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“Hiç var olmayanın yardımı olmasaydı  
halimiz nice olurdu.”

PAUL VALÉRY
Petite Lettre sur les mythes 

(Mit Üzerine Kısa Bir Epizot)
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I. Flora Auxerre’de
1844 Nisan

Flora sabahın dördünde gözlerini açtı ve “Bugün 
dünyayı değiştirmeye başlayacaksın Florita,” dedi için-
den. Birkaç yıla kalmadan adaletsizliği silip insanlığı dö-
nüştürecek olan çarkları harekete geçirme fikrinin ağırlı-
ğı altında ezilmedi; bir adım sonra karşısına çıkacak zor-
luklarla yüzleşmek için güçlü ve sakindi. Tıpkı bundan 
on yıl önce o akşamüstü, Saint-Germain’de, Saint-Si-
mon cuların ilk toplantısında, Prosper Enfantin’in dün-
yayı kurtaracak mesih çiftten bahsettiği zaman olduğu 
gibi, kendi kendine metanetle söz verdi: “Mesih-kadın 
sen olacaksın!” Çılgın hiyerarşileri, bilime olan fanatik 
sevdaları ve iktidara sanayicileri getirip ilerleme kaydet-
mek için toplumu bir şirket gibi yönetme fikirleriyle za-
vallı Saint-Simoncular! Onları artık çok geride bıraktın 
Endülüslü.

Telaşsızca kalktı ve yıkanıp giyindi. Önceki gece, se-
yahati için kendisine şans dilemeye gelen ressam Jules 
Laure’nin ziyaretinden sonra çantalarını toplamış, hiz-
metçi Marie-Madeleine ve sucu Noël Taphanel’le birlik-
te onları merdivenin yanına indirmişti. Çantası aynı za-
manda Emekçi Birliği’nin son nüshalarıyla da doluydu; 
birkaç basamakta bir durup soluklanmak zorunda kaldı, 
zira bavul çok ağırdı. Onu rıhtıma götürecek araba Bac 
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Sokağı’ndaki evin önüne geldiğinde kalkalı birkaç saat 
olmuştu. 

Henüz gün ağarmamıştı. Köşe başlarındaki gaz lam-
baları söndürülmüştü ve arabacı, yalnız gözlerini açıkta 
bırakan bir paltonun içine gömülmüş, tıslayan bir kırbaç-
la atları kamçılıyordu. Saint-Sulpice’in çanlarına kulak 
verdi. Sokaklar, ıssız ve karanlıktı, ona hayalet gibi görün-
dü. Öte yandan, Seine kıyısı, kalkışa hazırlanan yolcular, 
denizciler ve nakliyecilerle dolup taşıyordu. Bağırış çağı-
rışlar, emirler geldi kulağına. Gemi, nehrin kahverengi 
sularında köpükler bırakıp demir aldığında, ilkyaz gö-
ğünde güneş ışıldıyor ve Flora kamarasında sıcak çay içi-
yordu. Vakit geçirmeden günlüğüne not aldı: “1844, Ni-
san’ın 12’si.” Sonra hemen, yolculuk arkadaşlarını ince-
lemeye koyuldu. Auxerre’ye hava kararmaya yakın vara-
caklardı. Her türden numunenin bir arada bulunduğu 
bu nehir sandığında, fakirlerle zenginler hakkındaki bil-
gilerini zenginleştirmek için sana on iki saat Florita.

Yolculukta pek az burjuva vardı. Joigny ve Auxerre’ 
den Paris’e tarım ürünleri getiren çok sayıda denizci gel-
dikleri yere geri dönüyordu. Flora’nın dostane bir havada 
sohbet ettiği kızıl saçlı, çok kıllı, huysuz ve ellilik patron-
larının etrafını çevrelemişlerdi. Adamlarının ortasında gü-
vertede oturup sabah saat dokuzda onlara gerektiği gibi 
yedi sekiz dilim ekmek, bir çimdik tuz ve adam başı iki 
adet katı yumurta verdi. Ve elden ele dolaşan kalaydan 
yapılmış bir bardakta bir yudumcuk da ülke şarabı. Yük 
gemilerinde çalışan denizciler günlük mesailerinin kar şı lı-
ğında bir buçuk frank yevmiye alır ve uzun kış ayları bo-
yunca hayatta kalıncaya dek nice kıtlık atlatırlardı. Açık 
havada çalışma şartları, yağmur mevsimi de gelip çattı mı 
çetinleşirdi. Öte yandan, Flora bu adamların patronlarıyla 
ilişkilerinde, şeflerinin gözünün içine bakmaya korkan İn-
gilizlerdeki o köle ruhunu görmemişti. Patron, ikindiüstü 
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saat üçte günün son yemeğini dağıttı: Halka şeklinde otu-
rup sessiz sedasız jambon, peynir, ekmek yediler.

