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 1. BÖLÜM 
 
 
 
           Bir Asi Doðuyor 
 
 
 

Moskova'nýn yaklaþýk yüz elli mil 
kuzeybatýsýnda, Tver eyaletinde, uzun, geniþ, 
tek katlý bir onsekizinci yüzyýl evi 
bulunmaktaydý - hâlâ oradadýr-. Bu ev, 
Ýtalyan mimarlar tarafýndan Rusya'ya 
getirilen klasik stili taklit ederek inþa 
edilmiþti ve tipik bir Rus kýrsal bölgesi 
beyinin ikametgâhýydý. Evin içinde yer aldýðý 
Premukhino adýný taþýyan malikâne, oldukça 
geniþti. Burasý, "beþ yüz canlýk" bir 
malikâneydi; onsekizinci yüzyýlda ve daha 
sonralarý da, toprak, üstünde yaþayan çok 
sayýda erkek serf tarafýndan, Rusya'daki 
genel ölçülere göre iþleniyordu. 
Premukhino, büyük Rus düzlüðünün 
kesintisiz monotonluðundan ve 
verimliliðinden uzak, hoþ, hafifçe engebeli 
bir kýrsal alanda uzanýyordu. Ev, 
Premukhino peyzajýnýn önemli bir özelliðini 
oluþturan Osuga ýrmaðýnýn sularýyla 
birleþen çamurlu ve aðaçlýklý bir arazinin 
üzerinde bulunuyordu. Osuga, geniþ, aðýr 
aðýr akan bir ýrmaktýr. Volga'yla birleþen 
Tvertsa'ya boþalýr. Onsekizinci yüzyýlda ve 
ondokuzuncu yüzyýlýn baþlarýnda, 
Premukhino'da hayat, Osuga'nýn akýþýna 
benziyordu. Aðýr aðýr ve engin. Eyaletin 
baþkenti Tver'e, ya da - daha uzaða - büyük 
Moskof þehri Moskova'ya doðru. Petersburg 
ve ötesi, dýþsal, bir ölçüde uzak, yabancý ve 
kavranmasý güç bir dünyaydý.  



 1779 ilkbaharýnda, Premukhino, 
Moskova soylularýnýn vakayinamelerinde 
uzunca bir zamandýr saygýdeðer, ama dikkat 
çekmeyen bir yer iþgal eden bir ailenin üyesi 
olan Mihail Vasileviç Bakunin'in eline geçti. 
Mihail Bakunin, II. Katherina'nýn sarayýnda 
"Devlet Danýþmaný" mevkiine yükselmiþti. 
Premukhino'ya çekildiði zaman gücü kuvveti 
hâlâ yerindeydi; politik tutkularý ve 
entellektüel becerileri zayýf görünse de, 
zürriyetinden gelenler onun anýsýný 
þereflendirmekten geri kalmamýþlardýr. 
Ailevî efsaneler, onun devasa görünümünü, 
adalelerinin gücünü ve dizginlenmesi 
mümkün olmayan hiddetini öve öve 
bitiremezler. Elinde yalnýzca uzunca bir 
keresteyle, tek baþýna, bir soyguncu çetesini 
nasýl patakladýðý ve küstah bir araba 
sürücüsünü nasýl arabasýndan alýp ýrmaða 
fýrlattýðý kayýtlara geçmiþtir.  
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Mihail Vasileviç Bakunin'in üç oðlu ve 

beþ kýzý vardý. Oðullarýnýn ilki memurluða, 
ikincisi ise askerlik mesleðine intisap etti. 
Üçüncüsü olan Alexander, pek babasýna 
çekmemiþti; içlerinde en kafalý olan oydu ve 
narin bir yapýya sahipti. Dokuz yaþýndayken 
-Premukhino'ya yerleþmeden hemen önce - 
ebeveynleri, saðlýk nedenleriyle, onu, bir 
özel hocanýn denetiminde, daha yumuþak bir 
iklime sahip olan Ýtalya'ya göndermeye karar 
verdiler. Tahsilini, bir Felsefe Doktoru 
olarak mezun olduðu Padua Üniversitesinde 
tamamladý; solucanlar üzerine yazdýðý, 
iftihara geçmesini saðlayan Latince tezi, 
aradan bir asýr geçmesine raðmen, aile 
arþivinde saklanmaktadýr. Bundan sonraki 
yýllarý hakkýnda fazla bilgi yoktur. Seyahat 
etti ve bir kaynaða göre, 1789 yýlýndaki 



Bastil'in ele geçirilmesinde bulundu. Bir 
süre, Floransa ve Turin'de Rus Elçisi olarak 
görev yaptý ve Turin Akademisinin üyesi 
oldu. Otuz yaþýna kadar Rusya'ya dönmedi. 
Döndükten kýsa süre sonra, yeni yüzyýlýn 
üçüncü yýlýnda, ihtiyar Mihail Bakunin öldü; 
dul karýsý, onun anýsýna inþa ettirdiði 
mükemmel bir kiliseyi, Premukhino'nun 
müþtemilatýna kattý.1                     

Hayat, birkaç yýl olaysýz bir þekilde akýp gitti. Alexander 
Bakunin, malikâneyi yönetti, Premukhino'da dul annesi ve 
evlenmemiþ üç kýz kardeþiyle sakin bir hayat sürdü, herkes 
onlarýn dindarlýklarýndan söz etmektedir. Ýki yeni kanat 
ekleyerek evi geniþletti ve Doric sütunlara dayanan bir 
sundurma çekerek ön tarafý süsledi. Henüz kýrkýný geçmiþti 
ki, beklenmedik bir geliþme meydana geldi. Komþu 
Bakhovkino malikânesinin sahibi Paul Poltoratski, eski, 
köklü ve soylu bir aile olan Muravyev ailesinin üyelerinden 
bir dulla evlendi ve 1810 yýlýnýn yazýnda, karýsýný ve on 
sekiz yaþýndaki üvey kýzý Varvara Muravyev'i 
Bakhovkino'ya getirdi. Çok güzel, neþeli, kibar bir kýz olan 
Varvara, Alexander Bakunin'in aklýný baþýndan aldý. Orta 
yaþlý, mazbut bir bekâr olan Alexander, hayatýnda ilk kez, 
romantik aþkýn acýsýný çekmeye baþladý. Aralarýndaki yirmi 
dört yýllýk yaþ farký, birbirlerine uygun olmalarına gölge 
düþüremedi. Sonbaharda evlendiler ve yeni evliler, kýþý, 
Çarýn kýz kardeþi Grand-Düþeþ  Katherin'in kendi adýna 
minyatür bir saray yaptýrmýþ olduðu Tver'de geçirdiler. 
Böylece cemiyet hayatýna olan düþkünlüðünü kýsa bir 
dönem içinde gideren genç gelin, çocuklarýný doðurmak ve 
yetiþtirmek üzere (bu arada kocasýnýn annesi ve kýz 
kardeþleri, incelik gösterip oradan ayrýlmýþlardý) 
Premukhino'ya yerleþti. Bu, onun, hemen hemen kesintisiz 
on beþ yýlýný aldý.  
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Ailenin ilginç bir bileþimi vardý. Ýlk iki 

kýz çocuðu, Lyubov ve Varvara, sýrasýyla 
anneannelerinin ve annelerinin adlarýný 
almýþlardý. Onlardan sonra  gelen Mihail, 

                                        
1
 Kornilov, Molodye Gody, ss. 1-9, 83; Sobraine, ed. 
Steklov,i. 25-6.      



aile efsanesinin Samson'u olan 
büyükbabasýnýn adýný taþýyordu ve ardýndan 
Tatyana ile Alexandra adlarýnda iki kýz geldi. 
Kýsa bir aradan sonra, ardý ardýna gelen beþ 
oðlan çocuk daha: Nikola, İlya, Paul, 
Alexander ve Alexis. Bu durumda çocuklar, 
doðal olarak, beþer kiþilik iki gruba 
ayrýlýyorlardý;  Mihail, bu gruplarda 
mükemmel bir stratejik konum iþgal 
ediyordu.  Tek erkek olarak, büyükler 
grubunda hakim bir konumdaydý, öte 
yandan beþ erkekten oluþan küçükler 
grubunun üzerinde, onlardan büyük olmasý 
dolayýsýyla yine üstün bir yeri vardý. Kýsa 
sürede, kiþiliðinin, doðuþ sýrasýnýn ona 
yüklediði kumanda etme rolüne son derece 
uygun düþtüðü ortaya çýkacaktý.2

 

Bakunin ailesinin çocuklarý birbiri 
ardýndan dünyaya gelirken, Rusya'da ve 
Avrupa'da dramatik olaylar cereyan 
etmekteydi. Varvara doðalý daha üç hafta 
olmuþ ve Lyubov henüz bir yaþýný 
tamamlamamýþken, Napolyon, Büyük 
Ordunun baþýnda Moskova'ya doðru 
ilerliyordu. Mihail doðduðunda - Rus 
takvimine göre, 18 Mayýs 18143 - Napolyon, 
Elbe'deydi ve aralarýnda I. Alexander'ýn 
yönetimindeki Rusya'nýn da bulunduðu 
muzaffer müttefikler, Paris'i iþgal etmiþlerdi. 
Fakat kaderin destansý bir biçimde tersine 
döndüðü bu olay, Premukhino'da, Mihail on 
iki yaþýndayken Rus tarihinde meydana 
gelen diðer bir olaydan daha az etki 
yapmýþtýr. 1 Aralýk 1825'de I. Alexander 
öldü; bundan üç hafta sonra, Petersburg'da, 
sýradýþý sivillerin ve subaylarýn komplosu 
olan ve devrimdense, anayasayý hedefleyen 
Dekabrist ayaklanmasý meydana geldi. 
Muraviyev ailesi, bu olayda büyük ölçüde rol 
almýþtý. Daha sonra asýlarak idam edilen, 

                                        
2
 Kornilov, Molodye Gody, ss. 12-17, 30, 32.  
3
 Batý takvimine göre, 30 Mayýs, Paris Barýþ 
Anlaþmasýnýn imzalandýðý gün.  



darbenin beþ liderinden biri, Varvara 
Bakunin'in ikinci kuþaktan kuzeniydi. 
Birinci kuþaktan iki kuzeni ise (ki bunlar 
Premukhino'yu sürekli ziyaret ederlerdi) 
ayaklanmayý hazýrlayan gizli topluluklardan 
birinin kurucularýydýlar.  
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Bu olaylar evin reisinde silinmez izler 

býraktý. Alexander Bakunin, hayatýnýn en 
deðerli yirmi yýlýný yurtdýþýnda geçirmiþti. 
Ýtalyan eðitimi, ona, artistik ve entellektüel 
rafinelikten çok, genellikle irade güçleri ve 
zevklerini daha kaba saba biçimde tatmin 
etmeleriyle bilinen günün Rus toprak sahibi 
soylularý içinde uyumsuz bir kiþilik 
kazandýrmýþ olmalýdýr. O, onsekizinci yüzyýl 
Avrupasý’nýn hümanist ve liberal 
geleneðinden bir þeyler kapmýþtý; Fransa ve 
Ýtalya'da tanýk olduðu devrimlere belli bir 
sempati beslediði yönündeki söylentiler 
yaygýndý. Fakat daha olgun yýllarýnda bu 
durum tamamen deðiþti. Alexander, 
Premukhino'nun çekiciliðine, orman ve 
tarlalarýna, fýrtýnalarýna, bahar aylarýndaki 
bülbül seslerine, vahþi güllerine, binbir 
renkli çiçeklerine çabucak kapýlýp gitti. 
Napolyon'un iþgalinin þanlý bir þekilde 
püskürtülmesi, yüreðinde yurtsever 
duygularýn harekete geçmesine yol açtý; ve 
Dekabrist ayaklanma, Çara karþý isyan 
etmek gibi korkunç bir þeyi asla aklýndan 
geçirmeyen, ýlýmlý liberal felsefeye sahip bu 
adamý þok edip korkuttu.  Osuga nehrinin 
adýný verdiði uzun bir þiirinin ilk kýtasýnda, 
onun ardýndan, "Premukhino tarlalarýnýn 
ruhu, benim inançlý dostum, çocuklarýmý 
büyütüp besleyen" diye niyazda bulunarak, 
hayat görüþünü, çocuklarýn büyütülmesinde 
somutlaþtýrýr. Premukhino'daki hayatýn çok 



lirik bir þekilde tanýmlandýðý þiirin 
ortalarýnda, þair, ortodoksinin politik 
fikirlerini kusursuz bir þekilde ortaya koyar. 
"Dövüþ horozlarýnýn ülkesinde", gençliðinde 
iþittiði, "Ça ira eþekler korosu"nu öfkeyle 
hatýrlar. "O zamandan beri" diye özetleyerek 
baðlar, ""kaplanlarýn ve eþeklerin 
müziðinden nefret etmiþimdir." Serflik 
kurumuna, biraz endiþe, biraz da belli 
belirsiz bir vicdan sýzýsýyla yaklaþýr. Boyun 
eðdirme, "Kutsal Rusya'nýn yapýsý bu 
sarsýlmaz temele dayandýðý için" 
kaçýnýlmazdýr. Fakat çabucak geçiþtirdiði 
"kölelik" sözcüðünden hoþlanmaz. Karþýlýklý 
yükümlülükler söz konusudur ve toprak 
sahibi, "öksüzün koruyucusu"dur. Gerçek 
özgürlük, "her malikânenin kendi yaþam 
yolunda ilerlediði" yerde var olur. Nasýl 
Osuga'nýn, bir Volga olamadýðý için þikayete 
hakký yoksa, serfin de efendi olamadýðý için 
þikayete hakký yoktur.4 
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Mihail Bakunin'in babasýnýn portresi o 

kadar da çekicilikten uzak deðildir. Ýnsancýl, 
kültürlü, zeki, kendini evine ve ailesine 
adamýþ, ama hayal gücünden yoksun ve 
korkmuþ bir liberale uygun muhafazakâr bir 
fanatizme sahip bir insan olan Alexander 
Bakunin, isyankâr içgüdülere ya da 
gençliðin devrimci tutkularýna doðal olarak 
eðilim göstermeyecekti. Çocuklarýnýn 
üzerine titrer, görülmemiþ bir þefkat 
gösterirdi, en büyük oðlunun deyiþiyle, "her 
zaman için hoþgörülü ve nazik"ti. Fakat, 
onlarýn kendisinden farklý fikirlere ya da 
zevklere sahip olabileceklerini aklının 
köşesinden bile geçirmezdi. Ne var ki, bu 

                                        
4
 Kornilov, Molodye Gody, ss. 4, 8-11.  



hoþgörüsüz ve boyun eðmez sertliðe raðmen 
(onun bu tutumu, altmýþlarýna geldiðinde, 
çocuklarýnýn hiçbirinin ergenlik çaðýna 
gelmemiþ olmasýyla kýsmen izah edilebilir), 
çocuklarýnýn en isyankâr olanlarýna bile 
sonsuz bir saygý göstermesini bilmiþtir.  

 
Siz bizim öðretmenimizdiniz (diye yazýyordu uzun 
yýllar sonra ona, Mihail). Bizim içimizde güzellik 
duygusunu ve doða sevgisini uyandýrdýnýz, biz 
erkek ve kýz kardeþleri ayrýlmaz bir biçimde 
birleþtiren ve hâlâ yakýn tutan bu sevgidir. Siz 
olmasaydýnýz, bizler muhtemelen, kiþiliksiz ve boþ 
insanlar olurduk. Yüreklerimizde gerçek aþkýnýn 
kutsal kývýlcýmýný siz tutuþturdunuz, bizdeki 
baðýmsýzlýk ve özgürlük gururunu siz geliþtirdiniz. 
Bunu yaptýnýz, çünkü bizi seviyordunuz ve biz de 
size kalbimizle ve ruhumuzla baðlanmýþtýk.5 
 

Mihail'in annesinin özellikleri daha az 
belirgin ve daha az etkilidir. En büyük 
çocuklarýyla yaþ farký, kocasýyla olandan 
daha az olan bir kadýnýn babalarýna karþý 
çocuklarýn safýnda yer almasý ya da en 
azýndan iki kuþak arasýnda arabulucu ve 
barýþçý bir rol oynamasý beklenir. Fakat 
kesinlikle böyle bir þey olmamýþtýr. Babayla 
çocuklar arasýndaki her çatýþmada, Varvara, 
duraksamadan ve gecikmeden kocasýnýn 
yanýnda yer almýþtýr. Kocasýnýn 
yanýlmazlýðýna olan inancý, onu bir an bile 
terketmemiþ gibidir. Çocuklarýnýn ruhsal 
ihtiyaçlarýna ve özlemlerine, kocasýna 
gösterdiði sempatiyi göstermediði gibi, 
onlardan þefkatini de esirgemiþtir. "Boþ, 
egoist bir kadýndý," diye yazar Mihail, yýllar 
sonra, "ve çocuklarýnýn hiçbiri onu 
sevmezdi." Bir tanýða göre, Mihail, 
ihtiyarlýðýnda, "özgürlüðe yönelik her 
sýnýrlamaya karþý önüne geçilmez bir nefret 
duymasýna yol açan annesinin despotik 
karakterinin etkisini yýkmak için büyük bir 
tutku duyuyordu." Mükemmel bir eþ olan 

                                        
5
 Sobranie, ed. Steklov, i.27; 11.189.  



Varvara Bakunin'in baþarýsýz bir anne 
olduðu saptanmalýdýr.6
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Mizaç ve fikirlerden gelen bu temel 

antipatiler, güçlü bir geleneðe sahip olan 
ailenin içindeki uyumun geliþmesine engel 
olmadý; genç Bakuninlerin daha sonraki 
mektuplaþmalarý, çocukluklarýnýn geçtiði 
mutluluk dönemlerine iliþkin duygusal 
özlemlerle doludur. Alexander Bakunin, 
hiçbir zaman her isteneni yerine getiren bir 
insan olmamýþtý. Çocuklarýn 
yetiþtirilmesinde bir Ispartalý sadeliði söz 
konusudur. Rus kýrýnýn lüksü, halkýn hayal 
gücünün bir yaratýmýndan ibarettir. 
Bakunin ailesinin çocuklarý, mükemmel 
koþullarda deðil, refah koþullarýnda 
büyümüþlerdir. Premukhino'nun zorluklarý, 
Osuga þiirinin çeþitli dörtlüklerinde, düzyazý 
biçiminde övülmektedir:  

 
Ev geniþ, ama yerler parke deðil; ne pahalý 
halýlarýmýz var, ne ecdada ait süslerimiz, hatta ne de 
oyun masalarýmýz. Yemek odasýnýn bir köþesinde, 
benimle yaþýt eski bir çalar saat bulunur, diðer 
köþede ise kadim bir sarmaþýk uzun, geniþ 
yapraklarýný yayar... Masamý kýymetli porselenler 
süslemez, ama üç dört basit tabak ve çocuklarýn 
parlak gözleri... Hemen yandaki oturma odasýnda 
büyük Çariçemizin bir portresi bulunur;7 ona 
sadakatle bakamasa da, damarlarýnda Rus kaný 
dolaþmasa da, portreyle gurur duyar. Divan ve aðaç 
koltuklar golden örtülerle örtülüdür ve yalnýzca 
büyük bayramlarda açýlýrlar. Fakat akþam 
olduðunda, tüm aile, kovandaki arýlar gibi bir araya 
gelir, iþte o zaman ben bir kraldan daha mutlu 
olurum.  

                                        
6
 Sobraine ed. Steklov, i.27; El, Severnyi; Vestnik 
(Mayýs 1898) 
7
 Büyük Katerina'nýn onun gençliðinde  hükmettiði 
açýktýr, þiir yazýldýðý sýrada öleli otuz yýl olmuþtu.  
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Çocuklarýn eðitimi konusunda hiçbir 

sýkýntý yaþanmadý. Ýlk eðitimlerini 
annelerinden aldýlar; "üç ufaklýðýn, yeri göðü 
sarsarak içeri dalýp, annelerinin verdiði 
dersi bildiklerini haykýrýþlarý," Osuga'daki 
güzel bir dörtlükte anlatýlmaktadýr. Biraz 
daha büyüdüklerinde, babalarý onlara tarih 
(insan, bu tarih dersinin Rus 
yurtseverliðiyle bezendiðini düþünmeden 
edemiyor), coðrafya ve doða bilimlerini 
öðretti, Kutsal hafta boyunca Ýncilden 
parçalar okudu, Kilisenin doktrinlerini ve 
seramonilerini anlattý. Fransýz ve Alman 
mürebbiyeler (belki Ýngiliz ve Ýtalyan da, 
çünkü Alexander, çocuklarýnýn beþ dil 
konuþmasýyla övünmektedir) ve diðer 
konularda ders veren öðrenmenler de 
vardýr. Kýzlar piyano, Mihail keman 
çalmasýný öðrenir; dinlenme anlarýnda 
günün revaçtaki þarkýları koro halinde 
söylenir. Tamamen ev eðitimi görmüþ kýzlar 
bile, kendilerini iki ya da üç dilde mükemmel 
bir þekilde ifade edebilen, entellektüel, 
kültürlü, okumuþ kadýnlar olup çýkarlar. 
Alexander Bakunin, Rousseau'dan eðitime 
inancý öðrenmiþtir; onun yöntemlerinde, 
geçiþtirmeciliðe ya da yüzeyselliðe yer 
yoktur.8

 

Fakat, her türlü biçimsel eðitimden daha 
önemli olan, bu yýllar içinde, daha genç 
kuþaðýn üyeleri arasýnda ortaya çýkan 
arkadaþlýk baðlarýdýr. Çocuklar - oðlanlar 
kadar kýzlar da - ayný sýcak, duyarlý mizaca 
sahiptirler; evlerine duyduklarý ayný tutkulu 
baðlýlýkla birleþmiþlerdir. Premukhino 
kýrsalý, koþullar onlarý ayrý yaþam yollarýna 
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sürüklediði zaman bile, birlikte paylaþtýklarý 
kutsal anýlar kazandýrmýþtýr onlara.  

 
Biz Rusya'da, ama dupduru bir Ýtalyan göðünün 
altýnda doðduk ve büyüdük (diye yazýyordu Paul 
daha sonralarý). Çevremizdeki her þey, yeryüzünde 
bulunmasý güç bir mutlulukla nefes alýp veriyordu. 
 

Mihail, hayatýnýn en karanlýk anlarýnda, 
aniden ve mucizevî bir þekilde, uzak 
geçmiþteki Osuga'nýn rüzgârýna 
kapýlabiliyordu; gölün ortasýndaki, oyun 
oynadýklarý sulak çayýrlýk ve küçük ada; 
deðirmenin suyunda balýk tutan eski býçký 
deðirmeninin deðirmencisi; daha 
yapraklarda örümceklerin aðlarý gerili 
dururken, sabah erkenden temaþaya çýkmak; 
tomurcuklar çiçeklenir, kýz ve erkek 
kardeþler koro halinde Au clair de la lune’yi 
söylerken, bir bahar akþamý ayýþýðýnda 
yürüyüþe çýkmak; Varvara'nýn ölen serçesine 
gömme töreni düzenlemeleri ve Almanca 
hocasý Borchert'in, onun için bir mezar taþý 
hitabesi yazmasý; The Swiss Family 
Robinson'u, kýþ geceleri þöminenin çevresine 
toplanýp okumalarý - bunlarýn hepsi, 
Bakunin için, Premukhino altýn sözcüðünde 
özetleniyordu.9 

 
 
s.10 
 
 
Bu tarihsiz günler, 1828 sonbaharýna 

kadar uzanýr. Mihail, artýk on dört buçuk 
yaþýndadýr. En büyük oðul olarak orduya 
katýlacaktýr; ertesi yýl Topçu Kadet 
Okulunun giriþine hazýrlanmasý için 
Petersburg'a gönderilmesine karar 
verilmiþtir. Onun ayrýlýþý, Premukhino 
tarihindeki, çocuklarýn doðuþundan beri ilk 
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 Kornilov, Gody Stranstviya, s. 390; Sobraine, ed. 
Steklov, ii. 105; iv. 223-4.  



olaydýr. Kýzlar için, "en iyi yýllar" bütün 
parlaklýklarýyla kaybolup gitmiþtir. Mihail 
için ise, çocukluk sona ermiþtir.  

 
 

               *     *    * 
 
Bir yýl sonra Kadet Okuluna alýnmayý 

bekleyen, Mihail, babasýnýn kýz kardeþiyle 
kocasýnýn Petersburg'daki evlerine yerleþti. 
Bir zamanlar Tambov bölgesinin valiliðini 
yapmýþ Nilov eniþte, bir delikanlýnýn 
ihtiyaçlarýný anlamaktan uzaktý. Eskiden her 
Rus evinin baþ köþesinde bulunan, ulusal 
azizlerin kahramanca hikâyelerinin konu 
edildiði, geleneksel, Cheti-Minie 
koleksiyonunu ona yüksek sesle okutarak, 
Mihail'in gururunu kýrdý. Nilov, yaklaþýk on 
beþ yaþlarýnda olan genç bir insan için 
bunun geliþtirici bir kitap olduðu 
düþüncesindeydi ve yeðeninin, onun 
içindeki her kelimeye inanmasý gerektiðinde 
ýsrarlýydý. Mihail'in sonradan belirttiði gibi, 
dinsel açýklamalara olan inancýný ilk yýkan 
bu ýsrar olmuþtu. Kendisini, yabancý 
insanlar arasýnda böyle yapayalnýz hissettiði 
an, bir acý gelip yüreðine oturmuþtu - 
"nedenini bile bilmeden sevdiði o güzelim, 
tanýdýk yüzlerden" uzaktaydý artýk. Hem 
halasý, hem de eniþtesi, sýký disiplin taraftarý 
insanlardý. Belki de bu koþullar, Mihail'in, 
1829 sonbaharýnda, Kadet okuluna giriþ 
sýnavlarýný baþarýyla vermesine yol açmıştı.  

Mihail artýk on altý yaþýndaydý. Bütün 
çocukluðu, etrafýný sarmýþ, kendisine hayran 
kýz kardeþleriyle geçmiþ olan Mihail, 
kumanda etmenin tadýný almýþ ve kendisine 
boyun eðilmesine alýþmýþtý. Ama kendisi 
yaþýndaki oðlan çocuklarýyla þimdiye kadar 
hiç birlikte olmamýþtý; onu arkadaþlarýnýn 
oluþturduðu kalabalýk içinde sivriltecek bir 
özelliðe sahip deðildi. Yapýlý olmasýna 



raðmen, büyükbabasý ve adaþý gibi fizikî 
gücüyle seçilecek bir durumu da yoktu. 
Utangaçtý ve cinsel bakýmdan geliþmemiþti.  

 
 
 
s.11 
 
 

O zamana kadar (diye yazar yýllar sonra) ruhum ve 
hayallerim saf ve temizdi, hiçbir kötülükle 
lekelenmemiþti. Topçu okulunda, kýsa zamanda, 
hayatýn karanlýk, kirli, pis yanýyla tanýþtým. Sürekli 
izleyicisi olduðum kötülüklerin içine batmadýysam 
da, onlara alýþtým, kötülükler artýk beni ne 
þaþýrtýyor, ne de tiksindiriyordu. Kýsa sürede yalan 
söyleme huyunu edindim, çünkü zekice bir yalan biz 
kadetler arasýnda kötülük olarak görülmüyor, 
ittifakla onaylanýyordu.  
 

Bu naif ve kendinden memnun 
suçlamaya, belki de ifade ettiðinden daha az 
önem vermek gerekir. Mihail'in bir kadet 
olarak bilinen tek düzensizliði malî 
alandadýr. Saðdan soldan borç alýr - bütün 
hayatý boyunca onu terketmeyecek hoþ bir 
alýþkanlýk - ve borç  paranýn karþýlýðýnda, 
tefecilerin eline yüksek bedeller içeren 
senetler tutuþtururdu. Topçu Okulunda 
geçirdiði üç yýl içinde biriken borç -
babasýnýn Petersburg'daki arkadaþlarýnýn 
verdikleri önemli miktarlar bunun 
dýþýndadýr - 1900 rublelik yüklü bir meblaða 
ulaþýyordu. Yüksek matematik öðrenirken 
kendinden geçse, yazý yazmada canlý ve 
enerjik olsa da, okul hayatýnda onu 
diðerlerinden ayýrt edecek bir baþarýya sahip 
deðildi. Sýnavlara bir ay kalýncaya kadar 
kitaplarýn kapaðýný açmamakla övünürdü, 
sýnav dönemine girilince, iki ya da üç hafta 
boyunca sabahlara kadar çalýþýrdý. Bu, 
karakteristik bir metottu. Üç yýlýn 
sonundaki bitirme sýnavlarýný, doðuþtan 
gelen zekâsýnýn da yardýmýyla baþarýyla 



geçti; 1833 yýlýnýn Ocak ayýnda, topçu 
sýnýfýna teðmen olarak atandý.10 

Genç teðmenin, Topçu Okulundaki 
kurslara devam etmesi gerekiyordu. Fakat, 
üstlerinden, istediði yerde yaþayabileceði 
konusunda izin kopardý ve üç yýllýk bir 
aradan sonra, özgürlüðünü yeniden 
kazanmýþ yetiþkin bir erkek olduðu 
duygusuyla, halasýnýn ve eniþtesinin yanýna 
yeniden döndü. Uzak kuzenlerinden biri 
olup, o kýþý Petersburg'da geçirmekte olan, 
kendisinden birkaç ay küçük Marie 
Voyekov'a aþýk oldu. Her gün evin kapýsýný 
aþýndýrdý. Marie dikiþ dikerken, o da yüksek 
sesle kitap okudu. Sanatýn mý, yoksa 
müziðin mi insana daha çok þey 
kazandýrdýðý üzerine tartýþtýlar. "Aþk, ruhsal 
yücelme, duygu, duyarlýlýk (duygusallýkla 
karýþtýrmamaya dikkat etmeliyiz) ve daha 
binlerce baþka þeyin" anlamlarý gibi son 
derece nazik konularda fikir yürüttüler. 
Aþkýn daha az soyut biçimi üzerine 
konuþmadýklarý anlaþýlýyor; fakat Marie'nin 
bu soylu flörtten hoþlandýðý aþikârdýr. 
Birlikte gittikleri toplantýlarda, Mihail, 
Marie'yi, çevresindekilerin kur yapmasýna 
izin verdiði için azarlýyor, bu da Marie'nin 
hoþuna gidiyordu. Paskalya öncesi perhiz 
sýrasýnda, Mihail, ona, Massillon'un 
vaýzlarýný okumuþ, kutsal hafta törenine ilk 
katýlýþý sýrasýnda tamamen beyazlara 
bürünmüþ olan Marie'ye kilisede uzaktan 
bakýp, "Marie ve ailesi için vecd içinde dua" 
etmiþti. Bir keresinde, Beethoven'in 
(Mihail'in favori bestecisiydi) Dokuzuncu 
Senfonisinin icra edildiði bir konsere 
birlikte gitmiþlerdi. Marie, müziði dinlerken, 
arkadaþýnýn yüzünün aldýðý ifadeden ürkmüþ 
ve onun, sanki "bütün dünyayý yýkmaya 
hazýrmýþ" gibi göründüðünü düþünmüþtü. 
Marie Voyekov, hayli kavrayýþlý bir kýz 
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olmalýydý. Ne var ki, halasýyla birlikte 
Petersburg'dan ayrýlýp memleketine geri 
döndü. "Petersburg artýk bir çölden farksýz," 
diye yazýyordu Mihail, kýz kardeþi Varvara'ya 
gönderdiði yirmi dört sayfalýk özel 
mektupta; bu ilk aþk romansý böylece 
kesintiye uðradý - bir daha da hiçbir zaman 
yeniden canlanmadý.11 

 
 
 
s.12 
 
 
 
Bunun ardýndan yeni olaylar gelmekte 

gecikmedi. Nilov hala, Topçu Okuluna 
gittiðinde on beþ yaþýnda olan bir çocukla, 
bu okuldan yeni mezun olmuþ, neredeyse on 
dokuzundaki bir erkek arasýndaki büyük 
farklýlýktan Mihail'in kendisi kadar 
etkilenmemiþti. Bakmaktan sorumlu olduðu 
yeðeni üzerinde disiplin uygulamasýnýn hâlâ 
görevi ve hakký olduðunu düþünüyordu. 
Mihail'in, Marie Voyekov'a olan ilgisini 
iþittiði zaman, yalnýz buna itiraz etmekle 
kalmadý, ayný zamanda izinsiz dýþarý 
çýkmasýný yasakladý. Mihail, doðal olarak bu 
yasaða uymadý. Ýliþkiler gerginleþti. Halasý, 
iþi, Mihail'i, Topçu Okulunda aldýðý 
borçlardan dolayý azarlamaya kadar vardýrdý. 
Mihail, bir daha geri dönmeyeceðine 
ahdederek evi derhal terketti. Mihail 
Bakunin, tarihte, büyük bir aþýk olarak deðil 
de, büyük bir asi olarak yerini aldýðýndan 
beri, bu olay, onun, ilk aþkýndan çok, ilk 
isyaný olarak ele alýnýp, hayatýnýn önemli bir 
dönüm noktasý olarak deðerlendirilecektir.12
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 Sobraine, ed. Steklov, i. 78-9. 

12
 Sobranie, ed. Steklov, ii.108-9.  



s.13 
 
 
Yaz eðitimi için kampa katýlma emrini 

almasý, aþaðý yukarý, Nilov'lara kafa tutup 
evden ayrýldýðý zamana denk düþer. Bu bir 
þans ya da tesadüf olabileceði gibi, önceden 
hesaplanmýþ bir durum da olabilir; çünkü 
Petersburg'da kendi olanaklarýyla geçinmesi 
mümkün deðildi. Kamp Aðustos'ta bitince, 
uzun zamandýr uzak kaldýðý evine bir ziyaret 
yapmayý planladý. Bunun, derinlerine kök 
salmýþ duygularýný harekete geçirmesi 
doðaldý. Kamp hayatýnýn temiz havasý, onu 
canlandýrmýþtý. Bir gece, zamane 
þairlerinden Venevitinov'un dizelerini 
okurken, bir hüzün, aþk ve evrensel sükûnet 
ruh hali onu sarýp sarmaladý.  

 
Yýldýzlarýn gökyüzünü kapladýðý o harika gecede 
(diye yazýyordu daha sonra babasýna), ayýn gizemli 
ve titreþen ýþýklarý altýnda, bu soylu, büyük þairin 
dizelerini okumak beni alýp götürdü. Melankoliyle 
ve olaðanüstü bir mutlulukla dolup taþtým. Oh! O 
anda ne kadar temiz, ne kadar kutsaldým. Sonsuzluk 
duygusuyla, Tanrýnýn o harika dünyasýna, bütün 
insanlýða ve özellikle size baba, anneme ve kýz 
kardeþlerime duyduðum sevginin ateþiyle 
sonsuzluða daldým.  
 

Babasýna, Nilov'larla kavga ettiðini ve 
borçlarýnýn miktarýný itiraf ettiði, piþmanlýk 
dolu, alçakgönüllü bir mektup yazdý. Çünkü, 
evin giderleri de dahil, yýllýk ödemeleri 
þimdiden yýlda 700 rubleyi buluyordu ve 
borçlarýný karþýlamasý mümkün deðildi, bu 
yüzden, babasýnýn insafýna sýðýnýyordu.  

Sonunda, Aðustos 1833'deki eve dönüþ 
aný gelip çattý. Premukhino'nun bildik 
manzarasýný, Osuga ýrmaðýný ve onun 
ardýnda uzanan, uzun, tek katlý evi 
görmeyeli beþ yýl - þehir yaþamýnýn yabancý 
ortamýnda, yabancýlarýn içinde geçmiþ yýllar 
- oluyordu. Mihail içeri daldýðýnda, aile toplu 



halde akþam yemeðindeydi. Aile efradýný 
teker teker kucakladý, onlarýn ise, Mihail'i 
sevgiyle baðýrlarýna basarken, bir zamanlar 
tanýdýklarý bir çocuðun kocaman bir adam 
olduðunu görmenin heyecanýyla sesleri 
titriyordu. "Bu duygular" diye yazýyordu 
Mihail sonradan, "hissedilebilir, ama 
anlatýlamaz." Herkes büyük bir mutluluk 
içindeydi. Hoþgörülü baba, genç adamýn 
borçlarýna karþý yumuþak bir tutum takýndý. 
Borçlarýn 600 ruble tutarýndaki acil 
bölümünü ödedi, geri kalanlarýný ise taktý. 
Alacaklýlar belki de daha iyisini hak 
etmemiþlerdi. Aradan on yýl geçtikten sonra 
bile paralarýný geri alamadýlar. O sýrada 
Mihail, onlarýn ulaþamayacaðý bir 
yerlerdeydi, Alexander Bakunin için ise, en 
büyük oðlunun borçlarý yüzünden 
alacaklýlarýn kapýsýný aþýndýrmasý bir yenilik 
olmaktan çoktan çýkmýþtý.13

  
 
 

                 *     *    * 
 
s.14 
 
 
Mihail'in, yeniden ailevî ortamdaki 

yerini almasý, aile tarihinde büyük bir 
olaydý. Petersburg'daki zaferinden cesaret 
almýþ genç isyancý, Premukhino'da da isyan 
bayraðýný yükseltti. Kýz kardeþlerinin lideri 
ya da savunucusu olarak savaþa girmesi 
onun karakteristik özelliðiydi. Eve 
dönmeden üç ay önce, kýz kardeþlerinin en 
büyüðü olan Lyubov ile, birliði yakýnlarda 
konaklayan bir suvari subayý olan Baron 
Renne arasýnda söz kesildiðini öðrendiði 
zaman, kýz kardeþinden, "beni yakýndan 
ilgilendiren bu olayýn bütün ayrýntýlarýný" 
kendisine anlatmasýný rica ettiði halde, özel 
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bir duygusal reaksiyon göstermemiþti. Ama 
þimdi, Premukhino'ya adýmýný atar atmaz, 
Lyubov'un, sözlüsüne karþý tavrýnda bir 
tuhaflýk olduðunu farketmiþti. Varvara ile 
Tatyana'yý çapraz sorguya çekti ve onlardan, 
Lyubov'un, aslýnda Renne'yi sevmediðini, 
fakat sözlüsünü ona uygun bulan babasýnýn 
baskýsýna direnemediðini öðrendi. Lyubov 
ne kadar uysal bir mizaca sahipse, Mihail de 
o ölçüde güçlü bir isyancý mizaca sahipti. 
Nilov halanýn kendisi üzerinde tiranlýk 
uygulamasýna hoþgörü göstermemiþti. 
Babasýnýn, Lyubov üzerindeki tiranlýðýna 
karþý da hoþgörü göstermemeye karar verdi. 
Kendini evdeki gençlerin çete reisi ilân etti 
ve Lyubov'a ýsrarla, babasýna direnmenin ve 
Renne'yi reddetmenin kutsal bir görev 
olduðunu anlattý. Keskin ve gizlenmesi 
mümkün olmayan bir düþmanlýk iki kuþaðý 
böldü; Lyubov, iki kamp arasýnda kararsýz 
kaldý, yalpaladý ve acý çekti. Onun baþý 
üzerinde, kaderiyle ilgili bir mücadele 
sürdürülürken, muhtemelen savaþan 
taraflardan hiçbiri, Lyubov'un duygularýný 
dikkate almamýþ ya da onun hepsinden fazla 
acý çektiðini görüp bir an için 
duraksamamýþtý. Baron'un duygularýna ise, 
kimsenin kulak asacak hali yoktu zaten.  

Bu sadece iki kuþaðýn deðil, iki yüzyýlýn 
çatýþmasýydý. Mihail, Marie Voyekov'la sevda 
dolu saatler geçirerek biraz olsun kendinden 
geçtiðine göre, romantik aþkla yücelmenin 
ne olduðuna vakýftý. 1830’ların romantizmi, 
aðýr adýmlarla ilerleyen Rusya'da bile 
revaçtaydý; ve Premukhino'ya, romantizmin 
soluðunu ilk getiren Mihail olmuþtu. Ýnsanýn 
görevleri, artýk yasalara ya da ölü 
anlaþmalara baðlý olarak tanýmlanmýyordu. 
Görev, insanýn en üstün kapasitelerini, en 
üstün yeteneklerini, insanýn içindeki sezgi 
gücünü, gençliðin, felsefenin ve aþkýn 
birleþik gücüyle ortaya çýkarmaktý. Aþk, 
insanýn yeryüzündeki en üst misyonuydu. 



Bir insanýn kendini aþksýz vermesi, Kutsal 
Ruha karþý iþlenmiþ bir günahtý. Lyubov, ne 
pahasýna olursa olsun, bu günahý iþlemekten 
korunmalýydý.  

 
 
s.15 
 
 
1760’lar gibi eski bir tarihte doðan 

Alexander Bakunin'e gelince, bütün bu 
olanlar, onu zývanadan çýkartmýþtý. Yalnýzca 
kararýný sorgulayan ve karþý çýkan 
çocuklarýna öfkelenmekle kalmamýþ, onlarýn 
ne demek istediklerini de anlayamamýþtý. O, 
onsekizinci yüzyýl kültürünün temsilcisiydi. 
Aile fertlerine þefkat göstermekte ne kadar 
zenginse, coþkuya kapýlmakta da o kadar 
yoksuldu. Ölçülü, dengeli kararlara inanan 
Alexander, hayatýnýn en önemli kararýnýn -
Varvara Muravyev'le evlenme kararý- ne 
ölçülü, ne de dengeli olduðunu unutmuþ 
görünüyordu. En büyük kýzýnýn Renne ile 
evliliðine karar verirken, Renne'nin 
Lyubov'u sevdiðini ve ona en büyük 
mutluluðu vereceðini düþünmüþtü. 
Lyubov'un, kararý kendisine býraktýðýný 
biliyordu; bu yüzden, iþine karýþýldýðý için 
deðil, bu, kendisiyle Lyubov arasýnda bir 
mevzu olduðu için, diðerlerinin 
müdahalesinden hem incinmiþ, hem de 
þaþýrmýþtý. Çocuklarýný anlayamadýðý 
duygusu, kýzgýnlýðýný en üst perdeye 
çýkartmýþtý.  

"Korkunç bir sahnenin" ardýndan, 
Mihail, Petersburg'daki görevine 
döndüðünde, fýrtýna hâlâ dinmiþ deðildi. 
Fakat eylem alanýndan uzaklaþmak, genç 
adamýn öfkesini yatýþtýrmamýþtý. Lyubov'a ve 
babasýna, bu saçma sapan evliliði protesto 
eden mektup bombardýmanýný sürdürdü. 
Lyubov'un, Renne'yi sevmediðini göstermek 
için, onun kendisine yazdýðý mektuplarý 



babasýna gönderdi. Hepsinden önemlisi, bu 
evliliðe karþý olduðunu bildiren bir mektup 
yazmasını sağlayarak, tavizsiz Nilov halayý 
genç kuþaðýn safýna kazanmasýydý. Böylece 
her yandan saldýrýya uðrayan Alexander 
Bakunin, boyun eðdi ve yenilgiyi kabul etti. 
Altmýþ beþ yaþýndaydý. Dizginlenmez bir 
karaktere sahip olan en büyük oðluyla baþa 
çýkacak ve ona karþý direnecek enerjisi 
yoktu; yapabileceði son þey, çocuklarýna 
karþý acý bir sonla noktalanacak bir kavgayý 
sürdürmektense, onlarýn kendisine olan 
sevgisini korumaktý. Aralýk'ta, dört aylýk 
acýlý bir dönemden sonra, Lyubov'un niþaný 
bozmasýna izin verildi. Baron, 
Premukhino'yu, bir daha geri dönmemek 
üzere terketti; adý, aile tarihinde, yalnýzca 
bir dönüm noktasý olarak hatýrlandý.  

 
 
s.16 
 
 

Premukhino'da yaþam (diye yazýyordu, babasýna 
dört yýl sonra) Renne'nin döneminde kesintiye 
uðradý, uðramak zorundaydý. Geçmiþle gelecek 
arasýndaki zýtlýk, kýz kardeþlerim ve benim açýmdan 
o kadar keskindi ki, bunu farketmedik bile. O 
zamana kadar sevgi ve hayranlýklarýnýn deðiþmez 
objeleri olan siz ve annem - evet, sevgi ve 
hayranlýklarýnýn, din bir yana, onlar sizden daha 
büyük bir varlýk tanýmamýþlardý - o zamana kadar 
onlarýn mutluluðuyla mutlu olan sizler, birdenbire 
kendinizi onlardan ayýrdýnýz, Premukhino'yu bilen 
herkesi hayran býrakan ve imrendiren o þahane 
uyumu aniden yýktýnýz... O zamana kadar sizi çocuk 
sevgisinin timsali olarak gören bizler, sizin 
Lyubov'a niçin azap çektirdiðinizi anlayamadýk, hâlâ 
da anlayabilmiþ deðiliz. 
 

Fýrtýna geçip gitti. Ebeveynlerle 
çocuklar arasýndaki iliþkiler eski halini aldý. 
Fakat bu iliþkinin ruhunda bir deðiþiklik 
olmuþtu. Çocukluk döneminin saflýðý bitmiþ, 
bir daha geri gelmemek üzere daðýlýp 



gitmiþti. Ebeveynlerin yanýlmazlýðýna olan 
inanç, çocukluðun oyuncaklarý gibi 
gerilerde kalmýþtý ve Mihail'in hayatýnda, 
diðer her türlü otoritenin ardý ardýna 
sorgulanacaðý, güvensizlik gösterileceði ve 
yýkýmla yanýtlanacaðý bir dönem hýzla 
yaklaþýyordu.14

  
 
 
                                        

          *       *       * 
 
 
Mihail artýk neredeyse yirmi yaþýna 

gelmiþti ve hýzla geliþiyordu. Petersburg'a 
dönünce, kendisinin "hem fizikî, hem de 
entellektüel kapasitesini" keþfeden 
Premukhino'daki kýz kardeþleriyle iletiþim 
kurdu. Bütün bilgi dallarýndaki susuzluðunu 
gidermeye giriþti, "Rus tarihi ve Rus 
istatistikleri" alanýna daldý. Kadet okulunun 
mutsuz öðrencilik döneminden kalan 
utangaçlýðýný bir yana attý ve olaðanüstü 
çekim gücünün bilincine vardý. Nilov halayý 
yenilgiye uðratmýþtý. Þimdi ise, büyük 
Muravyev ailesinin hayattaki önemli 
kiþilerinden olan ve 1833 sonbaharýnda, 
Petersburg'un dýþýnda bulunan malikânesini 
neredeyse her gün ziyaret ettiði Nikola 
Muravyev'in sevgisini kazanmýþtý. 
Muravyev'in on yedi çocuðu vardý ve üç kýzý 
evlilik çaðýna gelmiþti. Mihail,  onlarýn "ruhî 
ve aklî" yeteneklerini büyük bir hayranlýkla 
farketmiþti; zavallý Marie Voyekov'u, artýk 
yalnýzca, onlarýn, Marie'den zerafet, güzellik 
ve zekâ bakýmýndan ne kadar üstün 
olduklarýný gözlemlediði zamanlar 
hatýrlýyordu. Ama Mihail'in hayranlýðý, 
kolektif ve soyut düzeyde kaldý. Üç kýz 
kardeþ de harikaydý, aralarýnda haksýz bir 
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seçim yapmaya asla giriþmedi. Böyle bir þey 
olmadý. Ama bu durum, öyle anlaþýlýyor ki, 
Mihail'in erotik hayallerine malzeme saðladý; 
on beþ yýl sonra, kendi kendine vakit 
geçirmek için yazmaya baþladýðý Crebillon 
fils  tarzýnda pornografik bir kýsa romanýn 
kahramaný, babalarýnýn teşvik ettiği üç 
bakireyle yatmaktadýr.15

 

 
 
s.17 
 
  
1834 yýlýnýn baþlarýnda, Renne'ye yol 

verildikten birkaç hafta sonra, Mihail'in 
yaþamýnýn Petersburg dönemi beklenmedik 
bir þekilde noktalandý. Muravyev'in 
kýzlarýnýn çekiciliði, kalbini kazanmasa da, 
derslerini engellemeye yetmiþti. Þiddetli bir 
ceza onu bekliyordu. "Bütün eðitim 
süresince derslere ilgisizlikten ve ilerleme 
göstermemekten" suçlu bulunarak Topçu 
Okulundan çýkarýldý ve Polonya sýnýrýndaki 
ýssýz ve metruk bir bölgede bulunan bir 
karakola gönderildi. Tipik bir korkaklýk 
göstererek - kendi aile bireylerinin önünde 
aþaðýlanmaya dayanamazdý - Premukhino'ya, 
uðradýðý muameleyi yazmadý; babasý bunu 
resmî gazeteden ve Nikola Muravyev'in 
rasgele yazýlmýþ bir mektubundan öðrendi. 
Suçluya, görevine hareket etmeden önce 
Premukhino'yu ziyaret etme izni verildi.  

Kuþku yok ki bu, küçük düþmüþ bir 
insanýn yuvaya dönüþüydü; fakat, orada olup 
bitenler hakkýnda elimizde herhangi bir 
kayýt bulunmamaktadýr. Haziran'da Mihail, 
Minsk eyaletinde küçük bir kasaba olan 
Molodechno'ya vasýl oldu. Yazýn iki ayýný 
ordugâhta geçirdi, daha sonra birlik, büyük 
bir askerî teftiþ için Vilna'ya hareket etti ve 
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(yayýmlanmamýþtýr), Dresden'de bulunan 
Staatsarchiv'deki Bakunin dosyasýndadýr.  



Ekim'de, Grodno eyaletindeki Kartuz-
Bereza'da kýþ için konakladý.16

 

Mihail'in daha sonradan Polonya'nýn 
sorunlarýna gösterdiði sempatiye neden 
olan, bu mutsuz ülkenin sýnýr bölgelerine 
zor altýnda yaptýðý bu yolculuk deðildir. 
Büyük Polonya ayaklanmasýnýn ve özgürlük 
mücadelesinin bastýrýlmasýnýn üzerinden 
yalnýzca üç yýl geçmiþti. Ama Mihail, 
isyancýlara karþý alýnan olaðanüstü 
önlemlerin, "yalnýzca makul deðil, ayný 
zamanda zorunlu" olduðuna inanmaktadýr. 
Vilna'da iki baloya katýldý ve Polonyalý 
hanýmlar hakkýnda, "hoþ ve zeki" olduklarý, 
"mükemmel dans" ettikleri ve "son modaya 
göre" giyindikleri kanaatini edindi. Bunun 
ötesinde, Polonya toplumuyla da biraz 
ilgilendi ve görev yaptýðý bölgedeki toprak 
sahibi eþrafýn olsun, halk kitlelerinin olsun, 
hem adetler, hem de dil bakýmýndan Rus 
olduklarýný gözlemledi. Mihail, hayatý 
boyunca, Polonya toprak sahiplerinin, eski 
Polonya Krallýðýnýn doðu yürüyüþünü temsil 
ettikleri iddiasýna karþý büyük bir gayretle 
mücadele etmiþtir.  

 
 
s.18 
 
 
Bu askerî hizmet döneminin en saðlam 

sonucu, Mihail'in yeni ortaya çýkan 
entellektüel kendini geliþtirme deneyimine 
yoðunlaþmasýdýr. Garnizon yaþamýnýn inziva 
ortamýnda, "bilincinde olmadan, neredeyse 
içgüdüsel bir açlýkla bilgiye," yöneldi. Eline 
geçirebildiði -seyahat, fizik, Rusça gramer 
türü kitaplara (zamanýndaki birçok eðitimli 
Rus gibi, yazýlarýný, Rusçadan daha akýcý ve 
daha doðru bir þekilde kullandýðý Fransýzca 
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dilinde yazýyordu ve ailesine yazdýðý 
mektuplarýn neredeyse hepsi Fransýzcaydý) 
ve Capetique'nin History of the 
Restoration'una gömüldü. "Tarih ve Litvanya 
istatistikleri" üzerinde çalýþtý, Polonyaca 
öðrenmeye giriþti. Vilna'da, Alman felsefesi 
öðrencisi olan bir askerî doktorla tanýþtý ve 
o, Mihail'e, insan düþüncesinin bu yeni ve 
engin alanýna açýlmanýn ilk ipuçlarýný verdi. 
Ama Mihail, hiçbir zaman bir masabaþý 
öðrencisi olmadý. Sürekli fikir teatisine ve 
yakýn arkadaþlýðýn itkilerine ihtiyaç duydu; 
kampta ve kýþlada, kendini, en ciddi 
düþünceleri asla askerî rutinin acil 
ihtiyaçlarýnýn ötesine geçmeyen, votka 
içmek ve kâðýt oynamakla zaman öldüren 
erkeklerden oluþan bir ortamla çevrili buldu. 
Mihail, bu katý yalnýzlýkta çareyi, 
Premukhino'ya tutkulu mektuplar yazmakta 
buldu.  

 
Burada yalnýzým, tam anlamýyla yalnýz. Ýnziva 
hayatýma eþlik eden, sonsuz sessizlik, sonsuz keder, 
sonsuz sýla hasreti... Zamanla farkettim ki, Cenevre 
filozofu tarafýndan öylesine belagatle övülen, tam 
bir inziva yaþamýnýn çekiciliði, sofizmin en budalaca 
kýsmýný oluþturmaktadýr. Ýnsan toplum için 
yaratýlmýþtýr. Bir insan için, onu anlayan, neþesini 
ve üzüntüsünü paylaþan bir akraba ve dost çevresi 
zorunludur. Gönüllü tecrit, hemen hemen egoizme 
eþittir ve bu egoist acaba mutlu olabilmiþ midir?17
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Mihail'in sabrý neredeyse taþma 
noktasýna gelmiþti. 1835'in Ocak ayýnda, 
birliðe yeni bir suvari kýtasýný getirme 
göreviyle Tver'e gönderildi. Ýzinli ya da 
izinsiz olarak ebeveynleriyle ve kýz 
kardeþleriyle kucaklaþmak üzere 
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Premukhina'nýn yolunu tuttu; bir kere daha 
orada, bildik görüntülerin, en mutlu 
yýllarýndaki sevdiði insanlarýn arasýndaydý. 
Þimdi o uzak Polonya garnizonundaki inziva 
hayatýna geri dönmek, felaketin en büyüðü 
gibi gözüküyordu. Son iki yýlda, bu kararlý 
genç, yüreðine söz geçiremez olmuþtu. 
Disiplin, cesur ve hedefleri olan insanlar için 
deðil, korkaklar ve zayýflar içindi. Hayalî bir 
hastalýk uydurarak Promikhino'da kaldý ve 
istifasýný gönderdi. Babasý tarifsiz bir kedere 
garkoldu. Kýz kardeþleri, yarý þaþkýn, yarý 
hayran, çevresinde toplandýlar. Ama Mihail, 
kýz kardeþlerini þaþýrtmýþ olmaktan 
memnundu, babasýnýn üzüntüsü de 
umurunda deðildi. Onun bu görülmemiþ 
davranýþý, askerî otoritelerin gözünden 
kaçacak gibi deðildi ve asker kaçaklýðý 
nedeniyle tutuklanmasý an meselesiydi. 
Duruma, nüfuz sahibi ailesinin müdahale 
etmesi gerekti. Durum ayarlandý ve Mihail, 
"hastalýk nedeniyle, kendi talebi üzerine 
askerlikten çýkarýldý." Henüz yirmi birinde 
bile deðildi. Babasýnýn, asker olmasý 
yolundaki ýsrarý nedeniyle zorla 
sürüklendiði bu kötü baþlangýcý telafi etmek 
için daha epey zamaný vardý. Herhangi bir 
plana sahip deðildi. Ama onu çok daha fazla 
tatmin edecek bir þeyi vardý: kendine sonsuz 
güven.18

 

Mihail'in dramatik dönüþünden bir ay 
önce, Premukhino'da bir baþka önemli olay 
meydana gelmiþti. Kýz kardeþlerinin iki 
numarasý olan Varvara, Tver eyaletinden bir 
suvari subayý ve toprak sahibi olan Nikola 
Dyakov'la evlenmiþti. Varvara için bu, aþktan 
çok, bir mantýk evliliðiydi. Dyakov, çok 
zengindi, ama çok akýllý bir adam deðildi, 
belki de en akýlsýzca olaný, zekâ sahibi 
davetsiz misafirlere bile kabaca davranan 
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çalkantýlý bir aileye evlilik yoluyla dahil 
olmasýydý. Dyakov'un akýlsýzlýðýnýn sonuçlarý 
hemen açýða çýkmadý. Mihail, Polonya 
sýnýrýnýn onda býraktýðý izlerden kurtulmak 
ve bir asker kaçaðýnýn belirsiz durumunun 
tadýný çýkarmak için Premukhino'da iki 
aydan daha az bir süre kaldý. Mart'ta, 
Lyubov ve Tatyana ile birlikte Moskova'ya 
hareket etti.19
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                 2. BÖLÜM 
 
 
     Aþk ve Metafizik 
 
 
 
Mihail'in yaþamýnda ilk önemli 

entellektüel etkiyi yapan, kendisinden 
yaklaþýk bir yaþ büyük olan Nikola Stankeviç 
adlý genç olmuþtur. Stankeviç de Mihail gibi, 
bir toprak sahibinin en büyük oðluydu. 
Akranlarý, onun azize benzeyen karakteri, 
hýzlý iþleyen mükemmel bir beyne sahip 
olduðu noktasýnda neredeyse tamamen fikir 
birliði içindedirler. Ondan bugüne kalan bir 
fotoðrafta, son derece feminin özelliklere 
sahip hoþ bir yüzü, gür siyah saçlarý, 
karþýsýndakini büyüleyen delici siyah gözleri 
olduðunu görüyoruz. Belirgin liderlik 
özelliklerinden yoksundu, ne güçlü bir 
bedene, ne de güçlü bir iradeye sahipti. 
Ancak, çekiciliðini oluþturan da bu 
yetersizlikleriydi. Çoðu zayýf erkek gibi, o da 
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baþkalarýnýn yoðun sempatisine ihtiyaç 
duyuyordu, bunu esinleyen büyük bir 
potansiyele sahipti; ve seyrek rastlanan bir 
yetenek olarak, baþkalarýnýn sempatisini 
hissetme yeteneði de o ölçüde güçlüydü. 
Erkekler ve kadýnlar, ona karþý, önüne 
geçilemez bir sevgi duyarlardý. Kýsa 
yaþamýnda herhangi bir düþmaný olmamýþtý. 
Onun, Rus tarihindeki ve Mihail Bakunin'in 
biyografisindeki önemi çok büyüktür. Ýlk 
dikkate deðer Rus romantiðidir; Rus 
düþüncesini, Alman metafiziðinin engin ve 
verimli topraðýna açan öncü de odur.20

 

Rus romantizmi, sahip olduðu Alman 
soyzinciriyle ayýrdedilir. Romantizm, 
yüzyýlýn baþýndaki durgunluk ve sarsýntý 
döneminde, Almanya'da ortaya çýktý. O, 
soyutluk ve ideal adýna, seleflerinin somut 
materyalizmine karþý çýkan genç 
ondokuzuncu yüzyýlýn baþkaldýrýsýydý. 
Ýfadesini, Novalis'in "mavi çiçeði"nde -
romantik þairin peþine düþtüðü mistik 
hedef- Tieck'in, Hoffmann'ýn, Jean Paul 
Richter'in fantastik, doða üstü hikâyelerinde 
buldu. Klasikle romantiðin parlak bir sentezi 
olan Goethe, Ýtalya'daki romantik düþ 
dünyasýnda yerini aldý. Ruslar, özellikle, 
Mignon'un, bilinmeyenin çekiciliði 
aracýlýðýyla selâmete çýkmanýn, romantik 
uhrevîliðin bir sembolü olan ünlü þarkýsý 
Wilhelm Meister'i ödünç aldýlar. Durmadan 
tekrarlanan "Dahin, dahin liegt unser Weg"* 
nakaratý, Stankeviç ve arkadaþlarýnýn  
mektuplaþmalarýndaki romantik þifre oldu 
ve taklit edilen son yankýsýný, yarým yüzyýl 
sonra, Çehov'un, üç taþralý kýrkardeþindeki, 
"Moskova'ya! Moskova'ya!" nidalarýnda 
buldu. Stankeviç'in kuþaðý açýsýndan 
romantizmin anlamý, gerçeklikten kaçmaktý. 
Problemi de burada yatmaktaydý. 
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Gerçeklikle uzlaþmanýn günlük pratikteki 
zorunluðu, romantiklerin karakteristik 
düalizmini ortaya çýkarttý - "karakterin 
bölünmesi", Dostoyevski'nin zamanýna 
kadar, hatta daha sonralarý da, romantik 
edebiyattaki hakimiyetini sürdürdü.  
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Onsekizinci yüzyýl, Mantýðýn anahtar 

sözcük olduðu erkeksi bir yüzyýldý. Yeni 
çaðýn parolasý ise Aþk'tý; kadýnlar 
(Schlegel'in dediði gibi, "þiirdeki iç derinliði 
saðlayanlar"), kendilerine bu çaðda yüksek 
bir yer edindiler. Fakat bu noktada bile 
romantik hareket, kalýtsal düalizmini özel 
bir canlýlýkla sergiledi; Nikola Stankeviç'in 
bu sorunla boðuþmasý, bütün bir kuþak 
açýsýndan tipiktir. Stankeviç, babasýnýn 
evindeyken, süzgün, mahzun mavi 
gözlerinin "içine dalýp gittiði zaman, 
yaþamýný, bütün gücünü alýp götüren", 
komþu toprak sahibinin genç karýsýna 
rastladýðýnda, 1833 yýlýydý ve henüz yirmi 
yaþýndaydý. Ayný ideali arayan yakýn 
ruhlarýn birleþmesiyle coþan bir aþkýn 
peþindeydi. Fakat, ayýþýðýnýn aydýnlattýðý bir 
gece, bu hanýmefendi onu alýp yazlýk evin 
bahçesine götürdüðünde ve orada 
öpüþtüklerinde, egoistçe duygularýn 
kendisini alýp götürdüðünü ve burada saf 
aþkýn paylaþýlmasýna iliþkin hiçbir þey 
olmadýðýný kavradý; dünya hali ile 
tanýþmasýna yol açan bu ilk deneyden dehþet 
içinde kaçtý.21 

 
 
s.22 
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Ýkinci deney, Moskova'da yaþandý. 

Stankeviç'in çevresinde toplanan gençler 
arasýnda, Tver Eyaletinde bir malikânesi 
olan ve Bakuninleri yakýndan tanýyan Beyer 
adlý, varlýklý bir dulun iki kýzý da vardý. 
Stankeviç, Natalie Beyer'de, bir keresinde 
yazdýðý gibi, "cinsler arasý aþkýn en iyi ve en 
kutsal türü" olarak saf romantik arkadaþlýðý 
bulmuþ gibiydi. Ama bir kere daha hayal 
kýrýklýðýna uðradý. Birkaç ay süren yüksek 
bir ruhsal iliþkinin ardýndan Natalie, 
huzursuzluk ve isteri sendromlarý 
göstermeye baþladý. Ailesine hayli baðlý genç 
bir kadýndý ve bir azizle ruhsal iliþki 
sürdürecek bir mizaca sahip deðildi. 
Stankeviç'i öylesine irkilten, mahzun mavi 
gözlü hanýmefendide gördüðü egoist ihtiras 
ve tatmin edilmemiþ þehvet belirtileri, 
Natalie'de de ortaya çýkmýþtý; onunla olan 
iliþkiler, Stankeviç, kaderin bir eseri olarak 
üçüncü bir deneye daldýðý sýralarda zaten 
çýkmaza girmiþ ve utanç verici bir hal 
almýþtý. 1834 ilkbaharýnda, Mihail, Polonya 
sýnýrýndaki sürgününe hazýrlanýrken, 
Lyubov Bakunin, annesiyle birlikte 
Moskova'ya gelmiþti. Stankeviç, kýrýlgan, 
uhrevî, içine kapanýk Lyubov'u, romantik 
idealin cisimleþmesi olarak gördü. Ama, 
tayin edici herhangi bir söz söylemekte çok 
çekingen davrandý. Lyubov, Premukhino'ya 
döndü ve Stankeviç'in Natalie ile olan 
sorunlu arkadaþlýðý devam etti. Natalie'nin 
artýk kýskançlýkla bezenmiþ duygularý, 
gittikçe ve gittikçe daha çalkantýlý bir hal 
aldý ve Stankeviç'in içten þaþkýnlýðý, 
arkadaþlarý tarafýndan, Natalie'nin 
duygularýyla oynamakla suçlandý. 1835 
Þubat'ýnda, Mihail, Lyubov ve Tatyana ile 



birlikte Moskova'ya geldiðinde, bu olaylar 
cereyan etmekteydi.22  

 
 

            *         *        * 
 
 
Mihail ve kýz kardeþlerinin fýrtýnalý 

geliþi, bu yanlýþ anlamalar ve tutkular 
denizinin çalkantýsýný hiç de yatýþtýrmadý. 
Tersine, birkaç gün içinde, bazý farklý ve 
önemli sonuçlara yol açtý. Tepeden týrnaða 
isterik ve kýskanç bir ruh hali içine girmiþ 
olan Natalie, aniden, bir marazî duygusal 
durumdan, tam tersi bir baþkasýna savruldu. 
Madem büyük bir aþkýn kahramaný 
olamamýþtý, o halde feragat etme büyüklüðü 
göstererek kahraman olacaktý. Madem 
Stankeviç'i kazanamamýþtý, o halde, onu 
arkadaþý Lyubov Bakunin'e kazandýrmak 
için kendine eza çektirmeyi göze alacaktý. 
Onlarýn birbirlerinin kollarýna atýlmasý için 
her þeyi yaptý, bunun için eskimiþ, ama etkili 
bir hileye baþvurarak, her ikisine de, 
birbirleri için yanýp tutuþtuklarý konusunda 
teminat verdi. Lyubov'un karakteri, bu 
tehlikeli oyunun kurbaný oluvermeye 
elveriþliydi; Moskova'dan ayrýldýðýnda, zehir 
kanýna iþlemiþti artýk. Stankeviç bile, hâlâ 
itiraf etmekten korksa da, romantik aþk 
düþünün sonunda gerçekleþtiðine inanmaya 
baþlamýþtý.23 

 
 
s.23 
 
 
Natalie Beyer'in, bu büyük kendini inkâr 

oyununu oynarken, yýkýlmýþ duygularý için 

                                        
22
 Perepista Stankovicha, ss. 221, 254-5.  

23
 Kornilov, Molodye Gody, s.97; Perepiska Stankevicha, 

ss.126-9.  



daha fazla þeyler vadeden bir baþkasýný zaten 
bulmuþ olduðunu ileri sürmek insafsýz ve 
adil olmayan bir yargý olur. Ne var ki, böyle 
birisini bulmasý çok fazla gecikmedi. Kýz 
kardeþleri ayrýldýktan sonra, Mihail, 
Moskova'da bir hafta daha kaldý. Bu bir 
haftayý, neredeyse kesintisiz bir þekilde 
Natalie ve Natalie’nin kýz kardeþi Alexandra 
ile geçirdi; bu bir hafta bitmeden, Natalie'nin 
isterik adanmýþlýðýnýn idolu olan 
Stankeviç'in yerini bütünüyle almıştı. 
Natalie'nin seçimi, ilk bakýþta kötü bir seçim 
gibi görünmüyordu. Stankeviç'in sýk 
dokunmuþ duygular aðýna yakalanmýþ  olan 
herkesin, Mihail'in güçlü fiziðinde ve 
özgüveninde bir panzehir aramasý gayet 
doðaldý. Mihail'in, Stankeviç'in romantik 
adanmýþlýðýnýn doðurduðu anlaþýlmaz 
çekingenlikle ilgisi olmayan, istekleri bir 
kere harekete geçti mi hiç kimsenin önüne 
geçemeyeceði türde bir genç olduðu ilk 
bakýþta anlaþýlýyordu. Ýlk yaklaþýmlar umut 
vericiydi. Mihail'in bir yýl önce askerlikte 
uðradýðý aþaðýlama ve Premukhino'daki 
soðuk karþýlamadan çýkýp gelmiþ olmasý, 
Nathelie tarafýndan büyük ve özel bir 
hayranlýkla karþýlanmýþtý. Bu, Mihail'in 
erkeklik gururunu okþamýþ, moralini 
güçlendirmiþti. Hatta Natalie'ye, kýz 
kardeþlerinin, onun deðerini takdir 
etmediklerini, hâlâ bir çocuk gibi 
gördüklerini, kendisini bekleyen misyona 
(gerçi henüz bu misyonun ne olduðu çok net 
deðildi) inanmadýklarýný ima edecek kadar 
ileri gitmiþti. Natalie, þimdiye kadar aile 
kucaðýnda bile görmediði mükemmel bir 
anlayýþý göstermekte bu kadar istekli olan 
tek insandý.  

Bu genç romantikler arasýnda ketumluk, 
pek önem verilen bir þey deðildi; Natalie 
Beyer ise, en az ketum olanlarıydı. Mihail, 
Mart'ýn ortasýnda, Tver'de yeniden kýz 
kardeþlerine katýldýðýnda, Natalie 



tarafýndan, onlara hitaben yazýlmýþ bir 
mektup taþýyordu yanýnda.  

 
Sevgili arkadaþlar (diye yazýyordu Natalie), onu 
anlamaya çalýþýn! Onun hakkýndaki bütün yanlýþ 
görüþleri bir kenara atýn; inanýn bana, onun 
gerçekliðini görmekte bizler sizden daha iyi bir 
durumdayýz... O, çok þeyi baþaracak güçlü 
karakterlerden ve ateþli ruhlardan biridir ve bu 
nitelikler onda daha da tehlikeli bir hal almaktadýr, 
çünkü bunlar uzun süre baský altýnda kalmýþ. Ona 
karþý davranýþlarýnýz tamir edilmez zararlara yol 
açabilir, hatta size karþý duyduðu sevgiye zarar 
verebilir. Eðer onu, inatla hayalinizde yarattýðýnýz 
gibi görmeye devam ederseniz, gerçek Mihail'i 
tanýyamayacaksýnýz... 
 
 
  
s.24 
 
 

Natalie, nasýl bir arý kovanýna elini 
soktuðunun farkýnda deðildi. Kýz 
Bakuninlerin, zaman zaman erkek 
kardeþlerini eleþtirme ayrýcalýðýný 
kullandýklarý olurdu. Ama hiçbir ailede 
böylesi tutkulu baðlara ve karþýlýklý 
adanmýþlýða dayanan bir birlik 
görülmemiþtir; bir yabancýnýn kýz 
kardeþlerine Mihail'i anlatmaya kalkýþmasý 
hoþgörülemeyeceði gibi, saçmalýktý da. 
Mihail, yeni hayranýnýn patavatsýzlýðý için 
özür diledi ve çabucak, faturasý Natalie'ye 
çýkartýlan bir uzlaþmaya gidildi. Kýz 
kardeþlerin en yýrtýcýsý ve kýskancý olan 
Tatyana, Alexandra Beyer'e, ondokuzuncu 
baharýnýn tüm vahþetiyle, Natalie'nin Mihail 
hakkýndaki tutkusuna hakaretler yaðdýran 
bir mektup yazdý.24 

Boþ çekiþmeler içinde bir ay geçti. 
Ardýndan Mihail, ipleri eline alma zamanýnýn 
geldiðini düþündü. Kýz kardeþlerinin etkisi 
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altýnda, bu her an patlamaya hazýr kadýnlara 
karþý tavrýný netleþtirdi. O, ruhsal bir iliþki 
istemiþti. Kardeþçe, romantik bir aþk, 
hepsinden önemlisi, uysal, kendisine hayran 
havariler istemiþti. Bunun yerine,  bireysel 
tutkularla karþýlaþmýþtý. Bu noktaya kadar 
onun fikirleri Stankeviç'inkilerle uyum 
halindedir ve çok iyi bilinen romantik 
anlayýþý izlemektedir. Ama Mihail'de, 
düalizmin zerresi olmadýðý gibi, Stankeviç'e 
azap çektiren iç çatýþmadan da eser yoktu; 
Stankeviç'in tersine, o kendini, ihtirasla 
ilgisi olmayan bir sadelikle ifade ediyordu. 
Beyer kardeþlerle iliþkideki normal olmayan 
gerginliðin ortaya çýkmasýna öncelikle 
neden olan Mihail'in tavrýdýr. Marie 
Voyekov'a duyduðu acemice aþkýn ve 
Muravyev'in kýzlarýyla flörtünün herhangi 
bir sýradýþý özellik gösterdiði söylenemez. 
Fakat bu noktadan itibaren onun seksüel 
geliþmesi tuhaf bir duraklama göstermiþtir. 
Yaþamýnýn daha sonraki döneminde, Mihail, 
kesinlikle iktidarsýzdýr. Yirmilerindeyken, 
çaðdaþlarýndan bazýlarý, onun bu tür bir 
yetersizlik içinde olduðundan zaten 
kuþkulanýyorlardý; herhangi bir kadýnla 
seksüel iliþki kurduðu bilinmemektedir. Bu 
konuda, bize kalmýþ herhangi týbbî ya da 
baþka bir net belge söz konusu deðildir. 
Fakat öyle görünüyor ki, onun yetersizliði, 
delikanlýlýk zamanýndan baþlamýþtýr ve bu, 
daha sonradan öylesine ateþli bir þekilde 
sözünü ettiði, annesinin hakimiyetine 
duyduðu nefretin yol açtýðý psikolojik bir 
vaka olsa gerektir. Daðdaðalý tutkularý 
cinsel boþalmaya olanak vermemiþ, 
hayatýndaki bütün kiþisel ve politik 
iliþkilerinde taþkýnlýk þeklinde tezahür etmiþ 
ve ondokuzuncu yüzyýlýn ilk yarýsýndaki 
Avrupa'da iz býrakan, büyüleyici olduðu 
kadar itici de olabilen, yoðun, tuhaf ve yýkýcý 
bir kiþiliði yaratmýþtýr.  

 



 
s.25 
 
 
Mihail'in, Beyer'in kýzlarýna Nisan ayý 

içinde yazdýðý iki mektupta da (mektuplar 
özel olarak Natalie'ye yazýlmakla birlikte, 
ihtiyatý elden býrakmayýp iki kýz kardeþe 
hitap etmiþti) seksüel aþký açýkça reddetmesi 
ve üstlendiði özel misyonla gurur duymasý 
dikkat çekicidir. Eðer, diye izah ediyordu 
muhataplarýna, onlardan birine duyduðu 
tutkuyla gözleri kararacak olursa - "ruhla 
deðil, duygularla baðlantýlý, yakýcý, fýrtýnalý 
bir tutku"- ortada aþkýnýn niteliðini 
deðiþtirecek bir tehlike var demekti. Fakat 
o, "onlarýn ruhlarýnýn güzelliðini, 
duygularýnýn kusursuzluðunu" sevdiði için, 
hiçbir þey, bu "basit, hassas iliþkiyi" 
etkileyemezdi. Diðer anlamdaki aþký 
geçmiþte yaþamýþtý ve bu aþkýn "yakýcý 
anýlarý"nýn izlerini yüreðinde hâlâ taþýyordu. 
(Bunu söylerken, Marie Voyekov'un anýsýný 
gözünün önüne getirdiði tahmin edilebilir.) 
Ama böyle bir aþk, iki kiþi için de, 
egoizmden baþka bir þey deðildir.  

 
Hayýr, ben tamamen farklý bir karakterdeyim. 
Tanrýnýn eliyle yüreðime, tüm varlýðýmý saran, "o, 
kendisi için yaþamayacaktýr" kutsal sözleri kazýnmýþ 
olan ben, bu zamanlarýn insanýyým. Bu güzel 
geleceðe ulaþmak istiyorum. Kendimi bu geleceðe 
hazýrlamalýyým. Bu kutsal amaç için her þeyi feda 
edebilmeliyim - ki benim tek tutkum budur... Bunun 
dýþýndaki her mutluluk benden uzak dursun.  
 

Böylece, amacýný ve aþka iliþkin 
sýnýrlarýný açýklayan Mihail, kýz 
kardeþlerden, kendilerine tevdi ettiði sýrlarý 
saklamalarýný rica etti. Natalie, "acýsýný 
kalbine gömmeli ve orada tutmasýný 
bilmeli"ydi. Fakat bu talimat herhangi bir 
þekilde, þahsa münhasýrmýþ gibi 
anlaþýlmasýn diye, Alexandra da, "ona, 



büyük, tutkulu yüreðinde bir yer vermeye" 
davet ediliyordu. Dostça, fakat ihtiyatlý 
yazýlmýþ bu notla, Mihail vaazýný baðlýyordu. 
Beyerler, yaz için þehirden ayrýldýlar; geride, 
son birkaç ayýn sarsýcý duygusal 
çalkantýlarýnýn izleri kaldý.25

 

Mihail, 1835 yazýnýn büyük kýsmýný Premukhino'da geçirdi. 
Misyonu konusunda uzun uzun düþündü ve Moskova'da 
tanýþtýðý Stankeviç'in arkadaþý Efremov'a, Temmuz'da 
þunlarý yazdý:  

 
 
s.26 
 
 

Düþüncenin ve duygunun kutsal ýþýðýyla 
aydýnlandýðýnda, insanýn temeldeki özünü 
biçimlendirecek olan iradedir. Ama bizim irademiz 
hâlâ geliþmiþ olmaktan uzaktýr. O, hâlâ onsekizinci 
yüzyýlýmýzýn, bu, sefahat ve þarlatanlýk, bayaðýlýk ve 
soyluluðun aptalca gösteriþçiliði, her þeye yukardan 
bakan septisizm ve Cehennem korkusundan azade 
olma yüzyýlýnýn boðucu kundaðýndan kurtulabilmiþ 
deðildir... Hayýr henüz ondokuzuncu yüzyýla ait 
deðiliz. Biz hâlâ onsekizinci yüzyýldan ondokuzuncu 
yüzyýla geçiþ aþamasýnýn o azap verici koþullarýnda, 
uyuþmaz ve karþýlýklý olarak birbirini dýþlayan iki 
idealin arasýndayýz... Ýrademizin geliþmesi tek 
çözümdür. "Ce que je veux, Dieu le veut"* 
diyebildiðimiz zaman, iþte o zaman mutlu olacaðýz 
ve acýyla kývranan irademizin acýlarý sona erecek. O 
zamana kadar bu acýlarý çekmemiz kaçýnýlmazdýr.  
 

Genç romantik, iradesinin henüz 
yeterince güçlenmediðinin farkýndaydý. Ama 
iradesini ilahî amaçla özdeþleþtirerek bu 
yolda ilerleyeceðinden emindi.26

  
 
 

                  *       *      * 
 

                                        
25
 Sobranie, ed. Steklov, i. 165-73.  

*
 “Benim istediğimi Tanrı da ister” anlamında, 
Fransızca bir deyiş. ç.n. 
26
 Sobraine, ed. Steklov, i. 174-5.  



