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FERNANDO PESSOA, 1888’de Lizbon’da doğdu. Annesinin ikinci eşi-
nin Durban konsolosu olması nedeniyle 1896-1905 yılları arasında Gü-
ney Afrika’da yaşadı ve orada tam bir İngiliz eğitimi gördü. Portekiz 
modernizminin öncülerinden olan Pessoa, ilk şiirlerini 1912’de Portekiz 
Rönesans hareketinin yayın organı Aguia dergisinde yayımladı. Aynı yıl-
larda, düzyazı metinler, eleştiri ve denemeler yazdı. 1913’te, fütürist 
harekette yer aldı ve Sá-Carneiro ile birlikte Portekiz öncü edebiyatını 
başlatarak, “Paulismo” akımını yarattı. Pessoa’nın farklı yazar kimlikleri-
nin yansıması olan bu kökteş şair ve yazarlar Alberto Caeiro, Alvaro de 
Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares ve Fernando Pessoa’nın ken-
disidir. Pessoa’nın kendi şiirleri ve kökteş şairleri aracılığıyla yarattığı 
şiirler Orpheu, Portugal Futurista, Contem poranea, Atena gibi dergilerde 
yayımlandı. Pessoa 1935’te Liz bon’da ardında yayımlanmış sadece dört 
kitap bıraktı. Portekizce olarak yayımlanan tek eseri Mensagem’dir. Ar-
dında bıraktığı elyazması fragman sayısı 25-27 bin arasındadır. 

IŞIK ERGÜDEN, 1960’ta İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Galatasa-
ray Lisesi’nde, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Çeviri ve yazıyla uğraşıyor. Türkçe-
ye kazandırdığı elliden fazla kitap arasında Jules Verne’in Kaptan 
Grant’ın Çocukları, Muñoz Molina’nın Savaşma Arzusu, Jorge Semprun’un 
Federico Sanchez’in Özyaşamöyküsü ve René Girard’ın Günah Keçisi adlı 
yapıtları da bulunuyor.
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1922’de Pessoa1 adıyla yayımlanan bu metin, gerçek bir 
ateş gemisidir; bugün de, basıldığı zamandaki kadar tehlikeli, 
bir o kadar patlayıcı ve coşkundur. 

Eser, bir roman gibi okunabilir: hatalarıyla, tereddütle
riyle ve nihayetinde muzaffer sonucuyla bir hayatın romanı. 
Sı fırdan başlayan Banker, bir servet kazanır: Neden ve nasıl? 
Acımasız bir keskinlikte ama bir o kadar da eğlenceli bir kötü 
ni yet taşıyan bir dizi uslamlamayla bize göstermeye çalıştığı 
bu dur. Bu banker, –katıksız ve sağlam bir anarşist olduğunu ilan 
eden– bize “hakikat”ini kanıtlamak için yanıltmacalara, çe liş
kilere ve inanılmaz çarpıtmalara başvurmakta tereddüt et mez. 

Ama hangi hakikati? Yapıtın gerçek boyutuna ulaştığı 
nokta burasıdır. Söz konusu olan aslında “burjuva toplumu”na 
–biz kapitalist derdik– onun ikiyüzlülüklerine ama özellikle ve 
daha derinlikli olarak insanı mutlak bir yabancılaşmaya götü
ren ve onu bu en büyük şerre, özgürlüğün yokluğuna mahkûm 
eden mekanizmalara karşı yapılan kışkırtıcı bir yergidir. Bu me
tin, “burjuva toplumu”nun en etkili ve en iyi gizlenmiş çark
larını oluşturan en karanlık ilkelerine kadar sorgulanmasıdır.

Banker’in çözümlemesi amansızdır, burjuvaziyi kendi 
kazdığı kuyuya düşürür ve ustalığıyla Provinciales’i anımsatan 
şaşırtıcı bir belagat sergiler: Hakikaten de ispatlama bu metin
de absürd yoluyla yapılır; dolayısıyla savuşturulması olanaksız

1. 1922 Mayısı’nda Contemporânea dergisinin ilk sayısında yayımlanmıştır.