Auxerre Limanı’nda bagajlarını indirmek ölümcül 
bir zamana mal oldu. Çilingir Pierre Moreau’nun yer 
ayırt tığı merkezî, küçük ve eski hana şafak sökerken var-
dı. Bavullarını boşaltırken günün ilk ışıkları belirdi. Gö-
zünü yumamayacağını bile bile yatağa uzandı. Ancak 
uzun zamandan beri ilk kez, böyle uzanıp da kreton per-
deciklerin arasından günün ağarmasını izlediği bu ender 
anda, ne misyonunu, ne acı çeken insanlığı ne de Emek-
çi Birliği’ne kaydolacak işçileri düşledi. Paris’in kenar 
ma  hallelerinde, Vaugirard’da şimdi lanetler okuduğu 
bur juva mahallesindeki, doğduğu o evi düşündü. Bakım-
lı bahçeleri ve harıl harıl çalışan hizmetçileriyle o ferah, 
ra hat evi anımsıyor muydun? Peki, ya artık zengin değil 
fa kirken, annenin o evle ilgili yaptığı tasvirleri... Biçare 
kadın, Fouarre Sokağı’ndaki o odanın iğrençliği, balık is-
tifi hali ve gelişigüzelliği karşısında o günden sızıp gele-
rek gönlünü okşayan anılarla kendini avuturdu. Yetkili-
ler, annenle babanın sürgün bir Fransız rahip tarafından 
Bilbao’da kıyılan nikâhlarının geçersiz olduğunu ve Peru-
lu bir İspanyol olan Don Mariano Tristán’ın, Fransa’nın 
savaşmakta olduğu bir ülkenin uyruğunda olduğunu id-
dia ederek Vaugirard’daki eve zorla el koyduklarında, siz 
de oraya sığınmak zorunda kalmıştınız.

Belki de Florita, bu yıllar belleğinde sadece annenin 
anlattığı kadarıyla yer tutuyor. Bahçıvanları, hizmetçile-
ri, kadife ve ipek kaplı mobilyaları, salonu ve oturma 
oda sını süsleyen gümüş, altın, kristal ve elişi porselenleri 
anımsayamayacak kadar küçüktün. Madam Tristán dilen-
ciler, reziller ve derbederlerle dolup taşan, leş kokulu 
Maubert Meydanı’nın sefaletini ve yoksulluğunu ya da 
ço cukluğunun birkaç yılını geçirdiğin, tavernalarla dolu 
o Fouarre Sokağı’nı görmemek için –ah, orayı gayet iyi 
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anımsıyordun işte– Vaugirard’daki görkemli maziye ka-
çıp sığınıyordu... Su dolu leğenleri indirip çıkarmak, çöp 
dolu çuvalları indirip çıkarmak. Nuh nebiden kalma ba-
samaklarıyla gıcırdayan dik merdivende boz morarık su-
ratlı ve patlak burunlu o ayyaş ihtiyarla, bakışlarıyla ve 
bazen de çimdikleyerek seni kirleten koca elli Giuseppe 
amcayla karşılaşmaktan korkarak... Kıtlık, korku, açlık, 
ke  der dolu yıllar. Hele de, İspanya Kraliyet Ordusu’nda 
subay olan ve ani bir felçle 4 Haziran 1807’de, sen he-
nüz dört yıl iki aylıkken, vakitsizce ölen kocası Don Ma-
riano Tristán y Moscoso’yla –kim ne derse desin, Tanrı 
şahidi ki kocasıydı– kraliçeler gibi bir hayat sürdükten 
sonra, talihsizliğini kabullenemeyen annen afallayıp sinir 
buhranına tutulduktan sonra...