 
Ekim'in ortasýnda, Efremov ve bizzat Stankeviç, 
Premukhino'da on gün geçirdiler; Stankeviç, Lylubov 
Bakunin'e karþý duyduðu, ona acý veren çekingence hisler 
konusunda bir þeyler olacaðýný umut eder gibiydi. Bu 
umutlar hüsranla sonuçlandý. Lyubov'dan kendini ifade 
etmesi beklenemezdi; Stankeviç'de de inisyatifi ele alacak 
cesaret yoktu. Ama, Lyubov'un duygusal hüsranýyla 
sonuçlanan bu ziyaret, Mihail açýsýndan oldukça kârlý 
sonuçlar vermiþti. Bahar'da Moskova'da baþlayan 
arkadaþlýk, olgunlaþarak yakýn dostluða dönüþmüþtü. 
Kitaplardan çok insanî iliþkilerle döllenen, çabuk çalýþan, 
doymak bilmez bir beyne sahip olan Mihail, Stankeviç'in, 
onu Alman metafiziðinin yeni dünyasýna götüren öyküsünü 
büyük bir açlýkla içti. Mihail'in romantik idealizmi için 
sonunda saðlam bir felsefî temel bulunmuþtu.  

 
 
s.27 
 
 
Stankeviç'in metafizik çalýþmalarý, o 

zamana kadar, doðayý, insaný ve tarihi 
Hristiyan Tanrýsýyla özdeþleþtirilebilecek bir 
Mutlaklýðýn farklý bir dýþa vurumu olarak 
gören fýrtýnalý ve duygusal Schelling'e 
dayanýyordu. Stankeviç'in Premukhino'yu 
ziyareti, cismanî bir perhize daha çok ihtiyaç 
duyduðunu hissettiði bir zamana 
rastgelmiþti. Kant'a yönelmiþti ve modern 
Alman felsefesinin kurucusunu kavrama 
ihtiyacý, Premuknino'da kaldýðý on gün 
boyunca birçok ateþli tartýþmanýn temasýný 
oluþturdu. Stankeviç'in Moskova'ya döner 
dönmez yaptýðý ilk iþ, Mihail'e, Saf Aklýn 
Eleþtirisi'ni göndermek oldu; ve Kasým ayý 
boyunca, biri Moskova'da, diðeri 
Premukhino'daki iki arkadaþ, birlikte 
Kant'ýn sistemini incelemeye giriþtiler, 
birbirlerine neredeyse her gün, bugüne 
yalnýzca Stankeviç'inkilerin kaldýðý, 
izlenimlerini ifade eden mektuplar yazdýlar. 
Bu iþ, Stankeviç için bile oldukça zordu. 
"Zaman zaman baþýmý aðrýtsa da," diye 



yazýyordu, "Kant'a hayraným." Belli ki, Alman 
metafiziðinin jargonunu çok az bilen 
Mihail'in yarý yolda týkanýp kalacaðýndan 
korkuyordu. Öðrencisinden, günde üç 
saatten fazla Kant okumamasýný rica etmiþ, 
zor noktalarý defalarca açýklamýþ, Almanca 
ve Fransýzca tefsirleri bulmak için 
Moskova'yý arþýnlamýþtý. Ama Mihail yiðitçe 
mücadele etti ve arkadaþýna, "Kant'ýn ruhuna 
vakýf olana kadar" kendisine rahat huzur 
olmadýðýný yazdý.27 

Ne var ki, Mihail'in incelemesi, babasýyla 
iliþkilerinde o zamana kadar karþýlaþmadýðý 
þiddette bir krizle kesintiye uðradý. Aylardýr 
-ordudan ayrýldýðýndan beri - evde bir huzur 
ortamý hüküm sürüyordu. Alexander 
Bakunin, pratik bir adamdý. Geçmiþ geri 
getirilemezdi; Mihail'in ordudan tardedildiði 
resmen teyid edilene kadar geleceðe iliþkin 
bir angajmana girilemeyeceðinden, sorunu 
zamana býrakmýþtý. Bu arada, Mihail'in 
felsefeyle oyalanmasýný, küçük gören bir 
alaycýlýkla seyrediyor ve içten içe, onun, pipo 
içip Diyojen gibi kendini kitaplarýna 
kapamak yerine, kýz kardeþleriyle dans etse 
daha hayýrlý bir iþ yapmýþ olacaðýný 
düþünüyordu. Ama, Aralýk'ta resmî prosedür 
tamamlanýp Mihail'in özgürlüðü tescil 
edilince, sorun bir kere daha keskin bir hal 
aldý. Bundan sonra ne yapýlacaðý bir karara 
baðlanmalýydý.28 

 
 
s.28 
 
 
Bu konuda Alexander Bakunin'in 

kafasýnda en ufak bir kuþku yoktu. Onun 
gözünde, bir toprak sahibinin ve centilmenin 
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 Perepiska Stankevicha, ss.336, 576-97.  

28
 Sobraine, ed. Steklov, i.176; Materiali, ed. 

Polonsky, ss. 404-5; Kornilov, Molodye Gody, ss. 89, 
161.  



oðlu için, itibarlý, hatta güvenilir tek meslek, 
ister askerî, ister sivil alanda olsun, devlet 
hizmetiydi. Mihail orduyu reddettiði için, bu 
durumda, tek alternatif olarak sivil hizmet 
kalýyordu. Birkaç ay önce Mihail, bu olasýlýðý 
paylaþýr gibi görünmüþtü. Ama o zamandan 
beri, dünyadaki misyonu konusundaki 
duygular içinde sýkýca kök salmýþtý. 
Stankeviç, tefekküre dalmanýn, resmî 
hayattan çok daha üstün bir þey olduðunu 
onun kafasýna sokmuþtu. Bu, yalnýzca, 
Alman felsefesi bilginin bütününü içerdiði 
için deðil, fakat bizatihi Berlin'de günün 
birinde bilgiyi özümlemek için yapýlacak 
çalýþmalar için de zorunluydu. Yalnýzca o ay 
içinde yazdýðý mektuplarda Stankeviç, 
"Dahin, dahin"* bilinen sözcüklerini defalarca 
tekrarlamýþtý. Moskova'daki öðrenci hayatý 
konusunda hiçbir bilgisi olmayan Mihail, 
bunun tadýný oraya yaptýðý son ziyaretinde 
daha yeni almýþtý. Onun, Kant'ýn anlaþýlmaz, 
ama sarhoþ edici sayfalarýnýn yerine, 
bürokratik bir ofisteki yönetsel dosyalarýn 
içine gömülmesi düþünülecek þey deðildi.29  

Aile, 1836 Yeni Yýlý için Tver'de bir araya 
geldiðinde kriz en yüksek noktasýna ulaþtý. 
Genç Mihail'in askerî sicili parlak deðildi. 
Fakat ailenin dostu olan Tver Valisi Kont 
Tolstoy, Mihail'e kendi bürolarından birinde 
bir görev teklif etti. Nezaketle yapýlmýþ bu 
teklifi reddetmek oldukça zordu; Alexander 
Bakunin'in sinirliliði, kör olma tehdidi 
dolayýsýyla ilerleyen yýllar içinde iyice 
artmýþtý. Mihail, konuyu ele almaktan 
kaçýndý. Yarý esprili bir þekilde anlattýðýna 
göre,bütün bir hafta boyunca, "umutsuzluk 
içinde" kendini "içkiye vurdu". Ýntihar etmeyi 
bile düþündü. Derken büyük bir çöküþe 
girdi. Ne babasýyla, ne de Kont’la yüz yüze 
gelecek cesareti vardý. Kýz kardeþleriyle bile 

                                        
*
 “Oraya., oraya” ç.n. 
29
 Perepiska Stankevicha, ss. 572, 581.  



tek kelime konuþmadý. Aniden Moskova'ya 
hareket etti ve oradan babasýna bir mektup 
yazarak, resmî bir görev almayý reddettiðini, 
felsefe öðrenimi yapmaya karar verdiðini ve 
kendi geçimini matematik öðretmenliði 
yaparak saðlayacaðýný bildirdi.30 

Alexander Bakunin, altmýþlarýnýn 
sonlarýna gelmiþ ve bilinci iyice zayýflamýþtý. 
En büyük oðlunun, onun aile meclisindeki 
yerini almaya ve  sorumluluklarýný 
paylaþmaya hazýr olmasýnýn zamaný gelmiþti. 
Alexander Bakunin, kendine, hiçbir zaman 
sert ve müþkülpesent bir baba olmadýðýný 
söyleyip duruyordu. Oðlunun Topçu 
Okulundaki ilk borçlarýný ödemiþti. Renne'ye 
karþý ayaklanma serkeþliðini sineye 
çekmiþti. Bu genç adamýn daha sonraki 
haylazlýklarýný da büyük bir hoþgörüyle ele 
almýþtý. Ama büyük oðlu, askerî eðitimi boþa 
harcayarak ve asker kaçaðý haline gelerek, 
þimdi de babasýnýn kendisine saðladýðý rahat 
bir görevi aþaðýlamayla reddederek, belirgin 
bir iþten, meslekten, gelecekten, geçim 
kaynaklarýndan yoksun bir halde 
Moskova'ya yerleþmeye kalkarak, onun 
algýlamasýnýn ve sabrýnýn sýnýrlarýný 
tamamen aþmýþ oluyordu.  

 
 
s.29 
 
 
Alexander, kaleme kaðýda sarýldý ve 

Mihail'e þunlarý yazdý:  
 

Moskova'dan yolladýðýn mektubunu aldým ve 
gördüm ki, hâlâ aklýn bir karış havada, yüreðin de 
saðýr. Buradan ayrýlýþýnýn bana verdiði acý, 
þaþkýnlýðýmdan bile daha büyük. Gerçek felsefe, 
hayalî teoriler ve boþ laf cambazlýklarý deðil, aileye, 
topluma ve ülkeye olan günlük yükümlülükleri 
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yerine getirmektir. Senin için her þey demek olan  
bir "içsel hayat" hakkýndaki boþ fikirler ve 
gevezelikler uðruna bu yükümlülükleri bir kenara 
býraktýn; ama bu dönemde kendinden de nasýl 
kaçacaðýný bilmiyordun. Üzerinde aðýrlýðýný 
hissettiðin bu tatsýz durum, kaçýnýlmaz olarak 
kendine saygýný zedelemeye, aylak bir yaþama ve 
vicdanî bir huzursuzluða yol açtý. Hiçbir zaman bir 
despot olmadým. Benim isteklerimi yerine getirmen 
her bakýmdan senin yararýna ve övgüye deðer bir 
davranýþ olacaktýr. Senin isteklerini yerine 
getirmem ve anlaþýlmaz ilkelerini izlemem ise 
gülünç ve saçma olur. Eðer biraz insafýn kaldýysa, 
izlenmesi gereken bu tek yolu izlersin. Ýyice düþün, 
aklýný baþýna topla ve kayýtsýz þartsýz, iyi ve itaatkâr 
bir evlat ol. Ýtaat ederek geçmiþi sil ve kendi 
körlüðündense kör babana inan - o, sana ne 
yapacaðýný söyleyecektir. Sana son sözüm budur.  
 

Alexander'ýn belagatli mektubu, en 
pederane protestolarýnýn kaderinden 
kurtulamadý. Mihail, Moskova'da kaldý ve 
birkaç hafta sonra Varvara'ya þunlarý yazdý:  

 
Aþkýn olduðu yerde yükümlülük olmaz. Görev, 
sevgiyi dýþlar; aþkýn dýþlandýðý her þey kötü ve 
adîdir. Artýk benim annem, babam yok. Onlarý 
reddediyorum. Onlarýn sevgisine ihtiyacým yok.31  
 

 
 
 
 
                                     
s.30 
 
 

             3. BÖLÜM 
 
 
 Romansýn Sýcak Yazý 
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Kadim ve modern baþkentler olan 

Petersburg ve Moskova arasýndaki rekabet, 
son iki yüz yýllýk Rus tarihinin deðiþmez 
özelliði olmuþtur. 1830’lar dönemi, 
Moskovalalarýn kesin üstünlük saðladýklarý 
bir dönemdi. Moskova, Napolyon yangýnýnýn 
küllerinden, prestij ve debdebeyle 
yenilenerek çýkarken, Dekabrist 
ayaklanmasý, Petersburg'u, reaksiyonun 
kalesi haline getirmiþti. Ýlerici düþünce, 
karargâhýný, gençliðin biraz olsun özgürce 
soluk alýp düþünebildiði Moskova'ya 
nakletmiþti. Moskova Üniversitesi, 
entellektüel faaliyetin arý kovaný haline 
gelmiþti. Öðrenciler, etkileri kýsa sürede 
üniversite sýnýrlarýnýn dýþýna taþan ve 
felsefede, politikada, edebiyatta Rus 
düþüncesinin yeni ekollerini yaratan gruplar 
ya da o günün terminolojisiyle "çevreler" 
etrafýnda toplanýyordu. Bu "çevreler"den ikisi 
anýlmaya deðer. Ýlki, politikaya yoðunlaþan 
ve kendine ilk Fransýz sosyalistleri arasýnda 
ruhsal bir sýðýnak bulan, Alexander Herzen 
ve arkadaþý Ogarev'e ait çevredir. Ýkincisi 
ise, "Stankeviç çevresi" diye bilinen, 
politikadan uzak duran, gerçeði, daha az 
cesur olmasa da, daha az tehlikeli olan 
Alman þairlerinin ve filozoflarýnýn 
sayfalarýnda arayan çevreydi.  

Bu coþkulu gençler çevresine þimdi 
Mihail de dalmýþ, felsefî çalýþmalarýna büyük 
bir hevesle sarýlmýþtý. Ýlk ay Stankeviç'in 
evinde kaldý, daha sonra Efremov'un yanýna 
geçti; yeni arkadaþlarý arasýnda, gelecekte o 
kuþaðýn büyük edebiyat eleþtirmeni olacak 
Vissarion Belinski de vardý. Mihail, öðrenci 
olmaktan çok öðretmen olmaya yatkýn bir 
ruh hali içindeydi; bir gözlemci, onun, 
"gruba her yeni katýlana vahþice 
davrandýðýný ve bir seferinde öðrencisine 
felsefenin sýrlarýný hararetle aktarmaya 



giriþtiðini" anlatmaktadýr. Daha sonra bu 
çevrenin sürekli elemanlarýndan olan 
Turgenyev (gerçi Mihail'le orada 
karþýlaþmamýþtýr) çevrenin gece 
toplantýlarýnýn çok canlý bir tasvirini 
yapmaktadýr:  

 
 
s.31 
 
 

Gözünüzün önüne getirin, beþ adam ve altý genç 
çocuk, yanmakta olan bir mum, soðumuþ çay ve 
bayat, felaket bayat bisküviler. Ama yüzlerimizi 
görebiliyor ve konuþtuklarýmýzý duyabiliyorsunuz. 
Gözler coþkuyla alev alev, yanaklar heyecandan 
kýzarmýþ, yürekler çarpýyor, Tanrý ve gerçek, 
insanlýðýn geleceði ve þiir üzerine konuþup 
duruyoruz... Ve gece sessizce uzaklaþýrken hafif bir 
rüzgâr esiyor. Sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte mutlu, 
içimiz rahat ve ayýk (kuþkusuz toplantýlarýmýzda 
þarap da bulunurdu), içimizde hoþ bir coþkuyla 
toplantýdan ayrýlýyoruz. Sükûnet içindeki dünyanýn 
boþ sokaklarýnda evlerimizin yolunu tuttuðumuzda 
baþýmýzý kaldýrýp gökteki yýldýzlara dostça selâm 
veriyoruz, sanki onlar daha yakýna gelmiþ, daha 
bilinir olmuþlardýr artýk.32 
 

Çoðu Rus düþünür, metafizikten çok, 
etikten hoþlanýrdý. Mihail'in Moskova'ya 
geldiði sýrada, Stankeviç çevresi, Kant'ý 
býrakmýþ ve Fichte'nin daha popüler olan 
ahlâkî vaazlarýna sarýlmýþtý. Mihail, 
Fichte'nin, idealist bir etik sistem yaratmaya 
çalýþan, Kutsanmış Hayatın Rehberi’ini 
yanýndan ayýrmaz olmuþtu; o dönem yazdýðý 
mektuplar, buradan yaptýðý alýntý ve 
tefsirlerle dolup taþýyordu. Fichte'nin, 
Bilginlik Mesleği Üzerine adý altýnda 
toplanmýþ konuþmalarýný Rusçaya 
çevirmiþti. Bu çeviri, o günün ilerici 
dergilerinden olan Telescope'da yayýmlanmýþ 
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ve bu ilk edebî çalýþmasý sayesinde cebi 
muhtemelen birkaç ruble görmüþtü. Diðer 
malî kaynaklarý belirsizdir. Kendine özgü 
tumturaklý üslubuyla belirttiði gibi, aceleyle 
Tver'den hareket edip, "Mekke'den Medine'ye 
kaçýþý" ona baðýmsýzlýðýný kazandýrmýþtý. 
Fakat, bu kaçýþ ona, cesurca, "bir erkek" 
olduðunu ilân etme fýrsatý vermiþ olmakla 
birlikte, cebinde tek metelik olmadan ortada 
kalmasýna yol açmýþtý. Üzerinde "Monsieur 
de Bacounine, Maitre de Mathematigues" 
yazılı, kurusýký atan kartvizitler bastýrarak, 
bunlarý zengin ve aristokrat akrabalarýna 
daðýttý. Ne var ki, Nisan ayýna kadar tek bir 
öðrenci bile bulamadý. Bu dönem içinde 
arkadaþlarýndan borç aldý, onlardan 
alamadýðý zaman da profesyonel tefecilere 
baþvurdu. Mihail, yoksunluk ve sýkýntýya 
seve seve katlanabilirdi. Ama para bulur 
bulmaz akþam yemeðine çýkar, arkadaþlarýný 
en pahalý lokantalarda ağırlar ve en iyi 
þaraplarý ýsmarlardı. Paraya aldýrýþ etmezdi, 
borçlarýný geri ödeme yükümlülüðüne ise hiç 
kulak asmazdı. Özgür ve anlayýþlý Bohem 
çevrede bile, kýsa sürede, baþkalarýnýn 
sýrtýndan geçinen birisi olarak nam saldý. 
Arkadaþlarý ona, önceleri þakayla, daha 
sonra ise aþaðý yukarý ciddi olarak, Gogol'un 
ünlü komedisi Müfettiþ'deki þiþinmeci ve 
otlakçý "Khelestakov"un adýný takmýþlardý.33   

 
 
s.32 
 
 
Fakat, bütün kapýlar kapansa da, hâlâ 

sýðýnabileceði bir yer vardý. Madam Beyer'in 
kapýsý ona hâlâ açýktý ve hayran hayran 
onun aðzýna bakan Natalie ile Alexandra'ya, 
hiçbir riske girmeden Fichte'nin gizemli 
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düþüncelerini açýklamak oldukça hoþtu. 
Mihail'in doðuþtan gelme didaktik mizacý, 
Fichte'nin, Bilginlik Mesleği Üzerine’deki 
konuþmalarýyla iyice cesaret bulmuþtu.  

 
Güçlüyüm (diye yazýyordu, naifçe kendini anlattýðý 
yazýsýnda) ve sevdiðim bir insana destek olma 
ihtiyacýný duyuyorum. Kendini benim yol 
göstericiliðime teslim edecek birisine.  
 

Akýl hocalýðý yapan ve günah çýkarýlan 
peder rolünü oynayan yirmi bir yaþýndaki 
Mihail'in, duygusal genç kadýnlar nezdinde 
dayanýlmaz bir çekiciliði vardý. Çok 
geçmeden, kýz kardeþlerine, Beyerlerin 
kendisi için "vazgeçilmez" hale geldiðini 
açýkça itiraf etti. Natalie ve Alexandra'ya, 
daha da açýk bir þekilde, "kalbinin ve 
dostluðunun" onlara ait olduðunu belirtti. 
Bir yýl önceki durum, bütün ayrýntýlarýyla 
tekrarlanmak üzereydi.  

Gerçi bu kez, kýz kardeþlerin küçüðü 
farklý bir yöneliþ içindeydi. Güçlü bir kadýn 
olan Madam Beyer, o zamana kadar 
çocuklarýný yönlendirmesini bilmiþti. Þimdi 
de Alexandra'nýn, istenmeyen bir damat 
adayýna kapýlmamasý için elinden geleni 
ardýna koymuyordu; nitekim Alexandra da, 
hýzla dine yönelmiþ ve bir manastýra gitme 
niyetinde olduðunu açýklamýþtý. Aile içi 
isyanlarda uzman olan Mihail, derhal 
vaziyeti ele aldý. Alexandra'dan, kendisini, 
"ona gerçeðin kapýlarýný açacak ve uygun 
yöneliþi saðlayacak birisi" olarak görmesini 
rica etti; ve kesinlikle mazur görülebilecek 
bir abartmayla, Rus manastýr hayatýnýn, 
"riyakârlýða, rezalete ve hayal edilebilecek 
her türlü kötülüðe batmýþ" olduðunu anlattý. 
Varvara'dan, Alexandra'yý, Tver'de onunla 
kalmaya davet ederek, niyetinden 
vazgeçirmesini rica etti. Varvara denileni 
yaptý ve Alexandra da daveti kabul etti. 
Mihail, bir kere daha zaferi kazanmýþtý. 



Madam Beyer, isteri nöbetleri geçirdi ve 
Alexandra'nýn esaslý bir dayaðý hak ettiðini 
düþündü. Fakat bir daha ne damat adayý, ne 
de manastýr söz konusu oldu.34  

 
 
s.33 
 
 
Ne var ki, Mihail'in zaferini baþka iki 

fýrtýna izledi. Gururla, kendi ruhlarýnýn yol 
göstericisi olduklarýna inanan bu genç 
romantikler, neredeyse mekanik bir 
dakiklikle, en basit, en aþikâr duygularýn 
kurbanlarý oluvermiþlerdi. Natalie'nin geçen 
baharki ölümcül örneðini izleyen Alexandra, 
Mihail'in kýz kardeþlerine onu öylesine 
hayranlýkla övdü ki, Varvara ve Tatyana bir 
kere daha vahþî bir kýskançlýða kapýldýlar ve 
Mihail'e, "Beyerlerin, onlarýn, Mihail'in 
kalbindeki yerini aldýklarý" yollu  sitemlerde 
bulundular. Bu sýrada Natalie, Moskova'da, 
geçen yýl oynadýðý oyunun gülünç bir 
versiyonunu sahneye koymakla meþguldü. 
Alexandra da Moskova'dayken, Mihail, tutku 
ve heyecanlarýný iki kýz kardeþ arasýnda 
tarafsýzca bölüþtürmeyi güvenlikli bulmuþtu. 
Ama þimdi, Mihail'in sarhoþ edici etkisinin 
bütünüyle üzerinde yoðunlaþmasý, 
Natalie'nin duygusal doðasý üzerinde eski 
yýkýcý sonuçlarýný yeniden göstermiþti. 
Mihail'in, "arkadaþlýðýn" içsel yaþamýnýn, 
"þehvetin" dýþsal dünyasýndan üstün olmasý 
gerektiði hakkýndaki vaazlarý, yalnýzca onun 
isteri nöbetlerini alevlendirmeye yol açtý; 
büyük bir kýzgýnlýkla, "ikisinin arasýnda 
arkadaþlýk olmadýðý" yanýtýný verdi. Ýflah 
olmaz bir naiflik içinde bulunan Mihail 
gerçekten þaþýrdý ve iyi niyetinin 
anlaþýlmamasýndan dolayý büyük bir kedere 
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kapýldý. Belki bir parça da böbürlenerek, 
"sevdiði kýzýn acýlarýna bilmeden de olsa 
neden olup, derdine derman olamamaktan" 
þikayet etti. Bir keresinde, yarý ciddi bir 
havada, kýz kardeþlerine, "onunla evlenmeye 
karar verme noktasýnda bulunduðunu" 
bildirdi. Ama, kýsa sürede, "bu evliliðin 
Natalie'yi mutlu edemeyeceði" sonucuna 
vardý, ama kýzcaðýzý kendi haline býrakma 
alternatifine hiçbir zaman yanaþmadý. Nisan 
ayýnýn sonunda, kördüğüm her zamanki 
usulle çözüldü. Madam Beyer ve kýzý, yazlýða 
gitmek üzere Moskova'dan ayrýldýlar. 35 

 
 
s.34 
 
 
Natalie'ye birkaç gün sonra yazdýðý 

mektupta, "ayrýlýþýnýn kendisine büyük acý 
verdiðini ve tam bir yalnýzlýk içine 
düþmesine yol açtýðýný" bildirdi. Stankeviç, 
saðlýk nedeniyle Kafkasya'ya gitmiþ ve çevre, 
yaz dolayýsýyla daðýlmýþtý. Moskova'da 
Mihail'in birkaç arkadaþý kalmýþtý. Ýlerici 
düþünceleri himayesine alma hevesine 
kapýlmýþ bir aristokrat olan Ekaterina 
Levashov'un evine konuk olarak girip 
çýkýyordu. Ama artýk hakimiyeti altýna 
alacaðý ya da yönlendireceði arkadaþlardan 
yoksundu; bununla birlikte, pazarlarý, akþam 
yemeklerinde, orada bunun için elveriþli bir 
ortam buluyor, "inanç, aþk ve düþünceden 
yoksun bu ruhsuz yaratýklar sürüsünün 
üzerine bütün birikimini dökme" fýrsatýný 
kaçýrmýyordu. Moskova'da, matematik ve 
fizik sýnavlarýna çalýþtýrdýðý Ponamarev adlý 
bir öðrenci de vardý. Fakat Mihail, diðer 
cezbedici þeyler olmadýðýnda, öðretmenlik 
görevini, Moskova'da kalacak kadar ciddiye 
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alan bir özel öðretmen deðildi. Ýlk 
ayaklanma patlak verdiðinde, gururla 
"bireysel özgürlük" talebinde bulunmuþ ve 
"artýk aile hayatý yaþayamayacaðýný" 
açýklamýþtý. Ama artýk daha iyisini biliyordu. 
Aþk ve sempati, onun için oksijen kadar 
vazgeçilmezdi. Beyerlerle yaþadýðý, yýkýmla 
sonuçlanan iliþkiden sonra bunlarý kendine 
hayran olan kýz kardeþlerinin baðrýndan 
baþka yerde bulabilir miydi? Her þeye 
raðmen, Premukhino hâlâ onun eviydi. 
Doðduðu günden beri içine yer etmiþ olan 
Premukhino'nun yaz gecelerini ve seslerini, 
ondan hiçbir þey koparýp alamazdý. 
Beyerlerin ayrýlýþýndan iki hafta sonra, 
Mayýs ayýnýn ortalarýnda, Moskova'ya daha 
fazla dayanamadý. Öðrencisini yüzüstü 
býrakarak, Premukhino'nun yolunu tuttu. 
"Mekke'den Medine'ye kaçýþ", müsrif oðulun 
geri dönüþüyle noktalanmýþtý.36 

 
 
 

          *       *       * 
 
 
1836 yazý, Mihail'in yaþamýnýn ilk 

döneminin taçlanmasýydý. Ebeveynlerinin 
vesayetinden ve düzenli bir mesleðin 
kâbusundan kaçýp kurtulmuþtu. Kýz 
kardeþleriyle yeniden bir araya gelmesi, 
Beyer kýzlarýn araya girmesinin yol açtýðý 
kýskançlýðýn gölgesini ortadan kaldýrmýþtý, 
Mihail'in coþkulu didaktizminin ya da kýz 
kardeþlerinin ondan vecd içinde 
öðrenmelerinin önünde hiçbir engel 
kalmamýþtý. En büyük oðlunun davranýþý 
hakkýndaki görüþünü deðiþtirmemekle 
birlikte, ihtiyar Alexander Bakunin, bu 
konuyu zorlamak ya da belirsiz bir durumu 
kurcalamak için bir neden görmüyordu. 
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Kuþaklar savaþýnda bir ateþkes söz 
konusuydu.  Erkek kardeþle kýz kardeþler 
arasýnda sükûnet ve barýþ günleri, onlarýn 
arasýndaki çýlgýnca aþkýn yol açtýðý ruh hali 
içinde yok olup gitmiþti. Mihail, hiçbir 
zaman böylesine harika ve kadirþinas 
havarilere sahip olmamýþtý. O yaz, Tver'i 
birkaç günlüðüne ziyaret etmek için, bir 
kereliðine Premukhino'dan ayrýldý; bu kýsa 
yokluðu, kýzlara, Mihail'in, kendilerine ilham 
ettiði duygularýn derinliðini ifade etme 
fýrsatý verdi.  

 
 
s.35 
 
   

Sen bize yeni hayatý getirdin (diye yazýyordu 
Lyubov), yaþamýmýzýn hedefini görmemizi saðladýn, 
þimdi ise, tam emeðinin meyvalarını tatma zevkine 
varacakken, mutluluðumuzu bizimle paylaþacakken, 
güç ve cesaret verecekken, burda yoksun.  
 
Varvara ise, ayný mektuba bir not düþerek 
þöyle diyordu: 
 
Küçük cemaatin seni bekliyor. Mihail, gerçekten 
bilmiyorum, nasýl olup da kendini bu kadar 
vazgeçilmez hale getirebiliyorsun. Tanrý seni 
kutsasýn! 

 
Tatyana da ayný gün yazdýðý mektupta, 

ondan, elini çabuk tutup, Kutsanmış Hayatın 
Rehberi’ni bir an önce çevirmesini rica 
ediyordu, onu, "binlerce kere" okumak için 
içi içine sýðmýyordu çünkü.  

 
Ýlahî uyum (diye yazýyordu üç gün sonra) tüm 
varlýðýma yayýldý... Kalbim, bize tanýttýðýn Tanrý 
için, senin için, tüm dostlarým için, bizimle ayný 
hedefler uðruna çalýþan tüm varlýklar için öylesine 
yakýcý bir aþkla dolu ki... Bizim sana ne kadar þey 
borçlu olduðumuzu ve bizim dostluðumuzu nasýl 
kazandýðýný anlamalýsýn caným.  

 



Mihail, ayný coþkulu ruh haliyle 
yanýtladý:  
 
Sonunda, ailemde o ilahî uyumu buldum... Sizler 
benim yalnýzca ayný kandan gelen kýz kardeþlerim 
deðil, ayný ruhtan, ayný ölümsüz hedeflere sahip 
kardeþlerimsiniz.  
 

Yýllar sonra, Tatyana, hâlâ ayný vecd 
içinde, Mihail için, "her zaman hepimizin 
mutluluðuna, hepimizin neþesine neden 
olmuþtur" diye yazabilmiþtir.37 

Mihail'in, Tatyana ile olan özel iliþkisi, 
1836 yazýnda zirve noktasýna ulaþtý. 
Tatyana, yalnýzca yaþça ona en yakýn kýz 
kardeþi deðil (Mihail'den bir yaþ küçüktü), 
mizaç ve görünüþ olarak ona en çok 
benzeyeniydi. Bugüne kalmýþ bir 
fotoðraftan, Tatyana'nýn, ailenin en sýradan 
üyesi olduðunu görüyoruz, ne kadýnsý 
özellikleriyle, ne de güzellik bakýmýndan 
dikkat çekici bir yaný var. Mihail'in 
çehresindeki güçlülük izlenimini veren iri 
gözler ve burun, kalýn dudaklar, bir kadýnda 
hiç de hoþ durmamaktadýr; müthiþ tutkulu 
bir insan olan Tatyana, kardeþinin dýþýnda 
hiçbir erkeðe tutku duymamýþtýr. Ýkisinin 
arasýndaki tutku, yakýp kül edici bir noktaya 
ulaþtý. Ayný karaktere sahiptiler. Ne var ki, 
Mihail'in, otuz yýl boyunca Avrupa 
semalarýna savurduðu bu ateþ, bir köþede 
unutulmuþ Tatyana'nýn içini yakýp kavurdu.  

 
 
s.36 
 
 
Mihail, kýz kardeþlerinin hayatýnda, 

onun yerini alma tehdidi taþýyan her türlü 
etkiye karþý korkunç bir kýskançlýk 
duymuþtur. Baþka bir erkeðin, onun sevgili 
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Tatyana'sýna en ufak bir þekilde yaklaþmasý 
bile tepesini attýrmaya yeterdi. Mihail, 
Tver'den Moskova'ya kaçtýktan kýsa süre 
sonra, þýk, genç bir toprak sahibi olan Kont 
Cologub'un, Tatyana'ya kur yaptýðýna iliþkin 
söylentiler çýkması üzerine, Tatyana’dan, 
ironik bir dille, "Tver'in eðlence hayatýyla 
kendinden geçmiþ", Cologup’dan ise, "bir 
cemiyet kahramaný, mükemmel bir 
centilmen" diye söz eden, fena halde alaycý 
mektuplar yazmıştı. Bir aþk kavgasýnýn 
ardýndan kuþku bulutlarý uzaklaþýrken, 
Mihail'le Tatyana arasýndaki tutku zirveye 
çýktý.  

 
Mektubun için teþekkür ederim, benim caným, 
harika Tatyana'm (diye yazýyordu Mihail, Mart 
ayýnda). Bu mektup bana gerçek mutluluðu getirdi. 
Mutlulukla dolup taþmama neden oldu, benim 
büyüleyici sevgilim. Uzun zamandýr böylesi harika 
duygular yaþamamýþtým. Oh, senden bir daha hiçbir 
zaman kuþkulanmayacaðým. Bundan sonra hiçbir 
þey benim sana olan inancýmý sarsamayacak.   
 

Bir ay sonra, hâlâ iyiden iyiye lirik 
yüksekliklerde dolaþýyordu: 

 
Hayýr, benim büyülü güzelim, kimse mektubunu 
görmedi. Ama onu yakmadým da. Ah, onu ebediyen 
saklayacak ve asla yanýmdan ayýrmayacaðým. 
Kuþkulara son! Sen benim adanmýþ kýz kardeþimi 
geri getirdin. Bundan sonra hiçbir þey bizi 
ayýramaz. Mektubunun bana getirdiði mutluluðu 
yalnýz sen bilebilir, yalnýz sen hissedebilirsin! Bir de 
kalkmýþ onu yýrtabileceðimi ya da birilerine 
gösterebileceðimi düþünüyorsun. Hiçbir yabancý 
göz onu kirletemez. O, bütün soðuk, eleþtirel 
bakýþlardan azadedir, o, neþeyle dolan ve alev alev 
yanan kalbime gömüldü.  
 

Mektuplarýn yazýldýðý dönem ve þartlar, 
onlarýn özel içerikleri dikkate 
alýnmadýðýnda, bu baþ döndürücü sözcükler 
yanlýþ anlamaya oldukça elveriþlidir. 
Romantik harekette, erkek ve kýz kardeþler 
arasýnda aþkýn idealize edilmesi genel bir 



durumdur. Bu, birçok ülkede görülmüþtür, 
Châteubriant'ýn René', Schiller'in 
Messina’nın Gelini ve Shelley'in İslamın 
İsyanı gibi eserleri tipik örneklerdir. 
Premukhino'nun atmosferi, bunun yerli bir 
örneðidir. Bildiðimiz kadarýyla normal bir 
genç olan Alexis Bakunin, mektubunda þöyle 
yazmaktadýr: "Benim için tek gerçek, kutsal 
aþk vardýr - erkek ve kýz kardeþler 
arasýndaki aþk." Öte yandan, Mihail'in 
Tatyana için duyduðu kýskanç, çýlgýnca 
aþkýn bedelinin, normal cinsel aþktan 
mahrum kalmak sonucunu verdiðine hiçbir 
kuþku yoktur. Yýllar sonra Mihail, bu 
anormal aile içi iliþkinin bilincine varmýþ ve 
Rusya'dan ayrýlýþýndan hemen sonra yazdýðý 
bir mektupta, "yasalar benim aþkýmýn 
yöneliþini suç sayar" alýntýsýna yer vermiþ, 
neye atýfta bulunduðu belirsiz kalmasýn diye 
þunu da eklemiþtir: "Bununla kastettiðim 
sensin, Tatyana."38 

 
 

s. 37 
 
 

Mihail'in düþüncesini esaslý bir þekilde 
biçimlendiren Fichte öðretisi, bu dönemde 
kýz kardeþleriyle yaptýðý sohbetler ve 
mektuplaþmalar, tamamen romantik bir 
ruhun felsefî ifadesidir. Bu, Kant'ýn 
idealizminin aþýrý sübjektivist bir noktaya 
götürülmesidir. "Ruhun tek gayesi kendisi 
olmalýdýr," diyordu kýz kardeþlerine, 
Kutsanmış Hayatın Rehberi’ni yeni 
incelemeye baþladýðýnda; "baþka herhangi 
bir gayesi olmamalýdýr." Ve Fichte'nin 
kitabýndaki "temel idea"yý, onlara, aþaðýdaki 
terimlerle kýsaca aktarmaktadýr:  
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Hayat, aþktýr, hayatýn tüm özü ve biçimi aþktan 
doðar ve aþktan ibarettir. Söyleyin bana, gerçek 
aþkla kendi gerçek mutluluðunuzu elde ederek 
ruhunuzun tüm özlemini yerine getirdikten sonra 
neyi arayacaksýnýz, ne için çaba göstereceksiniz - ve 
siz bana yaþamýnýzý açtýnýz. Aþkýnýz neyse, 
yaþamýnýz da odur.  
 

Kafasý sürekli "iç" ve "dýþ" hayat 
arasýndaki farklýlýkla meþguldü. Dýþ yaþam, 
tahmin edilebileceði gibi, babasýndan sýk sýk 
iþittiði, "görev üzerine anti-Hristiyan vaazlar 
ve dünyevî akýl" temeline dayanan "bir çeþit 
yapay hayat"tý. Bu, "ucuz etik ve üç kuruþluk 
ahlâk" dünyasýydý. Fichte'nin tilmizi, bu dýþ 
hayatýn yükümlülüklerinden, kendi ruhunun 
içsel hayatýna sýðýnabilirdi.  

 
Dýþsal hayat ya da dýþsal mutluluk için (diye 
açýklýyordu Mihail, Tatyana'ya) hiçbir þey yapamam 
ve yapmak da istemem... Saf bir içsel yaþam 
sürerim. Kendi içimde kalýrým ve bütünüyle kendi 
içime gömülürüm, beni Tanrýyla birleþtirecek 
yalnýzca budur. 
 

Bu, kendini kutsallaþtýrmaya doðru bir 
adým gibi görünmektedir."Acý çekiyorum" 
diye yazýyordu daha sonlarý, "çünkü bir 
insaným ve Tanrý olmak istiyorum." 

 
 
s.38 
 
 
 Fichte, bu genç romantiðe, nasıl 

realiteden kaçýp, kendi ilahî ruhunda 
tefekküre dalma olanaðý veriyorsa, þairler ve 
romancýlar da, tahayyül dünyasýnýn 
düþlerinde gezinmesini saðlýyorlardý. Mihail, 
Stankeviç çevresindeyken, son derece 
popüler, fantastik öykücüler olan "Jean Paul" 
Richter ve Hoffmann'ý (ki, Hoffman, Balzac 
tarafýndan yapýlan "le poéte de ce qui n'a pas 



l'air d'exister, et qui néanmoins a vie"* 
tanýmlamasýný hak etmiþtir) ilk kez okudu. 
Mihail, onlarda, ruh dünyasýnýn, olgular 
dünyasýna üstünlüðü, gerçek olmayanýn 
gerçekliði romantik inancýnýn mükemmel 
bir sanatsal ifadesini buldu. Bunlarýn 
etkisiyle, mucizevî olanýn çaðrýsý, Mihail'in 
bütün düþünce ve duygularýný renklendirdi. 
"Mihail, bana, herhangi bir yerden her an 
eve dönebileceðini söylemiþti" diye kaydeder, 
Stankeviç, Moskova'da birliktelerken, "bazý 
olaðanüstü þeyler bulacaðý beklentisi 
içindeydi." Bizzat Mihail de, Çara Ýtiraf'ýnda, 
bundan, "karakterimde temel bir kusur var: 
fantastik olana, sýra dýþý olana, duyulmamýþ 
maceralara, sýnýrsýz ufuklara, kimsenin 
öngöremeyeceði hedeflere açýlmaya olan 
düþkünlüðüm," diye söz etmiþtir. Bu aðýr 
perhize, Goethe, Schiller ve hepsinden önce, 
çaðdaþlarýnýn güzel bir çiçek, daha sonraki 
kuþaklarýn ise Alman romantik ruhunun 
karikatürü olarak gördükleri Bettina von 
Arnim'in Goethe'yle gerçek dýþý 
mektuplaþmalarýnýn okunmasý da 
eklenmiþti. Bu, o yaz, Premukhina'da olmuþ 
olmalýdýr ki, Mihail, yýllar sonra o günleri 
þöyle anýmsamaktadýr: "geceler, bahçedeki  
grottoda (küçük, süslü, yapma maðara, ç.n.) 
oturup, fener ýþýðýnda, Bettina çevirmek."39 

Stankeviç çevresi, Fichte felsefesi, 
fantastik Alman romancýlarý, Bettine von 
Arnim'in taþkýnlıklarýnýn geceleri çevrilmesi, 
kýz kardeþleriyle yapýlan tutkulu sohbetler - 
bunlarýn hepsi Mihail'in kalbinde 
Premukhino'nun etkisiyle birlikte 
harmanlanmýþtýr. Genç Bakuninler için 
Premukhino hem aile ocaðý, hem de 
romantik ruhun özüdür. Orada, insan, 
pastoral bir huzur ortamý içinde, "dýþsal" 
dünyanýn sert gerçekliði tarafýndan rahatsýz 
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edilmeden, kaygýsýzca, ruhun "içsel" 
hayatýyla kendinden geçebilirdi. Romantik 
idealizm, karakter olarak aristokratik bir 
doktrindi. Onun karakteristik ürünü 
avarelikti. Önkoþulu ise, kýsýtlanmayan bir 
zevk ve özgürlük ortamý içinde, idealistin 
bireysel ruhunu geliþtirme fýrsatýný 
kullanabilmesiydi; ve bunlar, 
Premukhino'nun verimli topraðýnda 
fazlasýyla bulunmaktaydý. Mihail Bakunin, 
Premukhino'nun, ruhunun 
þekillenmesindeki rolünü hiçbir zaman inkâr 
etmemiþtir. O, sonuna kadar bir aristokrat 
olarak kalmýþtýr. 

 
 
s.39 
 
 
Ne var ki, bu parýltýlý madalyonun öbür 

yüzüne bir göz atmak - Mihail, bunu uzun 
süre yapmamýþ olsa da - gerekmektedir. 
Premukhino'daki genç romantiklerin yüksek 
düþünceleri, yalnýzca duygusal doyuma ve 
karþýlýklý hayranlýða koþullanmýþtý. Bu, daha 
sonralarý Mihail'in itiraf ettiði gibi, "tam 
anlamýyla duyma ve hayal etmeye, 
gerçeklikten ise tümüyle uzak olmaya" 
dayanan bir durumdu. Çok sayýda serfin 
varlýðý - bu içsel hayatý mümkün kýlan 
"realite" - onu hiçbir zaman 
düþündürmemiþti. Bireyin kendi dýþýndaki 
herhangi bir sorumluluk ya da insanlýða 
iliþkin bir görev duygusu da söz konusu 
deðildi.  

 
Biz soyut ruhlar (diye yazýyordu Mihail 
hapishanedeki uzun hatýrlama döneminde) kendi 
düþüncelerine, önündeki oyundan baþka bir şey 
görmeyen bir satranç oyuncusu gibi öylesine 
gömülürdük ki, gerçek dünyada ne olup bittiðine, 
çevremizdeki düþüncelere, duygulara ya da 
izlenimlere dikkat bile etmezdik. 
 



Fakat, gençlerin en zekisi olan Paul, 
Varvara'ya on yýl sonra yazdýðý bir mektupta, 
Premukhino'nun karakteristik zaafýný belið 
bir þekilde, þöyle özetlemiþtir: 

 
Çocukluktaki tutkulu hayaller, uyumsuz teoriler, 
aþýrý coþku, boþ bir midenin bonbon 
þekerlemeleriyle ve baharatla doldurulmasý gibi bir 
þeydi. Her þeyden önce, bir insan, ortak yaþamýn 
sert, kuru ekmeðiyle beslenmelidir. 
 

Romantik çaðýn gerçek çocuðu olan 
Mihail, hayatý boyunca sert gerçekliðin 
ekmeðinden uzak durdu ve kendi 
hayallerinin bonbon þekerlemelerini ve 
baharatlarýný çiðnemekten vazgeçmedi.40 

 
 
s. 40 
 
 
 
1836 yazý, Mihail'in romantik döneminin 

zirvesiydi. Gerçeklikten hiçbir zaman bu 
ölçüde kaçmamýþtý. Sevgili kýz kardeþlerinin 
eþliðinde, Mihail, Premukhino'da iç hayal 
dünyasýna gömüldü. Bu, bütün günlerini 
kendisiyle geçirmeye devam ettiði bir 
dünyaydý; Mihail için meslek, böyle bir 
dünyaya karþý uzun süreli bir kampanya 
anlamýna geliyordu. O, kendini yaþadýðý bu 
günlerde, dýþ dünyanýn gerçekliðine karþý 
kendi romantik ilüzyonlarýný tercih etti. 
Fakat bu ilüzyon, bir daha hiç bir zaman bu 
kadar inandýrýcý ya da kurulan hayaller bu 
kadar muzaffer olamadý. Bu yaz günleri, 
Mihail'in hayatýndaki mükemmel uyumun 
son dönemiydi. Daha sonbahar gelmeden, 
gerçeklik, Visaryon Belinski'nin þahsýnda, 
Premukhino'ya zuhur etmiþti.  
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s.41 
 
                               

                 4. Bölüm  
 

         Sonbaharla Gelen Gerçeklik 
                                     
 
 
Mihail, 1836'nýn Mayýs'ýnda Moskova'dan 

ayrýlmadan önce, yeni arkadaþý Belinski'den, 
o yaz Premukhino'yu ziyaret etmesini rica 
etmiþti. Daveti mektupla yineledi; 
Aðustos'un ikinci yarýsýnda, Belinski, 
çekingenliðiyle uzun bir mücadeleden sonra 
Premukhino'ya avdet etti.41

 

Çekingenliðinin iki nedeni vardý. 
Mihail'den üç yaþ büyük olan Vissarion 
Belinski, sýnýrlý geliri olan bir askerî 
doktorun oðluydu. Rus toplumunun keskin 
kast sisteminde, Belinski, Bakuninlerin ve 
Stankeviçlerin sahip olduðu "kalýtsal 
soyluluk"tan yoksundu. Çoðu toprak sahibi 
çocuðu olan Stankeviç'in arkadaþlarýndan 
farklý olarak, hor görülen profesyonel 
sýnýftan gelen Belinski'nin, ilerici fikirlerin 
geçerli olduðu bir çevrede diðerlerinden pek 
farklý görülmediði bir gerçektir. Fakat bu 
durum, büyük köken farklýlýðýný ortadan 
kaldýrmamaktaydý. Bakunin ve Stankeviç, 
baþýndan itibaren eþit insanlar olarak bir 
araya gelmiþ ve sýnýf geleneðinin binlerce 
görünmeyen baðýyla birleþmiþlerdi. Fakat 
Bakunin ve Belinski arasýnda kapanmasý güç 
bir sosyal uçurum vardý; Belinski için 
Premukhino, yabancý, bilinmedik bir yerdi.  
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Belinski, bir baþka baðlamda da 
eksikliðinin farkýndaydý. Moskova 
Üniversitesi'nden dört yýl önce, serflik 
kurumuna saldýran bir oyun yazdýðý için 
atýlmýþtý. O zamandan beri, bu tür edebî 
çalýþmalarý elinden geldiðince sürdürerek 
kýt kanaat geçimini saðlýyordu - Telescope'a 
yazýyor, bir Rusça gramer kitabý hazýrlýyor 
ve Paul de Kock'un romanlarýný Rusçaya 
çeviriyordu. Sonraki kuþaklar, Belinski'yi 
kendi kuþaðýnýn Rusya'daki en büyük beyni 
olarak deðerlendirmektedir. Fakat, 
Stankeviç çevresinin diðer üyeleri gibi, o da, 
biçimsel eðitimde baþarýsýz olmuþtu. Alman 
düþüncesi konusundaki bilgisizliði, 
arkadaþlarýnýn aklýn kaynaðý olarak saygý 
gösterdikleri büyük filozoflarla doðrudan 
baðlantý kurmasýný önlemiþti. Bu filozoflara, 
sadece, bu konuda kendisinden daha 
teçhizatlý tiryakilerin aktardýðý ikinci elden 
bilgilerle hayranlýk besliyordu. Belinski, 
utanarak, metafizikten çok pratiðe eðilimli 
olduðunu ve gerçek romantiðin hedefi olan, 
gerçeklikten kurtulmayý henüz 
baþaramadýðýný itiraf etmiþtir. 
Premukhino'ya geldiðinde, hem sosyal, hem 
de entellüktüel olarak deðersiz olduðu 
duygusunun yanısıra, ona sürekli azap 
veren, en ufak imada bile kýpkýrmýzý kesilme 
huyunun verdiði ürküntünün aðýrlýðý 
altýnda eziliyordu.42 

 
 
s. 42 
 
 
Belinski, Premukhino'ya, genç kuþaðý 

tam anlamýyla sarhoþ etmiþ Fichteci 
idealizmin baðbozumunun en yüksek 
noktasýnda gelmiþti. O da Mihail kadar 
coþkulu ve hevesliydi; yeni doktrine öyle 
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hýzlý bir geçiþ yaptý ki, geldikten üç hafta 
sonra, Telescope'a, Fichteci sistemin tam ve 
coþkulu bir açýklamasýný içeren bir makale 
yazdý.  

 
Her insan, kendi hedefi olan, bilincinin tam 
geliþmesinin özeti olarak insanlýðý sevmelidir, öyle 
ki, insanlýðý seven her insan, kendi gelecekteki 
bilincidir. 
 

Böylece, öz-geliþme, kozmik ideal 
oluyordu; makale, gelecekteki yaþam 
konusunda ilginç bir kehanetle son 
buluyordu: 

 
Uzaklarda, tepelerin ötesinde, akþam göðünün 
ufkunda, batan güneþin huzmeleri parlayýp ýþýldýyor 
ve tam bir sükûnet içindeki ruhsal düþler 
sonsuzluðun gizemini tahayyül ederken yeni 
dünyayý ve yeni cenneti görüyor.  
 

Premukhino'nun yaz sonu akþamlarýnýn 
kusursuz manzarasý, Belinski'nin bilincinde, 
bir ölçüde Fichte'nin felsefesiyle içiçe 
geçmiþti; yalnýzca Mihail'in metafizik 
vahiyleriyle deðil, fakat kendini birdenbire 
içinde bulduðu yeryüzü cennetinin inayetkâr 
manzarasýyla da mest olup gitmişti.   

 
Sen yalnýz yeni ferahlýk verici ideallerle deðil, beni 
Premukhina'ya getirerek de, içinde bulunduðum 
ölgün ruh halinden kurtardýn (diye yazýyordu daha 
sonra Mihail'e). Ruhum yumuþadý, acýlarýndan 
arýndý ve saðlýklý izlenimlere, saðlýklý gerçeklere 
ulaþabildi. Premukhino'nun uyumu, benim 
diriliþime yalnýzca katkýda bulunmuþ deðildir; o, 
bunun baþ nedenidir.   
 

Mihail ve Premukhino'nun, kuþaðýnýn en 
güçlü beyni üzerinde iþte böylesine güçlü bir 
etkisi olmuþtur.43 
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s.43 
 
 
Belinski'nin ziyaretinin mutlu günleri, 

Eylül ortasýna kadar sürdü. Bundan sonra 
ardý ardýna fýrtýnalar patlak verdi. O zamana 
kadar Mihail'in felsefî akýl yürütmeleri 
kiþisel sýnýrlarý aþýyor deðildi ve isyancýlık 
eðilimi yalnýzca ailevî alanda uygulanma 
imkâný bulmuþtu. Diðer yandan Belinski, 
Fichte'de, kendi politik özgürlük inancý için, 
saðlam bir metafizik temele dayanan 
uzlaþmaz bir bireycilik görüyordu. Bir gün, 
bütün aile masanýn etrafýnda bir araya 
geldiðinde, konu dönüp dolaþýp Fransýz 
Devrimine gelmiþti. Belinski, aile baþkanýnýn 
orada bulunuyor olmasýný dikkate almadan, 
yalnýzca Terör'ü savunmakla kalmadý, hiç 
sakýnmadan, "giyotinin hâlâ beklediði 
kelleler var" deyiþini de ortaya atýverdi. 
Ýhtiyar Alexander, tam anlamýyla dehþete 
kapýlmýþtý. Son derece kibar bir insandý. 
Konukseverliðin getirdiði yükümlülüklere 
uydu; ancak, tesadüfen, Belinski'nin Lyubov 
ve Tatyana'ya, Telescope'deki bir makaleyi 
okuduðunu gördüðünde, kýzlarýna bu 
devrimci zehirin aþýlanmasýna karþý vakur 
bir protestoya giriþti. Öfkesini, konuðuna 
deðil, en büyük  oðluna ifade etti. Onun için, 
bu korkunç fikirleri Mihail'in mi Belinski'den 
kaptýðý, yoksa tersi mi olduðu hiç önemli 
deðildi. Mihail ve arkadaþýnýn, Moskova'da, 
yalnýzca boþ felsefî spekülasyonlarýn peþinde 
zaman öldürmekle kalmayarak, kanlý 
devrime methiyeler düzüp düzmediklerini 
öðrense iyi olurdu. Bu, yapýlan 
açýklamalarýn ýþýðýnda daha da meþum bir 
özellik arzeden Mihail'in önceki tavýrlarýna 
tam anlamýyla uymaktaydý.44 

Alexander'ýn, konuðuna karþý bu 
belirgin þüphesini ve onaylamaz havasýný 
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algýlayarak mutsuz olan Belinski, çok 
geçmeden, bizzat Mihail'in husumetine de 
maruz kaldý. Bilmeden de olsa, genç 
Bakuninler kuþaðýnýn nazik duygusal 
dengesinde ciddi bir kargaþalýða neden 
olmuþtu. Stankeviç'in hayalini görmeye 
devam eden Lyubov olsun, evlenme 
sorunlarýyla boðuþmakta olan Varvara olsun, 
bu yeni edebiyat aslanýnýn ziyaretinden pek 
etkilenmemiþlerdi. Fakat, Tatyana ve 
Alexandra için bu, büyük bir olaydý; çok 
geçmeden, Mihail için duyduklarý coþkuyu, 
Belinski için de duymaya baþlamýþlardý. 
Belinski de az çarpýlmamýþtý. O da çoðu 
yazar gibi zekâya hayrandý; özellikle zeki 
kadýnlar, yolunun üstüne pek seyrek 
çýkmýþtý. Daha Premukhino'ya gelmeden 
önce, Mihail'in harika kýz kardeþlerinin, 
"anlaþýlmaz ve gizemli" olduklarýný 
duymuþtu. Rüyalarý þimdi gerçekleþmiþti. 
Kýz Bakuninlerde "kadýnlar hakkýndaki tüm 
düþüncelerinin ete kemiðe büründüðünü" 
görmüþtü.  

 
 
s.44 
 
 
Kýr ev hayatýnýn yol açtýðý sürekli bir 

arada bulunma koþullarýnda duygusal bazý 
geliþmeler olmasý doðaldý, nitekim oldu da. 
Ancak bu duygular, Premukhino'da o sýrada 
genelleþtiði üzre, huzursuz ve hastalýklý 
biçimlerde ortaya çýktý. Lyubov hariç, kýz 
kardeþlerin içinde güzellik iddiasý taþýyan, o 
sýrada yirmisinde olan Alexandra'ydý. Arayýþ 
içinde olan ve þefkate susamýþ Belinski, 
umutsuz bir aþka düþtü. Alexandra da, 
Belinski'nin yeteneklerine hayran olmaya 
hazýrdý. Ama, kalbinde onunla ilgili herhangi 
bir kýpýrtý söz konusu deðildi; öte yandan, 
Tatyana'nýn daha tez canlý ve ateþli mizacý, 
utangaç yabancýnýn çekiciliðine büyük bir 



arzuyla yanýt vermeye daha elveriþliydi. 
Duygularý, Belinski'nin ona okuduðu 
Telescope'daki makalesi gibi, "tarif 
edilemez"di; bu makale Moskova'ya 
gönderilmeden önce Tatyana, kendi elleriyle 
onun bir kopyasýný çýkartmýþtý.  

Tatyana'nýn mektuplarýndan ve daha 
sonraki olaylardan anlaþýldýðý kadarýyla bu, 
yürekten çok, kafaya dayanan bir aþktý. Ama 
küçük bir kuþku bile Mihail'in kýskançlýk 
öfkesine kapýlmasý için yeterliydi - bu öyle 
acý verici ve moral bozucu bir öfkeydi ki, 
baþkalarýna itiraf etmesi mümkün olmadýðý 
gibi, belki nedenlerini kendine bile 
açýklayamýyordu. Belinski ile arkadaþlýðý, 
neredeyse bir gecede, keskin, zehir saçan bir 
nefrete dönüþtü. Mihail'in Belinski'ye 
tavrýnda her zaman bir tepeden bakýþýn 
tohumlarý vardý. Þimdi ise, onu açýktan açýða 
aþaðýlamaya baþlamýþtý. Belinski ile Tatyana 
arasýnda geçen sohbetleri istihza ve alaylarla 
kesti. Bütün aile masanýn baþýnda 
otururken, Belinski'yi tersledi. Belinski, 
Telescope'a yazdýðý ikinci makaleyi okurken, 
oradan kalkýp, yazý bitinceye kadar gösteriþli 
bir kayýtsýzlýkla baþka þeylerle uðraþtý. 
Belinski'nin en büyük yarasý olan dil 
bilmemesini kullanýp, ona acý vermek için 
kýz kardeþleriyle Almanca konuþtu. Bütün 
bunlarýn içinde en yaralayýcý olaný ise, 
Belinski'nin, Alexandra'ya olan karþýlýksýz 
aþkýný yüzüne vurmasý ve kendini bir 
Bakunin'e münasip gören Belinski'nin 
haddini bilmezliði ile dalga geçmesiydi.45 
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Duygulu Belinski, bu hakaret yaðmuru 
altýnda acýyla kývrandý. Onda Mihail'i 
yüzleyecek özgüven yoktu ve kendinde 
eksikliðini duyduðu daha derin duygulara 
sýðýnmasý da mümkün deðildi. Kendisini, 
"emperyal mavisi elbise giymeyi beklerken, 
çuval giymiþ" gibi saçma bir durumda 
hissetmiþti. Mihail'in kýz kardeþleriyle 
dostluktan bile tad almaz olmuþtu; çünkü, 
"meleklerin hayali, yalnýzca, kendi 
düþüþlerinin bilinci olan þeytanlarda 
canlanýrdý." Mihail'in durumu da ondan daha 
iyi deðildi. En zayýf noktasýndan 
vurulmuþtu. Gerçekliðin ilk darbesiyle ideal 
dünyasý paramparça olmuþtu; üstelik 
Fichteci cephanelikte, onu tamir edecek 
güçte herhangi bir silah yoktu. 

 
Tatyana'ya duyduðum hisleri nasýl adlandýracaðýmý 
bilemiyorum (diye yazýyordu daha sonradan). 
Bildiðim tek þey bunun kýskançlýk olduðu ve bu 
kýskançlýðýn tüm ruhumu kemirdiðidir; bu beni 
sonsuz bir yýkýmýn eþiðine getiriyordu. Ah! 
bilebilseydin, anlayabilseydin ne korkunç bir 
aþaðýlanma yaþadýðýmý, nasýl bir moral bozukluğu 
içine düþtüðümü, kendimi nasýl güçsüz hissettiðimi! 
Öylesine yüksek bir misyonun, öylesine ulvî bir 
görevin bilincinde olan ben, böylesine alçalayým, 
böylesine deðersiz bir tutkuya kapýlayým ve bu 
tutku tüm varlýðýmý teslim alsýn, onun böylesine 
kölesi olayým ve kendimi ondan kurtaracak gücü 
bulamayayým. Kýz kardeþlerimin, hatta senin 
merhametinin hedefi olayým. Ah! Bu cehennemin ta 
kendisi - tüm acýlarýyla tam bir cehennem. 

 
Bu cehennemî iþkence ve acýlar içinde 

kývranma haftalarca sürdü. Bu, genç 
romantiklerin, disipline olmamýþ vahþi 
duygularla birbirlerini parçalamaya hazýr 
olduklarý, birbirlerine karþýlýklý acý vermeyi 
önleyecek muhtemel rahatlamalara ve 
yumuþamalara asla izin vermedikleri, tuhaf, 
insan doðasýný inceleyen birisi için oldukça 
ilginç bir durumdu. Onlarýn geliþtirdiði 
insan iliþkileri ve duygularý, coðrafî ayrýlýk 



gibi yalnýzca dýþsal bir önlemin 
uygulanmasýyla giderilemeyecek kadar 
temel ve kutsal bir þeydi. Yol açtýklarý acý ne 
olursa olsun, ortaya getirdikleri sorunlarla 
yüzleþmeli ve savaþmalýydýlar. Aslýnda acý, 
ruhsal geliþmenin ve ruhun deðer 
kazanmasýnýn vazgeçilmez parçasýydý. 
Sonuç, bir çeþit duygusal kadercilikti. 
Kýskançlýktan çýlgýna dönmüþ Mihail, 
istenmeyen konuðun bir an önce çekip 
gitmesi için hiçbir þey yapmadý; 
Alexandra'ya duyduðu mutsuz aþktan dolayý 
ýzdýrap çeken, Mihail'in  akla hayale 
gelmeyecek hakaretleriyle ve Alexander 
Bakunin'in sessiz muhalefetiyle karþý karþýya 
kalan Belinski, Premukhino'da, Kasým 
baþýna kadar kaldý.  

 
 
s.46 
 
 
Derken, bu gergin ortam, farklý türde 

bir yýkýmla kesintiye uðradý ve Belinski, 
apar topar Moskova'ya döndü. Telescope, son 
zamanlarda, politik ve felsefî ortodoksi 
karþýsýnda, özgürlükler konusunda fazla ileri 
gitmiþti. Sansür, dergiyi kapatmýþ, 
Belinski'nin birkaç düzenli gelir 
kaynaðýndan biri sona ermiþti. Bu, yaþlý 
Alexander Bakunin için bir zafer anýydý. 
Osuga destanýný eline aldý, ona, yeni 
gazeteciliði suçladýðý birkaç yeni kýta ekledi 
ve Telescope'un kapanýþýný kutladý.46 

 
 

           *         *         * 
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Belinski'nin, Premukhino'dan ayrýlýþýný 
izleyen günler, Mihail'in yaz rüyasýnýn 
evrensel uyumunu yýkan ve bozgununu 
tamamlayan bir diðer yarý komik olayýn 
doruk noktasýna tanýklýk etti.  

Mihail'in erkek kardeþlerinden İlya, bir 
suvari alayýnda kadet olurken, Nikola, 
Mihail'i izleyerek, ama sonuçta daha az 
huzursuzluk yaratarak, Petersburg'daki 
Topçu Subay Okuluna gitmiþti. Geriye kalan 
diðer üç erkek çocuk -Paul, Alexander ve 
Alexis - Büyükanne Poltoratski'nin gözetimi 
altýnda, yaþlý bir aile hizmetçisiyle birlikte 
bir dairede kaldýklarý Tver'de okula 
gidiyorlardý. 1836 Aðustos'unun baþýnda, 
yaz tatili sona erince, Mihail, çocuklarý alýp 
Tver'e götürmüþ ve onlarla iki hafta 
geçirdikten sonra, Belinski gelmeden hemen 
önce Premukhino'ya geri dönmüþtü. 
Mihail'in bu sýrada Fichte'den baþka bir þey 
düþündüðü yoktu; her zamanki gibi, 
düþüncelerini ve hayallerini, anlayýþlý bir 
dinleyici topluluðuna aktarmak ihtiyacýný 
duydu. Akþamlarý, çocuklar sýkýcý 
derslerinden eve döndüklerinde, onlara, dýþ 
dünyanýn anlamsýz bayaðýlýklarýndan 
kaçýnmanýn ve özkusursuzluða varmanýn 
yollarýný gösteren Alman felsefesinin 
mükemmel açýklamalarýný okudu ve 
yorumladý. Mihail'in vaazlarýnýn, onlarýn 
kolay etkilenen beyinlerinde yarattýðý etki, 
on beþ yaþýndaki Alexander'ýn kýz 
kardeþlerine yazdýðý bir mektupla kayda 
geçmiþtir:  

 
 
s. 47 
 
 

Mihail'den gittikçe daha fazla öðreniyor ve onun 
bizim için ne kadar vazgeçilmez olduðunu daha iyi 
anlýyoruz. O, bizi eski bulunduðumuz durumdan 
alýp yükseklere çýkarttý, ilk kez önümüzdeki 
bilinmezlikten mutluluk duyduk. Karþýlýklý içtenlik 



bizi gittikçe daha fazla birleþtirdi, öyle ki, adetâ 
yekvücut olduk, herbirimiz bütünün hizmetindeyiz 
artýk. Artýk biz, insanlýðýn büyük yöneliþini 
gerçekten anlamýþ bulunuyoruz. Bizim bütünsel 
mutluluðumuzda tek eksiklik sizlersiniz.  
 

Fakat bu lirik ruh hali, Mihail'in 
ayrýlýþýyla birdenbire kesintiye uðradý. 
Okulun dýþsal dünyasý, kaçýnýlmaz olarak 
gelip onlarýn bilincine çarptý; birkaç hafta 
sonra, on üç yaþýndaki Alexis, eðer hayatýn 
sýkýcýlýðý böylesine devam edecek olursa, 
boðazýný keseceðini yazdý.  

Umutsuzlukla serkeþlik karýþýmý böylesi 
bir ruh hali içinde olan üç çocuk, Ekim 
ayýnda, sömestr tatili için Premukhino'ya 
geldiler; bu ziyaret sýrasýnda Mihail ve 
Tatyana, babalarýndan, çocuklarýn okulu 
býrakýp, eðitimlerine, Moskova'da, Mihail'in 
gözetimi altýnda devam etmelerine izin 
vermesi için düþüncesizce þefaatte 
bulundular. Çocuklar, Tver'e, kurtuluþ 
saatlerinin yaklaþmakta olduðuna iliþkin 
büyük umutlarla döndüler. Mihail, sonunda, 
öneriyi babasýnýn önüne koydu ve beklenen 
yanýtý aldý. Alexander Bakunin, oðullarýný, 
Moskova'ya gönderip, "Mihail'in arkadaþ 
topluluðunda onlarý bekleyen tehlikelere 
teslim etmektense" ölmeyi tercih edeceðini 
açýkladý; Mihail'in rehberliði altýnda onlarýn 
zaten "yanlýþ fikirlere kapýldýklarýný, 
kendilerini eðiten kurumlara karþý 
aþaðýlayýcý bir tavýr içine girdiklerini, bu 
kurumlarýn metodlarýndan nefret eder 
olduklarýný" esefle belirtti. Artýk söylenecek 
bir þey kalmýyordu; bu hoþ olmayan haberi 
Tver'deki çocuklara bildirmek için hiç 
kimsenin acelesi yoktu. 
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Mihail'in kendisi bile, genç erkek 
kardeþlerinin patlayýcý delikanlý beyinlerinde 
yol açtýðý isyanýn ve ruhsal kararlýlýðýn 
farkýnda deðildi. Ekim ayýnýn sonlarýnda bir 
akþam, delikanlýlar bir araba çaðýrdýlar, 
eþyalarýný yüklediler ve arabacýya, 
Premukhino'ya çekmesini söylediler. Ne 
yazýk ki, bu çocuklar da Mihail'in para 
tutmama alýþkanlýðýný paylaþýyorlardý, 
dolayýsýyla böyle bir yolculuk için gerekli 
paradan yoksundular. Yolun uzunluðunu 
göz önüne alan sürücü, gençlerin gerekli yol 
parasýna sahip olmadýklarýndan kuþkulanıp, 
ödemeyi önceden yapmalarýný talep etti, 
çocuklar parayý vermeyi ýsrarla reddedince, 
homurdanarak arabasýný sürüp gitti. 
Tartýþmayý duyup olay yerine gelen hizmetçi, 
durumu Büyükanne Poltoratski'ye bildirdi, 
bunun üzerine suçlular onun önüne 
çýkarýldýlar. Yaþlý hanýmefendi dizginleri ele 
almýþ görünüyordu. Onlara, "sizi haylazlar" 
diye hitap etti, polise, onlarýn þehrin 
hudutlarý dýþýna çýkmalarýna izin 
verilmemesi yönünde talimat vereceði yollu 
tehditlerde bulundu, sonunda, Mihail'e 
hitaben yazýlmýþ, onu, "kardeþlerine çok 
güzel örnek teþkil etmekle" ve bu kaçýþ 
giriþiminin baþ suçlusu olmakla suçladýðý bir 
mektubu okudu. Tiradýný bitirince de kapýyý 
yüzlerine çarpýp çýktý; bundan sonra önüne 
gelen, Premukhino'ya, bu kuraldýþý 
davranýþýn farklý bir versiyonunu ulaþtýrdý.  

Bu haberler, Premukhino'da genel bir 
þaþkýnlýða yol açtý. Mihail bile, erkek 
kardeþlerinin ciddiyetsiz tutumundan þok 
olup, onlarý saðduyuya davet eden bir 
mektup yazmýþtý:  

 
Ben size ahlâkî özgürlükten, tüm kötü 
alýþkanlýklarýn ve eðilimlerin yok edilmesinden 
ibaret olan özgürlükten söz etmiþtim; ama siz, 
yaþýnýz, eðitiminiz ve sýnýrlý araçlarýnýz dolayýsýyla 
þu anda ulaþma imkânýnýz olmayan bir baþka 
özgürlüðe kafayý takmýþsýnýz. Üç misli çalýþmalý ve 



bütün okul ödevlerinizi hazýrlamalýsýnýz. Artýk 
elâlemle insan haklarý konusunda daha fazla bir þey 
konuþmayýn.  
 

Tatyana, onlara, "çocukça ve 
düþüncesizce" davrandýklarýný söyleyip, 
"Mihail'in hoþnutsuzluðunu" bildirdi. Bu 
olayýn en büyük sonucu, Mihail'in ve  
öðretmenliðinin gözden düþmesi oldu. 
Alexander Bakunin, çocuklarýn kafa tutma 
yönündeki bu davranýþýnýn, Mihail'in meþum 
akýldaneliðinin doðrudan sonucu olduðunu, 
onun, isyan ve yýkým yolundaki ölümcül 
adýmlarýný izlemelerinden kaynaklandýðýný 
çok açýk bir þekilde görmüþtü. Bu durumla 
kiþisel olarak baþa çýkamayacak kadar 
yaþlýydý ve çocuklarýnýn hiçbirine 
güvenmiyordu. Bu müþkül durumda, damadý 
Dyakov'dan, derhal Tver'e hareket etmesini, 
isyancý oðullarýný zapturapt altýna almasýný, 
eðer gerekiyorsa, bedensel cezaya 
baþvurmasýný rica etti.  

 
 
s.49 
 
 
Bu sert talimatlar, Premukhino'daki 

genç kuþaðýn bütününde öfkeye neden oldu. 
Ýsyaný bastýrmak için ileri sürülen acýmasýz 
yöntemlerden hoþlanmamýþlardý. Bakunin 
ailesinin þerefini ilgilendiren nazik bir 
konuda Bakunin olmayan birisine talimat 
verilmiþ olmasýndan da hoþlanmamýþlardý. 
Dahasý, bu iþ için, Mihail'in hiçbir zaman 
saklamadýðý bir nefret ve küçümsemeyle 
davrandýðý Dyakov'un seçilmiþ olmasýndan 
hiç haz etmemiþlerdi. Çocuklara, ceza seferi 
haberi uçuruldu, onlar da sonuna kadar 
direnmek için hazýrlýklarýný yaptýlar. 
Aralarýndan biri, kiþisel bir saldýrýyý 
püskürtmek için kasap býçaðýyla silahlandý. 
Ne var ki Dyakov, kýsmen silik bir adam 



olmasýna raðmen, nazik görevini yerine 
getirirken örnek bir incelik gösterdi. 
Durumunun zayýflýðýnýn farkýnda 
olduðundan, ne cezaya, ne de tehdide 
baþvurdu, ama son derece arkadaþça bir 
tutum takýnarak çocuklarý alýp kendi 
malikânesine getirdi, orada yatýþmalarýný 
saðladý, bu gençlik çýlgýnlýðýný aklý baþýnda 
bir deðerlendirmeye tabi tutmalarý için 
onlara zaman tanýdý. Bu tutum tam bir 
baþarý saðladý; isyan, özür dileme, uzlaþma 
ve affetme atmosferi içinde daðýlýp gitti. 

 
Sevgili kýz kardeþlerim (Paul'un yazdýðý bu mektup 
sayesinde, hikâyenin son kýsmýný öðreniyoruz), 
bizim için dostluk duygularýnýzý ifade ettiðiniz 
mektubunuzu yeni aldýk. Hiç de koþullara boyun 
eðecek bir ruh hali içinde deðildim, zira Schiller'i 
yeni okumuþtum: "Diðer herkes boyun eðer; yaratýcý 
bir insan ise iradesine boyun eðer." Ama boyun 
eðmenin gerekli olduðunu görmeye baþladým. 
Ýçinde bulunduðumuz durumda bu zorunlu!47 
 
 
s. 50 
 
 

Yalnýzca Mihail babasýndan özür 
dilemedi. Belinski'nin ziyareti ve çocuklarýn 
gençlik çýlgýnlýðý, Alexander Bakunin'i, en 
büyük oðlunun iflah olmaz bir durumda 
bulunduðuna ikna etmiþti. O ana kadar, 
çocuklarýnýn en isyancýsý ve zoru olan Mihail 
hakkýnda bile umutsuzluða kapýlmamýþtý. O 
andan itibaren, Mihail'e kaybolmuþ gözüyle 
bakmak ve onu düþman bir güç olarak 
deðerlendirmek zorunda hissetti kendini. 
Ýsyan kanseri, aile organizmasýnýn içindeydi 
ve sökülüp atýlmasý mümkün deðildi. Tek 
çare, onun diðer aile üyelerine yayýlmasýný 
önlemekti. Bizzat Mihail de bu olaylardan 
fena halde etkilenmiþ ve morali bozulmuþtu. 
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Fichte doktrini bu testten baþarýsýz çýkmýþtý. 
Hor görülen gerçeklik, bu doktrinin 
savunmasýný parçalamýþtý. O övünülen 
uyum, bizzat Mihail'in dizginlenmez 
tutkularýyla paramparça olmuþ, en genç 
havarilerinin çocukça eylemiyle saçma bir 
noktaya sürüklenmiþti. Premukhino'nun 
onun için artýk yalnýzca aþaðýlanma ve 
yenilgi anlamýna geldiðinin bilincindeydi. 
Birkaç gün içinde eþyalarýný topladý ve 
Belinski'nin peþisýra Moskova'nýn yolunu 
tuttu.  

 
 
 
s.51 
 
 
 

              5. Bölüm 
 
 
  O ve Kýz kardeþleri  
 
 
 
Mihail'in ruhsal geliþmesinin ileriki 

aþamalarýna geçmeden önce, kendisinden 
büyük iki kýz kardeþi, Lyubov ve Varvara ile 
iliþkilerini ortaya koyan ve mütehakkim 
karakteri dolayýsýyla aile hayatýndaki hakim 
konumunu anlatan iki olaydan söz etmemiz 
yerinde olacaktýr. Burada sözünü edeceðimiz 
olaylar, þu anda ulaþtýðýmýz dönemin ötesine 
uzanmaktadýr. Ama her ikisinin de doruk 
noktasý 1837 yýlýdýr ve Mihail'in Fichteci 
dönemine çok uygun düþmektedirler.  

Lyubov, genç Bakuninler içinde saðlýkça 
en zayýf ve en kýrýlgan karakterli olanýydý. 
Mihail'in ona duyduðu sevgi, Tatyana, hatta 
Varvara'ya duyduðu tutkunun yanýnda 



oldukça zayýf kalýyordu. Bu sevgide, 
sahiplenme ve kýskançlýk öðeleri yoktu. Bir 
yýl önce, Natalie Beyer'in gürültülü 
gösterilerle verdiði ilham sonucunda 
Lyubov'la Stankeviç arasýnda doðan 
sempatiye olumlu yaklaþmýþtý. Kasým 
1936'da, Belinski'nin Premukhino'yu 
ziyaretinin hemen ardýndan Lyubov 
Moskova'ya geldiði ve Stankeviç'le bir kere 
daha karþýlaþtýðýnda, Mihail, bu karþýlýklý 
çekimi tam anlamýyla kutsamaya ve 
cesaretlendirmeye hazýrdý. Stankeviç, Yeni 
Yýl için Moskova'ya beklediði babasýna 
danýþmadan duygularýný resmen 
açýklayamayacaðýný duyurdu. Gençler, bu 
ara dönemde mektuplaþmaya karar verdiler; 
Mihail, bu gizli mektuplaþmayý, diðer iki kýz 
kardeþiyle yaptýðý mektuplaþmalar 
aracýlýðýyla saðladý. Lyubov'un bu adýmý 
kabul etmesi, Stankeviç'e olan aþkýnýn yeterli 
bir itirafýydý.  