Önsöz
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dır. Birbirinin içine geçen savlardan, kinik olumlamalardan ve 
apaçık uydurmalardan oluşan bu labirent boyunca beklenme
dik sona varıncaya kadar yazar, dolambaçlı bir yola davet eder 
bizi. Oyun, gücünü –içerden bakıldığında– son derece “görü
nür” olan bir ikiyüzlülüğü gözlerimizin önüne sermekten alan 
kurnaz bir banker tarafından maharetle yönetilmesinden alır. 

Ne var ki Pessoa, burjuva toplumunun yapısını yerle bir 
etmekle ve bize en şaşırtıcısından yeni bir “toplumsal sözleş
me” önermekle yetinmez; metnin bozguncu mizahının, sonu 
gelmez dönekliklerinin ve süregiden “ikili söylem”inin altında 
zaman zaman, sanatçının, acımasız bir makinenin dişlileri ara
sında ezilen dâhinin gerçek acısı da uç verir, son isyanı haykırır.
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Yemeği bitirmiştik. Karşımda banker, tüccar ve nam
lı bir istifçi olan dostum, dalgın dalgın sigarasını tüttürü
yordu. Sohbet can çekişerek ilerlemiş artık bir ölü gibi 
aramızda yatıyordu. Ben de bu sohbeti diriltme çabasıy
la aklımdan tesadüfen geçiveren ilk düşünceye sarıldım. 
Gülümseyerek yüzüne baktım:

“Sadede gelecek olursak, geçenlerde bana, eskiden 
sizin anarşist olduğunuzu söylediler.”

“Eskiden mi, hayır! Eskiden de anarşisttim, şimdi de 
anarşistim. Bu noktada değişmedim. Ben anarşistim.”1

“Bakın hele! Siz bir anarşistsiniz, öyle mi? Hangi 
açıdan anarşistsiniz? Tabii eğer bu sözcüğe farklı bir an
lam vermiyorsanız...”

“Bildik anlamdan farklı mı kullanıyorum? Kesinlikle 
değil. Bu sözcüğü en sıradan anlamıyla kullanıyorum.”

“Yani, şu işçi örgütlerinde görülen tipler gibi mi anar
şistsiniz siz de bunu mu demek istiyorsunuz? Bombaları 
ve sendikalarıyla ortalıkta dolanan o tipler ile sizin aranız
da gerçekte hiç fark yok mu?”

“Fark var elbette... Ama sizin sandığınız noktada de

1. İtalik sözcüklerin altı Pessoa tarafından elyazmasında çizilmiştir. (Ç.N.)
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ğil. Siz belki de benim sosyal kuramlarımın onlarınkine 
benzemediğini sanıyorsunuz?”

“Aa, evet, anlıyorum! Siz kuramsal olarak anarşistsi
niz; ama uygulamada...”

“Kuramda ne kadar anarşistsem uygulamada da o 
kadar anarşistim. Uygulamaya gelince fazlasıyla anarşis
tim; hem de sizin sözünü ettiğiniz tüm o tiplerden daha 
fazla. Üstelik tüm yaşamım da bunun kanıtı.”

“Anlamadım?”
“Tüm yaşamım bunun kanıtı elbette. Sizin bu soru

nu bilinçli bir biçimde incelemediğiniz ortada. İşte bu 
yüzden, aptalca şeyler söylediğimi ya da sizinle alay etti
ğimi düşünüyorsunuz.”

“Dostum, hiçbir şey anlamıyorum! Belki de... belki 
de kendi varoluşunuzu bozguncu, asosyal olarak değer
lendiriyorsunuz. Anarşizme de verdiğiniz anlam bu...”

“Hayır, öyle olmadığını daha önce söyledim size – 
bu kelimeye herkesin verdiği anlamdan farklı bir anlam 
vermediğimi defalarca tekrarladım.”

“Tamam, tamam... Ama hâlâ anlamıyorum. Yani, 
dostum, sizin gerçekten anarşist olan kuramınız ile bu
nun yaşamınızda, bugünkü yaşamınızda uygulanışı ara
sında hiç fark olmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Ge
nel olarak anarşist denen bu insanların yaşamına tıpatıp 
benzer bir yaşam sürdürdüğünüze beni inandırmak mı 
istiyorsunuz?”