 Babanı anımsaman da mümkün değil. Mariano’nun 
hatırına gelen o ay yüzü, o kalın kaşları, kıvırcık sakalla-
rı, hafiften pembemsi teni, yüzüklü parmakları, uzun gri 
fa vorileri, Vaugirard’ın bahçesindeki çiçeklerin arasında 
uçuşan kelebeklere bakmak için seni kucağına alan, ara sı-
ra sana biberon veren etten kemikten bir babaya ait anılar 
değildi; ne de zamanını çalışma odasında oturup Peru’ya 
gitmiş Fransızların vakayinamelerini okuyarak geçiren bir 
beyefendiye, Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Bolivya ve 
Peru’nun müstakbel kurtarıcısı genç Si món Bólívar’ın 
ziyaret ettiği Don Mariano’ya ait anılardı. Fouarre Soka-
ğı’ndaki küçük dairecikte annenin başucuna iliştirdi-
ği portreden aklında kalanlardı bunlar; Tris tán ailesinin 
Are quipa, Santo Domingo’daki evlerinde bu lunan Don 
Mariano’nun yağlıboya portresine, o zarif, yakışıklı, var-
lıklı beyin senin baban olduğuna inanmak için karşısında 
saatlerce durup uzun uzun baktığın tabloya ait anılar...

Auxerre sokaklarından yükselen sabahın ilk gürül-
tülerine kulak kabarttı. Flora daha fazla uyuyamayaca-
ğını biliyordu. Randevuları saat dokuzda başlıyordu. Çi-
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lingir Moreau ve sevgili Agricol Perdiguier’in bölgedeki 
işçi dayanışma derneklerine yazdığı tavsiye mektupları 
sayesinde çeşitli görüşmeler ayarlamıştı. Zamanın var. 
Yatakta bir parça daha kal ki, koşulları alt edecek gücü 
toplayabilesin Endülüslü.

Albay Don Mariano Tristán daha uzun yıllar yaşa-
mış olsaydı ne mi olurdu? Yoksulluk nedir bilmezdin o 
za man Florita. İyi bir çeyiz sayesinde bir burjuvayla ev-
lenmiş olur ve belki de Vaugirard’da parklarla çevrili bir 
malikânede yaşardın. Miden açlıktan burulurken yatağa 
girmenin ne demek olduğunu da, ayrımcılık ve sömürü 
gibi kavramların anlamını da bilmezdin. Adaletsizlik se-
nin için yalnızca soyut bir sözcükten ibaret olurdu. Hem 
annenle baban eğitimini sağlardı o zaman. Bir okulun, 
öğ  retmenlerin, mürebbiyen olurdu. Gerçi bu da şüpheli 
ya; iyi aile kızları sadece koca avlamak ve iyi bir anne ve 
ev hanımı olmak üzere eğitilirdi. Zorunluluğun sana öğ-
rettiği her şeyden bihaber olacaktın. Doğrusu evet, seni 
hayatın boyunca utandıran o imla hatalarını yapmayacak 
ve şüphesiz daha çok kitap okumuş olacaktın. Yıllarını 
giysi dolabının karşısında, ellerine, gözlerine, saçlarına, 
beline özen göstererek geçirecek; balolardan, danslardan, 
tiyatro, ikindi çayları, gezintiler, flörtlerden ibaret dün-
yevi zevklerle örülü bir hayat sürecektin. İyi bir evliliğin 
içinde habisleşen bir ur gibi güzel bir asalak olacaktın. 
Babanın, annenin, kocanın, çocuklarının kanatları altında 
güvenli bir hayat sürdüğün o kalenin bir adım ötesinde 
dünyanın neye benzediğini merak etmeyecektin. Doğum 
makinesi, mutlu köle olarak pazar gün leri şarap ayinine 
gidecek, her ayın ilk cuması Kudas ayi ninde şaraplı ek-
mek yiyecek ve kırk bir yaşına geldiğinde novena1 ve çi-

1.Hıristiyanlıktadokuzgeceboyuncaedilendualar.(Ç.N.) 
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kolatalara karşı dindirilemez bir zaafa sahip tombulca bir 
hatun oluverecektin. Ne Peru’ya gidecek, ne İngiltere’yi 
görecek, ne Olympia’nın kollarında hazzı keşfedecek ne 
de imla hatalarına rağmen onca kitabı yazacaktın. Ve 
kuşkusuz ne kadınların köleliği hakkında bilinçlenecek 
ne de insanlığın geleceğinde, tıpkı 1844 yıl önceki Hıris-
tiyanlığın doğumu kadar önemli olan barışçı bir devrimi 
hayata geçirmek üzere kurtuluşları uğruna, kadınların da 
diğer sömürülenlerle birleşmesinin elzem olduğuna ka-
naat getirecektin. “Ölmen daha iyi olmuş mon cher pa-
pa1”, gülerek yataktan atladı. Yorgun değildi. Yirmi dört 
saattir rahminde, sırtında bir ağrı hissetmemişti, ne de 
göğsünün ortasındaki buz gibi misafiri... Keyfine diyecek 
yok Floracık.