 
 
s.52 
 
 
Stankeviç gibi birisinin sahip olduðu 

böylesine istisnaî bir aþk, Mihail'in gözünde, 
özellikle kutsal ve evrensel karakterdeydi. 
Nikola'nýn Lyubov'a duyduðu aþkýn 
ulvîliðini, en alenî ve lâbualî bir tarzda 
tartýþmak ve tahlil etmek, onun en çok 
tuttuðu oyun haline gelmiþti. Stankeviç'in 
sevgilisine ulaþtýrmasý için kendisine teslim 
ettiði mektuplarý okumakla kalmýyor, 
Beyerlere ve çevrenin diðer üyelerine de 
yüksek sesle okuyordu; bu mektuplarý, 
yorumlarýyla birlikte Varvara ve Tatyana'ya, 
sahibine teslim etmeden önce okumalarý için 
gönderiyordu. Bu görülmemiþ davranýþ, 
hýrslý genç romantiklerin, bireye, Mutlak'ýn 
bir parçasý olarak muamele ettiklerini 
göstermektedir. Onlar bunda hiçbir bir 



sakýnca görmemekte, mektuplarý saygýlý bir 
hayranlýkla hep birlikte dinlemekteydiler. Ne 
var ki, Lyubov'la birlikte Premukhino'ya 
kapanmýþ kýz kardeþleri, bu mektuplarýn 
Lyubov'a ifade ettiði sevgiden kuþkuya 
kapýldýlar, mektuplarý çok soðuk ve soyut 
bulup, Nikola'nýn adanmýþlýðýnýn, onun 
hedefinin mi, yoksa bireysel mutluluðun mu 
ifadesi olduðu noktasýnda tereddüte 
düþtüler. Moskova'nýn daha soðukkanlý, 
daha felsefî atmosferinde bulunan Mihail, bu 
saçma kuþkuculuðu hiddetle reddetti. 
Kaleme kâðýda sarýlýp Stankeviç'i heyecanla 
savunan, öte yandan, kýz kardeþlerinin 
kavrayýþýný anlamakta bünyesel bir 
yetersizlik gösterdiði, Lyubov'a olan sempati 
eksikliðini öyle çok fazla ortaya koymayan 
bir mektup döþendi. 

 
Stankeviç'i suçlamak için hiçbir nedeniniz yok. 
Onun aþký gerçek aþk, kutsal, ulvî aþk. Bu aþk þimdi 
onun tüm varlýðýný þekillendiriyor; bu aþk, onun 
tüm moral ve entellektüel hayatýný büyük bir 
parlaklýkla aydýnlatýyor ve ýsýtýyor; bu, onun içinden 
ses veren dinsel, insanüstü bir þey... Bu aþk onu tam 
anlamýyla mutlu ediyor. O, bunda, iç yaþamýnýn 
dýþsal dünyadaki bireysel ifadesini buluyor. Aþk, bu 
adamýn bireysel yaþamýný tam anlamýyla Mutlak'ýn 
yaþamýna dönüþtürüyor.  

 
Ulvî, ama endiþe verecek ölçüde 

gayriþahsî aþký anlatan bu mektup 1836 
yýlýnýn son günü yazýldý. Bu sýrada 
Stankeviç'in babasý Moskova'ya gelmiþti. 
Fakat hiç kimse karar vermek için acele eder 
gibi deðildi; Stankeviç'in babasý bir ay sonra 
malikânesine döndü ve oradan, esrarengiz 
bir þekilde, böyle önemli bir konuda 
kardeþine danýþmasý gerektiðini bildirdi. Bu 
arada Stankeviç ile Lyubov arasýndaki 
mektuplaþma devam etti. Bu belirsizlik, 
arkadaþýna olan güveni ve sabrý sonsuz olan 
Mihail dýþýnda herkesin sabrýný taþma 
noktasýna getirmiþti. Stankeviç sonunda 



babasýnýn onayýný alıp Lyubov'u resmen 
istediðinde daha Nisan sonuna yeni 
gelinmiþti. Stankeviç'in isteði derhal kabul 
edildi. Premukhino, rahat bir nefes almýþtý. 
Mihail zaferi kazanmýþtý. Yýllardýr ilk kez, 
tüm Bakunin ailesinin hep bir aðýzdan onay 
vererek birleþtiði bir olay yaþanýyordu. Ama 
þu kaderin cilvesine bakýn ki, son dýþsal 
engelin ortadan kaldýrýlmasý, gerçek 
trajedinin baþlangýcýnýn da iþareti oluyordu - 
bu trajedi, koþullardan deðil, karakterden 
kaynaklanýyordu.  

 
 
s.53 
 
 
Mart'ýn ortasýnda, niþandan iki hafta 

önce, Nikola, Lyubov'a bir mektup yazarak, 
hasta olduðunu ve "tek kurtuluþunun 
Karlsbad'a gitmek" olduðunu bildirdi. Hasta 
olduðu doðruydu. Sürekli ateþinin 
yükselmesi, ýsrarlý öksürük, boynundaki ve 
baþýnýn arkasýndaki aðrýlar, onu üç yýl sonra 
ölüme götürecek olan tüberküloz 
hastalýðýnýn belirtileriydi. Fakat bu krizler, 
arkadaþlarý tarafýndan, fizikî 
rahatsýzlýðýndan çok daha fazla ciddiye 
alýnan ruhsal bunalýmlarýyla ayný zamana 
rastgeliyordu, hatta belki de kýsmen bunun 
ürünüydü. Stankeviç, eyleme yönelik her 
atýlýmý felç eden bir misyon bilincinden 
muzdarip, "düþüncenin belirsizliðinin" 
merhametine kalmýþ, kronik irade zayýflýðý 
gösteren o romantik Hamlet'lerden biriydi. 
"O, her türlü kiþisel mutluluðu, 
misyonundan bir uzaklaþma olarak görür" 
diye yazýyordu, o sýrada, onun hakkýnda 
Belinski, "ve her insanî baðýn ayaðýna köstek 
olduðunu düþünür." Babasýnýn gecikme ve 
duraksamalarý, yalnýzca onun yüreðindeki 
kararsýzlýðýn mükemmel bir yankýsýydý. 
Lyubov'a aþkýný itiraf ettiði zaman, bu ahlâkî 



yükümlülük kararýný sarstý, kafasýný 
karýþtýrdý. Resmî niþanlýlýlýða doðru gitmek 
onu tam bir yýkýma sokmuþ ve iflah olmaz 
bir þekilde, duygularýnýn, niþanlýlýða, sonuç 
olarak romantik evliliðin önþartý olan ulvî ve 
tutkulu aþka uygun olmadýðýna ikna etmiþti. 
Bu sonucu kendine ifade etmeye pek cesaret 
edemedi. Karlsbad'a yapýlacak bu yolculuk, 
þerefiyle ne bozup atabildiði, ne de yerine 
getirebildiði bir niþanlýlýktan acýsýz bir 
þekilde kaçma fýrsatýný veriyordu; bu 
yolculuða, hem bedence saðlýðýna 
kavuþabilmek, hem de kafasýný dinlemek için 
dört elle sarýldý.48 

 
 
 
s.54 
 
 
Stankeviç'in her yaptýðýný onaylayan 

Mihail, bu projede eleþtirecek hiçbir þey 
bulmadý. Tek üzüntüsü, yurtdýþýnda ona 
arkadaþlýk etmesini saðlayacak gerekli 
paradan yoksun olmasýydý. Premukhino'ya 
bu konuyu çýtlattý. En büyük oðlunun 
doðuþtan kötü olduðuna inanan Alexander 
Bakunin, hiç duraksamaksýzýn, Stankeviç'in 
yurtdýþýna yapacaðý yolculuðun iki gencin 
bir tertibi olduðu sonucuna vardý ve 
Stankeviç'e, Lyubov'dan uzaða gittiði için 
deðil, ama Mihail'i, baba parasýyla "dünyayý 
dolaþmaya" teþvik ettiði için azarlayan 
kýzgýn ve sert bir mektup yazdý. Yalnýzca 
Varvara, Stankeviç'in niçin Lyubov'la evlenip 
onu da Karlsbad'a yanýnda götürmediðini 
sorarak tereddütünü ifade etti. Fakat bu 
gayet doðal sorunun yanýtý yoktu. Aðustos 
1837'de, Stankeviç, niþanlýsýný ziyaret 
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edecek zaman bulamadan, tek baþýna, 
Almanya'ya hareket etti.49  

Mihail'in daha o zamandan, Stankeviç'in 
Lyubov'la asla evlenmeyeceðini bilip 
bilmediði kesin deðildir. 1837 sonbaharýný 
Premukhino'da geçirdi; kýz kardeþine 
gösterdiði özel ilgi, Lyubov'un trajik 
durumunun bir ölçüde bilincinde olduðunun 
ve belki de kendisini de dolaylý olarak bu 
durumdan sorumlu gördüðünün belirtisi 
olarak ele alýnabilir.  

 
Daha önce hiç bu kadar yakýn olmamýþtýk (diye 
yazar Lyubov, Mihail Kasým ayýnda oradan 
ayrýldýðýnda). Birbirimizi daha iyi tanýdýk ve sevdik. 
Artýk onunla konuþmaya korkmuyordum; öylesine 
nazik, öylesine anlayýþlýydý ki. Ýtiraf edeyim ki, 
eskiden elimde olmadan ondan çekinirdim. 
Çevresindeki her þey öylesine fýrtýnalýydý ki, bu 
benim üzerimde korkunç bir etki yapardý. Ayný 
fikirde olsam bile, onunla sohbet etmeye çekinirdim. 
Bu bende büyük üzüntüye yol açardý. Fakat artýk 
her þey çok farklý! Onunla sohbet etmek beni 
öylesine yatýþtýrýyordu ki, þimdi burada olmadýðý 
için çok üzgünüm.  
 

Niþanlýlar arasýndaki bu gerçek dýþý 
mektuplaþma kýþ boyunca devam etti. Ama, 
Stankeviç'i, tedavi için bir Alman kaplýcasýna 
sürükleyen ayný felaket, bu kez dirençsiz 
Lyubov'u da vurdu. Rusya'nýn daha þiddetli 
ikliminde hastalýk korkunç bir hýzla ilerledi 
ve 1838 ilkbaharýnda o artýk, ölümün 
eþiðinde bir kadýndý. Mihail, yaz için bir kere 
daha Premukhino'ya geldi, Lyubov'un son 
aylarýnda onun yanýnda bulundu. Yýllar 
sonra, Mihail, bir gün erkek ve kýz 
kardeþleriyle birlikte onun en sevdiði aðacýn 
yanýnda nasýl havaî fiþek patlattýklarýný, 
Lyubov'un bu sahneyi görmesi için bir 
arabayla nasýl getirildiðini, Premukhino'nun 
o bildik þenliðinin son anlarýndan birine 
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tanýk oluþunu sevgiyle hatýrlayacaktýr. 
Haziran'da, Lyubov, niþanlýsýna son 
mektubunu yazdý. Aðustos'ta, Stankeviç'in 
Rusya'dan ayrýlýþýndan tam bir yýl, ikisinin 
son buluþmalarýndan iki yýl sonra öldü.50

  
 
 

           *          *         * 
 
 
s. 55 
 
 
 Lyubov Bakunin'in yaþamý ve ölümü, 

neredeyse bir azizenin Hristiyan 
alçakgönüllülüðünün ve teslimiyetinin 
örneði olarak deðerlendirilmeyi hak eder. 
Varvara da çok dindardý. Ama onun 
dindarlýðý farklý türdendi. Genç kýzlýðý 
sýrasýnda, babasýnýn bir keresinde ona, 
"isterik akýlsýz kýz" demesine yol açan, dinsel 
duygularýn yol açtýðý sürekli krizler yaþardý. 
Onun inancý, Lyubov'un ortodoks doktrini 
sessiz sedasýz kabulleniþinden oldukça 
farklý, mistik ve tutkulu karakterdeydi. 
Yirmi iki yaþýnda Dyakov'la geleneksel ve 
aþksýz bir evlilik yapmasý, bu yüzden daha da 
þaþýrtýcýdýr. Ondan yaþça oldukça büyük olan 
Dyakov, cana yakın, pek bir özelliði olmayan 
ve sýkýcý bir insandý; Varvara'nýn onun 
evlenme talebini kabul etmesi, ailevî görev 
sunaðýnda kendini kurban etme bilincinin 
bir örneði gibidir. Bu evliliðin baþlangýcý, 
belki de Varvara'nýn daha sonraki dönemde 
kocasýyla fizikî iliþkiye karþý gösterdiði 
nefretin habercisidir. Kasým 1835'de 
kocasýna bir erkek evlât doðurdu; bu ona, o 
kýþýn bütününü ailesiyle birlikte geçirmesi 
için makul bir mazeret saðladý. Mihail, 

                                        
50
 Kornilov, Molodye Gody, ss. 317-18, 321-2; Sobranie, 

ed. Steklov, iii. 151, 250.  



Mayýs 1836'da Premukhino'ya geldiðinde 
hâlâ oradaydý.51 

Mihail'in, bu "uygunsuz" evliliðe ilk karþý 
çýkýþý, heyecanlý bir gencin, çekicilikten ve 
sevimlilikten yoksun eniþtesine duyduðu 
normal bir hoþnutsuzluktan fazla bir anlam 
ifade etmemekteydi. Ama artýk Fichte, ona 
hayatýn gerçek anlamýný göstermiþ, 
Varvara'nýn Dyakov'la iliþkisi daha derin, 
kozmik bir anlam kazanmýþtý. Bu iliþki, 
dýþsal dünyanýn günlük geleneksel 
yükümlülükleriyle, içsel yaþamýn dayattýðý 
ruhsal derinlik arasýndaki ebedî çatýþmanýn 
klasik bir örneðini ortaya koymaktadýr. 
Mihail artýk anlamýþtý ki, Varvara'nýn 
evliliði, bir zamanlar düþündüðü gibi 
yalnýzca yanlýþ bir karar deðil, fakat, onun 
yüksek kiþiliðine karþý iþlenmiþ bir günah, 
hayattaki kutsal misyonuna bir ihanetti. O, 
bu günahtan, ancak acý çekerek ve anne 
olarak kurtulabiliyordu. O tutkulu 1836 
yazý, Mihail'in kýz kardeþleri üzerindeki 
moral nüfuzunun zirve noktasýna 
vardýðýnda, Varvara da kendi durumu 
hakkýndaki bu görüþü tamamen kabul 
etmiþti. Kocasýna geri dönmesi için artýk 
hiçbir neden kalmamýþtý.  

 
 
s.56 
 
 

Yönelimimden uzaklaþtým (diye yazýyordu o 
günlerde). Okþamalarýyla beni kirleten yabancý bir 
adamýn hayatýma girmesine izin verdim. Ama 
kalbimdekileri bilen Tanrý, benim zayýflýðýmý 
esirgedi. Acý çekerek günahlarýmdan arýndým; 
doðurduðum çocuðumla yeni bir hayata baþladým.  
 

Arkadaþlarýnýn felsefî bakýmdan 
aydýnlanmalarý için kýz kardeþlerinin özel 
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iliþkilerini izleme alýþkanlýðýna sahip olan 
Mihail, bu durumun en ufak ayrýntýlarýný 
Belinski'ye bildiriyordu. Belinski, 
Varvara'nýn "günah"ý konusunda çabucak 
ikna oldu; Premukhino'dan ayrýldýktan 
hemen sonra, Varvara'dan, "zayýf, düþkün bir 
yaratýk" olduðunu itiraf eden ve Belinski'ye, 
onun gibi hak etmeyen birisine yüksek bir 
düþünceyi aktardýðý için teþekkür eden bir 
mektup aldý.52 

Varvara Dyakov'un öyküsü, belki de, bu 
hýrslý genç romantiklerin tutkularýnýn ve 
filozoflarýn soyut standartlarýna 
yöneliþlerinin derecesini ortaya koyan en 
mükemmel örneði oluþturur. Mihail'in 
Premukhino'da kurduðu "Fichteci uyum"un 
1836 sonbaharýnda çökmesi ve Mihail'in de 
çekip gitmesi, ürününü derhal Varvara'nýn 
kocasýna karþý tavrýnda gösterdi. Dýþsal 
gerçeklik bir kere daha galip gelmiþti. 
Mihail'in öðretmenliði altýnda geçen yazýn 
coþkusuyla Varvara, kendi ruhunun 
fonksiyonlarý sayesinde ve kendini daha 
yüksek bir göreve hazýrlayarak her þeyin 
üstesinden gelebileceðini sanmýþtý. Ama 
þimdi Dyakov'un ihmal edilemeyecek bir 
gerçeklik olduðunu görüyordu. Evliliðinin 
fiyaskosundan dolayý kocasýný suçlarken de 
çok dürüsttü, çocuðunun babasýna tamamen 
kayýtsýz kalýrken de çok insandý. Kendi 
acýlarý, kefaletinin aracýydý. Ama kendi 
acýsýný ondan çýkartmasý doðru muydu? 
Ocak ayýnda, Mihail'in ayrýlýþýndan iki ay 
sonra, Dyakov'a, kocasýna karþý yaptýðý 
hatalardan dolayý affýna sýðýnan ve "dini için 
her þeyi feda etmeye" hazýr olduðunu ifade 
eden acý ve endiþe dolu bir mektup yazdý. 
Eve dönüþü konusunda sessiz kalmýþtý; 
mektuptaki bu belirsizlik, yüreðinin zýt 
duygular içinde nasýl yalpaladýðýný ortaya 
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koymaktadýr. Fakat bu kadarý bile, durumu 
Moskova'da öðrenen Mihail'in öfkeye 
kapýlmasý için yeterliydi. O sýrada derin bir 
felsefî umutsuzluða gömülmüþ bulunuyordu. 
Fakat, kýz kardeþinin kalbindeki herhangi 
bir rakibe duyduðu kýskançlýk her 
zamankinden de fazla alevlenmiþti. Kaleme 
kâðýda sarýldý ve Varvara'ya, mektup 
dosyasýnda yer alan en kýzgýn mektuplardan 
birini yazdý. Dyakov'u, "iþe yaramaz bir insan 
görünümündeki bir hayvan" olarak 
nitelendirdi; kýz kardeþini, "ona geri dönerse 
çok gözyaþý dökeceði, ama son piþmanlýðýn 
para etmeyeceði" noktasýnda uyardý ve þu 
tutkulu sözlerle baðladý:  

 
 
s.57 
 
 

Varvara, aþktan feragat etmek bir suçtur; ve sen bu 
suçu iþlemek istiyorsun. Bir hayvanla yaþamak için 
kendini insan yaþamýndan tamamen ayýrmýþ 
oluyorsun... 
 
Varvara, doðru söylediðime seni ikna etmek için ne 
yapmam gerektiðini söyle bana. Caným, 
yapabileceðim hiçbir þey yok, içime kapanmaktan 
baþka yapacak hiçbir þey. Seni nasýl sevdiðimi 
bilmiyorsun, yalnýzca beni dinlemen için neler 
yapabileceðimi bilemezsin. Varvara, Varvara, 
allahaþkýna kendini mahvetme.53  
 

Ama bu sefer Mihail yayý fazla germiþti. 
Bu mektup, Mihail'in gençliðini karakterize 
eden ve Belinski'ye de acý vermiþ olan, 
kiþisel iliþkilerdeki duyarsýz acýmasýzlýðýn da 
ötesindeydi. Varvara, Mihail'in,  kocasýna 
karþý yükümlülüklerini kesin bir dille inkâr 
eden ve Dyakov'u acýmasýzca "hayvan" olarak 
tanýmlayan sözleri karþýsýnda þok oldu ve 
irkildi. Tam tersine, evli olduðu erkeðe karþý 
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net bir görevi olduðuna karar verdi - bu, 
"Dyakov'u hayata ve mutluluða geri 
döndürecek ve onun kalbini gerçeðe açacak" 
bir görevdi; bu görevin yerine getirilmesi 
için, 1837 ilkbaharýnda Dyakov'u 
Premukhino'da kalmasý için çaðýrdý. Ne var 
ki, eski uyuþmazlýk kendini ortaya koymakta 
gecikmedi. Dýþtan bakýldýðýnda, Dyakov'un 
tavrý mükemmeldi. Varvara'nýn her türlü 
isteðini kabul etti, onunla "kardeþ gibi" 
yaþamaya da itiraz etmedi, alçakgönüllü bir 
adanmýþlýkla ona her türlü saygýyý gösterdi. 
Fakat þurasý çok açýktý ki, Varvara'nýn 
kendisine sunduðu "annece özen ve þefkatin" 
yerine, onun kafasýnda hâlâ "dünya zevkleri" 
vardý, onun gözünde bu deneme devresi, 
yalnýzca, karýsýnýn onun evine ve yataðýna 
dönüþünün baþlangýcýydý. Dyakov gittikten 
sonra, Varvara, Mihail'e baþarýsýzlýðýný itiraf 
eden dokunaklý ve acýlý bir mektup yazdý. 
Öyle karmaþýk bir ruh hali içindeydi ki, ne 
kocasýyla birlikte yaþayabiliyor, ne de onu 
aklýndan çýkarabiliyordu. Tek umudu kaçýp 
gitmekti. Mihail, 1837 yazýnda 
Premukhino'ya gelince, çocuðun saðlýðýný 
bahane ederek yurtdýþýna gitme planlarý 
yapýldý, þimdi Hegel'e dalmýþ olan ve daha da 
büyük bir tutkuyla Berlin'i ziyaret etme 
düþleri kuran Mihail, ona refakat edecekti.  

 
 
s.58 
 
 
Varvara'nýn "içsel kurtuluþu" ("içsel" ve 

"dýþsal" arasýndaki karþýtlýk hâlâ Mihail'in en 
gözde kliþesiydi) artýk tamamlanmýþ 
oluyordu. "Dýþsal kurtuluþu" ise, baþta malî 
durum olmak üzere sorun olmaya devam 
ediyordu. Hesaplar, Varvara'nýn 
mücevherlerinin satýlmasýnýn, ancak 
kendisinin, çocuðun ve bakýcýnýn Karlsbad'a 
yapacaklarý yolculuðu karþýlayabileceðini 



gösteriyordu. Orada bir yýl boyunca, 2000 
rubleden daha az bir parayla yaþamasý 
mümkün deðildi. Tabii ki, Mihail'in tek 
kuruþu yoktu. Alexander Bakunin, 
Varvara'nýn kocasýna karþý tavrýný kesinlikle 
onaylamamakla birlikte, Varvara'nýn aile 
mirasýndaki payýndan 1000 ruble vermeye 
ikna oldu. Cana yakýn ve zayýf iradeli Dyakov 
ya da erkek kardeþi de muhtemelen geri 
kalan parayý karþýladýlar. Belki Varvara bu 
parayý, müzik dersleri vererek ya da çocuk 
hikâyeleri yazarak geri ödeyebilecekti.54 

Alexander Bakunin, kýz kardeþiyle 
yurtdýþýna bu geziyi Mihail'in planladýðýný 
ilk kez farkettiðinde, pazarlýklar bu 
minvalde sürüp gitmekteydi. Bunu 
keþfetmek, yaþlý adamýn öfkesini yeniden 
tutuþturdu. Ailenin baþýna gelen her 
kötülükte büyük oðlunun parmaðý olduðunu 
bir kere daha görmüþtü. Aralýkta, o sýrada 
Moskova'ya geri dönmüþ olan Mihail'e, uzun 
bir mektup döþendi (bu mektubun karýsýnýn 
el yazýsýyla yazýlmýþ olmasý, artan 
rahatsýzlýðýnýn iþaretidir) ve bütün 
þikayetlerini tek tek sýraladý. Mihail, 
çocuklarla ebeveynler arasýnda düþmanlýk 
tohumlarý ekiyor ve çocuklarýn babalarýna 
olan inancýný yýkýyordu.  Kýz kardeþlerinin 
beynini, "Hristiyanlýk kýlýðýna girerek 
kendini saklayan Saint-Simonizmin o habis 
safsatalarýyla" yýkayarak onlarý ifsad 
ediyordu. Erkek kardeþlerini okuldan 
kaçmaya teþvik etmiþti. Varvara'nýn, 
serbestçe seçtiði kocasýna olan aþkýný 
öldürmüþ, onu, kocasýndan ayrýlmasý için 
kýþkýrtmýþtý. Sonuç olarak, Alexander 
Bakunin, Mihail'e, ya "gerçek bir Hristiyan 
oðul" olmasýný ya da Premukhino'ya yaptýðý 
"felsefî ziyaretlere" bir son vermesini kesin 
bir dille hatýrlattý. Premukhino'da durum bir 
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kere daha gerginleþmiþti. Kýzlar, doðru ya 
da yanlýþ, babalarýnýn, Dyakov'un, 
Varvara'nýn yolculuðunu veto etmesini 
teþvik ettiðine, hatta, çocuðunun ondan 
alýnacaðý tehdidini savurarak Varvara'yý 
kocasýna geri dönmeye zorladýðýna 
inanýyorlardý. Muhtemelen kararlýlýðýný 
göstermiþ para kesesinin iktidarýnýn 
farkýnda olan Mihail, bir kere daha uzlaþma 
taktiklerine baþvurdu. Yýlýn son günü, 
Premukhino'ya deðil, hâlâ bekâr iki 
teyzesinin yaþadýðý Kozitsino'ya doðru yola 
çýktý. Oradan, ebeveynlerine devasa 
uzunlukta bir mektup yolladý (orijinali 
elimizde bulunmamaktadýr, ancak 
tamamlanmamýþ müsveddeleri otuz basýlý 
sayfadan fazla tutmaktadýr); bu mektupta 
hayatýný ve çocukluðunun ilk aþamalarýndan 
itibaren babasýyla iliþkilerini gözden geçirdi. 
Mektup, sevgi dolu sözcüklerle kaleme 
alýnmýþtý, Kutsal Kitaptan bol bol alýntýlar 
içeriyor ve ebeveynlerinden, "çocuklarýna 
olan sevgilerini onarmalarını, ahengi 
yeniden kurmalarýný ve Varvara'yý 
kurtarmalarýný" talep ederek son 
buluyordu.55 

 
 
s.59 
 
 
Bu arada Mihail, kendi yolculuðuna 

gerekli parayý bulmak için çýrpýnýyordu. 
Umudu Stankeviç'deydi. Stankeviç, 
Aðustos'ta Almanya'ya hareket etmeden 
önce, Mihail'in 1000 ruble tutarýndaki 
borçlarýný ödeyeceðine, Karlsbad'a yapacaðý 
yolculuðun masrafýný karþýlayacaðýna ve ve 
orada kaldýðý bir yýl boyunca kendisine 1500 
ruble vereceðine söz vermiþti. Tek sorun, 
Stankeviç'in, son derece cömert bir insan 
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olan babasýndan bu kadar yüklü bir miktarý 
isteme konusunda vicdanen rahat 
olmamasýydý. Rusya'dan ayrýldýðýndan beri 
bu vicdanî rahatsýzlýk daha da ýsrarlý bir hal 
almýþ gibi görünüyordu. 1838 Þubat'ýnda, 
Berlin'den Mihail'e yazdýðý bir mektupta, 
yalnýzca 2000 ruble, hatta "belki de daha az" 
verebileceðini bildiriyor ve ona hiç de hoþ 
olmayan bir þekilde, "daha ekonomik 
yaþamasýný" salýk veriyordu. Mart'ta gelen 
bir mektup ise, daha net ve cesaret kýrýcýydý. 
Ortada baþka bir velinimet de 
gözükmüyordu, bu durumda Mihail, ister 
istemez yolculuðunu ertelemek zorunda 
kaldý.56 

 
 
s.60 
 
 
Ýlkbaharda Premukhino'da bir geliþme 

meydana geldi. Alexander Bakunin 
yumuþadý ve Varvara'nýn yolculuðu için onay 
verdi, gerçi bu sonuca, Mihail'in duygusal 
mektubunun mu, yoksa kýz kardeþine 
refakat etme niyetinin geçersizleþmesinin mi 
daha büyük bir etki yaptýðý bilinmemektedir. 
Dyakov'un erkek kardeþi büyük bir 
cömertlik göstererek yol masrafýnýn esas 
bölümünü karþýladý. Dyakov, bunu, karýsýna 
ve oðluna, Karlsbad'a kadar refakat edip 
ardýndan Rusya'ya dönme koþuluyla yaparak 
kendi onurunu da kurtarmýþ oldu. Fakat son 
anda, belki de bir koca olarak gösterdiði 
müsamahanýn sonucunda düþtüðü saçma 
durumu farkettiði için, Haziran ortasýnda 
Lübeck'e doðru yola çýktýklarý Petersburg'da 
onlarý uðurlayıp geri döndü. En azýndan 
Varvara'nýn "kurtuluþ"unu saðlamýþ olan 
Mihail Rusya'da kaldý, ama bu zafere 
raðmen, Varvara'ya eþlik etmek için gerekli 
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parayý bulamadýðýndan müthiþ bir hayal 
kýrýklýðý içindeydi.  

Mihail'in, kýz kardeþinin ardýndan 
"vadedilmiþ topraklara" gitme hedefini 
gerçekleþtirmesine daha iki yýl vardý. Fakat 
bu noktada, 1837 yýlýnýn baþýna, Mihail'in, 
Belinski'nin Premukhino'ya yaptýðý ziyaretin 
sonuçlarýndan uðradýðý hayal kýrýklýðýyla ve 
umutsuz ruh haliyle yaþamakta olduðu 
Moskova'daki günlerine dönmek 
gerekmektedir.57 

 
 
 
 
s.61 
 
 
 

                6. Bölüm 
 
 
   Hegel ve Belinski 
 
 
 
1837 yýlýnýn ilk aylarýnda Stankeviç 

çevresinin önde gelen üyelerini bir kasvet 
basmýþtý. Stankeviç, Lyubov'la iliþkisinin yol 
açtýðý vicdanî rahatsýzlýkla boðuþuyordu. 
Belinski, Premukhino'yu ziyareti sýrasýnda 
uðradýðý aþaðýlanmanýn ve  Telescope'un 
yayýnýna son verilmesiyle ihtiyaç içinde kalýp 
arkadaþlarýnýn sýrtýndan geçinmenin verdiði 
kendini deðersiz bulma duygusuyla acý 
içinde kývranýyordu. Mihail, herhangi 
birisinden borç aldýðý için baþka zamanlarda 
olduðundan daha fazla vicdan azabý çekmese 
de, felsefî bakýmdan özgüveninin 
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çökmesinden büyük acý çekiyor, düþünce ve 
davranýþý için artýk saðlam bir temel 
kalmadýðýný düþünüyordu. "Dýþsal 
dünya"sýnýn "düþlerden ve deyimlerden" 
baþka bir þey ifade etmediðini, "içsel 
dünya"sýnýn ise "fakir ve sýð" olduðunu 
kavramýþtý. Kuþkuculuk, geçen yazýn 
"sýnýrsýz inanç"ýndan intikamýný alýyordu. Kýz 
kardeþlerine olan duygularý bile, "pek 
önemsiz, pek deðersiz, çok sýnýrlý" 
görünmeye baþlamýþtý, ona öyle geliyordu ki, 
onlar için duyduðu aþk, fantazi ve ilüzyon 
dünyasýna ait bir þeydi. Ama Mihail'in 
doðasý, kötümserliðe saplanýp kalamazdý. 
Madem ki ortada felsefî bir felaket vardý, o 
halde bu, felsefî bir çareyi de getirecekti. 
Stankeviç çevresi, Fichte'den Hegel'e 
yöneldi.58  

Stankeviç, ilk kez Hegel'i incelemeye 
giriþtiðinde Kasým öncesiydi;  Mihail'in kýz 
kardeþlerine yazdýðý mektuplarda Hegel ismi 
ilk kez Þubat 1937'de görülmektedir. Mihail, 
neredeyse daha ilk göz atýþta bu yeni 
doktrinin þu andaki huzursuzluðunun 
çözümünü içerdiðine karar verdi, bütün 
hýzýyla kendine güvenini kazanarak kýz 
kardeþlerine ve arkadaþlarýna bu çözümü 
övmeye baþladý. Hegel'den, insanlýðýn üç 
aþamalý bir geliþmeden geçtiðini öðrenmiþti 
- içgüdü dönemi, duygu dönemi ve düþünce 
dönemi. Geçen yýl, Fichte'nin rehberliðinde 
geçtiði dönem, duygu dönemiydi. Fakat, o 
zaman muzafferane bir þekilde kurduðu 
duygularýn uyumu geçici ve aldatýcýydý, 
çünkü bu yalnýzca içsel ve ruhsal bir 
uyumdu ve gerçeklikle baðlantýsý yoktu. Bu, 
insanlýðýn eðitiminde kadýnsal döneme 
tekabül ediyordu. Fakat insanlýk dünyaya 
açýlmalýydý. Ýçsel uyum, "tezat fýrtýnalarýna" 
açýlmalý, acýlarla sürüklenen insaný yok 
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etmeli, düþüncenin yardýmýyla onun yeniden 
doðuþunu saðlamalýydý. "Düþüncenin 
uyumu", içsel kendilikle dýþsal realite 
arasýndaki barýþý saðlýyordu. Mihail, 
hayatýnda ilk ve son kez düþüncenin gücüne 
inanç besliyordu. "Düþünmek, düþünmek, 
düþünmek - iþte bu zorunludur," diyordu kýz 
kardeþlerine, gerçi bunu söylerken 
Almancadaki "düþünce" ile Fransýzcadaki 
"akýl yürütme" arasýnda büyük farklýlýk 
olduðunu ve düşüncenin kesinlikle akıl 
yürütmeden üstün olduðunu izah etmeye 
özen gösteriyordu - ondokuzuncu yüzyýl 
onsekizinci yüzyýldan ne kadar üstünse o 
kadar üstün.59 

 
 
s. 62 
 
 
Nisan'da çevre daðýldýðýnda, ne Mihail, 

ne de arkadaþlarý, Hegelci bilim hakkýnda 
yüzeysel bilgilerin ötesinde bir bilgiye 
sahiplerdi. Stankeviç, sonbaharda yurtdýþýna 
yapacaðý yolculuða hazýrlanmak üzere o yaz 
babasýnýn malikânesine gitti. Ciðerleri zayýf 
olan Belinski de, Kafkasya'ya. Mihail de, 
Haziran'da Premukhino'ya döndü. 
Varvara'nýn "kurtuluþu" için verilen 
mücadeleden fýrsat buldukça, kendini o 
zahmetli Hegel incelemesine verdi; o yýla ve 
sonraki yýla ait defterleri bu konuda yaptýðý 
okumalarýn kýlý kýrk yaran notlarýyla 
doludur. Hegel'in mantýk sistemi üzerine bir 
özet metin yazdýktan sonra, Ruhun 
Fenomenolojisi’ne baþlayarak, bu konuya 
tamamen hakim olma çalýþmasýna giriþti. 
Bunun çok zor bir iþ olduðu ortadaydý, daha 
ilk adýmda bunu býrakarak Ansiklopedi'ye 
baþladý. Burada, Mihail'in, önsözde ilk kez 
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okuduðu ve Rusya'da olsun, baþka yerlerde 
olsun çok tartýþýlan o ünlü cümle yer 
alýyordu: "Akýlcý olan gerçektir ve gerçek 
olan akýlcýdýr." Fakat, Mantýk üzerine olan 
bölüm bitmeden önce, Ansiklopedi'nin 
analizi kesintiye uðradý; Mihail, Dinin 
Fenomenolojisi üzerine konferanslara geçti, 
ancak üç ay sonra, Ansiklopedi ve 
Fenomenoloji'nin baþlangýcýna geri döndü.  

 
 
s. 63 
 
 
Bu sistematik olmayan giriþimler, bu 

hýrslý havarinin kendine dayattýðý görevi 
yerine getirmekte ne kadar zorlandýðýný 
yeterince göstermektedir. Aslýnda, önüne 
gelen her þeyi okuyan ve fevkalâde çabuk 
kavrayan bir beyne sahip olan Mihail, 
normal bir öðrenci deðildi. Hegelci sistemi 
kavramanýn üstesinden hiçbir zaman 
gelemedi. Ondan ruhsal ihtiyaçlarý için 
gerekli olanlarý alýp benimsedi. Fichte'nin 
romantizmi onda olumsuz sonuç vermiþti, 
çünkü bu felsefe dýþsal realitenin inkârýný 
gerektiriyordu; oysa realite ihmal edilmeye 
gelmezdi. Hegel ise, realiteyi kabul etmekle 
kalmýyor, tüm felsefesini onun üzerine 
dayandýrýyor, gerçekle ideali muzafferane bir 
þekilde birleþtiriyordu. Özünde kaybedilmiþ 
bir þey yoktu. Hegel'in romantizmi, 
Fichte'nin romantizminden daha inceydi ve 
ondan daha az derin deðildi.  

 
Kötü olan bir þey yok (diye yazýyordu Mihail Hegelci 
defterine). Her þey gayet Ýyi. Yanlýzca sýnýrlýlýk 
kötüdür, ruhsal bakýþýn sýnýrlýlýðý. Ruhun hayatý, 
tüm varlýðý oluþturur; her þey Ruhla girer; Ruhun 
ötesinde hiçbir þey yoktur. Ruh, mutlak bilgi, 
mutlak özgürlük, mutlak aþk ve sonuç olarak 
mutlak mutluluktur. 
 



Hegel, realiteyi tanýyarak, insanýn 
kutsiyetine romantik bir baþlangýç yapmayý 
garanti altýna almýþtýr.60 

Mihail'in Hegelci gençlik dönemi, 
Belinski'nin adýyla kopmaz bir þekilde 
baðlýdýr. Ýçinde doðduðu romantik çaða 
gereken saygýyý gösterse de Belinski, mizaç 
ve alýþkanlýk bakýmýndan, Mihail gibi bir 
romantik deðildi. Varlýðýn en yüksek hedefi 
olan içsel varoluþu ortaya çýkaracak 
herhangi bir aristokrat inancý beslemek için, 
fazlasýyla görmüþ geçirmiþ, fazlasýyla 
mücadele etmiþ bir insandý. Geçici olarak da 
olsa, Premukhino'da, "Fichteci uyum" 
tarafýndan baþtan çýkarýlmýþtý; sonra da 
Mihail'e, kendisini "Fichteci soyutluða" 
bulaþtýrarak, ilk kez kafasýnda, "gerçekliðin 
ve varlýðýn deðerini" yýktýðý için serzeniþte 
bulunmuþtu. Fichte'den Hegel'e geçiþ, 
Belinski'yi bir kez daha ortaya çýkarttý. 
Almancayý bilmemesi hâlâ onu, aklýn 
kaynaklarý konusunda ikinci el bilgilerle 
sýnýrlýyordu. Fakat, Hegelci sistemin anahtar 
sözcüðü olan "realite"yi büyük bir hýrsla 
kapmýþtý; Mihail, doðaçtan gelen eðiliminin 
yolunu izleyerek, Hegel'de daha soylu ve ulvî 
bir romantizmi bulurken, Belinski - 
karakteristik olarak - onda, Fichte'nin 
romantik ilüzyonlarýna karþý tutarlý bir 
saðduyunun dayanaðýný keþfetmiþti.61 

 
 
s.64 
 
 
Böylesine farklý iki karakter arasýnda 

çatýþma kaçýnýlmazdý. Aslýnda bu çatýþma, 
uzun süre ertelenmiþti. Premukhino'da 
geçirdiði haftalar sýrasýnda Mihail'in 
mütecaviz ve izahý güç muamelesine maruz 
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kalan Belinski, dargýnlýðýný açýkça belli 
edemeyecek kadar alçakgönüllü ve çekingen 
bir insandý. Moskova'da yeniden bir araya 
geldiklerinde, iliþkilerini belirleyen, her 
ikisini de etkisi altýna almýþ kasvet ve 
deprasyon ruh hali olmuþtu. Fakat ortada 
bir tartýþma yoktu; 1837 Haziran'ý sonunda, 
o sýrada Kafkasya'daki Pyatigosk'da bulunan 
Belinski'ye, ortak "düþüþ"lerinin nedenini 
teþhis etmeye çalýþan uzun bir mektup 
(mektup günümüze kalmamýþtýr) yazma 
ilhamý geldi. O sýrada Belinski'nin Hegel 
hakkýndaki bilgisi son derece yüzeyseldi. 
Buna raðmen, Hegel'in yardýmýyla ya da 
deðil, sorunun duygusal aþýrýlýkta ve "dürüst 
bir insan" olma görevine gereken dikkatin 
gösterilmemesinde yattýðýný keþfetmiþti. 
Mihail, bundan gereðince etkilenmiþ 
görünmüyordu. Onun aristokratik 
kibirliliði, Belinski'nin, iki eþit insan olarak 
ayný ruhsal deney hakkýnda fikir teatisinde 
bulunabilecekleri faraziyesi karþýsýnda bir 
ölçüde rencide olmuþtu. Mihail, artýk altý ay 
önceki "düþüþ"üyle ilgilenmiyordu. Kýsa bir 
gecikmeden sonra Belinski'ye gayet maðrur 
bir havada yazýp, Hegel'i inceleyerek 
"yeniden doðduðunu" bildirdi. Onun bu 
"yükseliþi asla bir daha düþüþe 
geçmeyecek"ti; böylece, hâlâ kuþku 
bataklýðýnda çýrpýnmakta olanlar üzerindeki 
üstünlüðünü ilân etmiþ oluyordu.62 

Bu mektup, Belinski'yi, ilk kez Mihail'in 
dominasyonuna karþý isyana teþvik etti. 
Mihail'in kendisine karþý tavrýnýn (bunu bir 
önceki sonbahar Premukhino'da da 
yapmýþtý), "sevgiden uzak bir hor görme" 
olduðunu keþfetmenin acýsýyla kývrandý. 
Mektubun bütün tonu, hatta okunaksýz 
yazýsý ve imla hatalarýna önem vermemesi, 
onun kendisine karþý saygýsýzlýðýnýn 
göstergesiydi. Derhal bir mektup yazarak, 
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Mihail'in, iki ay sonra yazacaðý bir baþka 
mektupta ayrýntýlandýrdýðý durumunu enine 
boyuna ele aldý ve þikayetlerini sýraladý. 
Mihail hâlâ Fichte günlerinde yaþýyor, "içsel" 
bir hayat sürdürüyordu; "içsel yaþamýn bu 
aþýrýlýðý" onu, "dýþsal" hayatýn "alçakça" 
karakteri konusunda kör ediyordu. 
Mihail'in, "kendisinin olmayan parayý 
harcama" ve arkadaþlarýndan ve 
arkadaþlarýnýn babalarýndan borç alma 
alýþkanlýðý, Belinski'ye, bu "alçaklýðýn" bir 
örneði olarak görünüyordu. Belinski, 
birisinden borç aldýðý zaman kendini 
aþaðýlanmýþ hissediyordu. Mihail ise, ne 
utanma ve vicdan azabý biliyor, ne de parayý 
geri ödemek için bir çaba gösteriyordu. 
Belinski, ona, Kont Stroganov olayýný 
hatýrlatýyordu. 1836 baþýnda, Moskova'ya ilk 
geldiðinde, Bakunin, Stroganov'dan, 
Almanca bir tarih ders kitabýný Rusçaya 
çevirme karþýlýðý bir miktar para almýþtý. On 
iki aydan fazla bir zaman geçtiði halde bu 
konuda hiçbir þey yapmamýþtý. Stroganov'un 
kendisine yükümlülüðünü hatýrlatmasý 
üzerine de, kitabý bölüm bölüm parçalamýþ 
ve arkadaþlarýna, kýz kardeþlerine, erkek 
kardeþlerine, kýsacasý önüne gelen, Almanca 
bilen kim varsa bölüþtürmüþtü - doðal 
olarak sonuç vermeyecek bir çareydi bu. 
Mihail, uçan kuþa borçluydu. Yurtdýþýna 
yapacaðý yolculuk için müthiþ paraya 
ihtiyacý vardý. Çalýþmayý kabul etmiþti. Ama 
kafasýna girmeyen bir þey varsa, o da bunu 
bizzat yapmasý gerektiðiydi. Hegel'e raðmen, 
Mihail, hâlâ, gerçekliði anlama konusunda 
bir yetersizlik içinde görünüyordu. "Sen ne 
dersen de," diye yazýyordu Belinski, "eðer 
dýþsal gerçeklikten özgür olmak istiyorsan, 
ona boyun eðmek zorundasýn."63 
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s. 65 
 
 
Bu mektuplar, beklenmedik bir þekilde, 

Mihail'in karakterinin yumuþak yanýna 
dokunmuþtu. Evet, filozoflarý ciddiye alma 
uðruna, "üçbeþ kuruþu" ödeyerek "dürüst" 
olma gibi deðersiz bir þeyi reddetmiþti. Ama 
Belinski konusunda vicdaný rahat deðildi; 
Kasým ayýnda, ona, Premukhino'dan, uzun 
bir "itiraf" yazdý. Bir anlýk bir samimiyet ruh 
hali içinde, kendi günahlarýnýn 
arkadaþýnýnkinden üç misli daha büyük 
olduðunu açýkladý. Belinski'ye karþý önceki 
sonbahar takýndýðý tutumun gizli nedeninin 
Tatyana'yý kýskanmasý olduðunu izah etti. 
Belinski, "derinden etkilendi ve 
heyecanlandý". Daima idolize ettiði (hatta, 
nefretle karýþýk bir hayranlýktý bu) bir 
insanýn kendinden aþaðý birisinin önünde 
(çünkü Belinski'nin kendini içten içe 
deðersiz görmesi hâlâ bütün gücüyle devam 
ediyordu) kendisini böylesine alçaltmasý onu 
son derece etkilemiþti. Bu, anlaþýlýr bir 
açýklama olarak, Belinski'yi yatýþtýrdý ve onu, 
Mihail'in, Premukhino'daki garip davranýþýný 
affetmeye sevketti. Son bir nokta olarak, 
belki de, düþünceleriyle, Bakunin ailesinin 
kýzlarýnı, aðabeylerinin kýskançlýðýný 
çekecek ölçüde etkileyebilmiþ olduðunu 
öðrenmek koltuklarýnýn kabarmasýna yol 
açmýþtý. Böylesine umut vermeyen bir 
þekilde baþlayan bu mektuplaþma etkili bir 
yatýþtýrýcý görevi görmüþ oldu. "Gerçeklik" ve 
"doðruluk" sorunlarý ise askýda kalmýþtý. 
Aralýk baþýnda, Mihail, Moskova'ya 
geldiðinde, iki adam arasýnda duygusal bir 
barýþ ortamý hakim olmuþtu. Bundan 
sonraki dört ay, arkadaþlýklarýnýn en yakýn 
dönemini yaþadýlar - yaklaþan fýrtýnaya bir 
mukaddemeydi bu.64 
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s. 66 
 
 

        *         *          * 
 
 
Bu birkaç aydaki dýþsal olaylar, çok az 

ve önemsizdir. Mihail, Moskova'ya 
döndüðünde, oðullarýna öðretmenlik 
yapacaðý Levashovlarýn þahane konaðýna 
yerleþti. Fakat hayatýný kazanmak için 
girdiði diðer bütün angajmanlar gibi bu da 
kýsa sürede baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Kendi 
anlatýmýna göre, Premukhino'yu çok özlemiþ 
ve Moskovalý arkadaþlarýndan ayrý yaþamaya 
dayanamamýþtý. Tam bir hafta süren 
öðretmenlikten sonra, hayatý dayanýlmaz 
bulmuþ ve kýþýn geri kalan kýsmýný geçirdiði, 
Belinski'nin katýna taþýnmýþtý. Ocak 1838'de, 
Varvara'nýn "kurtuluþu" amacýyla entrika 
çevirmek için Kozitsino'daydý. Þubat'ta, 
Beyerlerin kýr evine bir ziyarette bulundu; 
burada, normal, baðýmsýz kadýnlarýn 
ihtiyaçlarýna karþý duyarsýzlýðýnýn yol açtýðý 
bir diðer duygusal karmaşaya dahil oldu.65 

Bu ziyaretin büyük bölümü, Bettina von 
Arnim, Luther ve Goethe'nin Egmont‘unu 
birlikte okuyarak, uyum içinde geçti. 
Natalie'nin üç yýl önceki kara sevdasý artýk 
yok olup gitmiþti. Ama bu sefer Alexandra, 
bu tehlikeli yakýnlýðýn kurbaný oldu. Kýz 
kardeþinden daha samimi ve cesur olan 
Alexandra, ziyaretin son günü, Mihail'e 
aþkýný açýkça itiraf etti.  

 
 
 
s.67 
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Senin önünde, Tanrýnýn önünde durur gibi sessizce 
durdum (diye yazýyordu Alexandra, Mihail'e 
sonradan). O, bana bütün varlýðýmý vermiþti. Sen de 
belki benim ruhumu okuyabilirdin, fakat bana 
üzgün, öylece baktýn ve þöyle dedin: seni kabul 
edemem. 
 
Hakkýmda verilen hükmü okudum ve uzaklaþtým - 
göz yaþlarýmý görmeni istemedim. Ama senden 
uzaklaþamadým da. Geldim ve kapýnýn eþiðinde 
durdum, baþýmý göðsüne yaslamak istedim, elini 
tutmak, baþýný kendime doðru çekmek.   
 

Mihail, nedense, Alexandra'nýn 
dobralýðýndan, bir zamanlar Natalie'nin 
gösterdiði isterik patlamalardan daha az 
rahatsýz olur. Kaygýsýz bir havada (önceki 
gibi, her iki kýz kardeþe birden hitap 
etmiþtir) yanýt verir:  

 
Alexandra, benim kýskanç karým (Felsefeyi 
kastetmektedir) sana selâmlarýný yolladý ve bana, 
onu benim aþkýmdan yoksun býrakmaya kalkarak 
münasebetsizlik ettiðini sana söylememi tembihledi.  
 

Yine de, tutkulu mektuplaþmayý kesmek 
için bir sebep görmedi ve bir yýl sonra, hâlâ, 
Alexandra'ya, "içsel dünyasý"nýn bir "boþalým 
ve yanký"ya ihtiyaç duyduðunu ve bunu onda 
bulduðunu yazýyordu. Bu sefer, onun iç 
dökmeleri, sesini çok az duyduðu 
alçakgönüllü hayranýnýn içtenlikle dolu 
yüreðinden kopan acý bir çýðlýða sebebiyet 
vermiþti:  

 
Böyle bir kadýný anlamayacak mýsýn? Anlamayacak 
mýsýn, her an kendine karþý, kalbinin doðal 
eðilimine karþý silahlanmadýkça, seninle bu iliþkiyi 
yürütemeyeceðini? 
 

Ama bu yalnýzca geçici bir protestoydu. 
Mihail, amansýzdý; bu mektuplaþma Mihail, 
Rusya'dan ayrýlana kadar, tonunda gözle 



görülür bir deðiþme olmadan böylece devam 
etti.66 

Alexandra Beyer'in ani ilânýaþký, 
Mihail'in kalbindeki birkaç teli kýpýrdatmýþ 
ya da durumunun tuhaflýðýný farketmesini 
saðlamýþtý. Moskova'ya döner dönmez, 
gençlik yolu üzerine kilometre taþlarý gibi 
saçýlmýþ iliþkilerden birine daha girdi. 
Uzaktan kuzini olan Sophie Muravyev'le 
karþýlaþtý ve "içinde oldukça ciddi bir þeyler 
kýpýrdadý." Fakat kýz kardeþlerine, bu 
konudan Beyerlere söz etmemelerini, aksi 
takdirde "gürültü koparacaklarýný" söyledi. 
Bir ay sonra hâlâ, aþýk olup olmadýðýndan 
emin deðildi, çünkü insan, "tuhaf, ele avuca 
sýðmaz bir yaratýktý". Bir yandan da yarý 
alaylý bir þekilde, bir gün, "genç bir hanýmla 
birleþmeye karar verebileceðinden" söz 
ediyordu. Ama, hâlâ "gerçek aþk"tan uzaktý. 
Güzel Sophia'ya olan ilgisi sönünce, bir 
baþka Muravyev'in üç güzel kýzý ve daha da 
güzel olan Maria Voyekov gibi, o da 
unutuþun gayya kuyusuna atýldý. Mihail 
Bakunin'i ciddi olarak ele geçirebilecek 
hiçbir þey yoktu gerçekten.67 

 
 
 
s.68 
 
 
Bu fasýla anýnda, o kýþýn baþ iþi olarak, 

Belinski, Hegelci bilimin sýrlarýna vakýf 
olmaya giriþti. Kafkasya'dan döndüðünden 
beri, çevrenin bir diðer üyesi olan Katkov'la 
birlikte Hegel'i incelemeye baþlamýþtý. Ancak 
Mihail'in geliþiyle, baþka bir öðretmen 
aramaya gerek kalmadý. Mihail'in üstünlüðü 
yeniden kesin bir þekilde kurulmuþtu; iki 
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arkadaþ, haftalar boyunca, birbirleriyle ve 
Hegel'le sarmaþ dolaþ oldular.  
 
O günkü gibi (diye yazýyordu Belinski sonradan) bir 
sevgiyi bana karþý sende hiç görmemiþtim, 
karakterindeki o asaleti, ruhunun büyüklüðünü, 
hem içsel, hem dýþsal olarak tüm kiþiliðindeki 
þiirselliði, aslansý kaliteyi hiç görmemiþtim. O 
günlerin anýsý kalbimden hiçbir zaman çýkmayacak 
ve sen bende daima o halinle yaþayacaksýn. 
 

Mihail'in onun hakkýndaki takdir sözleri 
de, bir ölçüde lütufkârlýk týnýsý taþýmakla 
birlikte daha az samimi deðildi. "Benim 
Vissarion'um yeniden hayata döndü," diye 
yazýyordu, kýz kardeþlerine, Þubat'ta, "harika 
bir insan, büyük bir ruh."68 

Bu eþit olmayan arkadaþlýk, en yüksek 
noktasýna, 1838 Mart'ýnda ulaþtý. O ay 
içinde, liberal eðilimli bir matbaacý, o 
zamana kadar geleneksel ve reaksiyoner 
fikirleri savunmuþ olan Moskow Observer 
adlý terkedilmiþ dergiyi satýn aldý ve 
Belinski'ye derginin editörlüðünü teklif etti. 
Telescope kapandýðýndan beri herhangi bir 
gazetecilik iþinden ya da gelirinden yoksun 
olan Belinski, bu fikrin üzerine atladý; 
elbette Mihail de gazetenin düzenli 
yazarlarýndan olacaktý. Derginin, sonbaharý 
hatýrlatan sarý kapak rengi deðiþtirilip, 
umudun rengi yeþil yapýldý. Yeni yönetim 
altýnda çýkan ilk sayýda - tarihi Mart olmakla 
birlikte, Nisan ortasýnda ancak çýkmýþtýr - 
Mihail'in, Hegel'den yaptýðý üç makale 
çevirisi ve bu makaleler üzerine bir takdim 
yazýsý yer alýyordu. Bu makale, Mihail'in 
basýlmýþ ilk orijinal çalýþmasýdýr.  

 
 
s.69 
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Makale - Mihail'in yazarlýk hayatýnýn bu 

aþamasýnda kaçýnýlmaz olarak - Hegelci 
gerçekliðe bir methiyeydi.  Bir yýl önce kýz 
kardeþlerine yazdýðý mektuplar ve defterleri, 
Hegelci doktrinin romantik ve idealist 
özelliklerine tutkuyla vurgu yapýyordu. 
Fakat þimdi, "akýlsal gerçeklik" parolasýna 
duyulan coþku, Belinski'nin de etkisiyle, onu 
yeni ve þaþýrtýcý bir konuma sokmuþtu. 
Otorite, diye açýklýyordu, sonuç olarak, 
Reformasyon'da yýkýlmýþtýr. Descartes, 
ego'ya dayalý yeni bir felsefe kurmuþtur. 
Almanya'da, Kant ve Fichte, Descartes'ın 
doðrudan mirasçýlarýydýlar. Onlarýn 
sisteminin sonucu, "her türlü objektiviteyi, 
tüm gerçekliði yýkmak ve soyuta 
yoðunlaþmak, ego'yu, kendini sevme ve 
kendine kendine tefekküre dalma hali içinde 
boþaltmaktý." Fransa'da, ego ile gerçekliðin 
birbirinden boþanmasý temeline dayanan 
onsekizinci yüzyýl felsefesi, "ruhsallýk karþýtý 
karakterdeki materyalizm"le noktalanmýþtý. 
Fransýz devrimi, bu "ruhsal bozulmanýn" 
sonucuydu. Çünkü, "dinin ortadan kalktýðý 
yerde devlet de olmazdý."  Mihail, nutkunun 
sonunda, lafý, ayný gerçek dýþýlýk felaketinin 
hüküm sürdüðü Rusya'ya getirmektedir.  

 
Evet mutluluk, muhayyilede, soyut hayaller 
görmekte deðil, gerçeklikte yaþar. Gerçekliðe karþý 
isyanýn anlamý, hayatýn yaþayan kaynaðý olan 
birinin kendini kendi içinde öldürmesidir... Umut 
edelim ki, yeni kuþak, bizim harika Rus 
gerçekliðimizle barýþ içinde olacak ve bütün o boþ 
dâhilik iddialarýný bir kenara býrakacaktýr, onlar en 
sonunda gerçek Rus olma ihtiyacýnýn meþruluğunu 
hissedeceklerdir.  
 

Bu dönemde Mihail, politikayla 
ilgilenmemekteydi. Fakat bu kafasý karýþýk 
tirad, devrimcilikten fersah fersah uzak 
olduðu gibi, açýkçasý, en aþýrý biçimiyle 
politik muhafazakârlýk doktrininin 



tohumlarýný içermekteydi. "Aklî olan 
gerçektir ve gerçek olan aklîdir."  Bizzat 
Hegel, tam bir idealist olarak baþlamýþ ve 
Kilise'nin ilahîliðini, devletin ilahîliðini 
överek bitirmiþtir. Mart 1838'de, hem 
Mihail, hem de Belinski, gözle görülür bir 
þekilde Hegel'in ayak izlerini takip 
etmektedirler; ve (zamanlarýndaki tanýklar 
farketse bile) hangisinin lider, hangisinin 
takipçi olduðunu söylemek zordur. Belinski, 
coþkun ve uzlaþmaz bir þekilde, bu taþlý yolu 
sonuna kadar izlemiþ ve Rus devletinin 
rasyonal gerçekliðini ateþli bir þekilde 
savunarak radikal arkadaþlarýný þok 
etmiþtir. Ýsyancý ve romantik olarak doðmuþ 
Mihail ise, böylesine tutarsýz bir kaderden 
kurtulmuþtur. Onun ortodoksiye 
adanmýþlýðý kýsa bir dönem sürdü; ilk edebî 
orijinal çalýþmasýnýn ortaya çýkmasýna yol 
açan bu dönem, tuhaf bir rastlantýnýn 
ötesinde bir anlam taþýmamaktadýr. Belinski 
ile aralarýnda meydana gelen ve felsefeyle 
pek de ilgisi olmayan þiddetli bir tartýþma, 
aralarýndaki felsefî ve kiþisel iliþkiye son 
verdi.69

  
                       
 
 

         *         *         * 
 
 
s. 70 
 
 
 
Bu tartýþmanýn nedenini çok uzaklarda 

aramamak gerekir. Mihail, peygamber 
harmanisine sarýndýðý ve Belinski, bir 
havarinin alçakgönüllü tavrýný takýndýðý 
sürece arkadaþlýklarýnda bir sorun yoktu. 
Ama Belinski editör, Mihail de yazar olunca, 
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Mihail, kendini tahammül edilmez bir 
konumda buldu. Yazarlýðýn getirdiði þeref, 
dengeyi kurmakta yetersizdi. Mihail'in, 
Moskow Observer için daha fazla ve daha 
fazla Hegelci makaleler yazma rüyasý bir 
anda silinip gitti. Belinski'ye, fikirlerinin 
þekillenmediði þu koþullarda bir dergi 
çýkartmaya "haklarý olmadýðý" sonucuna 
vardýðýný ve bu projenin bütünüyle 
býrakýlmasý gerektiðini bildirdi. Mihail, 
Belinski üzerindeki etkisinin hâlâ geçerli 
olduðunu ve bu kararý dillendirdiði an 
hemen kabul edileceðini sanýyordu. Fakat 
çok geç kalmýþtý.  

 
Bir ay önce (diye yazýyordu, Belinski, ona 
sonradan), tamamen þaþkýn bir haldeydim. Ama 
yüreðimde büyük bir ruhsal geliþme meydana geldi 
ve ilk kez  kendi baðýmsýzlýðýmýn ve kendi 
gerçekliðimin farkýna vardým (evet, kendimin, 
Mihail).   
 

Ýçindeki "ateþin ve enerjinin" bilincine 
varmýþ ve "kendine eðilecek gücü bulmuþ"tu. 
Vesayet altýnda bulunduðu günler artýk 
geride kalmýþtý. Mihail'e, bundan böyle, 
"kendi aklýyla kendi hayatýný yaþamak ve 
kendi yolunda ilerlemek" niyetinde olduðunu 
açýkça bildirdi. Mihail, onun baðýmsýzlýðýný, 
aþaðýlama ve nefretle selâmladý. Onun bu 
yanýtý, ortak arkadaþlarý arasýnda, 
Belinski'nin deyiþiyle, bir "ayrýlýkçýlar 
koalisyonu" örgütlenmesine yol açtý; ve 
Mihail, bir daha, Moskow Observer'e 
yazmadý.70 

 
 
s. 71 
 
 
Bu noktada, Mihail Bakunin'in 

biyografisinde baþlýca bir figür olan Vasili 
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Botkin'i tanýtmanýn zamanýdýr. Botkin, 
zengin bir çay tüccarýnýn oðluydu. Fakat 
zenginler sýnýfý, ondokuzuncu yüzyýlýn 
baþlarýndaki Rusya'da itibar sahibi bir sýnýf 
deðildi; Botkin, yalnýz Bakunin ve 
Stankeviç'in karþýsýnda deðil, bir devlet 
görevlisinin oðlu olan Belinski karþýsýnda 
da, toplumsal olarak ikinci sýnýf 
konumundaydý. Üniversiteye 
gönderilmemiþti. Fakat okula gitmemiþ 
olmasý onda, sanata, müziðe ve edebiyata 
karþý tutkulu bir açlýk yaratmýþ, Almanya, 
Fransa ve Ýtalya'da bir yýl okuyup, eðitimini 
tamamlamýþtý. 1836'da, Belinski tarafýndan 
Stankeviç çevresine takdim edildi. Her iþe 
yatkýn yetenekleriyle, erken yaþta kel 
oluþuyla, kadife ceketiyle, güzel esprileri ve 
kahkahalarýyla, söylediði ve yaptýðý her þey 
için özür dileyiþiyle, kibar bir lütufkârlýkla 
karýþýk bir sevgi kazandý bu çevrede. 1838 
baharýnda, Belinski, havariliðin 
boyunduruðunu fýrlatýp attýðýnda, 
hürmetkâr Botkin, Mihail'e, onun yerini 
almaya en yakýn aday olarak göründü. 
Botkin'in, çevredeki hemen hemen malî 
zorluk çekmeyen tek üye olmasý da baþka bir 
avantajdý; Belinski'nin evinden ayrýlan 
Mihail, Botkin'in evine yerleþti.  Botkin'in 
uysallýðý, kýsa süre içinde Belinski'nin yerini 
almasýný saðladý. Fakat çok geçmeden, 
Mihail, aksilenmeye baþladý. Evsahibinin 
cana yakýn amatörlüðü, Belinski'nin çabuk 
kavrayan, keskin zekâsýnýn yerini tutacak 
gibi görünmüyordu. Mihail, Mayýs ayýnda, 
Varvara'ya veda etmek için Premukhino'ya 
gitmek üzere Moskova'dan ayrýldýðýnda, 
Botkin'le iliþkileri, ayný Belinski ile olduðu 
gibi kopma noktasýna gelmiþti.71 

Mihail'in Premukhino'ya gidiþinden 
sonra, Haziran'da, annesi ve iki kýz kardeþi 
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Moskova'ya geldi. Belinski, orada onlarý 
gördü. Alexandra'ya olan sevdasý henüz sona 
ermiþti. Aðabeylerine karþý olumsuz 
duygular içindeyken, cömert ve coþkulu 
yüreðinde bu iki kýz kardeþ için duygusal bir 
þeylerin geliþmesi mümkün deðildi. Artýk en 
sonunda kendini kurtardýðýný yazýyordu 
Mihail'e, ortada düþmanlýk beslemek için bir 
neden yoktu. Arkadaþýný baðýmsýz bir varlýk 
olarak sevebilir, saygý gösterebilir ve 
anlayabilirdi. Bununla birlikte, mektuptaki 
terimler, Mihail'in kiþiliðinin onun üzerinde 
nasýl hâlâ güçlü bir etki taþýdýðýný 
göstermektedir.  

 
Evet, senin beni sevdiðin gibi ben de seni 
seviyorum, tüm hatalarýnla, tüm sýnýrlýlýklarýnla 
seviyorum, coþkulu anlarda havada son derece zarif 
bir þekilde gezinen uzun ellerinle ve elinin (þimdi 
hangi elin olduðunu hatýrlamýyorum, sað mýydý, sol 
muydu) en uzun parmaðýný pitoresk ve anlamlý bir 
þekilde kývýrýp beni iþaret ederek soyut düþünce 
yeteneðim olmadýðýný söyleyiþini seviyorum - "hayýr, 
o kadar da deðil." Seni kývýrcýk saçlarýnla, aklýnla, 
dudaklarýnýn arasýndaki piponla seviyorum. Mihail, 
sen de benim seni sevdiðim gibi sev beni. Amacým 
sonsuz mükemmelliðe eriþmek, bu yüksek geleceðe 
ilerlememde bana yardýmcý ol, ama kýsa sürede yok 
olup gidecek o gururlu aþaðýlamayla cezalandýrma 
beni. 
 
 
 

s. 72 
 
 
Kýzlar ve anneleri, döneceklerinde, 

Belinski ve Botkin'i de kendileriyle 
Premukhino'ya gelmeye davet ettiler. Fakat, 
Lyubov'un yaklaþan ölümünün gölgesi 
altýnda geçen bu ziyaret, iliþkilerde gözle 
görülür bir deðiþik saðlamadý. Belinski, 
huzursuz ve sýkýntýlý, Mihail ise son derece 
kayýtsýzdý. "Bir barýþ söz konusu deðil," diye 
yazýyordu o sýrada Belinski, "ancak geçici bir 



ateþkesten söz edilebilir." 1838 
Aðustos'unun baþýnda, ziyaretçilerin 
ayrýlýþýndan birkaç gün sonra, Lyubov'un 
ölümü, diðer bütün olaylarý gölgede býraktý.72 

Ama Belinski, melekle dövüþen Jacob 
gibi, düþmanýný bir türlü býrakmýyordu. 
Hâlâ, kendisinde derinden kök salmýþ 
aþaðýlýk duygusuyla baþ edememekteydi. Ne 
yapýp edip, Mihail'den, ona karþý eþit 
davranma hakkýný koparýp almalýydý. En 
çetin çatýþma, soðuk kayýtsýzlýða tercih 
edilirdi. "Ýliþkinin olmamasý, yanlýþ bir 
iliþkiden daha iyidir." Eylül'de, Belinski, 
Mihail'e, kendisinin "tahrir" adýný verdiði üç 
uzun mektup yazdý. Bunlardan biri, 
tamamlanmamýþ haliyle günümüze kalmýþtýr 
ve kendi mektuplaþma dosyasýnda yaklaþýk 
otuz sayfa tutmaktadýr. Mektup, gerçekliðin 
ateþli bir savunusuyla baþlamaktadýr. 
"Baðýmsýz olarak, ruhumun kýzgýn 
ocaðýndan 'gerçeklik' sözcüðünün önemini 
bulup çýkardým... 'Gerçeklik'. Yatýp kalkýp, 
gece gündüz bu sözcüðü tekrarladým." 
Hegelci doktrinin net önerilerinin 
sonuçlarýndan çýkarmýþ deðildi bunu. 
"Gerçeklik, demirden pençeleri ve demirden 
diþleri olan bir canavardýr. Kim ki, ona 
kendiliðinden teslim olmaz, onun tarafýndan 
zorla yakalanýr ve yutulur." Sonra, Mihail'in 
durumuna geçmektedir. "Gerçekliði teoride 
hayran olunacak bir þekilde anlayan, ama 
onun dýþýnda yaþayan" insanlar vardýr. 
Mihail'in hatasý, "soyut düþünce uðruna 
yaþamýn gerçekliðini bile bile reddetmenin 
sonucu olarak ... idealizm ve sadelik 
eksikliðidir." Belinski, mektubunda, Mihail'le 
arkadaþlarý arasýnda konuþulmayan, çok 
seyrek olarak açýlan bir konuya da 
deðinmektedir. "Aslýnda sen hiç yaþamadýn, 
herkesin daha okula gitmeden çok iyi 
öðrendiði þeyi bilmiyorsun: hissi aþktan bile 
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ayrý olarak bir gizem olan hayatýn edimi." 
Belinski, çaðdaþlarý arasýnda, Mihail'in soyut 
ve skolastik tavrýyla, arkadaþýnýn seksüel 
deney eksikliði arasýnda net bir þekilde 
baðlantý kuran tek kiþi gibi görünmektedir.  

 
 
 
s. 73 
 
 
 Belinski, mektubunun bundan sonraki 

bölümlerinde, oldukça nazik bir konu 
üzerinde dolaþmaktadýr. Bakunin ailesinin 
kýzlarýnı saran duygusal atmosfer içinde, 
Mihail, yalnýzca kýskançlýðýn kurbaný olarak 
görülemezdi. Belinski, kendi adýna, Mihail'in 
onlarýn üzerinde kurduðu sorgulamasýz 
hakimiyete fena halde gýpta ediyordu. 
Belinski, tartýþmanýn en hararetli yerinde bu 
etkiye karþý cepheden saldýrýya geçer. 
Mihail, felsefe adýna, kýz kardeþlerinin 
gerçeklik duygularýný ifsat etmiþ, doðal 
duygularýn yerine teoriyi koyarak 
yaþamlarýný yýkmýþtý.  

 
Onlarý düþünce dünyasýna götürdün ve yeni bir 
hayat verdin. Ama, onların kurtuluşu çok, hem de 
çok fazla istediklerini düþünmek için güçlü 
nedenlerim var. Soyut düþüncenin önemini 
kavramadan önce, Tanrýya boyun eðme basit 
duygusuyla bu ihtirastan azadeydiler. Bu, bana daha 
iyi gözüküyor.  
 

Kýzlarýn felsefeyi hatmettiklerini 
sanmalarýyla alay eder. "Onlarýn bilgisinin 
köþetaþý, þu iki mücizevî sözcüktür: " 'Mihail 
der ki.' " Ýstihzayla, bir gün "onlarý böylesine 
hasta eden doktorun cübbesinin onlarýn 
omuzlarýndan kayýp düþeceðini ve bir kere 
daha eski, kutsal, güzel basitliklerine geri 
döneceklerini" umduðunu belirtir.73 
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Eleþtiriye tahammülsüz Mihail'in, 
Belinski'nin, felsefesine ve kiþiliðine yaptýðý 
yoðun saldýrýya tahammül etmesi oldukça 
zordur. Nitekim, mektubun doruk noktasý, 
onu öfkeden çýlgýna çevirir. Mektup, onu, en 
hassas iki yerinden yaralamýþtýr - kýz 
kardeþleri için duyduðu tutkulu hayranlýk 
ve bir öðretmen olarak iþe yaramazlýðý. Bu 
kez acýmak yoktur artýk. Mihail'in uzun ve 
öfkeli yanýtý günümüze kalmamýþtýr. Fakat 
erkek kardeþlerine söylediðine göre, "onu 
öyle bir pataklayacaktý ki, ortalýkta, uzun 
süre kýçýný ovalayarak gezecekti." Mihail'in 
mektubundan alýntýlar, Belinski'nin karþý 
cevabýnda yer almaktadýr. Bu alýntýlardan 
net bir þekilde ortaya çýkmaktadýr ki, Mihail, 
yalnýz kýz kardeþlerine ve kendisine yapýlan 
saldýrýlarý deðil, Belinski'nin "rasyonal 
gerçeklik" adýna söylediði her þeyi 
yalanlamaktadýr. Mihail, iyi bir Hegelci 
olmaya devam etmektedir. Fakat onun Hegel 
yorumu, Belinski'nin, "demir pençeli ve 
demir diþli canavar"ýný kesinlikle 
reddetmekte  ve bir kere daha "idealizm"e, 
"özgür ve baðýmsýz düþünce"ye 
sarýlmaktadýr. Belinski'nin karþý cevabýnýn 
yazýlýþý iki haftayý aldý ve basýlý haliyle 
yaklaþýk elli sayfa tuttu; bu mektup, ateþli ve 
uyumsuz ikilinin arasýndaki gelgitli 
arkadaþlýðý kesin olarak sona erdirdi. Bir yýl 
sonra, yara izleri daha geçmemiþken, 
yeniden bir araya geldiler. Ama aralarýndaki 
karþýlýklý çekim ve birbirleri üzerindeki o 
tuhaf etki artýk geçmiþte kalmýþtý. Belinski, 
Mihail'in vesayetinden kendini tamamen 
kurtarmýþtý. Böyle yaparak, Mihail'i, 
kendisinin öylesine içine gömüldüðü Hegelci 
gerçekliðin dar ortodoks anlayýþýndan 
kurtarmýþtý. Dört yýl sonra, 
Belinski'ninkinden farklý bir baþka etki 



altýnda, Mihail, Hegel'i tamamen farklý bir 
þekilde yorumlayacaktý.74 

 
 
 
s.74 
 
 
 
Belinski, Mihail'in gençlik dönemindeki 

arkadaþlarýnýn en zeki ve belki de en iyi 
kalpli olanýydý; mektuplarý, Mihail'in 
karakterinin hem güçlü, hem de zayýf 
yanlarýný bize ulaþtýran en keskin yorumlarý 
içermektedir. Belinski, her ikisinin de 
tamamen farkýndaydý. "Seninle ayný odada 
yaþamanýn anlamý," diye yazýyordu, 
çatýþmanýn en kýzgýn döneminde, "seninle 
durmadan kavga etmektir." Ve sonra: "O, 
düþünceye doðru devasa bir adým anlamýna 
gelen tek kiþidir benim için - fikir 
alýþveriþinde korkunç bir kapasiteye 
sahiptir!" Bu tezat hiçbir zaman çözüme 
ulaþmaz ve Belinski, "nefrete yakýn olan 
aþkla, aþka yakýn olan nefret" arasýnda gidip 
gelmeye devam eder. Bu karmaþýk tablo 
belki mektuplarýndan alýnmýþ iki parçayla 
tamamlanabilir. Ýlki, Ekim 1838'de yazýlan 
karþý cevaptan alýnmadýr ve bizzat Mihail'e 
hitap etmektedir:  

 
 
 
s.75 
 
 

Taþkýn, disipline edilmemiþ güç, sükûnetten 
uzaklýk, çabuk heyecanlanýþ, derin ruhsal 
huzursuzluk, uzaktaki bir hedef için aralýksýz bir 
þekilde didinme, içinde yaþanýlan durumdan 
memnuniyetsizlik... kiþisel özellikleri dikkate 
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almayan genelleþtirmeye yatkýnlýk - iþte senin 
karakterin. Bunlara, samimiyetten, cana yakýnlýktan 
- eðer þöyle ifade edecek olursam - komþuna 
duyman gereken þefkatten yoksunluðu da 
ekleyeyim. Bu yüzden senin için þunu tekrar tekrar 
söylemek kolaydýr: "Eðer çekip gitmemiz 
gerekiyorsa, biz de öyle yaparýz," ya da 
"beðenmezsen beðenme," ve bunun gibi þeyler. 
Bunlarýn anlamý, senin herkesi aðýrlýðýn altýnda 
ezmen ve her sýradan insanýn seni sevmesini 
zorlaþtýrmaktýr. 
 

Ýkinci pasaj, Stankeviç'e yazýlmýþ bir 
mektupta geçmektedir:  

 
Fevkâlade bir insan, derin, ilkel, aslansý bir 
karakter - bunlar inkâr edilecek þeyler deðildir. Ama 
onun talepleri, çocuksuluðu, palavracýlýðý, 
vicdansýzlýðý, ikiyüzlülüðü - bütün bunlar, onunla 
arkadaþlýðý imkânsýz hale getirmektedir. O, fikirleri 
sever, insaný deðil. İnsaný sevmek yerine, hakimiyeti 
altýna almak ister. 
 

 
 
 
s.76 
 
 
                       

          7. Bölüm   
 
                                             
        Kurtuluş  
 
 
 
Belinski ile kavgasýyla, Berlin'e gitmek 

üzere yola çýktýðý yirmi aylýk dönemde, 
Mihail'in ruhsal geliþmesinde önemli bir 
kilometre taþýndan söz edilemez. Ruh 
halinin genelde bedbinlik olduðu 
söylenebilir. Lyubov'un ölümü ve 



Varvara'nýn yurtdýþýna gitmesiyle 
Premukhino çekiciliðini yarý yarýya 
yitirmiþti. Beyer kardeþlere felsefî kur 
yapma olanaklarýndan býkkýnlýk duymaya 
baþlamýþtý. Stankeviç çevresi daðýlmýþtý. 
Belinski'nin þahsýnda (Stankeviç'in 
ayrýlýþýndan beri), çevrenin onu harekete 
geçiren ve ilham veren tek üyesini 
kaybetmiþti. Öðretmenlik tutkusunu - bu, 
hepsinin içinde en çarpýcý hastalýk 
belirtisiydi - bir yana býrakmýþ, hatta 
öðretme gücüne olan güvenini de yitirmiþti.  

 
Artýk baþkalarýna herhangi bir öðüt vermeyi 
býraktým (diye itiraf ediyordu kýz kardeþlerine). 
Benim yönlendirilmeye ihtiyacým var. Baþkalarýný 
yönlendirirken, artýk kovmam gereken bir sinsi 
düþmanlar ordusu ruhumu istila etti.75 

 
Bu yenilgi ruh haliyle Mihail kendini bir 

öðrenci olmaya zorladý. Artýk, kalan son 
arkadaþý Botkin dýþýnda onu Moskova'ya 
çeken hiçbir þey yoktu; çocukluðundan beri 
ilk kez, kýþýn büyük bölümünü 
Premukhino'da geçirdi. Sonradan, orada 
kalmasý için baþka bir neden olduðunu iddia 
etmiþtir. Premukhino'da tüm ev halký, 
Lyubov'un ölümünden dolayý büyük üzüntü 
içindeydi. Mihail, ebeveynlerinin, "aile iþleri 
için bir yardýmcýya" ne kadar büyük ihtiyaç 
duyduklarýný kavramýþ, "ebeveynlerini 
huzura kavuþturmak, kýz ve erkek 
kardeþlerini rahatlatmak için kendini feda 
etmeye" karar vermiþti. O kýþ, 
Premukhino'da, serf emeðiyle çalýþan küçük 
bir kâðýt fabrikasý kuruldu. Mihail, 
fabrikadan gelecek kazancýn, babasýna, onun 
Berlin yolculuðu için gerekli malî imkâný 
saðlayacaðýný hesaplamakta gecikmedi ve 
dostça iliþkiler geliþtirmeye karar verdi. 
Babasýna karþý tavrý, kendi ifadesiyle, "sevgi 
ve saygý, ayný zamanda sýký bir baðlýlýk"la 
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tanýmlanabilirdi. "Bilgiye olan açlýðý - ki bu 
açlýk radikal temelde yapýlanmýþtý ve" onun 
"tüm içsel ruhsal hayatýnýn özünü 
oluþturuyordu -" (altýný kendisi çizmiþtir) 
dýþýnda her þeyi feda edebilirdi.  