“Hayır; söz konusu olan bu değil! Demek istediğim, 
benim kuramım ile gündelik yaşamım arasında uyuşma
yan tek bir nokta yoktur; tersine mutlak bir uyum vardır. 
Bombalara ve sendikalara düşkün o tiplerle aynı yaşamı 
sürdürmediğim kesin. Ama anarşizm ile kendi idealleri 
arasında çelişkiye düşenler onlardır, onların yaşamıdır. 
Benimki değil. Anarşizmin kuramı ile uygulaması bende 
–evet, banker olan bende; hatta büyük tüccar, vurguncu 
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bile diyebilirsiniz bana– birleşiyor ve kusursuz ifadesine 
kavuşuyor. Siz beni bu aptallarla, bomba ve sendika sev
dalılarıyla karşılaştırıp hangi noktada onlardan farklı ol
duğumu bana göstermek istiyorsunuz. Ben anarşistim 
elbette; ne var ki aramızdaki fark, onların yalnızca ku
ramda anarşist olmalarıdır; bense hem kuramda hem uy
gulamada anarşistim. Onlar anarşist ve aptal; ben, anar
şist ve zekiyim. Başka bir deyişle dostum, gerçek anarşist 
benim. Bu insanlar, bombaları ve sendikalarıyla (ben de 
öyleydim elbette, ama ben son derece gerçek anarşiz
mim sayesinde bu durumdan kurtuldum) bu insanlar; 
anarşizmin döküntüleri, büyük liberal doktrinin iğdiş 
edilmiş dişileri.”

“Çok ileri gittiniz! Tamamıyla deli saçması. Peki siz 
yaşamınızı –demek istediğim banker ve tüccar olarak ya
şamınızı– anarşist kuramlarla nasıl bağdaştırıyorsunuz? 
Anarşist kuramdan anladığınızın herhangi bir anarşistin 
anladığından hiç de farklı olmadığını ileri sürdüğünüze 
göre bunları nasıl bağdaştırıyorsunuz? Üstelik bu insan
lardan farkınızın onlardan daha fazla anarşist olmanız 
olduğunu söylüyorsunuz, öyle değil mi?”

“Kesinlikle.”
“Hiçbir şey anlamıyorum.”
“Peki anlamak ister misiniz?”
“Hem de nasıl!”
Purosunu dudaklarından çekti. Zaten sönmüştü. 

Yavaşça tekrar yaktı, sönen kibriti elinde tutarak nazikçe 
kül tablasına bıraktı. Sonunda, başını kaldırıp söze baş
ladı:

“Dinleyin. Lizbon’un işçi sınıfında, halktan insanlar 
arasında dünyaya geldim. Tahmin edebileceğiniz gibi hiç
bir şey miras kalmadı bana: ne toplumsal konum, ne de 
beni eğitecek koşullar. Sahip olduğum tek şey berrak bir 
zekâ ve oldukça belirgin bir irade gücüydü. Ama bun lar 
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doğal yetilerdi, mütevazı kökenlerim bunları elim den 
ala mazdı.

İşçiydim, çalıştım, zor bir hayatım oldu; aslında, o 
ortamda doğmuş insanların çoğu neyse ben de oydum. 
Açlık çektim, demiyorum ama açlığın pek de uzağında 
değildim. Açlıkla tanışmış olsaydım bile bu, daha sonra 
olacakları, size anlatacaklarımı, ne o dönemki yaşamımı 
ne de bugünümü değiştirirdi.

Uzun sözün kısası, sıradan bir işçiydim; herkes gibi 
ben de çalıştım, çünkü çalışmak gerekiyordu ama müm
kün olduğunca az çalıştım. Zekiydim. Fırsat buldukça 
okuyordum, tartışıyordum ve aptal biri olmadığımdan, 
derin bir tatminsizlik içindeydim. Kaderime ve bana da
yattığı toplumsal koşullara karşı derinden isyan duyu
yordum. Dediğim gibi kaderim aslında çok kötü olabilir
di; ama o dönemde Kader’in bana olası tüm adaletsizlik
leri reva gördüğünü ve toplumsal uzlaşmaları yalnızca 
bu amaç için kullanmış olduğunu sanıyordum. Yirmi
yirmi bir yaşlarındaydım, işte o sırada anarşist oldum.”

