ş ucu kitabı yaptıkları ondokuzuncu
yüzyıl Alman filozofu Max Stirner'dı . Salt hep göz ardı edildik
leri için dahi olsa değinilmesi gereken dördüncü grup, kendileri
ne komünist anarşistler, sendikalist anarşistler ya da bireyselci
anarşistler değil de "sıfatsız anarşistler" diyen, etiketlerine önek
ya da sonek koymayı reddeden anarşistlerden oluşuyordu. En
çok hayranlık besledikleri kişi de, çok çeşitli öğeleri, kendisinde
birleşti ren ve dogmatik olmayan bir anarşizm eğilimini savunan
Ma!atesta'ydı.
ltalyan anarşistlerden P.Ck çoğunun ve özellikle Galleani
okulundan gelenlerin sendıkalardan uzak dunna eğilimi . içinde
olduklanna daha önce dikkat çekilm işti. Bundan ötürü Italyan
anarşisıleıi örgütlü Amerikan işçi hareketinde belirgin bir rol
oynamıyorlardı. Ve bu yanlanyla tekstil iş�olundaki sendikalar
da, öncçlikle Uluslararası Kadın Giyim işçileri Sendikası ile
Amerıka Kanşık Giyim İ şçileri BirliJH'nde önde gelen bir yer
alan Rus ve özellikle Yahudi anarşis tlerden ayrılı yorlardı. İ tal
yan anarşistleri bu sendikalardan tamamen uzak durmuyorlardı.
Ama, kendi büroklallan, patronları ve memurlanyla hıyerarşik
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ve otoıi Ler bir kalıba sokulabi lecek etk i l i bi r rol üstlcnmi yorlar
d ı . Rus anarşistleri , Lam Lcrsinc, A B D ve Kanada'�a neredeyse
on bine v aran üye sayısıyla övündükleri bir Rus I şçi.Jcr B irli
ği'ni örgütlemişlcrdi·. Bu tip eLkinli klerden sakınan l lalyanJar
ise grevlere ve gösLerilere katı l m akl a yetiniyorlardı. Daha önce
değinm i ş olduğum 1 902 PaLerson grevi ne, 1 9 1 2 Lawrence gre
vi ile yine Paterson'da 1 9 1 3'de yapıl an başka bir grev eklenebi
l i r. S acco ile Vanzeni bu grevlerde yer almışlard ı ; Sacco
1 9 1 3'teki Hopedale grevine, V anzetti 1 9 1 6'daki Plymouth gre
v i ne katılmışlardı .
G rup oluşturan, gazele yayımlayan ve daha i y i çalışma ko
şullan i çin aj itasyon yürüten Italyan anarşistleri , karşı olduklan
kapitalist ve devletçi toplumdan köklü biçimde ayn l an bi r tür
alternati f toplum yaratm aktaydı lar. Kendi çevreleri , · kendi
inançları, kendi kültürleri vard ı . Karşı çıktık.lan ve nefret ettik
l e ri bir siste�n onasında kendi dünyalarını oluşturuyorlard ı .
A ltın çağı beklemektense, Amerikan kapitalizminin yarıkları
i çe risinde anarşi si bi r yaşam s ü rdü rmeye çalışmaktaydı lar. Pra
ti kte u fak kapalı bölgeler, küçük özgürlü k çeki rdekleri oluşturu
yor, bütün ülkenin v e dünyanın i çinde kaybolarak yayı lmayı ve
çoğalmayı umuyorlardı. Fabrikada ya da madende on-oniki sa
at geçi rdikten sonra eve gelecek, yemek yiyecek, sonra da anar
şi st kulübe gidip seyyar matbaalarda basılmış kitapçı k ve dergi 
leri ni kanştıtmaya başlayacaklard ı . Sacco-Yanzetti'yi Savunma
Komitesi'nin mali soruml usu Aldino Felicani bu tür anarşistlere
iyi bi r örnekti . Onun biri kti rmiş olduğu literatür, kendi kendini
yetişti rm i ş işçi lerin verimlerinin basit bi r bölüm ünü, onJann
idealizm ve bağlılıkl annın b i r göstergesini oluştu ruyordu.
A B D' de 1 870 ile I 940 arasında onu aşkın di lde yaklaşık beş
yüz anarşi st gazete yayı m l anmı ştı . B unlar içinde İtalyan gazete
l e rinin sayısı (özel nedenlerle ç ıkarılan numeri unici'ler dahil)
yüze yaklaşı yordu ki, bu yayınları sıradan işçilerin boş zaman
larında, ağırl ı klı olarak Pazar günJeri ve akşam lan çalışarak Çı
kardıklarını gözönünde bulund u ru rsak bu sayıya hayranlık duy
m amak elde değild i r. Gazete ve dergilerin yanısı ra (İtalyanlar
öbür göçmen grublardan çok daha fazla sayıda gazete ve dergi
çıkanyorlard ı . ) Matbaalar kitap ve broşür seliyle dolup taşıyor
du. Böylece müth i ş bir al ternati f l iteratür, anarşizm l i te ratü rü ,
onaya ç ı k mı ştı .
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İ tal yan anarşi stleri yayıncılık gi rişimlerinin dışında çeşitli
toplumsal etkinliklerle de uğraşmaktaydılar. Göçmen işçiler
için yaşam koşullan çetindi , ama mutlu olup kahkaha attıklan
anlar da az değildi. Kendi orkestralan ve tiyatro gruptan vardı,
pikniğe ve geziye çıkıyorlardı, kendilerine seslenen konferans
lar ve konserleri izliyorlardı. Hemen her hafta geleneksel, t9.P
lum sal etkinliklerin dışında radikal etkinlikleri de oluyordu. Or
neğin eski gazeteler kanştın ldığında Kral Umbena'yu öldüren
kişinin dul kansı Mrs. Bresci'nin New Jersey, Cillside Parktaki
restorantında düzenlenen piknikle karşılaşacaktır. (Polis daha
sonralan bu kadını şehir dışına çıkarınca, kocasının eski yoldaş
lannın yardımıyla iki kızıyla birlikte Kalifomiya'ya taşınmıştı .)
Piknikler önemli olaylardı, yalnızca yeyip içmek ve dans et
mekle yetinilmiyor, hareket adına para da toplanıyordu. New
York ve New Jersey anarşistleri vapur kiralayarak Hudson'a ge
zinti lere çıkarlardı. Ayı Dağı'na ya da başka kırlık alanlara var
dıklarında, ellerinde ekmek ve şaraplarla kıyıya iner, akordiyon
ve mandolin çalıp sürekli bir şeyler toplarlardı.
Konferanslara gitmek, özellikle bütün konuşmacılardan üs
tün tuttuklan Galleani'nin konferanslannı dinlemek, İ talyan
anarşistlerin başka bir popüler etkinliğiydi. Konferanslar kiralık
salonlarda ve anarşist kulüplerde (örneğin Doğu Boston'daki
Gruppo Autonomo, Paterson'daki Gruppo Diritto all'Esistenza,
Doğu H arlem'deki Gruppo Gaetano Bresci , Circolo di Studi So
ciali gibi ülkenin her yanında rastlanabilecek yerlerde) düzen
lenmekteydi. Anarşist bir gazateyi açtığınızda üyelerinin yirm i 
be ş y a d a elli sem gibi haftalık y a d a aylık katkılan yla
düzenlenen bu konferans listelerinin sıralandığı nı görürdünüz.
Sacco-Vanzetti'yi Savunma Komitesi de sanıklar adına yedi yıl 
lık mücadeleyi bu tür katkılarla sürdürmüştü.
İ talyan anarşistlerin alternatif kültürün ilginç bir yanını oluş
turan kendi tiyatro topluluklan v ardı. Küçük kasabalarla büyük
kentlerdeki bu amatör tiyatro toplulukları başta Pietro Gori'nin
oyunları olmak üzere, ilk 1 Mayıs gibi , yüzlerce oyun sergili
yorlardı. Sık sık sahnelenen bir başka oyun ise Haymarket traje
disini konu olan Chicago Şehitleri'ydi. New York'ta 1 960'lara
kadar süregelen ve ancak üyelerinin ölümü ya da yaşlanması
nedeniyle dağılan bi r Pietro Gori tiyatro topluluğu vardı.
Anarşist okullar (çoğu Barselona'da 1 909'da idam edilen İ s-
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panyol eği timci Francisco Ferrer'in adı yla anılan bu alternati f
� ültürün bir başka parçasını oluştu ruyordu. AB D'de İ talyan ve
Italyan- olm ayan Fe.rrer Okulları vard ı . Bunlara aynca, uğruna
çaba harcadıkları şeyi (Bu okullarda dinsel dogma ve boş
inançlarl a bezenmiş kil ise okull annın, ya da general lerin, baş
kanların, savaşın ve fethin gökler� çıkarılıp yüceltildiği kamu
okull arının tersine, modem ve bilimsel çağa uygun bir eğiti m
verilmeye çalı şıyordu.) çağnşuran bir isimle, Modem Okul l ar
denilmekteyd i . Modem Okul lar, özgürlüğün ve kendiliğindenli
ğin ağır bastığı bir atmosferde eğitim gören çocukların, işçi
sınıfı hareketlerini ve devrimleri , kentli başlanna hareket edip
komşularıyla uyum içinde nasıl düşünüp yaşayacaklarını, öğre
necekleri okullardı. Birinci Dünya Savaşı çıktığında, İ talyanca
eğitim veren . böyle en az iki okul, Paterson ve Philadelphia'da
.kurulmuştu . ikisi de pazar ve akşam okullarıydı; hem yetişkin
ler hem de çocuklar devam edebiliyordu.
Anarşistler aynca geleneksel dinsel ve ulusal tatil günleri
yerine kendi anma gün ve törenlerini de koymuşlardı. Noel,
Paskalya, Şükran Günü yerine anarşistler, Paris Komünü'nün
yıldönümünü, 1 Mayıs İ şçi Sınıfının Dayanışma Günü'nü, 1 1
Kasım H aymarket idamlarının yıldönümünü başlıca tatil günle
ri olarak kabul ediyorlardı. Her yıl ülkenin dört bir yanında bu
olaylan anmak amacıyla yüzlerce toplantı düzenleniyordu.
Böylesi toplantılarda konuşm alar yapmak için ülke ölçeğin
de bir geziye çıkan Emma Goldman'a İl l ionis, Spring Val ley'de
kadınlar vaftiz etmesi için (tabi ki dinsel azizlerin değil de is
yancı ve halk kahramanlarının adıyla) çocuklarını geti nnişler,
ardından. onun kadınların kurtuluşu ve "çocuğun sınırlanmaksı
zın gelişmesinin zorunluluğu" üzerine yaptığı konuşmayı dinle
mişlerdi20.
Sacco �e Vanzeui'nin bağlandıkları hareketin karakteri i şte
böyleydi. ikisi de hareketin gazetelerine abone olmuşlar (ver
dikleri para Cronaca Sovversiva sütunlannda çıkmıştı); Galle
ani'nin konferanslarını -belki de dinsel bir tören gibi izlemişler;
konferansların bildirilerini ve hareketin yayınlarını dağıtmışlar;
konserlerle pikniklere katılıp anarşist oyunlarda rol almışlar;
gösterilere katılmışlar ·(Sacco'nun, tutuklandıği zaman, cebinde
Yanzett i 'nin konuşma yapacagı bir protesto mitinginin duyuru -
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su vardı) ve grevlerde ajitati f konuşmalar yapm ışlard ı . Yanzelli,
Charlcstown'daki hücresinden, anarşist basına bi rçok m akale
yazm ış; bunların bir kısmı, 1 97 l 'de elli y ı l yaşadıktan sonra ya
yım ına son veren Crünaca Sovversi va'nın devamı olan
L'Adunata dei Refrattari de yayımlanmı ştı .
Her ikisinin de devlete ve sennayeye acımasız bi r savaş yü
rütülmesini savunan toplumsal m i litanlar olduk.lan gözardı edil
memelidir. Destekleyenl�rin anlanıklan gibi masum hayalciler
olmayan bu insanlar, hareketin sabotaj ve suikast yönteminin
kul l anılm ası da dahi l olmak üzere ayaklanmacı şiddetten ve si
lahlı m i s i llemeden yana olan bir kolundandılar. Böylesi eylem
lerin devletin korkunç şiddetine yanıt olacağına inanıyorlardı.
Onlara göre, asıl kundakçılar ve caniler, u mutsuzluğa sürüklen
miş yalnız isyancılar değil , her türlü yönetimin askeri kaynakla
rı ydı --0rdu, m i lis, polis, ölüm m angaları, cel l atlar. B ü tün isyan
cı eylemleri öven ve suç işleyenleri ezilenler uğruna
yaşam larını feda eden kahramanlar ve şehitler ol arak yücelten
Gallcani 'nin ve Sacco i le Vanzetti'nin tutum ları b.u ydu .
Yüce idealler taşıyan v e günlük yaşaml arında kibar birer in
san olan Sacca ile V anzetti, henüz bunu doğrulayan hiçbir kanıt
ortaya çıkmamış olmasına karşın, bu tür eylemlere katılmış ola
bil i rler2 ı . Tutuklandık.lan anda silahlı olm alarına i l i şkin getir
dikleri gerekçeler, S acco çalıştığı fabrikada gece bekçisiydi,
Yanzetti de balık satarken para taşırdı- inandırıcı değildir. Silah
taşımal arındaki nedenin, misilleme eylemlerine inanan ve dev
lete uysalca boyun eğmeyi reddeden m i li tanlar olması, daha bü
yük olasılı ktır. Nasıl olursa olsun, iki insana yakışqrılan "iyi bir
kundu racı ve yoksul bir balık satıcısı" i m aj l arının gözden geçi -,
ri lmesi gerekmektedi r22 .
. Sacca ile Vanzetti politik çalışmalarını hapishanede bile sür
dürerek sonuna kadar kararl ı birer anarşist olarak kaldılar. Ma
k aleleri ve mektupları yla, du ruşmadaki konuşmal arıyla inandık
ları ilkelerin, düşüncelerin . propagandasını yaptılar. Bu açıdan,
özgürlüğün fethedilmesinin amansız bir mücadeleyi gerektirdi
ğini düşünen Malatesta'yla aynı i nancı taşıyorl ardı. M alates
ta'nın yazdığına göre, önemli olan, " bugün, yarın ya da on ası r
içinde anarşizme ulaşıp ulaşmamazı değil , bugün, yarın ve dai
m a anarşizme doğru yürümemiz "di 23.
'
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ABD' DEKİ YAHUDİ ANARŞİZMİ

>> imdi, ABD'deki anarşisl hareketi oluşturan ulusal unsur-
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lann en geniş ve akti f olanına geli yoruz. Anarşizm, bü

\ tün enıemasyonal ist iddialanna ve i nsanlığın birliğine

duyduğu inancına karşı n, her zaman ulusal gruplar halinde bö
lünmüştür. Fransız, İspanyol , Rus, Polonya, Japon, Çin, B rezil
ya ve K üba anarşistleri vardır. Aynı nedenle, politik inançlanna
ek olarak dillç,ri ve gelenckJcriyle bi rleşm i ş Yahudi anarşistleri
de olmuştur. Usteli k bu şaşı rtıcı gelmemelidir. Çünkü standart
laşmaya ve tekbiçimlil iğe karşı her zaman çeşitliliği üstün tutan
anarşistler, halklar arasındaki farkl ılıklara (kültürel, dilsel ve ta
rihsel açıdan) hal klann ortak bağları kadar. değer vennişlerdirl .
Yahudiler, Çarl ık Rusyası 'ndan ilk toplu göç dalgasını i zle
yen 1 8 80'l i yıllara kadar, Amerikan anarşist hareketinde kayda
değer bir rol oynam ışlardı. Bu dönemde Yahudi anarşistler sa
yıca azdı ve adı anı l abi lecek bir grup oluştunnamışlardı. Yahu
di anarşistler arasından l sidore Stcin, hareketin Alman kanadın
da a k ti ft i ve 1 8 8 3'te kurulan Ul uslararası Emekçil er B i rliği 'nirı
Ncw H avcn G rubu'nun sek re teri ol muştu . Sonraki yıllarda baş-
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ka Yahudil er de hareketin İngilizce konuşulan kanadında izleri 
ni bıraktıl ar. Bunl ann en göze çarpanlan Emma Goldman ile
Aleksandr Berkm an'dı . Aynca her ikisi de Benjamin Tucker'ın
dergisi Li berty'de çal ı şmı ş olan Victor Yarros ile Henry Co
hen; Ponl and'ın "paçavracı şair"i Hernıan Eich ve San Diego ile
San Franci sco'daki The Beacon'ın yayın yönetmeni Sigismund
Daniclewicz de anılmaya değer önemli isimle.rdi.
·
Bununla birlikte, bu bölümü, 1 886-- 1 8 87 Haymarket olayının doğrudan sonucu ol arak doğan hareketin Yiddişçe konuşan
koluyla sınırlı tutacağız. Amerikan basınında büyük yer verilen
Chicago'lu anarşistlerin yargılanması , anarşist kişilere ve fikir
lere karşı, yoğun bir i lgi uyandırnııştı . Yargılam anın adi l olma
yışı , hükmün ağırlığı (yedisi ölüme, biri onbeş yıl hapse
mahkum edilm işti), sanıkların kişilikleri ve etkileri Yahudi ol
sun olmasın genç ideal istlerin hayal gücünü tutuşturnıuş ve da
vaya çok sayıda yandaş kazandı rmıştı.
Haymarket davası AB D'deki ilk Yahudi anarşist grup (Pioni
re der Frayhayt) oluşmasını hızlandım1 ı ştı . Bu grup, Albert Par
sons, August Spies ve arkadaşlarının m ahkumiyetlerinin açık
landığı gün olan 9 Ekim 1 886'da New York'da kuruldu. Sayılan
1 2'yi bulm ayan kuruculardan ,Faltzblatt, Bemstein, Strashusky,
Strasky, Yudeleviç dışındakilerin adlan radikal Yahudi tarihi
uzmanlan nca bile bilinmemektedir. Ama onlara çok geçmeden
bir grup seçkin yazar ve konuşmacı (Saul Yanovsky, Roman
Lewis, Hillel Solotaroff, Moshe Katz, J . A . Maryson, David
Edelstadt) kau lınca, anarşist hareketin tarihindeki en dikkat çe
kici gruplardan bi ri ne dönüştüler. Hepsi de yirmi yaşlarının ya
başlarında ya da ortalarında olan (Yanovsky ve Katz 1 864'te,
Solotaroff ve Lewis 1 865'te Edelstadt ve Maryson 1 866'da doğ
muştu) bu insanlar, alışılmadık edebi ve konuşma hün�rlerinin
dışınqa, Lower East Side göçmenlerinin, özellikle de Ozgürlü
ğün Oncüleri grubunun yerleşi k olduğu New York'da ağırlıkla
Yahudilerin oturduğu m ahalleyi, güçlü biçimde etkileyen dina
mik. ,ve kuvvetli t?.i r enerjiyle çalışıyorlardı2.
Ozgürlüğün Oncüleri 'nin Ulusrararası Emekçiler Birl iği'ne
(Haym arket anarşistleri de üyeydi buna) katıldıktan sonraki ilk
görev i , Chicago'lu yoldaşlarını darağacından kurtarma kampan
yasına katılmak olmuştu. Bu amaçla m i tingler düzenlediler,
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destekleme toplantıl an ve hukuki işlemler için para topladılar.
Aynca, Lower East Side'da yüz dolar toplanarak sanıklann aile
lerine gönderildiği bir balo terti plemişlerdi3. Bu arada, anan sa
yıl arla gelmeye devam eden göçmenler arasında yaygın bir
anarşist propagandaya gi riştile r. Lower East Side'ın merkezin
deki Orchard Street'te bulunan kul üplerinde çoşkulu bi r kalaba
lığı n il giyle izlediği haftalık konferans ve tanışma toplantılan
düzenliyorlard ı . Haym arket davası yla ilgili bi r ki tapçığın da yer
aldığı Yiddişçe çıkardık.lan yayınlar, sanıklardan dördünün asıl
m a�! ( 1 1 Kasım ) 887'de) üzerine iyice yoğunlaşmıştı4.
Ozgürlüğün Oncüleri sözlü ve yazılı propagandalanyla, Yid
dişçe konuşan toplulukların bulunduğu öbür, doğu şehirlerinde
de kendilerini kısa sürede hissetti rmişlerdi. Oncülcrin başı çek
mesiyle B altim ore, Bostan ve Providence ile öbür kentlerde i şçi
eğitim kulüpleri boy gösterirken, çoğunlukla anarşistlerle ve
sosyalistlerin bi rarada bulunduğu karışık grup olı.ı.şm aya başla
m ıştı . Bunların en önemlisi olan Philadelphia'nın Ozgürlük Sö
valyeleri (Riter de Frayhayt) A B D'ye Londra'dan göçen anar
şist işçilerce 1 8 89'da kurulmuştu ve adlarını Whitechagel'deki
Y ahudi gruptan esinlenerek almışlardı. Şövalyeler, Oncüler'in
yolunu izleyerek, Pazar günü öğleden sonralan yüzlerce i şçinin
katıldığı bi r dizi anarşist forum düzenlediler. Konferans vermek
üzere New York'un tanınm ış anarşistleri (Solotaroff, Lewis,
Edelstadt ve Katz) d avet edilirken, şövalyeler de "güçl ü ve ateş
li nutuklar atan" Max Staller, Chaim Weinberg ve Isidore Pren
ner'in şahsında kendi konuşma yetenekleriyle övünüyorlardı5.
"Pioni re der Frayhayt" ve "Riter der Frayhayt" isimleri anar
şistlerin inançlanrun doruk noktası olan özgürlüğe bağlı lıkları
nın altını çizmekle kalmıyor, aynı zamanda Johann Most ile
onun gazetesi Freihett'ın henüz emekleme aşamasındaki Yahu
di hareketi üzerindeki etkisini de yansuıyordu. Kendisi Musevi
olmayan Most, Amerika'daki göçmen Yahudiler arasında anar
şizmin yayılmasında önderlik etmekteydi. Most'un A BD'de,
Rudolf Rocker'ın Londra'mn Doğu Yakası'ndaki Yahudiler ara
sında sahip olduğu yere eş bir konumu vardı. Ateşli konuşma·
tarzı , kan dam layan kalemi ve hararetle devrimi ve eylemli pro
pogandayı savunması ona Yahudi militanlar arasında geniş ve
sadık bi r izleyici topl uluğu yaratm ı ştı . Morris H i llquit'in sözle-

riylc, "yüce rahi p"lcri olarak göımeye başlamışl ardı onu.
Yahudi anarşisllcrin gözünde Most olağanüstü bir propagan
dacı ve ajitatördü. Konuştuğu, Almancayı çok az kavrayabilen
Yahudileri bile (büyük çoğunluk b�yleydi) dev rj.mci tutkusuyla
büyülcyebili yordu . New York'daki Ozgürlüğün Oncüleri grubu
nun bir üyesi olan lsrael Kopel offun keskin sözleri "bomba ve
dinam it etki si" yapıyordu diye anlatıyor; ağzını açması yetiyor
du, "onu dinleyenler hemen barikatlar kurmaya ve devrimi baş
latmaya atılacaklardı " sanki. Philadelphia'lı Chaim Weinberg'i
dinlersek, " Mosl'un kendisini dinleyenleri salt ikna etme yetene
ğini taşıdığını söylemek yeterli değildir. Dost düşman, bütün
dinleyicilerini clektriklendi riyor, kendisine hayran bırakıyor
du"?.
Yahudi anarşistler Most'un etkisiyle hareketin Alman koluy
la sıkı bağlar kurdular. Most'un himayesindeki Emma Goldman
i.�k anarşist �onuşmalarını Almanca yaparken, 1 8 88'den beri
Ozgürlüğün Oncüleri'nin üyesi olan Aleksandr Berkman da Al
manca izleyebilen anarşist okurlar için çeviri merkezi gibi hiz
met gören Freiheit'ta dizgici · olarak çalışıyordu. Aynı zamanda
Rus popülizm inin etkisi yle pek çok Yahudi anarşist Rus dev
rimci yayınlarına akın etmiş ve Rus radikal toplulukJanna katıl
mışlardı. Bu topl ulukl ardan bi risi, Yanovsky ile Kopeloffun da
akti[ üyesi oldukları New York'daki Rus İlerici Birliği'ydi8 .
.
Onceden bel irtilmiş olduğu gibi, ABD'deki Y ahudi anarşist
lerden bi rçoğu radi kal akımdaki çıraklık dönemlerini yeni dün
yaya göçenlerin uğrak yeri olan Londra'da geçi rmişlerdi9. Lond
ra i le New York arasındaki bağ uzun yıllar gücünü korudu ve
Amerika'daki Yahudi anarşistler Whitechapel gettosunda ya
yımlanan Arbet�r Fraynd'ı (İşçilerin Dostu) okuyup destekle
meyi sürdürdüler. Aynca, Boston'da yayıml anan Benjamin Tuc
ker'ın Liberty'sini ve yelerli İngilizceleri varsa New York'da
yayımlanan Dycr Lum'un The A larm'ını okuyorlardı. Gene de,
kendi dillerinde basılıp kendi gereksinimlerini karşılayilfl, ken
dileri�e ai t bi r derginin eksikliğini duyrmaktaydılar. Ozgürlü
ğün Oncüleri bu boşluğu doldurmak amacıyla Ocak 1 8 89'da,
New York'da haftal ık bir gazete çıkarmaya başlayacaklannı,· ve
adıry,ı n da Varhayt (Gerçek) olacağını açıklamıştı ı o.
Oncülcr Varhayt'ı çıkamıası için, Arbeter Frayd'ın yayı m-
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!a nmasında katkılan olan Whi techapel 'li Joscph Ja ffa'ya öneri
de bulundular. Rusya'da haham yetişmek üzere eği tim gören
Jaffa, 1 866'da Londra'ya gelmeden önce bir süre Paris'Le yaşa
mı şu. İngilizce ve Fransızcayı rahat konuşabiliyor ve her iki
di lden Yiddişçe'ye çeviriler yapıyordu. Uluslararası Emekçiler
Birli ği'nin Eğitim Kulübü'nün (Bemer Street Kul übü de deni 
yordu) sekreterl iği görevi ni yürütmüştü. Hareket içinde geniş
bilgi si ve dil yeteneğiyle hayranl ık toplayan, büyük saygı duyu
lan bi r ki şiydi 1 1 . Öneriyi kabul eden Jaffa kendisini seçenlerin
doğru bir iş yaplı ğını kanıtladı. Yönetici oJarak Isidore Ruda
şevsky'nin ve yazı kurulu olarak hepsi de zeki ve yetenekli k�.şi
lcr olan Kaq;, Solotaroff, Maryson ve Lewis'in yardımıyla Oz
gürlüğün Oncüleri 'nin gurur duyabilecekleri bi r yayın
çı kartmayı başardı.
15 Şubat 1 889'da gün ışığına çıkan Varhayt A B D'deki ilk
Yiddişçe anarşist yayındı. Aslında, bütün dünyada bu d ille ya
yınlanan i lk anarşist yayındı. Çünkü Arbeter Fraynd, 1 885 'de
kurulduğu halde, 1 892'de kesin bir anarşist tutum içine gimıe
den önce yan anarşist, yan sosyalist, karışık bi r kiml ik taşımak
taydı . Bu yüzden Varhayt'ın çıkışı Amcrika'da olsun, ülke dı
şında olsun Yahudi hareketinin tari hi ndeki önemli bir dönüm
noktasıdı r. İçerik olarak, yayın yaşam ına yeni başlamış bir ·g a
zete açı sından oldukça yüksek bir düzey tuttumıuştu . Johann
Most ile Peter Kropotkin'in m akaleleri, Dav id Edelstadt ile
Morris Rosenfeld'in şii rleri , Marksist iktisada i lişkin bi r özet, o
dönemin anarşistleri ile sosyalistlerinin gözde romanı olan Zo
la'nın Germinal'inin dizi halinde yayımı yer almaktaydı . 1 5
Man 1 889 tarihli sayısı, sekseninci yı ldönümünü kutlamak
amacıyla bütünüyle Paris Komünü'ne aynl"'!!Ştı. Yayın9ya
gönderilen mektuplar, politik ve işçi haberleri , Ozgürlüğün On
cüleri'nin Yanovsky, Lewis, Solotaroff ve Katz gibi önde gelen
lerinin denemeleriyle okunabili r bi r gazete onaya çıkmıştı 1 2.
Bu yüzden, Varhayt'ın yayım ını yalnızca beş ay, toplam yimıi
sayı sürdümıesi şaşırtıcı bir durumdur. Kapanı şının nedeni ola
rak parasızlık görünmektedir. Oysa, tarihteki en uzu.ı.ı ömürlü
anarşist dergilerden Fraye Arbeter Shtime (Emeğin Ozgür Se
si) seksenyedi yıldan fazla dayanmayı başamııştı .
Anarşizm, 1 886'dan 1 890'a kadar süren ilk döneminde,
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ABD'deki Yahudi radi kaller arasında en geniş ve en dinamik
hareket olarak boy gösLermişti . Çoğunluğunu işçilerin oluştur
duğu Yahudi anarşisLler sağlıksız çalışma koşullanna karşı ger
çekleştirilen ilk grevlerde yer aldılar ve New York pelerin ya
pımcılan ve kneepant i şçilerininki gibi , i lk Yahudi sendikalann
örgütlenmesine yardımcı oldular. Aynı zamanda, kulüpler, koo
peratifler yardımlaşma dernekleri örgütleyerek; konferanslan,
piknikleri ve konserleri destekleyerek; Paris Komunü'nün ( 1 8
Mart) v e Haymarket idamlanmn ( 1 1 Kasım) yıl dönümleriyle 1
Mayıs kutlamalan düzenleyerek Lower East Side'ın ve öbür
kentlerdeki gettölann toplumsal ve kültürel yaşamlannda önem
li bir rol oynamışlardı. Böylece, İtalyan yoldaşlannınkine ben
zeyen bir tür alternatif toplum (ya da karşı-kültür) yaratıp, hal
kın geleneksel etkinliklerine yeni bir devrimci içerik
kazandırmış oluyorlardı .
Bu karşı-kültürün çarpıcı özelliklerinden birtanesi m ilitan
ateizm ve din-karşıtı propagandaydı. Yahudi anarşistlerin gö
zünde, dine yönelik saldırılar devlete ve sermayeye yönelik sal
dırılardan aynlam azdı . Her devlette dinin, ayrıcalıklı bir avuç
insanın büyük çoğunluk üzerindeki iktidarım sürdürmesinin bir
aracı olduğu, bundan ötürü her kilisenin insanlığın hem politik
ve ekonomik açıdan, hem de ruhsal açıdan boyunduruk altına
alınmasında devletle itti fak yaptığı görüşündeydiler. Anarşist
ler, Yahudi olmanın bilincini taşımanın yanı sıra, Yiddişçe kül
türün laik yönlerine bağlılığı da koruyarak, geleneksel Musevi
liği saldırgan bi r tutumla yadsıyorlarqı. Her dinin kökünde var
olan cehaletin ve boş inançlann karşısında aklı ve bilim i koyu
yorlardı. Yiddişçeye l 888'de çevirilen Johann Most'un Tanrı
Salgını adlı yapıtı qµ din-karşıq . propagandada anahtar bir rol
oynamıştı. Dahası Ozgürlüğün Oncüleri , 1 889'dan başlayarak
her yıl, Yahudi tatillerinin en kutsalı olan Kefaret Günü"nde
dört sayfalık din�karşıtı bir dergi çıkanyor ve Yahudi dualan
ile ayinlerini alaya alan din-karşıtı broşürler basıyorl ardı 1 3.
Benjamin Feigenbaum'un Yeni bir Versiyona Göre Fısıh Yo
rumu gibi bu türden başka yayınlar da Londra'dan getirtilip çok
sayıda dağıtılıyordu.
Bununla birlikte, hareketin ilk evrelerinde din-karşıtı en etki
li silah Kefaret Günü balosuydu. Dans edilen, filem yapı lan ve
·
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ateist Liradlar söylenen bu balo açıkça Yahudilerin Kefaret Gü
nü'nü alaya alıyordu. İnançlarına doğrudan yapılan bu saldın
dindar kesimi öfkeden çılgına çevi nnekteydi . 1 889'da düzenle
nen New York'daki ilk Kefaret Günü balosunda, East Thi rte
enth Street'deki Clarendon Salonu'nuiı sahibi , tutucu Musevile
rin baskısı karşısında anarşistlerle sözleşmesini iptal etmiş ve
salona gi ri şlerini önlemi şti. B unun üzerine kutlamalar Fourth
Streel Labor Lyceum'a kaydınldı. Orada, Johann Most, Saul
Y anovsky ve Roman Lewis'in konuşmalarının ardından, şarkı
lar söylend i , dans edildi ve Rusça, Almanca ve Yiddişçe kimi
parçalar okundu ı 4.
Ondan sonra Kefaret Günü baloları New York'da ve öbür şe
hi rlerde her yıl yapılmaya başlandı. B rooklyn'da 1 890'da dü
zenlenen balonun biletlerinde şu�.ar yazılıydı : "Dev Kefar.et

Günü Balosu. Tiyatroyla birlikte. Ozgürlügün yeni hahamları
nın onayıyla düzenlenmiştir. Gece Gündüz Kol Nidre. 6651
(565 J 'in yanlış basılmış hali) yılında, Yahudi ilahları n bulun
masından ve 1890'da sahte Mesih'in doguşundan sonra, Bro
oklyn Labor Lyceum, 61-67 Myrtle Street, Brooklyn. Kol Nidre
Johann Most tarafından sunulacak. Müzik, dans büfe, 'Marseil
laise' ve Şeytan 'a karşı diger ilahiler"l5. Aynı yıl Baltimore'da

anarşist ve d indar konuşmacılar arasında " Din ve sosyalizm
bağdaşır mı?" konulu bir tartışma düzenlenmişti. Bunu dinle
mek üzere 1 .000 kişilik bir topluluk geldi . İlk sözü alan sofu
kesimin temsilcisi savlarını herhangi bi r olay çıkmadan sergile
di. A rdından, anarşist konuşmacı Dr. Micheal Cohn söz alır al
maz izleyiciler arasında büyük bir dalgalanma başladı . Birisi
"Ateş ! " diye bağınyordu ve toplantı çıkan karışıklar nedeniyle
yanda kesildi 16.
Ama anarşistler kararlıydılar. 1 89 1 'de Kefaret Günü B aloları
B altimore, New York, Philadelphia, Providence, Boston, Chica
go ve St. Louis'de yeniden düzenlendi . New York'da konuşmacı
lar Solotaroff ile Lewis'ti . Aynca her zamanki gibi m üzik, eğlen;
ce ve büfe vardı. Providence ve Boston'da Moshe Katz dinin
evrimi üstüne (bir "Kol Nidre Sennon" olarak ilan edilm iş) bir
konferans verdi ve hiçbir olay çıkmadı. Ama Philadelphia'da,
balonun yapı ldığı binayı basan polis iki kişi yi, I sidore Prenner
i le ı . Appel'ı, tutuklayarak isyan kışkı rtıcılığından hapse auı. ı 1
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Kefaret G ünü Balolan sonunda zararl ı olmaya başlamıştı.
Y alnızca dinsel duygulan ciddi biçimde zedelenen sofu Yahudi
leri değil , anarşistlerin din dışı kutlamalarına sığ geleneklerin
anlamsız bi r taklidi gözüyle bakan, dinlerine daha az bağlı Ya
hudi leri de kendi lerinden uzaklaştırıyord u . Gene de anarşistle
ri n etkisi büyümeye devam etti. Gettodaki radikal gençlerin gö
zünde sosyali stler ve öbür onayolcular, yürekleri coşkuyla
dolduran bütün zincirleri kı rm a düşüncesini hemen gerçekleşe
cek bir olasılık gibi sunan bu topyekun devrim havarilerinin ya
nında renksiz ve yavan kalıyorlardı.
Anarşistlere göre, kapitalist s istem içinde hiçbir anlamlı i y i 
leşme sağlanamazdı v e işçiler kendi çıkarlarını doğrudan ey
lemle (gerekli olursa şiddete baŞvurarak) savunmazlarsa hep
baskı altında yaşayacaklard ı . Tekrar tekrar oy sandığının yarar
sızlığının altını çizip, kurulu düzeni yıkmak üzere silahlı ayak
lanmanın zorunluluğunu vurguladılar. Yüzeysel reformlara
(söyledikleri şekliyle, re formist "anlaşıl m az sözlere" (knake
ray) I S)bel bağlamak teslim olm akla eşti . Most'un belirttiği gi 
bi, 19 her an doğmasını bekledi kleri altın çağ için, "Mısır'dan ye
ni bir kunuluş"un gelmesi için, sabırsızdılar. Kurtuluşun
gelmesini geciktiren her politika, her eylem düşmanın i mdadına
yetişiyor ve yoksullann köleliğin i uzatıyordu.
Bu tür bir felsefenin Yahudi m ilitanlann i mgelemine hakim
olmasında pek şaşılacak bi r yan yoktur. Varolan koşullan top
tan reddedişiyle, dinsel olsun, toplumsal ve ekonomik olsun, ge
leneksel değerlere saldırışındaki ateşlilikle, doğrudan genç idea
listlerin yeni temeller üzerinde kurulmuş özgür ve adi l bir
dünya özlemlerine sesleniyord u . B unun dışında, Morris H i l lqu
it'in d i kkat çektiği gibi , anarşizm "heyecan verici komplolar,
kahramanca ve fedakarlık örneği olan eylemlerle dolu, romantik
bir hareket"ti . 20 Bu bi çi m iyle, yüzeysel yöntemlerden nefret
eden çok sayıdaki genç isyancıyı kendisine çekiyordu.
Anarşistlerle sosyalistler arasında 1 890'dan önce az çok
dostça i liŞki vard ı . Yahudi işçileri yanlarına çekmek amacıyla,
rekabet içinde olduktan halde, aralarındaki aynın çizgileri çok
kalın biçimde belinilmem işti . Pek çoğu aynı örgütte (örneğin,
The Uı:ıited H ebrew Tradcs) yer al ıyorlardı. Ortak tanışma ze
m i nleri aramaları hala olanaklıydı . Anarşistlerle sosyalistler ası -
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l ı şlannın bi rinc.:i yı ldönümü ol an Kasım 1 98 8 'de Haymarket şe
hi tlerini anmak amacıyla, ortak bir toplantı düzenlemi şlerd i .
A m a ondan sonra aralanndaki uçurum sürekli olarak açıldı.
1 889 ve 1 890'da iki tarafın bel l i başlı konuşmacılan (Saul Ya
novski'ye karşı Louis M i ller, H il lel Solotaroffa karşı M ichael
Zametkin, Roman Lewis'e karşı Abraham Cahan) arasında te
mel taktik ve örgütlenme sorunlanna i lişkin açık tartı şmal ar ya
pılmaktaydı .2 ı