 
 
s.77 
 
 
Mihail'in bu döneme iliþkin defterleri, bu 

büyük susuzluðu giderecek kaynaklardan 
çýkarýlmýþ notlarla doludur. Belinski ile 
giriþtiði uzun düelloyla iþtahý açýlmýþ olan 
Mihail, Hegel konusundaki yoðun, 
sistematik olmayan incelemesine devam etti. 
Ne var ki, kafasý baþka konulara kaymaya 
baþlamýþtý. Muhtemelen kendini antik 
dönemin filozoflarýný okumaya hazýrlamak 
için, iki aydan daha fazla bir zaman Yunan 
grameriyle boðuþtu. Ýçlerinde Neander'in, 
bir zamanlar ünlü olan Hristiyan Kilisesinin 
Tarihi adlý kitabýnýn, antik tarih üzerine 
ders kitaplarýnýn ve Guizot'un Fransız 
Uygarlık Tarihi adlý kitabýnýn da bulunduðu 
din üzerine çeþitli eserleri özetledi. Onun 
tarafýndan 1839 Mayýs'ýnda seçilen bir 
okuma listesinde, diðer kitaplarýn yanýsýra, 
Manu Yasaları, Kuran, Locke'un eserleri, bir 
Ýngilizce grameri ve Diferensiyal Hesap 
iþlemleri de bulunmaktadýr. Bu kitaplarýn 
bir kýsmýný ya da tamamýný okuyup 
okumadýðý bilinmemektedir; ayný belirsizlik, 
mektuplaþmalarýnda sözünü ettiði Gibbon'un 
Çöküş ve Düşüş kitabý için de söz 
konusudur. Fakat, bu listedeki kitaplarýn 
hepsi okunmamýþ olsa bile, yüksek düzeyde 
bir entellektüel çabayý gerektiren zengin ve 
çok yönlü bir okuma yapýldýðýný gösteren 
yeterince delil vardýr. Mihail'in kendi 
anlatýmýyla, "askerî eðitimim ve eski 
tembelliðim, bilgimde büyük gediklere yol 
açtýðýndan, bazen aþýrý bir þekilde çalýþarak, 



sabahtan gece yarýlarýna kadar incelememi 
sürdürüyordum"76

 sözlerinde öyle pek büyük 
bir abartma yoktur. 

 
 
 
s. 78 
 
 
Karýþýk okumalarý, felsefesinde güçlü 

eklektizm unsurlarý taþýdýðý bir dönemin 
yansýmasýdýr. Belinski ile birlikte aþýrý 
Hegelci günlerindeyken soyut ve duygusal 
bularak reddettiði Schiller'e döner. 
Fichte'nin hayatýný okur, eski ustasýný, bir 
kere daha, "çaðýmýzýn gerçek kahramaný" 
olarak selâmlar ve onun, "kendini, her türlü 
tesadüfî ve dýþsal koþullardan, hedefleri 
doðrultusunda kararlý ve yorulmak bilmez 
bir þekilde ilerlemek için dünyasal 
fikirlerden arýndýrmasýný" över. Fakat 
Mihail'in en önemli keþfi, doðaüstü bir Ýsa 
için ikameci bir tarih anlayýþýyla Alman 
düþüncesinde bir devrim baþlatan Strauss'un 
İsa’nın Hayatı’dır. Mihail, þimdi, 
Almanya'daki Hegelcilerin "iki partiye 
bölündüklerini" ilk kez öðreniyordu - 
Strauss'u destekleyen Sol kanat, ona "güçlü 
ve ciddi" bir þekilde karþý çýkan Sað kanat. 
Mihail, elbette, hâlâ saðcý kampta yer 
alýyordu. Botkin, "Hegelci Sol"un yayýn 
organý olarak bilinen Hallische Jahrbücher'e 
abone topluyordu. Botkin'in yolladýðý 
Jahrbücher'in bir sayýsýndan, Mihail ilk kez, 
din ve felsefe için materyalist bir temel 
oluþturmaya çalýþan ve dinsel vahiye karþý 
saldýrýya geçen açýktan açýða Hegelci 
Ludwig Feuerbach'tan haberdar oldu. Bu 
fikirler ona son derece paradoksal göründü, 
çünkü hâlâ Mihail'in kavrayýþýnýn çok 
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ötesindeydiler. Hegelci ordunun sað 
kanadýna sýký sýkýya sarýldý ve kýz 
kardeþlerini, Strauss'a hayranlýk duyarken 
"ona inanmamalarý gerektiði" konusunda 
uyardý. Fakat onun düþünce hayatýnda 
bunun, Hegel'in havarilerinin devrimci 
fikirlerin savunuculuðunu yapabildiklerini 
ilk kez farkettiði önemli bir an olduðu 
kaydedilmelidir.77 

Tatyana ile birlikte, Aralýk ve Mart'ta 
Moskova'ya yaptýðý iki ziyarette Botkin'le 
düþüp kalkarken, Belinski ile 
karþýlaþmamaya özen gösteren Mihail, bu iki 
kýsa ziyaretin dýþýnda, Temmuz 1839'a kadar 
kesintisiz bir þekilde Premukhino'da kaldý ve 
çalýþmalarýna gömüldü. Derken, bazý dýþsal 
uyarýcýlarýn yarattýðý ihtiyaç çok ýsrarlý bir 
hal aldý; beþ yýldan fazla bir zaman önce 
Topçu Kadet Okulundaki tahsilinin yüz 
kýzartýcý bir þekilde sona ermesinden beri 
ayak basmadýðý Petersburg'a gitti. 
Yolculuðunun nedeni ya da bahanesi 
oldukça gariptir. Mihail, Varvara'nýn 
Dyakov'dan boþanma iþlemlerini yapmak 
niyetindeydi; yola çýkmasýnýn arifesinde 
Varvara'ya mektup yazarak, "onun 
özgürlüðünü saðlamak için mümkün olan 
her þeyi yapacaðý"ný temin etti. Bu plan 
baþlýbaþýna fantastikti. Rusya'daki yasalar 
çerçevesinde boþanma, politik etkiler söz 
konusu olmadýkça hiç de kolay bir sorun 
deðildi; Mihail, babasýnýn muhalefeti 
koþullarýnda böyle bir etkiyi saðlayabilecek 
durumda deðildi. Beklendiði üzre, Mihail'in 
bu projesinden kendisini haberdar etmeyi 
ihmal ettiði Alexander Bakunin, bunu 
oðlunun yola çýkýþýndan sonra öðrendi ve 
ona bir acý mektup daha yazdý:  
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Planlarýn ve niyetlerin konusunda tek bir kelime 
etmeden Petersburg'a çekip gittiðin için beni 
gerçekten son derece incittin. Belki sana bazý 
yararlý tavsiyelerde bulunabilirdim... Çabalarýn ve 
dilekçelerin herhangi bir sonuç elde edemez. 
Varvara'ya bu konuda yazmayý düþünüyorum; ama 
deneylerimden biliyorum ki, benim tavsiyelerimin 
hiçbir yararý olmayacaktýr.78 
 

 
 
s. 79 
 
 
Açýklanan amacý açýsýndan verimsiz 

geçse de, Petersburg ziyareti, Mihail'in 
konukluðunu tam dört ay uzatmasýna yol 
açacak kadar çekici olmuþtur. Petersburg'a 
geldiði gün, uzaktan kuzeni olan, 
Petersburg'daki önceki konukluðundan 
tanýdýðý, kendi yaþýndaki Sergey Muravyev'le 
karþýlaþtý ve onunla kalmaya baþladý. Topçu 
Kadet Okuluna girmeyi baþaran ve 
çocukluðundan beri pek az gördüðü - ailede 
ona tamamen yabancý olan tek kiþi - erkek 
kardeþi Nikola'yla ilgilendi. Okuldaki son 
aylarýnda sýk sýk konuk olduðu Nikola 
Muravyev de içlerinde olmak üzere, 
Petersburg'daki birçok akrabasýný aradý. 
Yaþlý adam, onu her zamanki gibi sýcak 
karþýladý; fakat Mihail, üç sarýþýn kýz 
kardeþin artýk evde olmadýðýný görünce, 
oraya bir daha adýmýný atmadý. Boþanma 
konusunda geniþ bilgisi olan Üçüncü 
Emperyal Yüksek Mahkemesi Baþkaný 
Dubbelt'e yaklaþýmda bulundu. Popüler aylýk 
dergi Anavatandan Notlar’ın giriþimci 
editörü Kraevski ile tanýþtý. Daha ilk 
karþýlaþmalarýnda her zamanki gibi Mihail, 
Kraevski üzerinde güçlü bir izlenim býraktý 
ve editör, onu, dergisinde felsefe üzerine 
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makaleler yazmasý için derhal angaje etti. 
Mihail, bir kere daha verimli bir gelir 
kaynaðý elde ettiðini düþündü ve bu 
makalelerin, 1840 yýlýnýn ilkbaharýnda 
yayýmlanan ilki üzerine derhal çalýþmaya 
baþladý. Ne var ki, ilk baþtaki þevk kýsa 
sürede söndü. Ýkinci makale, Mihail'in 
Rusya'dan ayrýlma arifesine kadar 
tamamlanmadý ve hiçbir zaman 
yayýmlanmadý.79 

 
 
 
s. 80 
 
 
 
Ancak, Mihail'in Petersburg'daki ikameti 

sona ermeden hoþnutsuzluk bulutlarý 
birikmeye baþlamýþtý. Varvara adýna 
gösterdiði çabalarýn baþarýsýzlýða 
uðramasýndan öylesine meyus olmuþtu ki, 
yaklaþýk iki ay boyunca Premukhino'da 
kimseye bir þey yazmadý. Daha önce 
mektubundan alýntý yaptýðýmýz babasý, onun 
edebî çalýþmalarýyla alay etti. Alaycý bir 
þekilde altýný çizerek, Belinski için mesele 
yok, diyordu, çünkü o entellektüel 
kapasitesini satýyor. Ama Mihail'e gelince, 
onun kendini tarýmsal çalýþmalara ve aile içi 
iþlere adayýp, boþ zamanlarýný entellektüel 
çalýþmalara ayýrmasý daha doðru olurdu. 
Evsahibi konuk iliþkisi, Sergey Muravyev'in, 
kuzenine duyduðu sevgide önemli bir 
zayýflamaya yol açmýþtý. Þikayetleri 
duyduðunda konuðunu evden sepetlemek 
için çareler aramaya baþladý; bunun üzerine 
Mihail, evden taþýnmak zorunda kaldý, önce 
(cebinde tek kuruþ olmadýðý halde) lüks bir 
otele çýktý, ardýndan da Topçu Okulundan 
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eski bir yoldaþýnýn evine taþýndý. Ekim 
1839'da, Mihail, kasvetli bir ruh hali 
içindeyken, Belinski, edebiyattan ortaya 
çýkan bir Maecenas rolünü oynamayý arzu 
eden zengin sanat meraklýsý Panayev'le 
birlikte Petersburg'a zuhur etti. O meþhur 
kavganýn üzerinden henüz bir yýl geçmiþti. 
Ýki eski arkadaþ karþýlaþtýklarýnda, Belinski, 
Mihail'in, "daha aklý baþýnda ve daha insan" 
birisi haline geldiðini düþündü. Belli bir 
sýkýlganlýk döneminin ardýndan, Belinski, 
bir kere daha eski büyünün etkisi altýna 
girdi ve Mihail'i, "arkadaþ ve kardeþ olarak" 
baðrýna bastý. Barýþmayý daha gönülden 
isteyen, Mihail'den çok Belinski'ydi. Bu, 
sürekli bir barýþma olmayacaktý. Bununla 
birlikte, Mihail Petersburg'da kaldýðý sürece 
devam etti. Kasým'ýn ortasýnda, Botkin'den 
acil bir çaðrý geldi. Botkin, borçlarýný 
ödemesi için, Panayev aracýlýðýyla ona 4000 
ruble yollamýþtý; bunun üzerine Mihail, 
Premukhino ve Moskova'ya gitmek üzere 
Petersburg'dan ayrýldý.80 

Bu ani çaðrýyý izah etmek için kýsaca 
konudan ayrýlmak zorundayýz. Botkin, 
Mihail'in arkadaþlarýnýn, onun kýz 
kardeþleriyle karmaþýk duygusal iliþkilere 
bulaþma deðiþmez kuralýnýn kurbaný 
olmuþtu. Temmuz'da, Mihail 
Petersburg'dayken, Bakunin ailesinin diðer 
üyeleri Moskova'yý ziyaret ettiler; burada 
Botkin, bir önceki yaz ilk kez Premukhino'da 
gördüðü güzel Alexandra'ya aþýk oldu. Fakat 
Alexandra'nýn Botkin'e ne kadar aþýk olduðu 
(çünkü onun mektuplarý ortada yoktur) o 
kadar net deðildir. Botkin, sosyal bakýmdan 
aþaðý konumdaydý ve belirgin bir kiþisel 
çekiciliði yoktu. Ancak yirmi üç yaþýndaki 
Alexandra, artýk aþýk olma zamanýnýn 
geldiðini düþünüyor olmalýdýr. Önce bir süre 
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oyaladý ve ebeveynleriyle Premukhino'ya 
dönmeden önce, Lyubov'un Stankeviç'le 
yaptýðý gibi, o da talibiyle gizli bir 
mektuplaþma sürdürmeyi kabul etti. Mihail, 
bu iliþkiyi öðrendi. Yýllar onu 
olgunlaþtýrmýþtý ve Alexandra, onda, asla, 
Tatyana ile ilgili kolayca kapýldýðý heyecana 
benzer karanlýk duygulara yol açmamýþtý. 
Mihail, Alexandra'ya duygulu bir mektup 
yazarak, eðer Botkin'i gerçekten seviyorsa 
onunla evlenmesini salýk verdi.81 

 
 
 
 
s.81 
 
 
Bu geliþmeler, yaþlý Alexander 

Bakunin'den gizlenmekle birlikte, genç 
romantiklerin pratiði gereði, Alexandra, 
Botkin, Mihail ve Moskova ile Petersburg'da 
bulunan tüm arkadaþlarý arasýnda sürekli 
tartýþýldý. Bunun sonucu olarak, Ekim 
ayýnda, Alexandra'nýn dayýlarýndan biri 
durumdan haberdar oldu ve eniþtesine bunu 
duyurmanýn görevi olduðunu düþündü. 
Alexander Bakunin, doðal olarak infiale 
kapýldý. Botkin'e, alaycý bir kibarlýkla ve 
oldukça dolambaçlý ifadeler içeren bir 
mektup yazýp, Alexandra'dan, "kandaþým", 
kendisinden de "kandaþýmýn babasý" olarak 
söz ederek, böyle bir evliliðe asla izin 
vermeyeceðini deklare etti. Kararsýz ve 
karaktersiz Botkin, bu çözümsüzlük 
ortamýnda uzun süre bekledi ve iþin içinden 
çýkamadý. Mihail'in Kasým ortasýnda 
Premukhino'ya gidip, ateþi üflemesinden ve 
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"þu dayý denen hayvaný" boðazlamasýndan 
daha iyi bir þey düþünemezdi.82 

Mihail'in Premukhino'ya vasýl oluþundan 
sonra geçenler konusunda herhangi bir 
kayýt yoktur bugüne kalan, babasýyla olan 
son açýk muharebesi bir kronolojiden 
yoksundur. Ancak þurasý açýktýr ki, Mihail, 
bir kere daha, kýz kardeþinin yaptýðý gafýn 
günah keçisi olarak görülmüþtür. Annesinin 
Alexandra'ya yazdýðý bugüne kalmýþ bir 
mektupta, Mihail, kýz kardeþinin sýrrýna 
ihanet etmediði için acý bir þekilde 
eleþtirilmektedir. Mihail orada birkaç gün 
kaldý ve karakteristik bir þekilde, "artýk 
babasýnýn olmadýðýný" ve Premukhino'nun, 
"her türlü insanlýktan, dinden ve aþktan 
yoksun bir yer olarak bozulduðunu ve 
çürüdüðünü" ileri sürerek Moskova'ya 
hareket etti. Aþýklar, umutsuz 
mektuplaþmalarýna devam ettiler. Fakat hem 
Botkin'in kararsýzlýðýna, hem de 
Alexandra'nýn aþkýndan emin olmamasýna 
þiddetli bir darbe indi. 1840 yýlýnýn 
baþlarýnda, Mihail'le Botkin'in iliþkisi 
bozuldu, Botkin, Mihail'i, (belki de 
bozuþmaya neden buydu), Alexandra'yý, 
kendisiyle evlendiði takdirde erkek 
kardeþleriyle arasýnýn bozulacaðý konusunda 
uyarmakla suçladý. Mektuplaþma birkaç ay 
daha ite kaka yürüdü. Ardýndan 
Alexandra'nýn saðlýðý bozuldu. Mektuplaþma 
kesildi, böylece bu güçsüz ve kaçamak 
romans sona ermiþ oldu. Dyakov ve Botkin 
gibi sönük ve saðlamlýktan uzak 
þahsiyetlerin, genç Bakuninlerin doðaçtan 
gelme gergin, yüklü atmosferi içindeki 
varlýklarý, onlarýn iç huzurunu riske 
sokmaktan baþka bir sonuç vermemiþti.  
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          *          *          * 
 
 
 s. 82 
 
 
Moskova'daki 1839-40 kýþýnda - bu, 

Mihail'in Rusya'daki son kýþýydý - Mihail, 
hayatýnda önemli bir rol oynayacak iki 
çarpýcý kiþilikle temasa geçti. Otuzlarýn 
baþlarýnda Stankeviç kendi felsefî çevresini 
örgütlerken, Herzen ve arkadaþý Ogarev'in 
liderliðinde, politik karakterde rakip bir 
çevrenin Moskova'daki varlýðýndan daha 
önce söz etmiþtik. 1834'de, bu çevrenin, 
radikalizmini, teorik alandan pratiðe 
geçirme eðilimi içine girmesi üzerine polis, 
çevrenin önde gelen üyelerini tutukladý ve 
Moskova dýþýna sürgüne gönderdi. Herzen, 
Urallardaki Perm'e gönderildi, daha az 
tehlikeli olan Ogarev ise doðduðu yer olan 
Penza bölgesine. Fakat 1839 yýlýnda, 
otoriteler insafa geldi. Mihail, Kasým'da 
Moskova'ya geldiðinde, Ogarev ve karýsýna 
Moskova'da oturma izni verilmiþti; Herzen 
de, o kýþ, þehri çeþitli defalar ziyaret etti. 
Mihail'in Belinski ile kavgasý, Stankeviç 
çevresini nihaî olarak bitirmiþti. Botkin, 
Katkov ve daha az parlak olanlarý hâlâ 
Moskova'daydý. Çevrenin ilk üyelerinden ve 
Stankeviç'in yakýn kiþisel arkadaþý 
Granovski, Berlin'de üç yýl kalmanýn kendine 
kazandýrdýðý þan ve þerefle geri dönmüþtü. 
Ama ortada ne bir merkez, ne de liderlik 
vardý. Mihail, birleþtirici deðil, daðýtýcý bir 
güçtü. Yeni arkadaþlarý, eskilerine tercih 
etti; Herzen ve Ogarev'in þahsýnda, yeni ve 
cana yakýn arkadaþlar bulmuþtu.  

 
 
 
s.83 



 
 
Herzen, yirmi yýl kadar sonra yazdýðý 

anýlarýnda, gerçekliðin akýlcýlýðý Hegelci 
doktrini çevçevesinde, o sýrada pek raðbette 
olan tartýþmalarýn son derece canlý ve parlak 
bir tablosunu çizmiþtir. Tarihler açýsýndan 
anlatýmý doðru deðildir, çünkü Mihail'le 
Moskova'da ve Belinski ile Petersburg'da 
meydana gelmiþ olmasý gereken tartýþmalarý 
ayný anda cereyan etmiþ gibi anlatmýþtýr. 
Ama, iþin özü bakýmýndan anlatýmý 
doðrudur. Belinski, artýk aþýrý muhafazakâr 
ve kaderci bir konuma gelmiþti ve Herzen'in 
meydan okuyuþuna cevaben, "altýnda 
yaþadýðýmýz bu muazzam otokrasinin 
rasyonel olduðunu ve varlýðý belirlediðini" 
kabul etmeye hazýrdý. Öte yandan, 
baþlangýçta bu fikri paylaþmýþ gibi görünen 
Mihail, kuþkularýný ifade etmeye baþlamýþtý. 
"Devrimci güdüleri onu baþka bir yöne 
sürüklemiþti." Aslýnda Mihail, kuþkularýný, 
Herzen'le tanýþmadan çok önce ifade etmeye 
baþlamýþtý. O, "baþka bir yöne", "devrimci 
güdülerinden" dolayý deðil (politik anlamda 
devrimcilikle hâlâ hiçbir iliþkisi yoktu), 
Belinski'nin rasyonel realite doktrinini 
günlük hayatýn sorunlarýna ve 
davranýþlarýna ("üç beþ kuruþ" ve "doðruluk" 
sorunlarý) uygulama teþebbüsleri ve yine 
Belinski'nin, Mihail'in kýz kardeþlerini felsefî 
bakýmdan eðitmesine karþý yönelttiði 
haddini bilmez eleþtiriler nedeniyle 
sürüklenmiþti. Mihail için, gerçeklik 
sorununda metafizik ve etik hâlâ 
öncelikteydi. Kraevski'nin Anavatandan 
Notlar'ýndaki felsefî makalesi, Hegel'i politik 
olarak kullanmaya dönüþ yönünde herhangi 
bir ima taþýmýyordu. Politik alanda, Mihail, 
Rusya'dan ayrýlacaðý ana kadar doðuþtan 
ortodoks bir tarafsýzlýk içinde kaldý; 
mektuplarýndan birinde, Paul'ün, bir gün 
"örnek bir toprak sahibi" olacaðý 



kehanetinde bulunduðunda ya da Nikola'yý, 
"kendini tamamen Çarýna ve ülkesine adamýþ 
gerçek bir Rus" diye övdüðünde, alayýn 
zerresi yoktu.83 

 
 
s. 84 
 
 
Aslýnda bu sýrada, Mihail'in 

mektuplarýnda ya da yazýlarýnda, politik 
olarak Herzen'den herhangi bir þekilde 
etkilendiðine iliþkin hiçbir belirti yoktur. 
Belinski ile kavga ettiði andan yurtdýþýna 
gidiþine kadar fikirlerinde önemli bir 
deðiþiklik olmamýþtýr; Moskova'daki o kýþ, 
entellektüel geliþmesi açýsýndan tam 
anlamýyla verimsiz geçmiþtir. Tutkulu bir 
satranç oyuncusu olmaya, Hegel 
çalýþmasýndan yeterince zaman 
bulabiliyordu. Sosyal eðlencelere daha çok 
katýlabiliyor, Ogarevlerin kabullerine (Maria 
Ogarev cemiyet hayatýnda iddialýydý ve 
özellikle entellektüel erkeklere kapýsýný açýk 
tutardý) ve Botkin'in evindeki müzik 
gecelerine gidebiliyordu. Yeni yýl arifesinde, 
Botkin'in, mayonez, mersin balýðý ve 
çulluktan oluþan yemeðinde, Mihail, dokuz 
bardak þampanya içerek sarhoþ olmuþtu. Bu 
akþam yemeðini, özellikle Mihail'in sivrildiði 
"jimnastik hareketleri" izlemiþti. Bir baþka 
seferinde, kayýtlara göre, Mihail, "son derece 
zarif bir þekilde" dansetmiþti. Ne yazýk ki, 
yemekte konuklarýn, "Saf Varlýk"tan "Ýdea"ya 
kadar tüm Hegelci kategorilere kadeh 
kaldýrmalarý önerilen, yardýmseverler için 
düzenlenmiþ bir maskeli baloya giden 
Botkin'e katýlýp katýlmadýðý 
saptanamamýþtýr.84 
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Mihail, bu baþýboþ çevrenin ayrýlmaz bir 
parçasý olan skandallardan da yakasýný 
kurtaramadý. Kibar, hoþgörülü bir kocaya 
sahip olan Maria Ogarev, flört etmeye 
bayýlýyordu; 1839-40 kýþýnda, Katkov, en 
gayretli aþýklarý arasýndaydý. Tam olarak ne 
olup bittiði oldukça karanlýktadýr. Fakat 
Mihail'in revaçta olan versiyonuna göre, bir 
gün Maria Ogarev'e uðradýðýnda, Katkov ile 
Maria'yý oldukça yakýn bir konumda bulmuþ 
ve gördüklerini derhal arkadaþlarýna 
yetiþtirmiþti. Katkov, Ogarev'e, aþaðýdan 
alan bir özür mektubu yazdý. Özür kabul 
edildi, bundan sonra koca ve aþýk, 
hýþýmlarýný dedikoduculardan aldýlar. Ilýmlý 
Ogarev, karýsýnýn þerefini büyük bir gayretle 
savundu ve "bu sürüngenlerle" tüm iliþkisini 
kesti. Katkov, uzun ve acý bir küskünlük 
içine girdi ve intikamýný, benzeri bir konuda, 
ertesi yýl aldý. Bu sýrada Moskova 
dedikodularý Mihail'in kendi ünü üzerine 
yoðunlaþmýþtý. Mihail, baþka insanlara 
hitaben yazýlan mektuplarý açmýþtý. Altý 
yýldýr arkadaþlarýnýn sýrtýndan geçiniyordu.  
Lyubov'a olan evlenme taahhüdünü yerine 
getirmediði halde Stankeviç'ten 3000 ruble 
dilenmiþti. Bütün yýl boyunca Botkin'in 
sýrtýndan geçinmiþ, karþýlýðýnda, Botkin'in 
Alexandra'ya kur yapmasýna arka çýkmýþ ve 
sonunda da ona ihanet etmiþti. Mihail 
hakkýndaki, gerçek ve hayal ürünü olan bu 
kumkuma aylarca sürdü. Yalnýz bir adamdý, 
dünyayla ve kendisiyle gittikçe ve gittikçe 
daha büyük bir uyumsuzluk içine girmiþti. 
Hem Moskova'nýn, hem de Petersburg'un 
onunla ilgili hoþ olmayan anýlarý vardý ve 
geriye çok az arkadaþý kalmýþtý.85 

 
 
s.85 
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Kötümserlik, bir bulut gibi tüm ruhunu 

kapladý. Misyon duygusunu, kendine ve 
büyük bir geleceðe olan inancýný yitirmiþti. 
Gururu kýrýlmýþtý. Þimdi uzaklarda olan, hiç 
kimseyle kavga bile etmemiþ, saygý 
duyduðu, tüm arkadaþlarý içinde hayýrla yad 
ettiði Stankeviç, içini döküp itirafta 
bulunabileceði tek kiþiydi. 

 
Tüm hayatým, tüm meziyetim (diye yazýyordu 
Stankeviç'e, Þubat 1840'da), bir çeþit soyut ruhsal 
güçten ibaretti ve bu güç, aile hayatýnýn günlük 
olaylarý, anlamsýz aile kavgalarý, arkadaþlar arasý 
kavgalar gibi sefil ve ývýr zývýr þeylerle ve belki de 
ayný zamanda benim yetersizliklerimle harcanýp 
sonunda karaya oturdu. Ýçimde hâlâ, canlý bilgi için, 
diðer her þeye baskýn çýkan eski güçlü ihtiyacýn 
varlýðýný korumasý - tüm zavallý çabalarýma raðmen 
hâlâ giderilememiþ o açlýk; tüm bildiðim, hiçbir þey 
bilmediðimdir - gerçek bilgiye bir baþlangýç olarak 
gerekli bir geçiþ durumudur, fakat çok yoksul ve 
yeteneksiz herhangi biri, bu durumda kalmakla 
suçlanabilir.  
 

Bu satýrlardaki tevazu, açýklýk ve 
samimiyet Mihail'in mektuplarýnda istisnaî 
bir yer tutar.  

Bu ruhsal sýkýntýdan kurtulmanýn tek 
yolu dýþ ülkelere yolculuða çýkmaktý. Alman 
romantikleri, bunun için Ýtalya'ya giderlerdi. 
Ruslar ise selâmeti Almanya'da bulurlardý. 
Beþ yýl boyunca, her çeþit fikri 
dalgalanmanýn ortasýnda, Mihail'in, Alman 
felsefesinin bilginin anahtarý olduðuna olan 
inancýnda hiç bir sarsýlma olmamýþtý. Eðer 
akla olan susuzluðu hâlâ giderilememiþse, 
bunun nedeni pýnarýn kaynaðýndan içmemiþ 
olmasýydý. Berlin'e yolculuk, "hayatýmýn tek 
amacý haline geldi... hayatýmýn tek anlamý 
haline." Bu onun, "kutsal suyla vaftiz 
edilmesi" olacaktý.  

 



Ah! hayal edemezsiniz (diye yazýyordu kýz 
kardeþlerine o sýrada) ne büyük bir sabýrsýzlýk 
içinde olduðumu! Artýk burada bir dakika daha 
kalamam. Tüm hayatýmýn, tüm mutluluðumun, tüm 
gücümün anlamý olan kutsal, ulvî bilgiyi 
kavrayabilirim, kavramalýyým.  
 

Hayatýnýn belli baþlý krizlerinden birini 
yaþýyordu. Tüm "ruhsal varlýðýnýn kaderi" 
bahis konusuydu.86 

 
 

        *          *          * 
 
 
s.86 
 
 
Mihail, bu ruh hali içinde, kendini son 

bir gayretle toparladý ve "onda daha önce 
pek seyrek görülen, tuhaf huzursuz ve telaþlý 
duygular içinde", ebeveynlerine uzun bir 
mektup yazdý. Günümüze kalan mektup, 
edebî yeteneðinin, o dönemin dergilerinde 
çýkan yazýlarýndakinden çok daha yüksek 
düzeyde olduðunu göstermektedir. 
Alçakgönüllükle baðýmsýzlýðýn, içtenlikle 
yaratýcýlýðýn ustalýkla örülüp dokunmasý, on 
bir yýl sonraki Çara yapýlacak büyük Ýtirafýn 
minyatür bir habercisi gibidir. Mihail, 
geçmiþteki "hatalarýný" ve "baþarýsýzlýklarýný" 
kabul etmekte, ama bunlardan piþmanlýk 
duymamaktadýr; çünkü bunlar, "iyi bir 
deneme okulu" görevi görmüþtür. O, 
tamamen, "bir insanýn tüm sosyal 
koþullardan baðýmsýz olabileceðini 
düþünmesine yol açan o coþkun ruh halinin" 
ürünü olarak ortaya çýkmýþtý; þimdi tek 
hedefi, "kesin ve gerçek bir dýþsal faaliyete" 
sarýlmaktý. Babasý ona, çiftçilikle devlet 
görevi arasýnda bir seçim yapmasýný 
söylemiþti. Tamamen katýlýyordu. Babasýnýn, 
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en büyük oðlunun kendisini devlet iþlerine 
adamasý isteðini takdirle karþýlýyordu. Fakat 
önceki kýþ Premukhino'da yürüttüðü 
sabýrsýz çalýþma saatlerinin de sessizce 
tanýklýk ettiði gibi, bilgiye olan dayanýlmaz 
açlýðý, kýr hayatý yaþamasýnýn imkânsýz 
olduðunu göstermekteydi. Geriye, bir devlet 
hizmetinde çalýþmak kalýyordu. Eðer þimdi 
herhangi bir beceri elde etmeden ve 
üniversiteden mezun olmadan böyle bir iþe 
girerse alt düzeyde bir memur olacaktý ve bu 
da memleketine deðerli hizmetlerde 
bulunmasýný önleyecekti. Öte yandan, 
Berlin'de üç yýl okursa doktora derecesini 
elde edecek ve Moskova Üniversitesinde bir 
profesör kürsüsü elde edecek vasýflarý 
kazanacaktý. Bu programý yerine 
getirebilmek için gereken miktarý inceden 
inceye hesapladýktan sonra babasýndan, üç 
yýldan fazla olmamak üzere her yýl için 2000 
ruble -"ya da eðer bu mümkün deðilse 1500 
ruble" - rica etmekteydi. Gamsýz bir havada, 
eðer bu dileði kabul edilirse, bir daha asla 
para için ebeveynlerinin baþýný 
aðrýtmayacaðýna söz veriyordu.87 

 
 
s. 87 
 
 
Mektup, 24 Mart 1840 günü gönderildi. 

Mihail, üç hafta boyunca içi içini yiyerek 
bekledi. Kýz kardeþlerinden babalarýnýn 
sorunu nasýl ele aldýðýna iliþkin en ufak bir 
belirtiyi kendisine bildirmelerini rica etti ve 
dayanamayýp ebeveynlerine kibarca bir 
hatýrlatmada bulundu. Sonunda yanýt, Nisan 
ortasýnda geldi. Mektup 30 Mart tarihini 
taþýmaktadýr, ama belli ki, yollanmasý 
gecikmiþti. Mihail'in ikna ediciliði iþe 
yaramýþtý. Alexander Bakunin, Mihail'in 
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sevgi gösterilerine, "sevgisiz çalýþma 
ölümdür" diye yanýt vermekten ya da 
Mihail'in "yeni bir Dulcinea'ya aþýk olan bir 
diðer Don Kiþot" olduðuna iliþkin inancýný 
ifade etmekten kendini alamamýþtýr. Ama 
oðlunun projesini onaylamýþtýr. Malikânenin 
çok aðýr bir ipotek altýnda olduðuna, Ýlya'nýn 
bir ata ihtiyacý olduðuna ve Nikola'ya yeni 
bir üniforma gerektiðine iliþkin bazý 
ayrýntýlarý da açýklamaktadýr. Fakat "eðer 
þartlar elverirse" (mektup karýsýnýn 
elyazýsýyla yazýlmýþtýr), Mihail'e yýlda 1500 
ruble vereceðine söz vermektedir. Mihail, 
sevinmesi gerektiðinin farkýndaydý. Baþka 
þansý yoktu. Herzen'le konuþmuþ, onun ve 
bazý arkadaþlarýnýn kendisine 5000 ruble 
borç vermelerini teklif etmiþti; Herzen, borç 
fikrini kesin olarak reddetmemiþti. Bu sefer 
Herzen'e daha alçakgönüllü bir öneride 
bulunarak ilk elde 2000 ruble ve ardýndan 
gelen iki yýlda da her yýl için 1500 ruble 
vermesini istedi. Belki þunu belirtmek 
önemlidir: Mihail'in çaðrýda bulunduðu 
arkadaþlarý arasýnda Herzen, en yakýn 
zamanda ve en az tanýdýðý arkadaþýydý, ilk 
tanýþmada insanýn üzerinde býraktýðý 
manyetik kiþilik izlenimi Herzen'in 
üzerinden henüz silinmemiþti. Herzen, onu 
soylu bir biçimde yanýtladý. Gelecek 
açýsýndan bir belirsizlik söz konusuydu. 
Fakat þu anda Mihail'e 1000 ruble 
verebilirdi. Mihail'in yurtdýþýna gitmesi 
böylece garanti altýna alýnmýþ oluyordu. 
Hayatýnýn düþü gerçekleþmiþti.  

 
Yeni bir hayat yolu önümde uzanýyor (diye 
yazýyordu kýz kardeþlerine 9 Mart'ta). Birkaç yýl 
içinde size, yeni bir insan, gerçek bir kardeþ ve 
arkadaþ ve aþkla dolu olarak geri döneceðim. 
 

Eðer bu sýrada Mihail'in gizli bir 
önsezisi varsa, o da doðduðu topraklara bir 
daha asla kendi isteðiyle dönmeyeceðiydi, 



bunu, kendilerini ona adamýþ yas içindeki 
kýz kardeþlerine itiraf etmemiþti.88 

 
 
s. 88 
 
 
Rusya'daki son haftalarýný onlara adamýþ 

olmalýdýr. Mayýs'ýn sonuna doðru 
Premukhino'ya geldi. Ta çocukluðundan 
tanýdýðý leylaklar, elma aðaçlarý, kiraz 
aðaçlarý daha yeni yeni açmýþlardý. Onlarýn 
çiçek açtýðýný bir daha hiç görmeyecekti. 
Ama þimdi büyük bir mutluluk içindeydi, o 
yaz sevgili evinin sükûnetini bozacak hiçbir 
þey yoktu. Ölmüþ olan Lyubov ve Ýtalya'da 
bulunan Varvara hariç, tüm aile bir araya 
gelmiþti. Kuþaklar arasýndaki çatýþmanýn 
silahlarý susmuþtu. Þimdi ebeveynleri, Mihail 
aileden ayrýlýr ve kaçýnýlmaz olarak tehlikeli 
bir yolculuða çýkarken, iyi dileklerde 
bulunuyor ve bütün diðer duygularý bir yana 
atan büyük bir sevgi gösteriyorlardý. 
Alexander Bakunin, "ýlýmlý, kibar ve 
saygýlýydý"; ayrýlýþ anýnda, Mihail, annesinin 
bile kendisini sevdiðine ikna olmuþtu. 
Mihail, özgürlüðünü kazanýnca, hoþgörülü 
ve sabýrlý oluvermiþti. O harika 1836 
yazýndan beri ilk kez, dünyayla ve kendiyle 
barýþýktý.  

Haziran'ýn ortasýnda, dýþ dünyadan 
gelen iki ses, bu kýrsal uyum ve barýþý bozdu. 
Beyer kýzlar, merkezî Rusya'daki aile 
malikânesindeydiler; o ilk heyecanla Mihail, 
onlarýn varlýðýný bile unutmuþtu neredeyse. 
Sonunda, Mihail'e veda etmeleri için 
Premukhino'ya davet edildiler. Fakat ortada 
pratik bazý zorluklar söz konusuydu. Yol 
epey uzundu. Çaðrý çok geç kalmýþtý. Mihail, 
her iki kýzdan da, içtenliðine ve dostluðuna 
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kuþkularýný dile getiren öfkeli mektuplar 
aldý. Alexandra, "bazý insanlarýn kendi 
sevinçleri içinde kederli dostlarýný 
unuttuklarýný" özellikle belirtiyordu. Mihail, 
cevaben ikisine birden hitap eden bir 
mektup yazarak, onlarý kuþkuculuklarýndan 
dolayý azarladý ve Alexandra'ya insafsýzca, 
"þýmarýk çocuk, kader tarafýndan deðil, 
benim tarafýmdan þýmartýlmýþ çocuk" diye 
hitap etti. Fakat "yurtdýþýnda ve ölümsüz 
aþkýn özgür krallýðýnda" daima onlarla 
birlikte olacaðýna söz verdi, ruhu her zaman 
onlarla olacak ve onlarý "aþkla 
kucaklayacak"tý. Hiç kimse onun 
iyilikseverliðinin ýþýðýndan mahrum 
kalmayacaktý.89 

Roma'da bulunan Varvara'dan ve 
Stankeviç'den Premukhino'ya, aþaðý yukarý 
ayný anda iki mektup geldi. Stankeviç'in 
ciðerlerindeki rahatsýzlýk had safhaya 
varmýþ ve ciddi bir hastalýða dönüþmüþtü. 
Napoli'de kalan Varvara þu anda onun 
yanýndaydý. Varvara'nýn Stankeviç'e taptýðý 
ve Stankeviç'in bir zamanlar Lyubov'a 
duyduðu hisleri þimdi Varvara'ya karþý 
duyduðu, uzun zamandýr herkesin bildiði bir 
sýrdý. Mihail ve kýz kardeþleri, karakteristik 
bir þekilde, Stankeviç'in hastalýðý haberiyle 
altüst olmaktan çok, sonunda bir arada 
olmanýn sevincini yaþýyorlardý. Mihail, 
Varvara'ya, kendisi için, Stankeviç'in, 
"kelimenin tam anlamýyla" yalnýzca bir adam, 
Varvara'nýn da yalnýzca bir kadýn olduðunu 
yazýyor ve yakýnda Berlin'e hareket edeceði 
için zafer ve neþeden baþka bir þey 
hissetmediðini bildiriyordu. 

 
 
s. 89 
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Bu mektup yazýldýktan birkaç gün sonra 

sýra ayrýlýk anýna geldi. Mihail, 
ebeveynlerinden ve Premukhino'dan ayrýldý; 
erkek ve kýz kardeþleri ise, onunla 
Kozitsino'ya kadar geldiler. Burada Mihail, 
Tatyana'ya, Alexandra'ya ve üç erkek 
kardeþine veda etti,  ayný gün yola devam 
ederek Paul ve Alexis'le birlikte Torzhok'a 
vasýl oldu. Akþam olmuþtu ve araba onlarý 
Premukhino'dan uzaklaþtýrýp kaçýnýlmaz 
ayrýlýk anýna gittikçe daha fazla 
yaklaþtýrdýkça üçü de gözyaþlarýný tutamaz 
hale gelmiþlerdi. Mihail bu sahneyi ve yollarý 
üzerinde bulunan çalýlýklardaki ardýç 
kuþlarýnýn þarkýlarýný çok iyi 
hatýrlamaktadýr. Ýki erkek kardeþini 
Torzhok'da býraktý ve yalnýz baþýna Tver'e 
geldi, oradan da 26 Haziran günü, gemisinin 
üç gün sonra demir alacaðý Petersburg'a 
ulaþtý.  

 
                                       

            *            *           * 
 
 
Mihail'in Rusya'daki son üç günü 

hakkýndaki tek ayrýntýyý, düþmanca bir tanýk 
olarak kabul etmemiz gereken Belinski 
vermektedir. Uzun bir bocalamalar 
dizisinden sonra Belinski artýk kendini, 
Mihail'in karakterini "enine boyuna 
çözdüðü"ne inandýrmýþtý. Mihail'in Botkin'e 
ihanet ettiðine ikna olmuþtu; Botkin'e o 
günlerde bir mektup yazarak, Mihail'i, 
"mükemmel bir kafaya sahip olan, ama 
kesinlikle kalpsiz biri, tuzlanmýþ bir balýðýn 
taze kana sahip olmasý gibi bir þey" diye tarif 
etmiþti. Bu ruh hali içindeyken, korkuyla, 
(hâlâ Mihail'in onun üzerindeki iktidarýndan 
korkuyordu), Mihail'in "her þeyi 
ayrýntýlarýyla tartýþmak ve ona bir 



açýklamada bulunmak üzere" Petersburg'a 
gelmekte olduðunu öðrendi. Petersburg'a 
gelen Mihail, bir otelde peþin parayla, 
gündeliði dört rubleye geniþ bir oda tuttu. 
Geldiði günün akþamý, Panayev'i ziyaret etti. 
Belinski'den etkilenen Panayev, onu kibar, 
ama soðuk bir þekilde karþýladý. Mihail'in 
orada olduðunu bilmediði, Panayev'le 
birlikte kalan Katkov ortalýkta görünmedi. 
Fakat Panayev'den, Mihail'in ertesi sabah 
Belinski'yi ziyaret etmek niyetinde olduðunu 
öðrenince, bu Moskovalý dedikoducuyla eski 
hesaplarý temizlemek için bir plan yaptý. 
Sabah erkenden Belinski'nin evine gitti. 
Belinski, heybetli Mihail'le yalnýz baþýna 
karþýlaþmak istemediði için belli ki 
rahatlamýþtý. Belinski, Mihail'le Katkov 
arasýnda geçenleri kaydetmez. Ama 
Katkov'un varlýðýnýn acý bir sahneye yol 
açtýðýnýn çok iyi farkýndadýr.  

 
 
s. 90 
 
 
Belinski, kalbi çarparak Mihail'in 

yaklaþtýðýný gördüðünde - kirli bir öðrenci 
kepi giymiþ, uzun boylu, hantal bir gölge - 
ve onu pencereden uzanýp yukarý gelmesi 
için çaðýrdýðýnda saat on ikiyi geçiyordu. 
Holde karþýlaþtýlar. Belinski, ona bir Judas 
öpücüðü (düþmanlar arasýndaki sahte 
öpüþme, ç.n.) vermekten kaçýndý. Ama 
Mihail onun kollarýna atýldý ve "koca 
dudaklarýyla" öpmeyi baþardý. Yatak 
odasýndan geçerek oturma odasýna girdiler 
ve Mihail orada birdenbire düþmanýyla yüz 
yüze geldi. Katkov, Mihail'e alaycý bir 
þekilde, onun iþlerine kibarca müdahalede 
bulunduðu için teþekkür ederek derhal 
yaylým ateþine baþladý. Mihail tam anlamýyla 
þaþkýnlýk içindeydi, yeniden yatak odasýna 
geçti ve divana oturdu. Katkov, onu izledi ve 



cevabýný bekledi. "Gerçekler!" dedi Mihail, 
yapmacýk bir kayýtsýzlýk tonuyla sonunda, 
"Gerçekler, Gerçeði istiyorum!" "Gerçekler!" 
diye yankýladý Katkov, "beni rezil rüsva ettin. 
Sen, adî yaratýðýn birisin, bayým." Bunun 
üzerine Mihail divandan fýrlayýp, hiç de 
özgün olmayan bir biçimde öfkeyle baðýrdý: 
"Adî yaratýk sensin."  Derken Katkov, son 
zehir saçan atýþýný yaptý: "Hadým." 

Belinski, Mihail'in vücudunun "elektrik 
çarpmýþ gibi" titrediðini gördü. Ama elini ilk 
kaldýran ve düþmanýný itekleyen Katkov'du, 
bu yüzden, fizikî olduðu kadar ahlâkî olarak 
da saldýrgan konumunda olan oydu. Mihail, 
onun bastonunu yakaladý ve mütezavize 
yöneltti. Belinski, onursuz ve umutsuz bir 
þekilde kavgacýlarýn kavgayý kesmesi için 
baðýrýp dururken, bu mücadele sýrasýnda 
baston nasýl olduysa tavana çarpıp sývaları 
döktü. Mihail, bastonu eline geçirip 
Katkov'un sýrtýna sert bir þekilde indirdi. 
Katkov iki büklüm oldu, Mihail geriye doðru 
çekilip onun, iki kat olduðu için 
görünmeyen yüzüne iki kere tükürdü. 
Kurbanýnýn bu büyük hakareti üzerine 
Katkov içeri odaya kaçtý, ancak kýsa bir süre 
sonra yeniden kavgaya girmek üzere geri 
döndü. Mücadelenin verdiði acýyla Mihail 
þöyle haykýrdý: "bundan sonra silahlar 
konuþacak." Katkov, artýk yalnýzca ona 
tehdidini hatýrlatma arzusundaydý. "Dinle, 
bayým" dedi, aðýr ve net bir þekilde, "eðer  
damarlarýnda gerçekten tek bir damla insan 
kaný varsa, bu sözünü unutma." Ve yanýtý 
beklemeden, evden çýkýp gitti.  

 
 
s.91 
 
 
Belinski, yaralý aslanla yalnýz baþýna 

kalakalmýþtý. Mihail'in yanaklarý kýzarmýþ, 
dudaklarý, hem öfke, hem de aþaðýlanmayla 



þiþmiþti. Belinski, kýz kardeþlerinin bu 
dudaklarýn öpüþüne nasýl dayandýklarýný 
fena halde merak ediyordu. Bir anlýk 
sýkýntýlý bir sessizliðin ya da daha da sýkýcý 
bir konuþmanýn ardýndan Belinski, sebep 
olduðu karþýlaþmadan dolayý özür diledi ve 
birlikte evden çýktýlar. Ayný akþam Belinski, 
muhtemelen önceden sözleþtikleri için 
Mihail'i ziyaret etti; Mihail, ona, Katkov'a 
ulaþtýrýlmak üzere bir not verdi. Bu notta, 
Rus yasalarýnýn düelloya kesinlikle izin 
vermediði izah ediliyor ve düellonun 
Berlin'de yapýlmasýnýn daha iyi olacaðý 
belirtiliyordu. Mihail, diðerlerine göre daha 
kabadayý ve Katkov'dan daha kalýplýydý. 
Düþmanlarýnýn iddialarýna göre fizikî 
bakýmdan korkaktý. Kiþisel þeref onun için 
hiçbir þey ifade etmezdi. Esnek karakteri, 
Avrupa göçünün hemen baþlangýcýnda 
meydana gelen bu talihsiz olayýn keyfini 
gereðinden fazla kaçırmasýný önlemiþti; 
önemsiz ve alâkasýz bir olayýn  kader 
yolunun önüne dikilmesine izin vermeye hiç 
mi hiç niyeti yoktu.90 

Ertesi gün yol hazýrlýklarýyla geçti. 
Mihail, onu gayet güzel karþýlayan Herzen 
ve karýsýnýn yanýnda, eski arkadaþlarýnýn 
düþmanlýðýný biraz olsun unuttu. Moskova 
ya da Petersburg'daki geri kalan diðerleri, 
yaþamýnýn gençlik dönemindeki hikâyenin 
birer parçasýydýlar, hiçbiri için üzüntü 
duyacak bir durum yoktu. Onlardan "içten 
bir hoþnutlukla" ayrýlmýþtý. Geriye yalnýzca 
sevgili ve vefalý Premukhino çevresi 
kalýyordu; bir gece önce, 28-29 Haziran 
gecesi, eline kalemi alýp tek tek hepsine veda 
etmiþti. Nikola, Premukhino'daki genç 
kuþaðýn, kendinden boþalan liderlik görevini 
ele almalýydý. Bir an için Nikola'nýn, 
Belinski'nin etkisi altýnda kalacaðý 

                                        
90
 Belinisky, Pisma, ii. 124, 145-9.  



korkusuna kapýldý. Onu bu tehlikeye karþý 
bir kere daha uyardý.  

 
Bizim küçük çevremize sýkýca sarýl ve unutma ki, ne 
Belinskiler, ne de Botkinler bu çevrede yer alabilir.  
 
Belinski iyi bir adamdýr, ama bizden biri, bizim 
türden biri deðildir. Kýz kardeþlerimizin dostu ve 
koruyucusu ol, onlara öðret ve onlardan öðren. Bir 
baþkasýndan öðrenmek dünyanýn en güzel þeyidir. 
Onlardan çok þey öðrenebilirsin - bunu ben kendi 
deneylerimle biliyorum.  
 
 

s.92 
 
 
Ardýndan sýra diðerlerine geldi. 

Alexandra, onun ne kadar yakýn ve samimi 
arkadaþý olduðunu unutmamalý ve sýk sýk 
içten mektuplar yazmalýydý. Paul ve Alexis, 
babalarýna ve kýz kardeþlerine mukayyit 
olacaklarýna iliþkin sözü unutmamalýydýlar. 
Alexander, ona zaman zaman yazmalý, 
derslerine çalýþmakta sebat etmeli ve "ruhsal 
hayatýný gerçekten ve kesin olarak güvence 
altýna almaya çalýþmalý"ydý. En sonunda sıra 
Tatyana'ya gelmiþti:  

 
Sevgili, harika, akýllý Tatyana, hoþça kal, tatlým, 
harim dostum. Olabildiðince mutlu ol ve sevgini 
benden esirgeme. Bu benim için, benim sana 
göstermem gereken sevgiden daha elzem.  
 
Hayatýna giren en ufak bir þeyden bile haberdar 
olmalýyým. Sýk sýk yaz bana.  
 

Ebeveynlerine herhangi bir mesajý 
yoktu. Lübeck'e vasýl olduðunda, onlara 
görev icabý bir mektup yazacaktý.91 

Bu mektubu bitirdiðinde saat sabahýn 
altýsýydý. Ýhmal ettiði için bilmeyerek de olsa 
kalplerini kýrdýðý Beyer kýzlarý hatýrladý o 
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anda. Geçen altý yýl içinde, kendisi onlara 
fazlasýyla deðer vermiþti, onlar ise, son 
tahlilde, ona çok az. Fakat þu ayrýlýþ anýnda 
birlikte paylaþtýklarý coþku anlarýný hatýrladý 
ve bunu içten bir sevgiyle hissetti.  

 
Hayatýma giren her þeyden (Tatyana'ya yazdýðýný 
þimdi tersinden onlara yazýyordu) haberdar 
olmalýsýnýz. Ayný þeyi sizin için de umut edebilir 
miyim? Beni terketmeyin dostlarým. Bu benim için 
korkunç, tamiri imkânsýz bir kayýp olur.92

 

 
Eþyalarýný topladý, Herzen, Mihail'i, Neva 

üzerinden, geminin beklemekte olduðu 
Kronstadt'a götürecek vapura bindirmek 
üzere ona tek baþýna eþlik etti. Neva'nýn 
aðzýndaki kasýrga durulmuþ, ortalýk 
yatýþmýþtý. Mihail'in bir daha uzun yýllar 
göremeyeceðini aklýndan geçirmediði 
rýhtýma ve binalara dönüp bir kez daha 
baktýlar, Herzen, Puþkin'den, Petersburg'a 
"sýkýcý, soðuk ve granitten" bir þehir diye 
seslenen dörtlüðü okudu. Mihail, kýyýdan 
ayrýlmakta olan vapura atladý, Herzen'e 
hoþça kal dedi, Herzen ise, oracýkta, saðanak 
halinde yaðan yaðmurun altýnda, siyah 
kukuletalý, ýssýz, yalnýz bir gölge olarak 
hareketsiz, öylece kalakaldý.  

 
 
s.93 
 
 
Vapur, Kronstadt'a ayný gece vasýl oldu; 

gemi, 30 Haziran 1840 gece yarýsý, Baltýk 
denizinden demir aldý. Fýrtýna vardý ve 
yolcularýn çoðunu deniz tutmuþtu. Fakat 
Mihail, çalkantýlý denizin yeni ve muhteþem 
manzarasýyla büyülenmiþ halde güverteden 
ayrýlamýyordu. Rusya'nýn sakin kýyýlarý 
geride kalmýþtý. Fýrtýna, o zamana kadar hep 
onun seçtiði þey olagelmiþti. Görkemli 
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kayalýklarý ve yarý yarýya yýkýk kalesiyle 
Bornholm adasý, Heine ve Scott'un Korsan 
Hikâyelerini hatýrlatýyordu. Hava 
durulmuþtu. Denizin üzerinde harika bir 
güneþ doðuyor, yükseliyor ve geceleri yerini 
ay ýþýðýna býrakýyordu. Beþinci gün gemi, 
Lübeck limaný Tramünde'ye ulaþtý. Mihail, 
Hamburg'da üç gün geçirdi ("Alman kýzlarý 
çok hoþ" diye yazýyordu buradan "ve hepsi 
'jawohl'* diyorlar") ve dört günde -çünkü hâlâ 
trenyolu yoktu - Hamburg'dan Berlin'e geldi. 
Sonunda, bir akþam, saat altýda, Prusya 
baþkentine vasýl oldu. Temmuz'un 13'üydü 
ya da artýk Ruslarýn da kullanmak zorunda 
olduðu Batý takvimine göre 25 Temmuz'du.93  

Berlin'de Mihail'i yeni haberler 
bekliyordu. Stankeviç, bir ay önce, Roma'dan 
Como'ya giderken mola verdikleri Kuzey 
Ýtalya'daki bir köy olan Novi'de, Varvara'nýn 
kollarýnda hayata veda etmiþti. Bakunin'in, 
geçmiþiyle kalan son birkaç baðýndan biri 
daha böylece kopmuþtu. Þimdi önünde 
yepyeni bir dünya açýlýyordu.  

 
 
 
s. 95 
 
 

II. Kitap 
 
Devrimci Maceracý  

 
 
                                        

*
 “Evet”, ç.n. 
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 Herzen, ed. Lemke, vi. 469; Sobranie, ed. Steklov, 

iii. 1-2, 6-7.  



"Bir kayanýn üzerinden atlayabilir miyim ya 
da daha kötüsü, bir kumsalda koþabilir 
miyim, bilmiyorum; bildiðim tek þey, son 
nefesime kadar hýzýmý kesmeyeceðimdir." 

 
MİHAİL BAKUNÝN 
Paul Bakunin ve Turgenyev'e 
(Kasým 1842) 
 
 
 

"Senin gibi kasýrganýn ortasýnda büyüyen ve 
güney ýþýðýndansa, fýrtýnalý havada daha iyi 
olgunlaþan insanlar..." 
 
ADOLF REICHEL 
Mihail Bakunin'e 
(19 Nisan 1850) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
s.97 
 
 
 

           8. BÖLÜM 
 
Ýki Dünya Arasýnda  
 
 
Mihail Bakunin, Stankeviç'in ölümü 

haberinin, sebatkâr iyimserliðini 
söndürmesine izin vermedi. Böyle bir son, 
diye açýkladý, "ölümün üzerinde mutlak bir 
zafer, ölümsüzlüðün takdis edilmiþ bir 
açýklanmasýdýr"; Varvara, "kendisinin bir 
kere daha umutlu, soðukkanlý, hayýr 
dualarýyla ve aþkla dolu olduðunu" yazdý. 
Çocuðuyla birlikte Varvara bir kere daha 
dünyada yalnýz baþýna kalmýþ bir halde, 
kardeþine katýlmak üzere Berlin'e geldi; 
Mihail’le birlikte döþenmiþ bir eve 
yerleþtiler. Varvara'nýn Stankeviç'le birlikte 
yaptýðý son gizli yolculuktan haberdar 
olmayan yaþlý Alexander Bakunin, onun 
Mihail'le Berlin'de buluþmasýnýn, 
kendisinden kasýtlý olarak gizlenen, önceden 
hazýrlanmýþ bir planýn parçasý olduðuna 
kesin olarak inanmýþtý; Mihail'e acý bir 
mektup yazarak onu samimiyetsizliğinden 
dolayı azarladý. Aldatýldýðý zaman hiçbir 
þeyden kuþkulanmamak, ortada hiçbir þey 
yokken aldatýldýðýndan kuþkulanmak bu 
ihtiyar adamýn kaderiydi.94 

Genç Bakunin, kendinden dört yaþ genç 
ve günün birinde kendisinden daha yaygýn 
bir üne kavuþacak Rusyalý bir baþka mavi 
gözlü devle karþýlaþtýðýnda, Berlin'e geleli 
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 Kornilov, Gody Stranstiva, s. 16; Sobranie, ed. 

Steklov, iii. 8, 27.  



çok olmamýþtý. İvan Turgenyev, iki yýldýr 
yurtdýþýndaydý ve bu oyunun yabancýsý 
deðildi. Henüz ülkesinin etkisinden 
kurtulamamýþ Bakunin, yabancý bir þehirde 
bulunmanýn þaþkýnlýðýný üzerinden 
atamamýþtý; þu anda, Turgenyev'den daha az 
uyum içinde olacaðý, çok daha az çekici bir 
vatandaþýyla bile karþýlaþsa boynuna 
sarýlacak bir ruh hali içindeydi. Birkaç gün -
belki de birkaç saat - içinde hayat boyu 
sürecek bir dostluk kuruluvermiþti.  

İvan Turgenyev, bir dulun en küçük 
oðluydu. Annesinin boyunduruðundan yirmi 
yaþýnda kurtulmuþtu; yirmi beþ 
yaþýndayken, hayatýnýn sonraki kýrk yýlýný 
geçireceði Pauline Viardot'a tutuldu. Bu 
belirgin iki olay arasýndaki dönemde her 
çeþitten küçük kâhine tapýndý. Bunlardan 
biri, yurtdýþýndaki ilk sonbaharý sýrasýnda 
tanýþtýðý, hayatýnýn son yýlýnda Roma'da 
karþýlaþtýðý Nikola Stankeviç'ti. Stankeviç'e 
tapýnmasý, Hegel ve metafiziðe adanmýþlýðýný 
da içeriyordu. Gerçi felsefe, genç 
Turgenyev'in kafasýnda derin kökler salmýþ 
deðildi, bir anlamda modaya ayak 
uydurmuþtu. Þimdi Stankeviç ölmüþtü ve 
yeni bir idole ihtiyacý vardý. Stankeviç'in 
öðrencisi ve arkadaþý Bakunin karþýsýna 
çýktý.  

 
 
s.98 
 
 

Stankeviç bizi bir araya getirdi (diye yazýyordu 
tanýþmalarýndan altý hafta sonra) ve ölüm bizi 
ayýramayacak. Sana ne kadar çok þey borçluyum 
anlatamam, ifade edemem. Duygularým büyük bir 
dalga gibi kabarmýþ bir halde ve onlarý kelimelerle 
ifade edecek ölçüde yatýþmýþ deðiller. Benim 
ansiklopedimin95 sayfa baþlýðýnda þöyle yazýyor: 
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 Hegel'in, Encyklopädie der philosophischen 

Wissenschaften'i kastedilmektedir.  



Stankeviç 24 Haziran 1840'da öldü. Ve altýnda: 20 
Temmuz 1840'da Bakunin'le tanýþtým.96 Benim tüm 
geçmiþ yaþamýmdan baþka bir anýnýn 
aktarýlmamasýný dilerdim.  
 

Bakunin de az etkilenmiþ deðildi. 
Premukhino'daki kýz kardeþlerine, 
kendilerinden, "Beyerlerden ve 
Stankeviç'den sonra" "gerçekten içli dýþlý 
olunacak" tek kiþinin Turgenyev olduðunu 
bildirmiþti.97 

Ýki arkadaþ, kýsa sürede birbirlerinden 
ayrýlmaz oldular. Bakunin, þýmarýk bir 
çocukla ve endiþeli bir anneyle geçecek bir 
hayata gelemezdi. Ekim ayýnda, Varvara'dan 
ayrýlıp Turgenyev'in yakýndaki katýna geçti. 
Burada iki genç adam, dostluklarýnýn ilk 
çiçek açtýðý bu günlerde, Turgenyev sobaya 
sokulmuþ, Bakunin divana yayýlmýþ bir 
vaziyette, geceler ve geceler boyunca, 
inançlarýný, hoþlandýklarý þeyleri ve 
önlerindeki hedefleri konuþtular. Ya da 
yürüyerek, yüksek kaliteleriyle, anlatým 
özellikleriyle evrensel bir ilgi yakalamýþ 
yabancý gazetelerin bulunduðu gözde 
cafeleri olan Under der Linden'e gidiyorlardý. 
Liderlik ve öðretmenlik rolü Bakunin'e ne 
kadar uygun düþüyorsa, arkadaşına 
havarilik yapma rolü de Turgenyev'e o 
ölçüde uygundu. Daha da iyisi, Bakunin'in, 
Turgenyev'in belirsiz bir gelecekte ödenmek 
üzere küçük ya da büyük çapta borç kaynaðý 
olacak bir gelire sahip olduðunu keþfetmiþ 
olmasýydý. Bu, her bakýmdan ideal bir 
ittifaktý.98
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 Tarih ya yanlýþtýr ya da Rus takvimine  göre 

yazýlmýþtýr (gerçi Stankeviç'in ölüm tarihi Batý 
takvimine göre verilmiþtir). Bakunin, Berlin'e, 13/25 
Temmuz'da gelmiþtir.  
97
 Kornilov, Gody Stranstviya, s. 52; Sobranie, ed. 

Steklov, iii. 59.  
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 Sobranie, ed. Steklov, iii. 25, 40, 44-5, 85; 

Annenkov, Literuturniya Vospominaniya.  



s.99 
 
 
Fakat bu günlerde Bakunin, tam bir 

ciddiyet içindeydi. Stankeviç'in bütün 
havarileri için Berlin, baþta gelen felsefe 
kentiydi; Hegel dokuz yýl önce ölmüþ olsa 
da, Berlin'de felsefenin anlamý hâlâ Hegelci 
sistemdi. Ýnançlý havari profesör Werder'in 
saltanatý hüküm sürse de, profesörün 
anlattýklarý, ders sýralarýnýn ötesine pek 
nadiren geçiyordu. Bakunin, büyük bir 
hýrsla onun öðrencisi olmaya hazýrlanýyordu. 
Faust'daki bilgiç'ten neþe içinde, "Zwar weiss 
ich viel, doch möchte ech alles wessan"* 
alýntýsýný yapýp duruyordu. Sabýrsýzlýðý o 
kadar büyüktü ki, Üniversitenin açýldýðý 
Ekim ayýna kadar bekleyemedi. Werder'in 
mantýk üzerine notlarýný diðer öðrencilerden 
ödünç aldý, onlarý kendi baþýna inceledi ve 
bir kopyasýný çýkararak eve, Paul'a gönderdi. 
Yeni dönem baþlayýnca Werder'in felsefe 
derslerine ve estetik, teoloji, fizik kurslarýna 
katýldý, boþ zamanlarýnda eskrim ve binicilik 
yaptý. Bakunin, Turgenyev'den geri 
kalmayan bir kendine güvenle, o harika kýþý 
Berlin'de onunla birlikte geçirmeyi büyük 
bir sabýrsýzlýkla bekliyordu.  

 Bu ihtiraslý skolastik programýn 
gerçekte ne kadar devam ettiðine iliþkin bir 
kayýt yoktur. Fakat Bakunin üniversiteye 
giriþ sýnavýný kazandý ve onu, vir invenis 
ornatissimus olarak tanýmlayan bir diploma 
aldý. Bakunin ve Turgenyev, Werder'in pek 
seyrek katýldýðý mantýk üzerine kurslarýnda 
düzenli bir þekilde yer alýp, coþkulu 
Hegelciler olarak nam saldýlar. Daha sonra 
Bakunin, romantiklerin eski idolü 
Schelling'e rastladý. Schelling, bir ölçüde 
hayal kýrýklýðý yarattý onda. Onun derslerini 
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 “Çok şeyden biraz anlasam da, bilmek istediğim 
tümüdür.” ç.n.  



"ilginç, fakat önemsiz" bulmuþtu. Fakat bu, 
Schelling'in jübilesine coþkuyla katýlmasýný 
önlemedi. Öðrencilerin fener alayý, yaþlý 
adamýn evinin önünde toplandýðýnda, 
Bakunin'in gök gürültüsünü anýmsatan 
hurra nidasý, þiddetli alkýþlarýn arasýndan 
bile duyulabiliyordu ve yüzü, yanýnda 
bulunan birisinin tanýmýyla, "açýlmýþ 
kocaman aðzýyla", pitoresk bir görünüm 
kazanmýþtý. Bakunin, kendiliðinden insan 
aktivitelerinin hepsinden olduðu gibi 
gürültüden de kendi adýna hoþlanýrdý ve 
sistematik olmasa bile, üniversite hayatýnýn 
bir parçasý olarak her zaman coþkulu bir 
gösteriye giriþmeye hazýrdý.99  

 
 
s.100 
 
 
Sosyal hayat da daha az çekici deðildi. 

Artýk Berlin'e ayak basmýþ olan Bakuninler 
için arkadaþ sýkýntýsý diye bir þey yoktu. Rus 
arkadaþlarý arasýnda, Stankeviç ölüm 
döþeðindeyken onun ve Varvara'nýn 
yanýbaþýnda bulunan Efremov, Stankeviç'in 
diðer iki arkadaþý olan ve Mihail'in ilk kez 
burada tanýþtýðý Frolovlar bulunuyordu. 
Baltýk bölgesinden gelen, Bakunin ve 
Turgenyev'le Rus soðuk bifteði ve çayý 
üzerine akþam sohbetlerine girdiðini yazan, 
ama alçakgönüllü bir tutumla ismini 
vermeyen bir Alman baronu da vardý. Þimdi 
Katkov da sahneye çýkmýþtý ve hiçbir zahirî 
nezaket gösterisi fýrsatýný kaçýrmýyordu. 
Berlin'in coþkusu, Bakunin'in bütün olumsuz 
anýlarýný silip süpürmüþtü. Yalnýzca 
Katkov'du bu utanç verici olayý unutmayan 
ve yýllar sonra anýlarýnda, Bakunin'den 
aþaðýlayýcý bir þekilde söz ederek intikamýný 
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almýþ oldu. Almanlar arasýnda, tamý tamýna 
on yýl boyunca, Almanya'daki Rus 
turistlerine pür düþünme ve küp gibi 
içmenin gizemini öðretme iþini yürüten 
Müller-Strübing de unutulmamalýdýr. 
Müller-Strübing, bir gazeteci, edebiyat 
adamý, sanat, müzik ve tiyatro eleþtirmeni ve 
filozoftu. Gençliðinde politikaya atýlmayý 
hayal etmiþ ve bu, beþ yýlýný hapishanede 
geçirmesine neden olmuþtu. Þimdi kimse 
onun nasýl geçindiðini tam olarak 
bilmiyordu. Fakat, Berlin'i ziyaret eden çoðu 
Rus, zengin ve cömertti; bu Ruslar onu, 
hizmetlerinin karþýlýðý olarak, Strassburg 
mantýsý ile aðýrlýyor, ardýndan da sanat ve 
metafiziðe karþýlýk, yaþamýnýn baþta gelen 
zevki olan bira ile ödüllendiriyorlardý. Belki 
de onun en büyük önemi, Bakunin de 
içlerinde olmak üzere100 çok sayýda Rusa, 
kendilerine, bu tipik Almaný - metafizik, 
duygusal, her yerde bulunan, obur, müþfik 
ve hepsinden önemlisi olaðanüstü gülünç – 
hayat boyu örnek almalarýný saðlayacak bir 
biçim vermelerinde yardýmcý olmasýdýr. 

 
 
 
s. 101 
 
 
Fakat, Bakunin ve Turgenyev 

çevresindeki en ünlü Alman, Varnhagen von 
Ense'dir. Varnhagen, biyografi konusunda 
edebî yeteneði olan bir emekli diplomattý. 
Viyana Kongresinde bulunmuþ ve 
Württemberg mahkemesinde Prusya 
Krallýðýný temsil etmiþti. Doðal eðilimleri ya 
da diplomatik deneyimleri, onu, azýlý bir 
þöhret avcýsý haline getirmiþti; en büyük 
þöhreti de, Alman romantiklerinin taçsýz 
kraliçesi Rahel Revin'le evlenerek yapmýþtý. 
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Þimdi ise, bu çöküþ yýllarýnda, müteveffa 
karýsýndan kalan literatürü düzenlemekle, 
titiz bir þekilde günlük tutmakla, hatýrat 
toplamakla, sanat ve edebiyattaki yeni 
hareketlere hamilik yapmakla meþguldü. 
Otuzlarýn sonlarýnda, Puþkin adý, Prusya'nýn 
doðu sýnýrlarýný geçmiþ ve Rus edebiyatý, 
moda bir kült haline gelmiþti. Varnhagen, bu 
külte, büyük bir hýrsla sarýlmýþtý. Berlin'de, 
Stankeviç ve Granovski gibi, edebî bakýmdan 
sivrilmiþ Ruslarý keþfetmiþ ve Stankeviç'in 
Neverov adlý arkadaþýndan Rusça dersleri 
almaya giriþmiþti.  

Bakunin'in, Varnhagen'le ilk tanýþmasý 
da karakteristiktir. Bir sabah, Neverov'un, 
Varnhagen'e yazdýðý bir mektubu kaybettiði 
için özür dilemek için onu evinde ziyaret 
eder. Varnhagen, henüz yataðýnda 
yatmaktadýr. Fakat bu durumda olmasý, 
gururunu ya da aklýnýn baþýnda olmasýný 
engellemez. Genç adamý ve özürünü kabul 
eder. Büyük bir inceliðe sahip ve her þeyden 
haberdar olan Varnhagen, Bakunin'in, 
Bettina'nýn Goethe'yle mektuplaþmalarýndan 
Rusçaya çevirdiði bazý parçalarýn bir 
zamanlar basýldýðýný hatýrlamýþtýr. Bu çeviri 
tamamlanmýþ mýydý acaba? Gerçeðe 
sadakatsizlikte üstüne olmayan Bakunin, 
tamamladýðý, ama ne yazýk ki, elyazmalarýný 
kaybettiði yanýtýný verir. Varnhagen, 
ziyaretçisinin, yüksek ve özgür düþünceli, 
"kiþilikli bir genç olduðunu" düþünür. Fakat, 
bu sohbeti günlüðüne geçirmez. Herzen, 
Bakunin ve Turgenyev'in, nasýl büyük bir 
hýrsla, "gerçekliðin girdabýna kapýldýklarýný", 
Varnhagen'i ziyaret edip, ondan, kendilerine 
"hoþ bir aktristi" tanýþtýrmalarýný rica 
ettiklerini nakleder. Ancak bu anlatýmýn 
doðruluðu kuþku götürür. Bakunin, bu tür 
bir gerçekliðe uygun deðildir, Turgenyev'in 
ise, böyle bir tanýþma için Varnhagen'e 
ihtiyacý yoktur. Varnhagen'in, gerçekten de 
onlarý tanýþtýrdýðý ünlü þarkýcý, Henriette 



Solman'dýr. Fakat artýk genç ve muhtemelen 
güzel de olmayan Solman, Rahel'in 
ölümsüzlüðü geleneðini sürdürmek üzere 
sahneyi býrakmýþ ve bir salonda çalýþmaya 
baþlamýþtýr. Ýki genç adam, biri yeþil, diðeri 
mor en iyi kadife yeleklerini giymiþlerdir 
onu ziyaret etmek için. Varnhagen, 
Bakunin'i, Bettina von Arnim'le de 
tanýþtýrmýþtýr. O da ellisini oldukça 
geçmiþtir - o zamanýn bir aktarýcýsýna göre, 
"en ufak bir güzellikten yoksun, boyalý 
saçlarý taranmamýþ, eski bir siyah ipek 
elbiseyi özensizce üstüne geçirmiþ bu ufak 
tefek kadýn bulunduðu yerle pek alâkasýz 
gibi görünüyordu." Bettina, Bakunin'in 
üzerinde, gençlik günlerinde okuduðu 
mektuplarýndan çok daha az romantik 
olduðu izlenimini býrakmýþtý gerçekten de. 
Fakat Bakunin onu çeþitli defalar ziyaret etti 
ve bu ziyaretleri genellikle üç saati buldu.101

 

 
 
s.102 
 
 
Bakunin ve Turgenyev'in içinde yer 

aldýðý topluluk, çeþitli ve kozmopolit 
unsurlardan oluþuyordu, burada her 
meslekten insan vardý. Çarþambalarý, 
herkes, büyük senfonilerin sýrasýyla 
çalýndýðý Beethoven konserlerinde 
toplanýyordu. Bu seçim önemliydi. 
Beethoven, henüz evrensel bir klasik deðildi, 
ama Alman idealizminin müzikal ifadesiydi. 
Kýrklarýn genç romantikleri, Herzen'in 
ifadesiyle, "Rossini'yi boþ geçiyor, Mozart'a 
hoþgörü gösteriyor (onu çocukça ve zayýf 
bulmalarýna raðmen) ve Beethoven'in her 
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notasýnda felsefî araþtýrmayý 
sürdürüyorlardý." Konserlerden sonra - ve 
genellikle diðer akþamlarda da - Varvara'nýn 
katýnda toplanýyorlardý. Varvara, 
pencerelerinde çiçekler olan, içinde bir 
kanaryanýn özgürce uçtuðu, kafeste bir 
þakrakkuþu bulunan, üçüncü kattaki geniþ, 
hoþ bir odada oturuyordu; Varvara, 
konuklara Rus çayý ve piþmiþ dil ikram 
ederken, Mihail ve Turgenyev de ona yardým 
ediyorlardý. Akþamlarý, edebiyat 
okumalarýyla (bir gece, Byron'un Cain'i, 
Almanca çevirisiyle okunmuþtu) ya da felsefe 
veya sanat üzerine tartýþmalarla geçiyordu. 
Tabu olan tek þey politikaydý. Günlük 
olaylar, ölümsüz gerçeklerin yanýnda 
kesinlikle önemsiz görülüyordu. Bakunin'in 
"pervasýz" bulduðu büyük Werder, zaman 
zaman sýkýcý, bilgiç Alman öðrencilerinden 
fýrsat buldukça bu toplantýlara katýlýyordu. 
Bir seferinde onlara, Kristof Kolomb üzerine 
yazdýðý þiirsel dramanýn birinci perdesini 
okumuþtu. Bir baþka seferinde, Varvara'ya, 
ruhun ölümsüzlüðünün metafizik 
savunmasýyla "tam anlamýyla güven" 
vermiþti. "Bize rahat huzur yok" diye 
yazýyordu Varvara, kýz kardeþlerine. Bu genç 
insanlarýn, kendi hedef ve baþarýlarýnýn net 
bir anlatýmýný verebilmek için evde böyle bir 
huzurlu ortamý zor bulduklarý açýktýr. Fakat 
kuþku yoktur ki, hayat, kalabalýk, tutkulu ve 
son derece önemliydi.102 

 
 
 
 
s.103 
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          *           *            * 
 
 
Bütün bu heyecan verici yoðun 

deneyimlerine raðmen, Bakunin, Batý 
Avrupa'da esasen hâlâ bir yabancýydý. 1840 
yazýnda, Kronstadt'dan yola çýktýðý zaman 
ülkesini reddetme düþüncesinde deðildi ve 
Rusya topraðýna bir daha özgür bir adam 
olarak asla ayak basamayacaðýný aklýndan 
geçirmemiþti. Hatta 1842 ilkbaharýna kadar, 
hâlâ, Moskova Üniversitesinde felsefe 
kürsüsü edinme hedefine inanýyor ya da 
arkadaþlarýnýn buna inanmasýnda bir 
sakýnca görmüyordu. Sürgün yaþamýnýn ilk 
aylarýnda yazdýðý hacimli mektuplarýn 
gösterdiði gibi, aklý fikri Premukhino'daydý; 
en büyük dileði, yurtdýþýndaki geçici ikameti 
sýrasýnda elde ettiði moral ve entellektüel 
edinimleri oraya gelecek olan sevdikleriyle 
paylaþmaktý.  

Ýlk düþündüðü, Paul'dü. Mihail'in bir 
küçüğü Nikola, ona hiçbir zaman ruhça 
yakýn olmamýþtý, ayrýca evlenmek üzereydi. 
Ama Paul, her zaman onun gözdesi olmuþtu. 
Paul, kendini felsefeye adamýþtý ve onunla 
birlikte Werder'in öðrencisi olmaya can 
atýyordu. Paul, Berlin'e gelmeliydi. 
Ebeveynlerinin bir itirazý olmayacaktý, 
çünkü Turgenyev gerekli parayý borç olarak 
saðlayacaktý. Paul'ün yolculuðuna karar 
verildikten sonra, ancak bundan sonra 
Mihail'in sevgili Tatyana'sýnýn onunla 
birlikte gelmesi sorunu gündeme gelebilirdi.  
Mihail'in, Premukhino'ya 1841 ilkbaharý 
boyunca yazdýðý mektuplar bu projelerle 
doluydu.  