Sabah saat dokuzdaki ilk randevunun yeri bir atöl-
yeydi. Ona eşlik etmesi gereken çilingir Moreau’nun bir 
yakını öldüğünden acilen Auxerre’den ayrılması gerek-
mişti. Öyleyse yalnız dans edeceksin, Endülüslü. Önce-
den kararlaştırıldığı gibi, Auxerre’deki birbirinden ayrıl-
mış yardımlaşma derneklerinden birine üye otuz kişi 
onu bekliyordu. Şirin de bir ismi vardı topluluğun: Kur-
tuluş Görevi. Hemen hepsi kunduracıydı. Misafirin bir 
kadın olmasından ötürü kuşkulu, huzursuz, birbirlerine 
alaycı bakışlar. Paris ve Bordeaux’da Emekçi Birliği üze-
rine fikirlerini açıklamaya başladığı aylardan itibaren 
böy lesi karşılamalara alışmıştı. Sesi hiç titremeden, ola-
bildiğince kendine güvenini sergileyerek yaptı konuşma-
sını. Birleştikleri zaman emekçilerin özlemini çektiği her 
şeye –çalışma, eğitim, sağlık, adam gibi yaşama hakkı– 
na sıl da kavuşacaklarını, öte yandan dağınık durumdaki-
lerin, zenginler ve yetkililer tarafından daima kötü mua-

1.(Fr.)Babacığım.(Ç.N.)
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mele göreceklerini açıkladığında izleyicilerde güvensiz-
likten eser kalmadı. Fikirlerini desteklemek için Pierre-
Joseph Proudhon’un tartışmalı kitabı Mülkiyet Nedir?’e 
atıfta bulunduğunda hepsi onunla hemfikir oldu – kitap 
basıldığından bu yana geçen dört yılda, “Mülkiyet hırsız-
lıktır” diyen inandırıcı savıyla Paris’te çok konuşulmuştu. 
Oradakilerden, Fouriercilere benzeyen iki kişi, Flora’nın 
Agricol Perdiguier’den öğrenmiş olduğu gerekçelere da-
yanarak ona saldırmaya hazırlandı: İşçiler acınacak du-
rumdaki yevmiyelerinden birkaç frangı da Emekçi Birli-
ği’nin aidatına çıkarıp verince evlatlarının boğazına bir 
kuru ekmekçik olsun nasıl götüreceklerdi? Bütün itiraz-
ları sabırla yanıtladı Flora. En azından aidatlar konusun-
da ikna olduklarını sanıyordu. Ancak evlilikle ilgili olan 
bölümde, kuvvetle ayak dirediler.

“Aileye saldırıyor ve onun ortadan kalkmasını isti-
yorsunuz. Bu Hıristiyanlığa aykırı bayan.”

Gözü dönmüştü öfkeden, ama sesini tatlılaştırarak, 
“Hayır, aykırı olan...” dedi, “Hıristiyanlığa aykırı olan ai-
lenin kutsallığı adına, erkeğin bir kadını satın alıp onu 
kuluçkaya yatan bir tavuk, bir yük hayvanı haline getir-
mesi ve işler ters gittiğinde de onu pestilini çıkarana dek 
dövmesidir,” dedi.

İşittikleri karşısında akıllarının karıştığını, gözlerinin 
fal taşı gibi açıldığını fark eden Flora, bu konuyu bir ta-
rafa bırakıp Emekçi Birliği’nin çiftçilere, zanaatçılara ve 
kendileri gibi olan işçilere ne menfaat sağlayacağını hep 
birlikte daha iyi düşünmeyi önerdi. Mesela İşçi Merkez-
leri. Bu tür çağdaş merkezlerde çocukları eğitim alacak 
ve ihtiyaçları olursa ya da iş kazaları yaşanırsa aileleri işi-
nin ehli doktor ve hemşireler tarafından tedavi edilecek-
ti. Güçten kuvvetten düştüklerinde ya da atölye için faz-
lasıyla yaşlandıklarında emekliliklerini bu sımsıcak yer-
lerde yaşayacaklardı. Donuk ve yorgun bakan gözler 



20

can lanıp ışıldamaya başladı. Böyle şeylere erişmek uğru-
na yevmiyelerinizden birazcık olsun feda etmeye değ-
mez mi? İçlerinden bazıları onayladı.