Aynlıklann büyümesine karşın, anarşistlerl e sosyalistler,
Y ahudi i şçilerin safl annda gerçekleşebilecek bi r bölünmeden
kaçınma am acıyla birlikte çalışmaya çaba harcıyorlardı.
Anarşi stler uzlaşma ruhu i çinde Londra'da yayınlanan Arbe
ter Fraynd çizgisinde, başında her hizipten birer yayın · yö
netmeninin bulunacağı ve i ki tarafın da sgzcülüğünü yapan
bi r haft�.lık gazete çıkanlm asını önerdiler. Ozgürlüğün Oncü
leri ve Ozgürlük Şövalyeleri 'nin girişimiyle bu konuyu tartış
m ak üzere bi r kurultay çağnsı yapıldı. Sosyali stler k uşkulan
na karşın çağn yı kabul etti ler ve toplantı Essex Street
Maiket'in salonunda 25 A ral ı k 1 889'da başladı. S alon, kızıl
bayraklar, Haymarket şehitlerinin portreleri ve " Ne Tann Ne
E fendi ! " yazılı bir pankartl a süslenmişti.22 Amerika'daki Ya
hudi radikallerin bu ilk toplantısında, New York'a ek ol arak,
B alti more, Philadelphia, B oston, Chicago ve öbür kentlerde
k i 3 1 örgütden (gruplar, sendikalar, eğitim kulüpleri) k ı rk
yedi delege vardı . İki taraf da bütün güçlerini seferber et
m i şti. İki kamp arasında eşit o larak bölünen delegelerin için
de, anarşistlerin safında Lewis, Solotaroff ve Katz, sosyali st
lerin safında H i l lquit, Zametkin ve M i l ler gibi kişiler
bulunuyordu.23
.
Ne var ki bir anlaşmaya varılamayacağı daha başından bel
l i yd i . Ortak bir gazeteden yana olan anarşistler, işçi lerin, y al 
nızca düşünsel alanda yakınlaşm ak için dahi olsa, radikal hare
ketin bütün akı m lanyla tan ı şm alan gerektiğini savunuyorlardı.
Sosyal istler i se. partisiz bir dergiyi "pareveh lokshn" (etliye süt
lüye kan şmaz) olmak la suçl uyorl ardı . Etkili bir derginin tutarlı
bir bakış açı sı, temel politik, toplumsal ve ekonom i k sorunlarda
net bir tutumu olması gerektiğini ileri sürmekteydiler. B i r m a
kalede şiddet reddedilip oy sandığı savunu l u rken, öbüründe te-
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rörizme hoşgörüyle bakılıp seçi mlerin kötülenmesinin ne anla
mı olurdu? Bu tür bi r yayın, işç ileri birleşti rmek bi r yana, onları
umutsuz bi r karışıklığa sürüklerdi.
.
Altı günlük sert tartışmaların ardından sorun oya sunuldu.
Anarşistler az bi r farkla , yimliye karşı yirmi-bir oyla, yenilgiye
uğradılar. Abraham Cahan'ın hatırladığına göre, toplann bunun
üzerine " karşılıklı acımasız suçlam alar" nedeniyle dağı lmı şn.24
Anarşizm ile sosyalizm arasındaki kopma onarılamaz hale gel 
mişti. Böylece bütün işbirliği denemeleri yararsız bulunarak
reddedildi ve iki görüş arasında savaştan başka mücadele yolu
kalmadı.
Sosyalistler, toplantının hemen ardından kendi gazetelerini
çıkararak tartışmaya başladılar. İki ay sonra da haftalık Arbe
ter-Tsaytung yayımlanmaya başlandı. Yenilen anarşistler ken
di yayınJ.arını çıka�ak için planlar yapıyorlardı. 1. 7 Ocak
1 890'da Ozgürlüğün Oncüleri konuyu ele almak üzere Ozgürlü
ğün Şövalyeleri ile öbür gruplann da katıldığı bir toplantı dü
zenlediler. Bu toplantıda isim üzerine de anlaşmaya v�.rılmıştı :
Fray� Arbeter Shtime. Moshe Katz ile H. Mindlin, Ozgürlü
ğün Oncüleri grubu adına Londra'daki Morris Winçevsky'ye
bir mektup yazarak onu yayın yönetmeliğini üstlenmeye davet
etti. Anarşistten çok bir sosyalist olan Winçevsky çağnyı he
men geri çevirince, görevi Roman Lewis üstlendi.
Gazeteyi çıkarmak için gerekli parayı toplamak amacıyla,
önde gelen anarşist sözcülerin bir kısmı (New York'dan lewis
ve Katz, Philadephia'dan Prenna ve Weinberg) Doğu ve Orta
Batı'da gezilere çıktılar. Bu arada geçici olarak haftalık gazete,
Der Morgenshtern, (Sabah Yı ldızı) çıkmaya başlamıştı. 1 7
Ocak, 20 Haziran 1 890 arasında yaşamını sördüren bu gazete
nin yayım yönetmeni , anarşizm ile sosyalizm arasında gidip ge
len genç doktor Dr. Abba B reslavsky'ydi. Yayıncı ise, Lower
East Side'da küçük bir matbaası olan anarşist Ephraim London
(gelecekteki sosyalist kongre üyesi Meyer London'un babası)
idi . Der Morgenshtern, m akale ve şiirlerden oluşan zengin içe
riği ve Çemicevsky'nin Ne Yapmalı?'sını dizi halinde basma
sıyla övünmekle birlik.Le, yalnızca geçici bi r girişimdi. Yayınını
kesmesinden iki harta sonra Fraye Arbeter Shtime'in ilk sayısı
çıktı .
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Fraye Arbeter Shtime'ın kuruluşu hareketin tarihinde bir
kilometre taşıdır: 4 Temmuz 1 890, Bağı msızlık Günü'nde yayı
nına başlayan bu gazete verdiği birkaç kısa araya karşın yakJ a
şık doksan yıl yaşadı. Aralık 1 977'de yayımına son verdiğinde,
Cahan'ın Daily Forward'ını yedi yıl geride bırakarak, dünyada
ki en eski Yiddi şçe gazete durumundaydı. Fraye Arbeter Shti
me Amerika'daki Yahudi işçi hareketinde yaşamsal bi r rol oy
nadı. Uzun yaşamı boyunca Yiddi şçe radikal gazeteciliğin
tarihindeki en iyi yazarlara ve şairlerin bir bölüm üne sayfaların
da yer vermiş böylece oldukça yüksek bir edebi standan tuttur
m uştu.ıs
32 Yahudi işçi derneğini temsil ettiği iddiasındaki Fraye
A rbeten Shtime 1 84 East B roadway'de haftalık olarak yayım
l anıyor; bi r işçi gazetesi, radikal düşünce dergisi , edebi bir der
gi ve halk üniversi tesi olma özelliklerini taşıyordu. Most ile
K ropotkin'in m akalelerine, Turgenyev'in Arife'sinin çevirileri
ne, doğa ve topl um bi limlerinden alınan malzemelerin (Marx.'ın
Kapital'i dahil) halkın anlayacağı biçimindeki özetlerine,
Edelstadt, Rosenfeld ve Joseph Bovshover'ın şiirlerine yer veri
yor; sağlığa zararlı işyerlerinin sefaletini ortaya döküyor; açlı
ğın, yoksull uğun, sömürünün ve baskının ortadan kalkacağı sı 
nıfsız ve devletsiz bir altın çağın gözalıcı imgelerini
resmediyordu. Edelstadt, kahramanlıklan yla haia güçlü bi r esin
kaynağı olan Haym arket şehitleri ne adanmı ş bir dizi şiir yaz
m ıştı. Parsons'un darağacındaki son sözleri " Halkın Sesi İşitil
sin ! " gazetenin başlığının yanında yer alıyordu.
Makalelerinde çeşitli konulara eğilen gazetenin i lk yayın yö
netmeni Roman Lewis de düzenli olarak yazmaktaydı . Rusçası
Yiddişçesi kadar akıcı enerjik bir genç olan Lewis, radikal top
lulukJarca sevilen bir konuşmacıydı ve gazete adına para topla
m akta oldukça başan lıydı. Bununla birlikte, henüz açığa çıkma
mış olan nedenlerden dolayı, görev süresi yalnızca altı ay
sürdü. 1 890 sonunda isti fa edip pelerinciler sendikasında bir
görev aldı ve sonradan sosyalistlerin saflanna geçti. Daha son
ral an ise politikaya dpndü ve Chicago'da Demokratların liste
sinden bölge savcı yardımcılığına seçi ldi. 26
Lewis'iı:ı ye rini alan ,,verimli denemeci ye çevirmen Dr. J.A.
Maryson, Ozgürlügün Oncüleri grubunda Ingilizce propaganda
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yürütecek kadar bu dile sahip bi rkaç kişiden birisiydi (bir baş
kası da Aleksandr Berkm an'dı). Maryson'un yerini kısa süre
sonra, göreve Cincinnati'dcn çağnlan şair David Edelstadt al
mışu. 27 İlk Yiddi şçe "işçi şairler"den bi risi olan Edelstadt ken
dini ilkin Varhayt'ta göstenniş ve sonra Yahudi i şçi sınıfının
zı rhını oluşturan Der Morgenshtern'de yazılar yaımıştı . Emma
Goldman'a göre o "büyük bir şair ve şimdiye kadar yaşamış
anarşistlerin en i yi örneklerinden biri ydL28 Kendi dizeleri nden
birinde tanımladığı gibi, bi r i li kçi , "yoksulluğun çocuğu, müca
dele hayalcisi" ol arak, şii rlerinde akıllardan çıkmayacak biçim
de dile getirdiği sağlıksız koşullardaki çalışma yaşamının sefa
letlerini ilk elden yaşamıştı . Bu şii rles ("in Kamf', "Vak.hl Oyf' ,
"Natur un Mensh" en ünlüleridir). Yiddişçe konuşan işçiler ara
sında hemen tutulmuştu. B estelenen bu şiirler pikniklerde, top
lantılarda ve Yahudi emekçilerin bi r araya geldiği yerlerde dil
lerden düşmüyordu.
Edelstadt, "sevimli idealist doğası"yla,29 varlığının i lk evre
sinde Fraye Arbeter Shtime'a apayn bi r damga vunnuştu. An
cak aktif yaşamı ansızın yarıda kesildi . O zamanlar sağlıksız
yerlerde çalışan emekçiler arasında yaygın olan tüberküloza ya
kalanınca, Ekim 1 89 1 'de görevinden aynlmak ve tedavi olmak
için Denver'e taşınmak zorunda kalmıştı . Ama hastalığı çok
ilerlemişti ; birkaç ay daha gazeteye şii rler gönderdiyse de so
nunda gµcü tükendi. Ekim 1 892'de, yirmi-altı yaşındadayken,
öldü.JO Ol ümünden sonraki bi rkaç yıl Chicago, Boston ve öbür
kentlerde Edelstadt grupl an ortaya çıktı. New York'ta Edelstadt
Şarkı Topluluğu oluşturuldu; Denver'deki Edelstadt'ın mezan
na, yeğeninin sözleriyle, "onu seven ve onun savunup aydınlat
m aya çalıştığı emekçi insanlar" yazılı bir taş dikilmişti .J ı
Edelstadt'ın ölümü Yahudi hareket açısından bir darbe oldu.
Gene de Fraye Arbeter Shtime Solotaroff ile Moshe Katz'ın
yönetiminde varl ı ğını sürdürdü. Yinni-yedi yaşında yetenekli
bir genç olan Katz, çok geçmeden, K ropotkin'in Ekmeğin Fet
hi, Jean Grave'in Can Çekişen Toplum ve Anarşi'si ve Alek
sandr B�rkrnan'ın Bir Anarşistin Hapishane Anıları da içinde
olm ak üzere çevirdiği anarşist kl asiklerle ün kazanacaktı .32 Fra
ye Arbeter Shtime anarşi stlerle sosyali stlerin ortak gazete çı kar
mak için bi r araya geldikleri Aral ık 1 899'dan bir geleneği başla-
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tarak, her aralık ayında Lower East Side'da Kefaret Günü balo
lannın yararl ılığı ve anarşistlerin örgütlü işçi lere karşı yaklaşı
m ı gibi , hareketin önündeki belli başlı sorunlann tanışıldığı bi r
konferans düzenJi yordu.33 Aynca 1 89 1 'de yayın yönetmenleri
özgürlükçü doğrultuda eğitim yapacak çocuk okullan örgütle
melerini öneren, ünlü Fransız anarşisti ve coğrafyacısı Elisee
Reclus tarafından ziyaret edilm işti.34 . .
.
Dönemin bi r başka önemli olayı, Ozgürlüğün Oncüleri gru
bunun üyelerinden Aleksandr Berkman'ın Pittsburg yakınındaki
Camegie çelik fabrikasının yöneticisi Henry Cl ay Frick'i öldür
me girişimiydi. 1 892 Homestead grevi günlerine denk gelen
Berkman'ın eylem i yoldaşlannın karışık tepkileri yle karşılaştı .
Kimileri için, örneğin Fraye Arbeter Shtime'ın sonraki yayın
yönetmenlerinden Joseph Cohen'e göre, Berkman'ın ismi "bir
tür tılsı m , esi n ve cesaret kaynağıydı ".35 Ama başkaJan olaya
eleştirel yaklaşıyorlardı. B i rkaç kişi de hareketle bağlannı ko
parmış, her yerde, ama özellikle demokratik Amerika'da terö
rizme başvurulm asını reddetmişti.
Berkman'ın eylem i sırasında Fraye Arbeter Shtime zaten
ciddi sıkıntılar içersindeydi . Yoksul işçilerin desteğine bağımlı
olduğundan daha başından beri parasal sorunlarla yüz yüzeydi.
Dizgicilerlc sürdürülen bir ücret tanışması gazetenin sıkıntıları
nı daha da ağırlaştırm ı ştı . Sonunda Mayıs 1 892'de yayımına on
ayl ığına ara vermek zorunda kaldı. Mart 1 893'te ülkede yaşa
nan bir ekonom ik bunalım sırasında yeniden yayın yaşamına
başladı. Bu kez Nisan 1 894'e kadar çıkabildi ve o tarihte yayını 
nı tekrar durdurmaya zorlandı.36
1 894'te Fraye Arbeter Shtime'ın yayınına son vermesiyle
Amerika'da Yahudi anarşizminin tarihinin ilk aşam asi sona er
mi ştir. Bir süre yaşanan duraklama döneminin ardında 1 899'da
gazetenin yeniden çıkm asıyla harekette canlanma bilşladı . B u
�_ra. dönemde. . Yahudi a.�arşizmi çok karanlık günler geçi rm i şti .
Ozgürlüğün Oncüleri , Ozgürlük Şövalyeleri ve öbür gruplar tıp
kı B i ri nci Dünya Savaşı'ndan önce yok olana kadar varlığını
ağır aksak sürdüren Uluslararası Emekçiler B i rliği gibi yavaş
yavaş sönmekteyd i ler. Gene de etkinliklerini tümü yle kesme
mi şlerdi. Eskisi kadar sık olmasa da, konferanslar ve toplantı lar
yapılı yordu. Dahası, kuzeydoğu kentlerinde yaşayan Yahudi
.
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anarşisLleri , her yıl New York'daki toplantıya delege gönderi
yorlardı.37 En önemli girişim ise, 1 895'te bürosu 202 East Bro
adway'de bulunan otuz-iki sayfal!,k aylık kültür ve edebiyat der
gisi Di Fraye Gezelsha rt'ın (Ozgür Toplum) çıkışıydı . Bu
derginin yayın yönetmeni M. Leontieff (Lev Solomon Mois
yev'in takma ismi) yirmi üç yaşında olmasına karşın, Avrupa
edebiyau konusunda oldukça bilgiliydi ve yayınına ara verme
den önce Fraye Arbeter Shtime'ada da yazılan çıkmıştı . İnşaat
mühendisi olan Leontieff daha sonraki yıllarda New York'da
Manhattan ve William sburg köprülerinin kontrol m ü hendisliği
ni yaparak kendi alanında dünya çapında bir ün kazanacaktı.
Leontieff; Maryson, Katz ve Solotaroffun yardımıyla Di Fraye
Gezelshaft'ı, önde gelen Yiddişçe anarşist yazarların m akalele�
rinin, Kropotkin, Grave, Reclus ve Sebastfon Faure gibi seçkin
Avrupalı anarşistlerin çevirilerinin yer aldığı, birinci sınıf bir
yayın haline getirmişti.38
Di Fraye Gezelshaft' ın yanısıra ülke dışından gel�rt ziya
retçiler de durgunlaşan harekete canlılık getirmişlerdi. Ozellik
le , 1 897'deki. ilk gelişinde New York ve öbür kentlerde verdiği
konferanslarda Kropotkin hareketin nabzınm güçlenmesini sağ
lamıştı. Kropotkin aynca, Solotaroffun evindeki gibi, yoldaşla
rının düzenlediği ve Dreyfus davası ile günün diğer sorunlarının
tartışıldığı özel toplantılara da katılmıştı . Mast da içinde olmak
üzere önde gelen kuramcılanndan hiçbirisi, Yahudi anarşistler
üzerinde Kropotkin kadar etkili olamamıştır. ABD'ye gelen
Kropotkin bu ülkede uzun süredir eksikliği duyulan ateşleyici
işlevini görmüştü. B ununla birlikte hareket, Fraye Arbeter
Shtime'ın beş yıllık aradan sonra yeniden yayın yaşamına atıl
masına kadar, eski sağlığına kavuşamadı. Gazete Ekim 1 899'da
yeniden çıktığında dümenin başında Saul Yanovsky vardı. Ya
novsky, yeni yüzyılın i lk yirmi yıl ını da kapsayarak 1 9 1 9'a ka
dar görevde kaldı . Bu dönem, ileride göreceğimiz gibi, yalnızca
Fraye Arbeter Shteim'ın değil , bi r bütün olarak Yahudi anar
şist hareketinin de en parlak dev rine işaret etmekteydi.
Yannovsky 1 864'tc Rusya'nın Pinsk kasabasında doğmuştu.'
Bir hahamın oğlu olduğu halde, daha çok gençken aşağılayıcı
bir dille "maskaralık" diye nitelediği dini reddetmişti .39 1 889'da
göç eniği Amerika'da daha iyi koşullarda iş bulana kadar gi yim
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sanayiinde çeşitli işlerde (göml ekçi , pelerinci, kaskctçi) çalı,ştı.
H aymarke.� şehitlerinin yazgısından derinden etkilenince Oz
gürlüğün Oncüleri grubuna katıldı. Varhayt için yazılar kaleme
alıyordu. Kendi tanımıyla "açık sözlü bir anarşist'', "terörizm ve
ayaklanma yorumcusu" oldu .40
/
Yazılarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Yanovsky Arbeter
Fraynd'ı çıkarmak üzere Londra'ya davet edi lmişti . Rudolf
Rocker'a göre onun gelişi yle Londra'nın "Yahudi işçi haraketin
de yeni bir çığır" açılmıştı .41 Parlak bir konuşmacı olan Ya
novsky, H aymarket, 1 Mayıs ve Paris Komünü anma günlerin
de kürsüyü sık sık Kropotkin, E(lico Malatesta ve Louise
Michel'le paylaşıyordu. 1 890'da Arbeter Fraynd yayımı olarak
çıkan ve anarşizmin Yiddişçe ilk anlatımı olan Vols viln di
anarkhistn? adlı ki tapçık i şçi sınıfına yönelik hazırlanmıştı .
Vols viln di anarkhistn? " Di li doğal ve canlı ydı ," di yordu
Rocker, "okıJrlannı düşünmeye zorlardı." Rocker'in kanısına
göre, Yanovsky o günlerde Whitechapel Yahudiler'i arasındaki
"konuşmada ve yazıda en yetenekli propagandacı"ydı .42
Yanovsky İngiltcre'de beş yıl geçirdikten sonra, yeniden
New York'a yerleşmek üzere A B D'ye döndü. Kısa boylu, koyu
saçl ı , bıyıklı ve keçi sakal lı Yanovsky, Northeast'in her yanında
coşkulu dinleyicilere konferanslar vererek bir kez daha Yahudi
anarşist çevrelerce aranılan kişi durumuna gelm işti . Ama Ya
novsky'nin, hareket içindeki etkisini sınırlayan olumsuz bi r yanı
vardı. Dost düşman hiç kimseden eleştirilerini saklamı yor, dar
görüşlü, alaycı ve hoşgörüsüz yapısıyla çevresine kaba davraru 
yordu. Ona çalışmalarının müsveddelerini gösteren bir genç şai
re " Kağıtları niçin boşa harcıyorsunuz?" diye soruyordu. Bir ke
resinde bir resitalin ardından piyaniste niçin keman çalmadığını
sormuştu. Piyanist "Keman çalmasını bilmiyorum," diye yanıt
layınca, Yanovsky "Peki, piyanoyu biliyor m usunuz?" diye kar
şılık verm işti.43 Joseph Cohen, böylesi iğnelemelerin Ya
novsky'e fazlasıyla düşman kazandırdığına işaret eder.44
Goldman onun "despotik yöntem ler"ini eleştiriyor Berkman ise
katı ve diktatörce" dav randığını düşünüyordu. B aşka bir yoldaşı
i se şöyle dem işti: "Zeki bir adam , ama tavırları çok kes.k in. Size
öyle bir çelme takar ki yıldızlan sayabilirsiniz!"45
Ama Yanovsky, bütün kişisel kusurlarına karşı n, oldukça
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yetenekli bir yayın yöneuneni ve yöneticiydi. Bu konuda düş
manlan bile aynı fiki rdeydi. İlk bocalama günlerinin ardından
Fraye Arbeter Shtime'ı canlandınnak üzere çağnlınca gazeteyi
sağlam bi r temele oturtmayı ve önceden sahip olmadığı bir is
tikrar kazandırmayı başannıştı. Yetenekli bir edebiyatçı gözüy
le baktığı için, gazetenin sütunlanru başanlı yazarlara ve pek
çok konuda yeni görüşlere açtı. Kropotkin, Solotaroff ve Most
gibi anarşist yazarlar' l istesine, Rudolf Rocker, Max Nettlau ,
Abraham Frunkin, Emma Goldman v e Yiddişçeyi Philadelphia
gettosunda öğrenen ve Musevi olmayan Voltairine de Cleyre gi
bi isimleri de ekledi.4 6 Kültüre aç Yahudi işçiler için August
Strindberg, Henrik Ibsen, Bemard Shaw, Oscar Wilde, Leonid
Andreyev, Ol ive Schreiner, Octave Mirbeau ve Bemard
Lazare'ın çevirilerini yayımladı . Aynca katkılanyla Fraye Ar
beter Shtime'ı zamanının en çok okunan gazetelerden biri du
rumuna getiren Avrom Reisen ve H. Leivick gibi dikkat çekici
Yiddişçe yazarlara da yer verdi. Yanovsky'nin sütunu "Oyf der
Yakh" (Gözlem), çarpıcı espri leriyle ün kazanmış bu sütunun
tutkunu okurlar oluşmuştu.47 Konunun uzmanı birinin görüşüne
göre Fraye Arbeter Shtime Y anovsky yönetiminde "Yiddiş
edebiyatında imrenilecek bir yere gelmişti .48 Tirajı hızla yükse
lerek Biıinci Dünya Savaşı'nın arifesinde yinni bini aşmıştı.49
Yanovsky'nin Fraye Arbeter Shtime'a yeni bir yön verdiği
de eklenmelidir. Gazete, 1 894'te yayımına ara venneden önce,
altın çağın çok geçikmeden geleceği umuduyla doluydu. Varo
lan sistemin kökten bi r devri mle baştan aşağı yıkılmasını savu
nuyor kısmi refonnlan küçümsüyordu. Yanovsky'nin kendisi,
Yahudi yoldaşlannın çoğu gibi , Johann Most'un ateşli bir öğ
rencisi ve eylemli propagandanın savunucusuydu.50 Ama artık,
1 880'1erin ve 1 890'lann vahiylere dayalı özlemleri, toplumsal
devrimin elinin kulağında olduğu ve şiddete başvunnaktan kaçı
nılamayacağı inancı , sönmeye yüz tutmuştu. Yanovsky'nin var
dığı sonuca bakarsak, toplumsal sorunlann çözümü için anarşiz
min daha yapıcı bir yaklaşım göstennesi gerekiyordu.
Terörizme benliğinin her teliyle karşı çıkmaya başlamıştı. Bir
dostunun sözleri yle, ona göre anarşizm bombalann değil insan
onuru ve işbirliğinin, sevginin ve kardeşliğin felsefesi"ydi.51
Fraye Arbeter Shtime'da beli rtildiği şekliyle, "doğrudan ey-
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lem" anık şiddcl ya da yıkıcı lık deği l, lam lersine, özgürlükçü
okullann oluşturul m as ı , işçi scndikalann güçlendiri lmesi, her
türden kooperati f örgüllcrinin kurulması anlamına gel iyordu.52
J 90 J 'de Başkan McKiııley'in öldürülmesini öfkeyle karşılayan
Yanovsky, anarşizmin uyumu ve "insanlar arasında banş"ı her
şeyden çok istediğinde ısrarcıydı. B una karşın o sıralar 1 85
Henry Street'te bulunan Fraye Arbeter Shtime'ın bürol arı sar
hoş kalabal ı klarca işgale uğrayıp daımadağın edilmiş, Ya
novsky de dövülmüştü.53
Daha pragmatik ve daha az Donkişotçu bir tutuma kaymanın
bir başka işareti, oluşum döneminde hareketin en çarpıcı özel
liklerinden birisi olan din-karşıtı ajitasyonun yumuşatılmasıydı.
Bir bildiride yazıldığı haliyle, "geçmiş günahları için oruç tutup
kefaret ödemektense dans edip eğlenmeyi tercih edenler" için
Kefaret Günü !;>aloları yine yapılmaktaydı.54 Ama yeni yüzyıla
gi rilmeden öncekiler kadar yaygın olmadığı gibi, şevkle yürü
tüldüğü de kuşkuludur. 1 903 ve 1906 yıllan arasında Kişinev
ve öbür Rus kentlerinde gerçekleşliri len programların pek çok
Yahudi anarşistin köklerine dönmesinde ayıltıcı bir etkisi ol
muştu. Israel Kopcloff bu durumu, Kişinev'den sonra "benim
eski kozmopolitçiliğim, cntemasyonalizmim ve benzer görüşle
rim, dibi delinen bir varilin içindekiler gibi bi r çırpıda yok olup
gilti"55 sözleriyle ifade ediyordu. Ha'reketin en sadık kişi lerin
den Hillel Solotaroff yeniden uyanan ulusal duygularla, tıpkı
Rusya'daki bir gencin heyecanıyla himayesinde Amerika'ya göç
etmiş old�ğu Am Olanı (Ebedi Halk) kolonisine katılmıştı. Oz
gürlüğün Oncüleri çağının eski tüfekleri olan Kopcloff ve Mos
he Katz, Yahudilerin hayatta kalabilmelerinin tek yolu olarak
gördükleri Siyonizm'e yönelmişlerdi.-56
Daha Pragmatik bi r yaklaşımın kendini gösterdiği bir başka
alan da işçi hareketiydi. Anarşistler Yanovsky döneminde, cill
cilik ve sigara yapımcıl ığından ter1.ilik ve boyacılığa kadar Ya
hudi işçilerin çalıştı rıldığı tüm iş __ kollanndaki sendikaların ör
gütlenn�esinde yer almışlardı. Ozellikle Uluslara�ası Kadın
Giyim işçileri Birliği ile Amerika Birleşik Giyim Işçileri'nde
grevlerde, rüşvetle mücadelede ve bürokrasinin kayıtsızlığına
ve ayrımcılığa karşı savaşla akti f görevler üstlendiler.
Ama Lüm bu militanca çalışmalarına karşın anık geçm işteki
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gibi kısmi ekon omik k�zanımlan küçümsemiyorlardı, Rockor,
"Eski slogan ' Kötü, En iyisidir' yanlış bir varsayıma dayanıyor
du. Tıpkı talep işçilerden geldiği halde, birçok radikalin, prole
terya'nın aklını çelip toplumsal kurtuluşa giden yoldan saptıra
cağı gerekçesiyle, işçilerin yaşam düzeylerindeki gelişmeye
karşı çıktıkları "Ya Hep Ya Hiç" sloganı da yanlıştı. Bu slogan
lar toplumsal mücadele tarihinin deneyimlerine ve insan psiko
loj isine de aykırıydı. Daha iyi bir yaşam düzeyi için mücadele
de pişmeyen halkın, toplumsal kurtuluş mücadelesine soyuna
bilmesi mümkün değildi"57 diye yazıyordu.
Bu yeni tutum gözönüne alındığında, anarşistlerin ABD ve
Kanada'da sosyalist-yönelimli bir Yahudi kardeşlik topluluğu
olan ve çalışmalarının ağırlığını yaşam sigortasına, hastalık ve
kaza yardımlarına, eğitim ve kültür programlarına veren İşçiler
Ç evresi'nde akti f bir rol oynamaları şaşırtıcı gelmemelidir. 58
1 920'lere ulaşıldığında, New York'daki Naye Gezelshaft Şube
si, Philadelphia'daki Radical Library Şubesi, B altimore'daki
Frayhayt Şubesi ve Los Angcles'daki Kropotkin Şubesi de için
de olmak üzere yirmiyi aşkın anarşist şube kurulmuştu.
Aynca Yahudi anarşistler, her alanda kooperatif çalışmaları
na girişmişlerdi. Bunların en dikkat çekicileri, New York'un
Pennsylvania istasyonu yakınındaki Uluslararası Kadın Giyim
İşçileri �irl iği'nin ve Lower East Side ile Bronx'daki Birleşik
Giyim Işçileri'nin konut . . kooperatifleriydi . Philadelphia'da o
günlerde dağılmış olan Ozgürlük Şövalyeleri'nin üyelerinden
Chaim Weinbcrg, konferanslar düzenleyen, yayın dağıtan, koo
peratif ayakkabı dükkanı ve fırını açan ve yaklaşık dokuz-yüz
yeni üyesi bulunan Yahudi İşçileri Kooperatif Birliği'ni örgütle
mişti.59 Aynı şekilde, kurucularının çoğunluğunu Yahudi anar
şistlerin oluşturduğu New Jersey'deki Stelton kolonisi de, Fran
cisco Fcrrer'in Barcelona'daki Escuela Modema'sını örnek alan
bir çocuk okulunun yanı sıra, kooperatif yiyecek m ağazasına,
giyim fabrikasına ve ucuz taşımacılık hizmetine sahipti.6()
Yanovsky çağı, Yahudi anarşizminin Amerika'nın her tara
fında hızlı bir genişleme gösterdi. Fraye Arbeter Sht.ime'ın ye
niden çıkışını izleyen günlerde yeni gruplar fışkırdı, yeni yayın
lar doğdu ve hareket en olgun aşamasına ulaştı. Yalnızca New
York'ıa 1 900 ile 1 9 1 8 yıllan arasında toplam üye sayısı beşyüzü
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bulan en az on Yahudi grubu oluşmuştu.61 1 905 Devrimi'nin ar
dından Rusya'dan gcl�n yeni bir göç dalgasıyla, benzer bir ge
lişmeye öbür kemlcrde de rastlandı. Aralık 1 9 1 O'da, kentin baş
lıca Yahudi grubu olan Özgürlük Şövalyelcıi'nin yerini alari
Radical Library tarafından Philadelphia'da düzenlenen kurul
tayda Yahudi Anarşist Federasyonu. (Federirte Anarkhistishe
Grupen in Ameıike) kuruldu. 62
Yahudi gruplann çoğalması Yiddişçe anarşist yayınların art
m asıyla elele gidiyordu. Aşağıdaki listenin gösterdiği gibi,
ABD'de çıkan yinni Yiddişçe anarşist yayından onikisi yi nnin
ci yüzyılın ilk yirmi yılında yayınlanmıştı.
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ABD' DEK İ Y İ DD İ ŞÇE A NARŞ İ ST YA VIN LAR
- Di A bend Tsaytung. New York, 1 906. Günlük. Yayımla
yan. Fraye Arbeter Shtime. Yayın yönetmeni Saul Yanovsky.
Der Anarkhist. Philadelphia, 1 908. Aylık. Yayımlayan.
Anarşist Komünistler Grubu.
- Behind the Bars. New York, 1 924. Yayımlayan Anarşist
Kızıl Haç Derneği . İngilizce ve Yiddişçe. Yalnızca bir sayı çık
mıştır (Ocak 1 924).
- Broyt un Frayhayt. Philadelphia, 1 906. Haftalık. Yayın
yönetmeni Joseph J. Cohen.
- Fraye Arbeter Shtime. New York, 1 890- 1 977. Haftalık,
sonra onbeş günlük ve aylık. Yayın yönetmeni David Edelstadt,
Saul Yanovsky vd.
- Di Fraye Gezelshaft. New York, 1 895- 1 900. Aylık. Ya
yın yönetmeni M. Leontieff.
- Di Fraye Gezelshaft. New York, 1 9 1 0- 1 9 1 1 . Aylık. Ya
yın yönetmeni Saul Yanovsky.
- Di Fraye Tsukunft. New York, 1 9 1 5- 1 9 1 6. Düzensiz. Ya
yımlayan Amerika Anarşist Federasyonu.
- Dos Fraye Vort. New York, 1 9 1 1 . Aylık. Yayımlayan
Amerika'daki Federe Anarşist Gruplar. Yayın yönetmeni J.A.
Maryson.
- Di Frayhayt. New York, 1 9 1 3- 1 9 1 4 . Aylık. Yayımlayan
Amcrika'daki Federe Anarşist Gruplar. Yayın yönetme.n i L. Ba
rone.
- Frayhayt. New York, 1 9 1 8 . Aylık. Yayın yönetmeni Ja
cob Abrams vd.
- Lebn un Kamf*. New York, 1 906. Yayın yönetmeni Juli
us Edelsonn.
- Der Morgenshtern. New York, 1 890. Haftalık . . Yayın yönetmeni Abba Braslavsky.
- XDi Shtime fun di Rusishe Gefangene"'. New York,
1 9 1 3 - 1 9 1 6? Aylık. Yayımlayan Anarşist K ızıl Haç. Yayın yö
netmeni Aleksandr Zager.
- Der Shturm*. New York, 1 9 1 7- 1 9 1 8 . Onbeş günlük. Ya
yın yönetmeni Jacob Abrams vd.
- Di Sonrayz Sht ime. Al icia, Michigan, 1 934. Yayımlayan
-

·
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Sunrisc Kooperati f Çiftl iği Topluluğu. Yalnızca bir sayı çıkmış
ur ( 1 9 Mayıs 1 934).
- Tfileh Zakeh. New York, 1 889- 1 893. Yıllık olarak (Kefa
ret Günü'nde) Özgürlüğün Öncüleri Grubu tarafından çıkarıl
mıştır.
- V.!J rhayt. New York, 1 889. Haftalık. Yayımlayan Özgür
lüğün Oncüleri Grubu. Yayın .yöneuneni Joseph .Iaffa.
- Der Yunyon Arbeter. New York, 1 925 - 1 927. H aftalık.
Yayımlayan Anarşist Grup, 1 . 1 .G.W.U. Yayın yöıictmeni Simon
Farber.
- Zherminal*. Brooklyn, N.Y., 1 9 1 3- 1 9 1 6? Yayımlayan
Germinal Grubu. Yayın yöneoneni Zalman Deanin. (Bu dergi
lerin kopyalarını bulamadım.)
Yanovsky, Fraye Arbeter Shtime'a ek olarak, yeni gazete
lerden ikisinin de yayın yönetmenliğini üstlenmişti. Bunlardan
birincisi olan Di Abend Tsaytung Abraham Cahan'ın çıkardığı
başarılı Jewish Daily Forward'a rakip olması düşünülmüştü.
Ama yeterli coşku ve özden yoksun kalınca ancak iki ay daya
nabildi. İkincisi olan ve 1 890'lann kalıplaşmış ismini taşıyan
aylık edebiyat dergisi Di Fraye Gezelshaft daha dayanıklı çık
mış, yayımını bir buçuk yıl sürdürmüştü. Her şeye karşın Yahu
di dergileri içinden en dayanıklısı Fraye Arbeter Shtime·di.
Bunun1a birlikte, öğrenme ve yükselme tutkusu anarşist ba
sını kontrolsuz bir hıza sürüklemişti . Gazetelerin ve dcrgile,rin
yanısıra, matbaalar kitap ve broşür seliyle dolup taşıyordu. Or
neğin, New Jersey, Newark'taki Fraye Arbeter Ferlag, Kro
potkin, Malatesta ve öbür önde gelen anarşist yazarların Yiddiş
çe çevirilerini yayımlam ış;Brooklyn'daki Germinal Publishing
Association Kropotkin'in Gençliğe Ça grı 'sının yeni bir Yiddiş
çc çevirisini basmış; Winnipeg'deki Fraye Gezelshaft Grubu
K ropockin'in Sosyalist Evrimde Anarşizmin Yeri 'nin Yiddiş
çe baskısını çıkarmış; New York'taki Broyt'un Frayhayt Bibli
otek' ini , Yoltairine de Cleyrc'nin Doğrudan eylem ' ini , Maria
Goldsmith'in Anarşizm ve Devrimci Sendikalizm'ini ve
1 909'da ölüme mahkum edil ip hücresinde intihar eden Rus
anarşisti Manrayona Prisianjniuk'un duruşma salonundaki ko
nuşmasını yayımlamışıı .63 H em çocuklar hem de yetişkirılcr
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Darwin'i , Spencer'i ve öbür ünlü bilimcilerle yazarları su gibi
yutuyorlardı. "Aklınızdan çıkarmayın" diye bağırıyordu New
York polis müdürü. " Herbert Spencer, çocuklar için peri masal
larına tercih ediliyor.64 Yahudi anarşistleri bilgi açlıklarını do
yurmak için çeşitli şehirlerde kütüphaneler, okuma odaları ve
edebi kulüpler örgütlerlerken, Lower East Side'da sadık bir
anarşist ·ve kitap hastası olan Max Maisel'in kitapçı dükkanı en
telektüel etkinliklerin merkezi haline gelmişti. Burası Yiddişçe
radikal yapıtlarla doluydu. Bunların bir bölümünü (Kropotkin,
Thoreas, ve Oskar Wild gibi yazarlardan) kendisi basmışu. 65
Kropotkin, Yahudi izleyicilerinin putlaştırdığı en popüler
anarşist yazardı. 1 90 1 'de ABD'ye yaptığı ikinci ziyarette çeşitli
şehirlerde çok kalabalık dinleyici topluluk.lan önünde konfe
ranslar veımişti, bununla birlikte, 5. Bölüm'de dikkat çekildiği
gibi, Fraye Arbeter Shtime birkaç fotoğrafıyla bir ek bölüm
çıkarmayı· önerdiğinde, Yanovsky "bir ikon" haline getirilmek
istemediğini , söyleyerek redetmişti.66 Yahudi anarşistler İngilte
re'ye dönen Kropotkin'e Rusyada gelişmekte olan anarşist hare
kete yönelik etkinliklerini desteklemek amacıyla para gönder
mişlerdi. l 905'te devrim patlak verdiğinde, bu doğrultudaki
çabalarını iki katına çıkararak Rus anarşist basınını destekledi
ler ve Amerika'ya para toplama gezisine çıkan bir dizi Rus dev
rimcisini (Nicholas Çaykovsky, Maksim Gorky, Gregory Ger
şuni, Katirena Breşkovskaya, Chaim Jitlovsky) bağırlarına
bastılar. 67 l 907'de devrim bastırılınca, politik mahkOmlara yar
dım göndermesi için bi r Anarşist Kızıl Haç örgütlendi. New
York'ta merkezi, Phi ladelphia, Baltimore, Chicago ve Detroit'te
şubeleri bulunan bu örgüt, çağrılar yapıyor imzaya dilekçeler
açıyor, hapishane ve sürgündeki Rus devrimcilerine para ve gi
yecek toplamak amacıyla yemekler ("köylü baloları" ve
"mahkum baloları") düzenliyorlardı .68
Yahudi anarşistler Rusya'daki gelişmeleri tutkulu bir ilgiyle
izlemeyi sürdürürken dünyanın başka yerlerindeki sorunlarla il
gilenmeyi de göz ardı etmiyorlardı. Denjino Katalcu ve anarşist
arkadaşlarının Tokyo'da 1 9 1 1 'de idamını protesto ettiler.
1 9 1 2'de Massachusetts, Lawrence'deki, 1 9 1 3'te New Jersey, Pa
terson'daki tekstil gr�vcilerini desteklediler. Meksika Devrimi
için para topladılar. Ozelli klc güney Kaliforniya'da Ricardo ve
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Enrique Flores Magon'un önderl ik ettiği harekete parasal destek
sağladılar. Daha önce yaptık.lan gibi kendi gazeteleri ve dergi
leri yararına piknikler, geziler, konserler ve tiyatro temsilleri
düzenlediler.
Bu yıllarda 1 8 Man, 1 Mayı s ve 1 1 Kasım, anarşist takvimin
kızıl harfli günleri ydi . 7 Aralık 1 9 1 2'de yukarda da belirti ldiği
gibi Camege Hall'da Emma Goldman'ın Mother Earth'ü ile
Fraye Arbeter Shtime ortaklaşa Kropolkin'in onuruna yetmi
şinci doğum günü kutlaması düzenlediler. Fraye Arbeter Shti
me Kropotkin'in yaşamını ve fikirlerini içeren özel bir sayı çı
karırken; Kropolkin'in yapıtları da içinde olmak üzere anarşist
ve sosyalist klasiklerin Yiddişçe çevirisini yayınlayan bir Kro
potkin Edebiyat Derneği (Kropotkin Literatur-Gezelshaft) ku
rulmuştu. Hem sekreterliğini hem de saymanlığını J.A. Mary
son'un yaptığı ve katılanlar arasında Max Maisel'in de
bulunduğu demek ülkenin her yanındaki Yahudi gruplarından
üyeleri bağrında topluyordu. Kuruluşunun ilk on yılı içinde
Kropolkin'in yedi cilt kitabını, Bakunin'in bir ciltlik derlemesi
ni, Marx'ın üç ciltlik Kapital'ini Proudhon'un Mülkiyet Ne
_dir?'ini, Stimer'in Ego ve Ken d isi ni çıkartrnıştı .69
Birinci Dünya Savaşı'nın patlamasıyla anarşist hareket kritik
bir döneme girdi. Kropotikn'in, Alman militarizminin Avru
pa'daki toplumsal ilerlemeye ölümcül darbeler indireceğinden
korkarak Antaiıt'ı desteklediğini açıklaması Fraye Arbeter
Shtime'da sert tartışq:ıalara yol açarak arkasında asla kapanma
yan yaralar bıraktı . ünceleri savaşa karşı çıkan Yonavski, Jo
seph Cohen, Aleksandr Berkman, Emm a Goldman ve Atlan
tik'in iki yakasındaki öbür önde gelen anarşistlerle birlikte,
bütün savaşların sorumluluğunun "yalnızca Devlet'in varlığı "na
bağlı olduğunu bildiren, savaş üzerine bir uluslararası manifes
to i mzalamıştı.70 Bu arada gazetesini de sorunla ilgili farklı gö
rüşlere açtı. Ama daha sonra, Kropotkin'in etkisiyle, tavrını
Müttefikler'den yana değişirdi .71
B olşevik Devrimi bir başka sert tartışmanın kaynağını oluş
turdu. Elbette bütün anarşistler, ABD'nin de benzer bi r toplu m
sal ve politik altüst oluş geçireceğini umarak, çarlığın yıkılışını
sevinçle karşılamışlardı.72 Ama Bolşevikler'in Kasım l 9 l 7'de
iktidarı ele geçirmeleri karışık tepkiler doğurdu. Goldman, Le'
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nin ile Troçki'yc övgüler düzerken (" kişi likJeri, ileriyi gören ba
kışları ve keskin devrimci anlayışlan yla dünyayı dehşet içinde
bırakan insanJar" diyordu), Yanovsky, Lenin'i bir "Mephistop
hclcs" olarak görüp eleştiriyor ve Rusya'da geleceğini kararta
cak yeni bi r dikLaLörlüğün kurulacağı öngörüsünde bulunuyor
du.73
Bu Lanışmalann tam onasında Yanovsky Fraye Arbeter
Shtime yayın yöneunenJiğinden istifa etti. Anarşizmin (yıl
1 9 1 9'du) zor günleri başlamıştı . Savaş sırasında ve savaşın he
men sonrasında gündeme gelen baskılar ve sürgünJer, hareketi,
Goldman ve Berkman'ın da içlerinde olduğu en bağlı eylemcile
rinin bir bölümünden yoksun bıraktı. Komünizmin çekim gücü
de Anarşizme güç kaybettirmekteydi. Pek Çok kişi Rus Devri
mi'ni işçilerin altın çağına adım olarak görüyor ve anayurtlarına
akın edi yorlardı (ama onlan bekleyen hapishanelerde kaybol
mak ya da gizli polisin elinde ölmekti) ABD'ye göçün azalması
ve Doğu Avrupalılar'a ülkeye girişte konan kısıtlamalar, Yiddiş
çe konuşanlann sayısındaki artışı azalttı . Bu arada, eski anar
şistler kuşağı da yok olmaya başlamış ABD'de doğup büyüyen
yeni kuşaklar Amerikan yaşam tarzını benimsemişlerdi. Böyle
ce hareket bir daha toparlanamayacağı bir durgunluk dönemine
sürüklendi .
Yanovsky, Fraye Arbeter Shtime den aynldıktan sonra,
Uluslararası Kadın Giyim İşçileri Birliği'nin haftalık Yiddişçe
organı olan Gerekhtikayt'ın (Adalet) yayın yönetmenliğini üst
lendi ve bu görevi l 926'ya kadar sürdürdü Gerekhtikayt onun
yönetiminde "Amerika'daki en canlı ve en iyi hazırlarıarı işçi ga
zeteleri "nden biri haline geldi .74 Onun ayrılmasıyla zor bir dö
neme gi ren Fraye Arbeter Shtime ise bir yazı kurulu tarafın
dan yönetiliyordu. Okurlan azalmış, eski mali sorunlar yeniden
başgöstcrmişti. Bu tür sorunJan ele almak için 1 9 1 2'de yeni bir
Yahudi Anarşist Federasyonu, (Yiddişce Anarkhistishe Federat
sie fun Amerike und Kenede,) kurulmuştu. Bu federasyon çeşit
li çağnlar çıkanyor, düzenlediği piknik ve şölenlere Kuzey
Amerika'nın dön bir yanından insanlar katılıyordu. 1 920'lerin
onalanna gelindiğinde gazete yeniden iki ayağı üzerinde dura
bilmeye başlamıştı.
Federasyon Yanovsky'nin yerini almak üzere, güçlü ve yete·
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neJ.; li bir kişi olan Joseph Cohen'i seçti. Cohen göreve l 923'te
başladı. Philadelphia'lı bi r sigara işçisi olan ve anarşizme Vol ıa
i rine de Cleyrc'ce kazandı rılan Cohen, Yahudi hareketinin önde
gelen kişileri nden bi ri olmuştu. Radical Library Grubu'nun ve
Philadelphia Modem Okul u'nun itici gücü olmasının yanı sıra,
New Jcrsey'deki Stelton kolonisinin ve sonralan Michigan'daki
Sunrise kolonisinin kuruculuğunu da yapm ıştı . Aynca, döıı ki
tabın (Amerika'daki Yahudi anarşizmi üstüne bir tarih çalışması
da dahil)75 ve çok kendisinin önemli rol oynadığı birçok olayı
konu alan sayısız makalenin yazanydı .
Ama Cohen'in kişiliğinin sivri bi r yanı vardı. O da Ya
novsky gibi pek çok yoldaşını kızdıran bir hoşgörüsüzlük, hatta
kibirl ilik içindeydi . Aleksandr Berkman onu da diktatörce dav
ranışlarla suçluyordu. Michael Cohn için " Yaptığı işin selameti
için demokrasiden değil, otokrasiden yanadır" diyordu. Y i ne
B_ç rkman'a göre, Cohen net bir bakış açısından da yoksundu:
"ünce bir anarşist gibi ardından bir parlamenter gibi yazar, in
san onun neyi savunduğunu anlayamaz. Yönetmenliği boyunca
F.A .S.'nin gerçek ve belirgin bi r çehreden yoksun kaldığını dü
şünüyorum. Bu da bir gazete için hiç de hoş deği l. "76
Berkman'ın değerlendirmesinde pek haklı değildi. Cohen'in
döneminde Fraye Arbeter Shtime, Y anovsky dönemindeki ka
dar olmasa bile, yine yüksek bir gazetecilik düzeyi tutturm uştu.
Seçkin yazarların (Berkman, Goldman., Nettlau, Rocker, Maxi
moff ve Voli n) denemeleriyle makalelerine yer veriyor, hem
Amerika'daki hem de ülke dışındaki anarşist hareketin bilgi de
posu özelli ğini koruyordu. Aynca, yıldönümü sayılan ve özel
ekler 77 i le Yiddişçeyi iyi bilmeyen genç okurlar için hazırla
nan, ama ömrü uzun sürmeyen, bir İ ngilizce sayfa78 içeriyordu.
Netüau'nun Errico Malatesta'sı ( 1'924) ve Berkman'ın Şimdi
ve Sonra : Komünist Anarşizmin ABC 'si ( 1 929) gibi İ ngilizce
kitaplar ve broşürler de basmıştı.79
Yahudi anarşistler, bunlann dışında, 1 92 l 'de kuramcıl annın
ölümünden sonra kurulan Moskova'daki K ropotkin Müzesi'ne
para gönderm işlerdi.SO Ayrıca aralannda Nenl au, Malatesta ve
Volin'in de olduğu yaşlı anarşistler için aynlan bi r fona I<..atkıda
bulunmuşlarıı ı ve anarşist hareket üstünde bir başka H aym arket
etkisi bırakan Sacco ile Vanzcni 'nin yargılanmalarına karşı dü-
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zenlenen toplantı ve protesto gösterilerine katılmışlardı. Dahası,
1 923 i le 1 927 arasında konüni stlcrin giyim sendikalarını ele
geçirmelerini önlemek için eski rakipleri sosyalistlerle güçlerini
birleştirmi şlerdi.. Bu amaç doğrultusunda Uluslararası Kadın Gi
yim işçi leri Birliği'nin Anarşist Grubu, sendikanın parti deneti
minden kurtulmasını isteyen ve konünist yetkililerin "kibirliliği
ni"ni (khutspah), seçim hileleri ni , kabadayılık ve "gangster"ce
yöntemlerini m ahkum eden, Der Yunyon Arbeter (Sendika İş
çisi) adlı haftalık bir gazete çıkartmıştı . 82
Anarşistler, itti fak yapuklan sosyalistlerin yardımıyla komü
nistlerin giyim sendikalarını ele geçirme çabalarını önlemeyi
başardılar. Ama bu süreçte sendika hiyerarşisinin ağına düştü
ler. Gerçekten de kimi anarşistler sendika yöneticiliğine gelmiş
ti.. Morris Sigman ILGWU'nun başk�nı olurken, Rose Pesotta
ve Anna Sosnovksky başkan yardımcılıklarını almışlardı. Ya
novsky, önceden görmüş olduğumuz gibi, sendika gazetesi Ge
rekhtikayt'nın yayın yönetmenliğini yapmaktaydı. Daha sonra
onun yerini bi r başka anarşist, Der Yunyon Arbeter'in eski ya
yın yönetmeni , Simon Farber almıştı. Bu gelişmeler, Yahudi
anarşizminin yüzyılın başlarında yöneldiği daha pragmatik, d a
ha az militan bir yapılaşmanın birer evresiydi. Eskiden refor
mizmi mahkum eden anarşistler, artık uzlaşmacı bir tutum için
deydiler. Kim i leri Sovyet Rusya'dak.i gelişmeler ışığında
devrimin yararl ılığını bile sorgulamaktaydı . 83
Bu süreç, çok sayıda Yahudi anarşistin ilk kez (Roose
velt'ten yana) oy kullandığı l 930'lann New Deal'ı sırasında,
hızlandı. Böylece Yahudi anarşizmi devrimci, düzen-karşıtı
kimliğini yiti ri yordu. Anarşistler, sosyalistlerle, komünistleri
uğrattıkları yenilgiden sonra da dostluklarını sürdürdüler. Fraye
Arbeter Shtime, bi r yandan Haymiırket ve Paris Komünü'ne
olan bağlılığını sürdürü rken öte yandan dergiyi abonelerle, 1
Mayıs'ta, Emek Günü'ndc, öbür özel günlerde verdiği reklam
larla ve yıllık bağış toplama yemekleriyle destekleyen Karışık
Giyim İşçileri Birliği'ni ya da ILGWU 'yu eleşti rmekten de sakı
nıyordu.
Yahudi anarşistlerin 1 920'1er ve l 930'lardaki ilgi alanlan
sosyali stlerin ve liberallcrinkinden çok farklı değildi. Bunlar iki
savaş arasında dünyanın yüz yüze olduğu çok çeşitli sorunları
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kapsıyordu: Bolşevik diktatörlüğün gelişmesi, Mussolini ve
Hitler'in yükselişi, Avrupa'daki politik sürgünlerin kötü duru
mu, Sacco ile Vanzeni'nin öldürülmeleri , şiddet, devrim ve sa
vaş gibi . . . Anarşistler kısa bir süre için İspanyol Devrimi'yle co
şup davalannın yeniden canlandığı umuduna kapıldılar. Ama
Franco'nun 1 939'daki zaferi ölümcül bir darbe oldu. Umutlar
acı bir hayal kınklığına dönüştü. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkışı
ve Avrupa'da Yahudilere yönelik katliamlar pek çok kişiye çıl
gınlık gibi görünüyordu. 1 933'te Nazi Almanyası'ndan kaçarak
Ameri ka'ya sığınmış olan Rockcr, özgürlüğün yaşayabilmesi
için, Hitler'in silah gücüyle yenilmesinin zorunlu olduğuna
inanmaktaydı artık. Rocker, Kmpotkinden, daha çeyrek yüzyıl
önce Alman militarizmi ve onun her şeyi tektipleştirmesi konu
sunda "olaylan benden ve başkalanndan daha iyi değerlendiri
yordu" diyerek söz ediyordu.84
Bu arada, Fraye Arbeter S htime'ın yayın yönetmenliği el
değiştirm işti. Joseph Cohen 1 932'de Michigan'da Surise koloni
sini kunnak üzere aynlmış85 onun yerine Yanovsky, Michacl
Cohn ve Abraham Frumkin'in de içinde olduğu bir yazı kurulu
geçm işti. 1 934'tc atanan yeni yayın yönetmeni Mark Mratchny
1 940'a kadar görevde kaldı. Rus Dcvrimi'nc katılmış olan ve
Berkman ile Goldman'ın yakın dostu Mratchny, iyi eğitim gör
müş zeki biriydi. Psikoanaliz okumuştu ve pckçok dil biliyordu.
Kısaca görevinin gerektirdiği niteliklere fazlasıyla sahipti . '(a
kından ilgilen.diği İspanya'daki gelişmelere gazetesinde geniş
yer vennişti. Ispanya'nın yenilgisi üzerine duygularını " benim
için yıkıcı bir hayal kınklığı " sözleriyle dile getirmişti . Yenilgi
nin ardından anarşizm ona içi boş bir kabuk gibi görünmeye
başlamıştı: " Kendimi boş bir sinagogtaki hahamlar gibi hisset
tim . Bunun üzerine Fraye Arbeter Shtime'dan ve hareketten
çekildim. " 86
.. 1930'ların şonu Saul Yanovsky'nin ölümüne de tanık oldu.
Ozgürlüğün Oncüleri grubundan hayatta kalanların sonuncu
lanndan olan Yanovsky I 880'lerden beri anarşist hareketin için
deydi . Fraye Arbeter Sh t ime'daki yayın yönetmenliği dönemi
Yahudi hareketinin doruk noktasına çıktığı günlerdi. 1 920'1er
ve 1 930'larda, gazetesi için para toplamak amacıyla kıyı boyun
ca dolaşıp konferanslar venniş, hareketin içindeki etkinliğini
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sürdürmüştü. Gücü tükenmeye yüz tutmuştu ama dili her za
manki gibi keskindi. "Yanovski yaşlanıyor ve sinikleşiyor," di
ye yazm ışu Michael Cohn 1930'da Berkman'a. " Her şeye ve
herkese açıkça küfür edip l anetler okuyor." 87
Yanovsky 1 938'de, K alifomiya'ya kadar gittiği son büyük
konferans gezisine çıku. Onunla yanın. yüzyıl önce Londra'da
karşılaşmış ve onu "yaşamı mda karşılaştığım en harika genç
adam " diye düşünen Thomaz H . Bell, Yanovsky Los Ange
les'da konuşurken yanı başındaydı. Bell'in o anda gözlemlediği
Yanovsky, "davranışlan tuhaf ve dili yer yer senleşen, ürkek bir
adam"dı. "Ama onu kollanma aldım ve bağrıma bastım, en sı
cak duygularla sarkık yaşlı yanaklarından öptüm. " Bell devam
eder: "Yaşlandığımızda huysuz, kör, sağır, topal ve astımlı olu
yoruz. Bizim hareketimiz de şimdi bütün dünyayı kaplayan dev
bir gericilik çağında tümüyle ezilmiş durumda. Ama ah, genç
hareketimizin şanlı günlerine ve şanlı yoldaşlarımıza dönüp
baktığımda, derinden etkileniyor ve gururlanıyorum . "88 Tütün
tiryakisi olan Yanovsky enesi yıl akciğer kanserinden öldü.
Ama Fraye Arbeter Shtime yeni yayın yönetmenlerinin ba
şanlı çalışmalarıyla yaşamını sürdürdü. Mratchny'den sonra
Gustav Landauer'in sadık bir izleyicisi olan Dr. Herman Frank
geldi. Onu, eskiden Londra hareketinin aktif unsurlarından Solo
Linder ve Birinci Dünya Savaşı günlerinde eski bir Woobbly ve
anarko-sendikalist olan isi do re Wisotsky izledi. Yıllar geçip
okurlar azaldıkça. gazete de giderek yaşlanma belinileri göster
miş, haftada bir çıkarken onbcş günlüğe, daha sonra da aylığa
dönmüştü. Bu arada Yahudi göçmenlerin yaşayıp çalıştıkları
gettolar ve sağlıksız atölyeler ortadan kalkmıştı . Wisotsky'nin
yas tuttuğu gibi, dünün hayalci, devrimci, sosyalist, anarşist,
I.W.W., idealist, ajitatör, özgür düşünen ve misyoner kişileri"
de yok olmuştu. 89
1 970'1erde Fraye Arbeter Shtime'ın tirajı iki binin altınday
dı. Yıllarca güçsüz kaldıktan sonra, Sacco-Yanzetti aji tasyonları
sırasında anarşizme geçmiş olan Ahme Thome'un Man 1 975'te
yayın yönetmeliğini üsllemesiyle yeni bir canlılık kazandı. Mat
baacı ve amatör gazeteci olan Thome, güzel baskıyı gören bir
zanaatçı gözüne, iyi yazıyı seçen bir kulağa sahipti. Görevi bo
yunca gazete, Yiddiş entelektüel ve kültürel dünyasındaki eski
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yerini, yeniden kazand ı . Edebiyat ve iktisallan işçi ve dünya
olaylanna uzanan çeşitli konulardaki bi r dolu nitelikli ve i lginç
makale kaleme almıştı.
Ne var ki zaman acımasızdı. Yiddişçe okuyanlar birer bi rer
ölmekteydi. Yaşlı Yahudi anarşistler Florida ve Kalifomi ya'ya
çekilmişlerdi. Yahudi Anarşist Federasyonu 1 966'da dağı lm ış
işçiler Çevresi'nin anarşist şubeleri ya dağılmış ya da anarşist
olmayan şt:bclerle birleşmişlerdi. Uzun süre direnen Los Angc
lcs'daki Kropotkin Şubesi de 1 975'te elli yılı aşkın bir etkinlik
dönemin ardından kapılarını kapattı . Fraye Arbeter Shtime da
ölüm döşeğindeydi. Mayıs 1 977'de verdiği son yıllık şöleni,
New York Times'ın haber olarak geçtiği bir olay olmuştu.9° O
yılın Aralık ayında yükselen m aliyetlerin ve azalan ti rajının
kurbanı olarak yayımına son verdi. Yayınlanmasından seksen
ycdi yıl sonra kapandığında, dünyanın en eski Yiddişçe yayını
ve ( 1 886'da kurulan Londra'daki Freedom'ı saymazsak) va ro
lan en eski anarşist dergisiydi. Aynca İtalyanca olarak yayınla
nan L'Adunata dei Refrattari 1 97 1 kapandığı için, AB D'de
yabancı dilde çıkan anarşist gazetelerin de sonuncusuydu.91
Fraye Arbeter Shtime'ın yayınına son vermesi Ameri
ka'daki Yahudi anarşist hareketinin de tükendiğine işaret edi
yordu. Yahudi anarşistler, yaklaşık yüz yıllık eylem dolu etkile
yici bir geçmişe sahiptiler. Kabul edilen standartlan reddetme
cesareti göstermekle ye doğru olduğuna inandıklan ilkeler uğ
runa acılara katlanmakla kalmadılar, kendi çevreleri, grupları ,
gazeteleri ve forumlan içinde, sıcaklığa, yoldaşlığa, ortak dava
ya sadakate dayalı zengin bir toplumsal ve kültürel yaşam kur
mayı da başardılar. Dahası, egemen toplumsal ve poli tik siste
mirı geleneklerine meydan okuyarak, yoğun biçimde özlemini
duydukları daha özgür dünyayı , bir anlık da olsa, yakalayabi lmişlerdL
·
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Notlar!
(1) Anarşizm, harekete sadık birinin belirttiği gibi, "milliyeti silip atmaz".