O zamana kadar Tatyana ile ilgili olarak 
hiçbir þey yapýlmamýþtý. Mihail'den uzakta 
kendi baþýna savaþamazdý. Ebeveynlerinin 
hiçbir zaman kendi istekleriyle onay 
vermeyecekleri bir öneri için onlara acý 



vermeye dayanamayacak müþfik bir doðasý 
vardý. Fakat Paul'un yolculuðu, beklenmedik 
bir iþtiyakla onaylanmýþtý. Paul ve Alexandra 
Beyer, Beyerler ve Bakuninler tanýþtıðýndan 
beri görülmemiþ ölçüde ölümcül bir 
duygusal karmaþýklýklýðýn ortaya çýkmasýna 
yol açan bir iliþki yaþýyorlardý. Paul, yirmi 
bir yaþýndaydý ve Alexandra ondan yaþça 
oldukça büyüktü; Alexander Bakunin, 
oðlunun aklýný çelmek için baþka bir ülkeye 
yolculuðu akýl etme ferasetini bir kere daha 
gösterdi. Aðustos 1841'de, Mihail'den bir yýl, 
bir ay sonra, Paul, Berlin'e ulaþtý.103

 

 
 
s. 104 
 
 
Paul'un yola çýkýþý o kadar ani olmuþtu 

ki, Varvara ve Mihail'e haber verecek zaman 
bile olmamýþtý. Onlar, bir yaz gezisi için 
Berlin'den ayrýlýp Batý Almanya'ya gitmiþ ve 
herhangi bir adres de býrakmamýþlardý. Paul 
onlarý izledi ve Rus turistlerinin gözde 
sayfiye yeri olan Ems'de yakaladý. Ems'de 
birlikte birkaç hafta geçirdiler, Frankfurt'u 
ziyaret ettiler, Lützen muharebesinin geçtiði 
yeri, Gustavus Adolphus anýtýný gördüler, 
Varvara ve Paul'un kýþý geçirmeye karar 
verdikleri, hoþ bir kent olan Dresden'i 
gezdiler. Güçlerin bölünmesine yol açan bu 
karar, ailedeki belli bir gerilimin ürünüydü. 
Ekim 1841'de Mihail, felsefe eðitimine 
devam etmek için Berlin'e döndü - 
kendisinin belirttiði gibi, hayatýnda ilk kez 
yalnýz baþýnaydý.104

 

Yalnýzdý, çünkü Turgenyev, Rusya'ya 
Mihail tarafýndan "tam yetkiyle“ donanmýþ 
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olarak dönmüþtü, tam o sýrada, 
Premukhino'ya, uzun süredir beklenen altý 
günlük inanç dolu ziyaretini yapmaktaydý. 
Kendisi büyülendiði gibi, evsahiplerini de 
büyülemiþti. Hoþ görünüþü ve olumlu 
tavýrlarý, güreþirlerken aðýrlýðý altýnda kalýp 
ezildiði Alexis; karikatürlerini çizdiði 
Alexander ve Mihail'in arkadaþýna daha 
gelmeden tapmaya hazýrlanan, geldiðinde de 
paldýr kültür, tutkulu bir þekilde aþýk olan 
Tatyana da dahil, herkesi cezbetmiþti. 
Tatyana o sýrada yirmi yedi yaþýndaydý. 
Belinski'ye karþý muhtemelen duyduðu 
geçici duygularý bir yana, o zamana kadar 
Mihail ve erkek kardeþleri dýþýnda hiçbir 
erkeði sevmemiþti. Fakat Mihail'in ayrýlýþý, 
Tatyana'nýn duygularý üzerindeki doðal 
olmayan dominant etkisini ortadan 
kaldýrmýþtý. Altý günlük kýsa ziyaret 
sýrasýnda, Tatyana öylesine yakýcý 
duygularla dolmuþtu ki, daha önce bu tür 
þeyleri hayal bile etmediði gibi, bu duygular 
onu, Mihail'in hiçbir zaman götüremediði bir 
dünyaya götürmüþtü.  

Aralýk'ta, Torzhok'da, ilkbaharda da 
Moskova'da buluþtular. Turgenyev, 
arkadaþýnýn kýz kardeþine karþý hoþ 
duygularla doluydu. Ama gerçek bir 
romantik deðildi. Onda, Bakunin'in, 
inceltilmiþ duygularla ve metafizik 
diskurlarla cinsel çekimin doðrudanlýðý 
olgusunu karmaþýk hale getiren ölümcül 
mizacýndan eser yoktu. Bir hedonist gibi 
öyle pek fazla kýzlarýn peþinden koþtuðu da 
söylenemezdi. Turgenyev, Rusya'ya 
dönüþünü, kýsa süre sonra kendisine bir 
çocuk doðuracak olan annesinin sarýþýn 
terzisiyle bir iliþkiye girerek taçlandýrdý. 
Yaþam planlarýnda Tatyana Bakunin'e yer 
yoktu. Aþka susamýþ, aþk vurgunu bu kýzýn, 
kaderinin ne olduðunu anlayacak kadar aklý 
vardý, geceler boyu aðladý. 1842 yazýnda, 
Turgenyev'e, hâlâ elimizde olan bir mektup 



yazarak "istenmeyen" aþkýný ilân etti – bu, 
umutla, istekle beslenmeyen bir aþktý ve 
onda kývanç olmadýðýný biliyordu. Yine de 
kývanç duyduðu bir þey vardý. Bu kývanç, 
þimdi ona sýkýntý veriyordu, Mihail'in, 
Turgenyev'in asla geri ödeyemeyeceði 
cömertliði sayesinde yaþamasý, hâlâ yaþamda 
var olmasýydý bu.105 

 
 
s.105 
 
 
Bu sýrada, Tatyana'nýn trajedisinden 

habersiz ve Turgenyev'in parasý konusunda 
vicdanî bir sýkýntý içinde olmayan Mihail, 
Berlin'deki Dorotheenstrasse'de, tek kiþilik 
katý döþemekle meþguldü. Hemen hemen 
yalnýzca Almanlarla düþüp kalkýyordu - 
Müller-Strübing ve diðerleri artýk geçmiþte 
kalmýþlardý.106 Konferans listesine Schelling'i 
("Vahiy Felsefesi") ve Ranke'yi ("Modern 
Tarih") eklemiþti ve boþ zamanlarýnda 
Shakespeare'i okuyordu. Beethoven'in 
senfonileri, ona, Premukhino'ya duyduðu 
sýla özlemini ve Varvara ile Paul'a olan 
özlemini hatýrlatýyordu. Sað yanaðýnda, onu 
bir hafta boyunca uyutmayan bir apse çýktý 
ve ardýndan þiddetli bir diþ aðrýsý geldi. 
"Yalnýzlýk" diye yazýyordu Premukhino'daki 
kýz kardeþlerine, "daima benim için önemli 
olmuþtur, bu sayede kendi içime nüfuz 
etmek zorunda kalýyorum." Fakat 1841-2 
kýþýndaki mektuplarýnda hoþnutsuzluða ve 
ruhsal sarsýntýlara iliþkin herhangi bir not 
bulunmamaktadýr, oysa hayatýnda bir krizin 
yaklaþmakta olduðu aþikârdýr.107  
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  *             *               * 
 
 
Bu kriz, Mihail'in Varvara ve Paul'un 

Premukhino'ya dönüþüyle birlikte, doðduðu 
topraklardaki son kiþisel iliþkilerinin de 
kopuþuna rastlamýþtý. Önce Varvara gitti. 
Onun dönüþü, Alexander Bakunin'in mektup 
yazarak, kýzýnýn Rusya'ya dönmesini ve 
kocasýyla yeniden birleþmesini istediði 
önceki ilkbahardan beri devam eden bir 
tartýþmanýn sonucunda gerçekleþti. Bu 
pederþahî müdahale Mihail'in tüm isyankâr 
duygularýný ayaða kaldýrmýþtý. Eski savaþ 
atý, muharebe kokusunu almýþtý. Kocasýnýn, 
Varvara ve çocuðuna her türlü müdahalesine 
karþý garanti verilmedikçe onun Rusya'ya 
geri dönmesine izin verilmesinin bir suç 
olduðunu deklare etti. Her zaman Dyakov'un 
safýnda yer almýþ olan babasýna güveni 
yoktu; Turgenyev ise, "Varvara'nýn geri 
dönüþü konusunda Nikola'yla pazarlýk 
yapmakla" görevli olarak Rusya'da 
bulunuyordu. Varvara, eskisi gibi, özgürlük 
tutkusuyla, çocuðunun babasýna ve kocasýna 
duyduğu bir çeþit gizli saygýnýn yol açtýðý acý 
arasýnda tereddüte düþtü.  Mihail'in, 
Dyakov'a karþý katý ve aþaðýlayýcý tavrý ve 
kendisine karþý üstten davranýþýyla, bir kere 
daha altüst oldu. Fakat, Mihail'in, üzerindeki 
iktidarýnýn farkýndaydý ve zaman zaman onu, 
korkuya benzeyen bir duyguyla 
özdeþleþtiriyordu. Mihail, Varvara onun 
zaferine kin duysa da, her zamanki gibi galip 
çýkardý. "Hatýrlýyor musun," diye yazýyordu, 
o sýrada Mihail, Tatyana'ya, onun hakkýnda, 



"ne kadar isyancý olduðunu ve kimseyi 
dinlemeden, ne yapacaðýna kendi baþýna 
karar verdiðini - ve ardýndan yapacaðýný 
yapardý. Þimdi olduðu gibi." 

Mücadele haftalarca sürdü. Kasým 
1841'de, Varvara, kocasýna yazdýðý bir 
mektubu, onaylanmak üzere Dresden'den, 
Mihail'e yolladý. Bu, hiç de Mihail'in tarzýna 
uygun bir mektup deðildi. Mektubu anýnda 
yýrtýp attý ve Varvara'nýn, kocasýna yollamasý 
için yeni bir mektup kaleme aldý. Birkaç gün 
sonra, Mihail, Dyakov'a arabuluculuk yapan 
Nikola'dan bir mektup aldý. Dyakov, 
Varvara'yý asla görmeyeceðine ve oðlunu, 
"seyrek, son derece seyrek" ziyaret edeceðine 
söz veriyordu. Bunun üzerine Mihail, 
Varvara'nýn dönüþüne "onay" verdi. Fakat 
kýþýn yolculuk yapmak mümkün deðildi, bu 
yüzden Varvara, 1842 Haziran'ýna kadar yola 
çýkamadý. Bu son aylarda, Mihail'le kýz 
kardeþi arasýnda çok az mektuplaþma oldu. 
Mihail, Noel'de, Varvara ve Paul'ü, 
Dresden'de ziyaret etti, fakat Varvara, onu 
yeniden görmeksizin Almanya'dan ayrýldý.  

 
Birbirimizi anlamaya çalýþtýk (diye yazýyordu 
Varvara'ya, döndükten sonra), arkadaþ olmaya 
çalýþtýk, ama baþaramadýk, bu yüzden kimse 
suçlanamaz... Senin duygularýný sýk sýk incittiðimi 
inkâr edecek deðilim. Ama inan bana Varvara, bu 
beni de çok yaraladý, her zaman içtenlikle ve büyük 
bir acýyla beni affetmeni arzulamýþýmdýr. Ayrýca 
benim sert tutumumun kaynaðý dürüstlüktür. Senin 
dostun olmaya çalýþtým. Zorla yapýlamayacak þeyleri 
zorla yapmaya çalýþtým. Bu çocukluktu, kabul 
ediyorum ve sana yemin ederim ki, bunu bir daha 
asla yapmayacaðým.  
 

Ama Varvara büyüden kurtulmuþtu. 
"Küçük sürü"de isyan çýkmýþ ve 
Premukhino'yla bir baðlantý daha 
kopmuþtu.108 
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Paul, hâlâ Almanya'daydý. Varvara'nýn 

yola çýkýþýndan kýsa süre sonra, öðrenim 
yýlýnýn sona ermesiyle birlikte, Mihail, 
Berlin'den onun yanýna geldi. Rusya'dan 
yeni dönen Turgenyev de Aðustos'ta 
Dresden'e vasýl oldu. Ancak Turgenyev, 
geçen yýlki gibi yardýmda bulunacak kadar 
bolluk içinde deðildi. Turgenyev, 
zenginliðini paylaþmaya tam anlamýyla 
gönüllüydü, ancak kaprisli bir insan olan 
annesi, oðlunun, arkadaþlarýna yardým 
etmesini önlemek için musluklarý kýsmýþtý. 
Malî zorluk, gelip kapýya dayanmýþtý. 
"Ebeveynlerimize söyleyiver," diye yazýyordu, 
Alexis'e, Mihail, son derece alaycý bir þekilde, 
"havayla beslenmeyi öðreniyoruz, ama 
eðitimimizi henüz tamamlamadýk." 
Dresden'de, Yazikovlar adlý, onlarýn ilk kez 
Ems'de tanýþtýklarý bir Rus aile vardý. Mihail, 
kendi tuhaf tarzýnda, yarý yarýya anneye, 
Paul ise, yarýdan daha fazla, kýzýna aþýktý. 
Daha Varvara yola çýkmadan, Yazikovlardan 
borç almýþlardý. Borçlarýný geri ödeyecek 
durumda deðillerdi. Diðer borçlar daha da 
kesin bir þekilde sýkýþtýrýyordu. Eðer bir 
yaðlý lokma düþmezse, diye yazýyordu, 
Mihail, "yakında hapsi boylayacaðýz."  

Bu durumdan kurtulmak için bir þeyler 
yapmak gerekiyordu. Yurt dýþýnda geçirdiði 
bir yýl, Paul'da felsefe öðrenimi konusunda 
büyük bir tutku geliþtirmiþ deðildi. Ama bu, 
baþka bir amaca hizmet edebilirdi. Bu, genç 
adamýn, Alexander Beyer için duyduklarýnýn 
derinliði konusunda ilüzyondan uyanmasýna 
yol açmýþtý - acý bir þekilde Alexandra'ya 
maledilen bu deðiþiklik, bir gençlik 
vefasýzlýðý deðil, Mihail'in etkisinin 
ürünüydü. Bu durumda Paul'un geri 



dönmesini geciktirecek bir neden 
kalmýyordu. Turgenyev, Kasým'da Rusya'ya 
dönecekti. Mihail, Paul'un onunla birlikte 
dönmesi için ýsrar ediyordu.109 

 
 
s.108 
 
 
Bu karar için daha da ikna edici bir 

neden vardý. Bu aylarda, Bakunin'in düþünce 
ve duygularýnda tedrici bir dönüþüm 
meydana gelmiþti. Önceki kýþ, Alexandra 
Beyer'e gamsýz bir havada yazdýðý bir 
mektupta (bu, tutkulu kýz kardeþlere hemen 
hemen son yazdýðý mektuptur) Almanya'ya 
onu ziyarete gelmezse, "bir daha hiçbir 
zaman buluþmamayý da göze alalým" diyor; 
aþaðý yukarý ayný zamanda, Premukhino'daki 
kýz kardeþlerine yazdýðý mektuba, yarý þaka, 
yarý ciddi, "günün birinde yeniden buluþur 
muyuz? Tanrý bilir!"  diye not düþüyordu. 
1842 yazýnda, Berlin'den ayrýlýp Dresden'e 
geldiðinde yaptýðý, Prusya'dan Sakson 
baþkentine gitmekten daha fazla bir þeydi. 
Ayný zamanda, felsefe ve akademik yaþamýn 
yerine politikayý ve gazeteciliði koymuþ 
oluyordu. Bu deðiþikliðin sonucu, 
politikanýn yasadýþý olduðu Rusya'ya bir 
daha asla dönmemekti. Yeterince oynamýþtý. 
Artýk hedeflerini gerçeðe dönüþtürmenin 
zamanýydý. Bu kararýný, Premukhino'ya, 
Faust'tan þu alýntýyla duyurdu: 

 
              Ich bin zu alt um nur zu spielen 

         Zu jung um ohne Wunsch zu sein.*  
 
Erkek ve kýz kardeþlerini hâlâ seviyordu 

ve her zaman sevecekti, ama hayat, yollarýný 
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kaybetmek için çok genç” anlamına gelen dizeler. 
ç.n. 



ayýrýyordu, o, farklý bir yolda yürüyecekti. 
Almanya'da bir yýl daha geçirecek, sonra 
belki de Fransa'ya gidecekti. Mektup, 
görülmemiþ ölçüde kuru bir tonda 
yazýlmýþtý. Mektupta ayrýca, Nikola'ya 
sesleniyor, ebeveynlerinin malikânesinin 
satýlmasýnı ve payýna düþenin tasarrufuna 
verilmesini rica ediyordu. Babasýnýn 
malikânesinde pay sahibi olma faraziyesi, bir 
zümrüdüanka kuþu gibi hayallerini 
süslemeye devam ediyor, otuz yýldýr 
duyduðu endiþeleri daðýtýyordu.110 

Ancak, buz gibi kayýtsýzlýk ve 
soðukkanlý hesapçýlýk Mihail'in yüreðini 
uzun süre yönlendiremezdi. Ayrýlýk gelip 
çattýðýnda, onu iliklerine kadar sarstý. 
Ülkesini reddetmiþti, bu onun için bir þey 
ifade etmiyordu. Ama Premukhino, onun 
akarsularý, koruluklarý, kýz kardeþleri, erkek 
kardeþleri - bunlar o zamana kadar onun bir 
parçasýydý. 3 Kasým 1842 günü Paul'a, 
Dresten tren istasyonunda güle güle 
dediðinde, bir mucize olmazsa onu bir daha 
hiç göremeyeceðini biliyordu. Ertesi gün 
kâðýdý kalemi aldý ve Premukhino'ya, uzun 
bir alýntý yapýlmadan hakký verilemeyecek 
olan, yýðýnla mektubunun içinde eþsiz 
denebilecek bir mektup yazdý:  
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Paul ve Turgenyev gittiler. Yarýn bu mektubu, üç 
gün kalacaklarý Berlin'e yollayacaðým. Ondan 
ayrýlýrken, bir kere daha - evet, son defa - sizlerden, 
Premukhino'dan, Rusya'dan, tüm geçmiþimden 
ayrýldým. Benim için, Paul, sevgili Premukhino 
dünyamdan son bir yankýydý. Bu yanký yok artýk. 
Artýk o da yok, siz de yoksunuz. Hoþça kalýn, hoþça 
kalýn! Çevremde yalnýzca yabancý yüzler var, 
yalnýzca yabancý sesleri iþitiyorum artýk; eve ait tek 
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bir ses yok, susmuþ. Evi böylesini sevdiðimi hiç 
bilmezdim, hiç bilmezdim size böylesine baðlý 
olduðumu. Size þu satýrlarý yazarken bir bebek gibi 
aðlýyor, aðlýyorum. Ne zayýflýk deðil mi? Ama bunu 
sizden saklamaya kalkýþacak deðilim. Uzun 
zamandan beri sizinle konuþamýyordum. Paul'un 
ayrýlýþý, yüreðimi saran kabuðu kýrýp attý. Bir kere 
daha sizleri içimde hissettim, bunu bir kere daha 
hissettim, son kez elveda diyebilmek için... Rahatça 
aðlayabilmek için yalnýz baþýma kalmak tam bana 
göre; daha önce bilmezdim gözyaþlarýnýn 
böylesine... Evet, bunlarýn benim son gözyaþlarým 
olduðuna inanýyorum; artýk daha fazla 
kaybedeceðim bir þey yok. Her þeyimi kaybettim, 
her þeye elveda. Hoþça kalýn dostlarým, hoþça kalýn.  
 
Sevgili Tatyana, resmimi odana as. Onu senin için 
çizdim. Belki bu beni senin kalbinde yaþatýr. Ýtiraf 
edeyim ki dostum, ben artýk senin için, hakkýnda 
hiçbir þey bilmediðin bir hayaletim. Portrem ve 
Paul'un anlattýklarý beni canlandýracaktýr. Varvara 
bunu yapamaz; o beni tanýmýyordu, þimdi bile 
tanýmaz.  
 
Bir keresinde, geç bir sonbahar akþamýnda, 
Lopatino ile Mytnits korusu arasýndaki çitlerde 
nasýl resimler hayal ettiðimizi hatýrlýyor musun? Bir 
grup kanaryanýn nasýl aniden havalandýðýný? Þimdi 
ben, senden uçup gelen kanaryalarýn ülkesindeyim. 
Mytnits koruluðundaki yürüyüþlerimizi hatýrlýyor 
musun? Bu yaz, benim en sevdiðim yoldan hiç 
yürüdün mü? Küçük koruluktaki aðaçlarým ne 
oldu? Bir ilkbahar, Kutsal Haftada, orada bir ateþ 
yakmýþtýk. Lyubov o sýrada hastaydý ve ölümü 
yakýndý, o da bir arabada bizimle birlikte gelmiþti. 
Sonra ben ayrýldým. Tanrým! Babama hoþça kal 
derken kalbim nasýl acýyla burkulmuþtu; ne kadar 
acý bir þeydi, mutlu olmamýzý isteyen, ama 
yaþamlarýmýzý mahveden, yoksul, ama þerefli 
babamýzý terkedip gitmek - evet yaþamlarýmýzý yýktý, 
çünkü kendi inançlarýna yeterince baðlý deðildi. 
Þimdi o beni kalbinden tamamen atmýþ bulunuyor. 
Keþke onu ne kadar çok sevdiðimi bilseydi! Ona iyi 
bakýn dostlarým, o bir martirdir, çok daha iyi bir 
kaderi haketmiþtir. Sonra hep birlikte Kozitsino'ya 
gitmiþtik; sonra hatýrlýyor musunuz kýz 
kardeþlerim, o akþam nasýl vedalaþtýðýmýzý? O 
zaman, birbirimizi bir daha hiç göremeyeceðimizi 
hissetmiþ miydiniz? Ya sen hatýrlýyor musun Alexis, 



üçümüzün yolda giderken nasýl aðladýðýmýzý ve 
ardýç kuþunun çalýlýklarýn içinden ötüþünü?... 
 
Büyük bir gelecek bekliyor beni. Önsezilerim beni 
yanýltmaz. Ah, bunun çok küçük bir parçasýný 
yüreðim için de baþarabilseydim, baþka bir þey 
istemezdim. Ýstediðim mutluluk deðil. Mutluluk 
deðil düþündüðüm. Çalýþmak, kutsal bir dava için 
olabildiðince çalýþmak, bütün istediðim bu. Önümde 
geniþ bir alan var ve bence anlamlý olan bundan 
baþka bir þey deðil... 
 
Hâlâ çok kederliyim, ama bu keder geçecektir. Bu, 
Rusya'dan ayrýlýþýmýn verdiði son acý olacak. Artýk 
bir kez daha güçlüyüm, hiçbir þeyden 
korkmuyorum, yolumda baþým dik ilerlemeye 
hazýrým. Ama dostlarým, biliyorsunuz ki, denizlerin 
ötesinde asla kopamayacaðýnýz, sizin için aþkla dolu 
dostunuz var, sizden ayrýlmýþ ve bu dünyada evsiz.  
 
Allahaýsmarladýk dostlarým, yeniden 
allahaýsmarladýk. Elimi sallýyorum sizlere, bir daha 
geriye dönüp bakmadan yaþayýp gideceðiz artýk.  
 

 
s. 110 

 
 

 Bakunin, geçmiþte yaþamak için çok 
gençti. On beþ gün sonra büyük bir neþe 
içinde, resmî bir baloda hazýr bulunduðunu 
ve Fransýz bakanýn karýsýyla dans ettiðini 
yazýyordu.111  
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               9. Bölüm  
 
     Elveda Felsefe  
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Mihail Bakunin, artýk yirmi dokuz 

yaþýndaydý. Premukhino'daki iç çatýþmalar 
onun ortodoks politik inancýný 
örselememiþti; Hegelci realite hakkýndaki 
felsefî tartýþmada hâlâ herhangi bir politik 
eðilim arayýþý içinde deðildi. Rusya'dan 
Almanya'ya göç ettiðinde, mizaç olarak 
isyancý, aile geleneði ve rasyonal inançlarý 
açýsýndan muhafazakâr olduðu rahatlýkla 
söylenebilir. Mihail Bakunin, öylesine 
dikbaþlý bir karaktere sahipti ki, mizaç, uzun 
vadede geleneðe de, akla da aðýr 
bastýðýndan, onun, sonuçta devrimci davada 
karar kýlmasýnýn önceden tahmin edilmesi 
zor deðildi. Fakat bu dönüþümün sürati ve 
eksiksizliði, hem genelde bir Rus 
aristokratýnýn, hem de özelde Bakunin'in 
tipik semptomlarýný sergiler.  

Bakunin'in, Premukhino konusundaki 
yoðun duygularý, esasen yerel ve kiþisel 
karakterdedir. Bir bütün olarak ülkesine ya 
da ulusal geleneðe baðlýlýðý söz konusu 
deðildir. O, Rus kýrýný kucaklar, kesinlikle 
Rus devletini deðil. Rus aristokrasisinin 
üyeleri arasýnda bile, ondokuzuncu yüzyýlýn 
ilk yarýsýnda Rus milliyetçiliði (belki 
diğerlerinden fazlaca) yeni yeni 
filizleniyordu. Slavofil doktrinin aþýlandýðý 
sonra gelen Rus kuþaðý, örneðin 
Dostoyevski'nin romanlarýnda göreceðimiz 
gibi, Almanlarý, Fransýzlarý ve Ýngilizleri, acý, 
irkilme ve aþaðýlama karýþýmý bir duyguyla 
anar olmuþlardýr. Ama, Herzen, Turgenyev 
ve Bakunin'in kuþaðý, Avrupa'yý, en büyük 
saygýya layýk ikinci bir anavatan olarak 
görüyordu. Üçü de Fransýzcayý rahatlýkla, 
Almancayý hemen hemen ayný þekilde, kendi 
ana dilleri gibi konuþuyor ve yazýyorlardý; 
otuzlarýna geldiklerinde, baþka bakýmlardan 
son derece farklý olan bu üç adam, 



kendilerini özellikle Rus görmek yerine, 
Avrupa ve dünya vatandaþý olarak görme 
noktasýna gelmiþlerdi. Milliyetçilik, 
Avrupa'nýn geri kalanýný girdabýna çekerken, 
Rus toprak sahibi kastý, hâlâ kozmopolit 
kültürden bir þeyleri ve Aydýnlanma Çaðýnýn 
bakýþ açýsýný koruyordu. Ondokuzuncu 
yüzyýlýn ortalarýna kadar süren bu ortam, bu 
uluslararasý adam için, gecikmiþ de olsa, 
verimli bir toprak oluþturuyordu.  

 
 
s. 112 
 
 
 Bu koþullarda doðan ve büyüyen 

Bakunin, isyancý mizacýný serbestçe ortaya 
koymasýný önleyecek güçte herhangi bir 
ulusal gelenekten masundu. Akýl da ayný 
þekilde etkisizdi; çünkü atak ve güçlü bir 
kafaya sahip olsa da, bu, onun güdülerine 
kumanda etmiyor, tersine, hemen hemen 
görülmemiþ derecede güdülerinin 
hizmetinde bulunuyordu. Otoriteye ayrýmsýz 
boyun eðmek, her normal bireyin 
geliþmesinde zorunlu bir aþamadýr. Bakunin, 
tüm hayatýný, çoðu insanýn hýzla yetiþtiði on 
yaþla otuz yaþ arasýndaki devrede geçirmiþti. 
Bu baðlamda, sürekli çocukluk gibi, sürekli 
gençliðin sýrrýndan da az yararlanmamýþtý. 
Ýsyanlarýnın karşısında yer alan maddenin 
belirleyiciliği, o sýrada henüz ikinci derecede 
bir öneme sahip görünmektedir. Bu, az çok, 
geçici koþullar ya da güdüler tarafýndan 
belirleniyordu; aklýnýn saðladýðý, 
baþkaldýrýyý haklý çýkaran argümanlar henüz 
oldukça arýzîydi. Saf isyan güdüsü, 
baðýmsýzca itirazda bulunmak ya da 
baþkaldýrý mantýðý, Mihail Bakunin'in 
kiþiliðinde olduðu kadar çarpýcý bir þekilde 
hiçbir zaman ortaya konmuþ deðildir.  

1842 yýlýnda, Almanya'dayken, 
Bakunin'de meydana gelen, içsel olandan 



politik isyancýlýða dönüþ süreci, tanýmýný en 
basit þekliyle Alman edebiyatý ve 
felsefesindeki geliþmelerde bulur. Bakunin, 
çoðu Rus çaðdaþlarý gibi, Almanya'ya avdet 
etmeden önce, Almanya'dan gelen iki önemli 
etki altýndaydý: Alman romantizmi ve Hegel 
felsefesi. Bakunin, 1840'da Berlin'e 
geldiðinde, bu etkiler bizzat Almanya'da hâlâ 
üstün konumdaydý; entellektüel atmosferi, 
özünde (belki daha yoðun bir þekilde) arkada 
býraktýðý Rusya'dakinden farklý bulmamýþtý. 
Bakunin'in Berlin'deki ilk yýlý, Avrupa 
periyodunun baþlangýcý olmaktan çok, Rus 
periyodunun sonuçlanmasýdýr.  

 
 
s. 113 
 
 
Öte yandan, 1841 yýlý, Alman 

düþüncesinde önemli bir dönüm noktasýna 
iþaret eder. Bir yýl önce, IV. Frederik 
Wilhelm Prusya Kralý olmuþtu. Bu adam, 
uyuyan yýlanýn kuyruðuna basmama 
meziyetinin uzaðýndan bile geçmemiþ, iflah 
olmaz, azgýn bir reaksiyonerdi. Düþünce ve 
söz özgürlüðüne karþý giriþtiði provokatif 
saldýrýlar, ona, radikaller tarafýndan, "ilk 
Alman devrimcisi" ironik adýnýn takýlmasýna 
yol açtý. Strauss'un Ýsa'nýn Hayatý, münferit 
bir skandaldý, "Hegelci Sol" ise, ortalýkta 
görünmeyen, farkedilmesi bile zor bir klikti. 
Ama resmî zulüm, harekete güçlü bir itki 
kazandýrdý. 1841'de, Bakunin'in, adýný 
Moskova'dayken þöyle bir duyduðu Ludwig 
Feuerbach, yükselen kuþaðýn fikrini 
kristalize eden ve felsefî bir zirveye iþaret 
eden, Hristiyanlýðýn Özü'nü yayýmladý.  

Materyalist temelde bir din oluþturma 
anlamýna gelen Feuerbach'ýn kitabý, Hegelci 
Sol ya da artýk "Genç Hegelciler" diye anýlan 
radikaller için bir buluþma noktasý olmuþtu.  
Çaðýn dinsel karakteri dolayýsýyla, Hegelci 



ortodoksiye yapýlan bu ilk saldýrý, bu dinsel 
cepheyi oluþturdu; Hegel'in ölümünden on 
yýl sonra bile onun devasa prestijinin önemi 
devam etmekte olduðundan, isyancýlar, 
onun ismi altýnda hareket ediyor, onun 
doktrinini inkâr etmek yerine, 
yorumluyorlardý. Onlar, eski insanýn 
gerileyiþ yýllarýnýn yarattýðý devlet tapýncý 
urunu kesip atan Hegelci sistemin, 
reaksiyonun deðil, devrimin akidesi 
olduðunu ileri sürüyorlardý. Nasıl, gerçek 
olan her þey akýlcýysa, diyalektik yöntemde 
de gerçek olan her þey akýþ halindeydi. Bu 
yüzden, herhangi bir olayda durgunluk 
rasyonel olamazdý; bu durumda, akýl ile 
devrim, muzaffer bir þekilde bir araya 
gelmekteydi. Bu yeni doktrin, genç kuþak 
içinde bir orman yangýný gibi yayýldý. O 
zamana kadar Hegelciliði politik 
kabullenmecilik olarak yorumlayan bu ateþli 
Hegelciler, doludizgin politikaya dalýyor, 
Hegel'i uygun bir þekilde yorumlayýp, 
kendilerini haklý çýkaracak bir biçimde ileri 
sürüyorlardý. Otuzlarda Hegelcilik, politik 
dünyayý ne ise o olarak kabul etmek 
anlamýna geliyordu. Kýrklý yýllarda bu (az 
sayýdaki profesyonel filozof hariç), politik 
devrim anlamýna gelmeye baþladý.112  

 
 
s. 114 
 
 
Bakunin'in yeni-Hegelcilikle ilk 

tanýþmasý, günümüzde, hem Bakunin'in, 
hem de Karl Marx'ýn entellektüel 
geliþmesinde kýsa süreli bir etki yapmasýyla 
hatýrlanan, ortalama bir yeteneðe sahip 
Arnold Ruge'un etkisiyle olmuþtur. 1838'de, 
Ruge, Halle üniversite kentinde, Hallische 
Jahrbücher dergisini kurdu, Hegelci Solun, 
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felsefî ve politik dergisi haline gelen 
Jachbücher'in bir nüshasýný, Botkin, 
Moskova'dayken Mihail'e vermiþti. Dergi, 
dikkat çekmeye ve radikal çevrelerde etkili 
olmaya baþladý; 1840 sonunda, Frederik 
Wilhelm'in demirden eli durumu müdahale 
ederek dergiyi yasakladý. Hiçbir þeyden 
cesareti kýrýlmayan Ruge, faaliyetlerini, 
daha ýlýmlý bir iklime sahip Saksonya'ya 
aktardý. Dresden'de, 1841 yýlýnda yeniden 
çýkmaya baþlayan derginin prestiji son 
derece artmýþ ve Deutsche Jahrbücher gibi 
daha katolik bir baþlýk altýnda, radikal 
eðilimi iyice vurgulu hale gelmiþti. Bakunin, 
Ruge ile, ilk kez, 1841 sonbaharýnda, 
Varvara ve Paul ile birlikte Dresden'i ziyaret 
ettiði sýrada tanýþmýþtý.  "Mistisizmin en ufak 
izini taþýyan" her þeyi reddetmesine ve "din, 
sanat ve felsefeye iliþkin her þeyde büyük bir 
tek yanlýlýk" sergilemesine raðmen, Ruge'u, 
"ilginç ve dikkat çekici bir adam" olarak 
deðerlendirmiþti. Bakunin, hâlâ, ortodoks 
bir Hegelciydi ve Ruge'un materyalist 
görüþleriyle hafifçe þok olmuþtu. Öte yandan 
bu, onda, Ruge'un, kendinden memnun 
Almanlarýn, "çürümüþ, deðiþmez 
ýlýmlýlýklarýný" sarsmaya yardýmcý olacaðý 
düþüncesinin doðmasýna yol açmýþtý.113 

 
                                                      

        *          *         * 
 
 
Berlin'de yalnýz baþýna geçirdiði 1841-2 

kýþý, Bakunin'in dönüþümündeki belirleyici 
bir dönem gibi görünmektedir. Sansürün 
burnu dibinde, Genç Hegelcilerin 
Almanya'ya akan broþür ve risale yýðýnlarýný 
büyük bir hýrsla yuttu. Hatta, kendinden 
hareketle, o zamana kadar baþarýsýzlýkla 
sonuçlanan kimliðini arama faaliyetinin 
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hikâyesini anlatan isimsiz bir broþür bile 
yazdý -ya da Ruge'un söylediðine göre, 
yazdý.114 1842 yazýnda, yeniden Dresten'e 
yerleþtiði dönemde Bakunin artýk dört 
dörtlük bir Genç Hegelciydi. Ruge, onun, 
"Berlin'deki tüm yaþlý eþekleri geride 
býraktýðýný" farketmiþti; Meyerbeer'ýn yeni 
operasý les Huguenots'un popüler parçasýný 
mýrýldanmaya baþladý ve isyancý lider 
Ruge’a, gıyabında, "Papa Coligny" adýný 
taktý. Artýk, devrimci davayý benimsediðini 
dünyaya ilân etmeye hazýrdý; Ruge’un 
dergisinin sütunlarý onun tasarrufuna 
açýktý. Ekim ayýnda, Deutsche Jahrbücher, 
Almanya'da Reaksiyon: Bir Fransýzýn Not 
Defterinden adlý makaleyi yayýmladý. 
Makale, "Jules Elysard" imzasýný taþýyordu. 

 
 
s. 115 
 
 
Bu makalede Bakunin, özgürlüðün 

gerçekleþtirilmesinin günün yakýcý sorunu 
olduðunu açýklýyordu - bu, reaksiyon ve 
demokrasi arasýndaki temel karþýtlýðý ortaya 
koyan bir sorundu. Çaðdaþ tarih, pozitif (var 
olan düzen) ve negatif (devrim) arasýndaki 
Hegelci antitez tarafýndan belirlenmiþti. 
Demokrasi, henüz baðýmsýz bir var oluþu 
baþaramamýþ bir idealdi. "Demokrasi, henüz 
kendini iddialarýnýn zenginliði oranýnda 
deðil, yalnýzca pozitifin inkârý olarak" ifade 
etmiþti. Demokrasi reaksiyonu alaþaðý ettiði 
zaman, ancak ve ancak o zaman, yalnýzca 
negatif olmaktan çýkacaktý. "O zaman 
niteliksel bir dönüþüm olacak, yeni bir 
yaþam, hayat veren vahiy, yeni bir cennet, 
yeni bir yeryüzü, genç ve þimdiki 
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uyumsuzluklarý tam bir uyuma 
dönüþtürecek bir dünya oluþacaktýr." 

Bu dönüþüm sýrasýnda, reaksiyon ve 
demokrasi ölümcül bir kavga içinde olacaktý. 
Pozitif ve negatif arasýnda uzlaþmanýn 
mümkün olduðuna inanan bir kimsenin 
saçmalýklarý, Hegel'e baþvurularak, 
aþaðýlamayla çürütülüyordu. Uzlaþma, 
Bakunin'in tabiatýna tamamen yabancýydý; 
uzlaþmacýlar (ya da "ýlýmlýlar"), 
reaksiyonerlerden (ya da "pozitivistlerden"), 
çok daha tehlikeliydiler. Sol, "iki kere iki 
dört eder" diyor; Sað, "iki kere iki altý eder" 
diye iddia ediyor; juste çevresi ise, "iki kere 
ikinin beþ ettiðini" söylüyordu. 
Reaksiyonerler, baþta bir anakronizm örneði 
olarak tanýnýyorlardý. Uzlaþmacýlar ise, artýk 
var olan düzenin günlerinin sayýlý olduðu 
hissedilen bir çaðýn karakteristik 
ürünüydüler.  

 
Tüm halklar ve tüm insanlar (ünlü nutkun sonuna 
gelmiþti) tam anlamýyla bir önsezi içindedir. 
Yaþayan bir organizma olan hiç kimse, kesin bir 
ifadeye kavuþacak yaklaþan geleceðin, insaný 
titreten beklentisini görerek felç olmuþ deðildir. 
Rusya'da, bu sýnýrsýz ve karla kaplý imparatorluðun 
üzerinde bile - ki onun hakkýnda çok az þey 
biliyoruz ve belki onun da önünde büyük bir gelecek 
var - karanlýk fýrtýna bulutlarý toplanýyor! Hava 
boðucu, fýrtýna yaklaþýyor! 
 
Bu yüzden gözleri kör olmuþ kardeþlerimize 
sesleniyoruz: Tövbe edin, tövbe! Tanrýnýn Krallýðý 
kapýda.  
 
Haydi, yýkýcý ve imha edici sonsuz ruha güvenelim, 
çünkü bu bilinmez ve sonsuz ruh, tüm hayatýn 
kaynaðýdýr. Yýkma güdüsü, ayný zamanda yaratýcý 
bir güdüdür!115 
 
 
s.116 
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Almanya'da Reaksiyon, popüler sanatta, 
saygýdeðer Hegel'den devrim felsefesine 
geçiþ olarak mükemmel bir makaledir. Bu, 
Bakunin'in kaleminden çýkan en inandýrýcý 
ve akla yatkýn yazýdýr ve ona, Avrupa ilerici 
çevrelerinde ün kazandýrmýþtýr. Kimse, Jules 
Elysard Fransýz adýna inanmamýþ ve kýsa 
sürede makalenin gerçek yazarý hakkýnda 
söylentiler yayýlmaya baþlamýþtý. Söylentiler 
Moskova'ya da ulaþmýþ olmalý ki, Herzen, 
günlüðüne þöyle yazmýþtý: "Eski günahlarýný 
temizliyor - Onunla tamamiyle birlik 
halindeyim." Söylentiler, daima cömert olan 
Belinski'ye ulaþtýðýnda, "Mihail'in ve 
kendisinin, farklý yollardan Tanrýyý 
aradýklarýný, fakat sonunda ayný tapýnakta 
buluþtuklarýný" açýkladý ve Mihail'e, eski 
kavgalarýný unutmayý öneren ateþli bir 
mektup yazdý. Onu Botkin izledi. Makale, 
tam bir baþarý skandalý yaratmýþtý. Bakunin, 
eserinin uzun süre Rus otoritelerinden gizli 
kalacaðýna ya da Ruge, böyle ortalýðý 
alevlendiren bir makalenin Sakson 
sansüründen kurtulacaðýna inanmýyorlardý. 
Her iki nedenden dolayý Dresden'deki 
durumları tehlikeye girmiþ ve istikrarsýz bir 
hal almýþtý.116

  
Bu durum, Bakunin'dense Ruge’un daha 

çok umurundaydý. Bakunin, eylemlerinin 
sonuçlarý konusunda daima pervasýzdý; zaten 
Dresten'den de, Almanya'dan da býkmýþtý. 
Almanya'da Reaksiyon, yalnýz onun Hegelci 
döneminin zirvesi deðil, ayný zamanda sona 
ermesiydi. Alman felsefesi, sekiz yýl boyunca, 
þu ya da bu biçimde düþüncesine egemen 
olmuþtu. Yeni çayýrlar aramanýn zamanýydý 
artýk. Programýný açýkladýðý makale için 
Alman deðil, Fransýz ismi seçmesi önemli bir 
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noktaydý. Bir yýl önce, Lamennais'in 
Politique du peuple'u üzerine eðilmiþ ve bu 
eserin, tüm Alman metafizik dünyasýnýn, 
hiçbir zaman var olmamýþ gibi muamele 
ettiði, dinle politika arasýnda yeni ve canlý 
bir sentez kurduðunu düþünmüþtü. 
Almanya'da Reaksiyon'un yayýmlandýðý 
sýrada, Stein adlý bir Alman profesör, Alman 
dünyasýna ilk kez, Saint Simon, Fourier, 
Proudhon ve Pierre Leroux'un teorilerini 
açýklayan, Çaðdaþ Fransa'da Sosyalizm ve 
Komünizm baþlýklý bir eser yayýmladý. 
Fransýz yazarlarýnýn hayalci ve ütopik 
programlarý, Bakunin'e, Alman metafiziðinin 
soyutluðuyla kýyasladýðýnda oldukça somut 
geldi. Hatta Feuerbach bile, "gerçek dýþý" ve 
"saf teorik"ti; bu Alman teorisyenleri, 
"kurtuluþ için ileri sürdükleri teorik 
reçetelerle", sadece "komik"tiler. Yeni-
Hegelcilik teoriydi. Fransýz sosyalizmi ise 
pratik. Gelecek, insanlarýn eylemine aitti. 
Bakunin, bu yolla, bir kere daha alternatifi 
formüle etmiþti, seçimi konusunda kuþkusu 
yoktu.117 

 
 

       *         *         * 
 
 
s. 117 
 
 
Bu, Dresden'de, yeni ve çarpýcý bir 

þahsiyetin ortaya çýkýþýyla pekiþti. 1841 
yýlýnda, Ýsviçre'de, Almanca konuþulan 
ülkelerde önemli bir popülarite kazanan ve 
iki yýl içinde bir düzine baskýsý yapýlan, 
Hayatta Kalan Birinin Þiirleri baþlýklý, küçük 
bir þiir kitabý yayýmlanmýþtý. Politik 
özgürlük için yanýp tutuþan þiirler, George 
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Herwegh adlý genç bir adama aitti ve on 
yýldýr yavaþ yavaþ zemin bulan, "Genç 
Almanlar" adlý bir hareketin zirvedeki 
ifadesiydi. "Genç Almanlar", sýkýcý, atýl ve 
budala Tötonlara, bir model olarak, (devrim 
geleneðinin hâlâ canlý olduðu) Fransa'nýn 
ilerici ideallerini örnek gösteriyorlardý; bu 
modelin en ünlü temsilcileri, her ikisi de 
Yahudi olan, Börne ve Heine, Paris'te 
sürgündeydiler. Her ikisi de, romantizmin 
duygusal gevezeliklerine (bu, bazen onlara 
uysa da) ve bu ekollerin metafizik 
inceliklerine saldýrýyorlardý. "Genç 
Almanlarýn" yazar ve þairleri, eylemde göze 
çarpan kiþiler deðillerdi; ancak teoride, 
eylemin duygu ve düþünce üzerindeki 
önceliðine övgüler düzüyorlardý. Her iki 
baðlamda da, Herwegh, hareketin tipik bir 
temsilcisiydi. 

 
 
s. 118 
 
 
Herwegh'in, Ekim 1842'de, Dresden'i 

ziyareti, Paul ve Turgenyev'in Rusya'ya 
hareketleriyle, Almanya'da Reaksiyon'un 
basýlmasý arasýndaki kýsa devreyi kapsar. 
Herwegh, tüm iyi demokratlarca 
selâmlandýðý Alman Eyaletlerindeki muzaffer 
ilerleyiþinin orta yerindeydi. Bakunin ve 
Turgenyev'in evini paylaþtýðý Dresden'deki 
demokratlara bir hafta ayýrdý. Bu, mutlu bir 
buluþmaydý. Herwegh, Bakunin'in kalbinde 
Turgenyev'in ayrýlýþýyla boþ kalacak olan 
yeri doldurmaya uygun birisi olarak 
görünüyordu. Turgenyev bir aristokrat, 
Herwegh ise bir otelcinin oðluydu. Fakat, ilk 
bakýþta  birçok ortak yöne sahiptiler. Her 
ikisi de yakýþýklý (çaðdaþlarý, Herwegh'in, 
"bir erkekte görülmemiþ ölçüde hoþ gözleri" 
olduðunu belirtiyorlar) ve son derece 
yetenekliydiler. Her ikisi de, çalýþma ve 



sorumluluktan hoþlanmayan, epeyce boþ 
vermiþ ve zevkine düþkün bir mizaca sahipti. 
Her ikisi de, onlara hayran olacak, yol 
gösterecek, rahat yoldan kaderlerini 
belirleyecek birisi için ideal arkadaþlardý. 
Mihail Bakunin, Herwegh'in yanýnda 
kendini, daha zayýf tekneyi korumanýn 
büyüsüne bir kere daha kapýlmýþ "bir Rus 
müjiði" gibi hissediyordu. Daha önce, 
Herwegh gibi, böylesine "zevkle yaratýlmýþ" 
birisine hiç rastlamamýþtý. Bu, saðlamlýktan 
bütünüyle uzak, yavan ve teorik Ruge’dan 
büyülenme ölçüsünde bir büyülenmeydi.118 

Bu çekim, Bakunin'in, Herwegh'in 
ideallerinin kendisininkiyle ne kadar 
uyuþtuðunu keþfetmesiyle daha da 
güçlenmiþti. Herwegh, teorisyen ve 
duygusallarla alay ediyor, kendini eylem 
adamý olarak adlandýrýyordu. Bakunin de, 
yeni inancýnýn tüm ateþliliðiyle ayný þeyi 
yapýyordu. Herwegh, iki üç yýldýr, 
Almanya'nýn politik geriliðini suçluyor, 
kurtuluþ için Fransa'yý örnek alýyordu. 
Bakunin'in düþüncesi de son iki üç ay içinde 
ayný yönde bir dönüþüm yaþamýþtý. 
Herwegh, onu, kiþiliði, Bakunin için yeni bir 
sosyal ve politik önem kazanan George 
Sand'la yeniden tanýþtýrdý. Birlikte, en son 
Consuelo þaheseri üzerine uzun tartýþmalar 
yaptýlar. Herwegh'in Dresden'e yaptýðý bir 
haftalýk ziyaret bitmeden, aralarýnda samimi 
bir dostluk ve birlik kurulmuþtu. Bu birlik, 
iþin romantik faslý bir yana, iþe de yaramýþtý. 
Herwegh, daha geçenlerde, Ýsviçre'de 
yayýmlanan, Deutsche Bote adlý Alman 
radikal dergisinin editörlüðünü üstlenmiþti, 
bu durumda, "Jules Elsyard"ýn da bu 
derginin yazarlarýndan olmasý son derece 
doðaldý.

119
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s. 119 
 
 
Herwegh, 2 Kasým 1842'de, Dresden'den 

ayrýldý ve Prusya topraklarýnda olaylarla 
dolu sekiz hafta geçirdi. Orada bulunduðu 
onuncu gün, Berlin'in zengin Yahudi ipek 
tüccarlarýndan birinin kýzýyla niþanlandý; bir 
hafta sonra, 19 Kasým'da, egzantrik çýkýþlar 
yapmaya meraklý IV. Frederik Wilhelm, 
demokratik þairi, kendisinin "þerefli 
muhaliflerden" hoþlandýðý teminatýný 
vererek, huzuruna çaðýrdý. Bu tuhaf jestin 
ardýndaki belirleyici neden, muhtemelen 
meraktý. Gerçi bu, birkaç gün sonra, 
Deutsche Bote'nin yeni çýkan sayýsýnýn 
Prusya topraklarýnda yasaklanmasýný 
önlemedi. Kralýn kalbini, niþanlýsýnýn kalbini 
kazandýðý kadar çabuk kazandýðý zehabýna 
kapýlan Herwegh, Frederik Wilhelm'e þýk bir 
protesto mektubu yazdý. Kazara ya da planlý 
olarak, mektubu basýnda yayýmlandý. Bu 
patavatsýzlýðýn sonucu olarak, kendisine, 
yirmi dört saat içinde Prusya'yý terk etmesi 
bildirildi. 29 Aralýk'ta Berlin'den ayrýldý. 
Sakson yetkilileri, Leipzig'de kalmasýna izin 
vermediklerinden doðru Ýsviçre'ye gitti.

120 
Bakunin, birdenbire ve beklenmedik bir 

þekilde, geri dönüþünde Herwegh'e 
katýlmaya karar verdi. Almanya'da 
Reaksiyon'un ünü, onu endiþelendirmiþ ve 
þimdi Herwegh'le olan birliðinin bilinmesiyle 
bu endiþe daha da artmýþtý. Sakson 
yetkilileri tarafýndan tutuklanacaðý ve 
Rusya'ya teslim edileceði korkusuna 
kapýlmaya baþlamýþtý. Kendisinin sonradan 
kabul edeceði gibi, bu, erken bir korkuydu. 
"Atmacanýn önündeki dövüþ horozu gibi" 
kaçmasý için ortada bir neden yoktu. Kaçýþý 
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için saðlam nedenler olsaydý bile, Bakunin, 
hayatýnda ilk ve son kez, aþýrý bir ihtiyatlýlýk 
göstermiþti. Fakat ortada baþka nedenler 
vardý. Bakunin, son maceralarýndan sonra 
iyice parlak bir hal alan arkadaþýnýn 
büyüsüne fena halde kapýlmýþtý. Ayrýlýk 
dayanýlýr gibi deðildi. Bakunin daha sonra, 
Ýtiraf'ta, eðer Herwegh Amerika'ya gidecek 
olsa onun peþinden gideceðini yazmýþtýr. 
Daha yüz kýzartýcý bir düþünce de ihmal 
edilmemelidir. Dresden'e göç eden Bakunin, 
Berlin'de bir takým borçlar býrakmýþtý. Þimdi 
ise, Ruge’dan aldýðý borç da dahil, 
Dresden'deki borçlarý 2000 taler gibi önemli 
bir miktara ulaþmýþtý. O zamana kadar 
alacaklýlarýný, ebeveynlerinden ya da 
Turgenyev'den gelecek para umuduyla 
oyalamýþtý. Fakat durum hiç de olumlu 
gözükmüyordu. Ruge’dan 250 taler daha 
borç aldý ve 1843 Ocak'ýnýn ilk günü, 
Herwegh'e katýlmak üzere alelâcele yola 
çýktý.121 

 
 
s.120 
 
 
Bakunin'in Dresden'den ayrýlýþýna 

samimi olarak üzülen belki de yalnýzca iki 
kiþi vardý. Birkaç ay önce, Paul ve 
Turgenyev yola çýkmadan, Bakunin, 
Konservatuvar'da müzik öðretmenliði yapan 
Adolf Reichel'le arkadaþlýk kurmuþtu. 
Adolf'un, Matilda adlý bir kýz kardeþi vardý; 
Bakunin'in kiþiliði, her iki kardeþi de 
derinden etkilemiþti. Sýk sýk evlerine 
uðrayarak, Reichel'den, favorisi Beethoven'i 
dinler ya da eðer Reichel evde yoksa, 
Matilda'yla çene çalardý. Madilda için, bu 
rastgele sohbetler, "ruhun ikinci kez vaftiz" 
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edilmesiydi. Ne var ki, bu sohbetler onun 
için hiç de çok uzun deðildi; Bakunin'in 
daima çekip gitmek için acelesi olduðunu 
farketmiþti; kýsa süre içinde anlaþýldý ki, 
Bakunin'in kaderi, dönülmesi mümkün 
olmayan bir tutku tarafýndan belirlenmiþtir. 
Kardeþi Alexis'e, "aþýk olmayý denediðini, 
fakat  baþarýlý olamadýðýný," Paul'a ise, 
"henüz ona rastlamadýðýný, belki de hiç 
rastlamayacaðýný" belirttiði mektuplar, aþaðý 
yukarý ayný zamana rastlar. Zavallý Matilda 
için hiçbir umut ýþýðý yoktu. Fakat, sonradan 
evlense de Matilda, Bakunin'in anýsýna baðlý 
kaldý, ona oldukça dinsel tonda mektuplar 
yazdý ve yedi yýl sonra hapishanede ziyaret 
etmeye çalýþtý. Adolf Reichel, politikaya 
hiçbir ilgi duymayan bu iyi müzisyen, otuz 
yýldan fazla bir zaman, Bakunin'in en sadýk 
ve sabýrlý dostu olarak kaldý.122 

Bakunin, Herwegh'e, Karlruhe'de katýldý. 
6 Ocak 1843'de, Bakunin'in Fransýz 
topraðýna ilk ayak bastýðý yer olan 
Strassburg'daydýlar; birkaç gün sonra da 
Zürih'e vardýlar.123 
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              10. Bölüm 
 
     Ýsviçre Fasýlasý 
 
 
 

                                        
122
 Materiali, ed. Polosky, ii. 388; Sobranie, ed. 

Steklov, iii. 107, 164.  
123
 Herwegh, Briefwechsel, ss. 104, 113; Sobranie, ed. 

Steklov, iii. 172-3. 



Bakunin, önünde açýlan yeni dünyanýn 
fethine giriþmek için duruma intibak etmeye 
çalýþýrken, bir duraklama devresi geçirdi. Ýki 
buçuk yýl önce Berlin'e ilk varýþýnda yaþadýðý 
bir anlýk çekingenlik Zürih'te de tekrarlandı. 
Berlin ve Dresden'in batýsýndaki her þey ona 
yabancýydý, Herwegh'in dýþýnda kimseyi 
tanýmýyordu. Politik lider ya da örgütçü 
olmayan Herwegh, o sýrada, parlak 
evliliðinin hazýrlýklarýna gömülmüþtü. 
Bakunin, Zürih'in hemen dýþýnda, göle ve 
karla kaplý daðlara bakan bir odada yalnýz 
baþýna yaþýyordu. Hayal edilemeyecek 
güzellikteki Ýsviçre manzarasýyla sarhoþ 
olmuþtu. Herwegh'le birlikte gölde kayýkla 
gezinti yapýyor, birlikte "hayal kuruyor, 
gülüyor ve kederleniyorlardý" ve arkadaþýný, 
"bir aðabeyin kýz kardeþini sevdiði" gibi 
seviyordu - bu sevgi daha zayýf karakterde 
olana karþý koruyucu bir lütufkârlýktan da 
azade deðildi. Þubat baþýnda, Bakunin, 
þimdiden açmýþ kardelenler ve "sümbül gibi 
kokan küçük mor çiçekler" bulduðu 
Uetliberg'e týrmandý; üç aðaç çiçeðini 
kuruttu ve onlarý mektuplarla 
Premukhino'ya gönderdi. Felsefe unutulmuþ, 
politika ise beklenmekteydi.  

 
Bazen, divanýn üzerinde saatlerce uzanýyorum (diye 
yazýyordu Paul'e), özellikle güneþ batarken göle ve 
daðlara bakýyorum, manzaradaki en ufak 
deðiþiklikleri gözlüyorum, birbiri ardýndan 
durmaksýzýn ortaya çýkan deðiþiklikleri; 
düþününüyorum, her þeyi düþünüyorum, kederi ve 
neþeyi duyuyorum; önümdeki her þey sisler içinde 
gizli. 
 

 Bu pastoral ortam içinde saatlerini, ona, 
Fransýz düþüncesinin Alman düþüncesinden 
kesinlikle üstün olduðu yolundaki yeni 
inancýný saðlayan George Sand'ýn 
romanlarýný devirmekle geçiriyordu. Bir 
zamanlar hayran olduðu Bettina'nın 
herzeleri, Madam Dudevant'ýn "büyük, 



misyoner þahsiyeti" yanýnda, ne kadar 
küçük, ne kadar özenti kalýyordu! Bettina, 
Almanya'nýn soyut teori dünyasýna aitti. 
George Sand ise, Fransýzlarýn, "pratik, canlý, 
gerçekten sade" özelliklerine sahipti. O, 
insanlýðýn kadýn peygamberiydi ve Bakunin 
ne zaman onu okusa, daha iyi bir insan 
olduðunu, inancýnýn daha da "güçlendiðini 
ve geniþlediðini" hissediyordu.124 

 
 
s. 122 
 
 
1839 yýlýndaki baþarýsýz bir demokratik 

ayaklanmadan beri saðlam, muhafazakâr bir 
hükümetin yönetimi altýnda bulunan Zürih 
kantonu, Prusya'dan ve Saksonya'dan sýnýr 
dýþý edilmiþ devrimci bir þairin sýðýnmasýna 
gereken saygýyý göstermek niyetinde 
deðildi. Yaklaþýk Þubat ortalarýnda, 
Herwegh, Zürih'i terketmesi yolunda bir 
ihtar aldý. Bunun üzerine, vatandaþlýðýnýn 
görüþülmekte olduðu Basel kantonuna 
sýðýndý; 8 Mart 1843'de, Emma Siegmung'la, 
ünlü, küçük Baden kaplýcasýnda evlendi. 
Bakunin, sağdıç rolünü büyük bir zevkle 
yerine getirdi, gelini arabasýndan alýp, 
"Elveda Matmazel" sözleriyle Kiliseye kadar 
eşlik etti, gerisin geri getirirken de, 
"Günaydın Madam" sözlerini söylemeyi ihmal 
etmedi. Bakunin, Herwegh'in bu aþk 
evliliðinden büyük bir memnuniyet duymuþ 
gözükmektedir ve mektuplarý, geline 
komplimanlarla doludur. Fakat bunun 
hemen ardýndan, yeni evli çiftin Ýtalya'ya 
gitmesi, Deutsche Bote büyük rüyasýnýn 
sonunu getirdi. Herwegh ve arkadaþlarý 
tarafýndan toplanan malzeme -þiir ve 
makaleler- küçük bir cilt halinde basýldý. Bu 
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ciltte, haylaz Bakunin'in herhangi bir yazýsý 
yer almýyordu.125 

Ayný ilkbahar, Bakunin'in duygusal 
iliþkilerinin en garip ve karanlýkta kalmýþ 
olaný baþladý. Dresten'de, Pescantini adlý 
Ýtalyan bir þarkýcý ve Baltýk bölgesinden bir 
Rus olan, karýsý Johanna ile tanýþmýþtý. 
Pescantini'den borç para almýþ, hatta ondan, 
"malî iþlerine destek olmasýný rica" etmiþti. 
Pescantinilerin hali vakti yerindeydi ve daha 
geçenlerde, Bakunin'in o yaz onlara 
katýldýðý, Nyon yakýnlarýndaki Cenevre Gölü 
kýyýsýnda bir ev satýn almýþlardý. Ýsviçre'deki 
ilk buluþmalarý, 1765'de Rousseau'nun iki ay 
yaþadýðý, onun kutsal anýlarýyla dolu, Bienne 
Gölündeki St. Peter Adasýnda 
gerçekleþmiþti. Burada Bakunin, 1843 
Nisan'ýnýn sonunda, Pescantiniler ve 
çocuklarýyla on gün geçirdi.  

 
 
s.123 
 
 

Büyüleyici bir yer ve büyüleyici insanlar (diye 
yazýyordu Paul'a). Bir an için tüm dertlerimi bir 
yana koyup, bir çocuk kadar mutlu oluyor, yürüyor, 
þarký söylüyor, kayalara týrmanýyor, doðaya hayran 
kalýyor, Shelling çeviriyor, Ýtalyanca okuyor, 
dilediðimi yapýyor ve Ýspanya'da kaleler inþa 
ediyorum. 
 

Ýspanya'da kaleler, Johanna için inþa 
ediliyordu. Bakunin, Dresden'de, 
Pescantini'ye, "hoþ, cömert Ýtalyan 
mizacýnda, son derece tutkulu, son derece 
zeki ve bunlarýn yanýsýra artistik" diyerek 
saygý göstermiþti. Ancak þimdi, yüksek 
ruhlu Johanna'nýn çevresi, ona, farklý bir 
bakýþ açýsýný telkin ediyordu. Pescantini'nin 
"Ýtalyan mizacý", böylesine mükemmel bir 
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kadýnýn yanýnda deðersiz kalýyordu; 
Bakunin kendini, Johanna'yý, "korkunç ve 
rezil bir kölelik" olan evliliðinden kurtaracak 
gezgin bir ortaçað þövalyesi gibi görmeye 
baþlamýþtý. Bu, bildik ve Bakunin'e uygun bir 
roldü. Bir kere daha bir kadýnýn aklýnýn 
yöneticiliğini yapıyor, bir kere daha ev içi 
isyanýn ve kurtuluþun peygamberi oluyordu. 
"Varvara'nýn kurtuluþu", daha romantik bir 
biçimde yeniden sahneye konuyordu.126

 

 
 
 

   *                *                 * 
 
 
Fakat romans, eskisi gibi, realiteden 

kaçmak için yeterli deðildi. St. Peter 
Adasýndan Zürih'e dönüþ, yücelerden 
alçaklara inmeyi de ifade ediyordu. Malî 
durum, duygusallýða yer býrakacak gibi 
deðildi. Okuyucu, Bakunin'in malî 
durumunun her zaman olduðu gibi iflah 
olmaz bir borç yükü ve onmaz bir kargaþalýk 
içinde olduðunu anlamaya kendini 
hazýrlamalýdýr; biyografi yazarý, onun 
borçluluk arapsaçýný çözmeye Bakunin'in 
kendisinden daha yetkili deðildir. Aslýnda 
onun malî hesaplarý, bir bakýma, kendi 
içinde son derece basittir. Bu hesaplarýn 
kredi tarafý daima açýk verir. Borçlarýný iki 
kategoriye bölmüþtür: hapishane tehdidi 
taþýyan borçlar ve þerefsizliðe yol açma 
tehdidi taþýyan borçlar. Diðerlerini boþ verir 
ve çabucak unuturdu. Aslýnda alacaklýlarýný, 
yalnýzca olaðanüstü kriz anlarýnda bir 
saniyeden fazla  düþünürdü. Ýþte bu anlardan 
biri de, 1843 Mayýs'ýnýn baþýnda, Zürih'e 
dönüþünde gelip çatmýþtý.  
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 Dresden'den kaçtýðýndan beri malî 

durumu sürekli daha kötüye gitmiþti. 
Zürih'e geldiðinde, toplam parasý iki 
franktan ibaretti, bunu da tutup bir 
dilenciye verdi, bu tutumunu Herwegh'e, 
böylece dünya malýndan tamamen azade 
olduðu þeklinde açýkladý. St. Petersburg 
Adasýný ziyaret etmeden önce bile, Ruge’un 
mektuplarý sabýrsýz ve hoþnutsuzdu. Bir 
alacaklý olarak Ruge, Turgenyev'le kesinlikle 
kýyaslanamazdý. Zengin bir adam olmadýðý 
için (Deutsche Jahrbücher'in 
yasaklanmasýyla, Bakunin'in Dresden'den 
ayrýlmasýndan sonraki birkaç gün içinde son 
derece mütevazý olan düzenli bir gelirden de 
yoksun kalmýþtý) verdiði borçlarýn derhal 
ödeneceðini umut ediyordu; bir Rus 
olmadýðýndan, Dresden'deyken ondan tasasýz 
bir þekilde borçlarýný tasfiye etmesini isteyen 
Bakunin'in ticari borçlarý hakkýnda verdiði 
bilgileri bir güzel yutmuþtu. Tüm borçlarýn 
yekûnu 2000 talere ulaþmýþtý. Mart'ta, 
Bakunin, boðayý boynuzlarýndan tuttu ve 
Ruge’a göndermek üzere, Turgenyev'in 
Petersburg'daki bankerlerine 2500 talerlik 
bir hesap çýkardý, bu paranýn þu andaki 
ihtiyaçlarýyla birlikte borçlarýnýn 
karþýlanmasýný saðlayacaðýný izah etti. 
Ailesine yaptýðý sürekli baþvurularýn ýsrarlý 
bir sessizlikle karþýlanmasýnýn ancak Rus 
sansürünün müdahalesiyle izah 
edilebileceðini belirtti. Kuþkusuz 
Turgenyev'e bu parayý ödeyecek, sonra da 
babasýyla durumu görüþecekti. Eðer bütün 
bunlardan bir sonuç alýnamazsa, "eli ayaðý 
tuttuðu ve saðlam bir iradeye sahip olduðu 
için" dilenmekten kurtulmanýn diðer 
yollarýný arayacaktý.  

 



Tüm kalbimle itiraf ederim ki (diye baðlýyordu, 
samimiyetle), þimdiye kadar düzensiz bir kiþiydim. 
Ama artýk düzensizliðimi yenmem gerektiðini 
biliyorum. Þimdi ilk kez ekonominin, kiþisel 
onurumun temel koþulu olduðunu anlamýþ 
bulunuyorum.127 
 

Bu açýklamalar, St. Peter Adasýnýn 
heyecanlý atmosferi içinde, kýsa sürede 
unutuldu. Fakat, Mayýs baþýnda, Ruge, 
paranýn ödenmesi için yaygarayý basmaya 
devam etti; Zürih'e döndüðünde, Bakunin'i 
bekleyen bir baþka kötü mektup daha vardý, 
Turgenyev'e yollanan hesap karþýlýðýný 
bulmamýþtý. Bakunin'in Premukhino'ya uzun 
ve belagatli bir mektup yazmaktan baþka 
çaresi yoktu. Büyük bir aciliyetle, "Paul'a ya 
da Nikola'ya ya da eðer onlar orada deðilse 
kýz kardeþlerime" diye hitap ediyor ve 
yaklaþýk 10.000 rubleyi bulan borçlarýnýn 
ayrýntýlý bir listesini yapýyordu. Bu borçlarýn 
üçte ikisinin acilen ödenmesi gerekiyordu, 
borçlar, "hapis" ya da "þerefini kaybetme" 
kategorilerinden birine giriyordu. 
Babasýndan, malikânenin kendine ait 
hissesini satmasýný, halasýnýn topraðý 
ipoteðe vermesini, Turgenyev'den ya da 
Madam Yazikov'dan borç alýnmasýný rica 
ediyordu - eðer iflastan kurtulacaksa bu 
umutsuzca çarenin yürürlüðe konmasý 
zarurîydi. Eðer borçlarý ödenir ve "bir iki yýl" 
yaþamasýna yeterli bir para saðlanýrsa, 
onlardan bir daha tek kuruþ istemeyecekti. 
Alacaklýlarýna üç aylýk senetler verecekti, 
eðer bu arada para gelmezse, en iyisini 
yaptýðýna gerçekten inanarak seve seve 
hapishanenin yolunu tutacaktý.128 

 
 
s. 125 
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Bu baþvurunun Premukhino'da yarattýðý 

hayret, ancak hayal edilebilir, çünkü bize bu 
konuda herhangi bir kayýt kalmamýþtýr. 
Ancak, Mihail'in, "aðzýna lokma koymadan 
dolaþma" düþüncesi, yumuþak kalpli Natalie 
Beyer'i etkilemiþ, arkadaþýna, soluk soluða 
tavsiyelerde bulunmasýna yol açmýþtý:  

 
Ebeveynlerine gerçeði tüm çýplaklýðýyla söyle, 
onlara, bir gün tüm servetlerini oðullarý için 
harcamak isteyeceklerini, ama o zaman çok geç 
olacaðýný anlat; peki o zaman da sessizliklerini 
koruyacaklar mý, oðullarýný kaybettikleri, belki de 
kendi hatalarýyla ölümüne yol açtýklarý korkunç 
haberini aldýklarýnda vicdanlarýný altýnlarýyla 
yatýþtýrabilecekler mi?  
 

Son derece elveriþsiz bir zamandý. 
Bakunin ailesi malî bir zorluk içine girmiþti,  
Turgenyev ise, annesinin malî dizginleri ele 
almasý sonucu kötü bir dönem yaþýyordu. Bir 
zamanlar, Mihail'in, Turgenyev'in sýrtýndan 
geçindiði düþüncesiyle onuru kýrýlan 
Tatyana, Turgenyev'e bizzat mektup 
yazarak, ondan, aðabeyinin, Ruge’a borcu 
olan 2000 taleri ödemesini rica etti. Daha 
önceden, doðrudan Ruge’un ayný yöndeki 
ricasýna muhatap olan Turgenyev'in iyice 
caný sýkýldý. Aþýk olduðu kýzlara para vermek 
onun için bir yenilik deðildi. Ama aþkýna 
karþýlýk vermesi mümkün olmayan bir kadýn 
tarafýndan kendisinden para istenmesi hiç 
hoþuna gitmemiþti. Kendi hesabýndan, 
Mihail'e, yalnýzca 1000 ruble yolladý; kýsa bir 
gecikmeden sonra, 1200 ruble daha 
gönderdi. Fakat, mutsuz Tatyana'ya, içine 
iþleyecek acý bir mektup yazdý; bu sefil malî 
vaka, sonunda, temiz, coþkulu bir romans 
ortamýnda baþlayan bir iliþkinin sonunu 
getirdi. Alexander Bakunin, büyük oðlunu 
bir yüzkarasýndan kurtaracak 1800 ruble 
buldu. Baþka miktarlarýn geldiðine  - eðer 



geldiyse kimden geldiðine - iliþkin, herhangi 
bir kayýt yoktur. Kriz, geçici olarak aþýlmýþ, 
Ruge yatýþmýþtý. Borçlu, hapishaneyi 
boylamadý, bir kere daha kendini daha 
önemli konulara adamak için özgürdü 
artýk.129  

 
 
 

    *             *            * 
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Ne duygusal iliþkiler, ne de malî 

sorunlar, Bakunin'in hayatýnda uzun süre 
esas rolü oynabilirdi, nitekim düþünceleri 
þimdiden politik sorunlara yönelmiþ 
bulunuyordu. Büyük ölçüde Herwegh'in 
aracýlýðýyla, içlerinde, yirmi yýl önce 
Prusya'dan sýnýr dýþý edilmiþ ve þimdi 
Zürih'teki radikal partinin liderliðini yapan 
August Follen'in, Ýsviçre'nin en önemli  
demokratik gazetesi Schweizerische 
Republikaner'i basan ve daha geçenlerde 
sýðýnmacý olan Julius Fröbel'in de 
bulunduðu çok sayýda önde gelen Ýsviçreli 
radikalle tanýþmýþtý. Bakunin'in içinde 
bulunduðu malî zorluða üzülen Follen, ona, 
Rusya hakkýnda bir kitap yazmasýný önerdi. 
Fakat Bakunin, hayatý boyunca, kalemiyle 
hayatýný kazanmaya karþý aristokratik bir 
tiksinti duymuþtu, ayrýca o sýrada, kýsa süre 
sonra terkedeceði, kendi ülkesinin 
kurumlarýna karþý yazýlý bir saldýrýda 
bulunma konusunda belli bir önyargýya da 
sahipti. Schweizerische Republikaner'de 
komünizm üzerine yayýmlanmýþ, ona 
atfedilen bir makale dýþýnda, Ýsviçre'de 
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bulunduðu süre içinde, Bakunin'in 
kaleminden çýkmýþ tek bir makale yoktur. 
Bu dönemde, daha az samimi olduklarý 
arasýnda, Neuthâtel'de Doðal Tarih 
profesörü olan ve kýsa bir süre sonra 
Birleþik Devletler'e göç edecek Agassiz; 
Bern'de tanýþtýðý ünlü doðal bilimler 
profesörü, Vogt da vardý. Follen'in kýz 
kardeþi olan, Vogt'un karýsý Luisa, bu evsiz 
ve büyüleyici genç Rusa, annece bir ilgi 
göstermiþti. Dört oðullarının en büyüðü 
olan Karl, tarihte, 1848 Alman devrimine 
katýlmasýyla ve daha sonra da Marx'la 
tartýþmaya tutuþmasýyla tanýnýr. O sýrada 
küçük bir oðlan çocuðu olan üçüncü oðullarý 
Adolf, son yýllarýnda Bakunin'in yakýn 
arkadaþı olmuþtur. En küçük oðullarý 
Gustav ise, altmýþlarýn sonlarýnda onunla 
karþýlaþmýþtýr. Adolf Reichel'in yanýsýra, 
Vogtlar da, Bakunin'in en sürekli ve sadýk 
dostlarý olmuþlardýr.130  

 
 
s. 127 
 
 
Ýsviçre yolculuðu sýrasýnda Bakunin'in 

karþýsýna çýkan en önemli þahsiyet, kendisi 
gibi Ýsviçre'de yabancý olarak bulunan ve 
dünyayý dolaþan bir gezgindi. Bakunin, 1843 
baþýnda Zürih'e geldiðinde eline geçen ilk 
kitaplardan biri, geçen Aralýk ayýnda, 
Vevey'de basýlmýþ, Wilhelm Weitling imzasýný 
taþýyan, Uyum ve Özgürlüðün Yollarý 
baþlýklý, ince bir kitaptý. Bu, "gerçekten 
olaðanüstü kitap", Bakunin'i çarpmýþtý. 
Yazarýn, ilk kez, "bir proletaryan düþünce" 
gibi, hiç de bildik olmayan sözcükler 
kullandýðýný söylüyor, Ruge'a, kitaptan 
çarpýcý bir bölümü alýntý olarak yolluyordu:  
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Mükemmel bir toplumda hükümet deðil, yönetim 
olur, yasa deðil yükümlülük olur, ceza deðil, 
düzeltme araçlarý olur.  

 
Bu çarpýcý satýrlar, Mihail'in beyninde, 

canlý ve sürekli bir etki yaptý. Burada, 
kendisinin yirmi yýldan fazla bir zaman 
sonra ayrýntýlarýný ortaya koyacaðý anarþist 
akidenin baþta gelen maddesinin rüþeymi 
vardý.131

 

Wilhelm Weitling, 1806 yýlýndaki 
Napolyoncu saldırıdan sonra Almanya'da 
üslenen bir Fransýz subayýyla, 
Magdeburg'daki bir Alman kýzýnýn evlilik 
dýþý çocuðuydu. Terzilik mesleðini öðrendi, 
bütün eðitimini kendi çabasýyla edindi. 
Büyüyünce askerlik yapmaktan kaçtý ve 
bohçasýný sýrtýna vurup dünyayý dolaþmaya 
çýktý. Yýllarca süren gezginlikten sonra, 
1835 yýlýnda, sosyalizm akidesini incelediði 
ve devrimci propagandanýn pratiðini yaptýðý 
Paris'te ortaya çýktý. 1839 ayaklanmasýndan 
sonra, Blanqui'nin diðer yabancý 
arkadaþlarýyla birlikte Fransa'dan sýnýr dýþý 
edildi. Ýsviçre'ye iltica etti; burada, dağ taş 
dolaþarak, zanaatkârlarýn gizli politik 
topluluklarýný kurarak, kendi eliyle, sosyal 
ayaklanma yoluyla eriþilecek gelecekteki 
Ütopyayý vazeden kitaplar, dergiler ve 
risaleler  basarak, dört yýl daha geçirdi.  

 
 
s. 128 
 
 
 Weitling, Herwegh'den, gelip Zürih’te 

Bakunin'i görmesi yolunda bir mektup 
aldýðýnda, 1843'ün Mayýs'ýydý. Bakunin, 
Uyum ve Özgürlüðün Yollarý yazarýný büyük 
bir coþkuyla karþýladý. Onda, cevvaliyet, 
zekâ, enerji ve "hepsinden önemlisi, büyük 
bir fanatizmden arýnmýþlýk, saygýn bir 
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gurur, köleleþtirilmiþ çoðunluðun 
geleceðine ve kurtuluþuna inanç" bulmuþtu. 
O zamana kadar Bakunin'in devrimciliði, çay 
ve tütün eþliðinde entellektüeller tarafýndan 
yapýlan tartýþmalarda, bu konunun da ele 
alýnmasýnýn ötesine geçmemiþti. Ruge'u 
kalemi býrakýp, kýlýca sarýlmaya teþvik 
edecek bir kýþkýrtmayý hayal bile etmek 
mümkün deðildi; Herwegh ise, bir eylem 
adamý gibi görünmeyi sevse de, esasýnda, 
tiraný alaþaðý etmektense, ona karþý þiirler 
yazmakla daha fazla ilgiliydi. Weitling'in 
kiþiliðinde, devrim, yakýcý bireysel acýlar 
biçiminde, daha pratik bir görünüm 
arzediyordu. O andaki idealleri, özellikle 
günün Fransýz sosyalizminin yarý yarýya 
mistik diliyle bezenmiþti. Ancak, bu 
ideallerin baþarýya ulaþmasý için izlenecek 
metod konusunda ilüzyonlarý ve vicdanî 
endiþeleri yoktu. Magdeburglu terzi çırağı, 
her türlü ýrksal, ailesel ve sosyal statüye 
iliþkin yüklerden azadeydi. Herkese karþýydý 
ve devletin yýkýlmasýný, zenginlerin zor 
yoluyla mülksüzleþtirilmesini vazediyordu. 
Daha baþtan, önerisi, "komünizm 
düþmanlarýnýn acýmasýzca kurþuna 
dizilmesi"ydi. Bakunin, bu, yüksek ruhlu 
idealizm ile pervasýz vahþet karýþýmýnda, 
kendi çalkantýlý doðasýna uygun bir þeyler 
buldu. Weitling ile karþýlaþmasý, spekülatif 
felsefeden pratik devrimciliðe dönüþümünü 
tamamlamak açýsýndan, hayatýnýn belirleyici 
önemde bir olayýdýr. Rus aristokratý, 
uluslararasý proletaryanýn hizmetkârý 
olmuþtu. Bu andan itibaren, sosyal ve politik 
düzeni þiddet yoluyla alaþaðý etmek, Mihail 
Bakunin'in baþta gelen ve açýkça ilân edilmiþ 
hedefi haline geldi.132 
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s. 129 
 
 
 
Bakunin'in, Weitling'in propaganda 

faaliyetlerine ne ölçüde katkýda bulunduðu 
ya da onun "zanaatkârlar" cemiyetine katýlýp 
katýlmadýðý bilinmemektedir. Birliktelikleri, 
her halükârda kýsa sürmüþtür. Weitling, 
Ýsa'yý, "yoksul kýz Meryem'in evlilik dýþý 
çocuðu", ilk isyancý ve komünist olarak 
resmeden, Yoksul bir Günahkârýn Ýncil'i adlý 
yeni kitabýný - aslýnda burada Weitling, 
prototip olarak kendini almaktadýr - daha 
yeni baskýya göndermiþti. Durumu istihbar 
eden Zürih'teki yetkililer, bu suçun, politik 
ve dinsel ortodoksiye karþý ayný anda 
iþlenmiþ olmasýndan yararlanmaya karar 
verdiler. Yayýnevi basýldý ve kitabýn 
provalarýna el kondu. Weitling tutuklandý, 
altý ay hapis cezasýna mahkûm edilip, 
cezasýnýn sonunda ülkeden çýkarýlmasýna 
karar verildi. Elyazmalarý, bu yeni ve sinsi 
komünizm salgýn hastalýðýna karþý bir rapor 
hazýrlama talimatý almýþ Bluntschli adlý 
muhafazakâr jüri üyesinin baþkanlýðýndaki 
bir komisyona teslim edildi. 