Ne budala, ne cahil, ne bencildi pek çoğu. Soruları-
na yanıt verdikten sonra onları sorguya çekmeye başladı-
ğında fark etti bunu. Bir şey bilmiyorlardı, meraktan yok-
sun, sürüngen hayatlarından memnundular. Zaman ve 
enerjilerinin bir kısmını kardeşleri uğruna mücadeleye 
adamalarını sağlamak pek zor işti hani. Sömürü ve sefa-
let onları aptallaştırmıştı. Bazen, “Yoksullar kendilerini 
kur tarmaktan acizdir, sadece bir seçkin bunu başarabi-
lir,” diyen Saint-Simon’a hak veresi geliyordu Floracığın. 
Burjuva önyargıları onları bile zehirlemişti. Anlaşılan 
kendilerini eyleme teşvik edenin bir kadın olmasını ka-
bullenemiyorlardı – bir kadın! İçlerinde en uyanık ve 
terbiyesiz olanlar katlanılmaz bir kibre sahiplerdi; kendi-
lerine aristokrat havası veriyorlardı, Flora patlamamak 
için kendini zor tuttu. Bu seyahatin Fransa’daki ayağın-
da, o yıl içinde, Madame-la-Colère1 takma adını hak 
ede  ceği bir olaya çanak tutmayacağına ant içmişti – huy-
suzluklarından ötürü Jules Laure ve diğer arkadaşları ara 
sıra böyle takılırlardı ona. Sonunda, otuz kunduracı, 
Emekçi Birliği’ne yazılacaklarına ve bu sabah öğrendikle-
rini Kurtuluş Görevi derneğindeki marangoz, çilingir ve 
oymacı dostlarına ileteceklerine söz verdiler.

Auxerre’in dar, dolambaçlı ve parke taşlı sokakların-
dan hana dönerken, yeni tomurcuklanmış bembeyaz 
yap raklarıyla dört kavak ağacı bulunan bir küçük mey-
danda, çocukların halka olup kendi aralarında yer değiş-
tirdiklerini gördü. Onları izlemek için durdu. Cennet 
oyunu oynuyorlardı; annenin söylediği kadarıyla Vaugi-

1.MadamÖfke.(Y.N.)
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rard’ın bahçelerinde, Don Mariano güler yüzüyle izler-
ken, komşu çocuklarıyla sen de oynarmışsın bunu. Anım-
sıyor musun Floracık? “Burası Cennet mi?” “Hayır kü-
çükhanım, başka bir köşede.” Ve çocuk, köşeden köşeye 
gidip bir türlü ele avuca gelmeyen cenneti sordukça di-
ğerleri de onun arkasından yerlerini değiştirerek eğlenir-
di. Bir evin sofasında koşuşturan çocuklarla karşılaşınca 
Flora’nın aklına 1833 yılında, Arequipa’daki Merced Ki-
li sesi’nin yakınlarındaki o gün geldi. “Burası Cennet mi?” 
“Başka bir köşede bayım.” Fransa’ya has sandığın bu oyun 
da demek Peru kökenliydi. Pekâlâ, bunun garip bir yanı 
yok, cennete gitmek evrensel bir özlem değil mi? İki ço-
cuğuna da bu oyunu oynamayı öğretmişti, Aline ve Er-
nest-Camille’e.

Her kasaba ve kent için titiz bir program hazırlama-
ya özen göstermişti: Emekçilerle, gazetelerle, en nüfuzlu 
mal sahipleriyle ve şüphesiz kilise yetkilileriyle görüş-
meler. Onun hakkında anlatılanların aksine, burjuvalara 
projesinin bir iç savaş habercisi değil, esin kaynağını sev-
gi ve kardeşlikten, Hıristiyan köklerinden alan kansız bir 
devrim olduğunu açıklamak için... Ve Emekçi Birliği’nin 
kadınlara ve yoksullara gerektiği gibi özgürlük ve adalet 
getireceğini, Fransa’da işler bugüne kadar olduğu gibi 
devam ederse kaçınılmaz olan şiddet patlamalarına en-
gel olacağını açıklamak için. Bir avuç azınlık büyük bir 
çoğunluğun sefaleti üzerinde daha ne kadar böyle şişme-
ye devam edecekti? Erkekler için sona ermiş olan kölelik 
kadınlar için daha ne kadar devam edecekti? İnandırıcı 
olmanın yollarını biliyordu: Pek çok burjuva ve rahip, 
sav larını inandırıcı buluyordu.

Ancak Auxerre’de hiçbir gazeteyi ziyaret edemedi; 
hiç gazete yoktu ki. İçinde on iki bin insanın yaşadığı bir 
kentin hiç gazetesi olmasın... Buranın burjuvaları cahil 
dangalaklardı. 
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