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

Jsrael Ostroffla görüşme, Rronx, N.Y., 28 Eylül 1 972. Doğu Avrupa
ve diğer bölgelerdeki Yahudi anarşizminin tarihi, kendini ABD'yle sı
nırl ayan bu incelemenin kapsamı dışında kalmaktadır.
Emma Goldman anılarında onları "yetenekli ve umut v aat eden genç
insanlar" olarak nitelendirir. Goldman, Llvlng My Life (New Yorlc,
1 9 5 1 ), s.55.
Joseph Jaffa, "Di arbeter-bavegung in Niu-York," Varhayt, 1 Mart
1 889.
Der gezetslekher mord in S hikago fun 1 1 November 1887, der. Ro
man Lewis (New York, 1 889), David'd Edelstandt'ın bir şiiriyle birlik
te. Yedi Haymarkei sanığının ikisinin ölüm cezası müebbet h apse çev
rilmiş, üçüncü bir sanık hücresinde intihar etmişti. Haymarket'ın New
Y ork'taki Yahudi radikaller üstündeki etkisi için, aynca bkz, S. Ya
novsky, Ershte yorn fun yldishn frayhaytlekhn sotslallzm (New
York, 1 948), s. 4 1 3 .
M arcus Graham, "Anarchists: Chaim Weinberg," M an ! , Nisan 1933;
Abraham Cahan, The Education of Abraham Cahan (Philadelphia,
1 969), s. 4 1 3.
Morris Hillquit, Loose Leaves from a Busy Life (New York, 1934), s.

5.

(7) 1 . Kopeloff, Amol i n Amerike (Varşova, 1 928), s. 1 1 3-14; E . Tcheri
kower, The Early Jewish Labor Movement in the Unlted States
(New York, 1 96 1 ), s. 220-2.! .

(8) L. Lipotkin /Lazarev/, "Russkoe anarkhisheskoe dvizhenie v Sevemoi

Amerike," elyazması, s. 1 1 2- 1 5, lntemational Institute of Social His
tory, Amsterdam.
(9) Bkz. Lloyd P. Garuıer, The Jewlsh Immigrant ın· England, 1 8701914 (Detroiı, 1 960), s. 1 00-37; William J. Fishman, Eası End Jewish
R adicals, 1 878- 1 9 1 4 (Londra, 1975).
(10) The Alarm, 1 9 Ocak 1 889.
( 1 1 ) H. Burgin, Dl geshikhte fun der yldisher arbeter bavegung in
Amerlke, R usland un England (New York, 1 9 1 5), s. 49ff; Rudolf
Rocker, The London Years ( Londra, 1956), s. 1 25; Tcherikower,
Early .Jewis Labor Movement, s.226. Aynca bkz. Jaffa'dan Sosyalist
Liga Konseyi'ne, 19 Eylül 1 887, Socialist League Archive, lntematio
nal Instiıute of Social H istory.
(12) Varhayt ve onun tarihi üzerine, bkz. Elias Schulman, "Di V arhayt", .
der. Jacob Shaısky, Zamlbukh lekoved dem tsvey hundert un utsi
ken yoyvl fun der yidisher prese, 1686-1936 (New York, 1 937), s.
1 97-2 1 1 .
(13) Tfileh Zakeh, No : l .- 5, New York, 1 889-1 893. Katkıda bulunanlar ara
sında Edelstadı, Solotaroff ve M aıyson yer alıyordu.
(14) Tcherikower, Early Jewish Labor Movement, s. 259-60. 1 888'de
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Kefaret Günü'nde balo düzenleme geleneğini başlaımış olanlar Whi
techapel anatşistleriydi.
(15) New York Sun, 24 Eylül 1 890. Aynca bkz. Tcherikowcr, Early .Je
wish La hor Movement, s. 26 1 ; ve Moses R ischin, The Promlsed
City: New York's .Jews, 1870- 1914 (Carnbridge, Mass., 1 962), s.
155.
(16) Fraye Arbeter Shtime, 1 0 Ekim 1 890; Tcherikower, Early .Jewish
Labor Movement, s. 264.
( 1 7) Tfileh Zakeh, No:3, 1 89 1 ; Fraye Arbeter Shtime, 1 6, 23, 30 Ekim
1 8 9 1 ; Tcherikower, Early .)ewlsh Labor Movement, s. 264-65.
(18) Fraye Arbeter Shtlme, 8 Ağustos 1 890.
(19) J. Mosl, "Der. nayer yetsies mitsraim," Varhayt, 15 Şubat 1 889.
(20) Hillquit, Loose Leaves, s.5.
(21 ) "Politik eyleme karşı eylemli propaganda" ve "işçilerin sekiz saatlik
işgünü için ajitasyon yürütmesi gerekli midir?" gibi, Fraye Arbeter
Shtlme, 10 Ekim 1 890; Melech Epstein, Jewlsh Labor in U.S.A., 2
cih (New York, 1 9 69), c.l, s. 1 99; J.A. Maryson, "Der eshter period
fun der anarkhistcsher bavegung," Der. A. Frumkin ve Chairn Fein
man Moyshe Katz Zamlbukh (Philadelphia, 1925), s.3 1 ; Kopeloff,
Amc;ıl in Amerike, s. 230-3 1 ; Tcherikower, Early Jewish Labor Mo
vement, S. 224.
(22) Dl Konventsion: An di yidişhe arbeter fun Amerlke (New York,
1 889); New York Sun, 26 Aralık 1 889. Ayrıca bkz. Kopeloffun mek
tubu, Arbeter Fraynd, 24 Ocak 1 890; A. Cahan, Bleter fun mayn
lebn, 2 cilt. (New York, 1 926), c.11, s . 1 3 - 1 5 ; B. Weinstein, Fertsik
yor in der yldlsher arbeter-bavegung (New York, 1 924), s. 1 1 8 .
(23) Hazır bulunan diğer seçkin anarşistler arasında New York'dan Max
Girzdansky, B altimorc'dan S . Garson ve Philadelphia'dan Max Staller,
Chairn Winberg ve Isidore Prenner yer alıyordu.
(24) Cahan, Beleter, c. ll; s . 1 5 ; Epstein, Jewish Labor, c.l, s.205. Ayrıca
bkz. Arbeter Fraynd'da Michacl Cohn! ( 1 7 Ocak 1 890), LMouis
Miller (21 Şubat 1 890) ve Roman Lewis'in (28 Şubat 1 890) mektupları.
.
(25) Fraye Arbeter Shtlme'ııı karakteri ve tarihi üstüne, bkz. H. Frank,
"60 yor 'Fraye Arbeter Shtirne," Fraye Arbeter Shtlme, 1 6 Şubat
1 95 1 ; Shelby Shapiro, "Freie Arbeter Shtirne," Clenfuegos Press
anarchlst Revlew, No: 5 ( 1 98 1 ), s. 60; P. Consııµı / Ahrne Thome /,
"Oldest Anarchist Joumal Suspends Publicaıion," C.I.R.A. Bulletin,
No:35 (Yaz 1987), s . 8 - 1 0.
(26) Fraye Arbeter Shtime, 1 Ocak 1 89 1 , 1 6 Şubat 1 95 1 ; Epstein, Jewlsh
Labor, c.I, s. 43. Lcwis 1 9 1 8'de intihar etmişti.
(27) Fraye Arbeter Shtlme'ın ilk yayın yönetmenleri için bkz. Joseph J.
Cohcn'den Agncs Inglis'e, 19 Nisan 1 945, Labadie Collection, Univer
sity of Michigan.
(28) Emma Goldman'dan Thelma Koldofsky'ye, 1 Şubat 1 936, Neıılau
Archive, Intemaıional lnstiıute of Social History.
(29) Goldman, Living My Li fe, s.55 .
·
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(30) Edelsıadı'ın yaşamı ve çalışmaları üsçtine, bkz. Dovld Edelstadt Ge
denk-Bukh (New York, 1 953 ); D. Edclsıadı, Shrlften (Londra,
1 9 J O ) ; Kalman M annor, Do\'İd Edelstadt (New York, 1950).
(31) Sonia Edclsıadı Kccnc'dcn Paul Avrich'e, 9 Aralık 1 974, Avrich Col
lcction, Library o f Coiıgress. 1 948'de Bucnos Aires'deki Edelstadt
Grubu tarafından J. Sj.gal'in derlediği bir Kropotkin Zamlbul kh çıkarıl
dığı da noı edilebilir.
(32) Bkz.
"M. Kat7..es
tetikayt in der anarkhistisher un sotsial
rcvolutsionercr bavcgung," Der. Frumkin ve Fcinrnan. Moyshe Katz

. Zambukh.
(33) Fraye Arbeter Shtime, 1 Ocak 1 8 9 1 , 1 Ocak 1 892.
(34) 1. Rudash / Rudashevsky / "An Evening with elisee Reclus," Man!,

Nisan 1 938. Reclus New York'a 1889'da çıkuğı bir gezi sırasında Jo
hann Most'u Freihelt bürosunda aramışu.
(35) Joseph J. Cohen, Dl yldişh-anarkhJstlshe bavegung in Amerlke
(Philadelphi a, 1 945), s. 1 94.
(36) Trileh Zakeh, Özgürlüğün Oncilleri grubunun Kefaret Gilnü'nde çı
kardıkları yıllık, 1 893 sayısından sonra o da depresyonun kurbanı ola
rak çıkmaz olmuştu.
(37) Örneğin, bkz. The Flrebrand, 4 Ekim 1 896.
(38) Dl Fraye Gzelshaft üstüne, bkz. a. Frumkin, in frillng fun yldlshn
sotsiallzm (New York, 1 940), s .79-85. Leontieff, üstünde şimdi onun
onuruna bronz bir plaketin bulunduğu George Washington Köprüsü
inşaatında da danı ş manlık yapmışu.
(39) Sophia Janoffla / Y anovsky / görüşme, Brom., N. Y ., 1 Haziran 1972.
(40) Yanovsky, Ershte yorn, s. 95 - 1 0 1 .
(41) Rocker, London Years, s. 1 28.
(42) A.g.y., s . 1 29-30. Yaşam öyküsünü yazan kişinin · ıarumıyla, Ya
novsky'nin söylev venne tarzı "esprili, keskin volkan gibi ve patlayıcı
gürlükteydi." Abba Gordin, S. Yanovsky: Zayn lebn, kemfn un
sahfn, 1864-1939 (Los Angeles, 1 957), s. 1 29.
(43) Lucy Robins Lang, Tomorrow Is Dellutiful (New York, 1 948), s.
1 1 2; lsrael Osıroffl a görüşme, 28 Eylül 1 972.
(44) Cohen, Di yldlsh-anarkhlstlshe bavegung, s.92.
(45) Emma Goldman'dan Aziz Yoldaş'a, 1 6 Nisan 1929, Goldman Archi�
ve, lntemaıional Insıitute of Social History; Alexander Berkman'dan
Mirına Lowcnsohn'a, 2 Şubat, yılı yok / 1 930?/, Avrich Collection;
Bessie Zoglin'lc görüşme. New York, 3 Şubat 1 977. Aynca bkz. Berk
man'dan Miclıael Cohn'a, 1 6 Aralık 1 930, Berkman Archive, lntemati
onal lnstitute of Social History.
(46) Bkz. Paul Avrihc, An Amerlcan Anarchlst: The Life of Voltalrlne
de Cleyre (Princeton, 1 978).
(47) Zaman darlığı nedeniyle Yanovsky, "konuştuğu gibi dizen" matbaacı
ya doğrudan doğruya bütün bir sütunu dikte ettirebiliyordu. Morris
Ganberg'le görüşme, Bronx, N.Y., 2 Şubat 1 974.
(48) Epsıein, Jewish Lahor, c.l, s. 207. Krş. Charles a. Madison, Yiddlsh
Literature (New Ycırk, 1 968), s. 1 3 8 .
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(49) P. Constan'la /Ahme Thome/ radyo görüşmesi, WRAI, New York, 1 8
H aziran 1 976; Constan, "Oldest anarchist Joumal , " s . 9.

(50) S. Y;ınovsky, "Kropotkin kakim ia ego mal," Der. G. P . Maximoff,
P.ı\. K ropotkin i ego uchenie (Chicago, 1 9 3 1 ), s.2 1 9 .
(5 1 ) lsrael Ostroffla görüşme, 28 Eylül 1 972.
(52) Fraye Arbeter Shtime, 7 Ocak 1 9 1 1 .
(53) A.g.y., 20 Eylül 1 90 1 ; Rischin, Promlsed Clty, s. 1 6 1 .
(54) Free Society, 1 8 Eylül 1 904. Krş. 2 8 Eylül 1 906'da Chicago'daki

(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)

Edelstadı Grubu'nun deste ğiyle dü1.enlenen bir Kefaret Günü balosu
ilanı, Michael A. Cohn Papers, YIVO lnstiıute for Jewis Research,
New York.
Kopelo ff, ı\mol in Amerlke, s. 4Ş8, aktaran Nora Levin, Whlle Mes
siah Tarried: Jewish Socialist Movements, 187 1 -1917 (New York,
1 977), s. 1 72.
Der. Maximoff, P.A. Kropotkin i ego uchenle, s. 332.
Rocker, l,,ondon Years, s. 80.
işçilerin Çevresi üstüne bkz. J.s. Hertz, Fuftsik yor arbter ring in yl
dishn lebn (New York, 1 950); Judah J. Shapiro, The Frlendly Socl
et�·: A H istory of the Workmen's Circle (New York, 1 970).
Man!, Nis an 1 933; Avrich, An American A narcihst, s. 1 33 ; Morris
Beresin'le görüşme, Philadelphia, 28 Kasım 1 97 1 .
Fraye Arbeter Shtlme'da { 1 6 Ekim 1 909) siyah puntolarla verilmiş
olan Ferrer'in l 909'da idam edilmesi ABD'de bu tür yirmiyi aşkın
okulun kurulmasına esin kaynağı olmuştu. Bkz. Paul Avrich, The

Modern School Movement: Anarchlsm and Education in the Uni
ted States (Princeton, 1 980).

(61 ) Anarkhie Grubu, Likht Grubu, Enternasyonal Grup, Fraye Arbeter

(62)

(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)

Shtime Grubu, Broyt un Frayhayt Grubu, Germinal Grubu, Yahudi
kendi kendine Eğitim Grubu, Shıurm Grubu, Frayhayt Grubu, Sanat
ve Eğitimin Dostlan Grubu.
De legele r New York. Philadelphia, Boston, R altimore, Paterson, Chi
cago, Winnipeg ve diğer şehirlerden gelmişlerdi. Fraye Arbeter Shti
me, 7 Ocak 1 99 1 ; The Agitator, 1 5 Ocak 1 9 1 1 . Federe Anarşist
Gruplar'ın yerini 1 9 1 4'te Amerika Anarşist Federasyonu almış, o da
iki yıl sonra dağılmıştı.
Rkl.. Paul Avrich, The Ru�ian Anarchists ( Princeıon, 1 967), s. 6667.
Aktaran Richin, Promlsed City, s. 1 99 .
B k 1. . S . Lindcr, "Max N. Maisel," Fraye Arbeter Shtime, 1 Kasım
1959.
Yonovskv, Kropotkin kakim ia ego znal," s . 2 1 6 .
Di A ben d Tsaytung, 1 J , 2 1 , 3 0 Mart ve 1 1 Nisan 1 906; Fraye Arbe
ter Shtlme, 29 Aralık 1 906.
Boris Yelensky, in the Struggle for Equality: The Story of the
A n a rclıist Red Cross (Chicago, 1 950); Avrich, The Russian Anarc
h i st s. s . 1 1 3 - 1 4 ; Fra\·e A rheter S htim e , 10 Şubat 1 95 6 ; Morris Gan
bcrg'lc giirüşıne, Bronx, N.Y., 2 Şubat 1 974.
"
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(69) M aryson, Stirncr ve M arx dahil en zor çevirilerden bir kısmını kendisi
yapmıştı. Rir tahmine göre, Kropotkin Edebiyat Demeği'nin en parlak
günlerinde üçbin üyesi vardı. Fraye Arbeter Shtime, Ocak 1970.
(70) Mother Earth, Mayıs 1 9 1 5 .
(71 ) Fraye Arbeter Shtime, 26 Aralık l 914. Diğer Y ahudi anarşistler,
Michael Cohn dahil, Alınan yanlısı bir görüşü savunuyorlardı. A.g.y.,
21 Kasını 1914; Mother Earth, Aralık 1 9 14.
- (72) Fraye Arbeter Shtime, 17 Nisan 1 9 1 7, aktaran Z. Szajkowski, Jews,
Wars, and Communism, 4 cilt. (New York, 1 972- 1 977), c. l, s. 72.
(73) Emrna Goldman, The Truth about the Boylshevlkl_/ aynen / (New
York, 1 9 1 8), s. 5, 1 0; tang, Tomorrow Is Beautlful, s. 1 1 2.
(74) Louis Levine, The Women's G arment Workers (New Yorlc, 1924),
s. 494 . .
(75) Dl yldlsh-anarkhlstlshe bavegung (bkz. 35. not).
(76) Alexander Berkman'dan Michael Cohn'a, 7 Kasını 1930, Berkman
Archive; Berkman"dan M inna Lowensolın'a, 2 Şubat, yılı yok /1930?/,
A vrich Collection. Krş. Abraham Blecher, "Problerns of Therry and
Practice, "The Road to Freedon, 1 ve 1 5 Ağustos, 1 Eylill 1 926.
(77) Örneğin, Yubllay zaml-Bukh, 1899-1929 (New York, 1 929), gazete
nin Y anovsky döneminde canlarınıasının otuzuncu yıldönilmil onuruna.
(78) "Gençliğin Sesi" başlıklı İngilizce sayfa "gerçekte bir gençlik orgaru
değildi" diyordu dönemin genç anarşistlerinden biri, "eskimiş ve mo
dası gemişti, sanki Yiddişçenin lngilizceye bir çevirisiydi. "Louis Sla
ter"le .görilşme, Long Beach. N. Y., 27 Ekim 1 972.
(79) Fraye Arbeter Shtime'ın ya da Yahudi Anarşist Federasyon'un etki
siyle yayımlanan diğer yapıtlar, .Armando Borghi'nin Mu�llnl, Red
and Black'i ( 1 938) ve Rudolf Rocker'in İspanya lç Savaşı ilstilne iki
broşilrüydil: The Truth about Spaln ( 1936) ve The Tragedy or Spa
ln ( 1937).
(80) 23 Mart 1925'te hem Yanovsky hem de Cohen New York'taki bir ak
şam yemeğinde milzeye para toplamak amacıyla konuşmuşlardı. The
Road to Freedom, Mart 1 925. Cohen'den Kropotkin'in dul karısı Sop
hie'ye yazılan 19 Ocak 1 926 tarihli bir mektupta 1 50 dolar alındığı ka
bul edilmektedir. Cohen Papers, Bund Archives of the J�wis)ı Labor
Movement, New York.
(81) Yahudi Anarşist Federasyon'un sekreteri, Benjamln Axler, den Max
Nettlau ya, 1 1 Temmuz 1 929, Nenlau Archive.
(82) Der Yunyon Arbeter, 4 ve 21 Aralık 1925, 8, 1 5, ve 22 Kasım 1 926.
Ayrıca bkz. Abraham Blecher, "The War in the lntemational Ladies
'Garment Workers' Union," The Road to Freedom, Ağustos 1 925; Si
mon Farber, "Di frayhaytlekhe sotsialista ·un di treyd-yunyon bave
gung, " Fraye Arbeter Shtlme, 1 6 Şubat 1 95 1 ; "An lınponant Decla
ration," Anarşist işçiler Grubu'nun bildirisi, 1 925, Labadie Collection.
(83) Anarşist Kızıl Haç'ın 1 924'te canlandığına ve "Amerikan işçilerine:
Rusya Hapishanelerinde işkence Gören Yolda.şiarınızı Kurtarın" baş
lıklı bir çağrı yayınladığına da dikkat çekilebilir. Behind the Bars,
Ocak 1924.

97
(K�) R ııdolf Roc ker'den Ren Capcs'a, 1 6 N isan 1 94 1 , Cohen Papcrs, Rund
Arclıivcs; Rocker, London \'ears, s. 34 . Roc ker geldiği andan itiba
ren Amcrika'daki Yahudi anarşi st hareketi içinde bir güç haline gel

(85)

(87)
(88)
(89)
(90)

(91)

miş, kıyı kıyı dolaşarak konferanslar vermiş, Fraye Arbeter Shtime
için yazılar kaleme almış, anarşist felsefe ve tarihe kalıcı bir katkı
oluşturan bir dizi kitap üretmişıi . .
Mark E. Clevans'la/Mratchny/görüşme, New York, 1 5 Şubat 1 974.
Mratchny üstüne, bkz. Rııdolf Rocker, Revolutsle un regresle, 2 cilt.
(Rııeno s Aires, 1 963), c. 1, s. 25 1 -252; Avrich, The Russian ı\narc
h ists, s . 206, 222, 232-35; P. Constans/Ahme Thome/, "Tsu di
shloyshim nokh unzer gutn khaver M ark Mratchny, "Fraye Arbeter
Shtlme, Mayıs-Haziran 1 975:
Michael Cohn'dan Alex ander Berkman 'a, 29 Aralık 1 930, B erkman
Archivc.
Thomas H. Bell'den Fraye Arbeter Shtlme'a, 13 Mayıs 1940, Laba
die Collection.
Isidore Wisotsky, "Such a Life," elyazması, Labadic Collection, s.
322. Ayrıca bkı.. Wisoısky'nin anıları, New York Tlmes Magazine,
1 2 Ekim 1 958.
New York Times, 5 H aziran 1977.
Bir saatlik dökümanter. "Emeğin Özgür Sesi: Yahudi Anarşistleri"
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XIV
ANA ÇİZGİLERİYLE
ALEKSANDR BERKMAN