Bu olaylar Bakunin'in kaderinde önemli 
deðiþikliklere yol açtý. Adý, Weitling'in 
evraklarý arasýnda geçiyordu; Bluntschli'nin 
raporunda da (basýlmýþtýr) kendisinden, 
Weitling'in suç ortaklarýndan biri olarak söz 
edilmekteydi. Ýsviçre otoriteleri ona karþý 
herhangi bir giriþimde bulunmadýlar. Fakat 
Bern'deki uyanýk Rus sefarethanesi, 
Petersburg'a, soylu bir aileden gelen bu Rus 
gencinin komünistlerin arasýna karýþtýðýna 
iliþkin ayrýntýlý bir rapor gönderdi. 
Otoriteler fena halde telaþlandýlar. 1843 
Kasým'ýnda, Premukhino'da bulunan 
Alexander Bakunin, oðluna bundan böyle 
malî yardým yapmamasý ve derhal Rusya'ya 
geri dönmesini saðlamasý yolunda ricada 



bulunan bir resmî yazý aldý. Yaþlý adam, tüm 
tevazuuyla, oðlunun faaliyetlerini 
onaylamadýðý ve ona Mayýs ayýndan beri 
para yollamadýðý, ancak onu geri getirmeye 
zorlayacak herhangi bir imkândan yoksun 
olduðu yanýtýný verdi.  

Bu geliþmelerden habersiz olan 
Bakunin, yaz sonunu ve sonbaharý, Nyon'da, 
Pescantinilerle geçirmekteydi. Bundan 
sonra, Dresden'den, ona katýlmak üzere 
gelen Reichel'le buluþmak üzere Bern'e 
hareket etti. Bern'de, 1844 Yeni Yýlýna kadar 
kaldý; oradayken, 6 Þubat günü, yurda 
dönmesi yolundaki resmî çaðrý kendisine 
verilmek üzere Rus Sefaretine davet edildi. 
Bakunin, Rus hükümetinin uzun koluna 
gereken saygýyý gösterdi. Emre boyun eðmiþ 
gibi görünüp ertesi gün Bern'den ayrýldý. Ne 
var ki, yolculuk Rusya'ya deðildi. Zürih'ten 
yollanan eþyalarý için Baden'de birkaç gün 
bekledi. Ardýndan, Reichel'le buluþup, 
Brüksel'e gitmek üzere Ýsviçre'den ayrýldý.  

 
 
s.130 
 
 
 
Petersburg, davayý, sanýðýn gýyabýnda ve 

normal seyrinde sürdürdü. Aralýk 1844'de, 
Çar, "eski Teðmen Mihail Bakunin" 
hakkýndaki, bütün soyluluk ünvanlarýný 
kaybettiðine, belirsiz bir zaman için 
Sibirya'ya sürülüp aðýr çalýþmaya 
gönderilmesine ve tüm mülkiyetine Devlet 
tarafýndan el konulduðuna iliþkin ceza 
hükmünü imzaladý. Kendisine doðrudan 
doðruya bildirilen süresiz sürgün cezasý, 
Dresden'den kaçtýðý sırada, resmen tasdik 
edilmiþti.133 
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s.131 
 
 

                  11. Bölüm 
 
 
       Paris'te Hayat 
 
 
Bakunin'in Brüksel'de kaldýðý üç aylýk 

dönemdeki ilk ve tek önemli olay, bir Rus 
arkadaþýnýn, muhtemelen Alexandra'nýn eski 
niþanlýsý Botkin’in daveti üzerine Paris'e kýsa 
bir ziyaret yapmasýdýr. Ondokuzuncu 
yüzyýlýn kýrklarýnda, Fransa'nýn baþkenti, 
Kýtanýn her yanýndan politik göçmenlerin 
sýðýnma taleplerini kabul eden ve ilerici 
düþüncenin toplanma noktasý olan gelecek 
on yýldaki Londra'dan farksýzdý. Temmuz 
monarþisinin, sýkýcý, cesaret kýrýcý 
monotonluðunun altýnda, 1789 geleneði 
yaþamýný sürdürüyordu. Birkaç milliyetten 
ve her ekolden gayrimemnun - yalnýzca 
Almanya'dan 80.000'den fazla göçmen de 
içlerinde olmak üzere - burjuva devletinin 
çöküþüne iliþkin her derde deva görüþlerini 
vazediyordu. Herkes, eninde sonunda Paris'e 
gelmek zorunda olan devrimin teori ve 
pratiðiyle ilgileniyordu. Paris, 
muhafazakârlarýn korkulu rüyasý, 
gayrimemnunlarýn ise Mekke'siydi. Bu, 
Mihail Bakunin gibi birisi için bulunmaz bir 
ortamdý.  

 
 
s. 132 
 



 
Bakunin'in 1844 Mart'ýnda, Paris'te 

geçirdiði birkaç gün, olaylarla dolu ve 
büyüleyiciydi. Orada, çok sayýda tanýdýk 
simayla karþýlaþtý. Alexandra'yla yaþadýðý 
aþktan sonra tamamen kendini toparlamış 
Botkin'in yanýsýra, Bakunin'in ilk kez 
Dresden'de tanýþtýðý, yurtdýþýna seyahat 
ettikleri zamanlar liberal fikirlerle 
ilgilenmekten hoþlanan, fakat kendi 
kazançlarýyla tuttuklarý evlerinde rahat 
içinde yaþayan aydýnlanmýþ Rus 
aristokratlarýndan biri olan Grigori Tolstoy 
da oradaydý. Uzun balayýlarýndan yeni dönen 
Herweghler, Emma'nýn, babasýndan aldýðý 
yüklü bir para sayesinde, Paris'te þýk bir ev 
kurmuþlardý. Son olarak, Dresden'den 
Paris'e göç eden Ruge da oradaydý. Ruge, 
Bakunin'i, malî düzensizliði dolayýsýyla 
ancak yarý yarýya affetmiþti ve "bir Almana 
son derece yabancý olan, hata üstüne hata 
yapan, verdiði sözü tutmayan" Rus 
arkadaþýný sýký bir gözlem altýna almýþtý. 
Bakunin, Paris'e geldiðinde, Ruge, 
müteveffa Deutsche Jahrbücher'in halefi, 
Deutsch-Französische Jahrbücher'in ilk 
sayýsýný (ayný zamanda son sayýsýný) daha 
yeni yayýmlamýþtý. Bu sayýda, Marx 
tarafýndan yazýlmýþ, Hegel'in Yasanýn 
Felsefesi üzerine önemli bir makale ve 
Bakunin'in kýsa bir yazýsý yer alýyordu - bu 
yazý, Bakunin'in, Ruge'dan, devrim 
görüþünden umutsuzluða kapýlmamasýný 
rica eden ve Fransa'nýn geleceðin umudu 
olduðuna dikkat çeken, Mayýs ayýnda, St. 
Peter Adasýndan yazýlmýþ (fakat 
muhtemelen, basýlmak üzere düzeltilmiþ) bir 
mektubuydu. Hýrslarý kapasitesini aþan 
Ruge, kendini Paris'teki devrimci hareketin 
lideri olarak görüyordu. 23 Mart'ta, Paris'te, 
"sorunlarýmýzý" tartýþmak üzere özel bir 
toplantý düzenlendi. Bakunin, Tolstoy ve 
Botkin ile birlikte, devrimci Rusya'yý temsil 



etti. Fransýzlarýn arasýnda, Louis Blanc, 
Pierre Leroux ve Félix Pyat da vardý. 
Toplantýdaki Almanlar, Bernays adlý bir 
gazeteci ve Karl Marx'la, onlarýn desteklediði 
Ruge'du. Bakunin, Dresden'de, Marx'ýn 
adýný, Ruge'dan iþitmiþ olmalýdýr. Þimdi, ilk 
kez, gelecekteki rakibiyle yüz yüze 
geliyordu.134 

Birkaç gün sonra, Bakunin, Reichel'in, 
Konservatuvar'da bir öðretmenlik iþi 
bulduðu Brüksel'in yeknesak hayatýna geri 
döndü. Brüksel'de, yalnýzca birkaç Polonyalý 
göçmenle samimi bir iliþki kurabilmiþti, 
bunlarýn baþýnda, kıdemli bir demokrat ve 
tarihçi olan Lelewel geliyordu. Fakat diðer 
Polonyalý isyancýlarýn görüþleri oldukça 
uzaktý ve Belçika'nýn baþkentinde Bakunin'i 
çeken hiçbir þey yoktu. Bir kere devrimin 
merkezini keþfettikten sonra, hiçbir þeyden 
hoþnut kalamazdý. Temmuz 1844'de, uysal 
Reichel'i, üç buçuk yýl kalacaðý Paris'e 
kendisiyle birlikte göç etmesi için ikna etti.135 

 
 
s. 133 
 
 
Bakunin, ilk sýðýnaðýný, Deutsch-

Französiche Jahrbücher'le iþbirliði halindeki 
Alman sürgün  grubu içinde buldu. Bu 
bahtsýz projenin çökmesinden beri, derginin, 
Marx ve bizzat Ruge'un da içinde yer aldýðý 
çoðu yazarý, Bernays ve bir diðer Yahudi 
Bernstein tarafýndan çýkarýlan, daha az 
iddialý, Vorwärts adlý haftalýk bir haber 
dergisinde yazmaya baþlamýþlardý. Bakunin, 
bir süre için Reichel'den ayrýldý ve Rue des 
Moulins'de, Bernstein'ın, bu kalender Rus 
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aristokratýnýn dünya malýnýn, basit bir 
bavul, katlanan yatak ve çinko leðenden 
ibaret olduðunu görünce çok þaþýran 
kardeþiyle bir yer kiraladý. Bakunin, 
Vorwärts'da yazmýþsa bile, bunu tespit etmek 
mümkün olmamýþtýr. Bu dergiyi, yukardan 
bir havayla, "hiç bir iþe yaramayan bir kâðýt 
parçasý" olarak deðerlendirmiþtir. Þimdi 
Bakunin, bir kere daha, Rue de 
Bourgogne'de, Reichel'le oturmaktadýr, 
burada birlikte, Ýngilizce ve Fransýzca 
dersleri vermektedirler. Bakunin, esas 
olarak, arkadaþlarýnýn yardýmlarýyla 
geçiniyor olmalýdýr. Ýtiraf'ýnda sözünü ettiði, 
yaþamýný sürdürmek için "Almancadan 
çeviriler" yaptýðýna iliþkin herhangi bir 
belirti yoktur; "Rus ailelere, 10 ya da 7,5 
franka ders verdiði" iddiasýný doðrulayacak 
herhangi bir þey de iþitilmemiþtir.136 

 
 
s. 134 
 
 
Alman radikalleri, kýsa süre sonra, yeni 

kazandýklarý bu Rusu, Fransýz arkadaþlarýna 
tanýþtýrdýlar; Bakunin, kýrklý yýllarda, 
Paris'te, ilerici düþüncenin hemen hemen 
tüm temsilcileriyle teker teker tanýþtý. 
Bunlardan, yakýn yýllarda yazýlarý kendisini 
en çok etkileyen iki kiþiyi ziyaret etti: 
Lamennais ve George Sand. Ancak, George 
Sand, fazla mütehakkim, Lamennais ise, 
günlük hayattan elini ayaðýný fazlasýyla 
çekmiþ olduklarýndan, Bakunin'in yakýn 
arkadaþlarý olmalarý mümkün deðildi. 
Nitekim hiçbir zaman da yakýn iliþkiler 
kurulamadý aralarýnda. Mart ayýndaki ilk 
kýsa ziyareti sýrasýnda, birkaç yýl önce, 
George Sand'ýn iþbirliðiyle, Revue 
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Indépendante'yi kuran Pierre Leroux'la 
tanýþmýþtý. Ama, Leroux'u bir daha göremedi 
ve bu dergiye yazma isteði gerçekleþemedi. 
Ünlü Voyage en Icarie'nin kıdemli yazarý 
Cabet'i (kýsa süre sonra Amerika Birleþik 
Devletleri'ndeki "Ýkaryan" kolonisini bizzat 
kuracaktýr) ve Fourieristlerin lideri 
Considérant'ý da ziyaret etti. Fakat, Fransýz 
komünistleri, ilk baþta, "Almanlardan daha 
ilerlemeci, daha insan, özgür ve vakur" 
görünmüþlerse de, kýsa süre sonra, sosyal 
devrimin, kitap yazmakla ve vaaz vermekle 
geleceði ya da yeryüzü cennetinin, bir 
profesörün inzivaya çekildiði sýrça 
köþkünden a priori ortaya koyduðu bir 
çizginin ürünü olarak kurulacaðý 
ilüzyonunun beyhudeliðine ikna oldu. Bu 
ütopyacýlar, Weitling'in tüm kusurlarýna 
sahiptiler, üstelik onun yüksek 
meziyetlerinden de nasiplerini almamýþlardý. 
Bakunin, Weitling'i, Constitutione'deki 
Merrucan, National'daki Marrast, La 
Presse'deki Émile Girardin ve hepsinden 
önemlisi, La Réforme'daki Louis Blanc, 
Flocon ve Cavaignac gibi liberal ve radikal 
gazetecilerden daha çekici buluyordu. Ancak 
Paris'teki gazetecilik faaliyetleri birkaç 
makaleyle sýnýrlý kaldý; bu adamlarýn hiçbiri 
onun geliþmesinde herhangi bir ciddi rol 
oynamadý. Ýlk günlerde, Fransýz iþçilerinin 
bazý sosyalist ya da komünist toplantýlarýnda 
bulundu. Ne var ki, kendisini Fransýz 
otoritelerinin gözüne batýracaðý ve sýnýrdýþý 
edilmesine yol açacaðý korkusuyla, Fransýz 
politik hayatýnda bu biçimde yer almaktan 
kýsa sürede vazgeçti. Bu dönemde, Fransýz 
burjuva radikalleri gibi, Fransýz proletaryasý 
da onun üzerinde fazla bir etki býrakmýþ 
deðildir.137

 

Bakunin'in, ne Ýtiraf'ýnda, ne de baþka 
bir yerde deðindiði, Paris'teki hayatýna 
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iliþkin bir olaydan burada söz etmenin 
yeridir. 1845'de, Farmason oldu ve Paris'in 
Grand Orient'indeki Ýskoç Locasýna katýldý. 
Masonlukla ilerici düþünce arasýndaki ittifak 
uzun süreli bir geleneðe dayanýr. 
Ondokuzuncu yüzyýlýn baþlarýndaki 
Rusya'da, "son derece zayýf olan Mason 
sekti", bizzat Bakunin'in yazdýðý gibi, 
"insanlýk sevgisinin alevinde gizlenerek 
korunmuþtu"; bu yüzyýl boyunca, Fransýz 
radikallerin çoðunluðu Farmasondu. Bu 
yüzden, Bakunin'in Masonluða katýlmasýnda 
þaþýlacak bir þey yoktur. Fakat, zamanýnýn 
büyük kýsmýný onunla geçiren Reichel, 
bunun farkýna varmamýþtýr. Bu olgu, onun 
bu döneme iliþkin mektuplaþmalarýnda bu 
konudan hiç söz etmemesiyle birleþince, 
Bakunin'in Masonluða ilgisinin pek de o 
kadar güçlü olmadýðý sonucu çýkmaktadýr. 
Onun hayatýndaki bu karanlýk nokta 
konusunda ayrýntýlý bilgi noksanlýðý söz 
konusudur.138 

 
 

          *          *          * 
 
 
Bakunin'in Paris'teki ikametinin ilk 

bölümü sýrasýnda, az sayýdaki arkadaþý 
arasýnda, kendi zatî önemleri ve onun 
hayatýnda belirleyici bir rol oynamalarý 
nedeniyle, biri Alman, diðeri Fransýz iki 
adam ön plana çýkmaktadýr: Karl Marx ve 
Pierre-Joseph Proudhon.  
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s. 135 
 
 
1844 yýlýnýn ikinci yarýsýnda, Paris'te, 

Bakunin'in, Marx'la ne ölçüde yakýn bir iliþki 
içinde olduðunu ortaya çýkartmak oldukça 
zordur. Her ikisi de Vorwärts çevresinde yer 
alýyordu. Ýkisi de Herwegh'in arkadaþý ve 
hayranýydý. Ýkisi de Ruge'u hakir görüyordu 
ve yaklaþýk bu zamanlarda onunla açýk 
tartýþmaya giriþmiþlerdi. Ýkisi de, Alman 
düþüncesinin pratik olmayan karakterini 
reddetmekle meþguldü; her ikisinin de gözü, 
Avrupa devriminin habercisi "Galya 
horozu"ndaydý. Ýliþkilerinin derecesi ne 
olursa olsun, Marx'ýn bu iliþkide, dominant 
taraf olduðu açýktýr. Marx, Bakunin'den dört 
yaþ küçüktü. Ancak sicili ve deneyimi çok 
daha etkileyiciydi. Bir yýl boyunca, Köln'deki 
Rheinische Zeitung'un editörlüðünü yapmýþ 
ve onu, Almanya'daki en önemli ve saldýrgan 
radikal yayýn organý haline getirmiþti. Ünü, 
felsefe ve politik gazetecilik alanlarýndaydý, 
þimdi de politik ekonomi çalýþmasýna 
gömülmüþtü. Bundan yýllar sonra, 
çatýþmalarýnýn en yüksek noktasýnda, 
Bakunin, Paris'te tanýþtýklarý ilk günlerde, 
rakibinin vukufunun derinliðine duyduðu 
saygýyý ve Marx kadar "geniþlemesine ve 
derinlemesine" okuyan birisiyle çok seyrek 
karþýlaþtýðýný cömertçe ifade etmiþtir.  

 
O sýrada politik ekonomiden hiçbir þey 
anlamýyordum ve sosyalizmim tamamen  
içgüdüseldi. O ise, benden genç olmasýna raðmen, 
bir ateist, bilimsel materyalist ve bilinçli bir 
sosyalistti. 

 
Bizzat Bakunin de, günün birinde bütün 

bunlarý benimsedi; belki de Marx'ýn etkisiyle, 
1844 sonbaharýnda, Feuerbach'ýn felsefesi 
üzerine bir çalýþma (bu projeye iliþkin hiçbir 



þey iþitilmedi daha sonra) planladý, politik 
ekonomiyi incelemeye baþladý (bu konuda da 
hiçbir zaman ilerleyemedi) ve kendini (bir 
ölçüde hatalý olarak), "tam anlamýyla bir 
komünist" ilân etti.  

Bakunin'in, Marx'ýn yeteneklerine 
duyduðu tam anlamýyla samimi hayranlýðýn, 
kiþiliðine duyulan sevgiyi de içerdiði 
söylenemez. Marx'ýn karakteri, Bakunin'e 
her zaman uzak ve itici gelmiþtir. Marx, sert, 
dakik ve hesaplýdýr. Kendi söylediðine göre, 
saf düþünce temelinde bilimsel sosyalizmi 
pratiðe geçiriyordu; Bakunin için ise, 
duyguyla renklendirilmemiþ hiçbir þey güzel 
deðildi. Rus aristokratýyla, Yahudi avukatýn 
oðlu arasýndaki farklýlýk, yalnýzca mizaçlar 
arasýndaki çatýþmadan deðil, ayný zamanda 
gelenek ve fikirler konusunda ortak 
herhangi bir arkaplan olmamasýndan da 
kaynaklanýyordu; baþýndan itibaren, 
birbirlerini ne anlamýþ, ne de sevmiþlerdi.  

 
 
s.   136 
 

 
Oldukça sýk buluþurduk (diye yazýyor Bakunin, bu 
Paris günlerinin ardýndan) çünkü, onun bilgisine ve 
daima kiþisel benlik davasýyla bir arada olsa da, 
proletarya davasýna adanmýþlýðýna ve tutkusuna 
fazlasýyla hayrandým; öðretici ve nükteli olduðu 
kadar, biraz da kin ve garaz dolayýsýyla ilham verici 
olmaktan uzak sohbetlerini arar olmuþtum - ki, bu 
kin ve garaz, ne yazýk ki, sýk sýk ortaya çýkardý. 
Fakat aramýzda hiçbir zaman yakýn bir dostluk 
oluþmadý. Mizaçlarýmýz buna izin vermiyordu. O, 
beni duygusal idealist olarak adlandýrýyordu; 
haklýydý. Ben de onu, hoyrat, kendini beðenmiþ ve 
acýmasýz olarak deðerlendiriyordum; ben de 
haklýydým.  

 
Fakat, o sýrada bu temel farklýlýklarýn 

kendilerini tam olarak ifade etmesi için 
yeterli zaman olmamýþtý. 1845 Ocak'ýnda, 
Vorwärts'da yayýmlanan gereðinden fazla 



açýk sözlü makaleler, Fransýz otoritelerini, 
Prusya Hükümetinin ricasý üzerine, Marx'ý 
sýnýrdýþý etmeye sevketti; Marx, ailesiyle 
birlikte,  - Bakunin'in Ýtiraf'ında, "hiç rahat 
etmediðim" dediði - Brüksel'e gitti.139 

Daha cana yakýn birisi olan Pierre-
Joseph Proudhon, belki de, Bakunin'in 
geliþmesinin bu aþamasýnda daha önemli bir 
etki yapmýþtý. Proudhon, Weitling gibi kendi 
kendini eðitmiþ bir iþçiydi. Fakat, 
Weitling'in tersine, saygýn burjuva modeline 
uygun bir hayat sürdü; en radikal fikirleri 
ileri sürmüþ olmasýna raðmen, devrimin 
körüklenmesinde hiçbir zaman aktif bir 
þekilde yer almadý. Korkusuz ve orijinal 
düþünmeye yatkýn kafasý, Fransýz 
sosyalizminin hobisi olan ve felaketine yol 
açan geleneksel ütopyalardan uzaklaþmasýna 
yol açtý. Yazarlýk hayatýndaki ilk önemli 
adým, 1840'da basýlan, Mülkiyet Nedir? 
baþlýðýný taþýyan ve bu baþlýðý, "Mülkiyet 
hýrsýzlýktýr" vecizesiyle yanýtlayan bir 
broþürün basýlmasýdýr. Mülkiyetin inkârýný, 
daha az vurgulu olmayan, Tanrýnýn reddi 
izledi. Kendini, ateist deðil, antiteist olarak 
adlandýrýyordu. Tanrýnýn, Kötülüðün 
tecessüm etmiþ þekli olduðuna inanýyordu. 
"Eðer Tanrý yoksa," diyordu, "mülk sahipleri 
de olmayacaktýr." Politik kurumlarý da ayný 
þekilde deðerlendiriyordu. Weitling gibi, o 
da, anayasal demokrasiye inanmýyordu. 
1848 Kurucu Meclis'inde, "anayasaya karþý 
oy vereceðim," diye ilân etmiþti, "benim 
onaylamadýðým þeyleri içerdiði ve 
onayladýðým þeyleri içermediði için deðil: 
anayasaya, bir anayasa olduðu için karþý oy 
kullanacaðým." Bu inkârlarýn þaþýrtýcý 
kalitesi ve stilinin nüfuz edici gücü, 
Weitling'dense, Proudhon'a, "anarþizmin 
babasý" ünvanýný kazandýrdý.  
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s.137 
 
 
Bakunin'in Marx'la iliþkisi kesinlikle tek 

taraflýydý: Marx, Bakunin'den hiçbir þey 
almamýþtý. Bakunin'le Proudhon arasýndaki 
iliþki ise daha karmaşıktır. Proudhon'un 
fikirleri, ayný Bakunin'inkiler gibi, sürekli 
akýþ halindeydi; Bakunin gibi, o da, 
olumlamadan çok inkâra önem veriyordu. 
Almanca bilmiyordu; Bakunin, henüz 
Fransýzcaya çevrilmemiþ Hegel'i ona 
tanýtmak için büyük çaba gösterdi. Bir 
akþam vakti, þu meþhur hikâyeye göre, 
Bakunin, Hegel felsefesinin içeriðindeki 
devrimci öðeleri arkadaþýna yorumlamaya 
giriþti. Ertesi sabah, þafak söktüðünde, 
sönen ateþin korlarý çevresinde yorumlar 
devam etmekteydi. Hegelci diyalektik, tuhaf 
bir þekilde çarpýtýlmýþ þekliyle de olsa, 
Proudhon'un, 1846'da yayýmlanan Ekonomik 
Çeliþkiler adlý çalýþmasýna büyük ölçüde 
uyuyordu; bu kitap için seçtiði "Destruam 
Aedificabo," þiarý, Bakunin'in, "yýkma 
tutkusu, yaratýcý bir tutkudur" deyiþini 
müthiþ hatýrlatýyordu. Bu önemli katkılara 
raðmen, Bakunin, daha sonraki yýllarda 
daima Proudhon'a borçlu olduðunu 
söylemiþtir, Proudhon'un ise ona hiçbir 
borcu olmamýþtýr. Daha sonraki yýllarda, 
Proudhon'un, "doktriner burjuva 
sosyalistlerinden, eylemiyle ve içgüdüleriyle 
yüz kere daha devrimci olduðunu" 
söylemiþtir. Duygusal iyimserliði bir hayli 
yüksek boyutlarda olan Proudhon, Saint-
Simonistlerin ve Fourieristlerin fantastik 
hayalciliðine sahipti. Var olan düzenin üç 
ana dayanaðýna cesaretle saldýrmýþtý: Tanrý, 
Devlet ve özel mülkiyet. Bunlara ilk darbeyi 
indiren Weitling olmuþtu. Ancak, 
Bakunin'in, otoriteye karþý içgüdüsel 
baþkaldýrýdan, düzenli bir anarþist akideye 



dönüþümünden sorumlu olanlarýn baþýnda 
Proudhon gelir. Bu, sözü geçen akidenin 
formüle edilmesinden yirmi yýldan fazla bir 
zaman önce olmuþtur. Fakat, 
tanýþmalarýndan yirmi yýl sonra dahi 
Bakunin, Proudhon'u, öðretmeni ve yol 
göstericisi olarak selâmlamýþtýr.140 

 
 

            *          *           * 
 
 
s. 138 
 
 
Gerçi, Bakunin'in Paris'teki ilgileri, 

yalnýzca politika ve teori ile kýsýtlý deðildi. 
Ruge ile bozuþma ve Marx'ýn ayrýlýþý, onun, 
Paris'teki Alman politik gruplarýyla 
iþbirliðinin sonunu getirdi. Bu toplulukta 
sürekli görüþtüðü tek Alman Herwegh'di. 
Tembel, keyfine düþkün ve ilk kez, ünlü 
olduðu kadar zengin de olan Herwegh, 
politik reform ya da sosyal devrim davasýnýn 
renksizliðindense, Paris'in eðlence hayatýyla 
daha fazla ilgiliydi. Partilerden, 
eðlentilerden çýkmaz olmuþ, metresi  Kontes 
d'Agoult'un kiþiliðinde, edebiyatta olduðu 
kadar, sosyete alanýnda da ün kazanmýþtý. 
Bu yaþam tarzý, Ruge ve diðer iyi Alman 
demokratlarý tarafýndan, onun, hiç de 
kýskançlýktan doðmayan bir horgörüyle 
karþýlanmasýna yol açmýþtý. Ama Bakunin'in 
aristokratlara karþý önyargýsý yoktu; 
Ruge'un, Herwegh'in Kontesle birliðine 
itirazýnýn burjuva ve geleneksel bir anlayýþ 
olduðunu düþünüyordu. Mihail, 
gerektiðinde, hiçbir þeysiz yaþayabilirdi. 
Ama bulduðunda, lüksten hoþlanýrdý; yýllar 
sonra, saygıdeğer Reichel, Herweghlerin 
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Rue Barbet'teki katlarýnda birlikte 
geçirdikleri o "harika akþamý" özlemle yad 
etmiþtir. Bakunin bile, zaman zaman Kontes 
d'Agoult'un salonunu dolduran ünlülerin 
arasýnda boy gösterir, bunu, özür diler bir 
havada, "Fransýz kibarlýðý ve Fransýz 
yalancýlýðý gibi huylarýný tamamen 
kaybetmemek için" diye açýklardý.141 

Gerçi bu yeni dostlar, Bakunin'in 
derinden duyduğu tüm ihtiyaçlarý karþýlýyor 
deðillerdi. Beþ yýllýk gezginlik, arada bir 
tekrarlanan memleket özlemi krizlerini 
ortadan kaldýrmamýþtý.  

 
Kendimi ruhsal ortamýn son derece soðuk olduðu 
yabancý bir ülkede, dosttan ve akrabadan yoksun, 
aileden yoksun, herhangi bir faaliyet alanýndan 
yoksun, iþsiz ve herhangi bir gelecek umudu 
olmaksýzýn sürgüne mahkûm etmiþtim. Kendimi 
ülkemden kopartmýþ ve kaygýsýzca tüm dönüþ 
yollarýmý kapamýþtým. Ama ne Alman, ne de Fransýz 
olma baþarýsýný gösterebilmiþtim. Tersine, dýþardaki 
yaþamým uzadýkça, daha da derinden, bir Rus 
olduðumu ve Rus olmaya son veremeyeceðimi 
hissettim.  
 

Çara yapýlan Ýtiraf'da yer alan bu 
satırlar, Bakunin'in bu döneme iliþkin 
hissiyatý hakkýndaki tüm gerçeði ifade 
etmemekle birlikte, onun ruh hallerinden 
birini doðru bir þekilde tasvir etmektedir; 
böyle anlarda, geçici bir süre için, þeytanýn 
iðvasýna uyup, "kendini Sen nehrine atmayý, 
orada mutsuz, yararsýz bir varlýk olarak 
boðulmayý" düþündüðü gerçekten de 
olmuþtur.142  
 
 
s.139 
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Ülkeye geri dönmesi çaðrýsýný yerine 
getirmediðinden beri, Rus resmî 
makamlarının tutumuna ilişkin hiçbir haber 
almamýþtý. Fakat, 1845 Ocak'ýnda, Parizyen, 
Gazette des Tribunaux, Rus resmî 
gazetesinin, sürgün ve kürek cezasý 
konusundaki emperyal kararýný yeniden 
yayýmladý. Ayný kararda, Bakunin'in 
sonradan "üst sýnýftan bir hilekâr" olarak 
tanýmlayacaðý, pek tanýnmamýþ birisi olan, 
Paris'teki bir diðer göçmen, İvan Golovin'e 
de benzeri bir ceza verilmiþti; Gazette des 
Tribunaux, Golovin'in, kararý, "Romanovlar 
ve Rus aristokrasisi tarafýndan verilmiþ 
imtiyazlarýn" ihlali olarak protesto eden bir 
mektubunu yayýmlayýnca, Bakunin'in sabrý 
taþtý. Radikal gazete La Réforme'a uzun bir 
mektup göndererek, hem Golovin'le, hem de 
Rus Hükümetiyle alay etti. Rus 
soyluluðunun, Çarýn iradesi karþýsýnda bazý 
imtiyazlara sahip olabileceði fikriyle dalga 
geçti. Yazýsýnda, "Rusya'da yasanýn, Çarýn 
iradesinden baþka bir anlama gelmediðini" 
belirtti; "Rusya ve Polonya gibi mutsuz ve 
baský altýndaki ülkelerde" demokrasinin bir 
zorunluluk olduðunu söyleyerek baðladý. 
Rus halkýnýn kaderi ve kalitesi üzerine þu 
belið sözleri yazdý:  

 
Onu ezen korkunç köleliðe ve her yandan yediði 
darbelere raðmen, Rus halký, hem içgüdüsel olarak, 
hem de alýþkanlýklarýyla demokratiktir. Bu halk 
yozlaþmamýþtýr, yalnýzca mutsuzdur. Onun yarý 
barbar doðasýnda, öyle enerjik, öyle engin bir þeyler 
vardýr ki, böylesi bir þiirsellik, tutku ve nükte 
zenginliðinde, eðer onu tanýyabilmiþseniz, dünyada 
hâlâ büyük bir misyonu yerine getireceðine 
inanmamanýz mümkün deðildir... Çünkü Rus halký, 
hükümetin kötü iradesine raðmen ilerlemektedir. 
Köylülerin efendilerine karþý, kýsmi ama son derece 
ciddi ayaklanmalarý bunu yeterince ispatlar. Bu 
ayaklanmalarýn büyük bir ihtilale dönüþeceði an 
belki de o kadar uzakta deðildir; eðer hükümet, bu 
halkýn kurtuluþu için elini çabuk tutmazsa çok kan 
dökülecektir. 



 
Bu mektup, La Réforme'da, 27 Ocak 

1845'de yayýmlandý. Bu, Rus Hükümetine 
saldýrdýðý ve Rus devrimini ilân ettiði ilk 
yayýmlanmýþ yazýsýdýr; bu mektuptan, 
Ýtiraf'da, "ikinci suçu" olarak söz etmektedir - 
ilk suçu, ülkeye dönmeyi reddetmesidir. 
Daha önemlisi ise, daha sonraki doktrininde 
oldukça göze çarpan bir özellik olan, Rus 
halkýnýn demokratik karakterine olan 
duygusal inancýný ilk kez kamuoyunun 
önünde açýklamasýdýr. Þu nokta önemle 
belirtilmelidir ki, bu inanç, yerinde yapýlmýþ 
bir gözlemden deðil, Rus halkýyla son 
baðlantýsýndan dört yýldan fazla bir zaman 
geçtikten sonra, yabancý bir baþkentte 
yaþadýðý sýla özleminin yarattýðý 
duygulardan doðmuþtur.143

 

 
 
s.140 
 
 
Fakat Rusya için duyulan sýla özleminin 

anlamý, her þeyden önce Premukhino'ya 
duyulan özlemdi. Bakunin'de soyut 
patriyotizmin zerresi yoktu. Premukhino, 
onu tüm Rus dünyasýyla birleþtiren tek 
noktaydý. 1843 Temmuz'unda, adý Weitling 
olayýna, kamuoyu önünde karýþtýðýndan 
beri, Premukhino'dan hiçbir haber 
almamýþtý. 1844 sonbaharýnda, ailesiyle 
gizlice haberleþmenin yollarýný bulduðunu 
kaydetmiþtir. Bu dönemde ailesine mektup 
yazdýysa bile, ya mektuplarýna sansür 
tarafýndan el konmuþ ya da alýcýlarý 
tarafýndan, herhangi bir tahkikattan 
kaçýnmak için imha edilmiþ olmalýdýrlar; 
çünkü Premukhino arþivlerinde bu 
mektuplara rastlanamamýþtýr. 1845 
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ilkbaharýnda, ilki Paul'a, ikincisi, Paul ve 
Tatyana'ya, üçüncüsü de Tatyana'ya birbiri 
ardýndan yazýlmýþ üç mektup vardýr. Bu 
mektuplarýn üçü de, yerlerine, Rusya'ya 
dönen dostlar tarafýndan kiþisel olarak 
ulaþtýrýlmýþtýr. Tatyana'ya yollanan sonuncu 
mektuba, Mihail, La Réforme'da yayýmlanan 
mektubunun bir kopyasýný koymuþ ve 
ondan, iki yýllýk sessizliðe son vermesini rica 
etmiþtir. Paul ve onun dýþýnda, 
ebeveynleriyle, diðer erkek ve kýz 
kardeþleriyle, herkesle baðýný kopartmaya 
hazýrdý. Tatyana ile hayat boyu sürecek 
kutsal yakýnlýðýnýn, "zamanýn yasalarýna 
yenildiðini ve diðer her þey gibi fasýlaya 
uðradýðýný" düþünmeye dayanamazdý. Bir 
kere daha, son kez olmak üzere, eski 
yakýnlýk duygusunu yakalamaya çalýþýyordu.  

 
Sevgili Tatyana, belki yanýlýyorum, ama bana öyle 
geliyor ki, hayatýn, kederli ve sýkýcý, günlerin derin 
ve sessiz bir acýyla geçip gidiyor, tutkulu yüreðin 
aþkýn ve hayatýn tatmin edilmemiþ ihtiyaçlarýyla 
azap çekerek içine kapanýyor, sonsuz bir gurur ve 
önüne geçilmez bir yalnýzlýkla kývranýyor. Bana öyle 
geliyor ki, bizim eski Premukhino dünyamýzýn, 
þimdi diðerleri tarafýndan reddedilen ve unutulan 
gençlik dolu inançlarýnýn ve beklentilerinin 
yýkýntýlarý arasýnda yalnýz baþýna kaldýn ve sana 
yakýn hiç kimse yok, üzüntülerini paylaþabilecek ya 
da paylaþacak hiçbir arkadaþýn yok. Caným, eðer 
tahminim doðruysa, unutma ki, hâlâ sadýk ve 
deðiþmez bir dostun var... 
 

Fakat Tatyana yanýt veremedi ya da 
vermedi. Mihail de bir daha yazmadý; onu 
gençliðinin evine baðlayan tek þey yalnızca 
anýlarýydý artýk.144

  
 
 
s. 141 
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Paris'teki birkaç Rus ziyaretçinin, zaman 
zaman, onun doðduðu topraklardan belli 
belirsiz tatlar getirdiði de oluyordu. 
Paris'teki ilk kýþýnda, Grigori Tolstoy'un 
arkadaþlýðý, "taþlaþmýþ ruhunu ýsýtmýþ, 
yeniden güç ve cesaret vermiþ, bir kere daha 
gençleþmesine yol açmýþ"tý. Daha sonra 
gelenler arasýnda, karýsý tarafýndan 
terkedilen ve ordan oraya gezerek boþuna 
oyalanacaðý ve teselli bulacaðý bir þeyler 
arayan Ogarev de vardý. Bakunin'in, Paris'te 
onu ziyaret etmesinin dýþýnda, aralarýnda 
geçenlere iliþkin herhangi bir kayýt yoktur. 
Fakat barýþmýþ ve on sekiz yýl sonra yeniden 
olduðu gibi yakýn arkadaþlar olarak bir 
araya gelmiþlerdir. Sonra, "mükemmel 
insanlar ve samimi arkadaþlarým" dediði, 
Rusya'ya dönerlerken yanlarýnda Tatyana'ya 
yazýlmýþ mektubu da götüren Melgunovlar 
vardýr. 1845 ilkbaharýnda, Johanna 
Pescantini (Mihail'in Paul'a mektubundaki 
üstü örtülü imaya dayanarak) Paris'teydi ve 
muhtemelen yalnýzdý; Mihail, St. Peter 
Adasýnda baþlattýðý ve Leman Gölü kýyýsýnda 
devam ettirdiði kurtuluþ mücadelesini 
sürdürüyordu. Fakat Varvara'nýn trajedisine 
benzer bir sonuç, tek yanlý baðlýlýk 
biçiminde yeniden tekrarlandý. Johanna son 
derece dinine baðlý bir kadýndý. Bakunin'in, 
evliliðin köleliðine baþkaldýrý yönünde 
yaptýðý tutkulu kýþkýrtmalar, kocasýna ve 
çocuklarýna karþý görev duygusuyla 
çatýþýyordu; sonunda onlar üstün geldi. 
Bakunin'i seviyordu. Ama, Pescantini'ye 
döndü. Bakunin, onu terketmenin kendisi 
için kolay olmadýðýný, ama bunu o arzu ettiði 
için böyle hareket ettiðini yazacaktý 
sonradan; bundan sonra bir daha 
karþýlaþmadýlar. Johanna'nýn, kýz 
kardeþlerinin dýþýnda, Bakunin'i, gençlik 
döneminde derinden etkileyen tek kadýn 
olduðu düþünülebilir. Önemli olan nokta ise, 
bu duygularýn, kendilerini, tutkulu bir 



ayrýlýk ve isyan çaðrýsýyla ifade etmiþ 
olmasýdýr.145 

 
 
s.142 
 
 
Bu dönemdeki bir diðer duygusal iliþki, 

Bakunin'in hayatýndaki diðer bildik 
örneklere, Beyer kardeþler ve Mathilda 
Reichel ile yaþadýðý talihsiz flört örneklerine 
uygundur. Paris'teki Rus göçmenler 
arasýnda, bir zamanlar, Moskova'daki Herzen 
ve Ogarev'in çevresinde bulunan Nikola 
Sazonov da vardý. Tembel ve keyfine düþkün 
bir karakteri olan Sazonov, doðduðu 
topraklardan da sürgün edilince, Paris'e 
gelen çok sayýda Rusun kolaylýkla 
sürüklendiði, Bakunin'in deyiþiyle, "Fransýz 
þarabý içip, Fransýz kadýnlarýný öpmek" 
türünden bir sosyal hayata yöneldi. Bu hayat 
tarzý içinde, zekâsý tahribata uðradýðý gibi, 
hâlâ önemli miktarda olan maddî varlýðý da 
önemli ölçüde sarsıldı. 1846 sonbaharýnda, 
borçlarý dolayýsýyla Clichy hapishanesine 
atýldý. Ýçine düþtüðü müþkül durumdan 
kurtarmak için, iki kýz kardeþi, alelâcele 
Rusya'dan çýkýp geldiler. 

Ne var ki, Sazonov, daha onlar gelmeden 
Clichy'den kurtulmanýn yolunu bulmuþtu. 
Geldiklerinde, kardeþlerinin, bir Ýtalyan 
metresin pençesine düþmüþ olduðunu 
gördüler. Umutsuzlukla, içlerinde 
Bakunin'in de bulunduðu arkadaþlarýnýn 
yardýmýna baþvurdular. Öyle anlaþýlýyor ki, 
Bakunin de, bu nazik durum konusunda 
onlara tavsiye ve yardýmda bulunmuþtur. 
Fakat, kýz kardeþlerin büyüðü, Poludenski 
adýnda birinden boþanmýþ bir dul olan Maria, 
kardeþinin müþkül durumunu tartýþtýðý bu 
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yakýþýklý, genç deve çabucak aþýk oluverdi. 
Arkadaþlýklarý iki yýl sürdü; Bakunin'e 
yazdýðý birkaç mektup muhafaza 
edilebilmiþtir. Bakunin, Mary'nin 
hizmetlerini büyük bir hoþgörüyle kabul etti 
ve elbette, onun kendisine borç verme 
isteðine direnmedi. Bakunin'in, Mary'e, 
Johanna Pescantini'ye duyduðu türden bir 
tutku duyduðuna iliþkin herhangi bir bilgi 
yoktur. Fakat, dýþ görünüþüyle, her iki iliþki 
de, ayný yönde bir seyir izlemiþtir; Bakunin'i 
resmettiði kabul edilen, Turgenyev'in Rudin  
romanýndaki þu ünlü pasajýn, onlarý anlatýp 
anlatmadýðý da kesin deðildir:  

 
Dýþardan gelen bir Rus hanýmefendi ona baðlandý, 
okumuþ cinsten bu kadýn, artýk okumuþluðu 
ölçüsünde genç ve güzel deðildi. Onunla bir süre 
iliþkisini sürdürdü ve sonunda ayrýldý. Daha 
doðrusu, kadın ondan ayrýldý.146 
 
 

               *          *          * 
 
 
s.143 
 

 
1847'de, Mihail'in Paris'teki son yýlýnda, 

yolu üzerinden üç hayalet daha geçti.  
O ilkbahar, Alexander Herzen, karýsý ve 

üç çocuðuyla birlikte, sürekli bir sürgün 
hayatý yaþamak üzere Paris'e geldi - gerçi, 
doðduðu topraklardan tamamen 
uzaklaþtýklarýný o sýrada henüz 
bilmiyorlardý. Daha Paris'e geleli bir hafta 
olmamýþtý ki, bir sokaðýn köþesinde, üç 
arkadaþýyla birlikte yürüyen, ayný on yýl 
önce Moskova'da yaptýðý gibi el kol 
hareketleriyle konuþan, ikide bir durup bir 
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yerleri gösteren Bakunin'e rastladý. 
Bakunin, Petersburg rýhtýmýnda Herzen'le 
vedalaştıkları o uzakta kalmýþ 1840 yazýndan 
beri, dýþ görünüþ bakýmýndan çok az 
deðiþmiþti. Ama ruhsal bakýmdan, devasa bir 
geliþme söz konusuydu. Rusya'dan 
ayrýldýðýndan beri Bakunin, yalnýzca 
Hegel'in devrimci yorumunu kavramakla 
kalmamýþ, onun da ötesine geçmiþti. 
Herzen'in o ana kadar yalnýzca hayal ettiði, 
Avrupa'nýn devrimci baþkentinde üç yýldýr 
kalýyor olmanýn ayrýcalýðýndan hoþnuttu. 
Herzen þimdi, daha kendisinin baþlangýcýnda 
bulunduðu bir yolculuða çoktan çýkmýþ 
onun gibi bir öncüyü selâmlayabilirdi. 
Bakunin'in pansiyonunda Proudhon'la 
konuþtuðunda ya da kendisine, politik 
geliþmesinin bir kilometre taþý gibi görünen, 
bir cafede Louis Blanc ile tanýþtýðýnda, hâlâ 
bu ruh hali içindeydi.  

Daha sonraki deneyimler ve fikir 
yürütmeler, bu basit manzarayý 
deðiþtirmiþtir. Herzen, Bakunin'in, 
yurtdýþýndaki uzun konukluðu sýrasýnda, 
Rusya'nýn gerçekliðine iliþkin duygularýný 
yitirdiðini farketti. Deutsche 
Jahrbücher'deki, Jules Elysard imzalý 
makalesinde Bakunin, doðduðu topraklar 
üzerinde "bulutlarýn toplanmakta olduðu"na 
iliþkin inancýný açýklamýþtý; Herzen ise, 
Bakunin'in iyimser mizacýnýn ürünü olan, I. 
Nikola Rusya'sýnda devrimci rüzgârýn 
esmeye baþladýðý ya da esmek üzere olduðu 
türünden bir þeye ikna olmaya hazýr deðildi. 
O sýrada Herzen, (gerçi yurtdýþýnda birkaç 
yýl geçirdikten sonra o da ayný yanılsamalara 
kapýlmýþtýr), Rusya'dan, Bakunin'in, Rus 
halkýnýn demokratik doðasý mistik görüþünü 
paylaþacak ölçüde kopmuþ deðildi. Ayrýca, 
Bakunin, Sazonov ve Paris'teki diðer 
arkadaþlarýnýn yaşantılarını görmek, onda 
hiç de olumlu bir izlenim býrakmamýþtý. 
Bohem hayat, sýkýþ tepiþ öðrenci odalarý, 



kronik malî sýkýntýlar, cafelerde sabahýn 
üçüne kadar süren tartýþmalar - ki, bu 
tartýþmalarla Herzen, "beþ adam hiçbir þey 
anlamadan dinliyor ve diðer beþi de, 
anlamadan konuþuyor" diye dalga geçmiþtir 
- bütün bunlar, Bakunin'in mizacýnýn bir 
parçasý haline gelmiþti ve onun dünyaya 
bakýþýnda, dünya devrimi davasýyla çözülmez 
iç baðlar oluþturmuþlardý. Herzen'in düzenli 
iþleyen, son derece disiplinli kafasý, bu 
ilişkiyi kavrayamamýþtý. Bakunin ve 1847 
Paris'i, onun doðuþtan kuþkuculuðuna bol 
bol malzeme saðlýyordu.147 

 
 
s.144 
 
 
Herzen'in geliþinden birkaç hafta sonra, 

Belinski de Paris'te peydah oldu - Herzen 
gibi, politik aydýnlanma için deðil, saðlýk 
nedenleriyle. Bu, Belinski'nin, Batý Avrupa'yý 
ilk ve son ziyaretiydi. Ýleri safhada veremdi 
ve Paris'teki konukluðunun ikinci yarýsýný, 
Passy'deki bir saðlýk kurumunda geçirdi. 
Ateþ hemen hemen sönmüþtü. Bakunin'le 
eski iliþkilerinde sürekli tekrarlanan büyük 
küskünlüklerden, vicdan azabýnýn yol açtýðý 
barýþmalardan artýk eser kalmamýþtý. 
Belinski de, Hegelci realitenin büyüsünden 
kurtulmuþ, ayný Bakunin gibi, Hegel'den, 
Fransýz sosyalizmine yönelmiþti. Ancak 
mizaç farklýlýklarýnýn yol açtýðý uçurum 
kapatýlacak gibi deðildi. Belinski, 
Bakunin'den hâlâ, kibarca, "bizim Alman" ve 
"benim inanç arkadaþým" diye söz 
etmekteydi.  

 
O, bir mistik bir idealist, bir romantik olarak doðdu 
ve öyle ölecek (diye yazýyordu Belinski, Paris'ten 
ayrýldýðýnda); çünkü felsefeyi reddetmek, insanýn 
doðasýný deðiþtirmez. 
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Bakunin'in hayalci iyimserliði, 

Belinski'yi sinizme yöneltmiþti. "Ýnanç 
arkadaþý Bakunin ne söylerse söylesin", 
despotizm ve haksýzlýk kazanacaktý.148  

Üçüncü hayalet, Almanya ve Londra 
turlarýný bitirip, yaz sonuna doðru Paris'e 
gelen Turgenyev'di. Ama þimdi, 
Turgenyev'in düþüncesi, felsefeden de, 
politikadan da uzaklardaydý. Berlin'de 
kalbini kýsa bir süre fetheden Bakunin'i, 
oradan, çabucak ve nihaî olarak çýkarýp 
atmýþtý; Tatyana'nýn anýsý, bu buluþmaya ayrý 
bir sýkýcýlýk katýyordu. Her iki taraf da 
geçmiþ yakýnlýðý canlandýrmak için herhangi 
bir teþebbüste bulunmadý. 1844'den beri, 
Pauline Viardot, Turgenyev'in uysal kalbinde 
tartýþýlmaz bir egemenlik kurmuþtu. Paris'e 
geliþinden birkaç gün sonra, 
Courtavenel'deki Viardot villasýna çekip 
gitti; arkadaþlarý bir daha onu þehirde hiç 
görmediler.149 

 
 
 
s. 145 
 
 
Eylül'de, Belinski, Rusya'ya dönmek 

üzere Paris'ten ayrýldý. Bu, ayný zamanda, 
hayatýnda yer etmiþ arkadaþlarýna, Herzen'e, 
Turgenyev'e, Bakunin'e veda etmek 
anlamýna geliyordu, nitekim, bir yýlý 
bulmadan öldü. Herzen, Ekim ayýnda, 
Bakunin ve Herwegh de içlerinde olmak 
üzere tüm arkadaþlarýna bir veda ziyafeti 
verdikten sonra ailesiyle birlikte Ýtalya'ya 
gitti. Ýki ay sonra, Bakunin'in Paris'teki 
konukluðu da sona erecekti. 150 
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s. 146 
 
 
 

             12. Bölüm  
 
     Devrime Giriş  
 
 
Fransýz Devrimi geleneðinden beslenen 

ondokuzuncu yüzyýl liberallerinin gözünde 
özgürlük, yalnýzca birey için deðil, ulus için 
de söz konusuydu. Bireyler gibi uluslar da, 
mutlak monarþiler ya da yabancýlar 
tarafýndan, iradeleri hilafýna yönetilmeme 
"hakkýna" sahiptiler. Metternich çaðýnda, 
milliyetçilik ilkesi, hem savunucularý, hem 
de muhaliflerince, her yerde demokrasinin 
doðal sonucu olarak kabul edildi; bu yüzyýlýn 
ilerlediði yýllarda, gerek Marx, gerekse 
Bismarck (biri teoride, diðeri pratikte), 
bunlarýn arasýnda zorunlu bir baðlantý 
olmadýðýný gösterdiler, yirminci yüzyýla 
kadar, demokrasi kavramý ve milliyetçilik, 
dünyada ağır basan politik doğruluk için el 
ele veren müttefik güçler oldular, ancak 
sonunda, günümüzdeki Sinyor Mussolini ve 
Herr Hitler tarafýndan, birbirlerinden 
tamamen koparýldýlar.  

Ondokuzuncu yüzyýlýn büyük kýsmý 
boyunca, Polonya davasý, Avrupa 
liberallerine, bu iki ilkenin ikiz kardeþ gibi 
birbirinden ayrýlmadýðýný göstermenin 
pratikteki modeli olarak hizmet etti. O, hem 
milliyetçiliðin, hem de demokrasinin ruhunu 
temsil ediyordu. Polonya'yý baský altýna 
alanlar, Viyana Kongresinden beri, 
demokrasi ve milliyetçiliðin geleneksel 
muhalifleri olan, Avusturya, Rusya ve 



Prusya'ydý. Avrupa'da ýrklarý baský altýnda 
tutmayan Fransa ve Ýngiltere, Polonya 
davasýný sempatiyle ele alan liberal 
duygulara serbestçe hoþgörü gösterebilecek 
durumdaydýlar. Bütün ülkelerin 
demokratlarý, Avusturya, Rusya ve Prusya 
otokrasilerini ateþli bir þekilde 
reddediyorlardý; Polonya'ya yapýlanlar, böyle 
bir reddiye için iyi bir platform 
oluþturuyordu. Polonya, herkesin bildiði 
gibi, bu iktidarlardan üçte ikilik bir parça 
kopartmanýn Aþil topuðunu oluþturuyordu. 
Ondokuzuncu yüzyýl demokratlarýnýn elinde, 
Polonya davasý, uluslararasý haklarýn 
sembolü haline gelmiþti.  

 
 
s.147 
 
 
Özgürlüðün, ondokuzuncu yüzyýldaki en 

aþýrý savunucusu Mihail Bakunin'in, 
demokrasi kültüne, er ya da geç milliyetçilik 
kültünü katmasý kaçýnýlmazdý; doðaldýr ki, 
onun bu kültü, Polonya’yla ilk somut 
nesnesini  bulmuş oldu. Ancak bu geliþme 
yavaþ yavaþ olgunlaþtý. Bakunin, Polonya 
sýnýrýnda görev yapan bir gençken, Çarýn bu 
belâlý ve yarý yarýya yabancý tebalarýna karþý, 
resmîyetin, aþaðý gören lütufkârlýk tavrýný 
paylaþýyordu. Daha sonra, Berlin ve 
Dresden'de bulunan çok sayýdaki Polonyalý 
sýðýnmacýyla herhangi bir temasý olmadý. 
Brüksel'de, Lelewel'in bile onun üzerindeki 
etkisi, Polonyalý olmaktan çok, kiþiseldi. 
Fakat Lelewel, sonunda ona, Polonya'nýn, 
yalnýzca, Rusya'nýn kaynaþmaktan uzak bir 
bölgesi deðil, kendi tarihine sahip bir ülke 
olduðunu öðretti. Polonya, bizzat Rusya 
gibi, Çarcý baskýnýn parlak bir örneðiydi; bu 
fikir Bakunin'in zihninde öyle köklü yer etti 
ki, geçen bölümde alýntý yapýlan, Ocak 1845 
tarihli La Réforme'daki mektubunda, Rusya 



ve Polonya'dan, yalnýzca "demokrasi" ile 
kurtulacak, "mutsuz ve baský altýnda ülkeler" 
olarak bir arada söz etti.151 

Kendilerine yapýlan haksýzlýklar üzerine 
uzun zamandýr derin derin düþünmekte olan 
Polonyalýlar, yabancýlarý deðerlendirmede 
neredeyse marazî bir duyarlýlýk edinmiþlerdi. 
Özellikle bir Rusun rastgele sarfettiði 
sempatik bir söz onlar için çarpýcý bir 
yenilikti. Polonyalý göçmenlerin aristokratik 
hizbinin lideri, Kont Adam Czartoryski, 
Bakunin'i evine davet etmek üzere bir 
adamýný göndermiþti. Bakunin gitti, ama 
pek etkilenmedi, bir daha da gitmedi. Birkaç 
hafta sonra, Londra'nýn Somers Town'ýnda 
yaþayan, demokrat partili bir Polonyalý olan 
Stolzmann adlý kiþiden bir mektup aldý. 
Stolzmann, ona, "dürüst ve vefalý 
karakterinin, aydýnlýk ve ilerici görüþünün 
delili olan," La Réforme'da yayýmlanan 
mektubunun, bir Polonya göçmen 
dergisinde yeniden basýldýðýný haber veriyor 
ve Bakunin'i, Kasým ayýnda yapýlacak, 
Dekabrist ayaklanmasýnýn martirlerini anma 
toplantýsýna davet ediyordu. Mihail, kibarca 
yanýt verdi, ancak Londra'ya gitmedi. 
Paris'te yaþayan, sürgün Polonyalý þair 
Mickiewicz'i ziyaret etti. Artýk oldukça 
yaþlanmýþ olan Mickiewicz, Polonya 
romantizminin tuhaf bir þekilde su yüzüne 
çýkmasýndan fena halde etkilenmiþti - bu 
Mesihî doktrine göre, Polonya'nýn þehadeti, 
Çarmýha gerilmenin bir sembolüydü ve onun 
yeniden diriliþi, insanlýðýn kurtuluþunun 
habercisiydi. Bakunin'e, dünyanýn, barýþ 
içinde yaþayan ve çalýþan, bir Polonyalý, bir 
Çek, bir Fransýz, bir Yahudi ve bir Rusun 
oluþturacaðý bir cemaatle kurtulacaðýný 
anlattý. Diðer bütün unsurlar tamamdý, bir 
Rus eksikti; Mickiewicz, Bakunin'in bu 

                                        
151
 Sobranie, ed. Steklov, iii. 242.  



boþluðu dolduracaðýna inanýyordu. Bakunin, 
bu daveti de kibarca geri çevirdi.152 

 
 
s. 148 
 
 
Gerçi, Polonya'nýn emellerine karþý 

gösterdiði bu gevþek tutum, o ana kadar çok 
az ilgilendiði, Merkezî Avrupa'nýn küçük bir 
köþesindeki olaylarla kýsa süre sonra 
ortadan kalktý. Polonya topraklarýnda, hâlâ 
görece baðýmsýzlýðýný koruyan, Cracow 
Cumhuriyeti adlý küçük bir parça vardý. 
Burada, 1846 Þubat'ýnda, Polonya bayraðý 
bir kere daha yükseltildi, Rusya ve 
Avusturya Polonyasý’nýn kurtuluþu ilân 
edildi. Prusya'daki ayaklanma, hemen hemen 
bir darbe bile indirilmeksizin sönüp gitti. 
Galiçya'da ise, köylülerin toprak sahiplerine 
karþý ayaklanmasýnýn isyanýn kaderini 
belirlemesiyle büyük çatýþmalar yaþandý. 
Avusturya, düzen tesis edilince, Rusya ve 
Prusya'nýn göz yummasýyla Cracow 
Cumhuriyetini sessiz sedasýz ilhak etti ve bu, 
Büyük Britanya ile Fransa'nýn, ölçülü, 
diplomatik protestolarýna yol açtý.  

Bu olaylar, çok sayýda Polonyalýnýn 
yaþadýðý ve güçlü dostlara sahip olduðu 
Paris'te aþýrý bir heyecana yol açtý. Ýsyanýn 
sürdüðü iki üç gün iyimserleri 
cesaretlendirir gibiydi; Fransýz radikalleri, 
demokrasi ve milliyetçiliðin haklý çýkmasý 
umuduyla özellikle hareketlenmiþlerdi. 
Bakunin, radikal arkadaþlarýndan, bu 
heyecaný anýnda kapývermiþti. Yetiþkinlik 
çaðýna ulaþtýðýndan beri, Avrupa'da ilk kez 
gerçekten devrimin ortaya çýkýþýna tanýk 
oluyordu - teoride deðil, pratikte bir 
devrime. Önüne geçilmez bir þekilde o yöne 
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doðru sürüklendi. Kanýndaki devrim çaðrýsý, 
bazý insanlarýn denizin ve daðlarýn çaðrýsýný 
hissetmesi gibi bir þeydi. Ancak duygularý 
eyleme dönüþmeden ayaklanma çöktü; 
Bakunin'in tek katkýsý - bu, Paris'teki ikinci 
ve son gazetecilik macerasýydý - 
Constitutionnel'de, Polonya'yý savunan ve 
Çarcý baskýya karþý çýkan öfkeli bir makale 
yazmak oldu. Eðer O'Connell, diye 
yazýyordu, Ýngiliz Parlamentosunda, dünya 
yüzünde Ýrlandalýlar kadar zalimce 
muameleye maruz kalmýþ bir ulus 
olmadýðýný deklare edebilmiþse, bunun 
nedeni, Rus Hükümetinin Polonya'daki 
barbarca iþlemleri hakkýnda hiçbir þey 
bilmemesidir.153

 

 
 
s. 149 
 
 
Bu sýrada, Bakunin, yeniden uyuþukluk 

içine giren Polonya'nýn sorunlarýyla müthiþ 
hareketlenmiþti. Versay'da karargâhý 
bulunan Polonya demokratik örgütüyle 
temasa geçti, Polonya'da ve sýnýr 
bölgelerindeki anti-Çar faaliyetleri teþvik 
etmek üzere hizmetlerini sundu. 
Politikasýnýn hedefleri, bir Rus devrimi ve 
özgür Slav halklarýnýn federal 
cumhuriyetiydi. Baðlantýlarý bir süre devam 
etti. Fakat bu öneri ve program, Mihail'in 
umduðunun tersine, derhal bir heyecana yol 
açmadý; Polonyalýlarý, "dar kafalý, sýnýrlý ve 
içine kapanýk" buldu. Polonyalýlarýn bir Rusa 
güvenmeleri zordu; küçük toprak sahipleri 
sýnýfýnýn en büyük bölümünü oluþturan 
Polonyalý demokratlar bile, beklenmedik bir 
þekilde, Bakunin'in devrimci programýndan 
hoþlanmamýþlardý. Belki, iþin malî yaný da 
tartýþmalarýn ahengini bozan bir etki 
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yapmýþtýr. Bakunin, fikri zenginliði, cesaret 
ve enerjiyi saðlarken, giriþtiði herhangi bir 
iþin gerektirdiði sermaye baþka 
kaynaklardan gelmek zorundaydý. Fakat, 
Ýtiraf'ta yazdýðý gibi, karþýlýklý güven ve 
pratik eþgüdüm olmasa da, Polonya davasýna 
ilgisi azalmamýþtý. Prusya'da, 1846 yýlýnda 
meydana gelen ayaklanmaya liderlik eden 
Polonyalý bir General olan Mieroslawski'nin 
kýz kardeþlerinden birinin ve isyana karýþan 
diðer Polonyalýlarýn, onun 
mektuplaþmalarýnda yer almaya 
baþladýklarýný görüyoruz. 1847 Þubat'ýndaki 
bir Fransýz gizli polis raporunda, Bakunin'in, 
"evinde, çok sayýda Polonyalý göçmenle 
görüþtüðü" belirtilmektedir; birkaç ay sonra, 
bizzat kendisi, Luisa Vogt'a, "günlerinin 
hemen hemen yalnýzca Polonyalýlarla 
geçtiðini ve kendini, Rus-Polonya 
hareketine kalp ve ruh olarak adadýðýný" 
yazmaktadýr. Ama hareket namýna bir þey 
yoktu ortada. Constituonnel'deki 
makalesinden on sekiz ay sonra, ister 
istemez, eski öðrenci hayatýna, sohbetlere ve 
Paris cafelerine geri döndü.154 

 
 
s. 150 
 
 
Fakat, Bakunin'in politik kaderine 

damgasýný vuran, adýnýn, bundan sonraki on 
altý yýl boyunca duyulmasýný saðlayan ve 
Polonya'daki isyanla aþikâr bir þekilde 
yanyana getiren olayýn eli kulaðýndaydý. 
Kasým 1847'de, Herzen'in Ýtalya'ya hareket 
etmesinden tam bir ay sonra, iki genç 
Polonyalý göçmen, Bakunin'i, 1831 Polonya 
ayaklanmasýnýn yýldönümü münasebetiyle 
düzenlenen ve Fransýz radikal milletvekili 
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Vavin'in baþkanlýk edeceði bir þölene davet 
ettiler. Bu davet kendisine ulaþtýðýnda, 
Bakunin, hastalýktan yeni kalkmýþtý ve 
"kafasý kazýnmýþ, evde oturuyordu". Onu 
uzun süre aylaklýða zorlayan bir dönemi 
geride býrakmasýný saðlayacak bu fýrsata 
büyük bir istekle sarýldý. Bir peruk temin 
etti, üç gün boyunca yapacaðý konuþmaya 
hazýrlandý ve bu konuþmayý, 
dinleyicilerinden hepsiyle iletiþime 
geçmesini saðlayan büyük bir coþkuyla irad 
etti. Temasý, Rus demokratlarýyla Polonya 
milliyetçilerinin dayanýþmasýydý. "Gerçek 
Rus ulusu" adýna, Polonyalýlara ittifak teklif 
etti. "Çünkü, sizler, Ýmparator Nikola'nýn 
düþmanlarýsýnýz, resmî Rusya'nýn 
düþmanlarýsýnýz, doðal olarak, ister istemez, 
Rus halkýnýn dostlarýsýnýz." Çarýn Alman 
kökenini söz konusu ederek Slav 
yurtseverliðini gýdýkladý, Rus ve 
Polonyalýlarýn yabancý bir efendiye hizmet 
ettiklerini deklare etti. Nutkunun sonunda, 
tüm köleleþtirilmiþ Slav halklarýna seslendi:  

 
Birbimizden ayrý durarak, birbirimizi felç etmiþ 
oluyoruz. Eðer birlikte hareket edecek olursak 
karþýmýzda kimse duramaz. Ruslarýn ve 
Polonyalýlarýn uzlaþmasý büyük bir davadýr ve tüm 
kalbimizle desteklenmeyi hak eder. Bunun anlamý, 
altý milyon canýn kurtuluþu, yabancý boyunduruk 
altýnda inleyen tüm Slav halklarýnýn kurtuluþudur. 
Bunun anlamý, tek kelimeyle söyleyecek olursak, 
Avrupa'da despotizmin düþüþü, kaçýnýlmaz 
düþüþüdür.155 
 
 
s. 151 
 
 

Bakunin'in kiþiliði, akýlcý terimlerle izah 
edilemeyecek olgulardan biridir. Onun 
tutkularý, izahtan vareste ve hayalîdir. 
Yazýlarý, ne kadar dinamik olursa olsun, 
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baðlantýdan yoksundur; yazýlarýnýn olsun, 
eylemlerinin olsun, sonunu getirdiði pek 
seyrek görülmüþtür. Hayatýný gözden 
geçiren biri, somut sonuçlar elde etmek için 
boþuna çaba harcamýþ olur. Yine de, 
çaðdaþlarý üzerinde büyük bir canlýlýk ve 
güçlülük izlenimi yaratabilmiþtir. Onun bu 
etkisi, ona atfedilebilecek herhangi belli bir 
baþarýya dönüþmüþ olmaktan çok uzaktýr; 
kendi ülkesinin yanýsýra birçok ülkede, daha 
ölmeden bir efsane haline gelmiþtir. 
Bakunin, politik hatipliðin yaþayan bir 
gelenek olduðu bir Devlette büyümüþ 
olsaydý, döneminin en önde gelen 
hatiplerinden biri olurdu. Ne var ki, hayatý, 
halk önünde pek seyrek, üstelik her zaman 
baþka dilde konuþma yapmak zorunda 
kaldýðý koþullarda geçti. Fakat bu seyrek 
konuþmalarýnda, devasa gövdesi ve korkunç 
enerjisiyle, dinleyicilerini neredeyse 
hipnotik bir büyü altýna almasýný bildi. 1500 
Fransýz ve Polonyalý coþkun dinleyicinin 
korkunç alkýþlarý, Paris'teki Rus Büyükelçisi 
Kont Kiselev'in öfkeyle dikilmiþ kulaklarýna 
kadar ulaþtý. Kiselev, Fransýz 
konukseverliðini istismar eden politik 
sýðýnmacýlar tarafýndan dost bir hükümete 
karþý giriþilen bu propaganda üzerine, 
Guizot'a protestosunu iletti. Polonyalý 
örgütlerin daðýtýlmasýný ve suçlularýn 
Fransa'dan sýnýrdýþý edilmesini talep etti. 
Polonyalýlar, Paris'te önemli bir sempatiye 
sahiptiler ve bu halk desteði, hükümette, 
onlara iliþmekte isteksizliðe yol açýyordu. 
Ama Ruslarýn dostlarý yoktu. Bakunin'in 
konuþmasý, 29 Kasým þöleninin sansasyon 
haline gelmesine yol açmýþtý. Rus 
hükümetinin gazabýný yatýþtýrmak için bazý 
jestlerde bulunmak kaçýnýlmaz hale gelmiþti. 
14 Aralýk 1847'de, Bakunin, bir emirle, 
Fransa sýnýrlarýnýn dýþýna çýkmaya davet 
edildi. Ýçiþleri Bakaný Duchâtel'den, sýnýrdýþý 
edilmesine iliþkin motiflerden kendisinin 



haberdar edilmemesi de rica edilmiþti; 
kaçak, üç buçuk yýl önce geldiði Brüksel'e 
geri döndü.156 

 
 
 
s. 152 
 
 
Bu sýnýrdýþý edilme olayý, Paris'teki 

radikal çevrede, tuhaf bir söylentinin alttan 
alta yayýlmaya baþladýðý zamana denk düþer. 
Aðýzdan aðýza dolaþan bu söylenti, 
Bakunin'in, Rus hükümetinin gizli ajaný 
olduðu, Polonyalýlarý ve sosyalistleri, 
efendilerine ihbar etmek için onlarýn 
güvenini kazanmaya çalýþtýðý yolundaydý. 
Polonyalýlar, Bakunin'e, onu gözden 
düþürmek için bu söylentiyi baþlatan kiþinin, 
Rus Büyükelçisi Kiselev olduðunu söylediler 
ve Kiselev'in, Guizot'a, "fazla ileri giden" bir 
ajanýn sýnýrdýþý edilmesini talep ettiðini izah 
ettiler. Bu hipotez kesinlikle gerçek dýþýdýr; 
çünkü bu söylentiden, Þubat 1847 tarihli 
polis raporunda, Kiselev, Bakunin sorununu 
ele almadan aylar önce söz ediliyordu. Bu 
iftiranýn kaynaðý, muhtemelen, baþýndan 
itibaren Bakunin'e güvenmeyen Polonyalý 
çevreydi. Bunu ilk ortaya atan kim olursa 
olsun hýzla her tarafa yayýldý. Ýlk andan 
itibaren kesin bir olasýlýk gibi benimsendi. 
Rus toprak sahibi sýnýfýnýn bir üyesinin kýzýl 
devrimi vazetmesi, bu sýnýfýn deðerleri göz 
önüne alýndýðýnda þaþýrtýcý bir olguydu; öte 
yandan, Paris'teki radikal çevrede dolaþan 
Jacob Tolstoy adlý bir diðer Rusun polis 
ajaný olduðu açýða çýkmýþtý. Bakunin'in 
durumunu izah etmek gerçekten zordu. Belli 
bir iþi yoktu ve görünür geçim araçlarýndan 
yoksundu. Ajanlýk mesleði için gerekli olan 
mantýklý bir kafa yapýsýna sahip olmamasýna 
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raðmen, kötü alýþkanlýklarý böyle 
düþüncesizce bir  kuþkunun ortaya 
çýkmasýna neden olmuþ olabilir. Ýftira bir 
kere ortaya atýlmýþtý, kolay kolay 
silinmeyecekti. Genelde yara alsa da, hiçbir 
zaman ölmeyecekti; kesintilerle de olsa, 
gittikçe daha tutarsýz biçimlerde, Bakunin'in 
daha sonraki devrimci hayatýnýn çeþitli 
aþamalarýnda yeniden ve yeniden ortaya 
çýkacaktý.157  

 
 
 

     *          *          * 
 
                                                
Bakunin'in, Brüksel'deki ikinci ikameti, 

birincisinden de kýsa, 1847  Aralýk'ýnýn 
ortasýndan, 1848 Þubat'ýnýn sonuna kadar 
sürdü. Lelewel ve Polonyalý demokratlar, 
ona hakettiði coþkulu kabulü gösterdiler. 
Fakat Lelewel, Bakunin'in onunla yaklaþýk 
dört yýl önce karþýlaþtýðýndan beri, gözle 
görülür ölçüde yaþlanmýþtý. O þimdi, 
"politikada sýfýrý tüketmiþ, kýrgýn bir 
adamdý"; daha da kötüsü, Bakunin, eski 
arkadaþýný, "Polonyalý pozu atan bir Yahudi," 
bir Lubliner, (bu, Bakunin'in karakterinde, 
anti-Semitizmin, kayda geçmiþ ilk güçlü 
dýþavurumudur), "son derece iðrenç, 
dayanýlmaz ve sýkýcý bir yaratýk" olarak 
görüyordu. Brüksel'deki Polonya 
demokratlarýnýn saflarýný "gayet antipatik" 
bulmuþtu. Onlar, "tüm göçmenlerin, özellikle 
de Polonyalýlarýn ortak hastalýðý olan 
dedikoduculuk ve ayak kaydýrmacýlýðý" üst 
düzeyde geliþtirmeye devam ediyorlardý. 
Şüphe kumkumasý, Paris'ten çabucak, oraya 
da ulaþmıştı. Bu koþullarda, orada, güven ve 
iþbirliðinden eser olmamasý doðaldý. 
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Bakunin'in, Brüksel'de topluluk önüne 
çýktýðý tek olay, Dekabrist ayaklanmanýn 
yýldönümü þerefine Polonyalýlar tarafýndan 
örgütlenen bir þölen oldu (bu toplantý, 
defalarca ertelendikten sonra, 14 Þubat'da 
yapýlabilmiþti). Sonradan yapýlan Ýtiraf'taki 
anlatýma göre, Bakunin'in burada yaptýðý 
konuþma, "ilkinin daha geliþmiþ bir 
tekrarý"ydý. "Slavlarýn, tereddi etmiþ batý 
dünyasýný canlandýrmadaki büyük yerinden 
ve misyonundan,"  ve  "Avusturya 
Ýmparatorluðunun yýkýlýþýnýn 
kaçýnýlmazlýðý"ndan söz etti. Bu bir ölçüde 
kuþku götürür anlatýmýn doðruluðunu 
kontrol edecek araçlardan yoksunuz. 
Konuþma basýlmamýþ olduðu gibi, 
günümüze de kalmamýþtýr.158 

 
 
 
s. 153 
 
 
Bakunin, Brüksel'de bir diðer eski 

arkadaþ buldu. Karl Marx, 1845 baþýnda, 
Paris'ten sürüldüðünden beri Brüksel'de 
yaþýyordu. Onun verdiði ilhamla ve 
rehberliði altýnda, Brüksel, uluslararasý 
komünist hareketin önemli bir merkezi 
olmuþtu. Buradaki hareket, yalnýzca bir 
Alman Ýþçi Sendikasýna deðil, çeþitli 
milliyetlerden ilerici düþünceye sahip 
insanlarýn birliði olarak düþünülmüþ daha 
gevþek bir Demokratik Federasyona da 
sahipti. Bu Federasyonun baþkaný, 
Bakunin'in, "aktif, güçlü ve gerçekten pratik" 
birisi olduðunu düþündüðü, Jottrand adlý bir 
Belçikalýydý. Marx ve Lelewel de baþkan 
yardýmcýsýydýlar. Fakat Bakunin, Marx'ýn 
çalýþmalarýna çok büyük bir ilgi göstermedi. 
Onun sadece Londra'daki Ýngiliz 
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Çartistleriyle görüþmeler yaptýðýný biliyordu. 
Fakat, Marx, o sýrada taslak halinde olan ve 
birkaç hafta sonra Londra'da basýlacak 
Komünist Manifesto'dan hiçbir yerde söz 
etmemiþti. Elimizde, Bakunin'in, 26 
Aralýk'ta, Demokratik Federasyon'un bir 
toplantýsýna katýldýðýna ve Kölnlü bir Alman 
olan D'Ester ile birlikte üyeliðe kabul 
edildiðine iliþkin bir kayýt bulunmaktadýr. 
Bundan sonraki bir toplantýda da bulundu - 
muhtemelen, Marx'ýn, Serbest Ticaret 
üzerine Fransýzca bir metin okuduðu 9 Ocak 
tarihli toplantý olabilir bu. Fakat bundan 
sonra herhangi bir toplantýda yer almadý. 
Brüksel'deki ikameti sýrasýnda, Bakunin'in, 
devrim davasýnda yer alan iþçi arkadaþlarýna 
karþý hoþgörüsüz olduðu anlaþýlmaktadýr. 
Bu Alman grubuna karþý, derin, içgüdüsel 
bir antipati duymaktadýr. 

 
Almanlar (diye yazmaktadýr Herwegh'e), zanaatkâr 
Bornstedt, Marx ve Engels -özellikle Marx-, burada 
her zamanki fesatlýklarýný tezgâhlýyorlar. Benlik 
davasý, garaz, aðýz dalaþý, teorik hoþgörüsüzlük ve 
pratik korkaklýk, hayat hakkýnda sonu gelmez 
teoriler üretmek ve hayatýn basitliðinden, pratikten, 
eylemden tam bir uzaklýk... Kendileri tepeden 
týrnaða burjuva olduklarý halde, burjuva'yý býktýrýcý 
bir biçimde tekrarladýklarý bir deyim haline 
getirmiþlerdir. Tek kelimeyle, yalan ve budalalýk, 
budalalýk ve yalan. Böyle insanlarýn yanýnda þöyle 
bir soluk bile alamazsýn. 
 