Bir an sustu. Bana doğru biraz daha dönerek sözüne 
devam etti, hafifçe öne eğilmişti:

“Neredeyse hep bilinçli biriydim. İçimdeki isyanı 
hissettiğimden, bu isyanı anlama yönünde çaba harca
dım. Bunun üzerine bilinçli ve inançlı bir anarşist oldum 
–bugün olduğum gibi– bilinçli ve inançlı anarşist.”

“Peki ya bugün inandığınız bu kurama, o dönemde 
de inanıyor muydunuz?”

“Kesinlikle. Tek bir anarşist kuram vardır, tek bir ger
çek kuram. Bugünkü kuramım, anarşist olmaya başladı
ğım o dönemki kuramımla aynıdır. Siz de anlayacaksı
nız... Ne diyordum, doğa beni oldukça berrak bir bilinç
le donattığından, bilinçli bir anarşist olmuştum. Peki anar
şist kimdir? İnsanları, doğdukları anda toplumsal ba kım
dan eşitsiz kılan adaletsizliğe isyan eden biri; basitçe 
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ifade edersek özü budur. Şu an size belirttiğim şey, psi
kolojik adımlar, başka deyişle nasıl anarşist olunduğu; 
kuramsal yanını daha sonra göreceğiz. Şimdilik, benim 
durumumda bulunan zeki bir erkek çocuğunun isyanını 
iyi anlamaya çalışın, yeter. Etrafında neler görür, böyle 
biri? Falanca, milyonerin oğlu olarak doğmuştur, para
nın uzak tutabileceği ya da yatıştırabileceği üzüntülere 
–bunlar da az değildir– karşı daha beşikten itibaren ko
runur; bir diğeri sefil koşullarda doğar ve bu da zaten 
fazlasıyla kalabalık olan ailesine beslenecek fazladan bir 
boğaz daha eklenmesi demektir. Filanca, kont ya da mar
ki olarak doğar, dolayısıyla ne yaparsa yapsın, bu sıfatla 
herkesten saygı ve sevgi görür; bir diğeri, benim doğdu
ğum yerde doğar ve en azından, insan gibi davranılmak 
hakkına sahip olmak için bile attığı her adıma dikkat 
etmek zorundadır. Kimileri eğitim görme, gezip dolaş
ma, kendini geliştirme olanağıyla doğarlar, dolayısıyla 
doğuştan zeki olanlardan daha zeki olma olanağına ka
vuşurlar. Her alanda bu böyledir...

Sonuç olarak Doğa’nın adaletsizliklerini bir yana bı
rakabiliriz, çünkü bunlardan kaçamayız. Ama toplumdan 
ve toplumsal uzlaşmalardan kaynaklanan adaletsizlikler
den kaçınmaya niçin çalışmayalım? Bir insanın, yetenek, 
güç, enerji gibi Doğa’dan aldığı yetilerle benden üstün ol
masını kabul ederim (zaten mecburum kabul etmeye!) 
ama annesinin karnından çıktığında sahip olmadığı, ama 
mutlu bir rastlantı sonucu burnunu dışarı çıkarır çıkar
maz gökten zembille inen zenginlik, toplumsal konum, 
rahat yaşam gibi sonradan edinilen niteliklerle benden 
üstün olmasını kabullenemem. Benim o dönemki anar
şizmim bu isyandan doğdu. Tekrar ediyorum, en ufak de
ğişim olmadan, bugün hâlâ aynı anarşizmi savunuyorum.”

Yeniden sustu, sözüne en iyi nasıl devam edebileceği
ni düşünüyor gibiydi. Purosundan bir nefes çekti ve du
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manı yavaşça benden aksi yöne doğru üfledi. Tekrar bana 
döndü ve sözüne tam devam ediyordu ki, lafını kestim:

“Basit bir soru ama, merakıma engel olamıyorum... 
Neden anarşist oldunuz? Sosyalizmi ya da sizin isyanı
nızla uyuşan ve bu denli uzak olmayan herhangi bir ile
rici hareketi seçebilirdiniz... Söylediklerinizden (ve bu
nun da iyi bir tanım olduğu kanısındayım) anarşizmden, 
bütün uzlaşmalara, bütün toplumsal çözümlere isyanı, 
aynı zamanda da bunların tümünü ortadan kaldırma 
arzu ve iradesini anladığınız sonucunu çıkarıyorum.”