A

leksandr B erkman doğum unun üstünden yüzü aşkın, ölü
� ünün üstünden de elli yıl geçtikten sonra h �ket � i � i bi 
çımde tanınmaya başlamaktadır. Berkman'ın ısm ını son
zamanlara kadar anarşist çevreler dışında kimse bilmiyordu.
ABD tarihindeyse adına ancak 1 892'de Homestad çelik grevi sı
rasında Hennry Clay Frick'e suikast gi rişimiyle ilişkili olarak
rastlanmaktadır. Ancak geçtiğimiz on yıl içinde anarşizme du
yulan ilginin canlanması Berkman'ın yaşam ına ve düşünceleri
ne ilgini n anmasına yolaçıı. Hapishane anılannın ardından, ha
pishane anı l anyla komünist anarşizme ilişkin ilk yazı lannın
oluşturduğu bir çalışması yeniden yayınlandı. Böylece başlıca
yazılannı toplayan üçlemenin tamamlanması için geriye yalnız
ca Rusça günlüğünün yeniden basılması kaldı. 1
Berkman, "Frick'e kurşun sıkan adam " deği ldi yalnızca.
1 906'da hapishaneden çıkışıyla 1 9 1 9'da Rusya'ya sürgün ed ilişi
a rası nda geçen süre iç inde Emma Goktın an'la birli kte, Ameri .
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kan anarşist hareketinin önde gelen önderlerinden biriydi. O
anarşi zmin ba�lıca yayın organının yayın yönetmeni, yetenekJ i
bir yazar ve konuşmacı , "insanlığın şimdiye kadar düşündüğü "
en güzel şcy" 2 sözleriyle yücelttiği, bir dava· uğruna uzun yıllar
zindanlarda yatmış bir kahramandı. Uzlaşmaz kişiliğiyle ne her
hangi bi r ikiyüzlülüğe sapıyor, ne de pek çok devrimcinin ken
dini kaptırdığı biçimde iktidar açlığı duyuyordu. Victor Serge'e
göre, tarihe kanşmış idealistler kuşağından hayatta kalan son kişiydi. 3 Amerika'nın ardından Rusya'dan da sürgün edilmiş ve
son yılannı Güney Fransa'da, bağlandığı idealin nihai zaferine
duyduğu i nanca sadık kalarak geçinniştir. Berkman " içi ve dışı
bir adamdı " diye yazıyordu H.L. Mencken, gene de " biz onu
sanki deli bir köpekmiş gibi kovalıyor, en sonunda kıçına tek
meyi yapıştınp ülkeden atıyoruz. Ancak onunla birlikte, İç Sa
vaş'tan bu yana içimizden çıkm ış olan akıllı bir beyin ve cesur
bir ruh da gidiyor." 4
.
Dön kardeşin en küçüğü olan Alexander Berkman 2 1 Kasım
1 870'de Rusya'run Vilna kasabasında varlıklı bir Yahudi anne
babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Toptan ayakkabıcı olan
babası, St. Petersburg'a taşınmalarına elverecek kadar zengindi
(bu, Y ahudi tüccarlar ve meslek adamlarının üst dilimlerine öz
gü bir ayncalıktı). Saşa (Aleksandr'ın Rusça kısaltılmış hali),
rahat bir onamda (hizmetçiler ve başkent yakınlarındaki bir
yazlık) büyüdü ve toplumun ayncalıkJı kesimlerine eğitim ve
ren klasik bir jimnazyuma gitti . Ama çok erken yaşlarda başkal
dırı düşlerine kaptırmıştı kendini . 1 870'1i yıllar, özell ikle St. Pe
tersburg'da, Rus popülizminin hızla geliştiği günlerdi ve bu
gelişme 1 88 1 'de Çann öldürülmesiyle doruğa çıkmıştı . Bir ke
resinde Saşa'nın coğrafya dersi, sınıfın pencerelerini kıran bom
balarla kesilmişti . O akşam evde anne ve babası kendi araların
da sessizce konuşmuşlar, ama devrimcilere sempati duyan
ağabeyi o�ı.ın yatağına gelerek " Halkın iradesi , zorba ortadan
kaldınldı, Ozgür Rusya gibi , gizemli, dehşet saçan sözlerle aklını karıştırmıştı. 5
Saşayı suikaste katıldıklan için genç yaşlarda asılan beş po
pülistin kahramanl ığı derinden etkilemişti. idealizmleri ve cesaretleri ona esin kaynağı oldu. Asılanlar yaşamı boyunca aklın-
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d;•n hic; çıkmad ı . On yıl sonra Frick'i öldü nneY..e karar verdiğin
de anı lan ilk günkü canlı lığını korumaktaydı . Ozel bi r esin kay
nağı da jimnazyunıa başladığı yıl Sibi rya'ya sürülen annesinin
en küçük kardeşi "Maksinı Dayı"nın, hapishane anılarıydı.
Berkman'ın arşivindeki belgeler, "Maksim Dayı"nın, popülizmi
anarşizmle önüşen ünlü devrimci önderlerden Mark Natanson
olduğunu onaya koymaktadı r. Natanson'un yoldaşlannın hay
ranlık duyduğu, örgütleme gücü, açık fikirl iliği, inancı uğruna
kendini feda etmeye hazır k i şiliği yeğeninde de fazlası yla vardı.
Çaykovski çevresinin (Peter Kropotkin de bu.. çevredendi) ve
1 870'lerin en geniş popülist örgütü Toprak ve Ozgürlük Derne
ğinin kurucusu olan Natanson, sonralan Sosyalist Devrimci
Pani'de anahtar bir kişi, Birinci Dünya Savaşı sırasında kararlı
bi r militarizm-karşıtı, Rus Devrimi sırasında Sol Sosyalist Dev
rimcilcr'in önderi ve Bolşevik diktatörl üğün sert bir eleştiricisi
olm uştu . Bu yüzden İ sviçre'ye sürüldü ve orada 1 9 1 9'da öldü.
Berkman'ın daha sonra "örnek aldığım soylu ve . büyük
adanı " diye hatırladığı "Maksim Dayı " böyle biriydi. 6 Berk
man'ın kendi kariyeri de benzer bir yolu izleyecekti . Okulda en
yetenekli -ama "çok asi"- öğrencilerden biri sayıl ı yordu. Oniki
yaşında Tann'nın varlığını reddeden bir deneme kaleme almıştı.
Onocşinde, çoktan beri devrimci yayınlan okuyan biri olarak,
"crke'n yaştaki tanrısızlığı, tehlikeli eğilimleri ve başeğmez tutum lan " yüzünden bir alt sınıfa indirildi. 7 O günlerde babasının
zamansız ölümüyle ailesi başkenue otunna hakkını yitirerek
Yakada yerleşim bölgesindeki Kavno kasabasına taşınmıştı. Er
tesi yılda annesinin ölümüyle öksüz kalan Saşa altı yıl sonra,
Şubat 1 888'de, yeni bir yaşama başlamak üzere Amerika'ya ha
reket etti .
1 1 kasım 1 887'de, A B D'ye hareketinden tam üç ay önce,
H aymarket anarşistleri darağacında can vennişlerdi. Berkman
New York'a vardığı zaman davayla ilgili ateşli tartışmalar sür
mekteydi. Şehit Rus popülistlerin anısı belleğinde tüm canlığıy
la yaşayan Berkman idamlardan derinden etkilendi. Zaman ge
çi nncd�n anarşist ajitasyon çalışmalarına atılıp, i lkin Yahudi
grubu Ozgürlüğün Oncüleri içinde, sonra da hareketin göçmen
kanadının en etkili kişisi olan Johann Mosl'un önderliğindeki
A lınan Freiheit grubunda, çal ışmaya koyuldu.
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Berkman ile Enı nı a Goldman'ın ömür boyu sürecek dostluk
lannın ilk adınılannı attıklaıı ilk birkaç yıl görece sakin geçmişti . Ama 1 892'de, Saşa, Emma ve genç bir anai"şist ressam . 8
Massachaseus, Worcester'de büfe açmaları nın hemen ardından
Pi usburgh yakınlarındaki Camegie çelik fabrikasında işçilerin
kurşunlandığı haberi bi r bomba gibi patladı. Bunun üzerine düş
lerini süsleyen popül i st kahramanlanna öykünen 'Berkman bi r
.abanca edinerek Camegie'nin otokrat yöneticisi Frick'i (onun
.:: t kileyici resim koleksiyonunun bulunduğu muhteşem malika
nesi New York'daki Beşinci Cadde'yi hala süslemektedir) öldür
mek üzere Homestead'e doğru yola çıku. Grevi kınnak üzere
föel bir Pinkenon ordusu getirterek kan dökülmesini hazırlayan
kişi Frick'di. Berkman'a göre Frick kapitalist baskının bir sim
gesiydi ve onun anadan kaldınlması halkın var olan adaletsiz
düzene başkaldınnasına yol açacaktı . Deyiş yerindeyse, bir ey
lemli propaganda örneği kabul edebileceğimiz Berkman'ın bu
girişimi Avrupa'nın her köşesine yayılan . siyasal suikastlerin
ABD'ye yansımasıydı.
Gelgelelim, Berkman tıpkı tabanca ve bıçakla yaralandığı
halde çok çabuk iyileşen Frick'i onaq.an k aldıramadığı gibi, hal
kı uyandınnayı da başaramamıştı. Ustelik hareketini pahalıya
ödedi. Ondön yı l boyunca (yi ım i bi ri nde girip otuzbeşinde çık
mıştı) Pennsylvania'nın Batı H apishanesi'ne kapatıldı . Burada
yaşadıklarını, tahliye oluşundan altı yıl sonra yayımlanan Bir
Anarşistin Hapishane Anıları'nda anlatır. Ama hapishane, bü
tün boğuca vahşetine karşın, Berkman'ın karakterini geliştirip
olgunlaştıımıştı . Puşkin, Gogol, Turgenyev, Hugo ve Zola'nı n
yapıtlarıyla tanışmış, aynca tarih, şiir, felsefe v e din kitaplan
okumuş böylece dilini ve yazma yeteneğini geliştinnişti. H apis
hane anarşist inançlannı pekiştirmesine de yardımcı olmuştu.
" İ nsanlığın belirsiz bir gelecekteki özgürlüğüne ilişin idealle
rim" diye yazı yordu Emma Goldman'a paımaklıklar arkasında
yaklaşık on yıl kaldıktan sonra, "iyice netleşti ve anarşizmin
canlı gerçekliği biçiminde berraklaşarak benim ayakta kalabil memin temel gücünü oluşturdu . 9
Berkman'ın uzun aralıklarla tek kişilik hücrelerde geçen ha
pishane yaşa m ı , boyun eğmez ruhunun tanığıdır. Gene de çökü
şün e ş i ğ i ne gel m iş gi biyd i . Geçni iştcki kabusl ann işkencesi ve
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geleceğe ilişkin kuşkuların akl ından çıkmamasıyla ezi len Berk
man, yaşama yeniden uyum sağlamanın mücadelesini sürdürü
yordu . Zaman 1.aman inti harı bile düşündüren derin iç çıı.l kanıı
larla geçen bir dönemin sonunda ruhu yeniden canlanm aya
başladı. Hapishane anı lannı yazması tutuklu kaldığı günlerin
kabuslanndan kendini kurtarm asına yardımcı olmuştu. Kısa sü
re sonra tüm enerj isini yine toplumsal adalet davasına yönelte
cek duruma geldi . " Kendi mi uzun bi r hastalıktan sonra iyi leş
miş biri gibi hissediyorum : çok zayıf, ama yaşama neşeyle
bakan bi ri . " 1 0
1 906'da (Berkman'ın hapisden çıkışından kısa süre önce) Jo
han Most'un ölmesiyle, Berkman Emma Goldman ile birl ikle
Amerikan anarşist hareketinin önderleri durumuna geldi. Top
lantılarda konuşan, gösteriler örgütleyen, yayın çıkaran, i şçiler
ve i şsizler arasında aji taı;yon çalışmalar yürüten Berkman,
Goldman'ı bi r yana bırakırsak, özgürl ükler uğruna tüm öbür ar
kadaşları ndan çok daha fazla çaba harcıyordu. Goldman'ın
Mother Earth'ü, onun yayın yönetmenliğinde AB D'deki başlı
ca anarşist dergi ve dünyada çıkanlan en iyi dergilerden biri ha
line gelm işti . Emma, tüketici hapislik yılları düşünüldüğünde
Berkman'ın "üsh1bunun güçlülüğü ve düşüncelerinin berraklığıyla herkesi şaşırtuğını" söylcmişti . 1 1 Emm<!.' nın dergisindeki
işlerinin yanı sı ra, Goldman'ın Anarşizm ve Obür Denemeler
adlı ki tabının ( 1 9 l O'da Mothcr Earth yayınevinee yayımlandı)
tashihlerini toplayıp yayına hazı rlıyordu; Emma'nın anılannı
topladığı Hayatımı Yaşarken de içinde olmak üzere, yayınla
dığı tüm kitaplar için de benzer çalışmalan yapmıştı .
Berkman bu arada başka çalışmalara da aktif olarak katılı
yordu. 1 9 1 0 ve 1 9 1 l 'de öğrencilerine özgürlükçü bir ruh aşı la
yan New York'daki Ferrer Okulu'nun açılmasına ya,rdımcı oldu
ve ilk öğretmenlerinden biri o larak dersler verdi. işsizler için
düzenlenen gösterileri yönetti . 1 9 1 2 Lawrence tekstil grevi ve
1 9 1 4 Ludlow katliamı gibi olayların ardından aji tasyon çalış
malannda yer aldı. Birinci Dünya Savaşı'nın patlaması üzerine
New York'La m i l i tarizm-karşıtı toplantılar düzenledi. K amuoyu
nu, büyüyen savaş histerisine karşı harekete geçinnek amacıyla
kon feranslar vemıek için tüm ülkeyi dolaştı . 1 9 1 5'in sonuna
doğru. beş yıl önce Los Angeles Times Build ing'in bom balan-
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masında McNanıara kardeşlere suç onaklığı yaptıkları gerekçe
siyle hapse atılmış olan David Caplan· vc Mauhew Schmidt'in
serbest bı rakılması kampanyasını başlatmak üzere Kalifomi
ya'ya giLLi. Ocak 1 9 1 6'da da San Francisco'da kendi devrimci
gazetesi The Blast'ı kurdu. The B last, onsekiz aylık yayın ya
şamında, Amerika'daki en etkili anarşist dergi olan Mother
Earth'ün ardından ikinci duruma gelmişti .
Ama The Blast adı pek isabetli bir seçim değildi . 22 Tem
muz 1 9 1 6'da San Francisco Savaş'a Hazırlık Mitinginde patla
yan bir bomba on kişiyi öldüıiip kırk kişiyi yaralayınca, polis
hiç ilgisi olmadığı halde Berkman'ı da olaya bulaştırmaya çalış
tı . Ama çabalan sonuçsuz ·kaldı . Suç, Richard Frost'un davayla
ilgili titiz incelemesinde sergilediği gibi, yalancı tanıklıklara ve
uydurma kanıtlara dayanılarak m ahkOm edilen Thomas Mooney
ile Warren B illings adlı iki işçi militanın (ikisi de anarşist değildi) üstüne yıkıldı. 1 2
Haym arket trajedisinde olduğu gibi, bombayı aslında kimin
atlığı asla öğrenilemedi . B una karşın B i llings müebbet hapse,
Mooney de asılarak ölüme mahkum edildi. Frost'un da belirttiği
gibi, para toplayarak, avukatlar bularak ve onları savunmak için
ulus çapında bir kampanya örgütleyerek ilk yardımlanna koşan
lardan biri de Berkman'dı. Berkman'ın önayak olmasıyla anar
şistler (aralarında Anatoli Jelezniyakov da vardı), Rus Devri
mi'nin en hareketli günlerinde Petrograd'daki Amerikan
büyükelçiliğinin önünde bile gösteri düzenlemişlerdi. Bu olay
üzerine B aşkan Wilson, davaya müdahale ederek Mooney'in cezasının indirilmesini sağladı. 13 Berkman'ın yardımı olmasa,
Mooney ile B illings dl'; Parsons ile Spies'ın, Sacco ile Vanzet
ti 'nin yazgısını paylaşabilirlerdi. Gene de 1 939'a kadar serbest
bırakılmayıp, yirmi yıldan fazla, işlemedikleri bir suç için ha
pishanede tutuldular.
1 9 1 7'de Amerika'nın savaşa girmesi üzerine Berkman, aske
re almaya karşı ajitasyon yüıii t mek amacıyla New York'a dön
dü. Tabii hemen tutuklandı , yargılandı ve Atlanta Federal Ha
pishanesi'nde iki · yıl hapse mahkOm edildi. Mahk.Om
arkadaşlarının dövülmesini protesto ettiği için bu sürenin yedi
ayını tek kişilik bir hücrede geçirdi . Kendisi de askere alma ya
sasını eleşti rdiği i çin hapse atı lmış olan Goldman, Berkman'ın
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dışarı çıktığında " İ çini kavuran yaşadığı deneyimin dehşeti yle"
Batı H apislıanesi'ndc geçirdiği ondört yıla oranla lıem fiziksel,
hem de moral olarak çöküşe daha yakın bir ruh hali içinde bu
lunduğunu söylüyordu. 14
Ne var k i , devri m -karşıtı bir hisleri dalgasına yakalanmış
olan hükümet, J;lerkman'ı ülke dışına çıkarana kadar rahat etme
yecekti . Aral ık 1 9 1 9'da Goldman'la ikisini Rusya'ya sürdüler.
Ayrılışlarından önce Chicago'da verilen bir veda yemeğinde,
Berkman'ın yinnibeş yılı aşkın bir süre önce öldürmeye çalı ştı
ğı Frick'in ölüm haberi geldi . Berkman'ın yorumu " tanrı'mn sür
günü" şeklindeydi . Frick "zaten saati dolmuş biriydi. Ne yaşar
ken fark ediliyordu, ne de ölümünden sonra hatırlanacaktır.
Onu tanıtan A lcksandr Berkman'dı; Frick yalnızca Berkman'ın
ismi anıldığı zaman yaşayacaktır. Böyle bir şerefin bedelini
ödeyemem iş olması tek şansıdır." 15
1 920'de, 50 yaşına yaklaşan Berkman gençken ayrı ldığı top
raklara döndü. Ozgürlük ve adalete olan tutkusundan hiçbir şey
yitimıem işti. Yepyeni bi r enerj iyle devrimci eylemlere atıldı .
Politik uğraşlarında olmasa bile kültürel çabalarında Bolşevik
ler'lc işbi rliği yaptı. Birkaç ay o ve Goldman Archangel'den
Odessa'ya kadar ülkeyi dolaştılar ve Petrograd'daki Devri m
Müzesi için malzeme topladılar. Ama çok geçmeden Sovyet
yönetimince uygulanan yöntemler bütün coşkusunu söndürdü.
Rus anarşistlerinin toplu tutuklanmaları, Mahno'nun gerilla or
dusunun dağıtılm ası ve yerel sovyetlerin devlet aygıtının birer
aleti haline gelmeleri karşısında serseme dönmüştü. Bolşevik
ler, ülkeyi. bir yandan işçiler adına yönetirken, öbür yandan da
aslında devrimin başarısının doğrudan bağlı olduğu halkın insiyatifini ve kendine güvenini yok ediyorlardı. 1 6
S on darbe Mart 1 92 1 'de Kronstadt isyanının bastı rılmasıyla
geldi. Berkman'a göre, bu olay "yeni bi r tiranlığın başlangıcını
simgel iyordu." 1 7 Aynı yılın sonunda düş kırı kl ığı içinde göç et
meye karar verdi. "Puslu günler yaşıyoruz", d i ye not düşmüştü
günlüğüne. " Umut alevleri bire r birer söndü. Terör ve despo
tizm Ekim 'de doğan yaşamı eziyor. Devrim'in sloganları terke
dildi, idealleri halkın kanıyla boğuldu. Dünün soluğu milyonla
rı ölüme mahkum ed i yo r; bugünün gölgesi ülkenin üzerinde
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üzerinde siyah bi r kefen gibi sallanıyor. Di ktatörlük ki tleleri
ay:.ık lar altında çiğniyor. Devrim ölm üştür; onun ruhu karanlıklarda ağlıyor ... Rusya'dan aynim aya karar verdim." 1 8
Bir kez daha sürgüne giden ve ülkesiz ya da yurtsuz kalan
Berkman, yaşamını adadığı hareket uğruna, çalışmayı sürdürdü .
Stockholm'de kısa bi r süre kal ı p Berlin'de anarşist çevrelere ka
rışıp Bolşevik Rusya ve K ronstadt isyanı üzerine kitapçıklar ya
yım ladı. 1 925 'te yaşamının geri kalan bölümünü geçi receği
Fransa'ya taşındı. Chicago'daki eski bir arkadaşına " içindeki ça
tışm alardan, ruhunu saran yal nızlık duygusundan düş k ı rıkl ığı
ve di reniş yıllarını n düşünsel yorgunluğundan yakınmaktayd ı . " 1 9 Ama çaresizliği kabul etmiyordu. Yoldaşları adına yar
dım çalışmalarına katıldı, (Errico Malatesta, Sföastien Faure ve
Max Nettlau gibi) yaşlı Avrupalı anarşistler için bi r fon örgütle
di, Rusya'daki anarşist tutuklulara yardım komitesinin sek reter
lik ve saymanlığını üstlendi ve bu komitenin bültenini çıkardı.
Aynca Bolşevik yönetimin politik baskılarına ilişkin m alzeme
topl anmasına yardımcı oldu (Rus Hapishaneleri'nden Mek
tuplar 1 925'te yayımlanmıştı) ve aynı yıl ufukta grünen Sovyet
totali tarizminin ilk ve ciddi eleştirilerinden biri olan Rusça gün
lüğünü Bolşevik Efsanesi adıyla yayınladı.
1 926'da, Paris yakı nlarında yaşam akta olan Berkman, anar
şizmi anlatan bir kitap yazn'!ak için New York'taki Yahudi
Anarşist Federasyonu'ndan çağrı aldı. Goldman'ın açıkladığı gibi 20 , bunu iki gerekçeyle kabul etti. Birincisi, anarşiyi terörizm
ve kaosla eşanlamlı olarak gören sıradan yurttaşları� kafaların
daki anarşizme ilişkin çarpıun aları düzeltmekti. ünde gelen
anarşizm tarihçilerinden Max Nettlau'ya bu .yanlış anlaşılmayı
düzeltmek için " her insanın okuyup anlayabileceği bir kitap,
anarşizmin bi r A BC'sinin yazılması" gerekeceğini söylemişti.
İkinci olarak, Rus Devri mi'nin ışığında anarşizm in konumunu
yeniden i rdelemek zorunluydu. Çünkü Bergman'a göre Rus
Dev rimi'nden çıkarılacak en önemli ders otoriter yöntemlerle
"özgürlüğe ulaşılmıyacağı, bu yöntemlerin amaçlamanın özüyle
aynı olduğu" idi.2 1
İşte "Şimdi v e Sonra "nın amaçlan bunlardı ve kitabın "Anar
: ı ' ı Komü nizmin A B C'si" alt başlığı içeriğine il işkin yeterli ipu-
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cu vermekteydi . Berkman özgün bi r kuramcı değildi. Fikirl eri
büyük oranda Kropotkin'den ve hareketin öbür öncülerinden
alınm ışu . Ama konusundaki sağl am ve akıcı haki mi yetiyle zih
ni açık ve yetenekli bir yazardı. Ortal amanın üstünde bi r
üslGpçu olan B .L. Menckcn, Berkman'ın "sade, ateşli ve mükemmel İngilizcc" yle yazma yeteneğini övüyordu. 22 Sonuçta,
ister İngi lizce ol sun, ister başka dil lerde komünist anarşizmi
K ropotkin'in Ekmeğin Fethi 'd e n daha açı k ve anlaşıl ı r biçi mde
anlatan bir yapıt ortaya çıkmıştı. Berkman'a göre "öneml i olan
fı ki rdi . 'ı 23 Kadın-erkek herkesi daha özgür bi r yaşama hazı rl a
mak için, onl an otoriter önyargılardan kurtan p u yum ve banş
içinde yaşamalarını sağlayacak yeni bi r fikirle, işbirliği ve kar
şılıklı yardım ruhuyla, beslemenin zorunlu olduğuna i nanıyor
du. Bu amaçla yazılmış küçük kitabı , (aslında Berkm an'ın bü
tün özgürlükçü yaşamı) önemli bir katkıydı.
Şimdi ve Sonra 1 929'da yayımlandığında B erkm an'ın yaşa
yacak yedi yılı kalmıştı. Fransız hükümetinin sürekli kovma
tehditleri ahında, Amerikan ve İngi liz yayıncılar için çevi ri ya
parak, yayınların hazırlanmasına yardımcı olarak ve zaman za
m an başka isim lerle kitap yazarak, geçimini güç beHi kazanabi
l i yordu. Yoldaşlarından ve dostlanndan gelen annağanlar da
önemli ekonomik katkıda bulunuyordu. 1 930'ların başında sağ
lığı bozul maya başladı, mektupları nda depresyondan ve halsiz
l ikten yakını yordu. 1 936'nın ilk aylarında onu sürekli acı l ara
boğan iki prostat ameli yatı geçirdi. Sonunda 28 Hazi ran
1 936'da hastal ığın pençesinde kıvrandığı ve başkaları nın claçık
lığıyla yaşad ığı bu dünyadan ayrıldı. Nice'deki dairesinde ken
dini vurarak Em ma Goldman'ın düşündüğü gi bi , ruhunu canlan,
dınp ona yeni bir yaşam soluğu verebi lecek olan İspanya iç
Savaşı'nın çıkışından tam üç hafta önce intihar etti . 2:
"Bir insan olmak," diyordu Berkman, "tam bi r iNSAN" ol
mak ya�amın en yüce amacı ydı.25 Kendisi bunun olağanüstü
bir örneğini oluştunnuştur. Yoldaşı Rudolf Rocker onun i çin şu
satırları kaleme almışu : "Ender bulunan bir kişi, büyük ve soylu
bir karakter, gerçek bir insan ayrıldı aramı zdan. Onun mezarı
önünde sessi zce eğiliyor ve yıl l ar boyu i nanarak hizmet ettiği
ide:,ı.l için çalışmaya yemin edi yoruz . " 26
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Magon , un paradoksal bır yaşam oykusu vardır. B ı r ya
nıyla M agon Meksika devri m i nin şehitleri arasında sa
yılmalıdır. Panido Liberal Mexicano'da somutlaşan onun hare
keti, Mayıs 1 9 1 1 'de Porfı rio Diaz'ı sürgüne gönderen kuvvetleri
harekete geçinn i şti . Devri m i n i lk evrelerinde ti raj ı yaklaşık
otuz bine ulaşan dergisi Regeneracion da köy ve kent emekçi
leri nin Diaz di ktatörlüğüne karşı ayaklanmalarını sağlayarak
Devri m in çok daha eşitl i kci bir çizgiye otunnasma yol açm ıştı r.
Baja Kal i fo�i ya'da 1 9 1 J 'de gerçekleşen Magonisl ayaklan
ma "Topak ve Ozgürlük" bayrağı altında Mexicali ve Tujua
na'da kısa ömürl ü devrimci kom ünler k u rulmuştu. B u komünlc
rin kuramsal temelini oluşturan Kropotkin'in Ekmeğin Fethi ni
Florcs Magon bir tür anarşist inci! gibi görüyordu ve yandaşları
bu k i taptan b i n l e rces i n i halka dağıımışl ardı . B ugün Flores Ma
gon'un anısı Mek s i k a'nın lıer tara fında saygı yla hatı rl anm akta,
·
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ondan kalanl ar fY1exico Ci ty'dek i Örnek İnsanlar Odası'nd<ı ser
gilenmekted i r. Ul kenin her yanında onun ism ini taşıyan sokak
lar ve meydanlar vardır. Meksikalılar, ülkenin yaşadığı başlıca
toplumsal altüst oluşl ardan bi risi olan Devrim'in. 1 "öncüsü" ola
rak gördükleri Magon'u büyük bir saygıyla anmaktadırlar.
Bununla birlikte, Flores M agon yaşamının büyük böl ümünü
Meksika'da değil, A B D'de geçirmiştir. 1 903'ün sonuna doğru
Mexico City'deki Belen H apishanesi'nden serbest bırakıldığın
da, yeni baskılarla karşılaşma olasılığı üzerine, ülkeden ayrıl
mayı kararlaştırmış ve aj itasyon çalışmalarına sınırda devam et
mişti. 4 Ocak 1 904'te otuz yaşındayken anayurduna bir daha
dönmemek üzere Texas'da Carada'daki Rio Grande'ye geçti.
A BD' deki 1 9 yılının yandan fazlasını hapislerde geçirdi. Misso
uri'de, K alifomi ya'da, Arizona'da, Washington'da ve Kansas'ta
( l 922'de bu radaki Lea Vennuonh Hapishanesi'nde öldü) bi rçok
kez hapse atıldı. Bir dostunun söylediği gibi, uzun ve serüvenli
yolculuğu "onu doğrudan doğruya Haç'a" götürmüştü. 2
Böylece, Flores M agon'un Diaz'a karşı başlayan mücadelesi
zamanla Amerika'daki politik baskılara karşı bir mücadeleye
dönüştü. Polisin, özel detekti flerin, posta ve göçmen bürosu gö
revlilerinin peşini bı rakmadığı Flores Magon, peri yodik tutukla
malara uğrayıp sürekli sürülme tehdidi altında yaşayarak şehir
den şchire sürükleniyordu. 1 904 ve 1 907 arasında El Paso, san
Antonio, St. Louis, Toronto, Montreal ve Los Angeles'ta yaşadı.
San Antonio'da öldürülmek istendi; Los Angeles'ta polis tara
fından dövüldü; St. Louis ve El Paso'da gazelesinin bürosu ba
sıldı , dosyalarına ve malzemelerine el kondu. 1 907'den 1 9 1 0'a
kadar da Los Angeles'ta ve Arizona'da demir parmaklıklar arka
sında kaldı .
ABD'deki bu yıllarında Flores Magon'un özgürlükçü felsefe
si en verimli günlerini yaşıyordu. Aynı nedenle, başında bulun
duğu hareket de Amerikan anarşistlerinin ve Dünya İşçiler Bir
liği üyelerinin düşlerini coşturmaktaydı . Hem Emma Goldman,
hem de Aleksandr Berkman ondan yana konuşmaiar yapıp yazı
lar yazıyor Regeneracion için fon oluştu ruyor, Flores Magon'la
arkadaşları tutukl and ığında avukat ve kefalet ücreti için para
topluyorlard ı . Aynca Haymarket şehidi Al bert R. Parsons'un
d u l karısı Lucy Parsons'uıı çaba l arı yl a, New York'taki Anarşist
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K ızıl Haç'tan da pa ra yard ı m ı gelmekteyd i . Meksi k a l ı yo ldaşla
rı adına para toplayan bi r başka önemli Amerikan anarşisti olan
VolLai rine de Cleyre ölüm ünden a! Lı ay önce Regeneracion'da
yayımlanan son şiiri " K ızılla Yazı l an"ı onl ara adam ışu . 3 Bun
dan başka, iki Kali fömiya'lı anarşist, Almanya doguml u A l fred
G . Santfleben ile İngiltere doğumlu Will iam C. Owen Regene
racion'un İngilizce sayfasını yayıma hazırl arlarken, Baja Kali
fomiya'daki Libe ral ordunun saflanndaki yüzlerce Amerikan
anarşisti ile Dünya İşçiler B i rliği Ü yeleri de (aralarında I W W
davasının ünlü şehitleri Frank Little i l e Joe Hill d e bu lunuyor
du) dergiye katkıda bulunanl ar arasında yer almaktaydı.
Ricardo Flores M agon, 3 Ağustos 1 9 1 O'da Ri cardo Ameri
kan tarafsızlık yasalarını çiğnediği gerekçesiyle üç yıl kapatıldı
ğı hapishaneden serbest bırakıldı . Altı ay sonra Flores Ma
gon'un izleyicileri, Ameri kal ı dostları arasında büyük um utl ar
uyandı ran Baj a Kali fomiya'daki isyanı başlaLtı l ar. Los Ange
les'ta onları destekleyen bir toplanu da Emma Goldman'ın ko
nuşmasını coşkul u bi r kal abal ı k devrimci şark ı l arla kesiyordu.
Jack London, Mexicali'nin ele geçirilmesinden sonra, Flores
Magon'a yüreklendirici bir mesaj göndermişti : " B i z A B D'li sos
yalistler, anarşistler, işsizler, yasa dışına düşenler ve dışlanan
yurttaşlar, Meksi ka'daki köleliği ve otokrasiyi devirme kavganızda kalbimiz ve ruhumuzla yanınızdayız." 4 Ama Mayıs'ın so
nuna doğru ayaklanmanın hızı kesilm işti 22 hazi ran 1 9 1 1 'de
Flores M agon bir kez daha tarafsızlık ilkelerini çiğnemekten
dolayı suçlu bul una rak , Washington, McNeil Adası'ndaki fede
ral hapishanede bi r yıl onbir ay hapse mahkum edild i . Hapisha
ne yaşamının sıkımılannı , Bau Kıyısı'ndak i başlıca anarşist top
luluk olan Home kolonisinden gelen ziyaretçiler dağıtı yordu.
Ocak 1 9 1 4'te, cezasını biti rerek salıverildi. Tahliyesinden sonra
Los Angeles yakınlanndaki bi r kooperatif çi ftliğinde çalışan
Magon bi r büronun ahı rı nda yerleştirilmiş elle çal ışan baskı
makinesiyle Regeneracion'u yeniden çıkarmaya başlad ı . Ne
var ki şubat 1 9 1 6'da bi r kez daha tutuk l anıp McNeil Adası 'nda
bir yıl hapse mahkum ed ild iyse de bu kez cezasının infazı ene
lendi.
"Suçumuz mu?" d i ye yazıyordu. Berkman San Franc is
co'd aki gazetesi Thc B l a sLı. " Ccnnellc olsun yeryüzünde olsun
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Tan n l ar' ı n otori tcsı n ı tanımayı reddetmem iz. 'Ne Tann Ne

Efend i ! '. bizim düsturumuz budur." 5
Flores Magon 21 Man 1 9 1 8'deki son tutuklanışında arkadaşı
Librado Rivcra i le birlikte 1. Dünya Savaşı öncesi A B D'yi boy
dan boya kaplayan karşı devrim d algasının kurbanı olmuştu.
Tutuklanmalarının nedeni , onların da i mzalarının bulunduğu ve
dünyadaki anarşistlerle işçi leri pek uzak olmayan toplumsal
dev rime hazırlanm aya çağıran bi r m anifestonun yayınlanmasıy- ,
dı. " Eylem, eylem, daha çok eylem; şu anda yapmamız gereken
budur," deni yordu m anifestoda. "Anarşizme inanmış her erkek
ve kadın, tehlikeyi düşünmeden, alaylara aldırmadan ve sonuçlan önemsemeden bu d üşünceyi canla başla yaysınlar 6 Savaş
çabalarını engellemekten dolayı Casusluk Yasası'na göre ceza
landırılan Flores Magon, bu kez çok ağır bi r cezaya çarptınla
rak yirmi yıl hapse (Rivera'ya da onbeş yıl verilmişti) mahkum
ed ildi. Aynca 1 9 1 6'da tecil edilmiş olan bir yıllık cezasını da
çekecekti . " Y i rmibir yı l ceza," diye yazıyordu Home kolonisin
deki bi r dostuna, " benim gibi yaşlı ve yıpranmış bir adam için
ömür boyu m ahkumiyet demektir." 7
3 Kasım 1 9 1 9'da sağlığının bozulması nedeniyle McNeil
Adası'ndan Leavenworth'daki daha geniş ve daha az rutiıbetli
olan federal hapishaneye nakledildi. Arkasından arkadaşı Rive
ra da or.aya geti rildi. Bitişikdeki hücrede kalan Dünya İ şçiler
Birliği Uyesi şair Ralph Chaplin, Flores Magon için " tanıdığım
herkesten daha nazik ve daha öfkeliydi", ancak yüzü ve hareket
leri "bir askerden çok azize benziyordu" demişti. Hapishane kü
tüphanesinde görevl i tutuklu olarak çalışan Flores Magon, " He
pim i zin üzerinde üstün niteliklere sahip bir devrimci izlenimi
bırakmıştı ve hapi shanelerde geçirdiği yıllar sağlığını bozması
na karşın insanlığın daha iyiye gideceğine olan inancını yıkamamıştı. 8
'
Florcs Magon, Leayenworth'da hapisteyken "Elen White" ile
uzun sürecek bir mektuplaşmaya başlamıştı . "Elen White" onun
salıveri lmesi için oluşturulan bir savunma komitesinin üyesi.
New York'lu anarşist Lildey Samaoffun takma adıydı. 1 899'da
Rusya'da doğmuş olan Samoff A B D'ye 1 905'te geldiğinde, ya
şad ı �ı Yahudi-karşıtı pogroml ann taze anı l�nyla doluydu. Genç
. ."

.
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bi r kı zken kauldığı anarşi st hareketde de politik inançlan doğ
rultusunda akti f olarak çalışmış, · The Road lo Freedom ve
Man! de dah i l olmak üzere çeşitl i Amerikan anarşist yayın or
ganlannda şiir ve oyunlan yayımlanm ıştı . Flores Magon'un ölü
münden sonra, tıpkı ona yaptığı gibi Sacco ile Vanzetti 'nin kur
tarılma
kampanyasına
k atılmış,
onlarla
mektuplaşıp,
hapishanede ziyaretlerine gitmişti. New Jersey, Stelton'daki
Fcrrer kolonisinin çok eski bi r üyesiydi ve 1 98 1 'de ölüm üne ka
dar can yoldaşı Louis G. Raymond'la birlikte yaşamını orada
sürdürdü. 1 97 I 'de şiirlerinden oluşan bi r kitapçık çı kardı. Şiir
lerinden ilki, Aores Magon'u ve onun "başkaldıranlann değil,
yalnızca dar kafalıl arın, kumazlann ve cahillerin istendiği "
Ameıika'daki çannıha geri şini anlatmaktadır. 9
Ricardo Aares Magon 6 Ekim 1 920'den 1 2 Kasım 1 92 2'ye
(ölümünden dokuz gün önceye) kadar süren iki yılı aşkın dö�
nemde Samoffa kırktan fazla mektup yazmı ştı. (bu m ektuplann
hepsi korunmuştur ve biri hariç Amsterdarn 'daki lntemational
I nstitiıte of Social ·History'de bulunm aktadır). Bu mektuplar,
Florcs M agon'un yorulmak bilmeye.1 avukatı Harry Weinber
ger'e ve Nicolas T. bemal, Gus Teltsch ve Rosc Be mstein gibi
dostlanna yazdığı diğer mektuplarla birlikte, Mcxico City'dt;ki
"Ricardo Aores Magon" Kültür Grubu tarafından 1 925'te Ispanyolcaya çevri lerek yayımlandı. ı o 1 976'da Mexico City'deki
Tierra y Libertad Grubu da, orijinallerin teksi r edi lm \ş nüshala
n yl a birlikte, Samoff a yazdığı mektupkmn yeni bir lspanyolca
çevirisini çıkardı. 1 1
Samoff'un mektuplan son derece ilginçtir. Bu mektupl arın
da Palmer dönemindeki hapish.ane yaşam ının dehşet verici yön
lerinin dışında, savaşın bitimiyle bQtün anarşist hareketin zihni
ni kurcalayan başlıca sorunları (Bolşevik dev rime karşı tutum
ve özgürlükçü bi r altemati f olası l ığı ) uzun uzun tanışm aktadır.
Goldman ve Berkman başta olmak üzere çoğu anarşi st gibi Flo
res Magon da önceleri Lenin'le Troçki'yi özgürlüğün ve adale
tin şafağının haberci leri ol arak selamlamıştı. Ama 1 920'de dev
rimi "öldürüp" halka yeni bir diktatörlük dayattı klan için onları
suçlamaya başlad ı . Zorbal ık, di yordu, zorbalıktan başka bi r ye
re götüremez ve "ben, ister işçiler ister burjuvazi tarafından uy-
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gul ansıı., despotizme karş ı y ı m . " Ama gerçek bir dev rimin ufuk
la olduğuna ilişkin i nancını asla kaybcLmcd i. "Tarih, beşiği Bas
L i l l c'in y ı k ı n u l aıında sallanm ış olan dönem in son satırlarını ya
zıyor ve yeni bi r dönemi açmak üzere yeni dönemin ilk evreleri
kuşak lar boyunca insan ı rk ı nın özgürl üğe giden yolu el yorda
mıyla bulması ol arak bilinecckL ir. " 1 2

Taıilıc karışmış bir romamik devrimcilik çağını yansıtan,
coşkulu ama aşı n derecede süslü bir üslupla kaleme alırunış
olan Flores Magon'un mektuplan edebi bir değer de taşımakta
dır. W.C. Owcn, Florcs Mugon'u "devrimci hareketin· çıkardığı
en güçlü yazarlardan biri " diye nitelemekte haklıdır. 1 3 Ü lküsü

ve moral coşkusuyla birl eşen edebi yeteneği sayesinde Regene
racion, dönem in d ikkat çekici anarşist dergilerinden biri hıµine
gelmiş, Flores Magon'a Mcksik a'da ve ABD'de sadık bir izleyi
ci topl uluğu kazand ı rm ı ş t ı . İ spanyolca yazı lan gibi güçlü bir şi
irsel anlaum ve ateşli bi r ü l k ü c ü l ü k le kaleme alırunış olan Sar
no ff l a öbü r dostlarına yazd ı ğı mektuplar İngilizceye olan
egemenliğini serg ilemektedi r. Kimi arkaik ya da yaşamayan
sözcükleri k u l l andığı bu mck Luplanndaki dil Vanzetti'nin
'

1 928 'de yayımlanan hapishane mektuplanyla benzeşmektedir 1 4
Leavcnworlh'a nakledildi yse d e Flores Magon'un sağlığı kö
tüleşmeye devam etli . Wcinbcrger inatçı çabalarına karşın ser
best b ı ra k ı l m asını sağlayamamı ştı. (Weinberger'in başvurusunu
reddeden Genci Savcı H . M . Daugherty, Flores Magon için, " bu
ü lkenin yasalanna boyun eğmeyen kararlılığı, ortaya atıp uygu
lamaya gcçi ıdiği yı kıcı ve devrimci öğretileriyle tehlikeli bir
15
adam " di yordu.)
Anarşist inançlarından vazgeçip af i çin kişi
sel başvuruda bulunmayan Fl ores M agon ölümü , devletten al
çakca merhamet dilenmeye yeğ tutmaktaydı . " Ben ölünce," di
ye yazıyordu Aral ık 1 920'de, " dostlarım mezar taşıma. B u rada
hayal cinin bi ri yauyor: düşmünlanm da 'B urada del inin biri ya
Lıyor.' diye yazacak lar. Ama hiç kimse 'Burada bir korkak ve
1
idea l l eri ne ihanet eden b i ri yau yor.' d i ye yazamayacak" 6

2 1 Kasım 1 922'nın ilk saatl e ri n de Rulph Chaplin sakin bir
şekilde Florcs Magon'un _!ıücrcsinde kalp yetersizliğinden öldü
ğünü
h a ber
verdi.
Oldüğünde
kırkdokuz
yaşında ve
malı k unı i ycıinin beşinci yı lında idi. Librado Rivera gi bi k i m ile-
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ri onun öldüıiildüğü kanısındaydı . Ama Chaplin ölüm nedeni

nin ani bir fiziksel çök üş olduğundan emindi. 17 Nasıl olu rsa ol
sun, onu öldüren hapishaneydi . Weinbcrger'in af dilekçele ri ni
gözardı eden ve Flores Magon'a uygun u bbi bakım koşu llan
sağlamayan yetkilile r onu fi i len ölüme mahkum euni şlerd i . Ha
beri duyan ve kendisi de Amerikan hapishanelerinde onalu yıl
yatmış olan Berkman şunlan yazm ışu: "Ricardo m ükemmel bir
insan ve çok sad ı k bir yoldaştı . Bu hapishane doktorları -onları
tanırım- son nefesinizi verirken bile iyi olduğunuza yem in eder-

ler. " 1 8 Flores Magon'un ölüm ü yle Kızıl Haç b i r kişinin d aha
kurban edildiğini öne sürmüştü.
Yirmi yıl sürgünden sonra R icardo Flores Magon'un cesedi
anayurduna dönebil d i . Meksikaya getirildiğinde onu k arşı l ayan
kırmızı ve siyah bayraklı işçi ve köylü kitleleri çiçeklerle bezeli
tabutunu taşıyan özel treni başkente götürecek dem i r yol unu ka
sabadan kasabaya elleri yle döşemişlerd i . WC Owen'a göre, Flo
res Magon'un yuntaşları tarafından böylesine sevgiyle karşı lan
masının nedeni cesareti ve doğruluğuydu. "Bu insanın o kadar
açı k bi r i çtenl iği vardı , inancına o kadar bağlıydı ki," diye yazı 
yordu Owen, " başka herkes- sessizl iğe gömülse bile, o mutl aka
konuşurdu. İnsanın kölelikten kurtulması için veri len büyük
kavgayı ne pahasına olursa olsun sonuna kadar götü rmekte engellenemez bir kararl ı l ı ğı vard ı . " 1 9
Flores Magon'a Ocak l 923'te, Mexico City'de o güne kadar
görülmemiş görkem l i l i kte bi r cenaze töreni düzenlendi . İki yıl
önce Moskova'da yapıl�!'! K ropotkin'in cenaze töreni gi bi bu tö
ren de "Anarşi Uğruna Oldü" yazılı bayrakl ann taşındığı politik
bir gösteriye dönüşmüştü . 1 Mayıs 1 945'te uluslararası i şçi sını 
fının dayanışma gününde cesedinden geriye kalanlar ulusal
panteona nakledildi. "Meksika devleti, Devlet'in varl ı ğına l anet
ler okumuş bi r insanı kutsad ı , " dem işti bir Amerikalı tari hçi .
" B u cömert am a ironik bir komplimandı . " 20
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· (9) Lilly Raymond. Mi sccllancous Poems (Stel ton, N.J., 197 1 ). Raymond'lar
hakkında daha fazla bilgi için bkz. Vicisitudcs de la Lucha (Calgary, Al
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MOLLİE STEİMER:
ANARŞİST BİR YAŞAM
·.
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) ··· Temmuz 1 980'dc bayan
\ •.• Cuernavacc kasabasında

Mullie S teimcr'in Meksika'nın
kalp yeıersi >: l i inden ölümüyle
.
.
>
anarşızmın zafen uğruna venlen kesıntısız bı r sava�ım
da sona eriyordu. Steiner, Em m a Goldm an ve Aleksand ra Berk
m an'la yakın i lişkisi olan seçkin kişilerin sonuncul anııdan biriy
di. Aynca uluslararası üne sah i p eski kuşak anarşi stlerin de son
temsilcilerindend i . Ve içleride Jacab Abroms, V icıor Serge, ve
Lcon Trocki gibi Meksika'da yaşayan Rus politik göçmenlerin
de sonuncusuydu.
K albi durduğunda sekseniki yaşındayd ı . 21 Kasım 1 897'de
güneybatı Rusya'daki Dunayevtsy köyünde doğan Steimer,
A B D' yc 1 9 1 3'te ana babası ve beş kardeşiyle bi rlikte göç etmiş
t i . New York gellosuna geldiğinde on beş yaşındaydı. Ai lesine
destek olmak için hemen bir giyim fabrikasında çalışmaya baş
ladı. Bu arada radikal yayınlan okum aya da başlamıştı . Baku
nin, K ropotkin ve Goldman'ın yapıtlannı keşfetmeden önce Bc
bel'in Kadınlar ve Sosyalizm'ini, Stepniyak'ın Yeraltı
Rusyası'nı okudu. Mollie 1 9 1 7 yılında anık bi r anarş i s Lt i . Rus
Dcv ıi m i ' n i n patl aması y l a bi rl i k t e , Der Shturm ( Fı n ı n a ) adlı

�
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gizli bi r Yiddişçe dergi etrafında toplanmış genç bir anarşist
grubuna katı larak aj itasyon çalı şmalanna başlad ı . Ancak bi r sü
·re iç -çekişmelerle uğraşan Shtunn grubu yıl sonuna doğru yeni
baştan örgütlenerek Frayha,yt (özgürlük) ism ini aldı ve bu adla
yeni bir dergi çıkannaya başlad ı . Bu derginin Ocak/Mayıs 1 9 1 8
tari hleri arasındaki beş sayısında Roben Minor'un karikatürleri
Maıia Goldsmilh ve Georg B randes'in makaleleri de yayımlan
dı. Yayın yönetmenleri derginin sloganı olarak, Henry David
Thoreau'nun ünlü deyişini seçmişlerdi: " En iyi hükümet kim
seyi yönetmeyendir" (Yiddişçes i : " Yene regirung iz d i beste,
velkhe regin in gantsn nit"); bu deyiş, Jefferson'un " En iyi hü�
kümet en az yönetendir." sözüne nazireydi .
Frayhayt Grubunu Doğu Avrupa kökenli 1 2- 1 5 kadın v e er
kek Yahudi işçiden oluşturuyordu. Harlemde 5 East 1 04 Stre
et'deki Steimer ve bi rkaç grub arkadaşının kaldığı altı odalı bir
apanman dai resinde düzenli olarak toplanıyorlardı.
Mollie dı şında grubun en aktif üyesi otuz-iki yaşındaki Rus1
ya'dan 1 906'da göç eden Jacob Abram s'dı. Mücelli tler Sendi
kası'nın sekreteri olan Abrams 1 9 1 5 'de resmi makaml an n Moo
ney-B i l lings'in dinami tlenmesi olayına bul aştırmaya çalıştıktan
Aleksandr Berkman'ın S an Francisco'ya �desini önlemek için
büyük çabalar harcamıştı. G rubun bir başka üyesi, 1 9 1 1 'deki
trajik Triangle Shi rtwaist yangınında pencereden atlayarak kü
ç,ük yaralarla kurtulmayı başaran Abram s'ın kansı Mary'ydi.
Obü rleri i se, matbaacı H ym an Lachowsky, yinni-bir yaşındaki
. ve anarşisıten çok Marksist olan Samuel Lipman, Lipman'in kız
arkadaşı Ethel Berastein, Bemstein'ın kız kardeşi Rose Bernste
in, Jacob Schwartz, Sam H artman, Bemard Senraker (onun kız
lan Germinal ve Hannony Stelton'daki Ferrer Okulu'na gidiyor
lardı), Clara Larsen, Sam ve H i lda Adel (yazar Leon Edel'in
amcasıyla yengesi) ile Zalman ve Sonya Deanin idi .
Grup, gazetesini gizlice ve kolekti f olarak çıkanp dağıtıyor
du. Gizliliğin nedeni, gazetenin anti -kapitalist tutumu ile dev
rim ve Sovyet yanlısı yöneliminin ötesinde, Amerika'nın savaşa
katılmasına karşı çıktığı i çin, (başlığının köşesinde "Tek haklı
savaş toplumsal dev rimd ir. " yazıyordu). Federal hükümet tara
fı ndan yasadışı ilan edilmesiyd i . Gazeteyi bi r el matbaasında
basan grup, sıkı sı k ı bağl ad ığı paketleri geceleri şehirdeki posta
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kuıu.l arına bı rakıyord u . Federal ve yerel m akam l a r kısa s ü rede
grubun eylem lerini ra rkeııilcrsc de izini Abrams, S teinıer ve

yold aşların ı manşetlere çıkaran (ve hapse attı ran) bir okıya kadar bulamadı lar.
Bu olaya yol açan gelişme, 1 9 1 8 i lkbahan ve yazında Ame
rikan askerl e rinin Sovyct Rusya'ya çıkartma yapmasıyd ı . Mü
dahaleyi karşı-devri mci bir manevra olarak gören Frayhayı g ru
�u üyel eri bunu önlemeye k a rar verm işlerd i . Bu amaçla bi ri
lngilizce biri de Yiddişçe olma k üzere, Ame ri kan işçilerini ge
nci greve çağı ran iki bildiıi hazırladılar. " Ru s Dcvri m i'nin ezi l 
mesine izin verecek m isiniz?" diye soruluyordu İngilizce bildi
ride "SİZ; evet, SİZİ kastediyoruz, Ameri k a halkı : RUS
DEVRİ M İ DÜNYA İŞÇİLER(Nİ YA�DI�A ÇA Ô I R I Y OR .
R u s Dev rim i hayk ı n yor: ' D U N Y A iŞÇiLERi : U Y A N I N :
AYA Ô A� KAL!<IN : S İZİN DÜŞMANINIZI V E B E N İ M K İNİ
ALAŞAGI EDi N ! ' Evet, dostlar, dünya i şçilerinin tek bir düş
manı v ardı r ve o da K A PİTALİZM 'dir." Y iddi şçc bildiride de
benze r bir mesaj i let iliyordu: " İ şçiler, barbarca m üdahaleye bi 
zim yanıtımız genci g rev olmak zorunda! Açıkça meydan okur
sak, hükümet, özgürlük uğruna savaşanın yalnı zca Rus işçisi ol
madığı n ı , devrim ruhunun bu rada, Ameri ka'da da yaşad ığını
anlayacak. Hükümetin ağır hapis cezalanyla, idaml arl a ve k u r
şuna dizmelcrl e sizi korkutmasına izin vcmı eyin. Rusya'nın
muhteşem savaşçı lanna ihanet e tmemeliyiz ve etmeyeceği z. i �2
çiler, haydi savaşa ! "
İki bül ten de bq bin tane basılm ıştı . Stcimer bildirilerin ço
ğunu şehrin fark l ı yerlerinde dağıttı . Arda kalanın( da 23 Ağus
tos günü çalışm akta olduğu Aşağı ManhaLLan'daki fabrikaya gö
türerek burada elden dağıu ı , kalanlan ysa üst katıaki bir bulaşık
yıkama odasının penceresinden aşağı allı . Ancak sokağa saçı lan
bül ıenleri okuyan bi r grup i şçi hemen polise haber verdi . Pol i s
d e Ameri kan askeri istihbaratını a rayınca, binaya i k i ordu gö
rev l i si geldi. K at kat soruştunn a yapan görevl i le r H yman Ro
sansky isiml i genç bir i şçinin bi l d i ri dağı lımına yardımcı oldu
ğunu tesbit e ti ler. Frayhayt grubuna yeni ginn i ş olan Rosonsky
itiraf etmek l e kal mayıp arkadaş l annı da teker teker ele verdi.
S teimer; Lacfıowsky ve L i pın an'la birli kte hemen gözal t ın a
a l ın d ı . Aynı gün pol i s, Eası 1 04 . S ı reet'deki grubun merkezi n i
_ __
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basarak dai reyi Lalan eni ve Jacob Abrams ile Jacob Schwartz'ı

tutukl adı . İ kisini de karakola götürürlerken yolda tekmelerle ve
coplarla dövm üşlerd i . Karakola geldiklerinde dayak iyice arttı.
Schwanz kanlar içindeyd i . Çok geçmeden Lachowsky de başın
daki saçlar yolunmuş, çürükler ve kanlar i çinde yanına geLiril-

di. 3 B i rkaç gün içinde grubun öbür üyeleri de yakalanıp sorgu
landı. B i rkaç tanesi serbest bı rakıldıysa da, Abrams, Steimer,
Lachowsky, Lipman ve Schwartz (Gabriel Prober isimli bir
dostla birli kle) Kongre'ce bi r yıl önce kabul edilen Yıkıcılık Ya
sası uyarınca komplo kurmak suçundan mahkum edildiler. Po
lislerle i şbi rliği yapan Rosansky'nin yargılanması ertelenmişti.
Abrams davası ABD'deki demokratik hak ve özgürlüklerin
sın ı rl andırılmasında bir dönüm noktasını oluşturur. Bu Yıkıcılık
Yasası çıktı ktan sonra görülen i lk davaydı . Ye yasayla ilgili bü
tün tarih çalışmalarında, B i rinci Dünya Savaşı'nı izleyen Kızıl
Panik hi sterisinde anayasal hakların en pervasızca çiğnenmesinin çarpıcı örneklerinden bi ri ol arak anılm aktadır.4