 
 
s. 154 
 
 
Bir baþka yerde, daha veciz bir þekilde 

ifade ettiði gibi, Demokratik Federasyon, 
"hayal edilebilecek en büyük þarlatanlýk - 
pratik anlamda, tüm yaþamlarýn adandýðý 
boþ risalelerin üretildiði bir yerdi" ve Marx, 
"iþçileri teorisyen yaparak onlarý yýkýma 



götürüyor”du. Karl Marx ve Mihail Bakunin 
arasýndaki temel mizaç uyuþmazlýðý, bu 
inceleme ve teori adamýyla, içgüdü ve eylem 
adamý arasýndaki uyuþmazlýk, böylece, bizzat 
Bakunin tarafýndan, erken bir aþamada 
tanýmlanmýþ oluyordu.159 

Bakunin'in, Brüksel'de,  kendini evinde 
hissettiði tek yer, baþka türden bir 
topluluktu. Orada rastladýðý Polonyalýlarýn 
en cana yakýný, Polonya göçmenlerinin aþýrý 
sað kanadýnýn üyesi General Skrzyiecki'ydi. 
"Katolik, hatta Cizvit fikirleri bir yana, 
kutsal hak teorisi bir yana," General, 
Bakunin'in, Paris'teki Polonyalý 
arkadaþlarýndan birine, mazur gösterir bir 
havada yazdýðý gibi, "gerçek Polonyalý ve 
Slav ruhunu" sergiliyordu. Bu, Bakunin'in, 
disipline olmamýþ arkadaþlýk güdülerinin 
garip bir yaratýmýdýr ve þurasý bir gerçektir 
ki, ortak sosyal köken, ortak sosyal inançtan 
daha güçlü bir bað oluþturmaktadýr. 
Skrzyiecki, Bakunin'i, Belçika baþkentindeki 
muhafazakâr rahipler topluluðuna - 
Belçika'nýn Baðýmsýzlýðýnýn saðlanmasýnda 
yer almýþ eski bir Bakan olan Comte de 
Mérode ve Louis-Philippe Fransasý’nda bile 
reaksiyoner olarak görülen Fransýz 
Meþrutiyetçisi Comte de Montalembert'e 
takdim etti. 

 
Cizvit propagandasýnýn (diye yazýyordu sonradan) 
göbeðinde yaþadým. Beni Katolik inancýna ikna 
etmeye çalýþtýlar; Cizvitler kadar, hanýmefendiler de 
ruhumu kurtarmaya çalýþtýlar, onlarýn arasýnda 
gerçekten hayat buldum.  
 

Bakunin, sofu Katoliklerin dinsel 
hizmetlerinden bütünüyle kopmadý. Keza, 
Maria Poludenski, onun ruhsal ve malî 
ihtiyaçlarýna, rahatýna katkýda bulunmak 
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için Paris'ten çýkageldi. Kadýn hayranlarýnýn 
ihtimamý, bir kere daha politik hayal 
kýrýklýklarýný gidermekte imdadýna 
yetiþmiþti.160 

 
 
s. 155 
 
 
Fakat, Paris'ten çýkýp, Brüksel'in "dar ve 

tecrit yaþamýna" girmiþ Bakunin'i hiçbir þey 
teselli edemezdi. Marx ve Engels'in Ýngiliz 
Çartistleri hakkýnda anlattýklarý, Londra'ya 
gitmesini söylemeleri, belki onu bir an için 
etkilemiþ olabilir. Ama aslýnda aklý fikri 
Paris'teydi. 4 Þubat 1848'de, Millet 
Meclisinde, Bakunin'in sýnýrdýþý edilmesi 
konusunda gensoru verildi, Guizot ve 
Duchâtel'in yanýtlarý son derece zayýf ve 
çeliþkiliydi. Üç gün sonra, Bakunin, La 
Réforme'da yayýmlanmak üzere, Duchâtel'i 
protesto eden ve "zaman her þeye karar 
verecektir" açýklamasýyla son bulan bir 
mektup kaleme aldý. Bu mektup 10 Þubat'da 
yayýmlandýðýnda, Bakunin, bu cümlenin, iki 
haftadan az bir zaman içinde yerine 
geleceðini aklýndan bile geçirmiyordu. 22 
Þubat 1848'de, Hükümetin, bir dizi radikal 
þöleni (o dönemde politik gösteriler bu biçim 
altýnda yapýlýyordu) yasaklamasý, Paris'te 
bazý ýlýmlý gösterilere yol açtý. Ertesi gün ilk 
kez karþýlýklý silah teatisi oldu. Paris'teki iþçi 
sýnýfý merkezlerinde barikatlar kuruldu; 
Louis Philippe, Guizot kabinesini azlederek, 
yükselen dalgayý önlemeye çalýþtý. Bu 
teslimiyet, halkýn iþtahýný körelteceðine, 
daha da körükledi. 24 Þubat'da, devrim, tam 
istime geçti. Louis-Philippe, aþaðýlanmýþ bir 
vaziyette ve neredeyse göze görünmeden 
tahtý býrakýp kaçtý. Ýsyancýlar Tulus Sarayýna 
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girdiler ve sosyalist Louis Blanc'tan, þair 
Lamartine'e kadar uzanan tüm yeteneklerin 
oluþturduðu geçici hükümeti ilân ettiler.  

Bu çarpýcý olaylar, Bakunin'in üzerinde, 
ani ve manyetik bir etki yaptý. Belçika 
baþkentinin asude durgunluðu içinde 
dönenip duruyordu. Onun rahatý için 
koþturup yanýna gelmiþ Maria Poludenski'ye, 
kelimenin tam anlamýyla heyecandan 
hastalandýðýný söyledi. Acil bir durumda 
kullanmak üzere bir sahte pasaport elde 
edinceye kadar bekledi ve yola düþtü. 
Sýnýrda onu, cumhuriyetin ilân edildiði 
haberi bekliyordu. Tren yolu isyancýlar 
tarafýndan kesilmiþti, bunun üzerine en 
yakýn Fransýz kasabasý Valenciennes'e 
yürüyerek gitti. Sokaklarda ve kamu 
binalarýnda kýzýl bayraklar dalgalanýyordu 
ve herkes neþe içindeydi. Bir trene atladý ve 
26 Þubat'da Paris'e vasýl oldu. Sonunda 
eyleme gün doðmuþtu.161 

 
 
 
 
s. 156 
 
 

              13. Bölüm 
 
              1848 
 
 
Herzen (gerçi orada bulunmamýþtýr), 

Þubat devriminin ilk günlerinin, Bakunin'in 
hayatýnýn en mutlu anlarý olduðunu söyler. 
Devrim, onun iþidir. Kendini  adadýðý 
devrimle ilk kez yüz yüze gelmiþti. Hayat bir 
anlam kazanmýþtý. Bakunin, Paris'in 
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vazgeçilmez parçasý olarak bildiði, son moda 
arabalarý içindeki genç ve yaþlý züppelerin, 
bastonlarý ve saplý gözlükleriyle aylaklarýn 
bulvarlardan bir anda yok olduklarýný büyük 
bir memnuniyetle belirtmektedir. Bunlarýn 
yerini, evlerin boyunu bulan, taþlardan ve 
kýrýlmýþ eþyalardan oluþan barikatlar, kýzýl 
bayraklar, devrimci þarkýlar, evrensel bir 
coþku ve iyimserlik atmosferi almýþtý. 
Bakunin, o devrimin yakýn mahallelerdeki 
kirli iþlerini, son günlerinde kabul ettiði 
uyanýk bir realizmle görmekten uzaktý. 
Þimdi her þey genç ve parlaktý, özgür 
insanlýðýn gurur ve vakarýna inançla ve 
umutla doluydu. Daha önce farkýnda 
olmadýðý Fransýz proletaryasý, onun "asil 
iþçileri" olmuþtu.  

Devrimci Polis Þefi Caussidiére, yeni bir 
iþçi Ulusal Muhafýzý teþkilatý örgütlemiþ, 
ulusal muhafızlar Luxemburg'a yakýn bir 
kýþlada üslenmiþlerdi. Bakunin, bütün bir 
hafta boyunca burada kaldý, onlarla gece 
gündüz hayatý paylaþtý. Gördüðü ve 
duyduðu her þeyle büyülendi. Daha önce 
hiçbir yerde, hiçbir zaman, "bu basit, 
eðitimsiz insanlar arasýnda olduðu gibi, 
böylesine asil bir özveri, böylesine etkileyici 
bir gurur, böylesine doðal ve zarif 
davranýþlar, böylesine dostça ve þenlikli bir 
ortam, bütün bunlarýn kahramanlýkla 
böylesine birleþtiði bir durum" görmemiþti. 
Sabahýn dört ya da beþinden, ertesi gecenin 
saat ikisine kadar ayaktaydý ve hayat, 
"kongrelerde, toplantýlarda, kulüplerde, 
geçit törenlerinde, yürüyüþlerde ve 
gösterilerde" geçip gidiyordu. Yýkýlmasý 
gereken her þeyin bir an önce yýkýlmasýný 
vazedip duruyordu. Ýsyaný vazediyordu - 
isyan edilecek bir þey kalmadýðý zaman bile. 
Yeni düzenin inþasýna yönelik yapýcý 
çalýþmayla çok az ilgiliydi. Geçici hükümet 
üyelerine atfedilen, Bakunin efsanesine 
iliþkin iki aforizma anlatýlýr. "Ne adam!" diye 



haykýrmýþtý Caussidiére, "devrimin ilk günü, 
vazgeçilmez bir hazinedir; ikinci günü ise 
kurþuna dizilmesi gerekir." "Eðer o sýrada üç 
yüz Bakunin olsaydý," demiþti Flocon, 
"Fransa'yý yönetmek mümkün olmazdý."162 

 
 
 
s. 157 
 
 
Bu çýlgýn haftalarýn sarhoþ edici ruh hali 

içinde, Bakunin, eski dost ve düþmanlarýný 
düþünecek en ufak bir zaman bile 
bulamamýþtý. Ruslardan yalnýzca Turgenyev 
ve Annenkov hâlâ Paris'teydiler; her ikisi de, 
Bakunin'in devrimi sevinçle kucaklayan 
tavrýnýn tersine fazlasýyla korku içindeydi. 
Turgenyev, daha sonralarý, Rus 
otoritelerine, bu sýrada kendisinin, 
"Bakunin'i bir kere bile ziyaret etmediðini, 
bir kere sokakta gördüðünü" söylemiþtir. 
Herwegh, karýsýnýn, bir devrimci lider olarak 
ününü kullanmasý gerektiði yönündeki 
baskýsýnýn zoruyla, Paris'te, devrim ateþini 
kendi doðduðu ülkeye taþýyacak bir Alman 
lejyonu örgütledi. Brüksel'den, polis 
tarafýndan rezalet bir þekilde sýnýrdýþý edilen 
Marx, Paris'e, Komünist Ligin merkezi 
kurulurken vasýl oldu ve Herwegh'in 
giriþimi konusundaki horgörüsünü ifade 
etti. Bakunin, Marx'ýn Herwegh'e karþý 
tavrýný garezkâr ve cömertlikten uzak bulup 
ona sýrtýný döndü. Küçük dalaþmalarla 
geçirecek zaman yoktu. Devrim için bir 
þeyler yapmak isteyen herkes teþvik 
edilmeliydi.163  
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Fakat çok geçmeden, Bakunin, yerinin 
Paris olmadýðýný anladý; Paris artýk devrimin 
tek merkezi deðildi.  

 
Yakýnda, belki de bir yýla kalmadan (diye yazýyordu 
La Réforme'a, 13 Mart'ta) o Avusturya 
imparatorluðu canavarý yýkýlmýþ olacak. Özgür 
Ýtalyanlar bir Ýtalyan Cumhuriyeti ilân edecek. Tek 
bir büyük ulus olarak birleþmiþ Almanlar, bir Alman 
cumhuriyeti ilân edecekler. Polonyalý demokratlar, 
on yedi yýllýk sürgünden sonra evlerine dönecekler. 
Devrimci hareket, ancak Rusya da içinde olmak 
üzere tüm Avrupa bir federal demokratik 
cumhuriyete dönüþtüðü zaman duracak.  
 
 
 

s. 158 
 
 
Bu cesur kehanetin gerçekleþmesinin eli 

kulaðýnda gibiydi. Bu makalenin 
yayýmlandýðý günlerde, Viyanalýlar, 
Metternich hükümetine karþý ayaða kalkmýþ, 
bir Kamu Güvenliði Komitesi kurmuþ ve 
yaþlý Ýmparatorluktaki farklý milliyetlere 
ayaklanma iþareti vermiþti. 7 Mart'ta 
Macaristan'da, Macaristan Diet'ine sorumlu 
bir anayasal hükümet kuruldu. Venedik, 
kendini bir cumhuriyet olarak ilân etti, 
Milan'daki Avusturya garnizonuna karþý 
baþarýlý bir ayaklanma patlak verdi ve tüm 
Ýtalya, müttefik yöneticilerini kapý dýþarý 
etmek üzere birleþme noktasýna gelmiþ gibi 
görünüyordu. 18 Mart'da, Berlin sesini 
yükseltti ve korku içindeki Frederik 
Wilhelm'den, bir anayasa ilân etme sözünü 
zorla aldý. Daha küçük Alman eyaletlerinin 
çoðunda da benzeri olaylar meydana geldi. 
Fransa örneðinden yola çýkan devrim 
dalgasý önüne geçilmez bir þekilde 
ilerliyordu.  

 
Öyle bir ruh hali içindeydik ki, (diye yazýyordu daha 
sonralarý Bakunin, bu parlak günler hakkýnda), biri 



gelip bize, 'cennette Tanrý alaþaðý edildi ve orada bir 
cumhuriyet ilân edildi,' dese, herkes buna inanýr ve 
kimse en ufak bir þaþkýnlýk bile göstermezdi.164 
 

Kendini hâlâ bir Rus olarak hisseden 
Bakunin için, Rusya'nýn, Avrupa kýtasýnda 
harekete geçmeyen tek önemli ülke olmasý 
oldukça acý vericiydi. Ama Bakunin'in 
heyecaný  sönmemiþti. Ortada, onu teþvik 
eden önemli bir görev duruyordu. Madem 
Rusya'da bir devrim vuku bulmamýþtý, onu 
kendisi gerçekleþtirecekti. Rus devriminin 
baþlangýç noktasýnýn Polonya olacaðý açýktý. 
Aralarýnda Czartoryski'nin de bulunduðu 
Polonyalý liderler, Doðu Avrupa'ya vasýl 
olmak üzere Paris'ten ayrýlmýþlardý; Prusya 
otoritelerinin zýmnî muvafakatýyla, Posen'de, 
bir Polonya Ulusal Komitesi kurulmuþtu. 
Devrimin yavaþ yavaþ parlaklýðýný yitirdiði 
ve can sýkýcý günlük rutinin egemen olmaya 
baþladýðý Paris'te, Bakunin'i hiçbir þey 
tutamazdý. Derhal Posen'e hareket etmesi 
gerekiyordu. Her zamanki sefil engelle 
karþýlaþtý: parasýzlýk. Ama böyle ývýr zývýr 
þeyler cesaretini kýramazdý. Posen'deki 
devrimci faaliyet için geçici hükümete 
baþvurarak 2000 frank borç istedi. Genç 
hükümetler genellikle cömert olur. Flocon, 
Bakunin'in talebini büyük bir þevkle yerine 
getirdi; kötü niyetli insanlar, onun sýkýcý bir 
taraftar olarak küçük bir miktar verilip 
baþtan savuþturulduðunu fýsýldadýlar. 
Bakunin ise, Flocon'un kendisine daha fazla 
miktarda para teklif ettiðini, fakat bunu 
reddettiðini belirtmektedir. Bu doðru 
olabilir. Bakunin de çok cömertti ve yarýný 
düþündüðü yoktu.165 

 
 

s. 159 
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Eli açýk Caussidiére, ona, biri kendi 

ismiyle, diðeri ise Posenli, hayali Grand-
Dük, Léonard Neglinski adýna iki pasaport 
temin etti; böylece, 2000 frank ve iki 
pasaportla silahlanmýþ Bakunin, 1848 
Mart'ýnýn son günü, Doðu Avrupa 
devriminin alevlerini körüklemek üzere 
Paris'ten ayrýldý. Bir menzil arabasýyla 
Strassburg'a geldi; Ýtiraf'da, kendisiyle, 
birlikte seyahat ettiði bir yolcu arasýnda 
geçen hayali bir sohbeti þöyle anlatmaktadýr:  

 
"Niçin bu yolculuk?" 
Bir isyan baþlatmak için. 
"Kime karþý?" 
Ýmparator Nikola'ya karþý. 
"Ne yolla?" 
Tek bildiðim, kendimim. 
"Nereye yolculuk?" 
Posen Düklüðüne. 
"Niçin özel olarak oraya?" 
Çünkü Polonyalýlar bana, orada hayatýn ve 
hareketin daha canlý ve Galiçya'dansa Rusya 
Polonyasý üzerinde çalýþmanýn daha kolay olduðunu 
söylediler. 
"Ne kadar paranýz var yanýnýzda?" 
Ýki bin frank. 
"Daha fazla paranýz olacaðýný umuyor musunuz?" 
Hiçbir þey kesin deðil, ama belki biraz daha 
bulabilirim. 
"Posen Düklüðünde arkadaþlarýnýz ve 
baðlantýlarýnýz var mý?" 
Berlin Üniversitesinde eskiden sýk sýk karþýlaþtýðým 
birkaç genç dýþýnda orada kimseyi tanýmýyorum. 
"Tavsiye mektuplarýnýz var mý?" 
Bir tek bile yok. 
"Yalnýz baþýnýza ve hiçbir dostunuz olmadan Rus 
Çarýyla baþa çýkabileceðinizi nasýl umut 
edebiliyorsunuz?"  
Devrim benden yana ve Posen'de yalnýz 
kalmayacaðýmý umuyorum. 
"Þu anda tüm Almanlar Rusya'yý suçluyor, 
Polonyalýlarý övüyor ve onlarla birlikte Rus 
Ýmparatorluðunun üzerine yürümeye hazýrlanýyor. 
Bir Rus olarak onlara katýlacak mýsýnýz?" 
Tanrý korusun! Eðer Almanlar Slav topraðýna ayak 
basmaya cesaret edecek olurlarsa onlarýn uzlaþmaz 



düþmaný olurum; Posen'e, Polonyalýlarla Almanlarýn, 
Rusya'ya karþý bu gayritabii birliðine bütün 
gücümle direnmek için gidiyorum. 
"Ama Polonyalýlar, Rusya'nýn iktidarýyla tek 
baþlarýna baþa çýkabilirler mi?" 
Tek baþlarýna deðil, diðer Slavlarla birlik halinde, 
özellikle Polonya Krallýðýndaki Ruslarý kazanmayý 
baþarýrsam. 
"Neye dayanarak bu umudu besleyebiliyorsunuz? 
Ruslarla herhangi bir baðlantýnýz var mý?" 
Hayýr yok; tek umudum, propagandada ve þu anda 
tüm dünyayý kaplayan devrim ruhunda. 

 
Bu, Bakunin'in o zamanki düþünce 

yapýsýnýn makul ve doðru bir tasviridir. 
Muhtemelen, Nikola'nýn yardýmýný saðlamak 
için, Rus patriyotluðunu ve eðer hedeflerine 
hizmet ediyorsa pekâlâ kullanmaya hazýr 
olduðu Almanlarla ittifaktan haz etmeyiþini 
abartmýþ olabilir. Fakat, içine girdiði 
maceranýn hesapsýzlýðý ve  pervasýzlýðý 
konusunda kesinlikle hiçbir abartma söz 
konusu deðildir. Giriþtiði kampanyada ne 
bir planý, ne de müttefiki vardýr.166

 

 
 

         *         *         * 
 
 
s. 160 
 
 
Alman topraklarýndaki ilk duraðý 

Frankfurt'tu. Nisan'ýn ilk günü, bir Alman 
Ulusal Meclisi toplamak için hazýrlýk yapan 
profesörlerin, gazetecilerin ve liberal 
politikacýlarýn, güya Ön Parlamento denen 
kendi kendini yapýlandýran meclisinin küçük 
bir oturumu sýrasýnda geldi. Yanýnda, 
Herwegh tarafýndan Alman demokratlarýnýn 
birçoðuna yazýlmýþ tavsiye mektuplarý da 
getirmiþti. Diðerlerine, Meclis üyelerinden 
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Karl Vogt tarafýndan tanýþtýrýldý. Burada da 
herkes istim üstünde görünüyordu. Fakat 
Ön Parlamentonun cumhuriyetçi ve devrimci 
kanadý, ýlýmlý liberaller tarafýndan fena halde 
yenilgiye uðratýlmýþtý. Bakunin, "bu yeni 
Babil kulesinde, birliðin zerresine bile" 
rastlamamýþtý. Mainz, Mannheim ve 
Heidelberg'e bir yolculuk yaptý. Brüksel'den 
kendisine yollanacak eþyalarý beklemek 
üzere Köln'de (orada hâlâ devrime iliþkin bir 
iþaret yoktu) kasvetli birkaç gün geçirdi. 21 
Nisan 1848'de, Berlin'e ulaştı.167 

Bundan birkaç gün önce, Berlin'deki 
Rus Konsolosu, Prusya Hükümetini, bir Rus 
ajitatörü olan Mihail Bakunin'in, Polonya'da 
devrimi körüklemek üzere, Berlin üzerinden 
Posen'e gideceði konusunda bilgilendirmiþti. 
Çok nazik bir andý. 18 Mart'tan beri, Prusya 
otoriteleri, kamuoyunu yatýþtýrmak ve 
devrimi durdurmak için, çoðu biçimsel, çok 
azý gerçek olmak üzere tavizler verme 
politikasý izlemekteydi. Prusya otoriteleri, 
demokratlardan hoþlanmýyordu, ancak 
onlarýn, konuþma özgürlüðüne saygý 
gösterilmesi yönündeki baskýlarý dolayýsýyla 
elleri kollarý baðlanmýþtý. Polonya sorunu, 
özellikle müþkülat yaratýyordu. Prusya 
Hükümeti, ilk coþku anýnda kendini, bir 
özerk Polonya bölgesi kurulmasý iþine 
kaptýrmýþtý. Fakat bölgenin sýnýrlarý belirsiz 
kaldý ve Polonya Ulusal Komitesi, en ýlýmlý 
Prusyalýlarýn bile aþýrý bulduðu taleplerini 
belirledi.  

 
 
s. 161 
 
 
Bu gibi çeþitli sýkýntýlý durumlar, 

Berlin'de beklemekte olan Bakunin'e son 
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derece aþýrý biçimlerde yansýdý. Oraya 
varýþýnýn ertesi günü, Herwegh'in varlýklý 
kayýnpederi Siegmung dýþýnda kimseyi 
ziyaret etmeye zaman bile bulamadan 
tutuklandý. Polis Þefi Minutoli, Bakunin'den, 
Posen Grand-Düklüðü'ne gitmeyeceðine dair 
þeref sözü vermesini istedi ve ona, eðer bu 
sözü verirse, Polonya propagandasý 
açýsýndan, Prusya'ya karþý deðil, Rusya ve 
Avusturya'ya karþý ayný þekilde aktif olan 
Breslau'ya serbestçe gidebileceðini bildirdi. 
Bakunin bu koþullarý kabul etti. Kendi 
pasaportuna polis tarafýndan el kondu. 
Fakat Léonard Neglinski'nin pasaportu, 
düþülen bir kayýtla birlikte geri verildi. 
"Leipzig ya da Posen Grand-Düklüðü için 
geçerli deðildir"; ayrýca, Prusya tabiyetinden 
Simon adýna bir baþka pasaport daha temin 
edildi. Böylece, yolcunun kimliðini iyiden 
iyiye deðiþtirmiþ olan Minutoli, Rus 
Konsolosuna, Rus ajitatör Mihail Bakunin 
hakkýnda verilen bilgileri deðerlendirip 
Berlin'e gelir gelmez kendisini 
tutukladýklarýný, bir muhafýz eþliðinde 
gerisin geri Köln'e yolladýklarýný bildirdi. 
Ayný zamanda, durumla bizzat ilgilenen 
Fransýz Konsolosuna, Bakunin'in, "hiçbir 
þekilde kendi ülkesinin otoritelerine teslim 
edilmeyeceðine iliþkin" garanti verildi.168 

 
 
s.162 
 
 
Bu sýrada Bakunin, aslýnda, muhafýz 

eþliðinde, Berlin'den, polisin kendisinden 
ayrýlacaðý Leipzig'e doðru yola çýkmýþtý. 
Orada yirmi dört saat mola verip Ruge'u 
ziyaret etti. Ruge o sýrada bir seçim 
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mitingiyle meþguldü, Frankfurt'taki Ulusal 
Meclise delege seçilmek için seçim 
propagandasý yürütüyordu. Bakunin onu, 
kabaca bir tavýrla, "bir þiþe þampanya içmeye 
ve seçimi falan, kim gönüllüyse onlara 
býrakmaya" davet etti. Seçimle hiçbir þey 
olmazdý - "belagatýn geçerli olduðu tek bir 
topluluk vardý, baþka hiçbir yerde geçmezdi 
bu." Ruge yarý yarýya dirense de ona ayak 
uydurdu. O akþamý Hotel de Pologne'de 
geçirdiler. Bakunin, Fransýzlardan hayal 
kýrýklýðýna uðradýðýný, Almanlardan hiçbir 
þey beklemediðini, umudunu, doðunun 
þafaðýna baðladýðýný anlattý. Ruge onu 
huzursuzca dinledi; orada oturmuş içki 
içerlerken, Ruge'un adaylýðýnýn düþtüðüne 
iliþkin bir mesaj geldi. Bakunin buna sevindi 
ve "biz Slavlarýn devriminin yolda olduðuna" 
iliþkin yeminler etti. Ruge, "bu Sakson 
filistenlerinin nankörlüðünü" o zaman bol 
bol ödetecekti onlara. Ertesi sabah Bakunin, 
Breslau'ya doðru yola çýktý.169

 

Aslýnda, Bakunin'den daha az coþkun 
birisi açýsýndan, doðuya güvenmek için, 
batýdakinden daha fazla hayal kýrýklýðý 
yaratacak nedenler söz konusuydu. Bakunin, 
Mayýs ayýný Breslau'da hayal kýrýklýðý ve 
durgunluk içinde geçirdi. Baden'de, Nisan 
sonunda, batý Almanyalý devrimciler, 
hükümete baðlý askerî birlikler tarafýndan 
aðýr bir yenilgiye uðratýldýlar, onlara 
yardýma gelen Herwegh'in Alman lejyonu 
bozguna uðrayýp daðýldý. Almanya'da kimse 
konuþmaktan baþka bir þey yapmýyordu. 
Frankfurt'taki Ulusal Meclis, olmayan Alman 
Federasyonu için iki yüzlü bir anayasa 
taslaðý hazýrlamaya giriþti. Bakunin, Alman 
devriminden hiçbir zaman çok fazla umutlu 
olmamýþtý. Fakat Paris'ten gelen haberler 
fena halde umut kýrýcýydý. Geçici hükümet, 
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bütün düzen kurumlarý gibi muhafazakâr bir 
yönelime girmiþ ve Hotel de Ville'nin 
önündeki iþçi gösterisini daðýtmak için 
askerî birliklerini kullanmýþtý. Posen Grand-
Düklüðü'ndeki Prusya-Polonya balayý, 
Polonyalýlarýn acýklý bir þekilde, "dördüncü 
bölüþüm" diye tanýmladýklarý, özerk bölgenin 
sýnýrlarýnýn belirlenmesi konusunda Prusya 
ile özerk bölge arasýnda çýkan anlaþmazlýk 
sonucu sona erdi. Devrim dalgasý gözle 
görülür bir þekilde iniþe geçmiþti. Üstelik bu 
dalga, Rusya'nýn yakýnlarýna bile 
sokulamamýþtý.  

 
 
s. 163 
 
 
Bakunin'in Breslau'daki kendi durumu 

da umutlarýna ve hedeflerine uygun deðildi. 
Avusturya, Rusya ve Prusya Polonyasý’ndan 
aþaðý yukarý eþit uzaklýkta olan Breslau, 
ayaklanma eðilimindeki Polonyalýlarýn 
toplanma yeri olarak biçilmiþ kaftandý. 
Mayýs 1848'de, buraya Almanya'nýn her 
yerinden, Paris'ten, Londra'dan, hatta 
Polonya'dan Polonyalýlar üþüþtü. Polonyalý 
liderler, onlarý, Rusya Polonyasý’nda isyan 
çýkartmak amacýyla bir komitenin faaliyette 
bulunduðu Cracow'a yollamayý planlýyordu. 
Fakat onlar da, bu kampanya için herhangi 
bir somut plandan yoksun olmak 
bakýmýndan Bakunin'den farklý bir durumda 
deðillerdi. Hem silah, hem de para 
bakýmýndan durum parlak deðildi; bütün bir 
ay verimsiz tartýþmalarla geçip gitti. Ayrýca, 
dýþtan ne kadar övgüler yaðdýrýrlarsa 
yaðdýrsýnlar, Polonyalýlarýn Bakunin'e karþý 
güvensizlik içinde olduðu açýktý. Breslau'da 
bir Rusun oturup, durmadan devrimden söz 
etmesi, yeterince kuþku vericiydi; onun bir 
casus olduðu söylentileri bir kere daha 
ortalýkta dolaþmaya baþladý. Bakunin yalnýz 



ve arkadaþsýzdý. Rusya'ya geri dönmekte 
olan Maria Poludenski'den gelen sitem dolu 
bir mektup ve Bakunin'in, "muazzam bir 
uçurumla ebediyen ayrýldýklarýna" iliþkin 
yazdýklarý da, bu sýkýntýlý ortama katkýda 
bulundu.170 

Yalnýzca Avusturya'da devrim hâlâ 
ilerleme halindeydi; doðal olarak Bakunin'in 
düþüncesi güneye yöneldi. 15 Mayýs'ta 
Viyana'da yeni bir halk ayaklanmasý oldu ve 
Ýmparator Ferdinant, Innsbrück'e çekildi. 
Macaristan, gerçek anlamda baðýmsýz oldu. 
Ýmparatorluktaki Slavlar huzursuzdu. 
Jellacic, Hýrvatlarý, Macar efendilerine karþý 
ayaklandýrdý. Prag'da, geçici hükümetin 
fonksiyonlarýný yerine getirmek üzere bir 
Çek Ulusal Komitesi kuruldu. Daha ilerici 
konumdaki Çekler, hâlâ daha önemli 
hedeflerde ýsrar ediyorlardý. Alman Ulusal 
Meclisi daha önce kurulmuþtu. Slavlar için 
bir araya gelmenin zamanýydý. Bir Çek 
komitesi, Mayýs sonunda Prag'da toplanacak 
bir Slav Kongresi için genel bir çaðrýca 
bulundu. Slav birliði, Bakunin'in ufkunda 
uzun zamandan beri belli belirsiz yüzen bir 
görüþtü. Breslau'nun kasvetli ortamýna bu 
fikir parlak bir ýþýk huzmesi gibi düþtü. 
Derhal Prag'a doðru yola çýktý ve 3 Haziran 
günü Kongrenin açýlýþ toplantısýna yetiþti.  

 
                           

         *         *         * 
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Kongre, Bohemya Ulusal Müzesinde 

toplandý. Kongrenin baþkaný, Ulusal 
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Komitenin üyesi, Çek tarihçisi Palacki'ydi. 
Delegeler, 340 gibi önemli bir sayýya 
ulaþýyordu. Bunlarýn üçte ikisinden fazlasý 
Çek ve Slovak'tý; kongrede kýrk Güney Slavý, 
altmýþ Polonyalý ve Ruthene bulunuyordu. 
Slav ýrkýnýn en büyük bölümü, yalnýzca, 
kendi ülkesinden dýþlanmýþ Mihail Bakunin 
ve Rus sýnýrýndaki Avusturya vilayeti 
Bakuvina'dan gelen, Eski Müminler 
Ortodoks tarikatýna mensup Miladorov adlý 
bir papaz tarafından temsil ediliyordu. 
Delegelerin büyük çoðunluðu ulusal 
kostümler giymiþlerdi, Prag'ýn Çek 
burjuvazisi de bu olayýn þerefine ayný þekilde 
giyinmiþti, eleþtirel bir Alman gözlemciye 
göre, tarihi þehir, bir þark kervansarayýnýn 
renkli, barbarca görünümüne bürünmüþtü. 
Uzaktan gelen delegeler, yerel Slav 
taraftarlarýn evlerinde kalýyorlardý, Bakunin, 
patriyotik bir Çek biracýnýn evinde konuk 
oldu.171 

Prag Kongresi, Bakunin'i, ondokuzuncu 
yüzyýl politik romantiklerinin kararlý bir 
þekilde ihmal ettikleri, milliyetçilikle 
demokrasi arasýndaki temel bölünmeyle ilk 
kez yüz yüze getirdi. Bölünme, özellikle 
karmaþýk ve keskindi. Alman topraklarýnýn 
her yanýnda demokrasi ve milliyetçilik hep el 
ele olmuþlardý. Viyana'da üslenmiþ 
devrimciler de dahil, Alman demokratlarý, 
ateþli pan-Almandýlar.  Slav emellerine 
herhangi bir sempatileri yoktu ve Bohemya 
sorununda, büyük bir Alman nüfusu 
barýndýrmasý ve geleneksel Alman kültürü 
nedeniyle buranın Alman 
Konfederasyonunun içinde yer alacaðýný 
düþünüyorlardý. Bu yüzden, Almanlar ve 
Çekler, bu hayatî konuda baþýndan beri 
anlaþmazlýk halindeydiler. Daha doðu 
taraflarýna gidildiðinde de benzer bir durum 

                                        
171
 Nikolaevsky, Germanoslavica (1931), No. 2, ss. 303-

4; Materiali, ed. Polonsky, ii. 152.  



vardý. Habsburglarýn boyunduruðundan 
kurtulan Macarlar, tebalarý durumundaki 
Slovak ve Hýrvatlarýn ulusal emellerini 
tanýmak niyetinde deðillerdi; Slovaklardan 
ve Hýrvatlardan bölünen Macarlarý yönetmek 
konusunda, Almanlar ve Çekler arasýnda 
ayný keskin antipati söz konusuydu.  

 
 
s. 165 
 
 
Bu koþullarda, Slav milliyetçileri, hem 

Almanlarý, hem de Macarlarý yeminli 
düþmanlarý olarak görüyorlardý; Alman ve 
Macar demokratlarý Habsburg 
Ýmparatorluðuna karþý ayaklandýðýndan 
beri, Slavlarla Habsburglar arasýnda 
uyumsuz bir bað kurulmuþtu. Slavlar, 
Avusturyalýlarýn, Almanlardan "daha iyi" 
olduðunu söyleyecek noktaya kadar 
gitmiþlerdi.  Prag'daki Çek Ulusal Komitesi,  
Innsbruck'daki Ýmparator Ferdinand'a 
þimdiden bir heyet yollamýþtý; Çek liderleri, 
Almanlarýn deðil, Slavlarýn (özellikle 
Çeklerin) egemen partner olacaðý bir 
Avusturya Ýmparatorluðunun yeniden 
biçimlendirilmesine iliþkin hayaller kurmaya 
baþlamýþlardý. Birkaç ay sonra,  
Habsburglarýn sadýk bendesi Hýrvatlar, 
Macar demokratlarýnýn ayaklanmasýný 
ezdiler. Habsburg Ýmparatorluðunun 
sarsýlan yapýsý içinde, demokrasi ve Slav 
milliyetçiliði karþýt güçler olarak ortaya 
çýkmýþlardý.172 

Slav Kongresinde karþýlaþýlan sorunlar, 
eðer davet, ilk baþta düþünüldüðü gibi 
Avusturya Slavlarýyla sýnýrlý tutulsaydý az 
çok çözülebilirdi. Fakat davet, diðer Slavlarý, 
Polonyalýlarý, Sýrplarý, Karadaðlýlarý ve  
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Mihail Bakunin'i kapsayacak þekilde 
geniþletilince, fikir karýþýklýðý ve çatýþmasý, 
içinden çýkýlmaz bir hal aldý. Polonyalýlar 
için, demokrasiyle milliyetçiliði bir araya 
getirmekte bir zorluk söz konusu deðildi, 
onlar da Bakunin gibi, kurtuluþlarýný, Rus 
Ýmparatorluðunu yýkacak bir devrimde 
görüyorlardý. Türkiye Slavlarý ise, 
özgürlüklerini kazanmak için, tam da 
Polonyalýlarýn yýkmaya çalýþtýðý Devletin 
müdahalesi dýþýnda bir yol görmüyorlardý. O 
sýrada, Polonyalýlarýn ve Bakunin'in bir 
fikirde, Sýrplarýn ve Karadaðlýlarýn diðer 
fikirde olduðu, Slav sorununun odak 
noktasýný oluþturan Rus sorunu karþýsýnda, 
Kongrenin çoðunluðunu teþkil eden 
Avusturya Slavlarý, tamamen kayýtsýz 
kaldýlar.  

 
 
s. 166 
 
 
Bakunin, Prag'a, yeni bir devrim fideliði 

bulmak umuduyla gelmiþti. Tüm 
faaliyetlerine yeni bir yön vermesine yol 
açan gayet farklý bir ortam buldu. Paris'te 
Polonyalýlarý keþfetmiþti. Prag'da, geniþ Slav 
ailesinin geri kalanýný keþfetti. Ýtiraf'da 
anlattýðý gibi, Slav yüreði hýzla çarpmaya 
baþlamýþtý. Slavlarda, "þaþýrtýcý bir yenilik ve 
Almanlarla karþýlaþtýrýlmayacak ölçüde bir 
doðal zekâ ve enerji" bulmuþtu. Onlarýn, 
kendisininkine fazlasýyla benzeyen "çocukça 
coþkusundan" etkilenmiþti.  Palacki'nin 
kendisi, Bohemya tarihini, Slavlar ve 
Almanlar arasýndaki uzun süreli bir 
egemenlik mücadelesi olarak tasvir etmekle 
Çek milliyetçiliðinin temellerini atmýþtý.  
Bakunin, Almanlardan, Almanlara iliþkin her 
þeyden nefret etmenin, iyi Slav olmanýn 
alâmeti farikasý olduðunu ve bunun, Slav 
kardeþliðini saðlayacak çimento görevini 



yerine getirdiðini kavramýþtý. Eski bir 
Alman arkadaþý, onu, Slav kardeþlerinin bir 
ortak dilden bile yoksun olduklarý rahatsýz 
edici gerçeðiyle iðnelediðinde, büyük bir 
inançla, Elbe'den Urallara, Adriyatik‘ten 
Balkanlara kadar tüm Slavlarýn, "zahrabte 
niemce!" ("Almanlarý alaþaðý edin") deyiþini 
anladýklarýný belirtmiþti. Bakunin, bu yeni 
duygularýn önceki inançlarýyla uyumlu 
olmadýðýný kabul etmemiþtir. Slav patriyotu 
olmasý, bir demokrat olmaktan vazgeçmesi 
anlamýna gelmiyordu. Prag'da, önünde iki 
görev duruyordu; tek bir pan-Slav ideal 
içindeki Slav milliyetçiliðinin ayrýlýklarýný, 
zaman zaman çatýþmalarýný kaynaþtýrmak, 
sonra da bu ideali demokratikleþtirmek.173 

Kongre, üç seksiyon ya da komisyona 
bölündü: Polonyalýlarýn, Rutheneslerin ve 
Ruslarýn oluþturduðu kuzey; Çeklerin ve 
Slovaklarýn oluþturduðu batý; ve güney 
Slavlarýnýn muhtelif gruplarýnýn 
oluþturduðu güney. Bakunin, kuzey 
seksiyonunun sekreteri ve güney 
seksiyonuna kuzey seksiyonunun 
görüþlerini izah edecek heyetin üyelerinden 
biriydi. Hem kuzey, hem de güney 
seksiyonlarýnda, hem de Kongrenin genel 
toplantýsýnda konuþmalar yaptý. Bu 
konuþmalarýn hiçbiri elimizde yoktur, ancak 
Ýtiraf'da bunlarý uzunca özetlemiþtir. 
Slavlarýn birleþmesinde ýsrar etmiþ ve 
onlarýn "bölgesel çýkarlarýný" tamamen bir 
kenara atmýþtýr. Çekleri, Slavlarýn 
yardýmýyla gücünü yeniden kazanacak 
Habsburg Ýmparatorluðunun, Slavlarýn 
baðýmsýzlýðýnýn saðlanmasýyla bir daha 
katiyen ilgilenmeyeceði konusunda; Güney 
Slavlarýný, Polonya'da Slavlarý ezen Çara 
yardýmcý olmamalarý konusunda uyarmýþtýr. 
Slavlar, Rusyasýz (Rusya kendi özgürlüðünü 
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kazanýncaya ve Polonya'ya özgürlüðünü 
verinceye kadar) ve Avusturya'ya karþý 
birleþmeliydiler. Rus devrimi ve Avusturya 
Ýmparatorluðunun yýkýlmasý, Bakunin'in 
öngörüsüne göre, Slav kurtuluþunun 
vazgeçilmez iki koþuluydu.174 

 
 
s. 167 
 
 
Pan-Slav birliði fikri, Bakunin 

tarafýndan iþlenip Kongreye sunulan ve 
sonradan basýnda yayýmlanan üç belgede 
ortaya konmuþtur. Yeni Slav Politikasýnýn 
Temelleri'nde, psikolojiden oldukça habersiz 
bir þekilde, Slavlarýn uzun süredir baskýnýn 
kurbanlarý olduklarý için baþkalarýna baský 
yapmayacaklarýný izah etti. "Yeni politika" 
diyordu, daha sonraki anarþist fikirlerini 
haber verircesine, "bir Devlet politikasý 
deðil, bir halk politikasý, baðýmsýz, özgür 
bireylerin politikasý olacaktýr." Slav 
Federasyonunun Temelleri, özgür ve 
baðýmsýz Slav halklarýnýn en üst organý 
olacak ve Slav halklar arasýndaki 
çatýþmalarda ve Slav olmayan uluslarla 
Slavlar arasýndaki iliþkilerin 
yönlendirilmesinde karar verecek "Slav 
Meclisi" için bazý ölçütler getiriyordu. Slav 
Halklarýnýn Ýç Yapýlanmasý, Bakunin'in 
demokratik inançlarýnýn ifadesiydi. Slav 
halklarýnýn "yeni yaþamý", Fransýz 
Devriminin üç klasik ilkesi üzerinde 
kurulacaktý - "herkese eþitlik, herkese 
özgürlük ve kardeþçe sevgi." Serflik, kast 
sistemi, aristokrasi ve imtiyaz, Slavlar 
arasýnda kendilerine yer bulamayacaklardý. 
Bu ilkelerin yerine getirilip getirilmediðini 
gözlemlemek, Slav Meclisi'nin iþi olacaktý. 
Büyük emeller peþinde koþan bu önerilerin 
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Kongrede tartýþýlýp tartýþýlmadýðý konusunda 
bir netlik yoktur. Ancak bunlarýn kongrece 
kabul edilmediði kesindir. Bakunin dýþýnda 
tek bir kongre üyesi yoktu ki, bunlara 
dürüstçe imzasýný atsýn.175 

Aslýnda, Prag Kongresinde tek bir belge 
yayýmlandý - Avrupa halklarýna manifesto. 
Bakunin, bu belgenin hazýrlanmasýnda, 
baþkan Palacki'nin yardýmcýlýðýna 
seçilenlerden biriydi. Bir Alman arkadaþýna, 
"Frankfurt’taki aþýrý Sol'un programýndaki 
kadar demokratik bir Avrupa halklarýna 
manifesto hazýrlýyoruz," demiþti. Bakunin ve 
Polonyalý arkadaþlarý tarafýndan ileri 
sürülen ilk taslak, bu tanýmlamaya 
gerçekten de yanýt verecek nitelikteydi. 
Fakat, Palacki'nin becerikli kaleminden 
çýkan nihaî metin, devrimin, hatta 
demokrasinin en ufak bir izini bile 
taþýmýyordu. Metin, Rus-Polonya çatýþmasýný 
yatýþtýrmak ve Türkiye Slavlarýnýn kurtuluþu 
için Avusturya Ýmparatorluðunun bir özgür 
halklar federasyonuna dönüþmesine iliþkin 
sofuca umutlarýný dile getiriyordu. Bu metin, 
Kongre tarafýndan, 12 Haziran 1848 
Pazartesi günü oybirliði ile kabul 
edilmiþtir.176

 

 
 
s. 168 
 
 
Fakat bu kamusal faaliyetler, Bakunin'in 

Prag Kongresi sýrasýndaki enerjisini 
tüketememiþti. Kongre, onun umutlarýný 
tatmin edecek en önemsiz þeydi, umutlarýný 
yerine getirecek diðer araçlarý büyük bir 
hýrsla araþtýrmaktaydý. Bakunin, nihaî 
hedefi olan Rus devrimini bir an bile gözden 
kaçýrmamýþtý. Kongrede Rus sýnýrýndan bir 
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papazýn bulunmasý önüne geçilmez bir 
"günaha" davetti. Eski Müminler, iki yüzyýl 
boyunca, kesintili de olsa baský ve zulümle 
yüz yüze gelmiþ, Çarlýða ve Ortodoksiye 
karþý mücadeleyi sürdürmek açýsýndan 
Ortodoks Kilisesinin en önemli muhalif 
tarikatýydý. Bu tarikat, Rusya'daki 
kendiliðinden ve yerli bir muhalefet 
hareketini temsil ediyor, devrimci 
propaganda için doðal bir alan saðlýyordu. 
Ancak Milodradov'un "tam bir Rus serserisi 
ve dolandýrýcýsý" olduðu ortaya çýktý. 
Bakunin'in parasý yoktu ve kýsa sürede, 
Milarodov'un devrim davasýna karþýlýksýz 
hizmet etme eðiliminde olmadýðýný anladý. 
Diðer merkezlere yöneldi. Onunla kafa dengi 
olan Kongre üyelerinden bazýlarýný -
Slovaklardan, Moravyalýlardan, Hýrvatlardan 
ve Sýrplardan oluþan bir avuç insan- buldu 
ve onlarý, devrimci hedefleri gerçekleþtirmek 
amacýyla gizli bir topluluk biçiminde 
örgütledi. Bu, daha sonralarý Bakunin'in baþ 
tutkusu haline gelecek sayýsýz gizli kapaklý 
topluluk kurma giriþimlerinin ilkiydi. Fakat 
bunun, o anda kurulmasýnýn dýþýnda baþka 
bir önemi yoktu. Gerçek bir varlýk deðildi ve 
Kongrenin sona ermesiyle birlikte bu 
topluluk da sona erdi. Son olarak, Bakunin, 
Kongreye uzak duran ve fikirleri, ona, 
Palacki ve arkadaþlarýndan daha yakýn gelen 
bazý genç Çek demokratlarýyla tanýþtý. 
Bunlardan üçü -Arnold, Sabina ve Joseph 
Fric - önümüzdeki sayfalarda yeniden ortaya 
çýkacaklardýr.177 
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Palacki'nin manifestosunun kabul 
edildiði 12 Haziran'daki oturum Kongrenin 
sonuydu. Ayný gün, Prag'da bir ayaklanma 
patlak verdi. Bu, Kongrenin yol açtýðý 
heyecan davaya ek bir katkýda bulunmuþ 
olsa da, Kongreden tamamen baðýmsýz bir 
Çek öðrenci ve iþçi örgütünün iþiydi. 
Bakunin, Ýtiraf'da, ayaklanma arifesinde 
"karýþýk ve belirsiz" bir atmosfer olduðunu 
iþittiðini ve "diðerleriyle birlikte", öðrencileri 
umutsuz bir giriþimden vazgeçirmek için 
gayret sarfettiðini belirtmektedir. Bunun 
doðru olup olmadýðý bilinmemektedir, ancak 
Bakunin'in bu ayaklanmanýn kýþkýrtýcýsý ve 
örgütleyicisi olduðuna iliþkin sonradan 
tedavüle sürülen diðer bir versiyona 
inanmak için ortada bir  neden yoktur. 
Ancak, isyan baþlayýp, Kongrenin diðer 
üyeleri korku içinde evlerine daðýlýrken, 
Bakunin'in bütün kalbi ve ruhuyla kendini 
kavganýn orta yerine attýðý da bir gerçektir.  
Ayaklanma baþlayýnca, Bakunin'in yerinde 
oturmadýðýný tahmin etmek zor deðildir. 
Ýnsanlara cesaret vermek için barikattan 
barikata koþtu ya da isyanýn komuta 
merkezi Clementinum'da, önünde Prag'ýn 
planý, oturup,  liderlerle stratejiyi tartýþtý. Bu 
olay, isyancýlarýn boþ umutlara 
kapýlmalarýna yol açacak ölçüde sürdü, hatta 
bir devrimci hükümetin kurulmasý bile söz 
konusu oldu. Fakat General Windischgrätz 
birçok sadýk Slavýn da içlerinde yer aldýðý 
çok sayýda askerî birliðe sahipti ve 
güllelerini kullanma fýrsatýný da geri 
çevirmedi. 16 Haziran'da, kent merkezi 
bombalandý, bir ya da iki ev ateþ aldý ve 
isyancýlar kayıtsız þartsýz teslim oldular. O 
zaman, ancak o zaman Bakunin, kaçýp 
kurtulmanýn yoluna baktý ve Breslau'ya sað 
salim vasýl oldu.178 
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         *         *         * 
 
 
Bakunin, Breslau'da kýsa süre kaldýktan 

sonra Berlin'e gitti;  her yerde hazýr ve nazýr 
Müller-Strübing'le ayný evi paylaþarak 1848 
yazýnýn geri kalan kýsmýný  orada geçirdi. 
Prusya baþkentinde altý yýldýr oturmakta 
olan Müller, Bakunin'i, yeni Alman 
felsefeciler ve politikacýlar kuþaðýyla 
tanýþtýrdý. Ama Bakunin artýk 1842'deki 
coþkusundan sýyrýlmýþtý. Birbiri ardýndan 
gelen, Fransýz, Alman ve Slav devrimlerinin 
yarattýðý hayal kýrýklýðý, üzerinde büyük bir 
aðýrlýk yaratmýþtý. Berlin'deki demokratlar 
oldukça ürkek bir kuþaktý, reaksiyonun 
üstün güçleri tarafýndan kolayca 
sindirildiler. "Resmî devrim," diye yazýyordu 
Bakunin, Herwegh'e, resmî reaksiyona 
anýþtýrmada bulunarak,"budalalýk ve iþe 
yaramazlýk içindedir." Alman devrimi, 
"kendilerini gerçek insanlarýn yerine koyan 
hayaletlerin muharebesi" olmuþtu. Bakunin, 
Avusturya Slavlarýndan da çok memnun 
deðildi. Ýsveçli arkadaþý Fröbel, ona 
Viyana'dan, "burada Almanlar demokrat, 
Slavlar ise, demokrasinin düþmanlarý olarak 
ortaya çýkýyorlar," diye yazdýðýnda, Bakunin, 
bunu yarým aðýzla inkâr edebilmiþti ancak. 
Düþünceleri gittikçe daha fazla, daha fazla, 
doðduðu topraklara yönelmekteydi. Ona çok 
sayýda Rusla iliþkisi olduðunu ve Slavlarýn 
kurtuluþu üzerine Rusça yazýlmýþ bir 
manifestonun 10.000 adet basýldýðýný 
(bunlarýn hiçbiri sahiplerine ulaþmamýþtýr) 
söyleyen Varnhagen von Ense'yi ziyaret etti. 
Bakunin'in sarsýntýlý ruh hali içinde, akýp 
giden hayatý gibi gittikçe daha akýcý ve 
þaþýrtýcý hale getiren o masum kaçýþ 
hayallerine sarýlmak rahatlatýcý oluyordu. Bu 



hayaller gençlik günlerindeki gibi, bu iflah 
olmaz romantiðin, inatçý ve istenmeyen 
realiteden  kaçýp sýðýndýðý hayal dünyasýný 
oluþturuyordu.179

 

 
 
s. 170 
 
 
Bakunin, toplumsal bakýmdan olduðu 

kadar, kiþisel bakýmdan da kötümserlik 
içindeydi. Frocon tarafýndan kendisine 
verilen 2000 frank, uzun süre önce suyunu 
çekmiþti. Ödeyemediði kiralarýna karþýlýk 
eþyalarýna el koyan evsahibesine 
borçlanmýþtý. Devrim davasý için yaptýðý tüm 
hizmetlere ve fedakârlýklara raðmen, Rus 
devletinin casusu olduðu yolundaki eski 
iftira arkasý sýra onu izliyordu. 6 Temmuz 
1848'de, bu iftiranýn basýlý olarak piyasaya 
sürüldüðü gazete, Karl Marx'ýn Neue 
Rheinische Zeitung'undan baþkasý deðildi. 
Gazetenin Paris muhabirinin George Sand 
mahreçli haberine göre, George Sand, 
geçenlerde Paris'ten sýnýrdýþý edilen Mihail 
Bakunin adlý Rusun, Rusya'nýn aleti 
olduðuna iliþkin belgelere sahipti. O güne 
kadar, esas olarak Polonyalý merkezlerde 
aðýzdan aðýza el altýndan dolaþan bu 
söylenti,  böylece, Alman demokratlarýnýn en 
yaygýn okunan yayýn organý aracýlýðýyla 
açýkça ilân edilmiþ oluyordu. Breslau'da 
bulunan Bakunin, yerel gazetenin 
sütunlarýnda infialini ifade etti; George 
Sand'a yazarak, kendisiyle iliþkilendirilen 
haberi yalanlamasýný rica etti. Neue 
Rheinische Zeitung, hem Bakunin'in kendi 
reddiyesini, hem de George Sand'ýn onlara 
yolladýðý yalanlamayý yayýmladý. Gazete, bir 
ölçüde aldýrmaz bir havada, George Sand'ýn 
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mektubunun, "olayý mükemmel bir þekilde 
açýklýða kavuþturduðunu," ekledi; böylece bu 
ýsrarlý iftira bir kere daha dinlenmeye 
çekildi. Basýna yazýlmýþ daha baþka protesto 
mektuplarýna iliþkin taslaklar sonradan 
Bakunin'in evraklarý arasýnda bulunmuþtur. 
Fakat bunlar ne tamamlanmýþ, ne de 
herhangi bir yere yollanmýþtýr.180 

 
 
s.171 
 
 
Bu olay, yýllar sonra, Bakunin ve 

taraftarlarýnýn Marx'a karþý garezkâr 
suçlamalarýndan birini teþkil etmiþtir. Bu 
konuda Marx'ýn aklanmasý gerekir. Bu gibi 
konularda, Neue Rheinische Zeitung, ancak 
çaðdaþý politik basýn kadar titizdi. Haber, 
inandýrýcý açýklamalarla Paris'ten gelmiþti. 
Marx, Bakunin'i çok yakýndan tanýmýyordu. 
Ruslar her zaman anlaþýlmaz insanlar 
olmuþlardý ve çoðu casus olarak biliniyordu. 
Hikâye doðru da olabilirdi, yanlýþ da. Marx 
iddiayý da basmýþtý, yalanlamalarý da. O, 
görevini yapmýþtý. Bu dönemde Bakunin de 
ona karþý özel bir düþmanlýk geliþtirmemiþti. 
Marx, Aðustos sonunda Berlin'deydi ve yine 
Eylül'ün ilk yarýsýnda Viyana'ya gidip 
gelmiþti. Bakunin'in günlüðüne 
bakýldýðýnda, belki birden fazla buluþtuklarý 
ve dostça sohbet ettikleri anlaþýlmaktadýr. 
1871 yýlýnda Bakunin tarafýndan anlatýlan 
bir hikâyeye göre, o, Marx'ý o sýrada uyarmýþ 
ve kendisinin, her üyesi, ondan alacaklarý 
bir emirle cinayet iþleyecek kiþilerden oluþan 
bir gizli cemiyetin baþý olduðunu söylemiþti, 
bunlarýn Bakunin'in daha sonralarý birçok 

                                        
180
 Sobranie, ed. Steklov, iii. 305-14; iv. 185; 

Pfitzner, Bakuninstudien, ss. 76, 91.  



zamanýný harcayacaðý melodramatik kurgu 
dünyasýna ait olduðuna kuþku yoktur.181 

Eylül ayýnýn ortasýndan itibaren, her 
zamankinden daha merhametsiz Rus ajanlar 
bir kere daha Bakunin'in peþine düþtüler. 
Ýddiaya göre, Bakunin, iki adama, Rusya'ya 
gitmeleri ve Çara suikast yapmalarý için 
rüþvet vermiþti. Prusya otoriteleri, Rus 
Elçiliðinin haberi olmadýðý sürece 
Bakunin'in orada kalmasýna göz yummaya 
gönüllüydüler. Fakat þimdi Rus Hükümetine 
karþý yükümlülüklerinden daha çok 
sorumluluk duyuyor, kendi radikallerinden, 
beþ ay öncesine göre daha az korkuyorlardý; 
artık bu uygunsuz yabancý ajitatöre daha az 
seremoni gösterebilirlerdi. Bakunin 
tutuklandý ve evraklarý arandý, gerçi 
Bakunin'in itirazýna raðmen, iyiniyetli 
Müller-Strübing onun adres defterini daha 
önceden yakma becerisini göstermiþti. Rus 
Elçisine, ele geçen mektuplaþmalarýn, 
Bakunin'in Alman demokratlarýyla ve 
Polonyalý göçmenlerle iliþkilerini ortaya 
koyduðu, ancak Rusya'ya iliþkin herhangi 
bir þey ele geçirilemediði bildirildi. Fakat bu 
da Bakunin'e yardýmcý olmadý. Herhangi bir 
açýklama yapýlmaksýzýn Prusya topraklarýný 
terketmesi emri verildi kendisine. 22 Eylül'ü 
23'üne baðlayan gece yola çýktý; birlikte 
yolculuk yaptýðý bir hanýmefendiden makas 
ödünç alarak sakallarýný kesti ve Breslau'ya 
farketilmeden girebildi.  

 
 
s. 172 
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Seçilen motif açýktý. Bakunin, bir kere 
daha, Breslau'nun, doðudaki ileriye dönük 
operasyonlarýn karargâhý olarak 
kullanýlacaðýný umut etmiþti. Prag 
Kongresinden beri, muhtemelen devrimci 
amaçlarla ona para bile gönderen 
Lukasiewiz adlý Crakowlu bir Polonyalýyla 
temas halindeydi. Bakunin'in, Prag'da 
tanýþtýðý Slovak liderlerden biri olan Stur, 
onu ýsrarla Slovakya'ya çaðýrýyor ve 
"Karpatya'da bir yerlerde" buluþmalarýný 
öneriyordu. Rusya Polonyasý sýnýrýndaki 
Silezya üzerinde bulunan Myslowitz adlý 
köyde, Breslau'daki Polonyalýlarla, Rusya 
Polonyasý'ndaki Polonyalýlar arasýndaki gizli 
haberleþmeyi yürüten Anna Lissowska adlý 
esrarengiz bir þahýs yaþýyordu. Mihail'in ilk 
projesi, Breslau'ya varýnca Myslowitz'i 
ziyaret etmekti. Fakat bu yolculuk iptal 
edildi ve tutuklanmasýndan sonraki 
soruþturma sýrasýnda Bakunin, Myslowitz'e 
gittiðini ve Anna Lissowska'yý duyduðunu 
kesinlikle inkâr etti. Eðer Rus sýnýrýnýn öte 
yanýndaki devrimcilerle gerçekten temas 
kurduysa, Bakunin, hemen hemen hayatýnda 
bir defalýðýna, izini gizlemeyi baþarmýþtý. Bu 
tür baðlantýlar eviyle temasa geçmesini 
saðlamamýþtý ve Napolyon'un hizmetinde 
bulunmuþ, o sýrada ise kendisine Prusya 
Polonyalýlarý ile Paris Polonyalýlarý arasýnda 
arabuluculuk yapma misyonunu biçmiþ bir 
Polonyalý kulaðýkesik olan Kont Skorzevski 
ile buluþmasý dýþýnda, Breslau'daki kýsa 
süreli kalýþý sýrasýnda bu konuda herhangi 
bir þey yaptýðýna iliþkin bir kayýt yoktur. 
Gizli bir iþaretle Bakunin'in Mason 
kardeþliðinden olduðunu anlayan 
Skorzewski, onu yerel locayla tanýþtýrdý, 
Paris'ten, onun üç yýllýk Grand Orient 
üyeliðini gösteren sertifikayý getirtmeyi 
üstlendi ve Bakunin'e, "gerekli özellikleri 
kazanýp", kendi yerine loca baþkaný olmasý 
için ýsrar etti. Fakat bütün bunlar kýsa 



sürede unutuldu. Bakunin'in oraya varýþýnýn 
üzerinden bir hafta geçmeden, polisin 
kimliðini tespit etmesi, bütün entrika ve 
umutlarýna son verdi. Eðer Prusya 
topraklarýnda daha uzun süre kalmaya 
devam edecek olursa, Rus Hükümetine 
teslim edileceði konusunda resmen uyarýldý. 
Belçika'ya gitmesi için kendisine bir 
pasaport verildi. Ama o, umut verici devrim 
sahnesinden durgunluða ve belirsizliðe 
doðru bir kere daha kürek çekme 
düþüncesine katlanamazdý. 8 Ekim 1848'de 
Dresden'e hareket etti. Burada, Rus 
Hükümetinin onun sýnýrdýþý edilmesi 
yönündeki talebi 1844 yýlý gibi eski bir 
tarihe kadar uzanýyordu, bu yüzden kýrk 
sekiz saat içinde þehri terketmesi istendi. 
Her taraftan kuþatýlan Bakunin, en sonunda, 
Prusya ve Sakson kararlarýnýn geçmediði, 
Prusya bölgesindeki, etrafý çevrili baðýmsýz 
bir devlet olan Anhalt Hollandasý'ndaki 
Koethen adlý küçük kasabaya sýðýndý.182

 

 
 
s.173 
 
 
 Anhant'ýn politik statüsü, Koethen'i, o 

sýrada, Prusya otoritelerinden kaçan 
politikler için güvenilir bir liman haline 
getirmiþti. Bakunin orada, Berlin'den eski 
arkadaþlarýyla karþýlaþtý ve diðerleriyle 
gizlice haberleþti. Orada, Leipzig, Berlin ve 
Dresden'de, demokratlarla birlikte sürekli, 
gizemli komplolar düzenleyen ve dolayýsýyla 
Bakunin'in kendisine yakýn bulduðu Enno 
Sender adlý genç bir yerel isyancý vardý. 
Fakat burasý, ciddi politik faaliyetler için çok 
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küçük ve izole bir yerdi. Elbe ve Saale 
arasýnda bulunan ve Harz daðlarýnýn doðuya 
uzanan silsilelerinden çok uzak olmayan bu 
yer, Bakunin'e, sekiz yýl önce Rusya'dan 
ayrýldýðýndan beri görmediði kýr yaþamýnýn 
neþesini hatýrlatýyordu. Bir gazeteci ve 
yayýncý olan Keil, onu Koethen'de ziyaret etti 
ve dizine oturttuðu küçük bir kýz çocuðuna, 
Rusya'daki kendi çocukluðunun, erkek ve 
kýz kardeþlerinin masallarýný anlatýrken 
resmini çekti. Bir ondokuzuncu yüzyýl 
uluslararasý devrimcisinin hayatý kasvetliydi 
ve yasaklarla doluydu. Bu hayat, politik 
faaliyetlerin merkezîleþtiði büyük kentlerde 
geçerdi. Bu, otoritelerin görevlileriyle tam 
bir köþe kapmaca oynamayý gerektirirdi. 
Eðer Bakunin, dikkati baþka yere çekmeye 
çalýþýrsa, onlar, bizzat kendisinin ya da 
arkadaþlarýnýn çalýþma belgelerindeki ya da 
mektuplaþmalardaki izlerinin peþine 
düþerlerdi. Bu yüzden, Koethen'deki bu 
sonbahar haftalarýnda, onun arkadaþlarýyla 
birlikte kýrsal alaný arþýnlayýp,'"tavþan ve 
diðer vahþi hayvanlarý" avladýðýný 
kaydetmek hoþ olacaktýr. Bu sýrada, belki de 
ayný zamanda, altý ay sonra tutuklandýðýnda 
evraklarý arasýnda bulunan tüm belgelerin 
en önemlisini yazmaktaydý - bu, daha önceki 
bölümlerden birinde sözü edilen erotik bir 
romanýn fragmanýydý.183 

 
 
s. 174 
 
 
Fakat, dinlenmeyi zorlayan bu günlerde 

bile, Bakunin'in çalkantýlý beyni huzur içinde 
deðildi. Hâlâ, Slavlarýn, Almanlarýn, 
Macarlarýn ve devrimin çözülmemiþ 
problemleri üzerinde gezinmekteydi. 
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Aralýk'ta, oradayken, Prag'daki Slav 
Kongresinin Üyesi, Rus Yurtseveri Mihail 
Bakunin'den Slavlara Çaðrý yayýmlandý. 
Baþlýðýn bulunduðu sayfada, "Yazarý 
tarafýndan basýlmýþtýr, Koethen 1848" ifadesi 
yer almaktadýr. Gerçekte ise, Leipzig'de, Keil 
tarafýndan basýlmýþtýr. Slavlara Çaðrý'nýn 
basýlmasý, Bakunin'in hayatýndaki bu önemli 
kriz anýnda politik felsefesini gözden 
geçirmesi için en uygun dinlenme yerini 
saðlamýþtýr.184  

 
 
 
 
s. 175 
 
 

               14. Bölüm 
 
 

                  Bir Devrimcinin Amentüsü 
 
 
Fikirleri konusunda geride bu kadar 

karýþýk ve eksik çalýþmalar býrakmýþ Mihail 
Bakunin gibi çok az insan, hayatý ve 
düþüncesiyle dünyada böylesine güçlü bir 
etki yapabilmiþtir. Bakunin, verimli, fakat 
mütecanis olmayan bir yazardý. Mizacý, onu, 
anlýk ilhamlara, yazýdan çok konuþmaya bel 
baðlamaya sevketmiþtir.  

 
Dünyayý kurtaracak ne bir teori, ne hazýr bir sistem, 
ne de yazýlý bir kitap vardýr (diye yazýyordu 
mektuplaþtýðý birisine).  Baðlý olduðum bir sistem 
yok, ben gerçek bir arayýþçýyým. 
 

Bir baþka yerde, devrimin, "düþünceden 
çok, içgüdü olduðunu" ilân etmiþti. Bu ilkeye 
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sýký sýkýya baðlý olarak, inancýný sistematik 
bir þekilde açýklamaya pek seyrek teþebbüs 
etmiþ, hatta baþladýðý çalýþmalarý pek 
nadiren bitirmiþtir. Reichel, Paris'te birlikte 
yaþadýklarý dönemde, Bakunin'in, "her gün, 
hiçbir zaman bitmeyen ölümsüz bir kitap 
yazmaya" giriþtiðini belirtmektedir. Paris'ten 
yazdýðý mektuplarda, bir çað açýcý metin 
dizisine referanslarda bulunduðu (gerçi 
konu, zamandan zamana deðiþiklikler 
göstermektedir)  görülmektedir. Fakat bu, 
hiçbir zaman gün ýþýðýna çýkmadý ve ciddi 
bir geliþme gösterdiðini farzetmek için bir 
neden yoktur. 1842 Sonbaharýnda yazýlan 
Almanya'da Reaksiyon'dan beri, Bakunin, 
politik felsefesi konusunda, dünyaya, 
dikkate alýnacak bir metin sunmamýþtý. 
Schweitzer Republikaner'deki Komünizm 
üzerine makalede (bunun Bakunin'in 
çalýþmasý olduðu düþünülmektedir) çok 
sayýda soru sorulmasýna raðmen, hiçbir 
çözüm getirilmemektedir. Paris'te hiçbir 
makale yayýmlamamýþtýr, ancak La 
Réforme'da kendisinin suçlanmasýna karþý 
bir protesto ile Litvanya ve Beyaz Rusya'daki 
Ortodoks Kilisesi tarafýndan uygulanan 
dinsel zulmü suçlayan kýsa bir makalesi, 
nihayet Polonya þölenindeki konuþmasý 
yayýmlanmýþtýr. Devrimin ateþli ilk altý 
ayýnda eline kalem almak için ne zamaný, ne 
de bunu teþvik eden bir durum olmuþtur. 
Koethen'de dinlenme fýrsatý bulduðu 
koþullarda bile, bir itki olmaksýzýn 
sessizliðini bozmadý. Dizginlenmez Müller-
Strübing, ona Berlin'den yazarak "Slav 
Demokratlarýna Çaðrýnýn" bir nüshasýný rica 
edip duruyordu.185

 

 
 
s. 176 
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Bu, ihmale gelecek gibi bir çaðrý deðildi. 

Tuhaf bir ironidir ki, Bakunin'in baðlandýðý 
milliyetçilik biçiminin doðuþtan gelen 
sakatlýðý nedeniyle, yurtseverlikle 
demokrasiyi birleþtirmesi bir hayli zordu. 
1840’larda Ýtalyan, Polonya ve (kesinlikle 
önemsiz sapmalar içerse de) Alman 
milliyetçiliði, politik özgürlükle el ele gitti. 
Polonya hariç, Slav milliyetçiliði ise, bu 
ittifaka kesinlikle aykýrýydý. Aþaðý yukarý 
tüm Slav yurtseverlerini içlerinden çýkarmýþ 
Çekler, Slovaklar ve Güney Slavlar, son 
bölümde açýklanan koþullarca, milliyetçilik 
ve demokrasi arasýnda bir seçim yapmaya 
zorlanmýþlardý; bunlarýn çoðu, açýkça 
milliyetçiliði tercih etmiþlerdi. Sadýk Slav 
birlikleri tarafýndan desteklenen, Prag 
sokaklarýnda silahlý iþçi ve öðrencileri eðiten 
Çek burjuvazisi tarafýndan alkýþlanan 
Windischgrätz'den beri, Slavlar, 
karþýdevrimin en çarpýcý zaferlerinin 
yanýnda yer almýþlardý. Aðustos'ta, Hýrvat 
birlikleri, Ýtalyan demokrasisini daha 
doðarken boðmak için Radetski'nin 
arkasýnda Milan'a yürüdü; orada yapýlan 
zulümler "Hýrvat barbarlýðý" kapýsýnda 
belirtilmiþtir. Mihail, Müller-Strübing'in 
mektubunu, huzur içindeki Koethen'de 
aldýðýnda, Slav askerî birlikleri, Hýrvat 
liderleri Windischgrätz ve Jellacic'in 
komutasý altýnda Viyana'ya 
yaklaþmaktaydýlar. 1 Kasým'da Hýrvat 
birlikleri þehri iþgal ettiler, Reishtag'ý 
daðýttýlar, demokratik milletvekillerini 
tutukladýlar ve Frankfurt delegesi Robert 
Blum'u kurþuna dizdiler. Bunun gerisinde, 
daha karanlýk bir Slav tehdidi yükseliyordu. 
Artýk kendi güvenliðinden endiþesi 
kalmayan Çar Nikola, gözle görülen ve 
gittikçe artan bir sabýrsýzlýkla, Merkezî 
Avrupa'daki devrim ateþini söndürmek üzere 



iyi eðitimli Rus askerlerini gönderme 
isteðinde olduðunu ortaya koymaktaydý. 
Alman demokratlarý Marx ve Engels'in, 
Slavlarýn karþýdevrimci bir ýrk ve 
demokrasinin doðal düþmaný olduðuna 
iliþkin homurdanmalarýnda bu bakýmdan 
þaþýlacak bir þey yoktur.  
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Ancak, 1848 sonbaharýnda Avrupa 

devrimcilerinin tek derdi, Slav sorunu 
deðildi. Þubat ve Mart aylarýnýn güveni 
þimdi yalnýzca anýlarda kalmýþtý. Nisan ve 
Mayýs aylarýnda baþlayan reaksiyon, genel 
bir geri çekiliþe, hemen hemen bir bozguna 
yol açmýþtý. Haziran'da, Windischgratz'in 
Prag'daki güllelerinin salvolarý, bir avuç 
askerî birliðin kent proletaryasýný nasýl 
kolaylýkla daðýtabileceðini göstermiþti. 
Bundan on gün sonra, Paris'te, General 
Cavaignac, benzeri bir eylemi sahneye 
koydu. Üç gün süren sokak savaþlarýndan 
sonra, Champ de Mars'da birkaç yüz kiþi 
idam edildi ve birkaç bin kiþi sürgüne 
yollandý; böylece askerler, burjuva 
cumhuriyetini proletaryadan kurtarmýþ 
oldular. Eylül'de, Frankfurt'ta barikatlar 
kuruldu ve yeni gösterilerde bulunma 
talebini yerine getirmekte acz içinde olan 
Ulusal Meclis, Prusya askerî birlikleri 
tarafýndan kurtarýldý. Aþaðý yukarý ayný 
zamanda, Engels ve Lassalle'ýn konuþma 
yaptýðý, Köln yakýnýndaki bir mitingde kýzýl 
bayrak açýldý ve bir sosyalist cumhuriyet ilân 
edildi. Fakat bu jestin tek sonucu, önde 
gelen katýlýmcýlarýn hayatlarýný kurtarmak 
için kaçmak zorunda kalmalarý oldu. Eylül 
sonunda, Baden'de, gerçekten de bir 
sosyalist cumhuriyet ilân edildi, fakat birkaç 



günden fazla yaþayamadý. Ardýndan, Kasým 
baþýnda, bu felaket masalý Viyana 
demokrasisinin bastýrýlmasýyla tamamlandý. 
1848 yazýnda ve sonbaharýnda, her yerde 
devrim canavarýný  bastýrmaya ahdetmiþ 
askerler, kendilerini birkaç ay önce davet 
eden burjuvazi tarafýndan sevinçle 
karþýlandý.  Eðer reaksiyon ve proletarya 
arasýnda bir seçim söz konusu olacaksa, 
reaksiyonun, iyi burjuva vatandaþlarýn 
yaþamlarý ve mülkiyetleri için çok daha az 
tehlikeli olduðu açýktý.  

Bakunin, Koethen'e vardýktan kýsa süre 
sonra ortaya çýkan bu umutsuz koþullarda 
Slavlara Çaðrý'yý yazmaya oturdu. 
Baþarýsýzlýðý kabul etmiþ ya da umutsuzluða 
kapýlmýþ deðildi. Eðer devrim henüz baþarýlý 
olmamýþsa, bunun nedeni yeterince ileri 
gitmemiþ olmasýydý. Onun temasý, devrimi 
daha fazla, daha fazla ileri götürmek 
gerektiðiydi. Almancaya göre hâlâ daha 
kolay yazabildiði Fransýzcada, mutad 
olmayan bir özenle yazdý. Altý ay sonra 
tutuklandýðýnda, evraklarý arasýnda yarým 
düzine taslak metin ya da taslak parçalarý 
bulundu. Kasým baþlarýnda, Berlin'de 
bulunan Müller-Strübing'e, Almancaya 
çevrilmek üzere bir nihaî taslak (bu taslak 
elimizde deðildir) gönderdi. Fakat Berlin 
demokratlarý, bu çeviriyi yapmak yerine 
kendilerini daha önemli görevlere 
adamýþlardý. Onlar, gelenek ve eðilimleriyle 
yarýdan fazla burjuvaydýlar. Prusya'daki 
durum kritikti. Demokratlarýn kaderi pamuk 
ipliðine baðlýydý; onlar, Çaðrý'daki belli 
pasajlarda, Bakunin'in, reaksiyoner 
kamptaki ürkek burjuvaziyi korkutacak, 
tüm sosyal düzene meydan okuyan ne gibi 
fikirler ileri sürdüðünü çok iyi tahmin 
ediyorlardý. Orijinal taslak fena halde 
sansüre tabi tutularak Koethen'deki 
Bakunin'e geri yollandý. O ise, çalýþmasýnýn 
bu þekilde tahrif edilmesine alçakgönüllü bir 



þaþkýnlýkla boyun eðdi. Çoðunlukla 
Avusturya ile ilgili bazý yeni pasajlar ekledi 
ve nihaî metni, Leibzig'deki yayýncý Keil'e, 
basýlmak üzere gönderdi.186 
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Hazýrlýk taslaklarýyla birlikte, Slavlara 

Çaðrý, 1848 devriminin þoku ve hayal 
kýrýklýklarýndan ortaya çýkan Bakunin'in 
fikirlerinin kapsamlý bir þekilde ifade 
edildiði (ayrýntýlarda bazý karýþýklýklar olsa 
da) bir metindir. Fikirleri kýsaca üç cümlede 
özetlenebilir. Birincisi, burjuvazinin kendini 
spesifik, karþýdevrimci bir güç olarak ortaya 
koyduðuna inanmaktadýr ve devrimin 
gelecekteki umudu iþçi sýnýfýnda 
yatmaktadýr. Ýkincisi, devrimin zorunlu 
koþulunun, onun Avusturya 
Ýmparatorluðunda patlak vermesi, Merkezî 
ve Doðu Avrupa'da özgür bir Slav 
cumhuriyetleri federasyonu kurulmasý 
olduðuna inanmaktadýr. Üçüncüsü, 
köylülüðün, özellikle Rus köylülüðünün, 
devrimin nihaî baþarýsýný getirecek 
belirleyici güç olduðunu ispatlayacaðýna 
inanmaktadýr. Bu üç fikir, Bakunin'in bu 
dönemdeki tüm faaliyetlerinin temelini 
oluþturur.  

 
 

      *             *             *  
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Burjuvazinin reddi, Bakunin'in yeni 

programýnýn ilk vazgeçilmez noktasýdýr.    
1848 devrimi, burjuvazinin iþiydi. 

Geleneksel burjuva parolasý özgürlük ve 
eþitlik sözcüklerinden ilham alan burjuvazi, 
aristokrasiyi reddetti, ancak burjuvazinin 
politik ve ekonomik hakimiyetini garanti 
altýna alan bir anayasayla ehlileþtirdiði 
monarþiyi muhafaza etmeye de hazýrdý. 
Toplumun var olan çerçevesini bütünüyle 
alaþaðý etme yönünde bir talebi de, arzusu 
da yoktu. Özel mülkiyet kurumu, 
burjuvazinin üstünlüðünün istihkâm 
siperiydi; bu istihkâm siperi tehdit edildiði 
zaman, burjuvazi onu vahþice savunmaya 
giriþiyor ve ayný, eskiden imtiyazlarýný 
savunmak için harekete geçen aristokrasi 
gibi kinle saldýrýyordu. Proletarya, 
burjuvazininkiler de dahil olmak üzere tüm 
ayrýcalýklar süpürülüp atýlýncaya kadar 
devrimi sürdürmek istiyordu; bu kapsamlý 
yeni devrim fikri, bir anda burjuvaziyi inatçý 
bir karþýdevrimci ve ayrýcalýklarýn 
savunucusu haline getirmiþti. 1848 yazýnda 
ve sonbaharýnda, Marx ve Bakunin gibi 
tutarlý radikaller, burjuvaziyi devrim 
terazisinde tarttýlar ve eksik geldiðini 
gördüler.  