“Çok haklısınız.”
“Peki, o halde bu aşırı çözümü niçin seçtiniz de di

ğer yollardan birini, diyelim... ara bir yolu seçmediniz?”
“Anlatayım. Bunun üzerinde çok düşündüm. Oku

duğum broşürlerde tüm bu kuramlar vardı elbette. 
Anarşist kuramı –gayet iyi ifade ettiğiniz gibi, bu uç ku
ramı– sa vunmamın nedenlerini size, iki kelimeyle açıkla
yacağım.”

Bir an bakışları boşluğa takıldı. Sonra bana doğru 
döndü.

“En büyük kötülük, daha doğrusu tek kötülük, do
ğal gerçekliklere gelip yapışan toplumsal uzlaşma ve 
kurgulardır – evet, tüm kurguları kast ediyorum; aileden 
paraya, dinden devlete kadar hepsini... İnsan, ya erkek 
doğar ya da kadın. Demek istediğim, insan yetişkin oldu
ğunda erkek ya da kadın olmak üzere doğar; doğal ola
rak, bir eş olmak için, zengin ya da yoksul olmak için 
doğmaz, hele Katolik ya da Protestan olmak, İngiliz ya 
da Portekizli olmak için hiç doğmaz. Toplumsal kurgular 
sayesinde şu ya da bu olunur. Peki ya bu toplumsal kur
gular neden kötüdür? Çünkü bunlar kurgudur, çünkü do
ğal değillerdir. Para devletten daha iyi değildir, aile dinler
den daha iyi değildir. Bunların yerine başka kurgular ol
saydı, bunlar da o kadar kötü olurdu, çünkü bunlar da 
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yine kurgu olurdu, çünkü bunlar da sırası geldiğinde do
ğal gerçeklerin üzerine gelip yapışır ve onları boğarlardı. 
Dolayısıyla, istisnasız tüm kurguların ortadan kaldırıl
masını hedefleyen saf anarşist sistemden başka her sis
tem, tüm diğer sistemler birer kurgudur. Tüm enerjimizi, 
tüm çabamızı, tüm zekâmızı, bir toplumsal kurgunun ye
rine bir diğerini yerleştirmeye ya da yerleştirme çabasına 
adamak bir saçmalıktır, hatta bir suçtur, çünkü bu, toplu
mu olduğu gibi bırakmayı açıktan açığa hedefleyerek top
lumsal bir kargaşa yaratmaktır. Madem insandaki doğalı 
ezen ve bastıran toplumsal kurguları adaletsiz buluyo
ruz, o halde niçin enerjimizi, bu kurguların yerine başka
larını koymakta kullanıyoruz? Aynı enerjiyi bu kur guların 
tümünü yok etmekte kullanabiliriz.”

“İnandırıcı gözüküyor. Ama varsayalım ki olmadı; 
varsayalım ki tüm bunların çok hoş olduğu ama anarşist 
sistemin hayata geçirilemeyeceği itirazı yapıldı bize. So
runun biraz da bu yanını inceleyelim.” 

“Anarşist sistem niçin hayata geçirilemesin? Biz ile
riciler, yalnızca var olan sistemin adaletsiz olduğu ilke
sinden değil, dahası, adalet var olduğuna göre daha adil 
bir başka sistemi, var olan sistemin yerine koymanın avan
tajlı olacağı ilkesinden de yola çıkıyoruz. Eğer farklı dü
şünürsek ilerici değil burjuva oluruz. İyi de bu adalet 
kavramı bize nereden gelmekte? Toplumsal kurgu ve söz
leşmelerden oluşan bu yalanların tersine doğal ve sahici 
olandan. Doğal olan ise yarı yarıya, dörtte bir ya da se
kizde bir değil tamamen doğaldır. Dolayısıyla, şu iki şey
den biri doğrudur: Ya doğal olanı toplumsal düzlemde 
gerçekleştirebiliriz ya da gerçekleştiremeyiz; başka de
yişle toplum ya doğal olabilir ya da özü bakımından kur
gudur ve hiçbir durumda doğal olamaz.