İki hafta süren duruşma 1 0 Ekim 1 9 1 8'de Naw York'taki Fe
deral Mahkeme Salonu'nda başladı. Sanıklar Abrams, Steimer,
Schwartz, Lachowsky ve Probcr'di . Ama Schwartz m ahkemeye
hiç çıkarı lm adı . Pol is tarafından çok ağır biçimde dövülmüş ol
duğu için Bcllcuve H astanesi'nc kaldırılmıştı ; orada, dava sürer
ken, 14 Ekim'de öldü. Resmi kayıtlara göre ölüm nedeni, tehli
kel i bi r salgın hastalık olan İspanyol nezlesiydi. Yoldaşlanna
göreyse Schwartz vahşi biçi mde dövülerek öldürülmüştü. Cena
ze töreni politik bir gösteriye dönüştü. 25 Ekim 'de Parview Pa
lacc'da onuruna Aleksandr Be rkman başkanlığında b i r anma
topl antısı düzenlendi . Alanda toplanan oniki bin kişi , Ameri
ka'nın Rusya'ya müdahalesine karşı çıktığı için kendisi de tutuk
lanmış olan; John Reed ile Abrams davasının savunmasını üst
lenen ve l 9 1 7'dc askere alma yasasına karşı çıktıkları için
yargılanan_ Berkm an ve Goldman'ı da savunmuş olan avukat
Harry W�inberger'in konuşmalarını dinlediler. Weinberger, da
ha sonra sal ıveri lnıesi için kısa b i r süre için R icardo Flores Ma
gon'un da savunmanlığını üstlenecekti .
Abrams davası, Kongre'de onsekiz yıldır Al abama'yı tem sil
etmekle olan Y <ı rgıç Henry DeLamar Clayton tarafından yürü
t ü l ü yo rd u . Cl ayton, H aymarkel ve Sacco- Vanzelli davalarının
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yarg ı çl an G ary ve Thayer'la aynı ıiyneue olduğunu kısa sürede
gösterecek ti. S anıklara "serbest aşk " deneyimlerine ilişki.� soru
lar soruyor, her fırsaua alay edip onları aşağılı yordu. " U reıici
lerden söz edip duruyorsunuz," demişti. Abram s'a " Ş i mdi niçin
dı şarı çıkıp üretim yapmad ığınızı sorabil ir m iyim? Bu ü l kede
ekilmeyi bekleyen bol miktarda ekilmemiş toprak var." Abrams
bi r başk� keresi nde kendini anarşist ol arak nitelendi ri p isa'nın
da bir anarşist olduğunu eklediğinde, sözünü şöyle kesmişti :
" B u rada E fendi'miz yargılanmıyor. S i z yargılanıyorsunuz." Ab
rams yanıtlamaya koyulmuştu : . "Ne zaman ki bizim Amerikan
Dev ri mi'mizin atalan . . . " Clayton yine araya girmiş: " Hangileri
sizin?" Abrams : " Benim atalanın." Clayton: " B u ulusun ataları
nın sizin atalannız olduğunu m u söylemek i stiyorsun? Evet, sa
nının bunu da geçebil i riz, çünkü W ashington ve arkadaşlan da
yargılanmıyor burada. " A brams açık.lamaya çalışıyord u : " Onla
ra saygı duyuyorum. B i z büyük bi r insanl ı k ailesiyiz, 'bizim
5
atal arı mız' diyorum. Halktan yana olanlara ben 'ata' deri m . "
Savunm a avukatı Weinbcrger, Y ı kıcılık Yasası'nın Arrieri
ka'nın savaşı sürdürmesini engelleyen eylemleri eezalandı nnayı
öngördüğünü, sanıkların karşı çıktı kları askeri m üda
eni n ise
A B D'nin savaşmakta olduğu Almanlar'a ya da müttefiklerine
yönelik olmadığı için, savaş çabalarının kesintiye uğratı lm ası
olarak yorumlanamayacağını anlatmaya çalışm ı ştı. Ama bu sav
Yargıç Clayton'un " il kbaharda açan çiçeklerin, lay lay lom , da
vayla hiçbir ilgisi yoktur." sözleri yle red edi ld i . Yargıcın "yan
alaycı yönıemleri "ni öven New York Times, "duruşmayı yürü
tüş tamyla şehrin ve ü l kenin şükranl arını " kazandığını bildiri
yordu. Upton Sinclair ise, tersine, Clayton'un Hester Streeı'i de
mokrasi için, emin bir yer yapmak için Alabama'dan ithal
edildi ğini söylüyordu. 6

l"\il

Duruşma sonuçlanm adan önce, Mol l i e Steimer poli tik
inançlannı açıkladığı etkili bi r konuşma yaptı . "Anarşizmden,"
demişti , "hi çbi r insan grubunun başka bi r grup tarafından yöne
tilmeyeceği yeni bir toplumsal düzeni anl ı yoru�. Sözcüğün
ıam anl am ıyla bireysel özgürlük haki m olacaktır. Ozel mül kiyet
kaldı n l acak; herkes kendisini gerek zihinsel gerekse fiziksel
olarak gel işıi nnekte eşit fı rsatlara sahip olacaktır. Şimdiki gib i
g ü n l ü k gcçi m i ın i � i sağ l am ak i ç i n mücadele etmeyeceğiz. H e r-
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kes yapabi ldiği kadar üretip gereksini mini karşılayacak kadar
alacakur. Para kazanmaya uğraşmak yerine, eğitim için, bilgi
için uğraşacağız. G ünüm üzde dünyadaki bütün insanlar kendine
ulus di yen çeşitli gruplara bölünmüşken, bir ulus bir başkasına
meydan okur ve çoğu d u rumda düşman olarak görürken, biz
dünya işçi leri bi rbi rim i ze kardeşçe sevgi yle ellerimizi uzataca
ğız . Bu fikri hayata ge i m1ek i çin bütün enerjimi ve gerekirse
yaşamımı adayacağım . "
Kürsüde Clayton bulunduğu sürece, duruşmanın sonucu ön
ceden kesti ri lcbi l i rd i . J ü ri sanıkların biri dışında hepsini suçlu
buldu (Prober her açıdan temize çıkmıştı). Hükmün verildi ğ i 25
Ekim günü Samuel Lipm an yerinden bir adım öne çık arak mah
kemeye demokrasi hakkında bi r söylev vermeye başladı. "Siz
demokrasi hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz," diye sözünü
kesmişti Yargıç Clayton, " anladığınız tek şey anarşi cehenne
m i . " 8 Clayton üç adam ı , Lipman, Lackowsky ve Abrams'ı ceza
nm en üst sını n olan y i nn i y ı l hapse ve 1 .000 dolar para cezası
na çarptı rı rke n, Steimer onbcş y ı l hapis ve 500 dolar para eczası
aldı. (Duruşması ayrı görülen i ti rafcı Rosansky ise üç yıllık bir
cezayla paçayı kunarm ışu . )
Bildiri dağıtııkl arı i ç i n verilen mahkumi yetlerin barbarl ı ğı l i 
beralleri v e radikalleri şok etmişti. Harvard H ukuk 0kulu'nda
başlarında Zcchaıiah Chafee'nin bulunduğu bi r grup öğretim
üyesi, sanıkları n , yalnızca bi r başka ulusun işlerine karışılma
masını savundukları kısaca özgürce konuşma haklarını kullan
dıkları için cezaland ı n l m alannı protesto ettiler. " Yüzy ı l ı aşkın
bi r zamand ır ezilen bütün ulusl ar için bir sığı nak olmakla övün
dükten sonra," diyordu Profesör Chafee, " birdenbire yalnızca
kendimizden daha radikal olmayanlar için bir sığınak olma du
rumuna düşmemeliyiz. Monarşik İngiltere'nin Cumhuri yetçi
Mazzini'ye ya da Anarşist Kropotkin'c karşı böyle bi r tavı r aldı
9
ğını düşünün ! "
Bir af dilekçesi hazı rl ayan Chaffee'nin yanında, Roscoe Po
und ve- Felix Frank funer gibi seçkin hukuk bilginleri dah i l
"Harvard'ın bütün hukuk adanılan yer almıştı . Benzer di lekçele
ri Nonnan Thom as, H utohins Hapgood, Neith Boyce, Leonard
Abboıı, Alice Stone Blackwc l l , Henry Wadsworth Longfellow
Dana ve Bohem H ali da imzalad ı lar. Detroiı 'tc ilerde Michigan
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Ü niversitesi Labadie Kolleksi 'vonu'nun sorum lusu olan A !!nes
Inglis de sanı k lar için çal ı şmıştı. Aynı şehi rde yaşayan bir l tal

yan anarşisti d av a hakk ında bi r oyun yazıp yoldaşları için sah-

neye koyd u . 10
A yrıca Ncw York'taki i ki örgüt de, cezalarını A B D Y üksek
Mahkemcsi'ne temyiz eden i k i tutu k l unun yardımına koştu .
Bunl ardan başkanl ı ğını Pryns Hopkins'in, sekreterl i ğini M . Elc
anor Fitzgerald'ın yaptığı ve Lconard Abbott, Roger Baldwin,
Lucy Robins, Margaret sanger ve Lincoln Steffcns'in danışma
k u rulu üyeleri ol arak yer aldığı Politik Tutuklulara A f B irl iği
bu dav�ya ilişkin Düşünce Suç mudur? başlıkl ı bir bülten çı 
kardı . Obür örgüt Politik Tutukluları, Savunma ve Yardım Ko
m i tesi ise Sam ve Hilda Adel Frayhart grubunun eski üyelerin
ce k u rulmuş ve Abrams'ın sekreter olarak çal ıştığı Mücel litler
Send i kas ı , i şçiler Çevresi ve Fraye Arbeter Shtime tarafından
deste klenm i şti. Bu örgüt 1 9 1 9'd a, davayla ilgili çok değerli bi r
bilgi kaynağı olan, Yirmi Yıl Hapse Mahkum Edilmiş ba�k
lı otuz-iki say falık bi r kitapçık çıkard ı . (Bu k i tapçığın Rusça çe
v i risi ABD ve Kanada'daki Rus İşçiler B i rl iği'nce yayınlandı).
Bu arada dön anarşist temyizden sonuç alınınc aya k adar ke
faletle tahl iye edildi ler. Steimer hemen rad ikal faal i yetlerine ye
niden g i ıi ş ti . Sonraki onbi r ay içinde en az sekiz kere tutu kl an
d ı , kısa sürelerle karakola alındı, serbest bırakıldı , yeniden
tutuklandı, k i m i zamanlar hakkı nda ş i k ayet bile olm adan göı;al
tına alınıyordu. 1 1 Marı 1 9 1 9'da East 1 5 . Street'deki Rus H alke
vi 'ndc tutu k l and ı . Baskını düzenleyen federal ve yerel pol i s 1 64
radikali topl amış, bunların bi r kısmı d ah a sonra (içlerinde Gold
man ve Bcrkın an'la birli kte) Buford'a sürgüne gönderilmişler
di . İsyan k ışkırtıcılığı yla suçlanan Steimer, 1 .000 dolar ke falet
le serbest bı rakıl madan önce kötü ünüyle tanınan Tom bs
hapishanesinde sek iz gün kaldı d aha sonra yeniden tutuklanarak
Ellis Adası 'na sürgün edildi . Günde y i rm i dön saat kilitli tı.ıtu
lan beden hareketler yapıp tem i z hava almasına ve öbür politik
tutuklul arla birarada kalmasına izin verilmeyen Steimer, yetki
l i le r koşullannı düzeltene kadar açlık grevine başlad ı .
"ABD'nin bütün yönetim aygıtı k ı rk k i lodan fazla gelmeyen bu
inceci k kızı ezmek için kul lanı l ı yord u , " demişti. E m m a Gold
man. 1 1
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Mahkemesi sümı ekLe olan bu 2 1 yaşındaki Lutukluyu hükü
met henüz sınırdışı etmeye hazı r değildi. Ellies Adası'ndan bıra
kılan Mollie süre kli gözelim altında tutu luyordu. Mollie 1 9 1 9
Sonbaharında, Jefferson City'deki federal hapishanede i ki yıll ı k
mahkumi yetini bitirip N e w York'a dönen Goldman'la tanışma
fırsatına kavuştu. Kalıcı bir dostluğun başlangıcıydı bu Mollie,
Emma'ya çarlık dönem inin cid d i , çilec i , idealist ve " yaşamaya
bile başlamadan önce canlarını fed a eden" Rus kad ın devrimci
leri hatırlatıyordu. Emma'nın tanımıyla, Mollie " boyu ve yüz
hatları yla Japonları andı ran, ufak tefek ve yabansı görünüşlü bir
kız"dı. Emma ekli yordu: "Demir i radesi ve şefkatli kalbiyle ha
rika bir kız, ama korkutucu fikirleri var. " Yeğeni Stella B alanti
ne'le şakalaşırken, onun için "bir tür eteklikli Aleksandr Berk1
man" diyordu. 2
Steimer, Goldman'la tanıştıktan az sonra yeniden tutuklandı .

30 Ekim 1 9 1 9'dan 2 9 Ni san 1 920'ye kadar altı a y kaldığı Black

well Adası'ndaki ıslahevine kapatıldı. Pis bir hücreye atılıp yine
mahkum arkadaşlarından tecri t edilen ve dış dünyayla her türlü
ilişkisi engellenen Steimer, bu u ygulamaları ciğerleri patlayın
caya kadar "Anarşist Marş"ı ile öbür devrimci şarkı lan söyleyip
yeni bi r açlık grevine başlayarak protesto etti . '13

Bu günlerde Yüksek Mahkeme'nin Mollie ile yoldaşları hak
kındaki cezayı onayladığı haberi geldi. Ancak iki yargıç, Louis
Brandeis ile Oliver Wendell Holmes, sanıkların savaş çabalarını
engellemek değil, Rusya'ya yardım etmek olduğu görüşünü
payl aşarak etkili bir karşı oy yazısı kaleme almışlardı . "Bu du
rumda," diye yazıyordu Holmcs, "Hükümet'in A B D Anayasa
sı'nı yayınlama hakkı olduğu kadar sanıkların da yayınlama
haklan bulunduğuna inandığım iki bild i ri için verilen yirmi yıl1
lık mahkum iyet i stem inin hiçbir dayanağı yoktur. " 4

Yüksek Mahkeme kararını açıklayınca Abrams, Lipman ve
Lachowsky para yedi rerek New Orleans'tan Meksik a'ya kaçma
yı denediler. Ama peşlerine düşen federal ajanlar bind ikleri tek 
nenin önünü keserek onlan yakalayıp Atlanta'daki federal ha
pishaneye götürdüler. (Bu hapishaneden Rusya'ya sürgün
edilme k a rarının kesinleşmesini bekleyen Berkman daha yeni
bırak ılmı ştı). Berkman gibi Abrams'la yoldaşları da Atlama ha-
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pishancsinde (Aral ık 1 9 1 9 Kasım 1 92 1 ) iki yıl kaldıl ar. Kaçış
planlannı haber alan S Leimer onlarla işbirliği yapmayı reddel
m işli , çünkü kaçarlarsa s ı radan işçilerin katkıları yla toplanan
40.000 dolar boşa gidecekti . Yardı mlanna koşan insanlan al
datmanın onursuzca bi r hareket olacağını düşünüyord u . Mol lie
Steimer Nisan 1 92 1 'de Blackwell Adası'ndan Missouri'deki Jef
ferson City'yc nakledildi. A ralık 1 9 1 9'da Berkman'la b i rl ikte
sürgün edi lmede önce Gold m an da oraya kapatıl m ıştı.
Mollie, Jefferson City'de onsckiz ay kaldı . Duruşmanın baş
ladığı günden beri yaşamı b i r trajedi yd i . Tekrar tekrar hapse
atıl manın dışında, erkek kardeşlerinden birisi gripten ölmüş, ba
bası da Mollie'nin mahkum edilmesinin şokuyla yaşamını yiti r
m i şti. Gene de umutsuzluğa kapılmı yordu. Weinberger'e yazdı
ğı bir mektupta Edmu nd V . Cooke'un ş i i rinden bi r alıntı
yapmıştı :
Ne kartalları köleleştirir,
Ne de düşüncenin egemenligini sınırlayabilirsiniz;
Fikirleri hapse atamaz,
Düşünceyi sürgün edemezsiniz.
Bu arada Weinberger, Pol iti k Tutukl uları S av unma ve Y ar
dım Kom i tesi'nin desteğiyle, Rusya'ya sürgün edilmeleri koşu
luyla müvekki llerinin serbest bırak ı lm asını sağlamaya çalışı
yordu. Abrams ve Lipman böyle bi r çözümden yanaydı , am a
Lachowsky ve Steimer sürgüne i l ke olarak karşı ydılar. Mollie
özell ikle çok katı ydı . Weinbcrger'e, " her insanın kendi seçtiği
yerde yaşayacağına i nanıyoru m . Hiçbir kim se ya da grup beni
bu radan gönderme hakkına sahip değildir, hatta hiçbir ü lke ! "
demişti. Dahası, dem i r parm aklıklar ardındaki öbür pol itik tu
tuklularla ilgileniyord u . "Onlar da benim yoldaşlanm; binlerce
politik tutuklunun A B D hapishanelerinde çürüdükleri bir dö
nemde kend imin ve üç kişi nin serbest bırakılmasını istemenin
hem son derece bencilce bir şey olduğunu, hem de bir anarşistkomünist olarak i l kelerime ters düşeceğini düşünüyorum . " 1 5
Stcimer'in ilkelcri'nc inatla sanlmasına öfkelenen Abrams,
Weinberger'den yard ı m i stem i şti. "Ona i yi bir H ı ri stiyana yak
laşır gibi yaklaşmal ı , " diyordu Abrams, " K ropotkin ya da Baku-
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nin'in bir kitabıyla yaklaşmalı. Yoksa başa ram az s ınız . 1 6 Sonra
bir anlaşmaya varıldı ve W e i n be rger dön tutukJ unun, Rusya'ya
gitmeleri ve ABD'ye bir d a h a asla dönmemele ri koşuluyla ser
best bırakılnıalannı sağladı . Politik tu tu kl uları Savunma ve Yar
dım K omi te si yolculuk masraOannı karşılamak için para topla
mış ve Kasım 1 92 1 'de Steimer'le arkadaşlan sürgün edilmeyi
beklemek üzere Ell is Adası'na vannışlardı. Amerika'dan aynl
mak onl a n hiç etk i l em em i şt i Tersine, anayurtl anna dönmeye
ve devrim uğruna çalışmaya can atıyorlard ı . Yoldaşlan Marcus
Graham'ın yazdığı gibi : "Rusya'da onlanri eylemlerine daha faz
la gereksinim var. Çünkü orada, 'proletarya' adına hareket eden
bir yönetim var ve proletaryayı köleleştinnek için akla gelebile
"

.

cek hcrşeyi yapıyor. " 1 7
Mol l ic'nin d ostl an ve bütün ailesi AB D'de kalmasına karşın
R u s ya ya dönme olası lığı kalbinin küt küt atmasına yol açıyor
du. "Bulunacağım her ülkede ideal i m i , anarşist-komünizmi s a
vunacağım ," diyordu hareketinden beş gün önce Harry Wein
bergcr'c. İ k i gün sonra, 2 1 K asım 1 92 1 'de, East 1 7 . Strect'teki
Allairc Rcstaurant'ta dön genç anarşistin onuruna bir veda ye
meği düzenlemiş; yemekte Wcinberger, Leonard A bbott, H arry
Kelly, Elizabeth Gurlcy Flynn, Nonnan Thomas ve başkalan
konuşmalar yapm ı şlard ı . Mollie de Ellis Adası'ndaki hücresin
den, bütün "özgürlük aşığı Amerikalı lar" ın toplumsal devrime
katılmalarını i steyen bi r çağn göndenni şti . 1 8
'

24 Kasım 1 92 1 'de Mo l l i c Steimer, Samuel Lipman, Hyman
Lachowsky ve yanına kansını da almış olan Jacob Abrams, SS
Estonia gemisiyle Sovyet Rusya'ya doğru hareket ettiler. Fraye
Arbeter Shtime ise bir uyarı yazısı yayım lamıştı. Gazetenin
öngörüsüne göre, sürgünler Amerikan müdahelesine karşı çık
tıklan ve Bolşevik rej i m i destekledikleri halde umduklan gibi
karşılanmayacaklardı , çünkü Rusya anık gerçek devrimcilerin
bir sığınağı değil, bi r otorite ve baskı ü lkesiydi . 1 9 Bu öngörü

çok geçmeden doğrulandı . Amerika'daki Kızıl Panik'in ku rban
lan Rusya'da da kurbanlan oldular. Moskova'ya 1 5 A ralı k
1 92 1 'de vardıkl annda, Devrim'in ruttuğu yolun Goldman ile tut
rt.ığu Berkman'ı düş kırıklı ğına u ğrattığını ve bu nedenle Batı'ya
geçtikle rini öğrend iler. (Wcinberger'e yazdığına göre, onlan bu-

1 27

d

l amamak SLeimcr' e "çok deri n " bi r düş kın klığı yaraLnıı ştı). 20
KropoLki n ŞubaL'La ölmüş; KronsLadL isyanı Man'ıa bastı rılm ış
tı. M alıno'nun asi ordusu dağıtıl m ı ştı ve yüzlerce anarşist hapis
hanel erde çürüyordu: işçi ve köylü sovyetleri , parti diktatörlü
ğünün birer aleti , yeni bir bürokrasinin aleti durum una
gelm i şlerd i .
Ama bu k asvetli m anzarada paıı hılı noktal a r da vardı . Ab
rams, Sovyet dı şişleri bakanl ığının bod rum katında işletmeye
başladığı Moskova'daki ilk buharlı çamaş ı rhaneyi örgütlcmişLi .
A ynı zamanda, henüz kapatılm amış ol an Golos Truda yayıne
vindeki anarko-sendikalist yold aşlan yla bi rl i k le çalışabili yordu.
Lipm an, Buford gemisinde B erkman ve Goldm an'la birl ik te
sürgün edilmiş olan sevgilisi Ethel Bemstein'e kavuşm uştu.
Anarşizmden çok Marksizme yakın olan Lipman, agronomi
üzerine bir döncom öğrenim gördü ve 1 927'de Komünist Parti'ye
k atıldı. Moskova'da mutsuz olan Lachowsky i se bir m atbaacı
olarak iş bul mak üzere memleketi Minsk'e dönmüştü. Ste imer
de orada yaşam arkadaşı olan Senya Fleshin'le tanıştı .
Moll ie'dcn üç yaş büyük olan Sen ya, 1 9 Aralık 1 894'tc K i 
ev'de doğm uş ve onaltı yaşınd a göç elliği ABD' den, 1 9 1 7'de
devri me katılmak üzere tekrar Rusya'ya dönene �adar, Gold
m an'ın Mother Earth'ünün bürosunda çalışm ıştı . ünce Petrog
rad 'daki Golos Truda grubunda , son ra da Ukrayna'daki N abat
Konfederasyonu'nda akti f görevler aldı . Mart 1 9 1 9'da konfede
rasyonun dergisindeki yazı lan nda Bolşev ikleri halkl a kendileri
arasında bi r " Çin duvarı " ördükleri için ağır bi çimde clcştirmekteydi . 2 1 Kasım 1 920'de konfede rasyon dağılınca, Senya da

Volin, M ark MraLchny, Aaron ve Fanny Baron'le birlikte tutuk
lanıp Moskova'daki bi r hapishaneye gönderi ldi. Kısa süre sonra
serbest bı rakılınca Devrim Müzesi'nde çalışmak üzere PeLrog
rad'a döndü. Ameri k a'dan k ısa bir süre önce gelm i ş al an Steiner
ile burada karşı laşmış ve o anda bi rbirlerine aşık olmuşl ard ı .
H areketleri nin basu nlması karşı sında derinden yaralanan
Senya ile Mollie, hapse atıl m ı ş yoldaşlarına yardımcı olmak
am acı yla bütün ülkeyi dolaşarak bir Anarşist Tutuklulara Yar
dım Derneği örgütledi ler. 1 Kasım 1 922'de Rusya'daki suçl u l a
ra yardım etmek ve ülke dışındaki anarşisllerle bağ kurmak (o
sıralarda Berlin'dc bu lunan Goldnı a n ve Berkmaıı'la yazışmak-
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taydıl ar) suçlanndan kendileri de tutu klandıl ar. Sibi rya'da iki
yıl sürgüne mahkum edili nce Petrograd'da kaldıklan hapishane
de 1 7 Kasımda açlık grevine başladıklannı açıkladılar ve ertesi
gün serbest bı rakı ldılar. Ancak kenti terketmeleri yasaklanmış
ve her kırk-sekiz saatte bir, yetkili makamlara rapor vermeleri
.zorunlu kılınmıştı.
Senya ile Mollie çok geçmeden mahkum yoldaşları yararına
etkinliklerine yeniden başladılar. 9 Temmuz l 923'te evleri ba
sıldı ve Sovyet Ceza Kanunu'nun 60-63. m addelerini ihlal ede
rek anarşisizm propagandası yapmak suçundan bir kez daha tu
tuklandılar. Hapishanede mahkum arkadaşlanndan ayn bir yere
konunca tekrar açlık grevine başladılar. Kızıl Sendikalar Enter
nasyonali'nin (Profintem) bir kongresinde yabancı anarko sen
dikalistlerin Troçki'yi protesto etmeleri kısa sürede serbest bı ra
kılmalarını sağladı. Ama bu kez de ülkeden kovulduklan
bildirildi. Onlan uğurlamak üzere Moskova'dan Jack ve Mary
Abrams ile Ethcl Bcmstein gelmişti. 27 Eylül 1 923'te Almanya'ya giden bi r gemiye bindirildi ler. 22
Senya ile Mollie karaya çıktıklarında doğruca Aleksandr
Berkman'la Emma Goldman'ın onlan beklemekte olduğu Ber
lin'e gittiler. Vardıklarında yan -aç, beş parasız bi r durumdaydı
lar ve sürekli pasapunlan yoktu. 1 948'de Meksika yurttaşlığını
kazanana kadar geçen sonraki 25 yıl ülkesiz anarşistler, "Nan
sen" yunıaşlar. ol arak yaşadılar. Molie, Berlin'den Londra'daki
Freedom'a gönderdiği , "Rusya'dan Ayrılmaya Dair" (Ocak
1 924) ve " Komünist Gardi yanlar" (Mayıs 1924) başlıklarını ta
şıyan iki makalede son yaşadığı deneylerini anlatıyordu. İki yıl
önce Amerika'dan sürüldüğünde " kalbinin küt küt amğını " söy
lemişti , ama Rusya'dan sürülmesine "derinden üzülmüştü " . Bol
şevikler'in iki yüzlülüğü, hoşgörüsüzlüğü ve ihaneti öfke ve is
yan duygulan uyandırdığı " halde gene de üzüntü duyuyordu.
Anayurdundaki büyük bi r halk devriminin acımasız bir politik
seçkinler grubunca gaspedildiğini söylemekteydi . " Hayır, Rus
ya'nın dı şında olm aktan mutlu DEÔİLİM. Orada kalıp işçilerin
ikiyüzlü komünistlerin zorbaca eylemleriyle savaşmalarına yardımcı olmayı isterdim." 23
Senya ile Mollie'nin önce Berlin'de ardından Paris'te, yürüt
tükleri yardım çal ışmal arı sürülmelerine yol açıı. Berkman,
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Goldman, Aleksandr Schapiro, Volin ve Mratchny'yle bi rl i k te
mahkum ve sürgün edi len yoldaşlarına sürekli olarak yardım
paketleri ve cesaret m csaj l an gönderen Rusya'da M ahkum Edi
len Devrimci leri Savunm a Komitesi ile ( 1 92 3 - 1 926) Rusya'da
Mahkum Edilen Anarşistler ve Anarko Send i kalistler için U lus
lararası Emekçiler B i rl i ği'nde ( 1 926- 1 932) görev aldılar. Bu ku
ruluşların Amsterdam 'daki Intemational Institute of Social His
tory'de saklanan arşivleri , S i bi rya, Beyaz Deniz ve Orta
�sya'dan, Gulag Takımadalan'nı oluşturan Pinega, M inusinsk,
U st- K ulom, Narym ve Yeniseisk gibi ekzotik görünüşlü yerler
den gelen mektuplarla ağzına kadar doludur. Mektupla rı n bir
kısmı da Amerika'da tanıdıkları anarşistlerden geliyordu.
1 924'te taşındıktan Paris'te Volin ve ai lesi yle bir süre aynı
odada yaşamış; daha sonra yine Rus anarşist kaçaklardan olah
Jacques Doubinsky'nin yanına taşınmışlard ı . 1 927' de Mollie ile
Senya, yalnızca Rusya'dan değil, İtalya, İ spanya, Portekiz ve
Bulgaristan'dan da beş parasız ve yasal bel geleri olmadan gelen
ve durmadan sürülme tehdidiyle yaşayan (bu kimi siyasi sür
günler i çin ölüm anlamına geliyordu) anarşist arkadaşlarına
yardım etmek amacıyla Paris Karşılıklı Yardım G rubu'nu oluş
turma da Yolin, Doubinsky ve Berkma'la bi rl ikte çalıştılar.
B i r başka Rus ana�şisti Pete r Arşinov'un Nestor Mahno'nun
teşviki yle hazı rladı ğı Orgütsel Platform'u mahkum ederken de
Volin, Berkman ve diğe��eriylc aynı görüşü paylaşıyorlard ı .
Senya i l e Mollie'ye göre, Orgütsel Platform bi r merkez yürüt
me kom i tesi kurulması çağrısı yapmasından dolayı otoriterizm
tohumlan taşıyor ve anarşizmin temel önemdeki yerel özerklik
ilkesiyle çelişiyordu. " Yazıklar olsun," diye yazmıştı Mollie
K asım 1 927'de, '"platform'un özü devrim sı rasında k i tlelere PO
LİTİK ÖNDERLiK EDİLMELİDİR savına dayanıyor. İşte bela
da buradan başlıyor, geri kalan ıysa ... bu çizgiden temelleniyor.
Anarşist- Komünist i şçi Pani si'ni, bir orduya ve . . . . kaçınılmaz
olarak sorgucular, hapishaneler ve yargıçlardan oluşan bir ca
susluk sistem ini, yani bir ÇEKA'nın, kuruluşuna götürecek olan
bir devrimi savunma sistem ini öngörüyor. " 24
Geçim ini güç bela kazanabilen Senya, bu arada çarpıcı bi r
yetenek sergi lediği fotoğrafçılık mesleğini seçmişti. Adı duyul
muş. ama kendileri tanınmayan Berkman, Vol in ve öbür yoldaşI
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lann ponrcleıini çekip ulusl arası anarşist basınca yaygın bi r şe
ki lde kullanılmasını sağlayarak anarşist hareketin N adar'ı ol
muştu. Senya 1 929'da Berlin'de Saşa Stone'un stüdyosunda ça
lışma daveti ald ı . Mollie'nin desteği ile burada 1 93 3'e kadar
çalışmalarını sürdürdü. Ancak Hitler i ktidara gelince Alman
ya'yı terk ederek İkinci Dünya Savaşı'nın patlamasına kadar ya
şam lannı sürdürecekleri Pari s'c dönmek zorunda kaldılar.
1 920'ler ve 1 930'lardaki sürgün yıllarında Senya ile Molli
e'nin ziyaretçi leri eksik olmuyordu (Harry Kelly, Rose Pesona,
Rudol f ve Milly Rocker vb.). Bu ziyaretç�!erin bir bölümü eski
dostlarına ilişkin izlenimlerini aktardılar. Omeğin Kelly, Molli
e'yi "görünüşte her zamanki gibi çocuksu ve çok idealist" bul
muştu . Onun "dar görüşlü ve fanatik" olduğunu düşünen Gold
man Senya'yı her zaman "hasta ve kötü durumda" görmüştü.
Emma, Mollie'yi yine genç bi r m i li tan ve "aşın fanatik" biri ola
rak Berkman'la kıyaslıyordu. "Mollie Berkman'ın eteklikl i biçi
mi. Son derece sekter, görüşlerine bağlı ve dem i rden bir i radesi
var. Lehinde ya da aleyhinde olduğu bir konuda dünya yıkılsa
görüşünden vaz geçmez. Ama ülkümüzün ateşiyle yaşayan gerçekten en sadık ruhlardan biri. " 25
Bu yıll arın en duygusal karşılaşması, Jack ve Marx Abram'ın
Sovyet sisteminin büyüsünden kurtulup Rusya'dan döndükleri
zaman gerçekleşti . Dön eski yoldaş haftalarca Volin'in dairesin
deki Senya ile Moll ie'nin odasını paylaştıl ar ve gelecekte onları
bekleyen söylevin kuşkulan içinde. eskilerden konuştular. Bu
Abrams'lann ömürlerinin geri kalan bölümünü geçirecekleri
Mcksika'ya gitmelerine kadar sürdü. 1 9 1 S'deki davanın diğer
sanıklarına gelince; Lachowsky memleketi Minsk'e taşındı on
dan bir daha hiç haber al ınmadı. Lipman ise tutuklanıp öldürül
düğü Stalin'in B üyük Tasfıye'sine kadar bir ağronom olarak ça
lıştı . Kansı Ethel on yıl Si birya'daki bir mahkum kampına
gönderildi ve şimdi Moskova'da yalnız ve yoksul bir yaşam sür
dünnektedir. Erkek olan tek çocuktan Hitler'e karşı savaşta cephede öldürülm üştü. 26
1 9�9'da patlayan savaş Senya ile Mollie'yi Paris'te yakala
mıştı . ilk başta pek rahatsız edilmediler, ama çok geçmeden Ya
hudi kökenleri ve anarşist inançlan başlarına bela oldu. 1 8 Ma
yıs 1 940'ta Mollie bi r temerküz kampına konurken, Fransız
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yoldaşlarından yardım gören Senya ülkenin i şgal ed il mem iş
bölgesine kaçabi lm işti . Mollie kısa bi r süre sonra bir yolunu bu
lup serbest bırakıldı ve ikisi Marsilya'da yeniden birleşti ler.
Marsilya'da 1 94 1 sonbaharında eski dosttan Yolin'i de son kez
gördüler. Zaman yiti rqıeden Atlantik'i geçip Mexico City'ye
yerleştiler. Mollie A ralık 1 942'de Rudolf ve Mi!Jy Rocker'e
şöyle yazıyordu : "Kalbim terkedilm i_ş sevgili yoldaşlarımız için
ne kadar da sızlıyor. Yolin'in, bütün Ispanyol dostl arım ızın, Ya
hudi ailemizin başına nel.er geleceğini kim bilebili r! Bir çılgın
7
lık bu ! " 2
Senya sonraki yinni yı lda Mexico City'de SEMO (Senya ve
Mollie'nin ilk hecelerinin birleşmesi) ismiyle bir fotoğraf stüd
yosu çalıştı rd ı . Bu sürede Tierra y Li bertad grubundan İspanyol
yoldaşlarıyla sıkı bağlar kurup Jack ve M ary Abrams'la da sev
gi dolu bi r dostluğu sürdürdüler, Jack'in, Meksika'daki sürgün
ler kolonisine katılan Troçki'yle dostluğu i l i şki lerini etki leme
mişti. Abrams'ın 1 95 3 'teki ölümünden az önce gırtlak kanseri
amel iyatı olmak üzere A B D' ye gi nnesine izin verildi. "Zorlukla
hareket edebilen, can çekişen bi r adamdı ," di yordu dostları Cla
ra Larsen, " am a gene de günde yiımi dön saat bir FBI ajanının
koruması altındaydı ! " 28

Mollie ise Amerika'ya bir daha dönmedi . Dost ve akrabaları
onu Mexic,o City ya da (Senya'yla birli kte 1 963'te çekildiği )
Cuemavaca'da gönnek için sını n geçmek zorundaydıl ar. Mollie
A B D'den sürüldüğü zaman, bulunacağı her ülkede ideal ini ,
anarşi st-komünizm i , " savunmaya" yem in etm i şti. Rusya'da, Al
m anya'da, Fransa'da ve sonra Meksika'da sözüne sadık kaldı .
Rusça, Yiddişçe, İngi lizce, Almanca, Fransı zca ve ispanyol
ca'yı akıcı biçimde konuşan Mollie, yoldaşlarıyla mektuplaşıp
dünyanın her tarafındaki anarşist basınla ilişkisini sürdürdü.
Rose Pesona ve Clara Larsen gibi New York'tan gelen çok sayı
da ziyaretciyle de görüşüyord u .
Mollie, 1 976'da E m m a Goldman'la ilgili belgesel hazırlayan
bi r Hollanda televizyon ek i bi tarafından fi lme alı nm ı ştı. 1 980
başlarında da New York'un Pacific Streeı Collective kuruluşu
tarafından filme alı ndı ve ateşli sözlerle sevgili anarşizmini an
l auı . Sori yıllarında yı pranmış ve yorgun düşmüş hissed i yordu
kend ini . Mary Abram s'ın Ocak 1 978'deki ölümü onu derinden
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sarsm ıştı. İki yıl sonra, Pacifıc Street filmcileriyle görüşmesinin
üstünden çok geçmeden, tamamen çöktü ve Cuemavaca'daki
evinde kalp yetersizliğ� nden öldü. Devrimci tutkusu sonuna ka
dar hiç azalmayan bir alevle yanmışu. Aciz ve hasta durumun
daki Scnya da Mollie'nin ani gidişine dayanamadı ve Mollie'nin
ölüm ünün üzerinden bir yıl bile geçmeden, 19 Haziran 1 9 8 l 'de,
Mexico City'dcki İspanyol Hastahanesi'nde yaşama gözlerini
yumdu.
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PARİS KOMÜNÜ V E MİRASI

11111!

Paris Kom ünü çağdaş tarihin temel olaylarından biri
dir Ond ��� zun.�u yüzyı lın en büyük şehir ayaklaJl:"l ası
<
olarak butun dunyada yankılanmış Peter Kropotkın ve
Errico Malatesta'):'.ı birer anarşist yapmış, Avrupa kıtasının her
tarafından anarşist hareketleri nin fışkınnasına yol açmıştı. Ar
dından bir gericilik dönemi gelmesine ve Birinci Entemasyo
nal'ın dağılmasına karşın Komün, Kropotkin'in ve Bakunin'in
parlak ve etkili dene�eler, Marx'ın da en tanınmış yapıtlarından
biri olan Fransa'da iç Savaş ı yazmaJarında esin kaynağı olmuştu.
Ortaya çıktığı zaman dost-düşman herkes Komün'ü yalnızca
Fransa için deği l , bütün Avrupa için de çok büyük önem taşıyan
bir olay olarak gördü. Tarihin yüzyılı aşkın bir zamandır izledi
ği seyir bu izlenimi pekiştirmekteydi. Gerçekten de dünya ça
pında önem taşıyan Konı ün'ün ülke dı şındaki etkisi ise Fran-
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sa'dakinden de büyük o l d u . Komün, bir savaşı n, özellikle kay
bed i le n bi r savaş ı n toplumsal isyanı nasıl ateşleyebileceğini
gösteriyordu (bu örnek bir sonraki yüzyılda Rusya, İspanya ve
Çin'de yinelenecekti). Çünkü, 1 79 3 ve 1 848 geleneğini canlan
dınp bir halk devriminin patlamasına elveri şli bir hava yarnta
rak işçilerin devrimci coşkusunu yeniden uyandıran olay, kuşat
ma koşullarında Sedan'da alınan yenilgi - ve teslim olmanın
verdiği aşağılanma duygusuydu. Komün, kahramanlık ve fede
karlık öyküleriyle ve öncü reform önlemleriyle gelecek kuşak
lara esin kaynağı olmuştur. 1 47 Komünar'ın Kanlı Mayıs Hafta, sı'nda katledildiği Pere-Lachaise· Mezarlığı'ndaki Mur des
�deres, sosyalistlerin, anarşistlerin ve komünistlerin o günden
bu yana ziyaret ettikleri bir yer olma özelliğini günümüzde de
korumaktadır.
Ö te yandan Komün'ün yenilgisi, yapılan hatalardan ders al
mak isteyenler için canlı bir örnek oluşturdu. Marksistler, Ko
münarlann insiyatifi el� geçirip Versailles'a yürümeleri duru
m unda sonucun daha farklı olabileceğini ileri sürdüler.
Çoğunluk bir iç savaşı kışkıruna korkusuyla geri adım attıkları
halde, Komün'deki kimi eylemciler (öncelikle Blanquistler),
Engels'in "savunma her silahlı ayaklanmanın ölümüdür" sözle
riyle dile getirdiği gerçeklikten hareket ederek bu tutuma karşı
çıkıyorlardı. Marx da aynı fikirdeydi. Nisan 1 87 1 'de Komünar
lar i ç i n şöyle yazıyordu : "Eğer yenilirlerse, bunun sorumlusu
yalnızca kendi "iyi niyetleri'dir. "1 Gene de bu yargının doğrulu
ğu kuşku götürür. Çünkü, Komünarlar'ın nihai yenilgilerine sal
dırıya geçememelerinin yol açtığı doğruysa da, Prusya birlikle
rinin Paris'i kuşaumş olduğunu gözönünde bulundurursak,
Versailles'a yürümelerinin de sonucu pek değiştirme olasılığı
yoktu. Bismarck'ın, Fransa'yı devrimci bir hareketin ele geçir
me�jne sessiz kalarak izin vermesi, çok güçtü.
Oyleyse, bu görece kısa dönem (Komün 1 8 Man'tan 28 Ma
yıs'a, yalnızca yetmiş-iki gün yaşamıştı) niçin bu denli bitmez
tanışmalara konu olmuştur? Eski bir devrimci geleneğin sonu,
ya da yeni birşeyin başlangıcı mıydı? Bu sorun ham tartışılan
pek çok sorundan biridir. Gene de yanıtı bellidir: Her ikisini de
içeriyordu . Değişmeyen dar görüşlülüğü, seksiyonların ve �u
l ü plcri n m antar g i bi ço ğ a l m as ı , Kamu Esen l i ği Kom i tesi , Oz-
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gürlük, Eşitlik K a rdeşlik sloganı ve İnsan H aklan Bildirgesi'ylc
geçm işe dönüştü. Ama öbür yandan, merkezi otoriteyi reddet
mesiyle, kadın haklan ve işçi denetimi deneyleriyle geleceğe gi
den yolu da gösteriyordu. Fransız ve Rus devrimleri arasında
bir köprü; bi rincinin yankısı ve i kincinin öncüsü; ölen bi r çağın
sonu ve henüz rayına oturmam ış bir yenisinin başlangıcıydı.
Aslında 1 87 1 'de Pari s'te ne olmuştu? Komün bir işçi sınıfı
hükümeti miydi? Proletarya diktatörlüğü müydü? Devletin yad
sınması mıydı? Marx, Engels ve B akunin'in tanımları sırayla
böyleydi . Ama üç ünlü devrimciq_en yalnızca Bakunin Ko
mün'ün tutarlı bi r destekçisiyd i . Ustelik 1 870 sonbaharında
Lyons ve Marsilya'da Komün'ü hazırlayan olaylarda doğrudan
yer almıştı. Marx ise, tersine, fiilen patlayana kadar Paris'teki
bir isyana bütün gücüyle karşı çıkıyordu. Marx, Komün kurul
masının "umutsuz bir aptallık" olacağına inanıyor, işçileri za
mansız bir ayaklanmaya karşı uyarıyordu. Yalnızca ayaklanma
başladıktan sonra destek verdi ve parlak bir övgü konuşması
yaptı: "İşçilerin Paris'i, Komün'üyle sonsuza kadar yeni bir top
lumun şanlı müjdecisi olarak hatırl anacak. Komün şehitleri işçi
sınıfının yüce kalbine kazınmıştır."
Komün ilkelerinin ölümsüz olduğunu söylüyordu M arx. As
la yok olmayacaklar, işçilerin kurtuluşuna kadar kendilerini tek
rar tekrar göstereceklerd i . Bakunin de paylaşıyordu bu görüşü.
Her ikisi de Komün'ü yeni bir toplumun prototipi sayıyorlardı.
Ama Bakunin'e göre Komün bir proletarya diktatörlüğü olmadı
ğı gibi , herhangi bir biçimde hykümet de değildi; "halkın- nihai
kurtuluşu ve dayanışmalannın yeni bir çağını" başlatan, "devletin cesurca ve açık açık yadsınması "ydı . 2 Bakunin'in İsviçreli
arkadaşı James Guillaume'a göre, Komün "sözcüğün asıl anla
mıyla gerçek anarşi durumu"na zemin hazırlayan bir " federalist
devrim "di . Kropotkin de aynı doğrultuda Komün'ü "büyük bir
toplumsal devrimin öncüsü .. ." gelecek devrimlerin başlangıç
noktası" olarak selamlıyordu. 3
Ama Komün ne anarşistlerin ne de komünistlerin tekelinde
dir. Komün'ün programı , tek bi r etiket yapı ştı nlabilecek kadar
kesin bir kimlik taşımaz. Tam tersine, Komün net ideoloj i k ya
da yanlı sınıflandı rm alan tanımaz. Çok çeşitli çıkarları ve öz
lemleri yansıtarak herkes için .bi r şey i fade ediyordu. Son dö-
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nemlerde yapıl an araştırmalarda kamıaşık niteliği bi r kez daha
vurgulanm ıştır. Hem merkezi hem federalist, hem otoriter hem
özgürlükçü eğilimleri yansıtm aktad ı r. Komün'de ütopyacı lık
pratik deneyselcilikle, yunseverlik, evrensel kardeşlik düşünce
siyle içiçc girmişti. Toplumsal bileşim i açısından işçilerin, ser
best meslek adamlannın, tüccarların ve zanaatkarl an n bi r kan 
B akuninciler,
Marksistler,
şımıyd ı .
Proudhoncular,
B l anquistler, Cumhuriyetçiler ve Jakobenler, bir aradaydılar.
Ancak Komün'ün kökleri lokal düşüncelere uzanıyordu; yö
nelimi ağı rl ıkla adem -i merkeziyetçi ve özgürl ükçü doğrultu
daydı; taktikleri kendiliğinden ve doğrudan eylemlere dayanı
yordu. B aşka yerlerde olduğu gibi Fransa'da da çoğu emekçinin
gözünde de, ideal toplum hata konseylerin, kulüplerin ve ko
m ünlerin doğrudan demokrasisi , işçilerin, zanaatkarların ve
köylülerin banş ve sukün içinde yaşayacak.la n , katıksız bi r eko
nomik ve politik özgürlüğün tabandan örgütleneceği anti
otoriter bi r topluluktu. Ortaçağlardan beri tüm başkaldırı ve di
renmelerin de talepleri bunlardan başka birşey değildi.
B u yaklaşıma bağlı kalan Komün, hem ekonomik, eğitsel ve
kültürel, hem de politik ve askeri konularda yerel denetim uy
gulamaktaydı. Din adamlarının m ülklerine el koydu ve kilisele
ri toplumsal forumlara çevi rdi. Polisi ve orduyu kaldı rarak , on
l ann görevlerini subayları seçimle gelen sıradan yurttaşlara
("silahlı halka") devretti . Kamu görevlerinde seçim ilkesini yü
rürlüğe koydu ve maaşlarını işçi ücretleriyle sınırladı. Çok kısa
bir öm rü olduğu ve daha çok yiyecek ve savunma sorunl arıyla
uğraştığını gözönünde, bulundurursak, Komün'ün refomı ön
lemleri etkileyiciydi. Kiralar dondurulmuş ve borç ödemeleri
ertelenmi şti . Ozgür okullar açılmış, bir sanatçılar konseyi oluş
turulmuştu (başında Proudhon'un dostu Courbet vardı). Temel
kamu hizmetleri (-posta, kanalizasyon, gaz ve ulaşım7) 'etkin bi
çimde işlctilebiliyordu.
Çalışma ve sanayi alanındaki reformlar özellik.le dikkat çe
kici türdendi . Fabrikalarda cezalar k aldırıld ı ; fı rınlarda gece ça
lı şmasına son verildi; kimi işyerJerinde on saatlik işgücüne ge
çildi. Komün herşeyden önce sıradan işçilerin kendi kendilerini
idare edebileceklerini kanıtlamıştı . Taş kesiciler bi r sigona
program ı hazı rladı lar. İşsiz kadınlar kooperatif atöl yeleri örgüt-
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ledil cr. Her bölgede sendikalar ve fabrika konseyleri boy gös
Lerd i . Sahiplerinin lerkeLtiği fabrikalar işgal edi ldi ve (Rus ve İs
panyol devrim lerindeki i şçilerin özyönetim deneyimlerini önce
leyen bir biçimde) işçi kooperati fleri haline getirildi. Aral ık
1 870'de bir işçi kulübü, "nası l köylüler 1 7 89'da toprağa el koy
dularsa, bugünün işçilerinin de üretim araçlarına el koyma haklan bulunduğuna inanıyoruz," �iyordu.4 Komün yaşadıkça bu

Lür açıklamalar hep yinelendi . Omeğin, Paris'i Savunan Kadın
lar Birliği'nin şöyle bir açıklaması vardı: "Çalışmayı işçinin
kendi emeğinin ürününden yararlanacağı biçimde yeniden ör
gütlemenin tek yolunun, çeşitli sanayileri işletip karlan paylaş
tı racak özgür ü retici kooperaLi fleri kurmak olduğunu düşünü>'.o
ruz. " Bu açıklama devam ediyordu: "Erkek ve kadın işçıler
arasındaki her türlü rekabete son verilmesi gerekmektedir, çün
kü onların çıkarları kesinlikle birdir ve dayanışma içinde bulun
maları Emek'in Senn aye'ye karşı nihai ve evrensel darbesinin

başarı kazanmasında temel bir önem taşımaktadır. "5
Komün'ü, Avrupa anarşizmi ile sosyalizminin gelişmesi açı
sından benzeri görülmedik önemde bir olay durumuna getiren
özellikler bunlard ı . Komün'e katılanlar arasında, 1 865'te ölen
Proudhon'un yandaşlarının (Courbet, Longuet, Vermorel vb.)
bulunması şaşırtıcı değildir. Etkisi Marx'tan tartışma götürmez
biçimde daha büyüktü. Komünarlann " Federaller" adıyla anıl
maları bunun yeterli kanı tıdır. George Woodcock'un gözlemle
diği gibi, "herkese bütün haklarını ve her Fransıza bir insan, bir
yurttaş ve bir emekçi olarak yeteneklerini tam olarak sergileme
olanağını güvence altına alan Komün'ün mutlak özerkliğinin
Fransa'daki bütün yöre lere yayılması'nı isteyen 19 Nisan 1 87 1
Larihli Komün bildirisi belki de Proudhon'un kendi si tarafından
6
kaleme alinmıştı .
Elisee ve Eli c Reclus kardeşler (El ie sonradan Bibliotheque
Nationale'in müdürü olacaktı) gibi çok sayıda Bakuninci anar
şist de komünde yer alınıştı. Aynca, Louise Michel gibi gelece
ğin anarşistleri , Benoi't Malon, Gustave Lefrançais, Arthur Ar
nould ve Eugenc Varlin gibi yan-anarşist ve özgürlükçü
sosyalistler de vardı. Vcrsailles askerlerinin eline g6çen Varlin
ağı r işkenceler gönnüş, sakat ed ilmiş ve kurşuna dizlımişti : Ko-
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m ün'ün en ünlü şehitlerinden biri olan Varlin 1 870'de şöyle ya
zıyordu : "Gelecekteki devrim, işçileri kapital izmin ya da politik
sömü rünün her biçiminden tamamen kurtaracak ve bütün toplum sal ilişkileri adalet ilkesine göre temellendirecektir." 7 Ko
mün'e katılan diğer tanınmış eylemciler arasında İ tal yan dev
rimcisi Amilcare Cipri ani ve sonradan sürgüne gönderilen
Emile Henry'nin babası Fonune Henry de sayılabilir.
Komün gerek İ talya, İspanya ve İ sviçre, gerekse Fransa'daki
anarşist harekete büyük bi r hız kazandırmıştı . Dahası, anarşist
kom ünizm ve eylemli propaganda öğretileri doğrudan Ko
m ün'ün ürünüydü ve l 870'lerde üçü de Komün'ün ardından
anarşist olan K ropotki n, Malatesta ve Paul Brousse tarafından
geliştiri lm işti. Aslında eylemli propaganda sözcüğü asıl anla
m ı yla bireysel terör eylemleri değil, Paris Komünü çizgisindeki
bir toplumsal dev rimin üssü ola rak bir kasaba ya da mahallenin
ele geçirilmesi anlamına geliyordu. Sını rl ardan İspanya, İsviçre
ve İtalya'ya kaçan pek çok Komünar militan, gitti kl eri yerlerde
yerel anarşist hareketleri teşvik etmiş ve Anti-Otoıiter Enter
nasyonal'in kurulması için çalışm ışlardı .
Komün, herşeyden çok, yeni doğan özgürlükçü hareketin
esin kaynağı ydı . B ütün ülkelerdeki anarşistlerin gözünde, fede
ralist ve anti -devletçi ideallerin kendiliğinden ifadesi, toplumsal
devrimin ve gelecekteki özgürlükçü düzenin bi r modeliydi .
"Geleceğin topl umu," diye yazıyordu Bakunin Paris Komünü
ve Devlet Fikri 'nde aşağıdan yukanya işçilerin özgür birlik ve
federasyonu biçiminde örgütlenecekti r Bu önce birlikler ardın
dan bölgeler, uluslar ve sonunda büyük uluslararası ve evrensel
federasyon biçiminde gerçekleşecektir. İşte ·o zaman gerçek ve
canlı özgürlük ve mutluluk düzeni doğacaktı r. "
K om ün, görmüş olduğumuz gibi , Kropotkin'in düşüncesini
de benzer biçimde etki lemiş; Kropotkin'in Bir Asinin Sözleri,
Ekmeğin Fethi ve Tarlalar, Fabrikalar ve Atölyeler'de geliş�
tirdiği toplum sal devrim modeline örnek oluşturmuştu . K ropot
kin'in anarşist yaşamı tamamen 1 87 1 Paris Komünü ile 1 92 1
K ronstadt Komünü arasındaki elli yıla denk düşüyordu. 1 87 1 'de
Paris Komü r ü'nün bastın lmasının ardından bilim sel araştırma
i
larını bıralli..ırak kendini devrimci davaya adadı . 1 872'den
1 874'e kadar Çaykovski çevresinin üyesi olarak. işçilere ve
,
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köylülere Komün'ün dersleri konulu konferanslar verd i , H apse
atıldığı SL. Pctersburg'da bi tişikteki hücrede yatan bir arkadaşı
na, Komün'ün tarihini anlatmıştı. Kropotkin, " il k denemeden
öteye geçemeyecek" olan Komün'ün sınırlılığını kabul ediyor
du. Devleti tamamen yıkmadığını ve otoriter-devrimci grupların
özgürlükçü karakterini lekelediğini görmüştü. Gene de, "rezil
burjuva sömürü düzenine son verecek, halkı devletin vesayetin
den kurtaracak ve insanlığın evri m i nde yeni bir özgürlük, eşitl i k
ve dayanışma çağını açacak" ilk kahramanca çaba olarak yü-

celtmekteydi. 8
Kom'ün, kısa ömründe hem ünlü hem de adsız kahramanla
rın sayısız cesaret örneklerine tanıklık etmişti: Montparnasse is
tasyonu'nun dışındaki bir gazete bayiinde sakince oturan bir iş
çi,
yoldaşlarının
gitmesinden
çok
sonra,
Yersailles
askerlerinden oluşan bir müfrezeye ateş açacak ve cephanesi tü
kenince ağır ağır yürüyerek uzaklaşacaktı. Charles Delescluze,
sil i ndir şapkası, redingotu ve k ı rm ızı kuşağı yla yenilginin he
men öncesinde barikatların üstüne çıkacak, yaşlı vücuduyla
Yersailles'ın keskin nişancılarının önünde batan güneşin kızıllı 
ğında ölümsüz bir siluet olarak tarihe yazılacaktı. Louise Mic
hel 1 8 Man'ta bir sokaktan aşağıya " İhanet! " d i ye bağırarak ko
şacak ve Montmartre tepelerindeki silahların kaldırılmasını
önleyecekti . Louise Michcl ile Elizabeth Dmitrieff bütün umut
lar sönüp gittikten sonra da malzeme taşıyacak, yaralılara baka
cak ve barikatların arkasına silah götüreceklerd i . Böylesine
duygu, inanç ve cesaret dolu eylemler Komün'ü Fransa'da oldu
ğu kadar Fransa dışında da destanlaştırmış, trajik soruna karşın
insanlığın kurtuluşu için esin kaynağı olmasını sağlamıştır. "Ta
rih , " diyordu Marx, " büyüklüğü bakımından bununla kıyaslana
cak bir örneğe sahip değild i r. " "Onlar deliydiler," di yordu res
sam Reno i r, "ancak sol memelerinin altında asla sönmeyen bir
·

·

kor parlıyordu. ,.9
Bununla birlikte Komün'ün karanlık yanlan, i h anet ve hoş
görüsüzlük anlan da vardı. Anısının Devrimci çevrelerde uyan
dırdığı saygı, bunları gölgede bı rakmıştı r. Komün kahramanlar
plduğu kadar alçaklar da çıkannıştı; yahudi-karşıtlığı ve ente
lektüel düşmanlığı , Action Française'i ve y_irrninci yüzyıl faşiz
m i ni önceleyerek başlannı kald ı rm ı şlardı. Ucrctlerde eşi tl i k ola-
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cağı il�n edildiği halde, Komün'�n önderleri kendilerine günde
onbeş frank aylık bağl am ı şlard ı . işçi ücreLinin çok üstündeki bu
rakkam ancak bir fabrikadaki ustabaşının ya da Ulusal Muha
fızlar'daki kıdemli subayların ücretine eşti . Courbet, Malan,
Lefrançais ve Amould gib özgürlükçü kişilerin muhalefetne
karşın, Kamu Esenliği Komitesi kuruldu, basına sansür getiri ldi
ve her poliLik eğilimden yirm i -yedi gazete kapatıldı . Felix Pyal
ve özellikle Raoul Rigault, keyfi tutuklamaların ve idamlann
emri ni vererek, Lefrançais ve Delescluze'un şiddetle karşı çık
m alarına karşın rehin alma yöntemini uygulayarak Komün'ün
soylu i m aj ına leke düşürmüşlerd i . Komün'ün yalnızca ilk on
gününde dörtyüzden fazla insan tutuklandı; Paris B aşpiskopo
su'yla çok sayıda rahip gözaltına alındı ve kurşuna dizildi .
Gene de bütün bunlar ulusal hükümetin vahşeti yanında hiç
bi r şeydi r. Ulusal hükümetin baskılarını, Meksika Savaşı'nda
hiç esir almamasıyla övünen acımasız olan General Gallifet
yönlendi ri yordu. Paris'Le bi r hafta içinde Fransız Devri m i bo 
yunca öldürülenin i k i katından fazla insan katledi ld i .
25.000'den fazlası boğazlandı, 5 . 000'i sınır dışı edildi. 50.000 ' i
Lutuklandı , 1 4.000' i m ahkum edildi ve binlercesi sürgüne gön
derildi . "Paris'Len yeni döndüm," d i ye y azıyordu Adolphe Tiers,
Versailles'daki dışişleri bakanına, "orada berbat manzaralara tanık oldum . 1 0

Önceki haflalann neşeli atmosferiyle keskin bi r zıtlık oluştu
ran baskılann yoğunluğu ve vahşeti , isyanın niteliğiyle taban
Labana zndı. Çünkü Komün herkes için bi r bayram sevinçli ruh
lann bi r paLlaması, Lenin'in sözleriyle "ezilenlerin festivali "ydi .
_Ye Komün'e damgasını vuran özellik yoğun kardeşlik, dayanış
ma, cömenlik ve um ul duyguları ydı . Trajediye bunlan da ekle
diğimi zde, başkaldı nnın sonu d ah a da katlanılmaz geliyordu.
" Komünarlar," diye yazı yordu Kropotkin, "kamçılanmış, han
çerlenm iş, kurşuna dizilmiş ve Versailles katilleri Larafından ka
rınlan deşilmişti . " Kalelerde ve hapishanelerde 3.000 kadar in
san öldü; Satory deposunda insanlar Lopluca kurşuna dizildiler;
ele geçirilen her bari kanaki savunucular hemen orada katledil
d iler; Mur des Federes'de 1 47 kişi öldürüldü.
Onalığı kaplayan hi sıeri dalgası ve söylentiler de pek çok
m asum k i şi nin boğazlanm asına neden olmuşlu. Süt şişeleri taşı-

•
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yan kadınlar, kundakçılar (petroleuses) diye arkalarından vu
ruldular. "Pervazda bir el görünse, pencereye mermi yağıyor
du, " diye yazmıştı Voltairine de Cleyre.
"Boğazlardan bir protesto çığlığı çıksa ev işgal ediliyor, otu
ranl ar dışan çıkarılıyor, duvar diplerine sıralanıyor ve hemen

kurşuna diziliyordu." 1 1 B unun üzerine yetkili makamlara çoğu
imzasız yaklaşık 400.000 ihbar mektubu gelmişti . Louise Mic
hel Yeni Kaledonya'ya sürüldü ve orada anarşizme geçti. Ciddi
biçimde yaralanan Elizabeth Dmi trieff İsviçre'ye kaçtı, sonra
anayurdu Rusya'ya geçti , politik bir sürgünle evlendi ve Sibir
ya'da erken yaşlarda öldü. Bu arada, Londra Times gazetesi
"Versailles askerlerinin son alb günde i nsanlık dışı öç yasasına
göre tutukluları kadınlan ve çocuktan kurşuna dizmesini, sün
gülemesini ve dişlerini sökmesini "protesto ediyordu. Condan
Times tepkisini" Hatırlayabildiğimiz kadanyla, tarihte böyle bir

olay görülmemiştir. " 12 sözleriyle dile getiriyordu. Öte yandan
Bakunin Komün "monarşik ve dinci gericiliğin cellatlannca kı
lıçtan geçiril i p kanla boğulduğu" için "Avrupa proletaryasının
düşlerinde ve kalbinde daha da canlı ve etkil i hale geldiğini "
yazmaktaydı.
Paris Komünü tek başına bir olay olarak görülmemelidir.
Tam tersine, hem bölge hem de zaman olarak, 1 870'lerin başla
rında güneybatı Avrupa'ya kadar yayılan daha geniş bir hareke
tin parçasıydı . Aslında sınırlarının ötesine yayılmadan önce
Fransa'da bir harekete dönüşmüş durumdaydı. Paris'te değil,
İkinci İmparatorluk'un çöküşünün ardından Eylül 1 870'de taşra
kenllerinin en devrimcisi olan Lyon'da doğmuştu. Lyon Komü
nü'nün kurulduğu haberi Rhone vadisinde ve Provence'de zin
cirleme bir tepkiye yol açmıştı. Sonbahar ve kış aylarında Mar
silya, Toulouse, Narbonne, Cette, Perpigman, Limoes, Saint
Etienne, Le Creusot ve diğer kasabalarda ayaklanmalar başladı.
Bir kabarıp bi r alçalan hareket kısa ömürlüydü (kimi yerlerde
Komün asla yeraltından çıkamadı) ama, özellikle Lyon ve Mar
sil ya'da (ilkbaharda Paris Komünü'nün kurulmasıyla yeniden

canlanan yerler) büyük önem taşımaktaydı. 1 3
Güney'de Bakuninciler baskenttekinden daha. önemli bir rol
oynamışl ardı. Marsilya'da B akunin'in izleyici lerinin üçü , Gas-
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ton Grem icux, Charles Aleıini ve And rc B astclica olayl ann
merkezinde yer alıyordu. Lyon'daysa dümenin b�ında bizzat
Bakunin ve yakın arkadaşı Alhen Richard vardı. B akunin'in
General Cluseret'in yardımı yla belediye binasını ele geçi rdikten
soraki ilk hareketi devletin kald ı nldığını ilan etmek olmuştu. 25
Eylül 1 870'te bu doğrultuda duvar afişleri asıldı':
MADDE J : Gücünü yitiren devletin yönetim ve idare aygıtı
kaldırılmıştır.
MADDE 2: Bütün ceza ve sulh mahkemeleri feshedilmiş ve
yerlerine Halk'ın adaleti konmuştur.
MADDE 3: Vergi ve ipotek borçları iptal edilmiştir. Vergile
rin yerini, federatif komünlerin Fransa'nın kurtuluşunun gerek
sinimine göre varlıklı sınıflarckın toplayacagı katkılar alacak
tır.
MADDE 4: Devlet kaldırıldıgı için, özel borçların ödenme
sine artık kimse karışamaz.
MADDE 5: Belediyenin varolan bütün yönetim organları da
kaldırılmıştır. Bunların yerine her komün Fransa'nın selameti
ne uygun komiteler geçirecektir. Bütün yönetim yetkileri
Halk 'ın dogrudan gözetimi altında bu komitelerce kullanılacak
tır.
MADDE 6: Ülkenin her departmanının en büyük şehrindeki
komiteler Fransa'nın kurtuluşu için tasarlanmış bir devrimci
meclise iki delege gönderecektir.
MADDE 7: Bu meclis Lyon 'un belediye binası nda hemen
toplanacaktır, çiinkü Lyon Fransa'nın ikinci büyük şehridir ve
ülke savunması görevinin üstesinden hak.kıyla gelebilir. Halk
tarafından desteklenen bu meclis Fransa'yı kurtaracaktır.
SiLAH BAŞJNA!!! l4 "
·

Komünal hareket Güney Fransa'dan titreşimlerinin anında
duyulduğu İ talya . ve İspanya'ya sıçrad ı . İ lalya'da. B akunin'in
a�tif olarak yer aldığı son eylemi olan 1 874 Bolagna ayaklan
ması biçimini ald ı . Son yankısıysa Bakunin'in genç izleyicileri
Malatesta, Cafrero ve Stepniyak'ca yönlendi rilen 1 877 Bene
venta isyanıyla duyuldu. I spanya'da ise 1 873-74 arasındaki
"kantoncu" hareketin esin kaynağı doğrudan Fransa'daki , özel
likJe de Lyon ve Marsilyadaki olaylardı . Pirenelt!ıi aşan pek.çok
sığınmacı (ara l a n nda Alcrini ve Paul B roussc de vard ı ) komün-
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!erin oluşumunda ve Temm uz l 873'teki Barselona genel grevin
de yer alm ışlardı .
Dahası Pari s, dünyanın değişik yerlerindeki daha genel bir
devrimci kom ünler geleneğinin de parçasıyd ı . İki yüzyıla yayı
lan bu örnekler şöyle sıralanabilir: 1 793, 1 848 ve 1 87 1 'de Pa
ris'te; 1 905, 1 9 1 7 ve 1 92 l 'de Rusya'da; 1 874, 1 877 ve 1 920'de
İtalya'da; . 1 9 1 8- 1 9 1 9,'da Almanya'da; 1 873- 1 874 ve 1 9361 939'da lspanya'da; ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta ve
Doğu Avrupa'da (-Doğu Bedin, Poznan, B ud apeşie ve Prag).
Bunlara, merkezi otoriteye saldırısı ve i şçi denetim i çağrılarıyla
1 96 8 Paris isyanı ve, hakkında sınırlı bilgimiz olan ve 1 967 yı
lında Öğrenci ve işçilerce kendine " 1 87 1 Paris Komünü'nü mo5
del al arak " kurulan Şanghay Komünü de eklenebilir." 1
Çoğunlukla aralarındaki tüm farklılıklara karşın bu olayla
rın bi rçok ortak yanı da vardır. İleri ü lkelerde değil (Marx'ın
bekled iği gibi), tersine zanaatkar ve köylü ekonomileriyle güç
lü bölgesel geleneklerin ağır bastığı, görece geri ve dışsal alan
larda (Bakunin'in öngördüğü gibi) meydana gelmişlerdi. Hepsi
de aşağından gelen, adem-i merkeziyetçi; federalist, otoriter ve
oligarşik rejimleri hedef alan özgürlükçü toplumsal devrimlerdi.
Hepsi de, Kropotkin'in 1 87 l 'e ilişkin yazdığı gibi, "Devinimsiz
bir havuzda bahar meltemiyle buhar olup uçan su" benzeri yıkıl
mış hükümetlerin boşluğunda, kendiliğinden bir sürü konsey ve
kom itenin fışkı n şına tanıklık etmişlerdi. Hepsi de aynı bayram
atmosfe rini, aynı yüce ruhu ve coşkuyu aynı cömertliği ve kah
ram anlığı sergileyen tümden eşitlikçi bir doğrultudaydılar. Hep
si de yoğun gericilik dönemlerinin peşinden gelen vahşi zulüm
lerin damgasını taşıyorlard ı . Ve gelecekteki isyancılara esin
kaynağı olacak kahramanlar doğurdular.
İtalya ve İspanya'da olduğu gibi Rusya'da da, Komün'ün, ön
celikle J 873 ve 1 874'te toplumsal isyanı başlatmak üzere "halka
giden" genç popülistlerin üstündeki etkisi çok büyüktü� Kropot
kin, yaşamının sonuna kadar bağlı kalacağı anarşizme Ko
mün'ün ardından katılmış, hareketin içinde doğrudan yer almış
olan Pctcr Levrov "bugün solgun bile olsa, proleter cumhuriye6
tin i� ş a fağı" sözleriyle tanımlı yordu Komün'ü 1
1 905 De v ri m i sı rasında kendilerine Komünar adını takan bir
grup a n a rşist Bi alystok kasabasını " i kinci bir Paris Komünü"
·

·
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haline getimıeye çal ı şmıştı . Benzer şekilde l 9 1 7 Dev rim i sıra
sında Moskova ve Petrograd'daki anarşistler de iki başkenti
l 87 l i majına göre biçimlenen eşitlikçi kom ünlere dönüştümıe
nin yollannı aram ışlard ı . Petrograd Anarşi stler Federasyo
nu'nun savaş sloganı "Toplumsal Devrimle Anarşist Komün'e"
7
idi. 1

Marx'ı izleyen Lenin de K o m ün'ü ilk modem devri m , i ki nci
sini Rus Devri m i'nin oluştu rduğu bir tarihsel sürecin ilk aşama
sı sayıyordu. Lenin. Ni san l 9 1 7'de Finlandi ya İstasyonu'na ya
nında Fransa'da iç Savaş'la gelmiş, komünün programını
N isan Tezleri ile Devlet ve Devrim'de birleşti nn i şti. Lenin öl
düğünde, cesedi bir Komünar bayrağına sarılmıştı; kırk yıl son
ra Sovyet kozmonotlar uzaya M arx ve Lenin'in portreleriyle bir
Komünar bayrağının kurdelesini götünnüşlerdi. Ne var k i öz
gürlükçü bir açıdan bakıldığında, Ekim Devri m i 'nden sonra
1 87 l 'in idealleıi ihanete uğram ı ştı ; anarşistler Bolşevik d ikta
törlüğe yanıt ol arak Komün'ü gösteriyorlard ı .
Kronstadt 1 92 1 , Rusya'da kom ün geleneğinin son örneğiydi .
Elbette K ronstadt i le Pari s arasında farklılıklar vardı. Kronstadt
i k i hafta süren daha küçük bir olaydı ve görece daha az kayıpla
sonuçlanm ı ştı . Dahası , i syancılar sosyalist (en azından i s i m ola
rak) bir rejimle karşı karşıyaydılar. Ancak çarpıcı benzerlikler
öylesine çoktu k i , Petrograd'daki anarşistler Kronstadt'a " İkinci
Paris Komünü" adını tak m ı şlard ı . Ayn özgürlükçü atmosfer,
merkezi i ktidann aynı biçi mde reddedilişi, konseylerin ve ko
m i telerin aynı biçimde kendiliğinden oluşumu, aynı i şçi deneti
mi çağrılan, aynı kahramanca eylemler, aynı saldırıya geçme
me başan sızlığı ve aynı kanlı son söz konusuydu. Tuhaf bi r
i roniyle tarihler bile çakışıyord u : Paris 1 8 Mart 1 87 l 'de ayağa
kalkm ış, Kronst�dt elli yıl sonra aynı gün, 1 8 Mart 1 92 l 'de düş
müştü Aleksandr Berkman bu koşutluğu şöyle söze döküyordu:
"Galipler 1 87 1 'deki komün'ün yıldönümünü kutluyorlar. Troçki
ve Zinovyev, Parisli i syancıl arı boğazlad ı klan için Thiers'i ve
8
Gallifet"i lanetliyorlar. " 1
Bununla birlikte Paris örneği ölmedi. l 936'da Barselona'da,
1 956'da Budapeşte'de ve 1 96 8'dc Prag'da yine kom ünler k1ırul
du (-bu i syanların hepsi Marksistler tarafından ezilmiş ve dola
yısı yla Marksisler'in dev ri m c i i ll aslarını kanıtlam ışll). " K i m i

·
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yenilgi ler vardır ki aslında zaferdirler," diyordu Kari Liebk
nccht 1 9 1 9'da katledilişinin öncesinde, "kimi zaferler de vardır

ki yenilgi lerden daha utanç vericidir. " 1 9 Paris'ten Prag'a kadar
komünal ayaklanmalar için uygun bir yazıttır bu. Ama komün
cülerin geleneği merkezi yönetime bir alternatif olarak hfila ya
şamaktadır. En azından Kropotkin buna inanıyordu: "İnsanlık,
devletin zinci rlerini kopanp putlannı yıkarak, artık ne efendi ne
de köle Lanı yan, özgürlüğün fethine doğru yürüyüşümüzde yolu
muzu aydınlatan ilk kurtuluş deneyiminin bedelini kanlan ve ız
dıraplanyla ödeyen soylu şehitlere saygı duyan daha iyi bir ge
leceğe doğru ilerleyecekti r. "
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Notlar:
(1) Engels, aktaran Frank Jcllinek, The Paris Commun e, 1871 (Londra,
1 937), s . 1 76; Marx'ıan Ludwig Kugelrnann'a, 1 2 Nisan 1 87 1 .
Marx'ıan yapılan hütün diğer alıntılar alınmıştır (Londra, 1 87 1 ).
Fransa'da lç Savaş'tan .
. (2) B akunin'in bu ve diğer alıntıları için, der. Nicolas Walter The Parls
Commune and the idea of the State. (Lozan, 1 9 7 1 ).
(3) Guillaurne, aktaran der. Jacques Rougerie, Proces des Communards
(Paris, 1 964 ), s . 1 4 . Kıopotkin'den yapılan bütün alınıılar için yine
onun Paris Komünü adlı denemesi, der. Nicolas Walter, Freedom
Pamphlet No: 8 (Londra, 1 97 1 )
•
(4) Der. Eugene Schulkind, The Parls Comm une of 1871: The Vlew
from the Left (Londra, 1972), s .39.
(5) Der. S tewart Edward�. The Commonurds of Parls, 1871 (Londra,
1 973), s.135.
(6) Oeorge Woodcock, Pierre-.Joseph Proudhon (Londra, 1 956), s.276277.
(7) Schulkind, The Parls Comm une, s.33.
(8) Aynca bkz. Nicolas Walıer, "The Paris Comrnune and the Anarchist
Movement," der. Walıer, Freedom Pamphlet No: 8.
(9) Alistair Home, The Fail of Parls: The Slege and the Commune,
1870-1871 (Garden Ciıy, N.Y., 1 967), s.472.
(10) Jellinek, The Parls Commune, s. 320.
( 1 1 ) Voltairine de Cleyre, Selected Works (New York, 1 9 1 4), s.246.
(12) Schulkind, The Parls Comm une, s. 27.
(13) Bkz. Jcanne G aillard, Communes de provlnce, Commune de Parls,
1870-1871 (Paris, 1 97 1 ).
(14) Schulkind, The Parls Commune, s. 74.
(15) Der. John Hicks ve Roberı Tucker, Revolutlon and Reactlon: The
Paris Commune of 1871. ( Amherst, Mass., 1 973), s.l 1 3 .
(16) Schulkind, The Paris Commune, s.294.
( 1 7) Paul Avrich, The Russian Anarchists (Princeton, 1 967), s.48, 1 26.
(18) Alexamler Berkman, The Holşhevlk Myth (Dlary 1920-1922) (New
York, 1 925), s.303.
(19) Sıewart Edwards, The Paris Commune, 1871 (Londra, 1 97 1 ), önsöz.
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PAUL BROUSSE:
OLASILI KÇI ANARŞİST
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.. aris Komünü'nün anarşizme kazandı rdığı pek çok kişi
••• i çinde Fransız hekim Paul Brousse de vard ı . Bugün unu
. .
tulmuş olsa da, B roussc yüzyıl önce, Bi rinci Entemasyo·
nal'in anti-otoriter kanadı i le Fransız, İspanyol, İsviçre ve Al
man anarşist hareketlerinin oluşum yıllannda önemli roller
oynayan, uluslararası anarşist harekette saygı gören kişilerden
biriydi. Çarın gizli pol isleri nden bi rinin kızı olan karısı Natalia
Lundsbcrf da anarşizme yürekten inanm ı şu ve Brousse onun
kanal ıyla 1 870'li yıllarda Isviçrc'deki anarşist sürgünlerle yakın
ilişkiler kunn uştu .
1 876'da Bakunin'nin cenaze töreninde konuşm uş. 1 877 ve
1 878'de İsviçre'deki anarşist dergi L' A vant Garde ın çıkarıl 
masında Kropotkin'Jc ortaklaşa çal ı şmı ştı . Yine Kropatkin'le
birlikte ondokuzuncu yüzyıl sonl a n nı n temel anarşist öğreti le
rinden ikisini , kom ü n i st - anarş i z m i ile eylemli propagandayı
romıüle etme çalışmalanna kat ı l d ı .
·

'
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Brousse, politi� gelişmesinin izlediği al ı şılmışın dışındaki
yol da ilginçdir. ilk yıllarındaki uzlaşmaz anarşist eğilimleri,
ayaklanma ve isyan yanlılığı sonradan "olasılı kçılık" diye bili 
nen ı l ı m l ı bi r sosyalizm biçimine kaym ış, nihayet yani yüzyılın
ilk yıllarında Pari s Belediye Konseyi başkanlığı ve Fransız Par
lamemosu üyeliğinde son bulmuştu. Anarşizmden kopması öz
gürlükçü yoldaşlarının düşmanlığını kazanmasına yol açmıştı.
Eski bir reformist ve anarşist olarak Marksistler tarafından da
aforoz edilmişti . Marksistler, aynca Brousse'nin kurucu üyele
ri nden olduğu İkini Entemasyonal'ce destek görmesine de bü
yük bir öfke duyuyorlardı.
Brousse 23 Ocak l 844'te güney Fransa'daki Montpellier'de
rahat yaşayan bi r orta-sınıf ailen.i.n oğluydu. Büyükbabası tahıl
tüccan, babası ise, Montpellier Universitesi'nin tıp bölümünde
kimya kürsüsünün başkanlığını yapan bir hekimdi. Genç B rous
se de bu okula kaydoldu ve 1 867'deki kolere salgını sırasında
has tanede staj yap�ı. Bu nedenle bütün üniversite harçlanndan
muaf tutulmuştu. Oğrenimini tamamlayınca doktorluğa başladı.
Bu arada gelecekteki rakibi Jules Guesde'nin çıkardığı Les Dro
its 'de l'Homme adlı radikal gazeteye 1 870'de gönderdiği yazı
lanY,la poli tikaya i lk adımlannı atdı.
Onceden dikkat çekildiği gibi, Brosse'u (Kropotkin, Malates
ta ve başkaları gibi) anarşist yapan Paris Komünü'ydü. Komün
hareketini desteklediği ve Komün'ün ezilmesinden sonra yasa
dışı ilan edilen Uluslararası Emekçiler Birliği'nin Montpellier
seksiyonunun üyesi olduğu için 1 872 yılında tutuklanıp dört ay
hapse mahkum edildi. Komün isyanının etkilerini sınırlannda
hissetmeye başlayan İspanya'ya kaçtı ve orada güney Fransa'da
devrimci komünlerin hayata geçirilmesinde yer almı ş kendisi
gibi bi rer sürgün olan Bakuninci Charles Alemi ve Camille Ca
met'le tanıştı. Nisan l 873'te üç kaçak B arselona'da Entemasyo
nal 'in Fransızca seksiyonunu kurdular. B rousse, Enternasyona
lin Fransa'da d i ri tutulmasına yardımcı olan ve ülkeye gizlice
sokulan La Solidarite Revolutionnaire gazetesinin yönetmen

liğini üstlendi. ı
Bu sı rada komün hareketi İspanya'da sağlam kökler salmış
ve 20 H az i ran l 873'te aralarında Brousse'un da bulunduğu bi r
grup Entemasyonal i s ı , Brousse'un daha sonra Kropotkin'e anlat-

1 53
tığı gibi, "ya devrim ya ölüm " kararl ılığı yl a Barsclona'nın bele
diye binasını ele geçirmişlerd i . " 2 Çok çabuk dağılan bu gi ri şi 
m i n ardından, b i r ay sonra, hükümetin işçileri orduya alm aya
başlamasıyla çöken bir genel grev patladı . B roussc'nun da akti f
rol oynadığı genel grevin başan sızlığı genç ihtilalci üstünde de
rin etkileri bırak mı ş , Brousse ömrünün geri kalan bölümünde
devrimci silah olarak genel greve her zaman karşı çıkmıştır.
Proudhon'un federalist fiki rlerini savunan Francisco Piy
Margall'ın Temmuz 1 873'te iktidardan indirili şinin ardından
Barselona'ya gerici bir askeri yönetim egemen olunca bu kent
devrimci bir sığınak olma özelliğini yitird i . Bunun üzerine B ro
ı,.ısse 'da, Alerini, Camet ve Entemasyonal'in Barselona seksiyo
nunun önderi Garci a Vinas'la birlikte İsviçre'ye geçti. Brous
se'un yola çıkışı, Avrupa anarşist hareketinin ön sıralanna
geçtiği Jura Federasyonu ve Anti-Otoriter Entemasyonal'deki
altı yıllık faaliyetlerinin i l k adımlanru oluşturuyordu. Brousse o
zaman otuz yaşındayd ı . insanın içine işleyen kahverengi gözle
ri , siyah sakalı ve dalgalı koyu saçlanyla karşılaştığı herkeste
güçlü bir izlenim bırakıyordu. K ropolkin onu Bir Devrimcinin
Amları'nda şöyle anlatmaktadı r: " Her fikri geometrik bir man
tıkla en son noktasına kadar götürmeye hazır, devlete ve devlet
örgütlenmesine güçlü eleştiriler yönelten, akıl dolu, eğlend i rici,
keskin ve canlı zekaya sahip genç bir doktor. Fransızca ve Al
m anca iki gazete çıkaracak, ciltler dolduracak kadar mektup ya
zacak, ve i şçilerin akşam toplantılarına canlılık verecek zamanı
bulabiliyordu. 'gerçek' bir güneyli kurnazlığıyla insanlan örgüt-

lemekte çok etki liyd i " 3
Bem'e yerleşen Brousse, hemen, uluslararası , anarşist hare
ketin nüvesini oluşturan Jura Fe�erasyonu için ajitasyon ve pro
paganda faali yetlerine girişd i . Isviçre'deki Fransız sürgünlerin
en yeteneklilerinden biri yd i . Uzlaşmaz bir özgürlküçü ol arak
genel oy hakkına karşı çıkıyor. Genci oy hakkına, Proudhon'un
anlayışı doğrultusunda, "basit sayı l ann vahşeti" ol arak saldm 
yor ve ayncal ıklı toplumsal kesimlerin işçileri boyunduruk al
tında tutmasının bir aracı sayıyordu. Entemasyonal'deki merke
zi örgütlenmeye de aynı ölçüde karşı ydı . Marx'a ve Genci
Konscy'e yönelttiği aral ıksız eleştiriler yüzünden Eylül 1 872'de
Montpcl licr seksi yonundan atılm ıştı . Aynı yıl Bakunin ile bi r-
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Ji kle G u i l l au ıne da B aguc kongresinde Entemasyonal'den ko
vuldular.
B rousse, Bem'e geli ş inden kısa süre sonra, Jura Federasyo
nu'nun yerel Fransızca seksiyonunu .örgütleyerek, anarşistlerin
kalesi yapmıştı . Aynı zamanda, İsviçre'deki Almanca konuşan
işçilerin desteğini kazanmaya çalışıyordu. Jura Federasyo�
nu'nun La Chau x-de-Fonds'daki 1 874 kongresinde, B rousse'un
ısran üzerine, Fcderasyon'un Bulletin'inin Almanca ekini çıkar
mayı üstlenm i şti . Ocak 1 875'te, yine ağırlıkla B rous�e'un çaba
lanyla, Bem'de küçük bir Alınan çalışma grubu oluşturuldu. B u
grup, aynı yılın Ekim ayında, toplumsal bir devrimle devletin
yıkılması çağnsında bulunan, belki de ilk, Almanca anarşist
programı hazırlamıştı. 4 Grup M art 1 876'da da Paris Komünü

nün beşinci yıldönümünü kutlam ak üzere halka açık bir yürüyüş
düzenledi . Ama o sıralar hem anarşistlerin, hem de sosyalistle
rin simgesi olan kızıl bayrağı görünce öfkeden çılgına dönen
karşı görüşlü kem sakinlerince yürüyüş dağıtıldı.
15 Temmuz l 876'da "bütün işçilerin tam, kesi n ve sürekli

kurtuluşlannı " isteyen Die Arbeiter-Zeitung çıkmaya lıŞah. 5
Mali açıdan Natalya Landsberg'in desteklediği gazeteyi, Alman
anarşi st hareketinin belli başlı kurucuları arasında bulunan üç
Alınan sürgün (Emil Wemer, Otto Rinke ve August Reinsdorf)
ve Kropotkin'le işbirliği halinde olan B rousse yayıma hazırl ı 
yordu . Makalele ri n çoğunu Fransızca olarak B rousse ve Kropot
kin kaleme alıyor, Wemer de Almanca'ya çev i riyordu. Gazete
İsviçre'de dağıtılmasının yanı sıra sınırdan gizli yollarla sokul
duğu Almanya'da, ertesi yıl yayımı durana kadar, anarşist pro
pagandanın başlıca aracı haline gelınişti .
Bu arada, 1 Temmuz 1 876'da Bakunin Bem'de ölmüştü. 3
Temmuz'daki cenaze tö�ni , Brousse, Guillaume, Elisee Reclus,
Adhemar Schwitzguebel ve Nicholas Jokovsky'nin konuşmala
nyla politik bir gösteriye dönüştü. Brousse bu noktada anarşist
harekette yeni yüzyıla girilene kadar önemli bir rol oynayacak
olan eylemli propaganda kuramını ciddi olarak geliştirmeye
başlam ıştı. Terim Carlo Cafiero'ya mektubunda kullanan Mala
testa'ya at fedilmektedi r. Asl ında Fransa ve İspanya'daki komün
cü ayaklanmal arla beslenen bu fikir, daha önce 1 873 yaz ayla
nnda
B roussc·un
Solidarite Revol u tionnaire i nde dile
'
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geti ril mişti . B rausse o günlerde Avrupa'nın dört bi r yanındaki
şehi rle rde komünlerin kurulacağını öngörüyordu. Komünün
"devrimin aracı " olma rolü anarşizm kuramının temelini oluş
tunnaktaydı .
B rousse'un devrimci keskinliği ve eylemli propagandaya
ağırlık vennesi topl adığı desteği gün geçtikçe arttınn ı ş ve Jura
Federasyonu'nun gayn-resmi önderi olan, daha ılımlı sendika
list görüşlere sahip James Gui llauma, ciddi biçimde kafa tutma
sını sağlamıştı. Ama Brousse özünde bir pragmatistti ve eylem
li propaganda fikriyle tek tek suikastleri kastetmi yor, (onyıllar
boyunca öyle sanıldı) tersine, 1 87 l Komünü'nde örneklendiği
gibi yerel gösterileri, ayaklanmalan ve öbür toplu doğrudan ey
lem biçimlerini anlatıyordu.
Broausse "eylemli propaganda" terimini 1 876 ve 1 877'de
A rbciter-Zeitung'da bu anlamd a kullanmıştı. 1 8 Mart 1 877'de
Paris Komünü adına Bern'de d üzenlenen bi r anma yürüyüşünde
yine bu biçimi yle pratiğe geçirildi. Yürüyüşe, bu vesileyle Kızıl
Bayrak adlı bi r şarkı bestelemiş olan B rousse'un yanı sıra, Kro
potkin, Schwitzguebel ve George Plehanov da katılmı ştı . ("Rus
Marksizminin babası " olan Plehanov o zaman genç bir Baku
ninci ydi . Bir yıl önce Aralık ayında onun da yer aldığı St. Pe
tersburg'da Kazan Katedrali 'ndeki gösteri gerçek anlam ı yla ey
lemli propagandanın ilk örneği sayılabilir) . Bakunin'nin
mezannın ziyaret edilmesiyle devam eden Bern gösterisi pol i s
tarafından dağıtı lmıştı : Eyleml i propagandanın daha dramatik
bir örneği , ertesi yıl Italya'da, Malatesta, Cafiero ve Stepni
yak'ın önderliğinde Benevento ayaklanmasıyla sahneye koyuldu. Ama o da kısa süre içinde bastı n l d ı . 6

Brousse, eylemli propagandanın dışında, K ropotkin'i n, yara
tıcısı olmasa da, önde gelen kuramcılığını yaptığı komünist
anarşizmin de ilk temsilcilerinden bi ri ydi . Eylemli propaganda
da olduğu gibi , komünist-anarşizm terimi de açık biçi m iyle ilk
kez l 876'da İ sviçre'deki bir başka Fransız sürgünlerden Fran
çois Dumartheray tarafından dile getiri�miş Die Arbeiter
Zeitung'da Brousse tarafından i şlenmişti . l talya'da da (yine ey
lemli propaganda da olduğu gibi) aynı anda ve bağımsız olarak
(SJnnüle edilmiş Ekim 1 876'da Italyan Federasyonu'nun resmi
programına alınmıştı. Anti-Otoriter Entemasyonal'in V e rv i e rs

1 56
Kongrcsi'nde hem Brousse hem de Andrea Costa, bireyleri ge
reksi nimlerinden çok çalışmayla ödüllendiren Bakunin'in kolek
tivizmine bağlı kalan Ispanyol anarşitleri Vinas)le Morago'nun
karşısında, komünist-anarşizm e şiddetle sahip çıkmışlardı . Ay
nca o günlerde İspanya'nın dışı ndaki çoğu Bakunincinin kolek
tivizmden komünist-anarşizme kayması , komünist-anarşizmin
fonnüle edilmesinden önce ölen Bakunin'in de aynı yolu izleye
ceğine inanmanın temelini oluşturuyordu.
l 877 Yılı onasında Brousse'un dikkati İsviçre'den Fransa'ya,
Jura Federasyonu ve kışkırtıcı hareketten, kendi ülkesindeki
anarşizmin canlanmasına kaymaya başlamışu. Jura Federasyo
nu zaten gerilemekteydi. Bem'deki hareketse çökmüş Arbeiter
Zeitung kapatılm ıştı . B rousse o yıl, Kropotkin'in yardımıyla,
temel ilke olarak aşağıdaki şiiri benimseyen L'Avant-Garde
adlı dinamik bir dergi çıkartmaya başlamıştı :
Kalkın, insanlar, bütün gücünüzle!
işçiler, makinenin başına geçin!
Köylüler, el koyun topraga!