Eğer toplum doğal olabilirse bu durumda anarşist 
toplum, yani özgür toplum kusursuz bir biçimde var 
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olabilir; hatta bir yerlerde var olması da gerekir, çünkü 
tamamen doğal olan tek toplum budur. Ama eğer tersi
ne, toplum doğal halinde var olamıyorsa ve eğer herhan
gi bir nedenle mutlak anlamda kurgulara dayanmak zo
rundaysa, bu durumda kötünün iyisini seçelim: Bu kaçı
nılmaz kurgular çerçevesinde toplumu mümkün oldu
ğunca doğal kılalım, böylelikle mümkün olduğunca adil 
de kılmış oluruz.

Peki ya en doğal kurgu hangisidir? Hiçbiri doğal de
ğildir, çünkü kurgudur. Mevcut durumda en doğalı, han
gisi en doğal görülüyor, hissediliyor ise odur. Peki bu han
gisidir? Eh, zaten alışkın olduğumuz kurgudur bu. (Anlı
yor musunuz: Doğal olan şey, içgüdüden kaynaklanandır; 
içgüdü yoksa içgüdüye en fazla benzeyen şey alışkanlık
tır. Sigara içmenin doğal hiçbir yanı yoktur, içgüdüsel bir 
ihtiyaç değildir ama eğer alışkanlık edinilirse si gara iç
mek, gerçekten içgüdüsel bir ihtiyaç olarak hissedilen 
doğal bir edim olur.) Pekâlâ. En alışkın olduğumuz top
lumsal kurgu hangisidir? Şimdiki sistemdir elbette, bur
juva sistemi. Sonuç olarak doğru bir mantıkla, ya doğal 
toplumu olanaklı görürüz ve anarşizm yandaşıyızdır ya 
da olanaksız görürüz; işte o zaman da burjuva sisteminin 
yandaşı oluruz. Ara çözüm yoktur. Anlaştık mı?”

“Kesinlikle; tüm bunlar son derece inandırıcı.”
“Henüz yeterince değil. Bir başka itirazı da ortadan 

kaldırmak gerekiyor. Anarşist sistemin gerçekleşebilir ol
duğunu kabul edebiliriz, ama aniden gerçekleşebilece
ğinden kuşku duyabiliriz; başka deyişle, burjuva toplu
mundan özgür topluma bir ya da birçok ara rejim yaşa
madan geçilebileceğinden kuşku duyabiliriz. Böyle bir 
itiraz, anarşist toplumun iyi ve gerçekleştirilebilir kabul 
edilmesinden; ama bir şeylerin bize, burjuva toplumu ile 
yeni toplum arasında önce bir geçiş evresi yaşanması ge
rektiğini söylemesinden kaynaklanır.
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Bu itiraza yakından bakalım. Nedir bu ara evre? Bi
zim hedefimiz anarşist toplumdur, özgür toplumdur; so
nuç olarak bu evre insanlığı özgür bir topluma hazırla
yan ara evreden başka bir şey olamaz. Böyle bir hazırlık 
mad di olabileceği gibi yalnızca zihinsel de olabilir. Öz
gür toplum hedefiyle, insanlığı yavaş yavaş şekillendiren 
maddi ya da toplumsal bir dizi eylemde ifade bulabilir; 
ya da bu hazırlık basit bir propaganda eylemi olabilir, 
adım adım güç ve etki kazanır, insanları bu yeni toplumu 
arzulamaya ya da kabul etmeye zihinsel olarak hazırlar.

Birinci durumu inceleyelim: özgür topluma aşama
lı ve somut uyum. Bu olanaksızdır; üstelik de saçmadır. 
Ancak önceden var olan bir şeye somut uyum söz konu
su olabilir. Yirmi üçüncü yüzyılın toplumsal ortamına, 
nasıl olacağı bilinse bile kimse somut olarak uyum sağ
layamaz; somut olarak uyum sağlanamamasının haklı 
gerekçesi yirmi üçüncü yüzyılın ve toplumsal ortamının 
somut olarak henüz var olmamasıdır. Dolayısıyla bun
dan çıkarmamız gereken sonuç, burjuva toplumundan 
özgür topluma geçmek için uyumun, evrimin ya da ge
çişin olası tek biçiminin tamamen zihinsel olduğudur; 
bu, ruhların özgür toplum düşüncesine adım adım uyu
mudur. Ama yine de somut uyum hâlâ bir varsayım ola
rak vardır...”