İsviçre'de yasal , Fransa'da gizli dağıtılan L' Avant-Garde,
uzlaşmaz bir kararlı lıkla, devletin baştan aşağı yıkılmasını ve
onun yerine "her gereksini m ve her isteğin çevresinde bağımsız
insan grublannın oluşmasına ve bu gruplarca bağımsız federas
yonlar oluşturulmasına" dayalı bir toplum kurulmasını istemek
7
teydi·
l 789'da ise bu kez Brousse K ropotkin'e l 9. yüzyılın en etkili
anarşist dergilerinden olan Le Revolte'yi çıkann asında yardım
cı olmuştu. Ama B rousse o yılın Haziran ayında tutuklanıp ül
keden çıkarıldı . Sınır dışı edilmeden önce ancak 7 hafta kalabil
diği B rüksel'den, siyasal yaşamının yeni bir evresine
başlayacağı Fransa'ya geçmeden önce, yaklaşık bir yıl kalacağı
Londra'ya gitti .
Brousse'un anarşizmi 1 870'1i , olasılıkçılığı ise l 880'1i yılla
nn bütününü kapsamışu . Anarşist inançlarını gözden geçiren
B rousse eylem li propagandayı terketm iş ve eskiden küçümsedi
ği parça parça re formların yararlı lığını kabul etmeye başlamıştı.
1 880'dc Fransa'ya döndüğünde seçi mlere düşmanca yaklaşmayı
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da, bı rakm ıştı . Artık oy kullanmamakta ısrar etmiyordu.
1 8 83'tc, "ülkü birkaç pratik aşamaya böl ünmelidir," diye yazı
yordu, "bizim yönelimleıimiz de onlan olanakh kılacak şekilde

hazırlanmahdır"· 8 B rousse, kı saca, reformist ve beled iye sos
yalizminin önde gelen bir savunucusu haline gelm işti . Fransa'da
1 880'Jeıin en güçlü sosyalist hareketi olan Olasılıkçı Parti yi
kurdu ve 1 889'da İkinci Entemasyonal'in oluşumunda görev al .
dı.
Ne var ki bu gelişme görüldüğü kadar tutarsız değildi. Çün
kü B rousse, yaşamöyküsünün yazan David Stafford'un açıklığa
kavuşturduğu gibi,9 önceki önvarsayı mlannın bir kısmını koru

maktaydı. Anarşizmden ola�ılıkçılığa geçişi ani bir deği şim,
geçmişten keskin bir kopuş değil komünalist program ının ihti
lalci olmıyan bir biçimde devamı ydı. Yerel eylemlere, özgür
lükçü bir toplumun embriyonu olarak komüne duyduğu inanç,
belediye düzeyindeki yeni reform program ında da vardı. Bu,
eninde sonunda bütün ülkeyi kapsayacak bir tür "tek şehirde
sosyalizm"e benziyordu. İşçi sın ı fı devri m inin aracı olan komü
nün yerini, işçi sınıfının reform lannın aracı olan komün almıştı.
B rousse anarşist harekete bi r daha asla dönmedi . Costa, Gu
esda, Plehanov ve Akselrod gibi, sosyalist bir siyasal hareketin
kurucusu olan Bakuninciliğe erken yaşlarda gönül verm i şti .
Ama bu hareketten ayrılışı öbürlerinde çok önemli farklılıklar
gösteriyord u : O Anarşizmden Marksizm uğruna vazgeçmemiş
ti . Tam tersine, Birinci Entemasyonal'deki Bakuninci günlerin
de olduğu kadar anti-Marksist, yine uzlaşmaz bir anti, merkeziyetçi ve anti-otoriterd i . Her türden seçkinle.re ve soyut
kuramsal sistemlere beslediği nefret de olasılıkçı ilkelerinin ay
rılmaz bir bileşenini oluşturuyordu. Brousse ısrarla Marx " ya
nılmaz değildir". "O, Tann deği ldir. " diyordu. Engels'in onu
şöyle tanıml ı yordu: " B rousse, karşılaştığım kafası en kanşık in
sandı, anarşizmden anarşiyi çıkarmış ama diğer bütün deyişleri
10

ve özellikle taktikleri korumuştu . "
İkinci Entemasyonal'in kuru l m asıyla Brousse'un etkisi do
ruk noktasına çıktı. Ama ertesi yıl, 1 890'da, genel grevi savu
nan ve entellektüellcrle profesyonel lerin partiye kabul edilmesi
ne karşı çıkan Jean Allemane'ın yandaşlannın aynlmasıyla
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olasılıkçı hareket bölündü. Ömrünün geri kalan yinni yılında
gittikçe yalnızlaşan Brousse'nin sosyalist hareketteki etkisi sö
nüp gitti. Temmuz 1 890'da Paris Belediye Konseyi'nin başkan
yardımcısı ol arak 1 87 1 Komünü'nün bastınlmasında görev al
mış iki piyade taburunun onuruna bir resepsiyon düzenlenmesi
ne izin verd i . 1 889'da da "Cumhuriyet'in güvenliğinin en üstün
yasa oldl,\ğu" gerekçesiyle Millerand'ın Fransız hükümetine gir
mesini (Uçüncü Cumhuriyet'te bakanlığı kabul edilen ilk sosyalist) onayladı. 1 1

1 905'de Paris Belediye Konseyi Başkanı olan Brousse bu sı
fatla İspanya Kralı III. Alfonso'u ziyaret etti. Ancak bu hareketi
eski anarşist yoldaşlannın düşmanlığının canlamnasına yol açn
ve Guillaume onunla bütün ilişkilerini kopardı. Daha sonra Brou
esse neredeyse tamamen unutuldu. 1 9 1 0'da parlamentodaki koltu
ğunu kaybedince bir devlet akıl hastanesinin müdürlüğüne getiril
di. 1 9 1 2'de unutulmuş bir kişi olarak öldü.
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XIX

G USTAV LANDAUER'İN
ŞEHİT OLMASI

A

iman anarşisti ve kahramanı Gustav Lanqauer'in anısı
son yirmi yıldır dikkat çekici biçimde canlandı n ldı.
Avusturya radyosu 1 969'da bir programını "Münih Cina
yeti : Gustav Landauer'in Yaşamı ve Çalışmalan " başlığıyla ona
ayırmış; Tel Aviv'de bir anarşist grup onun ismini almış (İ srail
kom üncü hareketindeki etkisi büyüktü); Nisan 1 974'tc de New
York'taki anarşist bir konferansda geniş kaulımlı bi r oturum
onun yaŞamı ve düşüncesine aynlmıştı .
Aynı zamanda Landauer üstüne çeşi tli dillerde bir dizi kitap
ve makale yavınlandı. Max Neulau ile Augustin Souchy'nin Al
m anca yazıp İ spanyolca v d sveççe basılan ve çoktandır baskı s ı
bul unmayan eski çalışm alannın 1 yerine birer cilı halinde dön
yaşamöyküsü basıldı . 2 Aynca yaşam ı ve fiki rleriyle ilgi l i yeni
incelemeler de hazırl anmaktadır. Landauer'in kendi yazı lan ise
1 960 ve 1 970 lerde son derece yararlı not ve sunuş yazı larını da
..

.

. .

·

··

··
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içeren bir çok antolojide yayı mlandı ; uzun çal ışmal annın bi r
çoğ u , i se yeniden basıldı (bunlar arasında Shakespeare üstüne
denemeleri ile ilk basımlan Rütten ve Loening'ee kırk yıl önce
yapılan Fransız Devrim i'nden m ektuplannın toplandığı yapıt da
vardır). 4 Landauer'in önemli yazılannın bir kısmı , çok önce,

onu İspanya ve Latin Ameri�a'da geniş kitlelere tanıt� Diego
Abad de Santil l an tarafından lspanyolcaya çevri l m işti . Ingil i zcc
olarak elimizde bulunanlar i se , Aufruf zum Sozializmus
( 1 9 1 l ) i le Die Revolution adl ı denemesinden ( 1 908) kimi par
çaların bir çevi risi yle, Almanya'da Sosyal Demokrasi başlıklı
ve ilk olarak .l 896'da Londra'daki Freedom Press tarafından ya5
yımlanan kitabıdı r, başlıca denemelerini ve mektuplarını bir
araya getiren bir derlemenin basımı oldukça gecikmi ştir.
Landauer'e ilgi niçin canlandı? Onu öneml i bir kişi haline
getiren neydi? (Rudolf Rocker " ruhsal bir dev " ol arak adlandı rı 
yordu onu .)6 İ l k olarak, Landauer'in total i tarizmin askerlerinin
elindeki traj ik ve vahşi ölümü Mia öfke ve şefkat duygulan
uyandınnaktadır. B i rinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman dev
riminin en ünlü anarşist şehidiydi. Dikkat çekici kişilik özellik
leri zeka ve kişisel yetenekleriyle (Rocker'i saymazsak) yirm in
ci yüzyılın en etk ili Alman anarşist entelektüel iydi de. Erast
Toller, Hermann Hesse ve Amold Zweig gibi önde gelen Al
man yazarlar onun çalışmalanndan övgüyle söz ederler. Landa
uer, çağdaş Alman tarihinden en etkileyici radikal yayınlarından
Q.lan Der Sozialis'i (Berlin, 1 89 1 - 1 899, 1 909- 1 9 1 5) çıkartmıştı.
Olüm Vaizi ( 1 893) adlı romanı dağınık, dolambaçlı ve tekrarlı
anlatımlarla dolu bir yapıtd ı . Ama öte yandan Shakespeare, Go·
ethe, Hölderl in, Stıindbcrg ve Walt Whitman üstüne özgün de
nemeler üreten duyarlı bir tiyatro ve şiir eleşti rmeniydi. Aynca,
Alman yazan Hans B lüher'in yirm inci yüzyılın en güzel aşk
mektupları diye niteled i ği mektuplan kaleme almıştı .7 Alman
Ekspesyonist hareketinden yazarlarla, özelikle de Toller ve Ge
org Kai ser'le yakın i l işki içindeydi . l 892'den l 9 l 9'daki ölümü
ne kadar Neue Freie Vol ksbühne hareketinde yer alarak avant
garde Alman tiyatrosunda etkin bi r rol oynadı .
Bunlann dışında, anarşist v e anarşist-olmayan yazarların ve
rimli hir .çev imı cni ol arak da iz bı rakmıştı . Proudlıon'upı. Savaş
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ve Harış'ı ile Ondokuzuncu Yüzyılda Genel Devrim Fik
ri'nden kimi parçalan; Kropotkin'in Karşılıklı Yardım, Tarla
lar, Fa brikalar \.·e Atölyeler ve Büyük Fransız Devrimi gibi
belli başlı yapnlannı, A�"11ancaya aktardı. Etiennc de la
Boctie'nin Gönüllü Köleliğin Söylemi ni ; Oscar W ilde'ın Dori
an Gray'in Portresi'ni ve Sosyalizmde İnsanın Ruhu'nu; Ge
orge Bemard Shaw'un denemelerini ve örtırü boyunca coşkulu
bi r izleyicisi olmaktan hiç vazgeçmediği Whitm an'ın şiirlerini
çevird i . (Çimen Yaprakları'nda insanın dünyayı kendi içinde
taşıdığı şeklindeki kendi gizemsel inancının yansıdığını görü
yordu ve 1 9 1 9'da Bavyera'da Eğitim B akanı o lunca Whitman'ın
şiirlerinin her okul çocuğunun ders programına girmesini öner
mişti.) Son olarak, felsefesine büyük bir hayranlık bes!ediği Al
man onaçağ m istiği Meister Eckhan'ın vaizleri ve denemeleri
nin çağdaş bir yorumunu düzenledi.
Landauer, Yahudi m istik filozofu Mani"n Buber'le kurduğu
dostlukla da tanınır. Buber, Landauer'in etkisiyle özgürlükçü bi
ri haline gelm i ş ve Landaucr'in Sosyalist Bund'una üye olmuş
tu. Die Revolution'u ilk yayımlayan ve ölümünden sonra Lan
dauer'in yazılarıyla mektuplarını büyük zorluklara göğüs
gererek derlcy_ip yayıma hazırlayan kişi Bubcr'di. B undan baş
ka, Buber'in Utopya Yolları 'nda Landauer üstüne yazdığı bö
lüm İngilizce'deki sayılı ciddi değerlendi rmelerden b i ri olma
özell iğini hala korumaktadır. 8
Landauer insanı şaşı rtacak kadar çok yönlü bi riydi. Gazete
ci, fi lozof, rom ancı ve eleşti rmenlik gibi çeşitli dal lardaki ve
rimleriyle herkesi etkiliyordu. Yaşamöyküsünü yazan kişilerin
onu farklı açılardan değerlendirmelerinin nedeni belki de bu
dur. Ruth Hyman'a göre bir "ütopya lilozofu", Charles Maurer'e
göre "mistik bir anarşist", Eugene Lunn'a göre "romantik sos ya
list", Wol f Kalz'a göre de "kültürel sosyalist ve anarşist"ti. Oy
sa Landauer kendine farkl ı bir etiket takıyor, " anarşist
sosyal ist" di yordu. "Anarşi ," diye yazmaktaydı , "insanın devlet,
kilise ve semıayc putlarından kurtuluşunun i fadesidir, sosya
lizm , insanlar arasında gerçek ve saf bi r topluluk kurulmasının
i fadesidir ve saf olu�u bi reyin ruhunun ürünü olmasından kaynaklanı r. 9 Spinoza, Sclıokin ve Tolstoy gibi çeşi tli düşünürlerin
etkisi al tındaki Landaucr, aynı zamanda sosyal ist, bireyci , ro'

1 64

nı�Jnti k , - m i stik, mili tan ve pasif d i reniş savunucusuydu. Ruskin
ve Morri s'in Sanatlar ve Zanaatlar Hareketi ile Geddes ve Ho
ward'ın Garden Çity (Bahçe Şeh i r), hareketine de yakınlık du
yuyordu. Gene de, tüm bu farklı unsurlara karşın, bütünlüklü bir
toplum felsefesi ve devrim kuramı onaya koyabilmişti .
Landauer 7 Nisan 1 870'de Güneybatı Almanya'daki Karlsru
he'de ona-sınıfdan bi r Yahudi ailesinin çocuğu olarak dünyaya
geldi. Karlsruhe, Ona Çağ'a uzanan uzun bir toplumsal muhale
fet tarihine sahip ve öbür iki önde gelen Alman anarşisti, Jo
hann Most ile Rudolf Rocker'in de doğup büyüdükleri bir böl
geydi . Fransa-Prusya savaşının çıktığı 1 870 yılı merkezi militer
bir devlet olarak Almanya'nın doğuşuna da tanıklık etmişti.
Landauer elli yıllık ömrü boyunca bu büyüyen canavarla · sava
şacaktı . A ynı zamanda, hiyerarşik ve otoriter karakteriyle Al
man Sosyal-Demokrat Partisi'nde somutlaşan merkeziyetçi ve
devletçi sosyal izm yorumuna da karşıydı . Döğüştüğümüz şey,"
diye öne sürüyordu, "yukarıdan, bürokrasi eliyle getirilen Dev
let Sosyalizmi'dir, savunduğumuz şey de, özgürce birleşme,
otoritesizlik, düşüncenin bütün prangalardan kunulması, bağımsızlık ve herkesin refahıdır." 1 0
1 892'de, Heidelberg, Berlin v e Strassburg .Ü niversitelerinde
öğreni m gördükten sonra, Berlin'de " Die Jungen" diye bilinen
(Rudol f Rocker'in de üyesi olduğu) bir yıl önce Sosyal
Demokrat paniden atılanlan n kurduğu karşıt bir Marksist gruba
katılmıştı . Grubun haftalık gazetesi Der Sozialist'in yayın yö
netmenliğini üstlenerek, Bakunin ve Kropotkin'in çizgisi doğ
rultusunda Marksizm'in adem-i merkeziyetçi ve anti-otoriter bir
eleştirisini gelişti rdi. Devletin yerini aşağıdan örgütlenmiş
özerk komünlerin oluşturduğu bir federasyonun almasını savun
maktaydı.
Kropotkin ve William Morris gibi Landauer de, "bağımsız
birimlerden oluşan bir bütün, derneklerin derneği" diye nitelen
dirdiği Ona Çağ'ın adem -i merkezi yetçi komünal yaşamına hayranlık bcsliyord i.ı. 1 1 Sını f mücadelesi kavramını kabul elliği hal
de, hem Marksist kuram ın dogmatik katılığı , hem de ekonomik
ve pol i tik .anlamdaki merkezi bürokratik otorite ona çok i tici
gel mekteydi . 1 89Tıe İ kinci Emcrnasyonal 'in Züri h Kongresi'ne
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al ınnı ayar:ı kişilerden biriydi (bir başkası da Rosa Luxem
burg'tu). l talyan dev ri mcisi Aın ilcare Cipriani bunun üzerine,
"Sizin yasak koyduğunuz insanlarla, hoşgörüsüzlük ve vahşi l i 
ğinizin kurbanlanyla beraberim " diye protesto ederek · salonu
lerkelm işli . 1 2 Landauer, anarşistlerin Sosyalist Enternasyonal
toplantılarına kabul edilmeleri için son kez çaba harcadıkları
1 896 Londra Kongresi'nden de (Errico Malatesta, Ferdinand
Domcla Nieuweahuis ve diğer anarşist delegelerle bi rl i kte) ko
vulmuştu. Landauer, 1 9 1 1 'de yayımlanan A ufruf zum Sozialis
mus adlı çalışmasında, Marksizm'i "zamanımızın vebası ve sosyalist harekelin) aneli " diye niteleyecek �.a dar i leri gidecekti . 1 3
1 893'Le, Zürlh Kongresi 'nden sonra, Olüm Vaizi adl ı rom a
nını yayımladı. Ama yayını geçici olarak durdurulan Der Sozi
alist'te "yıkıcı materyaller" basmaktan hapse atılınca edebi ça
Iışmalan kesintiye uğradı. Çeşi tl i kereler (bir keresinde Berl i n
polis şefini eleştirdiği için) hapse atılmakla birlikte, 1 890'1ann
sonuna kadar Der Sozialist'i çıkarmayı sürdürdü. Der Sozia
list, Landauer yöneliminde, aji tasyon yanı sını rlı kalsa .da, yük
sek emelekLüel düzeyi i le d ikkatleri çeken bir dergi olmuştu.
Kuramsal ve felsefi içeriğini n gün geçtikçe ağır basması işçi
sınıfının geniş kesimlerini yanına çekmesini engelliyordu. Çağ
rılan, fabrika işçi leıi ve çi ftçilerden çok entelektüellerle profes
yonellere yönelikti. Bu durum, gazetenin anarşist bi r propagan
da aracı ol arak etkinliğini kaybettiğini i leri süren kendi
kadrosundaki işçi ler arasında ho;şnutsuzluk doğurmaktaydı.
L andauer y aklaşım ını değişti rmeyi denediyse de fazla ileri gi
demedi ve 1 899'da okur sayısının düşmesinden dolayı Der So
zialist yayımına son vermek zorunda kaldı.
O sıralarda Landauer kapital i zm� ve devlete doğrudan sal
dırmaktan vazgeçmeye başlamı ştı . ünceleri düşüncelerine Ba
kunin ve Kropotkin'in devrimci anarşizmi egemendi. Gerçi bu
kişilere ilgisini kaybetm iş değildi . Bakunin hakkında "karşılaş
tığım ilk günden beri onu sevdim ve hayranlık besledim" di yor
du ve Max Nettlau'nun bu Rus anarşistiyle ilgili yaşamöyküsü
denemesine bir sonsöz yazmıştı . 14 Sonraki yıll arda da Kropot
kin'in en önemli kitaplanndan birkaçını çevirdi . Gelgclelim, ye
ni yüzyı la gi rildikten sonnı gün geçtikçe Tolstoy'un ve "sosya-
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lisı lcrin en büyüğü" diye adl andı rdığı Proudhon'un etkisine gir

di. 1 5 Felsefesini ol uşturu rken Proudhon'un karşılıklı yardımlaş
macı lığı üzerinde dunnuş, küçük üreticinin ucuz kredi bulması
nı ve ürünlerini değerinin altında elden çıkannamasını
sağlıyacak bir H alkın B ankası görüşünü benimsemişti. B arışçıl
toplumsal devri m i ve özellikle Franci sco Ferrer'in geliştirdiği
Modem Okullar hareketi biçim indeki özgürlükçü eğitimin öne
mini vurgular olmuştu . Kropotkin'e sadık kalmakla birlikte,
onun düşüncesinin, militan ve devrimci yönlerinden çok, etik
yaklaşımını, karşılıklı yardım kuramını ve adem-i merkeziyetçi
kooperati f üretimine önem verişini öne çıkan yordu.
Kropotkin ile Proudhon'un federalist ilkelerini harmanlayan
Landauer, gönüllü işbirliğine ve karşılıklı yardıma dayanan bir
toplum , "bölgesel toplulukl ara, tanını ve sanayiyi birleştiren
kır toplulukl arına dayanan bir eşitlikçi değişim toplum u " i sti 
yordu. 1 6 Sınıf mücadelesini ağtına daha az alıyor; "doğrudan

eylem"e artık, silahlı isyan ya da eylemli propaganda hareketle
rinden çok, otoriteye pasif d i renişle birleşen banşçıl kooperatif
lerin kurulması anlamını yüklüyordu. Landauer'in gözünde, "ge
nci grev" de çalışmanın durdurulması yerine, insanların kendi
yararlarına ve kendi kendilerini yöneterek çalışmayı sürdürme
leri anl amını taşımaya başlamıştı. Devleti sevginin· ve insanlığın
yadsınması olarak değerlendirirken, onun yerini zamanla gönül
lü topl ulukların al m ası çağnsında bulunuyordu. İşçilere, köylü
lere ve entelektüellere aynı biçimde seslenerek, uyuşukl uktan
kurıulmalannı ve kendi kır ve kent kom ünlerini oluşturarak bas
kıya, sömürüye ve adaletsizliğe dayalı devlet sistemini aşmala
rını istemekteydi .
Landauer'e göre sosyalizm, artık ne tamamen yeni bi r şeyin
hayata geçirilmesi , ne de aniden gelen vahye bağlı bi,rşeydi.
Ona göre sosyalizm, şu anda varolan ve gelişen bi rşeyin, "dai
ma yeni başlayan" ve "daima hareket eden" birşeyin keşfedil
mesi ve geliştiri l mesiydi . Bu fikir, IWW'nin "eskinin kabuğu
içinde yeni toplum un kurulması " sloganına benziyordu. En iyi
bilinen Die Revolution ve Aufruf zum Sozializmus başlıkl ı
yazıl arında, halkı varolan topl u mun "dışında" ve "yanında" öz
gür bir toplum yaratmaya çağı rmıştı; "kapitalizmin dışına çık
ın a l a n ıı ı " ve "insan olmaya haşl amal ann ı (başkalarının da izle"
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ycceği, onl ara bir esin kaynağı ve model i şlevi görecek, kurulu
düzenin içindeki özgürlükçü bölgeler biçiminde al LemaLif bir
toplum diyeceğimiz oluşumu yaratmalannı) i stem işti. B i r başka
deyişle, devrimi anık şiddete dayalı bi r ki Llcsel altüsL oluş ola
rak değil , karşı-kültürün barışçı ve tedrici biçimde yarau lması
olarak kav n yordu.
Landauer, bu yaklaşımı fonnüle ederken, onaltıncı yüzyıl
Fr.ı.nsız yazan de la Boctie'nin ve onun kitlelerin "gönüllü köleliği "ne yönelLtiği eleştiri lerin etkisi altında kalmıştı. < 1 7) La

Boetie, insanların OLoriter kurumlardan desteklerini Çekmeleri
ve kendi özgürlükçü kurumlarını oluştunnalan gerektiğini söy
lüyordu: Ti rana kimse i taat etmezse, gücü yok olur. Merkezi,
baskıcı ve bürokratik toplumun y ı kı lması Landauer'in · temel
mesaj ı olmuŞL!J anık. 1 908'de kurduğu Sosyalist B und, anarşist
lerin ispanya iç Savaşı sır.ısında "akraba grupları" diyeceği do
ğal ve gönüllü organJann oluşturduğu türden bir alternatif top
lumun ilk ad ımı olarak düşünülmüştü. Sosyalist B und, aynı
zamanda, oLoriter özgürlükçü pani olacaktı . Paris'te bile bir gru
bu olan SosyalisL B und'un 1 9 1 1 yılında Bertin, Zürih ve öbür
Alman ve İ sviçre şehi rlerinde yinni grubu vard ı .
B ununla beraber, Landauer gönüllü işbirl i ğinin v e pasif dire
nişin sözcülüğüne soyunduğu halde, kitlesel devrimi bütünüyle
reddetmem işLi . Kendi l i ğinden halk ayaklanmasını da asl a red
detmiyordu; bireysel teröri zme karşı çıkmakla bi rlikle, terörist
lere sempatisini hep korumuş ve onlan eyleme sürükleyen çare
sizliği anlamıştı . Ama en önemlisi , bireyin içindeki ruhsal
devrimin zorunluluğuna inanıyordu. Toplum sal sorunl ann şid
detle ya da iktidan ele geçirerek çözülemeyeceğini söylüyordu.
Çünkü gerçek toplumsal devrim ruhsal gençleşme devrimiydi.
Gerekli olan, " insan ruhunun yeniden doğuşu"dur diye yazı yor
du. Toplumun temelden dönüşümü ancak "bize ruh egemen ol
duğunda, devrim yerine yen.iden doğuş egemen olduğunda" ger
çekleşebi lir. En ünlü ve en sık aktanlan pasajında beli rttiği gibi ,
"devlet bir durum, insanlar arasında beli rli bir ilişki , insan dav
ranışının bir tar1.:ıdır. DcvleLi başka ilişkiler kurarak, farklı davranarak yok ederi z . " 1 8
Landauer, Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda, Al
man sanat ve entelekt üel çev relerce yakı ndan Lanınıyordu .
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Uzun, ince, dar omuzlu, zari f hatları ve etkileyeci gözleri vardı.
Genellikle uzun bi r pelerin ve eski moda bir şapka giyerd i . Gür
sakalı ve uzun koyu saçları ona bir Tevrat peygamberi görünüşü
kazandırıyordu. Düşünceli ve daima doğruyu arayan birisi olan
Landauer her türlü dogm adan uzak durmaktaydı. " Konuştuğu
zaman , " diye yazı yordu Rocker, "her sözünün ruhundan geldiği,
kesin bir bütünlüğün damgasını taşıdığı, hissedilir. " 1 9 Ama ken

di ülkesinde saygı gösterilmeyen bir peygamberdi. Savaşa karşı
çıkışı ve Almanların saldırgan olduğunu kabul edişiyle yurttaş
larından pek çoğunun nefretini kazanmıştı. "Sav aş bir iktidar,
cinayet ve soygun eylemidir, " d i ye yazıyordu 1 9 1 2'de, Ameri
kan yazan Randolph Boume'u önceleyerek. "Savaş, devletin
kendini en çarpıcı ve en açık i fadesidir'' demişti. 2 Bunu Bour

°t

ne'un 1 9 1 8'deki ünlü deyi şiyle karşılaştırın: " Savaş devletin
sağlığıdır. ") 1 9 1 6 Noel'inde Woodrow Wilson'a, yalnızca barış
yapılması gerekJiliğini değil, aynı zamanda s ilahlanmayı denet
leyip bütün dünyada insan haklarının korunmasını sağlayacak
bir uluslar bi rliğinin zorunluluğunu da vurgulayan bir mektup
kaleme almıştı.
Bavyera'da Bolşevik Devri m i 'nin 1 . yıldönümü olan 1 7 Ka
sım 1 9 1 8'de devrim başladığında Landauer, dostu ve yeni Bav
yera cumhuriyetinin sosyalist başkam Kurt Eisner tarafından
Münih'e çağrıldı. Ama Landauer, k i milerinin iddia eniği gibi,
Eisner'in kabinesine hiç gi rmed i . Tersine, yoldaşları Erich Müh
sam ve Erası Toller'lc bi rli kle, uzun süredir savunduğu türden
bir federalist topl um kurmak amacıyla işçi, çiftçi, asker ve de
nizci konseylerini örgütleyen bir harekette temel rol oynadı.
Mühsam 'la · birlikte Devrimci İşçiler Konseyl'nde ve Bavyera
Merkezi İ şçiler Konseyi'nde görev ald ı . Gerek parlamenter bir
yöneti min, gerekse sanayiyi ve tanını devletin denetlediği bir
proletarya dik tatörlüğünün üstünde özerkliğe ve özyönetime da
yalı bir konseyler ve kooperati fler sistemini savunmayı sürdürü
yordu.
Bu noktada Mühsam 'la taban tabana zıt görüşleri bulunan
Landauer, Rusya'da Lenin'in kurduğu devrimci d iktatörlüğü de
eleştirmekteydi. 1 9 1 8'dc şöyle. yazıyordu: Bolşevikler "dünya
nın bugüne kadar tanık oldukları ndan çok daha korkunç bir as-
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2 1 Marksi sl devlet sosyal izmi
keri rej i m kumı aya çalışıyorl a r" .
ve proleLarya diktatörl üğü yak laşımının yerine, aşağıdan yerel
denetime ve işçilerin özyöneti m ine dayal ı , adem-i merkeziyetçi
bir özgür kooperati ner ve LOplul uklar topl um unu öne çıkamıak
taydı . Bir gecede devletsiz altın çağa geçi lmesini beklemi yordu.
" Sona ul aşmayı di lemek akl ı m a bile gelmez," di yordu. " Daima
ufkun ötesinde bir şeyler arayacağı m . Ben süreçle ilgileniyo
rum ve son noktada hep bir sürecin içindeyiz. " 22
Ne var ki um ull an, sını rlı da olsa, boşa çıkmışu . Eisner'in
öldürülmesinin ardından (Berli n'de . Rosa Luxem burg ve Kari
Liebknechl cinayetlerinden hemen sonra) Landauer, kırk.
dokuzuncu doğumgünü olan 7 N isan 1 9 1 9'da Münih'te i l an edi
len yeni Konsey Cumhuri yeti'nde eğitim bakanı oldu. (Onun
yardımcıları ndan genç .anarşist Ret Marut, daha sonra " B . Tra3
ven" adıyla ünlü bir romancı ol acaktı .) 2 Bu görev düşlerindeki
ruhsal devri m in gerçekleşmesinde eğitime büyük önem veren
bir adam için biçilm i ş kaftandı . Ama görev süresi yalnızca bir
hafta sürebildi ve komünisLlerin i ktidan almasıyla sona e rd i .
Çocuklan v e yeLişkinJeri d e kapsayan her yaştaki yurttaşlar için
özgürlükçü bi r eğilim programı hazırlamış olmasına karşın, asla
uygulamaya koyamamı ştı.
1 Mayıs 1 9 1 9'da Berlin'deki savunma bakanı Gustav Noske,
B avyera dev ri m i ni ezmek amacıyla Freikoıps bi rl i kl e rini yol la
mıştı. Ertesi gün Landaucr tulukland ı . " Şimdi farklı Lürde bir
şehit olarak öne çıkmanın zam anı," diye yazmıştı 1 9 1 1 'de,
" kahramanca değil, doğru yaşamaya örnek oluşturacak sessiz,
iddiasız bi r şehit o l m anın." 24 Landauer bugün böyle bir kahra

mandır. H apishane avlusunda bir subayın gelip yüzüne v u rm ası
vahşi bir cinayetin habercisi yd i . Askerlerin saldırısına uğrayan
Landauer coplar ve dipçiklerle dövüldü, tekmelendi, üstüne çö
küldü ve ayaklar altında çiğnendi . " Beni öldürün, öyleyse ! " di5
ye haykı rmışt ı . " İnsan olduğunuzu düşünebilmeniz i çi n ! " 2 O
durumda kurşuna dizildi . Cesedi yerlerde sürüklenip bir bulaşık
çukuruna aulmışu. (Erich M ühsam da 1 934'te Naziler'in elinde
aynı yazgıyı paylaşacaktı.)
Sosyal - Demokrat b i ri olan Noske, cezalandı rma b i rl iğinin
komutanını " M üni h'tcki operasyonu sağdu yuyla ve tamamen
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başanlı biçimde yüıiitmcsinden dolayı" kutlamıştı . Landauer'i
öldüren asker, "yalnızca emi rleri yerine getirdiği" için bütün
suçl am al a rd an kurtulmuştu . Landauer'in yüzüne vuran subay
bcşyüz m ark para <;ezasına çarptınld ı . Bir başka subaya da beş
haft a hapi s cezası verildi ; Ama hapis nedeni Landauer'i öldür
mek deği l , saatini çalm aktı. Sorumlu olan subay m ahkemeye bi
le ç ı ka rı lm ad ı Anarko-scndakalist Birliği'nin Münih işçilerinin
katkılarıyla diktiği Landauer anıtı Hitler'in iktidara gelmesinden
sonra Naziler tarafından yıkıldı . ttaıa yeniden dikilmeyi bekle
mektedir.
.
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BREZİLYALI ANARŞİSTLER

A

rj ant in'i saymazsak, Lati n Amcrika'daki en geniş anarşist
hareket B rczilya'da doğm uştur. Anarşist hareketin yan
. . .. daşlarını , J 8 80'lcr ile B i ri nci Dünya Savaşı arasında yal 
nı zca Poıtekiz, İspanya ve İtalya'dan değil, aynca Almanya,
Av usı urya ve öbü r Avrupa ülkelerinden de gelen göçmenlerle
göçmen çocukları oluşturuyord u . Bu dönemde B rezilya'ya sa
dece İtalya'dan bi r milyonu aşk ı n göçmen gelmiş, bu insanlann
binlercesi ya anarşist olmuş ya da anarşizme sempati duymuş
tur. Böylece anarşizm, savaştan önce B rezilya işçileri ve aydın
lan arasındaki başat radikal ideoloji olarak sosyal izm i epeyce
geride bı rakmı ştı . 1 920'lere kadar B rczil ya'daki scndikalann ço
ğu anarko- sendikalist yönel i m l i ydi ve güçlü özg ü rlükçü eğilim
lerini uzun yıllar korumuşlard ı . Dahası, B rezilya kom ünizminin
kayna ı asıl olarak, sosyal-demokrasiden çok anarşist hareketti ,
B rezilya Komünist Partisi bu kökeni nden dolayı özellikle ilk
yı l lannda bel i rgin bir özgürlükçü görünüm kazanmış ve bu ni
teliğini ancak Stal inizm'in 1 930" larda konumunu sağlamlaştır
ması üzerine kaybetmi şti .

�
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Brc_z il ya'nın sahip olm akla övündüğü güçlü anarşist hareket
ülkenin coğra fi büyüklüğü ve nüfusu gözönüne alındığında pek
şaşı nıcı gelmeyebilir. Bununla birlikte, kapsadığı di kkat çekici
yelpaze ve canl ılığı ile yandaşl annın anarşizm ülküsüne bağlı
lı k.lan karşısında etkilenmemek elde değildir. Hareketin kökleri,
Proudhon'la Bakunin'in öğreti lerinin dünyanın her tarafında
anarşist gruplann kurul m asına esin kaynağı olduğu 1 870'1cre ve
1 880'lere kadar götürülebilir. Bundan başka, 1 887 Haymarket
idamlan da Brezilya hareketi üzerinde güçlü izler bırakmıştır.
Brezilya anarşistleri de çok geçmeden kendi şehitlerini verdiler.
Bunların i lki 1 898'de politi k bi r toplantıda " Viva I'anarchia ! "
diye bağırınca sırtından hançerlenerek öldürülen Polinice Mattei idi. 1

Haymarket olayı, başka yerlerde olduğu gibi B rezilya'da da,
hem İtalyanca hem de Ponekizce anarşist yayınlann doğmasına
ve anarşist gruplann oluşmasına yol açmıştı. 1 890'da bir İ talyan.
agronomu ve ütopyacı Dr. Giovanni Rossi , Parana'da, Latiıt
Amerika'daki ilk anarşist topluluklardan bi ri si olan Ceci lia Ko-

loni sini kurdu.2 Sonraki y i nn i yılda çeşitli di llerde Avrupada
basılan anarşist yayınlar onalığı sel gibi kaplad ı . Bunlar arasın
da yalnızca Proudhon, B akunin ve Kropotkin'in yapıtlan değil,
Reclus, Malatesta, Jean Grave ile Saerio Merlino, Charles Ma
lato ve Augustin Ramon gibi daha az tanı nmış am a etkili yazar
lann yapıtlan d� yer alı yordu.
Ponekiz ve Ispanya'daki gi bi B rezilya'daki anarşist hareket
de genell i kle, ilkelere uzlaşmaz bir bağlılık, yoğun bir din
karşıtlığ ı , vejeteryanlı k , alkol ve tütün kullanılmaması gibi özel
li klerle beli rlenen, çileci, yan dinsel bir biçime bürünmüştü.
Brezilyalı anarşistler, kendi dergilerinin yanı sıra yeni yüzyılın
ilk yıllannda çıkanlmakta olan başka i şçi yayınlan ile özgür dü
şünceli ve radikal dergi lerin yayın kurullannda çal ışıyorlardı.
işçi örgütlerinin kurul masında temel bir rol oynlımışlardı. Bun
ların en önem lisi olan ve 1 906'da kurulan Conederaçao Opera
ria Brasileira (Brezilya İ şçi Konfederasyonu) çizme yapımcıla
nnı, matbaacı lan, duvarcıları, mobilyacıl an , balıkçılan, liman
işçilerini , tekstil işçilerini , otel ve l okanta işçilerini, öğretmenle
ri , gazeteci ve şai rleri bünyesinde topluyordu. Beyaz yakal an ,
koyu boyımbağlan ve redingotlanyla i şçi konferanslannda fo-
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toğraf çek tiren bu kendi kendini yeLişL i nn i ş işçiler ekzotik görü
nüşl ü ve etkileyici bir m anzara oluştunnaktaydılar. 1 Mayıs
toplamı l a n , grevler ve sekiz saatlik işgünü hareketinde oyna
dıklan rollerin ötesinde, m i l itarizm-karşııı gösteriler, özgürlük
çü okullar, tiyatro oyunl arı ve bilim ve sanal konularında konfe
ranslar örgütl ü yorlardı .
Anarşizm tari hinin en renkli kişi lerinden bir bölüm ünün
B rezil ya'da yeti ştiğini söylemek pek abanı lı değildir. Yeni yüz
y ı la g i ri l i rken İ Lalya'dan göç eden ve ardından ArjanLin'den sı
nırdışı edilen Oresle Rislori bunlardan birisi ydi . Kaçmak ister
ken gemiden küçük bir sandala atlamış ve iki bacağını d a
kınn ıştı . i kna yeteneği o kada r güçlüydü k i , o n a bakan dokor
tedavi bitene kada r anarşist oluvenn işLi. � isLori önce Urugu
ay'a, sonra B rezilya'ya giui. Sao Paulo'da ltalyanca yayınlanan
haftal ık La Battaglia'yı kurdu. 1 936'da ü lkeden ikinci kez ko
vulduktan sonra savaşmak üzere İspanya'ya gi tti . Francö'nun
devrimciler karşısında iç savaştan gal i b çıkması üzerine anayur
du İlalya'ya dönerek ami-faşist direnişe kauldı . Dön yıl savaş
Uklan sonra l 944'Le Almanl ar tarafından yakalandı ve kurşuna
dizildi.
La Battaglia'da Ri stori 'yc yardım e�en Gipi Damiani da,
1 899'da Brezil ya'ya göç etmeden önce I Lalya'da y ı llarca hapis
yatmış, ev hapsinde kalm ışu . Dam iani B rezi lya'ya geli r gelmez
anarşist inançlan yüzünden yine tutuklandı. Serbest bırakılınca
matbaacı lık mesleğini öğrendi ve Sao Paulo tiyalrolannın sahne
düzenlemeleri i şinde çalışlı . B i r yandan da La Battaglia ve d i 
ğer anarşist gazetelerin çıkan l m asına yardım edi yordu. Yoldaş
lan onu söylevlerinden çok " alaycı gülümsemeleri " ile hat ı rlar3
lar .
1 9 1 9'da İlalya'ya sürüldüğünde, Mal atesta'yla yakın
i şbirl i ği içinde Umanita N ova 'd a çalışm aktayd ı .
Eve rardo Dias, H aym arkcl i d an1lannın yapı ldığı 1 8 87 y ı l ın
da İ spanya'dan Brezilya'ya getirildiğinde.. lıenüz iki yaşındayd ı .
İ lk gençl ik yıl lannda anarşist olan Dias, Ozgür Düşünce Deme
ği'nde Ristori ve Benjarnin Mola'yla bi rli kle .9emeğin onbeş
günde bi r çıkan dergisi O Livre Pensador'u (Ozgür Düşünce)
yayım a hazırladı. Dergi ; Daıwin, Spcncer ve Ferrer'in fikirleri 
n i savunuyor v e K atolik kilisesinin bilgi düşm anl ığıyla despo
tizmi ne, aynca " i nsanın icaı ettiği en büyük kötülük " olan al kol
·
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ve " tütün tiranlığı"na saldınyordu. 4
İspanya'dan göç etmiş olan Florentino de Carvalho ise önce
polisle bi rli kte çal ı şmış, ama sçnradan, 1 902'de Sao Paulo'daki
bir kitapçıda tesadü fen eline geçirdiği Kropotkin'in Ekmeğin
Feth i 'ni (İ spanya ve Latin Amerika'daki anarşistler i çin bi r tür
incil olan k i tabı) okuyunca anarşizm sa11anna geçm işti . Polisli 
ği bırakuktan sonra liman şehri olan Santos'da yüklcmc
boşaltma i şçisi ve matbaacı olarak çalı ştı . Orada eski meslektaş
larının kovaladığı i şçileri örgütlüyordu. İşinin yoğunluğuna kar
şın okuma, yazma ve öğretme fıı:satını buluyor, Nietzsche'nin
yoldaşlarını anımsatUğı koyu saçlan ve keskin gözleriyle anar
şist toplantılara katılıp konuşmalar yapıyordu.
Ponekiz'den 1 90 1 'de göç eden ve Sao Paulo'daki bir anarşist
gruba katı l an Neno Vasco, varlıklı bir a i leden geli yordu ve hu
kuk okulunu kazanm ı ştı. Carvalho i yi bir konuşmacı olmadığı
halde (dinleyicilerin yüzüne bile bakamayacak kadar çekingen
di) makaleleri y_e oyunları yl a ve çıkardığı Aurora (Şafak) ve A
Terra Livre (Ozgür Yeryüzü) dergileriyle B rezil ya'nın en ve
ri mli anarşisti olma ününü kazanmıştı . Bir dil ve imla uzmanı
olarak modernleştiri lmiş bir heceleme sistemi tasarlamış ve
Brezilya B i l i m Akadem isi buradan aldığı pek çok değişikliği
benimsemi şti .
B i r başka yetenekli dil uzmanı , Brezil ya'ya 1 907'de Pari s'ten
gelen Paulo Bcnhelot'tu (onun tutkusu da Esperanto d i l i ydi).
Geli şinden kısa süre sonra kıyı şehirlerinden aynl ıp, Kızılderili
kabilelerin devletsiz birlikte yaşanı l an hakkında bilgi edinmek
üzere iç_ bölgelere gitmiş, anı a sıtmaya yakalanıp 1 9 I O'da öl 
m üştü . Oldüğünde otuz yaşındaydı.
Sao Paulo'nun önde gelen anarşi sti olan "ermiş kişilikli in5
san" Edrgard Leuenroth, 1 8 8 1 'de B rezilya'da, Almanya'dan
göç eden eczacı baba ile B rezil yalı bi r anneden doğmuştu. Leu
enroth mürettip, yayın yönetmeni , kütüphaneci ve sendika ör
gütleyicisi olarak çalıştı . 1 905'te ü l kenin bell i başlı anarşist der
gilerinde A Terra Livrenin çıkarı l m asında Vasco ve M anuel
Moscoso ile bi rl ikte görev aldı. İ lginç bir not düşmek gerekirse,
A Terra Livre 1 906'da Rusya'daki devrimci mücadeleler üstü
ne bir dizi makale yayıml ayarak parasal yardım çağrısında bu -
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!unmuş ve Peter Kropotkin'den bir teşekür mektubu alm ıştı . 6
Leuenroth dışında üzerinde d u rulm ayı hakeden iki yerli B re
zi lyalı daha vardır. B unlardan birincisi olan Fabio Luz, Federal
Bölge'de okul müfetti şliği görevini yürüten ve yaşamı boyunca
anarşist öğ��ti leri yayan, tıp öğrenim i görmüş tanınmış bir ro
m ancı yd ı . Obürü olan Jose Oiticica da kuzeydoğudaki Algosa
eyaleti scnarötürünün oğl u, şai r, dil uzmanı ve filozoftu. Oitici
ca, tıp ve hukuk öğreni m i görmüş, Laguna'da beledi ye okulları
nın m4dürlüğüne atanmadan önce, Rio'da bi r okul açmıştı .
Anarşizme kl asik yapıtl arı okumaktan çok, toplum ve devlet
hakkındaki kendi fi kirlerinin evri m leşmesi yle geçmişti . Lafu
na'da iki yıl kal ıp Rio'ya döndükten sonra, önceden basit bom
bacılar gözüyle baktığı anarşistlerin özünde kendisiyle aynı fi
k i rl e ri savunmakta olduklarını görünce hayretler içinde kaldı.
Sonunda onl arın davasını kendi davasıymış gibi benim sedi ve
en akti f savunucularından biri oldu. Ama onun özgürlükçülüğü
tartışm al ı yd ı . " Ben aristokratların demokratlaşmasının peşinde
deği l i m , " dem işti bi r kere:;indc. "Benim aradığım şey demokrat
ların aristokratlaşmasıdır. Benim arzuladığım şey onlara zeka,
k ültür, ölüm süz güzellik sevgisi, yokolmayan bir sanat sevgisi
aşıl amaktır. " Bu tür açıklamal ara burun kıvı ranlar, hatta rahat
s ı z olanlarla karşılaşı rsa, hemen bolşev i k d iktatörlüğün "üç Ya
hudi önderi" olan Troçk i , Zinovyev ve Kamenev'c başvuruyor7
du Oiti cica.
B rezi lyalı anarşistlerin Rus Devrimi'ne yanıtı başka ülkeler
deki yol daşlarınınkinden pek farklı değildi. İ l k başta, çok az is
ti snayla, Bolşev ik ayaklanmayı coşkuyla karşılayıp, Lenin'le
Troçk i'yi anarşizmin nihai devletsiz komünizm görüşünü savu
nan yoldaşları olarak selamladılar. B ol şev i zm i n anarşizmin et
kisi yle otoriter bir fel sefeden örgürlükçü bir felsefeye geçtiğine
inanıyorlar; " proletarya diktatörlüğü "ne i ktidarı yeniden ele ge
çirmeye çalı şan toprak sahipleri, kapital istler ve öbür karşı
dcvrimci unsurlarla savaşmanın geçici bir yolu olarak göz yu
muyorl ard ı . 1 9 1 7 ve 1 9 1 9 yılları arasında Rio ve San Pau
lo'daki anarşistler, Bol�cvi k örneğini izleyerek kapi tal ist sistemi
yıkacak bi r genci grevin başlatılması umuduyla bir dizi grev ve
gösteri düzenled i l e r. M üttefikler'in Rusya'ya müdahalesini
m ahkum etti l er, " Ente ıııasyonal "i söylediler ve geleceğin düze-
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nini kutlamak üzere (kı nnızı el biseli kızların ark�ında) sokak
larda yürüdüler. Aralarında OiticiCa'nın da bulunduğu Rio de
Janerio'daki anarşistler Kasım 1 9 1 8'de, şehrin kil i t noktalarını
ele geç i ri p bir yıl önceki Bolşevik darbesi doğrultusunda hükü
meti yıkmak amacıyla başarı sız bir komplo hazırlamışlard ı .
Ama 1 92 1 'de, anarşist yoldaşlarına yöneli k baskılar, Krons
tadt isyanının ezilmesi ve Sovyet yöneti m inde bürokrallaşmanın
ve despotizmin anması haberle rinin ulaşması üzerine pek çoğu
derin bir hayal kı rı klığına uğradı . Bolşeviklerin iktidarı ele ge
çinnelerinin üçüncü yıldönümü olan 7 K asım 1 920'de, anarşist
dergi A Plebe (Halk) Bolşevizme karşı tam kapsamlı bir kam
panya başlattı . Gene de sayılan az olmayan bi rçok anarşist ta
li hlerini yeni kurulan B rezi lya Komünist Panisi'ne bağlamışlar,
Rusya'daki " Sovyet anarşistler" in birer benzeri haline gelmişler
di.
Bu arada B·rezil ya'da devrim i başlatma çabaları başarısı zlık
la sonuçlanmıştı. Anarşi sller yine polisin takibine uğruyor ve
baskı ahında yaşıyorlard ı . Çeşitli yerlere d inamit atm ak.l a ve
komplo k unnakla suçlanarak tutuklandılar, gözaltına alındılar,
dövüldüler, aç bırakıldılar, işkence edildiler, kurşuna di zildiler
ve sürgüne gönderi ldiler. Grevcilerin üstüne ateş açıldı, işçiler
kara liste lere alındı ve i şleri nden atıldılar. Gazeteler kapatı ldı,
matbaalar yerle bir edildi , toplanma yerleri ve kültür merkezleri
mühürlend i . Bolşevizmi destekleyenler işçileri komünizmin da
ha disiplinli yöntem leri adına anarşizmin ami -poli ti k ve mer
kezci olm ayan ilkelerinden vazgeçmeye çağırıyorlardı. K i tlenin
desteğini kazanmak i çi n bi rbirleriyle kavga etmeleri devrimci
harekete çok şey kaybetti nn i ş ve B rezilya işçilerinin birliğini
bozmuştu.
Anarşistlerin kendi içlerinde bölünmeleri işleri daha da kötü
leşti rd i . Yalnızca Bolşevik diktatörl üğün niteliği konusunda de
ği l , anarşist hareket ile sanayi i şçi sınıfı arasındaki i lişki konu
sunda
da
anlaşamıyorl ardı.
B ireyselciler
kolektivistlere
yükleniyor, anarşist-kom ünistle r anarko-sendikalistlere saldırı
yorlardı . Marksist karşıtlarıyla ilgili ol arak B akunin'in görüşleri
yineleyen bir anarşist-komünist, en sonunda sendikalizm ege
men o l u rsa, " bütün enerj i sini yeni bir devletin kurul masına ada
yacak ve sonuçta pol i tik eşitsi zl i ğin yanı sı ra yeni bi r ekonomik
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eşitsizliği körükleyecek bi r sendika memurları toplul uğu ortaya
çıkacak B u rjuva sını fının yerinde m em u rlar sınıfı duracaktı r. 8
Böylesi tanışm alarla bi r sonuca varılması olanaksızd ı . N i te
k i m 1 920'lerdcn sonra anarşizmin B rezil ya'daki etkisi azaldı ve
bir zamanlar serpilip gelişen hareket daralıp cılızlaştı . Gene de
Leuenroth, Oiticica ve arkadaşları m ücadeleden vazgeçm edi ler.
S acco ile V anzeui 'yi kurtarma hareketinde etkin olarak yer aldı
l ar, daha sonra Yeşi l Göm l ekl iler'e ve diger faşist gruplara karşı
sokaklarda döğüştüler. Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da �üçük
anarşist çevreler ilkele rine sonuna kadar bağlı kalarak ikinci
Dünya Savaşı 'ndan sonra bile varl ı kl arı nı sürdürdüler. Ancak
bu son anarşist yuvalar da 1 964'te i ktidara gelen askeri diktatör
l ükçe yok edildi.
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XXI
AVUSTRALYALI BİR
ANARŞİST: J.W. FLEMİNG

A

.

narşisı ponrelcr galerisindeki yolculuğumuz, Emma
Goldman'ın tanımıyla Avustralya'daki "en etkin yoldaşı
mız" J. W. Flcmi ng'in yaşam öyküsüyl� sona eriyor. 1
Güçlü k i şiliği ve militan yapısıyla Flem ing içinde bulunduğu
harekete yaşam veren kişilerden biriyd i . H ydc Park'ın Mclbour
ne'deki eşi olan Yamı Bank'taki kürsüsünden her Pazar günü iş
çiler ve i şsizler adına konuşmalar yapardı. Cesareti ve güçlü
i radesi herkesce bi liniyordu. Sürekli rahatsız edilmesine, kovuş
turmaya uğramasına ve tutuklanmasına karşın yaklaşık altmış
yıl boyunca kendini adadığı davada bir m isyoner gibi sürdürdü
çal ışmalannı. Bu yüzden, Avustralya anarşizminin tarihinde
"en kararlı ve k alıcı ajitatör" olarak adland ı n l ması pek şaşıı1ıcı
değildir.2
Kendisi henüz beş yaşındayken ölen bir İ ngiliz anne ile İr
landalı bi r babanın çocuğu olan John Wihl liam Flcming, İ ngi l 
tere'dc, Derby'de 1 863 y a da l 864'Le doğdu. 3 İ şçi olan babası
Derby'dcki bi r greve katı l m ı ş : büyükbabası ise 1 840'1arda Tahıl
.·.··

. ··•·
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Yasaları'nın iptal edilmesi çal ışmalarında yer almıştı. Chamy
(çocuğa böyle di yorlardı ) henüz on yaşındayken çizme fabrika
sında çalışm aya başlad ı . Dine kuşkuyla baktığı onlu yaşlarında,
Midlands'a uğrayan dönemin önde gelen özgür düşünceli kişile
rinin (Charles Bradlaugh, George Jacob Holyoake ve Annie Besant) konferanslarını izledi . 4 Yaşamı boyunca din,karşıtı bi ri
olacak, ası l ideolojik bağlılığı olarak ateizmden anarşizme geç
tiğinde bile uzun yıllar din-karşıtı ve özgür düşünceden yana
sözlerini sürdürecekti.
Bunun ötesinde, Fleming'in_ kişi l i ğinin şekillendiği yıllara
ilişkin az şey bi l inmektedir. B i r dayısı onu Avustralya'ya davet
ettiğinde, buraya göç etmeye karar verd i . Melboume'e 1 884'te
vardı ve hemen çizme yapımcı sı olarak iş buldu. Yirmi yaşın
daydı . Çok geçmeden Ingiltere'de henüz ,.r,ocukken etkilendiği
laik harekete kaydı . Hemen hemen bütün anarşistler ya ateist ya
da çileciydi bi r kı smı da anarşizme özgür-düşünce hareketinden
gelmişti. Fleming için de aynı şey sözkonusuydu. 1 8 82'de kuru
lan Laik Avustral yal ı lar Demçği'nin M albourne şubesine gir
mekle kalmam ış, Ekim 1 8 84'te S idney'deki İkinci Avustralya
.
Özgür Düşünce Konferansı'nda da hazır bulunmuştu. 5

Flem ing aynı zamanda, bütün aktif yaşamı boyunca uğraşa
cağı başka bi r davaya (işsizler hareketi) daha bağlandı. l 8 85'te,
gel işinin üstünden daha bi r yıl geçmeden Melboume'de "Ekmek
ya da İş" yazılı bayrakların taşındığı ve Hazine binasına yürü
yüşle son bulan bir işsizler gösterisine katılmıştı. Yürüyüşçülere
pol isi saldı rarak içlerinde Flem ing'in de bulunduğu pek çok ki
şiyi tutuklad ı . Yaşı küçük olduğu için mahkemece serbest bı ra
kıldı ama bu arada kendisine " sopayla dövülerek" özel bi r nasi
hat çekildi. Ne vark i , kolayca pes edecek kişilerden olmayan
Fleming zaman geçirmeden yoldaşlarını hapishaneden çıkan

mak için para toplamaya koyuldu.6
Yasalarla sık sık başı derde giren Fleming bu ilk olayın ar
dından Marl boum'u terk ederek, çizme yapımcıl ı ğını sürdürece
ği ve Laik Avustral yal ı lar Demeği 'nin şube sekreterli ği ni üstle
nerek özgür düşünce aji tasyonlarını yürüteceği, B al larat'a
yerleşti .
Main Street'le yanında William Lee isim li bir yoldaşıyla be
rabe rken taş yagmu runa tutulunca Mel boume'e geri döndü. Geri
·
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dönüşünden yaklaşık altı ay sonra iki önemli gel işme ol d u : Bi
rincisi , Avusturalya'daki i l k anarşist grup olan Melbourne
Anarşist Kulübü'nün kurul uşuydu . 1 M ayıs 1 886'da Laik
Avustralyalılar derneği Mel boume şubesinin bir yan kolu ola

rak kuruJmuş olan Kl übe aynı yı lın Eyl ül ayında g i rm i şti . 7 4
Mayıs 1 8 86'daki iki nci olay, daha önce görmüş olduğumuz gi
bi , dünyanın her tarafı ndaki anarşist harekeuc derin i zl e r bı ra
kan Chicago'dak i H aymarkct patlamasıydı . Flem ing, M cl bour
ne
Anarşist
Kul ü bü'ne
katı ldı ktan
sonra,
Chicago'lu
anarşistlerin mahkum edilmesini protesto eden bi r toplantıda
konuşmuş ve, bir grup i şçi arkadaşıyla bi rl ikte, Başkan Cleve
land'a yaklaşan idamlara karşı çı kan bir d i lekçe gönderm i şti .
Flcming, ömrünün kalan günlerinde, yoldaşlannın "dehşetle
katledilmesi "ni unutmayarak, Parsons, Spies, Lingg, Engel ve
Fi schcr'i mezara götüren ideale sadık kald ı . 8

Fleming, hizip çekişmeleri sonucu dağı l ışından kısa süre ön
ceye, Temmuz 1 890'a kadar Mel boume Anarşist Kulübü'ndeki
çalışmalannı sürdürdü . Aynı zamanda üyelerine daha iyi çalış
ma koşullan sağlanmak amacıyla kampanya yürüten Victoria
Çizme Yapımcılan B i rl iği'nin k u rucusuydu. Ertesi yıl sendika
nın başkanlığına seçildi . Avustralya İ şçi Pani si'nin öncüsü olan
İ lerici Pol itik Liga'nın Fitzroy şubesinin de başkanıyd ı . 9 Ayn

ca, Williaın Morris'in İngilte re'deki örgütünün bir benzeri olan
Avustralya Sosyal i st Ligası 'nın kurucu ü ye leri ndendi . Ve yine,
Ameri ka'daki aynı isimli örgütten esinlenen Emek Şövalye
le'rinde çalışm aktaydı . l 890'da Şövalyeler'in Melboume şubesi 
nin bir toplantısında Flem ing, V ictoria'da 1 Mayıs gösteri si d ü 
zenlemek üzere işçi ve radi kal temsilcilerden b i r komite
oluşturulmasını önerm işti . İki y ı l sonra gerçekleştirilen Melbo-

ume'deki ilk 1 Mayıs yürüyüşünün başında Fleming vard ı . 1 0
Fleming b u i lk yıl larda başka etkinliklere d e zaman buluyor
du. Kooperati flerin kuru luşunu deste klemiş, 1 8 89'daki Londra
liman işçileri grevi adına bağış toplam ı ş , Mel boume halk kü
tüphanesinin pazar günleri de açık kal ması kampanyasına katıl 
mış, köy yerleşim hareketleri adı na konuşmuş ve özgürce ko
nuşma, özgürce düşünme haklan için, militan send ikacılık için
ve tek vergiden yana aj itasyon çal ı şmaları yürütmüştü .
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Fleming büLün bu eylem lerdeki rolü nedeniyle ardı arkası
kesilmeyen baskı lara uğruyord u . K i ralık kaLiller tarafından dö
vülmekle, Lu tuklanmayla Lehdit edilmekteydi. Ama çevresinde
s<ıylı da uyand ı m1 ı ş u . Dürüstlüğü ve i şçiler adına yorulmak bil
mez çabalan sayesinde, Fleming'e i şsizlere dağıtması için para
ve şampaoya gönderen Victoria valisi Lord Hopetoun'un dostlu
ğunu kazanmıştı. Söylendiğine göre, dostluklan Valinin Fle
ming'in Carhon'daki küçük evine ziyaretler yapabileceği kadar
gelişm i şti . Melboume'ün bir semti olan Carlton'daki evi aynı
zamanda geçimini kazandığı çizmeci dükkanıydı . Ve burada ya
nın yüzyıl tek başına yaşam ıştı . (Bir Melboume gazetesi "işsiz
lerin savunuculuğu Mr. Flem ing'in bu kirli küçük dükkanından
yapı lıyor. " diye bir habere yer verince, validen cömertçe yardım
11
görmüştü:)
Flem ing, bir kuramcı ya da yazardan çok, eylemciydi. Yak
laşık yanın yüzyılı kapsayan bi r süre içinde anarşist basına yaz
dığı yazı lar, günün olaylan üstüne yorumlarını içeren yayın yö
netmenine yazdığı mektuplardan ibaretdi . Bununla birlikte
sözcüklerle oynarken· rahattı , bu, yalnızca mektuplannda değil,
Victoria'daki kon ferans salonl annda ve açık hava toplantılann
da kürsüye çıktığı zam an da açıkça görülebiliyordu. Aslında
Fleming'in asıl iddiası radikal bir konuşmacı olmasıydı. 1 884'te
Melboume'e varır varmaz, halka açık forum yeri olan Queen's
Bridge yakınlanndaki Nonh Wharfta öğleden sonralan düzen
lenen pazar toplanu larına gitmeye başlamıştı . Çok geçmeden
kürsüye kendisi de çıktı ; ateizm ve işsizl ikten kadın haklan ve
tek vergiy.c kadar çeşitli konularda konuşmalar yaptı . Haziran
1 887'de " insanlar K raliçe'nin Ellinci Yıl Töreni'ni Kutlamak
İçin Aç Kalmalı mıdır?" konulu bir toplantıda iki bin dinleyici
ye seslendi . Temmuz ayındaki konusu "Reform mu, Devrim
mi?" idi ve dinleyici sayısı üç bine çıkmıştı . 1 2

K;ılabal ığın gün geçtikçe artışından telaşa kapılan Melbour
ne H a rbour Trust, 1 2 Aralık 1 887 Pazar günü rıhtıma izinsiz
girdiği için Flcming'e bir resmi celp çıkartmıştı . Uyan cezası
alan Fl cming enesi hafta geri döndü. Yetkili m akamların baskı 
lanna karşın, şehi r boyunca akan Yarra Nehri 'nin kı yısında ye
ni bi r konuşmacılar köşesi düzenledi ve buraya altmış yıl hiç
aral ıksız pazar öğleden sonralan üstüne çıkacağı bi r k ü rsü yer-
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leştird i . Flem ing, yerden yaklaşık yetmiş santim yüksek liğinde
ki Laş ve LoprakLan yapılmış bi r kürsünün konduğu , uzun bi r ka
raağacın altında konuşuyord u . Ağaç, kalın si yah harflerle
" Anarşi" sözcüğünün yazılı olduğu parlak bi r kızıl bayrak asılı
yordu. Zaman zaman "Ne Tanrı , Ne Otorite" deyişini n yazıldığı
bir afiş de asılırd ı . Yanda, anarşist k itaplarla dolu küçük bir ma
sa d u rurdu. Konuşmaya başlayacağını küçük bir zili çalarak bil 
d i ri r v e kalabalık eLrafında toplanırdı. Kalın bıyıklan , düzenl i
hallan , soluk cildi ve "dost, s ıcak gözleri "yle u fak tefek bir
adam olan Flem i ng, basında genel l i kle anlatıldığı gibi devrimci
bi r kundakçıya hiç benzemi yordu. B i r dinleyicisinin belirttiği
gibi , " av az avaz bağırmazd ı " ve "yaygarac ı " bi ri deği ldi . Tam
tersine , " yumuşak, nazik bir sesle" , ölçülü ama ateşli tonlarda
konuşmasını sürdürür, yalnızca "asalak sını fların, otokratl arın
ve sahtekarların kötülükleri" üzerinde durduğu zaman öfkeye
kapıl ı rd ı . 1 3

Fleming'in öze likle yeni yüzyıla girildikten sonra konuşmacı
ol arak en çok işlediği konu, parlamenter pol itikanın ve parçalı
reformların yararsızlığıydı. Çare diye bulunan önlem leri çok
tandır terketmi ş olan Flem ing, umutl arını, gerekirse silahlı
ayaklanmayı da kapsayan doğrudan eylem lere bağlamıştı. Ka
pital i st sistemle uzlaşmayı reddedi yord u , işçilerin kurtu l uşunun
ancak kapitalizmin kökünden sökülüp atılmasıyla sağlanabile
ceğine inanmı ştı . Hep bu noktaya ağırlık veri yordu. Ona göre
pol itik eylemler, işç ilerin payını çoğaltmak bi r yana, onlan kur
tuluşa giden biricik yoldan, toplumsal devrim yolundan uzak
laştırırdı.
Fleming, hızlı bi r gelişme gösteren İşçi Partisi 'ni hiç beğen
m i yordu. Flcming'e göre , bu parti nin önde�leri Avustralya'nın
hayati organlarını tüketerek geçiniyorlard ı , "işçi Partisi üçkağıt
larla geliştiri lerek işçilerin cennet ve kilbcsi yapıl ıyor" di yordu.
Melboume'de yozlaşmış dilenc iler c i rit atıyor. Kendine saygı
duyan insanlara çok ender rastlanmakta. Uyumayla uyanma
arasında bir noktada bulunan yeni işçi pol iti kacıları tam bi r do
ğuştan köle yapısındalar. Ataları m ı zın bize dev rettiği özgürlük
leri , k ızıl ve sıcak kanlarıyla suladıkları özgürlükleri , i şçi savu
nucusu kıl ığına girerek politik alçaktan yum uşatmak için
ayaklar altına alı yorlar. " 1 4
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Fleming'in ağır dilinin düşm anlıklara yol açacağı kesindi.
Uzlaşmaz ve boyun eğmez biri olan, muhafazakarlara ve libe
rallere aynı ölçüde öfkelenen Fleming, sık sık soru yağmuruna
tutuluyor, sözü kesiliyor, yumruklarla karşılaşıyor ve zorla kür
süsünden indiri li yordu. 1 904'te Çalışma B akanlığı memurlanna
15
saldın lan nedeniyle ( "şişman yaşlı Carr", " yaşlı bunak" vb.) ,
l 890'dan beri Çizme Yapımcı lan B i rı ı gi 'ni temsil ettiği Melbo
u me Ticaret Odası Konseyi'nden kovulmuştu. Flemi ng kovulu
şunu, politik bi r partinin hazmedemeyeceği anarşist inançlanna
bağlı yordu. " Ben Tolstoy'un, Spencer'in ve dünyanın en ileri
düşünürlerinin grubundan değilim;'' di yordu. "İşçiler gözlerini
Parlamento'ya dikip um ut bağladıktan sürece haklannı asla ala
mazl ar. Genel bir grev dünyadaki butün parlamentolardan daha
etkilidir. . . Biz Chicago'da asıldık, New York'ta elektrikli san
dalyeye otunulduk, Paris'tc giyotine gönderildik ve İtalya'da bo
ğazlandı k , ben yoldaşlarımla birlikte yürüyeceğim. Sizin hükü
metinize ve otori tenize karşıyı m . Kahrolsun hükümet. Elinizden
geleni yapın. Yaşasın Anarşi ! " I 6
Flemi ng vazgeçm iyordu. Kovuluşundan sonraki Pazar günü,
Yarra Bank'takinden daha büyük bir kalabalığa, "Anarşi'yi dinleyen" se kiz-on bi n kişiye hitap etti. 1 7 On yıl boyunca "politik

işçi hareketindeki üç kağıtçılar" , işçilerin doğuştan haklannı bir
tas çorbaya satan parti patronlan ve yetkili leri di ye adlandırdığı
kişileri mahkum etmeyi ısrarla sürdürdü. 1 9 I O'da Güney Avust
ral ya'nın İşçi Pani'li başbakanını polise "Adelaide'dcki grevcile
ri coplama" emri verdiği için ağır biçimde suçladı. 1 9 1 l 'de, ger
çek değişimin ancak "peşinden aktif i syanın geleceği doğrudan
eylemlerle" sağlanabileceğinde ı srar ederek, "politik eylem saf
satası 'na karşı çıkmıştı. l 9 1 2'de Richmond Town H ali'de işsiz
lerle i lgili bir topl antıda dinleyicilerini "açlığa katlanan insanlar
yerine zincirlerini kıran kişi ler" olmaya çağınnış yine doğrudan
eylem stratej i sini sav unmuştu. Son ol arak 1 9 1 3'te Meksika
Devrim i'ni bir model olarak aktarıp " yalnızca eylemin başan
kazanacağı nı, pol itikanın daima başarı sızlığa uğrayacağını" bil18
diriyordu. " K ahrolsun pol i tika! kahrolsun politikacılar! "
Ama Flcming, ne kadar çabalarsa çabalasın, dalgayı kendine
çeviremedi . İşçi Partisi yıllar geçtikçe anarşistlerin ve diğer m i ·
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l i tanlann aleyhine taban oluşturm ayı sürdü rüyordu. Flcming çe
tin bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunun farkındayd ı, ama
cesaretinin kırı l m asına olanak tanımad ı . "Melboume'de Anar
şi'yi n planda tutan bir kaç kişi kaldık," diye itiraf edi yordu
1 9(� 'te, "ama biz gelecekteki hasadın tohumlannı ekiyoruz . " 1 9
inatçı ve boyun eğmez biri o l an Fleming çalışmalannı ara
vemıeden sürdürüyordu. Her y ı l , al renkli bayrağını açarak,
Melboume'deki , bando takınılan ve süslü arabal anyla on-y i rm i
bin yürüyüşçünün katı ldığı, kendi sinin kal abalığa hitap edeceği
Yarra Bank'ta sona erecek olan 1 Mayıs olayının başına geçi
yordu. Fleming l 9 1 3'teki gösteriyi özellikle başanlı sayı yo rd u ,
çünkü '.'ne topl u sald ı rı y a uğramış n e d e sözü kesi l m işti " (oysa
önceki yıllarda taşa tutul uyor ve bayrağı "paramparça ed ili yord u . ") 20 Aynca her yıl Paris Kom ünü ( 1 8 Mart) ve Chicago şe

p

hitlerinin ası lması ( 1 1 Kasım) i le ilgili anma toplantılanna katı
lı yodu. Chicago şehitleri anması 1 9 1 0'da , Fleming'in altı yıl
önce kovulduğu Ti caret Odası Konseyi salonunda yapı l m ı ştı .
Ama Konsey'den hiçbir itiraz gelmedi ve toplantı " büyük bi r
başan " yla gerçekleşti. A ramızdan ayrılan yoldaşlar için, Anarşi
ve ayaklanma için üç kez canlı tempo tutulm ası"yla sona e rm iş
ti. 2 1

Fleming harekete yeni bi r etki kazandı rm ak amacfyla,
1 908'de anarşizmin en yetenekli konuşmacılanndan Emma
Goldman'ı Avustralya'da geniş bi r gezi yapmaya davcı etmi şti .
Amerikalı yoldaşına deri nden bir hayranlık besleyen ve onunla
yıllarca mektuplaşan Fleming, Yarra Bank'taki konuşmalarında
onu övüyor. Mother Earth dergisini 1 906'da ilk çıktığından
beri kendi ülkesinde dağıtıyordu . Daveuen heyecanlanan Gold
man yolculuk için para toplam aya başl amıştı . Yanında sevgilisi
Ben Reitman da olduğu halde, gezisinin Amerikan makam l an 
nın dikkatlerinden uzakta "neşeli geçeceğini v e uzun zamandır
ge reksinim duyduğu d i nlenme fı rsatını bulacağını" umu yordu .
Reitm an'ı da "bu düşünce çılgınca" sevindirm i şti . Goldman ge
ziyi hazırlanırken "yeni dostlar kazanmayı , taptaze beyinleri ve
yürekleri uyandı rm ayı beklediğ i " V ictoria'ya götürülmek üzere
1 . 500 poundl uk yayın topladı. Nisan 1 909'da yolculuğa hazırd ı 
lar. Büyük bi r veda parti si düzenlenmi şti. A m a tam hareketleri 
nin öncesinde Gold m an Amerikan yu ntaşlığından çıkarıldı ve
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ülkeye yeniden g i nnesi yasaklanmaması i çi n gezi ertelendi. B u
aksi lik düzenlemeleri ayarlayan Flem ing'le arkadaşlarının yanı
sıra Mother Earth'ın da korkunç bir parasal kayba uğram asına
yol açm ı ş u . 22

Fleming, Mother Earth'ü toplantı larında satmayı ve Gold
man'la yazışmayı sürdünnesine karşın karşılaşma olanağını hiç
bulamadı. Fleming, Guy Aldred'in B i rinci Dünya Savaşı'ndan
önce yayıml adığı Londra dergisi Freedom ve The Herald of
Revolt gibi yayınların da satışına yard ı mcı oluyordu. "Emin
olabil i rsin, aziz yoldaşım , gazeteni yaymak için elimden geleni
yapacağım ," diye yazm ı ştı . 1 9 1 2 'de Aldred'e, " Ama Avustralya
lılar devrimci yayın okum a 7kYıTom Mann onları koyun kafal ı 
l a r diye niteliyordu, ben de öyle olduğunu sanıyorum. " Fl e 
ming'in söylediğine göre, o y ı l Avustralya'nın her şehrinde
işsizl i k lOplantı lan düzenlenmiş, gene de grev yapı lamamıştı.
" Kapitalistlerin tehdit etmesi yetiyor, hemen boyun eği yorlar.
Ezenlerin yüce silahı olan askere alma sağlam kökler sal m ı ş du
rumda. Ondön yaşındaki çocuklar Melboume'den yüz mil uzak
taki bir askeri kaleye kapatı lıyor. İşçi hükümetinin Avustral
ya'ya getirdiği budur. Ah, canlan cehenneme, bu insan
süprüntüleri men olabil i rler m i ? Ben Anarşi diye haykınyo
3
rum . " 2
Fleming boşuna bağırıyordu. B i rinci Dünya Savaşı'nın patla
masıyla, Avµstralya kendini anavatanı saydığı Britanya'nın ya
nında kavganın içine atıvemıişti. Amerika'daki Goldman gibi
Flcm ing de anti -Militarist i lkeleri ne sarıldı . Savaş , gördüğü ka
darıyla, kapital istleri n iktidar ve kar mücadelesiydi. İşçiler yal 
nızca ölmeye hazır askerler oldukları için, iki tarafın herhangi
birinin zaferini tercih etmek saçmal ıktı. Kropotkin'in Müttefik
ler'i desteklemesi karşısında şok olmuştu. Kasım 1 9 1 4'te Gold
man'a şöyle yazıyord u : " B unca yıl Kropotkin'i öğretmen ve yol
gösterici olarak kabul ettikten sonra bizi böylesine hayal kı rı kl ı 
ğına uğrattığını düşünmek n e kadar acı. Kendi m i bezgin hissc
diyorum. " 24

Feming gür bir sesle k arşı ç ı kı yordu 1 9 1 5 'teki konferansı.a
rından bi ri nin başlığı "Zenginin Savaşı, Yoksulun dövüşü" biçi
mindeyd i . Savaş aleyhindeki sözleri için mahkemeye çıkarıl an
Flenı ing'i sosyal isı bir avukat, Marshall Lylc, savunmuş ve be -
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raat etmi şti . Ama çok geçmeden Yarra B ank'taki bir konuşma
sında "askere gitmekten caydırıcı" faal i yetleri ned eni y l e ceza
l andı rı l d ı . " N i ç i n gidip döğüşeceksiniz ki?" dediği bildiriliyor
d u . ("A l m anlar i ktidarda olursa, şu anda tahammül ettiğimiz
alçakl ardan d aha kötü mü olur?" ) Fleming savaş bitene kadar
anti-militarist kampanyasını sürdürdü ve karşıtlannın kaba güce
dayalı saldı nlanna maruz kal d ı . Alay edild i , taşlandı, tekme
lendi , nehre aıılm akla tehdit edi ldi, bi r keresinde gerçekten neh
re aulm ış ve yıllarca işsizlerden yana onunla birli kte mücadele
etm i ş olan sosyal ist arkadaşı Percy L aidler tarafından kunarıl

m ıştı . 25
Savaş bittiğinde, Fleming, ellili yaşlannın anasında ve Bri
tanyalı bir anarşistin nitelemesiyle Avustralya anarşizminin
" son Mohikan'ı" durumundaydı. 2 6 Gene de önünde yaşayacak
otuz

yıldan fazla bi r zaman vard ı . Eylemlerinin hızı yavaşlasa
da, asla aylak biri olarak kenara çeki l medi. Tam tersine, her yıl
1 Ma y ıs' ta yürümeyi ve kırmızı bayrağı yla küçük çanına artık
herkesin al ı şug ı Yarra Bank'taki yerinden, her Pazar günü ko
nuşma yapmayı sürdürdü. 1 920'1erde idam l a n nı önle m e yi

amaçl ayan dünya çapındaki kampanyaya katılarak Sacco
Vanzeui adına konuşmalar yaptı . Y ı l l ar geçti çe, eski özgür
düşünce hareketindeki günlerinin mesaj ına ağırlık vermeye baş
l ı yord u . Onun konuşmalarının düzenli d i nl ey i c i lerind en biri
kendisine başlıca hedef olarak "büyük bir kinle saldırdığı" Ka
toli k k i l i se sini seçti ğini dile geti rmektedir. Bir k ere sind e çevre
dek i Katol ik toplul uklardan gelen bir gençlik çetesi kürsüyü iş
gal edip Fleming'i i ti p k akm aya başlamış, ama öbür
konuşmacı larla dinleyiciler yardımına koşup çapulcuları dağıt
m ı ş l a rd ı Herhangi bir yara almayan ama sersem lem i ş durum
daki Fl e min g kürsüye yeniden çıkarak: " B en haklıyım. Tek bir
kaybım var gibi görünüyor. Gözlüğümü kaybettim. Herhalde
şimdiye kadar Manni x'in müzesine konulmuştur bi le." (Man
n i x , Mclboume'ün Katolik başpiskoposu'ydu . ) sözl eriy l e konuş
masını sürdürm üştü . 27
Büyük Depresyon etk i sini gösterd iğinde, Fleming işsizler
den yana kampanyasını yeniden başlattı . "Avustralya perişan
bi r durumda, hiçbir düzelme bel i rtisi yok ," diye yazıyordu

�

.

Goldnıan ' a 1 933'te. " İ şçiler adaletsizliğe boyun eğecekler,

tek
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bildi kleri zorunlu hakeml ik kurumu. Voltaire bir keresinde dün
yanın aptallarla dolu olduğunu söylemişti ve dünyayı bulduğu
kadar sefil ve aptalca bırakıyor." Voltaire'in hakl ı olduğunu
söylüyordu Fleming. Yanm m i lyon insan i şsizdi ve her yıl otuz
bin çocuk herhangi bir iş umudu olmadan okuldan ayrılıyordu.
Bu yönetim i İşçi Panisi'nin "politik orospulanna emanet et
me"nin sonuctıydu. Komünistler de daha i yi değildi ama: " Ko
müni stler, işçilerin sınlanna binmeye çalışarak, işçi Par
ti'lilerden bir adım önde gidiyorl ar. Zaman zaman hayatın bi r
komedi olduğunu, her sonucun buna çıktığını düşünüyorum.
Buna inanırdım, ama anık biliyorum." Anarşist a�kadaşlanna
gelince, sayılan hızla azalmaktaydı . Kimi leri komünistlere ka
tılmıştı , kimileri de politik işler bularak İşçi Panisi'ne. "Eski
yoldaşların pek çoğu öldü, " d i ye yazıyordu Fleming, "ve ben
bu onurlu ı rkın sonuncusuyum . .Bugünkü gençler özgür olmayı
istemeyen işe yaramaz insanlar. Anarşizm'in sesi vahşi bir boşlukta yankılanıyor. " 28

Zamanın geçmesi de durumu düzeltmedi; hatta, kimi açılar
dan daha da kötüleşti . Ama Fleming aynı geçmişteki gibiydi.
Hafta hafta, yıl yıl hül<ümete ve dine karşı konuşmalarını sür
dürdü. " Anarşi st bayrağı havada tutuyorum ," diyordu. " Her za
man bir anarşist ve ateist ol arak öleceğim i söyleri m , çünkü bun
lar akla ve sağduyuya dayanıyor." Bundan şikayetçi de değildi
Tam tersine, geride bıraktığı yaşam çi zgisine memnunlukla ba
kıyordu. " Hayatımı yaşad ı m , " d i yordu Goldman'a, onun özya
şam öyküsünün başlığını yineleyerek. " Benim küçük çabalanın
seninkine eş değil, ama gene de bi r çaba." 29
Ne var ki , İkinci Dünya Savaşı'nın çıkışıyla Fleming de kuş
kulara boğulmuştu. " Akıl çağı " asla gelmeyecek miydi ?, diye
soruyordu. "İnsan doğası değişmez. Son toplu kasaplığın acı de
�eyimlcri unutuldu; şimdi yeni bi r koyun sürüsü hazırlanıyor.
insanlar. akıllarını kaybcuilcr ve emirlere, ölüm yürüyüşlerine
uysalca boyun eği yorlar; insan doğası gereği acemi ve her yön
den acemi kalıyor. Ben gençken büyük umutlar vadeden özgür
lük şafağı görülmez oldu . . . Şimdi gerçekler konuşuyor. Dünya
aptallarla dolu. benim hedefim Tann denen hokkabaza ve onun
yoldaşı otori teye saldınnak. H e rşeyden önce, otori te Tann'dan
geliyor. Anarşizm, haşarat sürülerinin kan buldukları sahtekar-
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lan açığa çıkarıyor. Platon, senatonun kokuşmuş olduğunu yaz
mıştı; politikacılar rüşvetçi, insanlar aptaldı. Düşünen insan sa
yısı çok az, çoğu asla düşünmüyordu. ben yehniş-altı yaşında
yım. Günlerim bitti. Hayaumı yaşadım. Anarşizm bayrağını

yüksekte tuttum. Yaşasın Anarşi! "3o
Aeming eski iyimserliğini kaybebnişti. İşçilerin altın çağı
nın "tohumlarını ekmek"ten söz etmiyordu artık. Tersine, gele
cekten fazla umut beslemeyen, içe kapanık bir ruh hali vardı.
Ama daha on yıl, "eski deyişleri cilalayıp parlatarak ve muhte
mel iktidarlara yararsız kafa tutuşlannı sürdürerek" haftalık top-

lanttlarına devam etti.31 Basında onun eylemleriyle ilgili son
haber 1 947'de, Aeming seksen-üç yaşındayken çıkmışu: "Evet,
'Chummy' hfili, o esld karaağacın altında, aynı kızıl bayrağın
alunda, ve kayadan yapılan aynı kürsüden Anarşi'yi her yandan
esen rüzgara vererek öğüt dağıtıyor. . . Eski zaman gevezelerinin

sonuncusu olan Chumriıy elli yıldan fazla dayandı."32
Aeming 25 Ocak 1 950'de Carlton'daki evinde öldü. Bütün
yaşamı, gençliğinde benimsediği bir davaya adanmışu. Kendi
isteği üzerine cesedi yakıldı. Nisan sonunda, ölümünden üç ay
sonra, dostları birdenbire Aeming'in küllerinin 1 Mayıs'ta Yar
ra Bank'a saçılmasını istediğini hatırladılar. "Külleri ne oldu,"
diye sormuştu Percy Laidler. Kasaplar sendikasının bir üyesi
neyin kastedildiğini anlamış ve 1 Mayıs'ta yanında bir kutu kül
le beraber gelmişti. Yarra Bank'ta Laidler ayağa kalktı ve Ae
ming hakkında bir konuşma yapu; konuşmasını bitirirken hava
ya avuç avuç serptiği küller Melboume'deki bütün insanların
üzerinde uçacaku .33
Böylece, sonuna kadar aykırı biri olarak kalan Ghummy, son
1 Mayıs törenine de kaulmış oluyordu.
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