“Varsayımlarınızla başımı döndürüyorsunuz!”
“Dostum, açık fikirli bir insan, olası tüm itirazları 

incelemelidir ve kendi varsayımından tamamen emin ol
madan önce hepsini tek tek çürütebilmelidir. Aslında 
sizin sorularınızın yalnızca birine cevap vermekteyim...”

“Pekâlâ.”
“Evet, somut uyum konusunda üzerinde düşünül

mesi gereken bir varsayım var hâlâ: devrimci diktatörlük 
varsayımı.”

“Devrimci diktatörlük mü? Nasıl yani?”
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“Size açıkladığım gibi, somut olarak henüz var ol
mayan bir şeye somut uyum söz konusu olamaz. Ama 
eğer ani bir olayın ardından, toplumsal devrim günün 
birinde gerçekleşirse, o zaman özgür toplum ortada yok
ken (çünkü insanlık buna önceden hazırlanmış olamaz) 
onun yerini, özgür toplumu kurmak isteyenlerin dikta
törlüğünün alacağı görülecektir. Ama bu durumda, tas
lak ya da embriyon halinde bile olsa özgür toplumun 
habercisi olan somut bir şey, insanlığın uyum sağlayabile
ceği bir şey önceden var olmuş, demektir. ‘Proletarya 
Diktatörlüğü’nü savunan salakların, eğer düşünebilme 
ya da akıl yürütme yetisine sahip olsalardı kendi görüş
lerini savunmak için kullanacakları argümandır bu. Ama 
bu argüman, elbette onlara değil bana aittir. Olası itiraz 
olarak kendime karşı kullanıyorum. Ve size gösterece
ğim gibi... yanlıştır.

Devrimci bir rejim, var olduğu andan itibaren hangi 
amacı hedeflerse hedeflesin ya da hangi düşünceden 
esinlenirse esinlensin, somut olarak, tek ve aynı şeydir: 
devrimci bir rejim. Oysa, devrimci bir rejim, savaşçı bir 
diktatörlüğün ya da daha açık deyişle askerî ve zorba bir 
rejimin dengidir, çünkü toplumun bir bölümü tarafın
dan tüm topluma dayatılmıştır. İktidarı devrimle ele ge
çiren kesimden söz ediyorum... Sonuç? Evet, bu rejime 
uyum sağlayanlar –ki bu, somut ve dolaysız biçimde, as
kerî ve zorba bir rejimden başka bir şey değildir; aynı 
zamanda askerî ve zorba bir rejime de uyum sağlarlar. 
Başka deyişle devrimcilere esin kaynağı olan düşünce, 
amaçladıkları hedef, toplumsal gerçeklikten bütünüyle 
silinmiştir, bunun yerini tamamen savaşçı bir olgu almış
tır. Sonuç olarak, askerî bir diktatörlükten elde edilen –
ve bu diktatörlük ne kadar uzun sürerse sonuç da o ka
dar açık olacaktır–, diktatörlük tarzında savaşçı bir top
lumdur, yani askerî bir despotizmdir. Bu hep böyle ol
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muştur, başka türlü de olamaz. Tarih bilgim çok güçlü 
de ğil, ama bildiklerim söylediklerimi doğruluyor; tersi de 
mümkün değil. Roma’daki politik kargaşanın sonucu ne 
oldu? Roma İmparatorluğu ve askerî despotizmi. Fran  sız 
Devrimi’nden çıkan sonuç ne? Napoléon ve as ke rî des
potizmi. Rus Devrimi’nden ne çıkacak göreceksi niz... 
Özgür toplumun doğumunu onyıllarca geciktirecek bir 
şey... Zaten, okuma yazması olmayan ve mistik bir halk
tan ne beklenir ki?

Neyse, konudan sapıyoruz... Söylediklerimi takip 
edebildiniz mi?”

“Kesinlikle.”
“O halde, şu sonuca vardığımı anlayacaksınız. Hedef: 

anarşist toplum, özgür toplum. Araç: Burjuva toplumun
dan özgür topluma geçiş evresi olmadan geçmek. Bu ge
çiş, tüm zihinleri şekillendirmeyi ve tüm direnişleri zayıf
latmayı beceren, yoğun, kapsayıcı ve eksiksiz bir propa
gandayla hazırlanır ve mümkün olur. Doğal olarak ‘pro
paganda’ derken söylemek istediğim, yalnızca yazılı ya da 
sözlü söylev değildir; gerçek anlamda her şeyi kast ediyo
rum: Doğrudan ya da dolaylı eylemle, zihinleri özgür top
luma hazırlayabilecek ve bu toplumun gelişi karşısındaki 
direnişi zayıflatabilecek olan her şeyi kast ediyorum. Böy
lece deyim yerindeyse hiç engelle karşılaşmayan toplum
sal devrim hızla ve kolaylıkla gerçekleşmiş olur ve dev
rimci bir diktatörlük kurmaya hiç gerek kalmaz, çünkü 
karşı duran bir şey olmayacaktır. Ama eğer bu süreç doğ
rulanmazsa, anarşizm gerçekleştirilemez demektir; dola
yısıyla bu durumda, savunulabilir ve adil olan tek toplum, 
size kanıtladığım gibi burjuva toplumudur.

İşte bu nedenle ve bu şekilde anarşist oldum; işte bu 
nedenle ve bu şekilde hepsi de yanlış ve doğallık karşıtı 
olan tüm diğer toplumsal doktrinleri reddettim.

İşte böyle. Şimdi, hikâyeme geri dönelim.”
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Bir kibriti hafifçe sürttü ve purosunu sakin sakin 
yaktı. Bir süre düşüncelerine yoğunlaştı ve sözüne de
vam etti:

“Başka gençler de benim düşüncelerimi paylaşıyor
lardı. Birkaç istisna hariç, çoğu işçiydi. Ama hepimiz çok 
yoksulduk ve hafızam beni yanıltmıyorsa hiçbirimiz de 
pek aptal değildik. Öğrenmeye büyük bir açlık duyuyor
duk, kendimizi eğitme açlığı içindeydik. Ayrıca fikirleri
mizi yaymak için propaganda yapmak da istiyorduk. 
Kendimiz ve tüm insanlık için yeni bir toplum istiyor
duk; insanlara yapay eşitsizlikler, aşağılanmalar, Doğa’nın 
asla dayatmadığı acı ve baskılar dayatan tüm bu önyargı
lardan kurtulmuş bir toplum istiyorduk. Okuduklarım 
bu düşüncelerimi doğruluyordu. O dönemde yayınlanan 
ucuz liberter eserlerin –bayağı da çok vardı– neredeyse 
hepsini okumuştum. Konferanslara, dönemin militanları
nın toplantılarına katıldım. Okuduğum kitaplar, dinledi
ğim söylevler, düşüncelerimin haklılığına ve doğruluğu
na inancımı pekiştiriyordu. O dönem ne düşünüyorsam 
–tekrar ediyorum, dostum– bugün de hâlâ aynı şeyi dü
şünüyorum; tek farklılık, geçmişte yalnızca düşünüyor
dum, bugün ise hem düşünüyor hem de uygulamaya 
geçiriyorum.”

“Pekâlâ. Buraya dek, tamam. Bu şekilde anarşist ol
duğunuzu gayet iyi anlıyorum, gerçekten anarşist olmuş 
olduğunuzu da görüyorum. Daha fazla kanıta ihtiyacım 
yok. Buna karşılık, anlayamadığım şey, tüm bunlardan 
bir bankerin nasıl doğabildiği... yani, hiç çelişkiye düş
meden... Aslında, az çok hayal edebiliyorum...”

“Hiçbir şey hayal edemiyorsunuz. Ne diyeceğinizi 
biliyorum. Benim savlarıma dayanarak anarşizmin ger
çekleştirilemezliğine inandığımı ve sonuç olarak, adil ve 
savunulabilir tek toplumun burjuva toplumu olduğu so
nucunu çıkardığımı düşünüyorsunuz. Öyle değil mi?”
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