Bu dönemde, Marx'ýn, Bakunin'in evrimi 
üzerinde bir etkide bulunduðu tahmin 
edilebilir. Üç yýl önce, "Galya horozunun 
öteceði" ünlü kehanetiyle Avrupa devriminin 
iþaretini veren Marx, devrimin "kalbinin" 
proletarya olduðunu da ilân etmiþti. 1848 
Þubat'ýnda basýlan Komünist Manifesto, 
devrimin nihaî zaferinin proletaryanýn 
burjuvaziyi alaþaðý etmesiyle 
gerçekleþeceðini önceden söylemiþti. Bunu 
okuyup okumadýðý belli olmasa da 
Bakunin'in bu doktrinden haberdar olduðu 
kesindir. Fakat Prag Kongresi gelip 
çattýðýnda, bu doktrini kabul ettiðine iliþkin 



herhangi bir iþaret yoktur. Kongredeki 
sosyal programý tam anlamýyla burjuvadýr. 
Bu program, 1789'un üç parolasýna ve 
talebine, serfliðin, aristokrasinin ve 
imtiyazlarýn ilgasýna dayanýr. Bakunin, 
proletaryayý, beþ yýl önce, Ýsviçre'de 
keþfetmiþtir. Fakat proletarya, hâlâ onun 
politik felsefesinde herhangi bir role sahip 
deðildir.  
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Prag Kongresinin akýbeti, Bakunin'in, 

burjuva devrimine inancýný sarstý. Slav 
burjuvazisi, yalnýz milliyetçiliði demokrasiye 
tercih etmekle kalmamýþ, ayný zamanda, 
Windischgratz'in askerlerinin, devrimci 
öðrenci ve iþçileri kurþuna dizmesini 
hoþgörüyle karþýlamýþtý. 21 Haziran 1848'de, 
Neue Rheinische Zeitung, Marx'ýn 
editörlüðünde, Köln'de yayýmlanmaya 
baþladý; Temmuz, Aðustos ve Eylül aylarý 
boyunca, Bakunin, bedbin bir halde 
Breslau'da ve Berlin'de otururken, Marx, 
Paris'teki "beyaz terör"e, Frankfurt Ulusal 
Meclisinin "parlamenter budalalýðý"na, 
karþýdevrimci eðilimleriyle demokrasinin 
yenilmesinden sorumlu olan burjuvazinin 
korkaklýðýna ve rezilliðine ateþ 
püskürmekteydi. Bakunin, Almanya'daki en 
radikal yayýn organý olan Neue Rheinische 
Zeitung'un bir okuyucusu olmalýdýr; 
Eylül'de, Marx'la Berlin'de buluþtu. Ýntibak, 
kolay ve doðal oldu. Bakunin, daima 
olumsuzluðu vazederdi; þimdi burjuvazi, 
yýkým yolunda ilerlemenin önüne dikilmiþti, 
bu durumda burjuvazinin, düþmanlarý 
arasýnda yer almasý gerekiyordu. Olaylarýn 
mantýðýna, muhtemelen Marx'ýn etkili 



propagandasýnýn etkisinin de eklenmesiyle, 
Bakunin, hýzla, bir burjuva devrimcisinden 
proletarya devrimcisine dönüþtü. 
Burjuvaziyi devrim kaçaklýðý yüzünden asla 
affetmedi ve hayatýnýn sonuna kadar ondan 
aþaðýlama ve acýyla söz etti. "Biliyor 
musunuz," demiþti, bir keresinde, esaslý bir 
burjuva olan Ýsviçreli profesöre, "burjuva 
dünyasýnda neden her þey bu kadar kötü 
gidiyor? Çünkü bu saygýdeðer sýnýf 
psikolojik olarak ölmüþtür de ondan. Hem 
de bir daha dirilmemecesine..."187 

1848'de, Bakunin'in görüþü, politik 
devrimden, sosyal devrime doðru bir 
deðiþim geçirdi. 1848 öncesinde, 
devrimciler, kendilerini, burjuvazinin temsili 
kurumlarýný ve ayrýcalýklarýn ilgasý talebini 
savunmakla yükümlü hissederlerdi. Þimdi 
bu politik program bir anakronizme 
dönüþmüþtü. Paris'te, temsilciler meclisi, 
Cavaignac'ýn iþçileri kurþuna dizmesini ve 
sürgüne göndermesini alkýþlýyordu. 
Frankfurt'ta temsilciler meclisi, gerçek 
sorun, Almanya'nýn kaderine karar verecek 
olan devrimci proletarya ile Prusya ordusu 
arasýndaki çatýþmayken, kâðýt üstünde iki 
yüzlü bir anayasa oluþturma tartýþmalarýyla 
meþguldü. Proudhon, þu önemli þiarý ortaya 
atmýþtý: "Evrensel oy hakký, karþýdevrimdir." 
Marx ve Bakunin de ayný yolu izlediler. 
Anayasal demokrasi, aristokrasinin 
ayrýcalýklarýna olduðu kadar, devrim 
davasýna da düþmandý. Tüm sosyal düzeni 
alaþaðý etmekten baþka çare yoktu.  
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Temsili kurumlarý reddetmek, mizaç 

bakýmýndan, Bakunin için, Marx'dan daha 
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kolaydý. Bir Rus ve aristokrat olarak 
yetiþmiþ Bakunin'de, politik aklý keþfetmenin 
bir aracý olarak kafa saymayý kabul etme 
eðilimine doðal bir uzaklýk vardý. Özgürlüðü 
severdi, ama eþitlikten nefret ederdi. Onun 
için eþitlik, bir ideal ve slogandý, asla 
yaþayan bir inanç deðil. 1848'den itibaren, 
anayasalara ve parlamentolara olan 
horgörüsünü ifade etme fýrsatýný hiç 
kaçýrmadý.  

 
Parlamenter tartýþmalarla çok az ilgiliyim (diye 
yazýyordu Herwegh'e, Aðustos'ta). Parlamenter 
hayatýn, Kurucu ve Ulusal Meclislerin ve bunlara 
benzer þeylerin çaðý geçmiþtir. Herhangi birisi, 
kendine þu soruyu net bir þekilde sormalýdýr: bu 
kadim biçimlere artýk herhangi bir ilgi duymadýðýný 
itiraf etmeli midir, yoksa onlara yalnýzca zorla ve 
gerçek dýþý bir ilgi mi duymaktadýr. Anayasalara ve 
yasalara inanmýyorum; dünyanýn en iyi anayasasý 
bile beni mutlu etmeyecektir. Bizim farklý bir 
þeylere ihtiyacýmýz var: ilham, hayat, yeni, yasasýz, 
yani özgür bir dünya.  
 

Ve bu tavrýný, Ýtiraf'da, mükemmel bir 
içtenlikle tekrarladý: 

 
Bir cumhuriyet istiyorum. Ama ne çeþit bir 
cumhuriyet? Parlamenter bir cumhuriyet deðil. 
Temsili hükümetler, anayasal biçimler, parlamenter 
aristokrasi ve aktif güçlerin hiçbirinin etkili 
olmadýðý, öylesine kurnazca düzenlenmiþ sözde 
iktidar dengesi - tek kelimeyle, Batý liberallerinin, 
dar, içbaðlantýlarý kurnazca örülmüþ, yavan politik 
kateþizmi - benim hayranlýðýmý, sempatimi, hatta 
saygýmý asla kazanamadý; ve o andan itibaren, 
Fransa'daki, Almanya'daki, hatta Slav 
Kongresindeki parlamenter ürünleri gittikçe daha 
fazla hakir görmeye baþladým.  
 

Parlamenter demokrasinin halký temsil 
etme iddiasýný reddetmesiyle birlikte, 
Bakunin'in dili, ondokuzuncu yüzyýldansa, 
yirminci yüzyýla daha uygun düþer hale 
gelir.188 
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Bu yeni sosyal program, Slavlara 
Çaðrý'nýn ilk taslaklarýnda kendini ifade 
etmeye baþlar: 

 
Ýlkbahardan itibaren, iki büyük soru kendiliðinden 
ön plana çýktý: toplumsal sorun ve tüm uluslarýn 
baðýmsýzlýðý, halklarýn onun içinde ya da onsuz 
kurtuluþu. Bu iki soruyu, diðerlerinin içinden bulup 
ortaya çýkaran ve onlarýn acil çözümünü talep eden 
bir parti deðil, birkaç birey, kitlelerin mükemmel 
içgüdüsüydü. Tüm dünya anladý ki, nüfusun büyük 
çoðunluðunun sefil koþullarda yaþamaya mahkûm 
edildiði, eðitimden, boþ zamandan, ekmekten 
yoksun býrakýldýðý yerde, özgürlük bir palavradýr, o, 
güçlüler ve zenginler için bir sýçrama tahtası görevi 
yerine getirmeye mahkûmdur. 
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Bakunin'in eski yýkým teorisi, yeni 

vurgularla ve özel bir sosyal çeþniyle birlikte 
tekrarlanýyordu:  

 
Þu andaki yaþamýmýzýn maddî ve moral koþullarýný 
yýkmalýyýz. Böyle büyük bir kitlesel özgürlüðü 
desteklemekten ve beslemekten aciz ve kopuk bu 
güçsüz sosyal dünyayý tepeden týrnaða yýkmalýyýz. 
Öncelikle yaþadýðýmýz çevreyi bütünüyle 
dönüþtürmeli ve atmosferimizi temizlemeliyiz; 
çünkü bu dünya, içgüdülerimizi ve irademizi 
yozlaþtýrmakta, yüreðimizi ve zekâmýzý iðdiþ 
etmektedir. Sosyal sorun, öncelikle toplumun yýkýmý 
olarak ele alýnmalýdýr. 
 
 

Fakat, hâlâ, ellerinden çabucak kayýp 
giden anayasal özgürlüklerin rüyasýný 
görmeye devam eden ürkek burjuva 
demokratlarý, böylesi gürbüz bir, kitleler 
için sosyal devrim savýna hazýr deðillerdi. 
Yalnýzca alýntý olarak verilen ve diðerleri de 
benzeri tonda olan bu pasajlar metinden 



çýkarýlmýþtýr. Slavlara Çaðrý'nýn basýlan 
versiyonu, sosyal soruna ucundan þöyle bir 
dokunmaktadýr.189 

 
 

         *           *           * 
 
 
Bakunin'in programýnýn ikinci kýsmýný 

oluþturan ve sosyal sorun içinde yer 
almayan Slav halklarýnýn kurtuluþu, 
Çaðrý'nýn nihaî versiyonunda merkezî temayý 
oluþturdu.  

Paris'teki, yalnýz ezilen bireylere deðil, 
ayný zamanda ezilen uluslara da özgürlüðü 
saðlayacak devrim fikri, Polonya'da Bakunin 
tarafýndan sýnýrlanmýþ ve onun tarafýndan, 
Polonya sorununa, esas olarak, Rus 
sorununun bir parçasý muamelesi 
yapýlmýþtýr. Prag'da bunu, Avusturya ya da 
Türk hakimiyetinden kurtulma peþinde olan 
diðer Slav halklarýný içine alacak biçimde 
geniþletti. 1848'in ikinci yarýsýnda, 
beklenmedik bir þekilde, tüm Slav 
sorununun incelenmesine daldý. Bu 
dönemdeki evrakları, sayfalar dolusu 
etnolojik istatistikleri içermektedir. Avrupa 
Türkiyesi'ndeki nüfusun bir milyondan 
azýnýn Türk, altý milyondan fazlasýnýn ise 
Slav olduðunu keþfetmiþti. Macaristan'daki 
on altý milyonluk nüfusun, bu konuyu en iyi 
bilenlerin kendisine aktardýklarýndan yola 
çýkarak, sekiz milyonunun Slav, dört 
milyondan azýnýn ise Macar olduðunu 
tahmin ediyordu.  
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Bakunin, Slav özgürlüðünün bazý 
sorunlarý olduðunun bilincindeydi. Türkiye 
Slavlarýnýn  kurtuluþu, devrimden çok, Rus 
emperyalizminin zaferiyle kazanýlacakmýþ 
gibi görünüyordu. Bakunin, kendini, 
Türkiye'nin "yapay iktidarýnın" yakında zeval 
bulmasıyla kurtulmaktan başka bir yol 
olmadığı düþüncesiyle avutuyordu. Osmanlý, 
"bedeninde öldürücü mikrop taþýyan bir 
insan gibi iflah olmaz" durumdaydý. Doðu 
Galiçya'daki Rutheneslerin kurtuluþu, 
toprak sahiplerinin ve ezenlerin önemli rol 
oynadýklarý Polonya bölgesindeki 
Polonyalýlarla önemli bir çatýþma içindeydi. 
Bu durumda Bakunin, Polonyalý toprak 
sahiplerinin, "demokratik eðilimde olacaðýný 
ve özgürlük ruhundan etkileneceklerini" 
farzetme yolunu seçmiþti; bu geçersiz, ancak 
uygun faraziyeyle, köylüleri, efendilerin 
insafýna býrakmýþ oluyordu. Macaristan 
Slavlarýnýn kurtuluþunda teorik bir zorluk 
söz konusu deðildi. Habsburglar’dan 
kurtulmak için mücadele eden Macarlar, 
blok halinde, bölgenin merkezinde ve 
batýsýnda yaþýyorlardý; Hýrvatistan ve 
Slovakya'daki Macar toprak sahiplerine 
sempati beslemek için bir neden yoktu.190 

Bütün bu sýkýntýlarýn en büyüklerinden 
bir kýsmý, Bakunin'in Çaðrý'yý yazmaya 
giriþtiði sýrada ortaya çýkan olaylar 
tarafýndan ortadan kaldýrýldý. Viyana 
semerindeki demokrasi kadar, Avusturya 
demokrasisi ile Çek milliyetçiliði arasýndaki 
giderilmez antipati de Çek milliyetçilerini 
Habsburglar'ýn kollarýna atmýþ ve Slav 
programýna karþýdevrimci bir içerik 
kazandýrmýþtý. Ancak, 1848 Kasým'ýnýn 
baþýnda, Viyana demokrasisi ezilip, 
Habsburglar, bir kere daha, Avusturya 
Almanlarýnýn efendisi durumuna gelince, 
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Çek burjuvazisi, Emperyal güce umut 
beslemekten çok, ondan korkmaya baþladý. 
Slavlarla Habsburglar arasýndaki zýmni 
ittifak, ortak düþman ortadan kalkar 
kalkmaz geçerliliðini kaybetmiþti. 
Bohemya'nýn Alman boyunduruðundan 
kurtuluþu, bir kere daha demokratik bir 
dava haline gelmiþti. Bakunin'in ellerinde, 
Slav özgürlüðü fikri, yeni ve daha somut bir 
biçim almýþtý. Bunun anlamý, öncelikle, 
Habsburg Ýmparatorluðu’nun yýkýlmasýydý. 
Baþka bir neden yoksa bile, sýrf bu yüzden, 
Slavlara Çaðrý, Avrupa tarihinde bir 
kilometre taþýdýr. Kasým 1918'den tam 
yetmiþ yýl önce, ilk defa, Avusturya 
Ýmparatorluðu’nun yýkýlmasý ve onun 
yýkýntýlarý üstünde yeni Slav devletlerinin 
kurulmasý, kamuoyu önünde açýkça 
savunulmuþ oluyordu.  

 
 
s. 184 
 
 
Bu talepte Bakunin, Avrupa radikalleri 

arasýnda hemen hemen yalnýz baþýnadýr. 
Merkezî Avrupa'nýn Slavlarý, Prag 
Kongresinde bile Avrupa'nýn bilincine 
çýkmayý baþaramayan yepyeni ve bilinmedik 
bir problemi gündeme getirdiler. Fransýzlar, 
bu soruna uzak ve kayýtsýzdýlar. Radikal 
kesimde, Bakunin'in yanýsýra bu soruna ilgi 
gösteren tek Rus, Herzen'di. Almanlar, 
Slavlýðýn gündeme getirilmesine ya kayýtsýz 
ya da düþmandýlar. Bu programýn amansýz 
muhalifleri Marx ve Engels'di. Slavlara 
Çaðrý, yayýmlanmasından altý hafta sonra, 
Engels tarafýndan, Neue Rheinische 
Zeitung'daki, Demokratik Pan-Slavizm 
baþlýklý makaleyle ayrýntýlý bir þekilde 
eleþtirildi. Engels'in, "beþ buçuk milyon Çek, 
Moravyalý ve Slovak tek bir devlet içinde yer 
alacak ve beþ buçuk milyon güney Slavý da 



Türkiye Slavlarýyla birlikte baþka bir 
devletin içinde yer alacak, öyle mi" diye 
sorarken durumun saçmalýðýný bütün 
açýklýðýyla göstermiþ oluyordu. Bu Slav 
halklarýnýn hiçbiri belli bir bölgede mutlak 
çoðunluk oluþturmuyordu; bu durumda 
þehirlerdeki Alman çoðunluðun durumu ne 
olacaktý? Eðer Polonya, Baltýk kýyýlarýný 
talep ederse, nasýl olacaktý da Avusturya ve 
Macaristan'ýn Adriyatik kýyýlarýndan yoksun 
býrakýlmasý saðlanabilecekti? 

 
Polonyalýlar, Ruslar, hadi en fazla Türkiye Slavlarý 
dýþýnda, Slav halkýnýn herhangi bir geleceði yoktur, 
þu nedenle ki, diðer tüm Slavlar, baðýmsýzlýðýn 
gerektirdiði aslî, tarihi, coðrafi, politik ve ekonomik 
koþullardan ve var olma yeteneðinden 
yoksundurlar.  
 

Ayrýca bu Slavlar, hiç de Bakunin'inki 
gibi devrimcilik iddiasýnda deðildiler, 
tersine, köklü bir þekilde burjuva ve 
reaksiyonerdiler. Jellacic ve Hýrvatlarýn 
yardýmýyla, karþýdevrim, gerçek Slav 
ruhunun karakteristiði haline gelmiþti. 
Engels'in gözünde, Merkezî Avrupa'daki 
Slavlarýn sözde istekleri, I. Nikola'nýn ve 
otokrasinin oyunundaki bir piyondan baþka 
bir þey deðildi.191 

 
 
s. 185 
 
 
Bakunin'in Almanlardan hoþlanmamasý 

gibi, Engels'in de, Slavlardan hiç 
hazetmemesinin, aralarındaki ayrým 
çizgisini yaratan derin ilkesel farklýlýktan 
çok, naif ýrksal önyargýlardan kaynaklandýðý 
inkâr edilemeyecek bir gerçektir. Bununla 
birlikte, ilkesel farklýlýklarýn olduðu ve her 
ikisinin düþüncesini  belirlediði de başka bir 
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gerçektir. Bakunin, demokrasi ve 
milliyetçiliðin, kendilerini ayný devrimci 
güdü içinde ifade eden ikiz güçler olduðu 
romantik inancýna (bu inancýný, ancak 1863 
Polonya ayaklanmasýnýn baþarýsýzlýðýndan 
sonra terketmiþtir) hýzla ve sýký sýkýya 
sarýlmýþtý. Israrlý materyalistler olan ve 
devrimin sosyal, ekonomik karakterine 
inanan Marx ve Engels, milliyetçiliði, 
reaksiyoner bir güç olarak görmeyi 
becerebilmiþlerdir. Bakunin, bir milliyetçi 
olarak, ilkeleri, onu, ayný coþkuyu Alman 
milliyetçiliðine karþý duymaktan alýkoysa da, 
Slav milliyetçiliðini desteklemiþtir. 
Enternasyonalistler olarak, Marx ve Engels,  
Alman milliyetçiliðine görece tolerans 
göstermekle birlikte, Slav milliyetçiliðini 
suçlamýþlardýr. Milliyetçilikle 
enternasyonalizm arasýndaki sorun üzerinde 
tarih henüz nihaî kararýný vermemiþtir. 
Hatta belki de, tarih, Merkezî Avrupa 
Slavlarý sorununda da son sözünü 
söylememiþtir. Bakunin, 1918'de zafere 
ulaþtý. Fakat, Engels'in fikrini savunan 
insanlar hâlâ mevcuttur.  

 
 

             *        *       * 
 
 
Bakunin'in, Slavlara Çaðrý'da yansýyan 

inancýnýn üçüncü maddesi, köylülüðün 
devrimci güç olduðuna inanmasýdýr. Bu 
inanç, Çaðrý'dan sonra yazmaya baþladýðý ve 
Nisan ayýnda Dresdener Zeitung'da 
yayýmlanan, Rusya'nýn Koþullarý üzerine bir 
makalede çok daha özel biçimde ifade 
edilmiþtir.192 

Marx ile Bakunin'in köylülüðe karþý 
tavýrlarý, ayný milliyetçiliðe karþý tavýrda 
olduðu gibi, aralarındaki keskin ayrýlýðý 
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ortaya koyar. Bir kentli ve endüstriyel 
devrim ürünü olan Marx, köylülüðü, 
devrimci ýskalada en aþaðý noktaya koyar. O, 
devrimci kapasite bakýþ açýsýndan, iþçi 
sýnýfýný üç kategoriye ayýrýr - kaçýnýlmaz 
olarak devrim için çalýþacak, örgütlü ve sýnýf 
bilincine sahip þehir proletaryasý; henüz 
devrim için örgütlenmekten uzak ve sýnýf 
bilincine sahip olmayan, þehir 
proletaryasýnýn daha aþaðý kesimini 
oluþturan Lumpenproletarya; ve köylülük. 
Ýkinci kategori, her halükârda, devrim için 
potensiyel bir temel oluþturuyordu ve 
propaganda için verimli bir topraktý. Üçüncü 
kategori ise, devrim davasý için hiçbir þey 
ifade etmemekle kalmýyordu, ayný zamanda, 
devrime kesinlikle düþmandý. Marx, daha 
polemiksel bir yazýsýnda, köylülerden büyük 
bir neþeyle, "yerli barbarlar" ve "maðara 
insaný" diye söz etmekte ve bu nedenle 
onlarýn bir sýnýf oluþturamayacaðýný, kendi 
sýnýf çýkarlarýný savunma yetisinden yoksun 
olduklarýný açýklamaktadýr. Marx'ýn gözünde 
kýrsal nüfus, daima karþýdevrimin siperi 
görevini yerine getirmiþti.  

 
 
s. 186 
 
 
Þehir ve kýr iþçileri arasýnda var olduðu 

ileri sürülen karþýtlýk, Bakunin'in 
düþüncesine tamamen yabancýydý. 
Çocukluðundan beri, kýrsal serf nüfusuna 
alýþýktý; o günün Rusya'sýnda var olan çok az 
sayýdaki fabrikada serfler çalýþmaktaydý. 
Bakunin, her zaman, tarýmsal duygusallýk ve 
çýkarlarla endüstriyel emeði özdeþ görmeye 
hazýrdý. Ýsviçre'de, Weitling'in en sadýk 
takipçileri olan küçük zanaatkârlarla 
tanýþmýþ ve eðer ebeveynlerinden malî 
yardým gelmeyecek olursa bu proleterlere 
katýlma niyetinde olduðunu bile açýklamýþtý. 



Paris'te, Caussidiére'nin Ulusal 
Muhafýzlarýna kaydolan "asil iþçiler"e büyük 
hayranlýk duymuþtu. Prag'da, Çek 
proletaryasýnýn öðrencilerle birlikte devrim 
bayraðýný yükselttiðini görmüþtü. Fakat, 
burjuva uygarlýðýna karþý ayaða kalkan ve 
onu alaþaðý eden iþçi sýnýfý düþüncesine 
ulaþtýðý zaman bile, kafasý, endüstriyel 
emekçilerden çok köylülerdedir. Eðer 
Fransýz ve Alman köylüleri, þimdiye kadar 
devrime görece kayýtsýz kalmýþlarsa, bunun 
nedeni, liderlerin tüm çabalarýný þehirlere 
yoðunlaþtýrarak büyük bir hata yapmýþ 
olmalarýdýr.193 

Gerçi devrimi etkili kýlma misyonu, 
genel olarak köylülüðe deðil, Rus 
köylülüðüne dayandýrýlmýþtý. Beþ yýl önce 
Bakunin, Rusya'nýn "kutsal demokrasi 
alanýnda büyük bir rol oynayacaðý"ný büyük 
bir gururla açýklamýþtý. Þimdi, bu patriyotik 
inancýna, Rousseau'nun tarih öncesi altýn 
çað ve uygarlýðýn gevþetici etkileri 
doktrininde bir onay bulmuþ oluyordu. 
Kýrklarýn baþlarýnda, Haxthausen adlý bir 
Alman gezgini, Rusya'daki komünal toprak 
sistemine iliþkin bir keþifte bulundu ve 
farazî tarih öncesi komünizmin gerçekten 
yaþamakta olduðunu saptadý. Uygarlýðýn 
tahribatýna diðer Avrupalýlardan daha az 
maruz kalmýþ gözüken Rus köylüsü, ilkel 
insanýn dinçliðini ve güçlülüðünü muhafaza 
etmekle kalmamýþ, ayný zamanda ilkellikten 
miras kalan ortaklýða iliþkin her þeyi 
korumuþtu. Bu elveriþli teori Bakunin 
tarafýndan coþkuyla karþýlandý. Bu teoriden, 
Rus köylülüðünün, yalnýzca geçmiþteki 
komünist altýn çaðýn son temsilcisi deðil, 
ayný zamanda, gelecekteki komünist altýn 
çaðýn habercisi olduðu sonucunu çýkardý. 
Rus köylülüðünün devrimci misyonu, onun 
komünist örgütlenmesiyle baðlantýlýydý. "Bir 
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sosyal devrim olarak Rus devriminin 
karakteri böylece þimdiden açýkça ortaya 
çýkýyor ve halkýn bütünsel karakteri, onun 
komünal kurumlarý içinde kök salýyor."194 

 
 
s. 187 
 
 
Bakunin'in arkasýnda býraktýðý Rus 

köylülüðü güçlü bir devrimci geleneðe 
sahipti. Bir Don Kazaðý olan Stenka Razin, 
1670'de, güneydoðu Rusya köylülerini Çar 
Alexis'e karþý ayaða kaldýrmýþtý. Çeteler 
aylar boyunca kýrsal alaný yaðmaladý ve 
yakýp yýktý; Stenka Razin'in ölümünden 
sonra halkýn hayal gücü onu efsanevî bir 
kahraman statüsüne yükseltti. Hemen 
hemen tam bir yüzyýl sonra Pugaçev adlý bir 
köylü, Büyük Katerina'ya karþý daha da ciddi 
bir isyana önderlik etti. Pugaçev, bir çeþit 
devrimci hükümet kurdu, köylülerin 
özgürlüðünü ilân etti, toprak sahiplerini astý 
ve mülkiyeti yýktý. Yaklaþýk iki yýl boyunca 
tehdidini sürdürdü ve Volga havzasýnýn 
büyük bölümünde hüküm sürdü. Pugaçev 
olayý, Rus Ýmparatorluðunun görüp 
geçirdiði en büyük kâbustur; bu hareket, 
Rus diline, Rus köylülüðünün çalkantýlý 
içgüdülerini hatýrlatan yeni bir sözcük 
(Pugachevschina) katmýþtýr.  

Bakunin, bu dönemdeki yazýlarýnda, 
yeniden ve yeniden Pugaçev isyanýna döndü. 
Bu, "kýrsal nüfusun, zalimlere karþý ilk 
büyük protestosu"ydu. Bu, "Rusya'daki ilk 
köylü devrimi olmadýðý gibi, sonuncusu da 
olmayacak"tý. I. Nikola'nýn görece sakin 
günlerinde bile, köylülerin efendilerine karþý 
ayaklandýklarýna ve onlarý öldürdüklerine 
iliþkin birçok olay kayýtlara geçmiþti; köylü 
devrimi eninde sonunda kaçýnýlmaz olarak 
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gerçekleþecekti; gerçekleþmesi geciktikçe, 
daha korkunç ve yýkýcý olacaktý. Rusya, batý 
Avrupa'nýn hümanitaryan geleneðinden 
habersizdi. Orada insan hayatý pek dikkate 
alýnmazdý. Bakunin, "insanlýðýn 
ilerlemesinin tüm meyvelerinin insan 
kanýyla sulandýðýný" belirtiyordu. "Rus 
halkýnýn yangýndan çocukça, neredeyse 
çýlgýnca zevk aldýðýný" büyük bir coþkuyla 
beyan ediyordu. Rus halký, Moskova'yý ateþe 
vererek - gerçek Rus davranýþý - Napolyon'a 
karþý iradesini ortaya koymuþtu. Yakýnda 
Rus köylüleri, efendilerinin þatolarýný yakýp 
yýkmaya baþlayacaklardý; bu alevler dünya 
çapýnda uygarlýðý alaþaðý edecek kývýlcýmý 
tutuþturacaktý. Herzen, Bakunin'in, 
"Paris'ten Prag'a giderken" bir baronun 
þatosunu çevirmiþ, baðýran ve gösteri yapan 
bazý Alman köylülerine rastladýðýný 
nakleder. Bakunin, arabasýndan iner, onlara 
ne yapýlmasý gerektiðini gösterir, 
uzaklaþýrken, büyük bir memnuniyetle 
þatonun ateþe verilmiþ olduðunu görür. O, 
"tüm Avrupa'nýn, St. Petersburg'uyla, 
Paris'iyle ve Londra'sýyla devasa bir çöp 
yýðýnýna dönüþtüðünü" hayal etmeye 
tamamen hazýrdý. Bakunin'e atfedilen, 
dönemin tarihi bir romaný, demokrasinin 
gerçekçi denebilecek bir tanýmýný 
yapmaktadýr: "Demokrasi, insanlýðýn kölelik 
cürufunu temizlediði  ateþten bir 
tapýnaktýr."195

 

 
 
s. 188 
 
 
Aþaðý yukarý, Bakunin'in, dünya 

devrimiyle Rus köylülüðünün kader 
ortaklýðýndan söz etmeye baþladýðý sýralar, 
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kendisinin bir kere Moskova'da karþýlaþtýðý 
Konstantin Aksakov, ayný tezlerden yola 
çýkıp ayný özelliklerin bir çoðunu 
sergileyerek, tam tersi sonuçlara ulaþtýðý 
ayrýntýlý bir doktrin geliþtirdi. Moskova 
Slafovillerinin en önemlisi olan Aksakov, 
Bakunin gibi, Rus köylülüðünün özellikle 
bozulmayan kalitesine ve Slav ýrkýnýn özel 
kaderine vurgu yapmaktaydý. Rus kýrýnýn 
komünal toprak sistemi, Rusya'yý modern 
bir devlet haline getiren Büyük Petro'dan 
önceki döneme aitti; Petro'nun eylemi, 
Rousseau'nun "uygarlýðý" gibi, modern çað 
dejenerasyonunun kaynaðýný oluþturmuþtur. 
Slavlarýn misyonu, modern uygarlýðýn 
materyalizmi ile savaþmak ve Rusya'yý, (ve 
Rusya'nýn yanýsýra dünyayý) Slafovillerin 
keþfettiði, Petro öncesi Moskofluðun 
mükemmel ilkellik durumuna geri 
götürmekti. Bakunin'in vardýðý sonuç 
devrimciyken, Aksakov'un sonucu 
reaksiyonerdi. Fakat her ikisinin de sonucu 
tam anlamýyla keyfîydi ve her ikisinin 
öðretisi de tamý tamýna ayný temel 
özelliklere dayanýyordu: Rus köylülüðü 
romantik teorisi ve Slavlarýn dünyada özel 
bir misyona sahip olduðu inancý. Yirmi yýl 
sonra, Rus Slavofilleri Rusya'nýn en aþýrý 
milliyetçi þekillenmeleriyle birlikte güçlü bir 
reaksiyoner parti haline geldikleri zaman, 
Marx ve diðerleri, sürekli olarak, Bakunin'i, 
hafifçe kýlýk deðiþtirmiþ bir Slavofil olarak 
rezil etmekle tehdit etmiþlerdir. 

 
 
s. 189 
 
 
Fakat 1848-9 kýþýnda bu tür sýkýntýlar 

hâlâ uzak bir geleceðe aitti. Kimse, 
Bakunin'in programýnda reaksiyoner bir alt 
akýntý aramýyordu. Bu, politik, sosyal ve 
ulusal planda sulandýrýlmamýþ bir 



programdý. Bu devrim, krallarý ve 
imparatorlarý devirecek, iktidarý ve burjuva 
zenginleri yýkacak, Avusturya 
Ýmparatorluðunda olduðu gibi ýrklarýn doðal 
olmayan gruplaþmalarýný daðýtacak, Slav 
halklarýný kurtuluþa götürecek ve özgür 
cumhuriyetlerin Avrupa federasyonuna 
giden yolu döþeyecekti. Bu hayaller, bir 
baþkasýyla - Rus devrimi düþüyle 
tamamlanýyordu, bu devrim bazen baþlangýç 
noktasý, bazen evrensel bir devrimin doruðu 
olarak düþünülüyordu, fakat ne olursa 
olsun, o daima, devrimin özü ve 
taçlanmasýydý. Çünkü Mihail Bakunin'in 
devrimci tutkusu, Rusya tutkusu olarak 
kalmýþtý.  

 
 
 
                                              
s. 190 
 
 

              15. Bölüm 
 
                                               
          Kazazede 
 
 
 
 Koethen'in dar ve hareketsiz hayatýndan 

býkan Bakunin, 30 Aralýk 1848'de Leipzig'e 
taþýndý. Dresden'den sürgün edilmesi, 
Meclis'te öfkeli gensorulara neden olmuþtu; 
dostlarý, eðer Bakunin Saksonya'ya dönecek 
olursa, Sakson Hükümeti tarafýndan taciz 
edilmeyeceðine iliþkin bir çeþit garanti 
almýþlardý. Ama þansý yoktu. Gizli yaþýyor, 
sürekli adres deðiþtiriyordu. Önce Altýn 
Horoz Han'ýnda, sonra Schreck adlý 
kitapçýnýn evinde, daha sonra da, Straka 



adlý, Ýlahîyat fakültesinde okuyan iki Çek 
öðrenci kardeþin yanýnda kaldý. Bakunin 
önce, Dresden'den, Andrzejkowicz adlý bir 
Polonyalý tarafýndan çevrilen Slavlara 
Çaðrý'nýn Polonyaca çevirisinin yayýncý 
Keil'in tarafından basýlmasýyla ilgilendi. 
Ardýndan, Rusya'daki politik durum üzerine 
büyük bir çalýþmaya daldý. Her zamanki gibi, 
bu çalýþma da asla bitmedi.  Fakat, çalýþmaya 
iliþkin parçalar, daha önceki bölümde 
alýntýlar yapýlan, Rusya'nýn Koþullarý  adlý 
bir dizi makale biçiminde yayýmlandý. Bu 
dönem boyunca Bakunin, hâlâ, korkunç bir 
yoksulluk içindeydi. Leipzig'e cebi boþ 
gelmiþti. Reichel, ona küçük bir miktar para 
yollamýþtý Paris'ten. Aksi takdirde, yerel 
sempatizanlardan alacaðý borçlara ve 
yardýmlara güvenmek zorunda kalacaktý. 
Sempatizanlarýn kendileri de aþaðý yukarý 
yoksulluk sýnýrýnda yaþadýklarýndan, Ýtiraf’ta 
sözünü ettiði gibi, aylýk ortalama gelirinin 
100 talere bile ulaþmasý þaþýrtýcý bir 
durumdur.196 

 
 
s. 191 
 
 
Bu en alçakgönüllü olanaklara 

dayanarak Bakunin, devrimci bir 
enternasyonal örgütlemek için ilk 
teþebbüsünü yaptý. Bunun için Alman 
katýlýmýný saðlamak oldukça kolaydý. 
Bakunin'in en yakýn iki Alman arkadaþý, bir 
pan-Alman demokratik komitesini daha yeni 
kurmuþ olan, D'Ester ve Hexamer adlý iki 
gençti. Her ikisi de onunla birlikte, 
Koethen'de sýðýnmacý olarak bulunmuþlardý 
ve D'Ester, Brüksel'de zaten tanýnmaktaydý. 
Fransýzlarýn katýlýmý daha büyük zorluklar 
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arzediyordu. Bakunin, Flocon'a Slavlara 
Çaðrý'nýn bir nüshasýný yollayarak, ondan, 
Leipzig'e, Fransýz demokratik delegasyonu 
göndermesini rica etti. Polonyalýlarý ve 
Çekleri bol bol bulmak zor deðildi; 
Lusatiya'dan iki Wend* gelerek, tarihte, bir 
ulusal azýnlýðýn ortaya çýkýþýnýn ilk deneyini 
ortaya koymuþ oldular. Bakunin, Paris'te, 
Kossuth'un diplomatik temsilcisi olarak 
bulunan Kont Teleki'ye, bir Macar delege 
temin etmesi için baþvurmayý da düþündü. 
Fakat bu tutkulu planlar ölü doðdu. 
Polonyalýlar yanýt vermediler. Flocon, 
Bakunin'in mektubunu yanýtlamadý bile. 
D'Ester ve Hexamer istekli ve enerjiktiler; 
ama onlarýn da, yurtseverler içinde çok fazla 
taraftarý yoktu.197 

 Bakunin, yalnýzca Çekler arasýnda belli 
ölçüde baþarý saðladý. Slavlara Çaðrý, Slavcý 
Ihlamur Aðacý adlý yurtsever Çek 
topluluðunun ayný adlý gazetesinde, hemen 
hemen bütünüyle, baþ makale olarak 
yeniden yayýmlandýðý Prag'da önemli bir etki 
yaptý. Çekler, Bakunin'in kalbinde bir 
zamanlar Polonyalýlarýn iþgal ettiði yeri 
almaya baþladý. Straka kardeþleri, burjuva 
milliyetçisi iyi burjuvalardan, ateþli 
devrimcilere dönüþtürdü. Gustav Straka'yý, 
Prag Kongresinde arkadaþ olduðu iki Çek 
demokratýný, Slavcý Ihlamur Aðacý'nýn 
editörü Sabina ve bir diðer Çek gazetesinin 
editörü Arnold'u, Leipzig'te onunla bir 
görüþme yapmalarý için çaðýrmak üzere 
Prag'a gönderdi. Fakat burada da araya 
kýskançlýk girdi. Sabina ve Arnold, kanlý 
býçaklý oldular, Arnold, Leipzig'e yalnýz 
baþýna geldi. Bakunin'i, devrimci programýný 
uygulamaktan hiçbir hayal kýrýklýðý 
caydýramazdý. Devrim üzerine konuþmak 
için Prag'dan gerçek bir Çekin kalkýp 
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gelmesinden öylesine mutlu oldu ki, kendini 
Arnold'un kollarýna attý.198 

 
 
s. 192 
 
 
Arnold, Altýn Horoz'da yirmi dört saat 

kaldý. Zamanýnýn büyük kýsmýný, Leipzig'de 
birleþik bir Alman-Slav Kongresi 
düzenlemek isteyen D'Ester ve Hexamer'le 
verimsiz tartýþmalar yaparak geçirdi. 
Bakunin, bu "aptalca proje"ye karþýydý. 
Otoritelerin göz yumma yolunu seçtiði 
ölçüde var olan halk kongrelerinde ve açýk 
örgütlenmelerde çok bulunmuþtu. Bir yýllýk 
devrim deneyimi onu, var olan düzene 
yalnýzca yeraltý çalýþmasýyla ve gizli 
komplolar yoluyla etkili saldýrýlar 
yapýlabileceðine ikna etmiþti (ki daha sonra 
bu inancýndan hiç caymadý). Genel 
görüþmeden sonra, Arnold'la dört ya da dört 
buçuk saat kendi baþýna görüþtü; bu süre 
içinde, onun beynine, Bohemya'yý 
kaplayacak tamamen gizli bir topluluðu 
yayma, her kasaba ve köyde devrim aðýný 
örme fikrini iþledi. Yirmi dört saat sonra 
Prag'a doðru yola çýkan Arnold, yarý ikna 
olmuþ, yarý itiraz eder bir durumdaydý, hiç 
parasý olmadýðýndan þikayet ediyordu ve 
Altýn Horoz'da geçirdiði saatler içinde 
iþittiklerinin bir rüya mý, yoksa gerçek mi 
olduðunu merak ediyordu.199 

  Prag'a geri döndüðünde Arnold, bu 
karabasana benzer toplantý hakkýnda 
herhangi bir kayýt düþmemiþtir.  Her 
halukârda, kendi hayallerinin insafýna 
terkettiði Bakunin'e hiçbir þey yazmamýþtýr. 
Ama Bakunin, faraziyelerle yaþayamazdý. 
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Þimdi tüm umutlarýnýn merkezi haline 
gelmiþ Prag'da ne olup bittiðini öðrenmesi 
gerekmekteydi. Altýn Horoz'un gediklileri 
arasýnda, Leipzig Konservatuvarýnda müzik 
öðrencisi olan Heimberger adlý (bir 
yurtsever olarak, adýný Lasogorsmi olarak 
Polonyacaya çevirmeye teþebbüs etmiþti) 
genç bir Avusturya Polonyalýsý vardý. 
Bakunin'in sabrý tükenme noktasýna geldiði 
bir sýrada Heimberger, Viyana'daki 
ebeveynlerini ziyaret etmek üzere þehirden 
ayrýlacaðýný duyurdu. Ýþte buna on ikiden 
vurmak denirdi. Bakunin, geleneksel 
gamsýzlýðýyla, Heimberger'i, büyük Bohemya 
giriþiminin sýrlarýna dahil etti ve ondan, 
Viyana'dan dönüþte Prag'da mola verip 
Arnold'un ne yapýp ettiði konusunda 
kendisine bir rapor getirmesini rica etti. 
Heimberger, bu görevi sadakatle yerine 
getirdi. Onun raporuna göre, doðrusu, 
Arnold hiçbir þey yapmamýþtý. Hiçbir zaman 
yýlgýnlýða kapýlmayan Bakunin, kolay etki 
altýna alýnan Heimberger'i, yeni bir devrimci 
örgütü ayaða kaldýrmak ve Arnold'u 
gözetlemek  gibi çifte bir görevle Prag'a bir 
kere daha geri dönmeye ikna etti.200

 

 
 
s. 193 
 
 
Bu, Bakunin'in kafasýndan çýkan, daha 

sonraki yýllarýnda iyice verimli bir hal alan, 
yarý gerçek, yarý hayal o tuhaf gizli 
topluluklar serisinin ilkiydi, Ýtiraf'daki kendi 
anlatýmýnýn baþýnda yapýlan þu alýntý çok 
önemlidir: 

 
Bu cemiyet, birbiriyle iliþkisi olmayan ve üç farklý 
isim altýndaki üç baðýmsýz topluluktan ibaretti: biri 
burjuvalar, biri öðrenciler ve biri de köylüler. Her 
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biri kesin bir hiyararþiye tabiydi ve kayýtsýz þartsýz 
boyun eðmek zorundaydýlar; her biri ayrýntýda ve 
biçimde, planlanan sýnýfýn karakter ve gücüne 
uygundu. Bu topluluklar, az sayýda insanla 
sýnýrlandýrýlmýþtý ve mümkün olduðunca, deneyimli, 
enerjik, etkili, merkezî kontrola kesinlikle itaat 
eden, kitlelerin içinde kaybolmaya yatkýn 
adamlardan oluþuyordu. Bu üç topluluk da üç ya da 
en fazla beþ kiþiden oluþacak merkezî bir komite 
tarafýndan koordine ediliyordu. Merkezî komite, 
ben, Arnold ve seçilecek bir diðer kiþiden 
oluþuyordu... Bu tarzýn, Bohemya'da etkimi 
saðlayacaðýný ve güçlendireceðini umut ediyordum; 
ayný zamanda Arnold'un bilgisi dýþýnda, 
Avusturya'dan kaçtýðýndan beri Viyana'da öðrencilik 
yapan genç bir Alman öðrenciyi, Bohemya 
Almanlarý arasýnda ayný çizgide bir topluluðu 
örgütlemek üzere görevlendirmiþtim, merkez 
komitesinde ben açýkça yer almayacak, gizli yönetici 
olarak komiteyi yönetecektim. Eðer planým 
gerçekleþecek olsaydý, hareketle baðlantýsý olan 
bütün þefler bana baðlý olacaktý ve böylece 
Bohemya'daki devrimin çizdiðim yoldan çýkmamasý 
saðlanmýþ olacaktý.  
 

 Bu, Bakunin'in hayatýnda, hapislik 
döneminden kýsa süre önce ilk kez ortaya 
çýkan megalomani, kibirlilik ve naif 
ikiyüzlülükten oluþan karakteristik bir 
karýþýmdýr. Teoride, mutlak özgürlüðün  en 
büyük savunucusu olup, hem o gün, hem de 
daha sonra komünizmin katý disiplinini en 
acý deyimlerle suçlamaya hazýr olan 
Bakunin, devrimci faaliyetlerinin 
örgütlenmesinde, yalnýz kendi ilkeleriyle 
kesin bir þekilde çeliþen metodlara 
baþvurmakla kalmamýþ, aynı zamanda 
dogmatik ve diktatör Marx'ýn en aþýrý 
tutkularýnýn çok ötesine gitmiþtir. Bu 
tutarsýzlýk, Bakunin'in kafasýnda bir an için 
bile olsa bir sýkýntý yaratmýþ 
görünmemektedir. Takipçilerinden kendi 
iradesine "kayýtsýz þartsýz itaat" talep 
ederken, sosyal ve politik bir ilke olarak 



sýnýrlanmamýþ bir özgürlüðü 
vazedebilmiþtir.201 

 
 
s. 194 
 
 
Hem Ýtiraf'da anahatlarý ortaya konan 

mutlakiyetçilikte, hem de Bakunin'in 
güvenilir ve sorumlu bir ajan atadýktan 
sonra ayný alana ilkinin bilgisi dýþýnda, 
komplonun iplerinin tamamen kendi 
ellerinde olmasýný saðlamak için bir diðerini 
yollamasýnda, insaný gerçekten irkilten, þok 
eden bir þeyler vardýr. Fakat bütün bu 
iþlerin en þaþýrtýcý yönü, gerçek dýþýlýðý, 
tamamen uydurma olmasý, baþýndan itibaren 
büyük bir doðallýkla sürdürülmesidir. 
Bakunin tarafýndan zorlanan aktif liderliðin 
geniþ devrimci giriþimi, þaþkýnlýk içindeki 
Arnold (kazara çok az bilgiye sahipti) 
açýsýndan yalnýzca fantazi dünyasýnda var 
olabilmiþtir. Bakunin'in ve Arnold'un ilk 
üyeleri olduklarý, "üç ya da en fazla beþ 
kiþilik" merkezî komite hiçbir zaman 
atanmamýþ, hiçbir zaman çalýþmamýþtýr. 
Heimberger'in Almanlar arasýnda kurduðu 
paralel örgüt de ayný þekilde ölü doðmuþtur. 
Bohemya'da, bir devrimci hareket ya da daha 
çok böylesi bir dizi hareket mevcuttu. 
Arnold'un, hatta Heimberger'in onlara 
katýlmalarý mümkündü. Fakat bu 
hareketlerin Bakunin'e herhangi bir þey 
borçlu olduðuna ya da onu liderlerinden biri 
olarak tanýdýklarýna iliþkin bir delil yoktur.202

  
Heimberger, muhtemelen Arnold'dan 

daha az duyarlý olsa da, daha coþkulu 
görünüyordu. Arnold'un tersine, her 
halükârda, haberleþmede baþarýlýydý. 
Bakunin'e sýk sýk yazarak, her yerde ona 
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karþý bir hayranlýk ve sempati olduðunu 
söylüyor, Bohemya'ya geldiðinde kendine 
büyük bir karþýlama yapýlacaðýna söz 
veriyordu. Bakunin, bu pohpohlamalara 
dayanamazdý. 1849 Mart'ýnýn baþýnda, 
sakalýný keserek, Anderson adýna bir Ýngiliz 
pasaportu elde edip Prag'a hareket etti. 
Ýnançlý müridleri Straka kardeþler de ya ona 
katýlarak ya da onu takiben Leipzig'den 
Prag'a geldiler.  

 
 
s. 195 
 
 
Bakunin'in Prag'da geçirdiði dört beþ 

gün, tam bir hayal kýrýklýðýydý. "Hýzla 
geliþen bir devrim için gerekli bütün 
elemanlarý" bulsa da, hayalinden yarattýðý 
örgüte iliþkin hiçbir iz yoktu ortalýkta. 
Þurasý açýktý ki - baþarýsýzlýklara karþý daima 
kör olan Bakunin'in dýþýnda herkes 
görebilirdi bunu - Çek devrimcileri, her 
þeyden önce milliyetçiydiler; onlarýn, 
Almanlara ve Macarlara nefreti, demokrasi 
aþklarýndan çok daha önemli bir sürükleyici 
güçtü. Öte yandan, Bakunin, insanî 
özelliklere hiç önem vermezdi. Arnold, çok 
doðal olarak Heimberger'i kýskanmýþtý ve 
aðýr nezleden dolayý evde oturup 
somurtmakla meþguldü. Çek burjuva 
milliyetçiliðinin gerçekten saðlam 
takipçilerinden olan Sabina, hem 
Heimberger'e, hem de Arnold'a karþý 
güvensizlik içindeydi. Bakunin, 
Heimberger'in sözünü ettiði gibi, entrikacý 
programý konusunda sempatiye iliþkin bir 
þey bulamamýþtý ortalýkta; "Prag 
demokratlarýnýn büyük gevezeler olduklarý 
ve tehlikeli giriþimlere katýlmaktansa, boþ 
böbürlenmelere daha çok eðilimli olduklarý" 
sonucuna varmýþtý. Bu konuda o kadar çok 
çene çalmýþlardý ki, Avusturya polisi de dahil 



olmak üzere Prag'ýn yarýsý Bakunin'in orada 
olduðunu öðrenmiþti. Birkaç gün içinde 
kaldýðý yeri dört kere deðiþtirdikten sonra, 
alelâcele Dresden'e döndü, bu kez Straka 
kardeþleri, Bohemya baþkentindeki 
iliþkilerine göz kulak olmalarý için orada 
býraktý ve her zamanki iyimserliðiyle onlara 
malî destek saðlayacaðýna söz verdi.203 

Bakunin'in devrim için duyduðu tutku, 
metresinin sadakatsýzlýðýný öðrendiðinde 
aþký azalacaðýna daha da alevlenen bir 
adamýn tutkusuna benziyordu. Çek 
demokratlarýnýn yetersizliði, yalnýzca onun 
daha da ateþli bir çaba içine girmesine yol 
açtý. Prag'dan dönerken, Dresden'deki 
politik hayatýn Leipzig'den daha aktif ve 
çalkantýlý olduðunu anladý. Ayrýca burasý, 
Bohemya sýnýrýna daha yakýndý. Karargâhýný 
orada kurmaya karar verdi. Mihail Bakunin, 
belirgin bir içgüdüyle, azamî karýþýklýk 
ihtimali olan yerlere doðru sürükleniyordu. 
Dresden'de özgürlüðünün son fýrtýnalý 
aylarýný geçirdi.  

 
 

     *           *           * 
 
 
Bakunin'in, bu zirveden hemen önceki 

tasviri, bir diðer dâhinin kaleminden 
yazýlmýþ haliyle günümüze kalmýþtýr. Prag'a 
gidiþinde Dresden'den  geçerken Bakunin, 
radikal bir haftalýk gazete olan Volksblatt'ýn 
editörü August Röckel'le tanýþtý. Röckel, 
yakýn zamana kadar Devlet Operasýnda 
orkestra þefiydi - bu görevden demokratik 
fikirleri dolayýsýyla kovulmuþ, Slavlara 
sempatisini açýkça ifade etmesi dolayýsýyla 
Bakunin'in kalbini kazanmýþtý. Röckel'in 
evinde Bakunin, Opera'nýn bir diðer orkestra 
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þefi Richard Wagner'le tanýþtý. Devrimin 
yanýsýra Bakunin'i hâlâ derinden etkisi 
altýnda tutan iki þey vardý: Premukhino'nun 
anýlarý ve müzik. Daha ilk karþýlaþmalarýnda 
Bakunin, Wagner'e hayat hikâyesini anlattý. 
Nisan 1849'da, Paskalya öncesi kutsal Pazar 
günü, Wagner, Opera Binasýnda, 
Beethoven'in Dokuzuncu Senfonisini 
yönetirken, o da orada bulunmuþtu. 
Dinlediði konser, Bakunin'i, yýkým yanlýsý 
doktrinde Dokuzuncu Senfoniye özel bir yer 
ayýrmaya sevketti. Wagner'i tebrik etmek 
için yukarý çýktý ve "dünya yanýp kül 
olduðunda tüm yazýlý müzikler mahvolsa da, 
hayatýmýzý tehlikeye atýp bu senfoniyi 
kurtarmalýyýz," diyerek duygularýný ifade 
etti.  

 
 
s. 196 
 
 
Arkadaþlýk derinleþti ve Bakunin, 

Wagner'in evini sürekli ziyaret etmeye 
baþladý. Bakunin, onu, "muhteþem" diye 
nitelendirdiði Uçan Hollandalı‘nın sahne 
açýlýþýnda orkestra þefliði yapmaya davet 
ederek pohpohladý. Minna Wagner, 
misafirlerinin, devasa et ve sosis parçalarýný 
mideye indiriþi, þarabý tatsýz bir meþrubat 
diye reddedip brendiyi bardak bardak 
yutuþu karþýsýnda þok olmuþtu. Kural 
olarak, baþkalarýndansa kendisinden daha 
fazla etkilenen Wagner bile, bu dev, 
etkileyici barbar karþýsýnda kendi 
önemsizliði duygusuna kapýlarak huþu 
içinde onu seyretmiþti.  
 
Otuzla kýrk yaþlarý arasýnda, erkekliðinin 
doruðundaydý. Heybetli bir insandý, üzerinden ilkel 
bir coþku ve güçlülük taþýyordu. Dostlarýmýn 
arasýnda hiçbir zaman onun gibi birisi olmamýþtý. 
Gerçekte, yalnýzca entellektüel insanlar gibi 
görünmeye özen gösteren bir hali yoktu; 



insanlardan sonsuz bir enerji talep ediyordu... Genel 
tartýþma tarzý Sokratik yöntemdi; evsahibinin sert 
divanına uzandýðýnda son derece rahat 
görünüyordu, artýk, her çeþit insandan oluþan 
kalabalýklarla, daldan dala atlayarak, devrimin 
sorunlarý üzerine tartýþabilirdi. Böyle durumlarda 
kaçýnýlmaz olarak argümanlarýn en iyisine sahip 
olurdu. Fikirlerine karþý zafer kazanmak mümkün 
deðildi, fikirlerini sonsuz bir inandýrýcýlýkla ve her 
yönde geliþtirerek, hatta radikalizmin sýnýrlarýný 
sonuna kadar zorlayarak ifade ederdi.204 
 

Bakunin'in özgürlüðünün son hummalý 
haftalarý, bu türden birçok tartýþmayla dolu 
olarak geçti - Polonyalýlar, Çekler ve 
Almanlar, birbiri peþisýra ya da bazen bir 
arada, onun dinleyicileri oldular.  Ýkide bir 
baþka bir yere taþýnýyordu. Önce, 1842'den 
beri tanýdýðý, radikal Drestener Zeitung'un 
editörü Wittig'in yanýnda kaldý; sonra, 
öðrencilere ders vererek sýnýrda bir hayat 
süren eski bir Polonyalý generalin evine 
taþýndý; daha sonra Röckel'le kaldý; 
ardýndan, Slavlara Çaðrý'yý Polonyacaya 
çeviren Andrejmowicz'in evinde oturdu. Hiç 
de gerekmediði halde, kendini çeþitli adlar 
altýnda gizliyordu, kendini bir süre için bir 
İngiliz din adamý olarak da tanýttý. Yalnýzca, 
demokratlarýn toplandýðý kenar köþe cafelere 
ya da köhne evlere gitmekle kalmýyor, bir 
Polonyalý kontesin  ve Eflâk prensinin 
salonlarýnda da boy gösterdiði oluyordu. 
Prensin devrime ilgisi muhtemelen 
platonikti. Ama Bakunin, sosyetenin 
sunduðu güzellikleri asla geri çevirmezdi; 
bazen aristokratlardan borç da alýnabilirdi. 
Bakunin, sürekli açlýk sýnýrýnda yaþýyordu; 
ona bazý ev eþyalarý satýn alan ve Prag'daki 
temsilcileri Strakalara göndermesi için para 
veren bir tek, fedakâr Röckel'di.  

 
 
s. 197 
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Bir enternasyonal devrimci komite 

rüyasýný bir kere daha canlandýrmaya çalýþtý. 
Paris'ten ve Brüksel'den tanýdýðý iki 
Polonyalýya, Kryzanowski ve Heltman'a 
rastladý. Polonya Merkez Komitesine rapor 
vermek üzere, esas yurtlarý olan Galiçya'dan 
Paris'e gitmekteydiler. Bakunin onlarý, 
Bohemya'daki yaklaþan devrimi desteklemek 
için komiteye, Polonyalý delegeler, Polonyalý 
subaylar ve hepsinden önemlisi, Polonya 
parasý yollamalarý acil talebini ulaþtýrmakla 
görevlendirdi. Bayer adlý Macar bir genenal 
buldu, onu da, benzeri bir talebi Kont 
Teleki'ye ulaþtýrmak üzere gönderdi. Ancak 
bu tutkulu planlardan hiçbir þey çýkmadý. 
Kryzanowski ve Heltman, Paris'ten elleri boþ 
dönmekle kalmadýlar, ayný zamanda 
kendilerini, Bakunin'in üstünde, Slav 
devriminin patronlarý ve yöneticileri ilân 
etmeye beklenmedik bir gönüllülük 
gösterdiler; böylece Bakunin'le haddini 
bilmez Polonyalýlar arasýnda sürekli bir 
soðukluk meydana geldi.205 

Fakat Bakunin'in gözü hâlâ Prag'daydý. 
1849'un Nisan ayý boyunca temsilciler, 
Saksonya ile Bohemya arasýnda mekik 
dokudular. Coþkulu Heimberger, Dresden'e 
geri döndü ve muhtemelen Prag'daki 
Polonyalý arkadaþýnýn sýrlarýný tevdi etmek 
üzere Bakunin'le birlikte Röckel'in evinde 
kaldý. Derken, Gustav Straka ve ardýndan da, 
önceki yýl Bakunin'in ilk kez Prag 
Kongresinde tanýþtýðý öðrenci Joseph Fric 
geldiler. Haziran ayaklanmasýnýn 
baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýndan sonra Fric, 
Prag'daki en aktif ve aþýrý devrimci topluluk 
olan küçük bir öðrenci kardeþliði grubu 
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örgütlemiþti. Arnold'a güvenmemesi için her 
nedene sahip olan ve Starakalarýn 
yeteneðine güvenmeyen Bakunin, Fric'i 
coþkuyla karþýladý. Devrimcilerin küçük ve 
seçilmiþ bir kolordu oluþturmasý fikri ona 
çekici geliyordu, Fric, Çek demokratlarýnýn 
içinde sonsuz saygýyý hak eden tek kiþiydi. 
Ama Fric bile, Bohemya'da devrimi 
gerçekleþtiremedi. Çek burjuvazisi, 
milliyetçiliðin ve demokrasinin talepleri 
arasýnda bölünmüþtü; Fric, Arnold ve Sabina 
arasýndaki karþýlýklý kýskançlýklar, 
Bakunin'in hedefleri açýsýndan ölümcül 
sonuçlar doðuruyordu. Prag uðursuz bir 
sessizlik içinde kaldý. Dresden ise, ölmekte 
olan Alman devriminin son çýrpýnýþýna 
tanýklýk ediyordu.  

 
 
                                                                                      

                   *         *         * 
 

 
s. 198 
 
 
Slav devrimi konusundaki hayalî 

entrikasýna balýklama dalan Bakunin, tipik 
bir þekilde, burnunun dibinde olup bitenlere 
kayýtsýz kaldý. Saksonya demokratlarý 
arasýnda çok az arkadaþý vardý. Cömert ve 
fedakâr Röckel çabucak yakýn arkadaþý 
olmuþtu. Ancak Bakunin, Röckel'i Slav 
entrikalarýna katarken, Röckel onu 
Almanlara itekleyemiyordu. Bakunin, Wittig 
aracýlýðýyla, Dresdener Zeitung'un 
sütunlarýnda boy göstermeye hazýr bir 
durumdaydý; Nisan ayýnda, daha önce sözü 
edilen ve daha sonra onun "Slavlara ikinci 
Çaðrý" diye atýfta bulunduðu, Çekleri 
Macaristan'da Rusya'yla iþbirliðine karþý 
uyaran bir manifesto olan Rusya'nýn 



Koþullarý adlý makale burada yayýmlandý. 
Fakat, Dresdener Zeitung'daki, normal 
olarak Bakunin'in kaleminden çýktýðý ya da 
onun verdiði ilhamla yazýldýðý düþünülen ne 
bu makale, ne de diðerleri, o günlerde 
doruðuna ulaþan, Sakson demokratlarýyla 
kraliyet iktidarý arasýndaki mücadeleye 
herhangi bir ilgi göstermiþtir. Þurasý bir 
gerçektir ki, Bakunin, Wittig, D'Ester, 
Frankfurt Meclisinden bir delege ve iki 
Polonyalý, Kryzanowski ve Heltman'ýn 
katýldýklarý ve Almanya çapýnda 
Polonyalýlarýn yardýmýyla baþlatýlacak 
devrimin eþgüdümünün tartýþýldýðý 1 Mayýs 
1849'daki toplantýda hazýr bulunmuþtur. 
Fakat, bu toplantýnýn iki gün sonra 
Dresden'de patlak veren ayaklanmaya 
herhangi bir etkide bulunduðunu düþünmek 
için bir neden yoktur. 3 Mayýs günü, ilk 
barikatlar kurulup, ilk silahlar sýkýldýðýnda 
Bakunin, Malta'ya gitmekte olan Eflâklý 
arkadaþý, Prens Ghika'yla birlikte Dresden'i 
terketmeyi planlamaktaydý. Fakat her 
zamanki gibi, Bakunin'in parasý yoktu ve 
Ghika'da da bu sefer, ona verebileceði birkaç 
talerden fazla para bulunmuyordu, bu 
yüzden yalnýz baþýna yola çýktý.206 

 
 
 
s.199 
 
 
 
Dresden'deki ayaklanmaya yol açan 

konu, Bakunin'e çekici gelecek bir þey 
deðildi. Hakir görülen Frankfurt'taki Ulusal 
Meclis, aylarca uðraþtýktan sonra, Almanya 
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için federal bir anayasa yapmýþtý. Sakson 
Dieti bu anayasayý oylayarak kabul etmiþti. 
Saksonya Kralýnýn, daha geniþ Alman 
eyaletlerinin çoðunun baþýnda bulunan 
krallar gibi, Frankfurt'la baþý hoþ deðildi; 28 
Nisan 1849'da, Diet'e iþten el çektirmiþti. 
Bundan sonraki günlerde gittikçe büyüyen 
halk nümayiþleri meydana geldi. Sakson 
ordusu, büyük bir gücün Schleswig-
Holstein'e gönderilmesi yüzünden 
zayýflamýþtý; 3 Mayýs günü sokaklarda 
barikatlar kurulmaya baþlayýnca isyancýlarýn 
üzerine Sivil Muhafýzlar sevkedildi. 
Tersaneye yapýlan bir saldýrý giriþimi askerî 
birlikler tarafýndan önlendi. Askerî birlikler, 
kalabalýðýn üzerine ateþ açtýlar. On beþ kiþi 
hayatýný kaybetti ve isyan iyice yayýldý. 
Geceleyin kraliyet ailesi, Dresten'den yirmi 
mil uzaklýktaki Elbe nehri üzerinde bulunan 
bir kale olan Königstein'e kaçtý. Ertesi gün, 
Belediye binasýnýn balkonundan, üç 
demokrat, Tzschirney, Todt ve Heubner'den 
oluþan geçici bir hükümet ilân edildi.  

Geçici hükümetin kompozisyonu, 
ayaklanmanýn arkasýndaki gücün doðasý 
hakkýnda gerekli ipuçlarýný vermektedir. Üç 
üyeden yalnýzca, Ýkinci Meclisin baþkan 
yardýmcýsý Tzschirner'in, bazý demagojik 
yeteneklere sahip aþýrý bir radikal olduðu 
tahmin edilebilir. Heubner ve Hold, 
burjuvazinin tipik temsilcileri - pan-Alman 
ve anayasal reformcuydular. Onlar, kraliyet 
imtiyazlarýnýn istismarcýlýðýndan ve 
Frankfurt anayasasýnýn hakir görülerek 
reddedilmesinden rahatsýzdýlar. Ama 
devrimci deðillerdi. Ne sosyal programlarý, 
ne de Mihail Bakunin'in esinlediði yýkýma 
iliþkin mistik taleple bir iliþkileri vardý. 
Dresden'in burjuvalarý, proletarya ile ittifak 
halinde, kendilerini aniden ve beklenmedik 
bir þekilde otoritenin koltuðunda oturur 
buldular. Ancak, ele geçirdikleri iktidarý 



nasýl kullanacaklarý konusunda bir nosyona 
sahip deðillerdi.  

 
 
s. 200 
 
 
Bakunin'in bu geliþmelere ilk tepkisi, 

küçümseyici bir kayýtsýzlýktý. Alman ulusal 
birliði davasýna ya da Frankfurt Anayasasýna 
en ufak bir ilgi duymuyordu. Tzchirner'le 
geçen birkaç hafta içinde buluþup defalarca 
baþ baþa sohbet etmiþ, ama hakkýnda çok 
fazla fikir edinememiþti. Todt'u þahsen 
tanýyordu, ama onunla herhangi bir politik 
iliþkisi olmamýþtý. Heubner'i ise hayatýnda 
hiç görmemiþti. 4 Mayýs sabahý, sokakta 
Richard Wagner'e rastladýðýnda, olaylara 
katýlmak yönünde bir düþüncesi yoktu. 
Wagner, Belediye Binasýna, ne olup bittiðine 
bakmaya gidiyordu, Bakunin de ona katýldý. 
Geçici hükümet yeni ilân edilmiþti ve 
Tzschirner, coþkulu kalabalýða yüksek 
perdeden nutuk çekmekteydi. Ortam, 
Bakunin'in niyetleri için oldukça elveriþliydi. 
Havada devrim kokusu vardý ve Bakunin, 
her zamanki coþkusuna kapýlýp gitmiþti. 
Coþkusunu kýsýtlayan tek þey, nasýl önderlik 
edileceðini bilmeyen liderlerin acýklý 
durumuydu. Belediye binasýna girmek için 
kalabalýðýn arasýnda kendine yol açtý ve 
geçici hükümete, devrimin yönetilmesi 
konusunda tavsiyelerde bulunmaya 
baþladý.207 

Bu tavsiyeler kayda geçtiði gibi, bugüne 
de kalmýþtýr. Ýsyaný bastýracak yeterli askerî 
birliði sahip olmayan Sakson otoriteleri 
herhangi bir saldýrýda bulunmaktan çekinip 
Prusya'dan takviye istemiþti. Bu takviyenin 
yollanacaðýna hiç kuþku yoktu. Bakunin, 
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Tzschirner ve arkadaþlarýna, ayaklanmanýn 
kaderinin, nutuk ve müzakerelere deðil, top 
ve gülleye baðlý olduðunu söyledi ve 
onlardan, bütün enerjilerini, kendi 
tasarruflarý altýnda askerî güçlerin 
örgütlenmesine tahsis etmelerini rica etti. 
Bu, Yunan ordusundan bir albay olan, 
Heinze adlý, ipe sapa gelmez bir maceracýnýn 
komutasý altýnda yapýlacaktý. Bakunin, 
Heinze'ye güvenmiyordu. Askerî kumanda 
için gereken donanýma sahip olanlarýn 
yalnýzca Polonyalýlar olduðu konusunda 
kesin bir inanca sahipti; þehrin kulüp ve 
cafelerinde Polonyalý subay bulmak üzere 
her tarafý kolaçan etmeye baþladý. 
Araþtýrmalarý bir süre ürün vermedi. Ertesi 
sabah, 5 Mayýs'da, Belediye Binasýnda, hem 
Prusya, hem de Polonya ordusunda hizmet 
görmüþ Heltman'la ve onun yanýndan hiç 
ayrýlmayan, askerî kalitesi daha kuþkulu 
Kryzanowski'yle birlikte yeniden boy 
gösterdi. Bu üçü, Belediye Binasýndaki 
Belediye Meclisinde bir masaya oturdular, 
önlerine Dresden'in haritasýný açtýlar ve 
geçici hükümete askerî danýþmanlar olarak 
hizmet etmeye baþladýlar. Kuþkucu 
Polonyalýlar, iþe baþlarken, "olaylarýn tersine 
dönmesi halinde" kaçabilmeleri için 
kendilerine pasaport ve para saðlanmasýný 
da þart koþmuþlardý.208 

 
 
s.201 
 
 
Bu tedbir zamansýz deðildi. Ayný akþam, 

ilk Prusya birlikleri, Dresden'in varoþlarýna 
ulaþmýþtý. Tren yollarýnýn tahrip edilmesi,  
birkaç saat gecikmelerine yol açmýþtý. Askerî 
danýþmanlar, isyancýlarýn elinde bulunan 
birkaç topun nereye taþýnacaðýný 
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haritalarýnýn üzerinde dikkatle iþaretlediler. 
Fakat savunma planlarýnda bundan öteye 
çok fazla bir þey yapýlacak gibi 
görünmüyordu. Bakunin'in, Prusyalýlarýn, 
pitoreks efsane dünyasýna ait "Rafael'in 
üzerine ateþ edemeyecek kadar kültürlü" 
olduklarý gerekçesiyle, barikatlarýn üzerine 
Azize Meryem tablosunun asýlmasýný 
önerdiði hikâye edilir. Baþ komutan ve 
askerî danýþmanlar arasýnda kaçýnýlmaz 
olarak kýskançlýk baþ gösterdi; baþ komutan, 
operasyon için danýþmanlar tarafýndan 
tavsiye edilen adamlarý reddetti. Ýtiraf'ta, 
Bakunin, Heinze'nin bir hain olduðunu net 
bir þekilde ileri sürer ve onun, sonradan 
Sakson Hükümeti tarafýndan suçlanýp 
hapsedilmesi konusundaki þaþkýnlýðýný ifade 
eder. Bu atmosferde, umutsuz durum, daha 
da umutsuz hale gelmekteydi.209 

6 Mayýs Pazar günü, bütün tarafsýz 
gözlemcilere göre, davanýn kaybedildiði net 
bir þekilde ortaya çýkmýþtý. Ýki Polonyalý, 
beklenen sonuca vardýlar, para ve 
pasaportlarýný alýp toz oldular. Tzscherner ve 
Todt da Belediye Binasýný ayný sýrada 
terkettiler; daha sonradan yeniden ortaya 
çýksalar da, geçici hükümetin morali fena 
halde sarsýlmýþtý. Ufukta yenilgi 
gözüküyordu. Yalnýzca Heubner, tersi bir 
tutum içindeydi, korkusuzca barikatlarý 
dolaþtý, isyancýlara konuþmalar yaparak 
onlarý cesaretlendirdi. Bakunin de ona 
katýldý, ancak konuþma yapmaktan imtina 
etti. Zaten baðýrmaktan sesi kýsýlmýþtý.210 
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Bakunin'in, 6 Mayýs günü ve onu takip 
eden iki gün kaçýp kendini kurtarmaya 
çalýþmadýðý kesindir. Hedefleri onu hiç 
ilgilendirmeyen, baþarýlý olacaðýna asla 
inanmadýðý, ne planladýðý, ne de onayladýðý 
bir ayaklanmaya, kazara ve neredeyse 
gönülsüzce katýlmýþtý. Ayaklanmada resmî 
bir rolü yoktu ve isyanla iliþkili herhangi 
birine karþý bir yükümlülüðü söz konusu 
deðildi. O zaman, hemen hemen 
yakalanmasý kesin olan bir durumda neden 
orada kalmayý tercih etmiþti? Buna Ýtiraf'da 
verdiði yanýtýn samimi olduðu açýktýr. 
Kalmýþtý, çünkü Heubner'i öyle yüzüstü 
býrakamazdý. Todt ve Tzschirner tarafýndan 
açýkça terkedilen Heubner, "mezbahaya 
götürülen bir koyun"dan farksýzdý. Dresden 
ayaklanmasý, artýk onun iþi olmaktan çok, 
Bakunin'in iþi haline gelmiþti. Ordular 
arasýndaki bu çatýþma, duygusal anayasal 
liberal Heubner için fazlasýyla ciddi bir 
durumdu, oysa bu, evrensel yýkýmýn havarisi 
Bakunin için önemsiz bir þeydi. Ama bir kere 
ayaklanmanýn içine girip, barikatlardaki 
kahraman isyancýlarýn arasýna katýlýnca 
Heubner görevini býrakýp kaçmamýþtý; o 
zaman Bakunin de onu terketmeyecekti. Ýþte 
bu, Bakunin'in saf Don Kiþotizmi ayaða 
kaldýrdýðý bir andý. Ölüm riskini göze aldý - 
hayatýnýn on yýldan fazlasýný adadýðý - Slav 
devrimi için deðil, hatta Dresden 
burjuvazisinin isyaný için de deðil, bunu, bir 
hafta evvel çok az tanýdýðý, mizaç ve inanç 
olarak ona yabancý, ama yiðitliði ile 
hayranlýðýný kazanan, umutsuz durumu 
yüreðine dokunan birisi için yaptý.211

 

 
 

       *          *         * 
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Ayaklanmanýn son günlerindeki olaylar 
bilinen sonuca doðru ilerlerken, birbirini 
izleyen birçok aþamadan geçti. Bakunin 
kendini, umutsuz bir giriþimin lideri 
konumunda buldu; bu süre içinde, "ne 
uyudu, ne yedi, ne içti, hatta ne de sigara 
içti." 6 Mayýs günü, isyancýlar, Bakunin'in, 
birkaç hafta önce, Wagner'in orkestra 
þefliðini yaptýðý Dokuzuncu Senfoniyi 
dinlediði Opera Binasýný ateþe verdiler. 
Yangýn, binanýn yanýnda bulunan Zwinger'e 
yayýldý ve orada bulunan doðal tarih 
koleksiyonunu kül etti. Bu eylemden 
Bakunin'in kiþisel olarak sorumlu olduðunu 
gösteren herhangi bir delil yoktur. Fakat 
sonradan, bu yabancý ajitatöre karþý 
önyargýyý körüklemek istediklerinde, þehri 
ateþe vermeye iliþkin bir komplo onun 
üzerine yýkýldý. Sakson ve Prusya askerî 
birlikleri, yavaþ yavaþ, ancak emin adýmlarla 
þehre sýzdýlar. 8 Mayýs'ta Heinze tutuklandý. 
O belki de þanslýydý; çünkü göðüs göðüse 
sürdürülen çarpýþmalar gittikçe daha sert 
bir hal alýyordu, acýma diye bir þey yoktu ve 
ele geçirilen isyancýlar anýnda kurþuna 
dizilip Elbe nehrine atýlýyordu. Örgütlü 
direniþ kýsa sürede sonuna geldi ve Bakunin, 
hayatta kalanlara, kendileri de içinde olmak 
üzere, kalan patlayýcýlarla Belediye Binasýný 
havaya uçurmayý önerdi. Ayný gece, genel 
ricat emri verildi, geçici hükümetin, yirmi 
mil uzaktaki, Heubner'in evinin bulunduðu 
Freiberg'e çekildiði duyuruldu. 9 Mayýs 
sabahýnýn erken saatlerinde, liderler sessizce 
þehri terkettiler.212
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Ertesi gün, Dresden'i, isyanýn en yüksek 
noktasýnda terkeden Wagner, Bakunin, 
Heubner ve kiralanmýþ bir arabayý Freiberg'e 
süren Martin adlý posta görevlisine rastladý. 
Wagner onlara, henüz her þeyin 
kaybedilmediðini söyledi. Büyük bir 
endüstriyel nüfusun yaþadýðý Chemnitz 
onlardan yanaydý ve ayaklanma orada 
sürdürülebilirdi. Buna inanmak oldukça 
zordu. Ama, umutsuzlukla bir saman çöpüne 
bile tutunacak bir ruh hali içindeydiler; 
dizginlenmesi mümkün olmayan Bakunin'in, 
Heubner ve Wagner'e, her çeþit hükümetin 
boþ olduðu yönünde nutuklar attýðý 
Freiberg'de kýsa bir süre soluklandýktan 
sonra, Chemnitz'e gitmeye karar verdiler. 
Wagner, karýsýyla birlikte acilen Weimar'a, 
oradan da Ýsviçre'ye gitmek üzere yola 
çýktý.213
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O anda, Bakunin'in dünya malý, geçici 

hükümetin çeþitli mühürlerinden, 13 taler 
tutarýnda para ve bir mektup yýðýnýndan 
ibaretti. Diðer yoldaþlarý da ondan daha iyi 
durumda sayýlmazdý. Onlarý Chemnitz'e 
getiren, herhangi bir düþünülmüþ plandan 
çok, umutsuzluktu; son umutlarý da -
endüstriyel proletarya- boþ çýktý. Þehirde 
devrime iliþkin hiçbir iþaret yoktu. Belediye 
baþkanýndan da umut yoktu. 9 Mayýs'ý 10 
Mayýs 1849'a baðlayan gece, Bakunin, 
Heubner ve diðer potansiyel kargaþalýk 
yanlýlarý yataklarýndayken tutuklandýlar. 
Özel bir ön uyarý yapýlmadý ya da zor 
kullanýlmadý; Bakunin, sonradan, kendisini 
yakalamaya gelenlerden ne kadar kolay 
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kurtulabileceðini hatýrlamýþtýr. Son hafta 
harcadýðý insanüstü çaba sonucunda fizikî 
açýdan ve moral olarak bitkin düþmüþtü. 
Bundan sonra ne olacaðý umurunda bile 
deðildi, yalnýzca uyumak istiyordu. 
Direnmeksizin teslim oldu.214 
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                     III.   
         Kitap  
 
                            
         Diri Diri    
      Gömülmek 
 
 
 
"Sonsuza kadar kendi baþýna kalmak 

zorunda olmaktan daha umutsuz bir þey 
yoktur... Ýnsan, ancak baþkalarýndan oluþan 
toplumla ve baþkalarýnýn yardýmýyla bir þey 
olabilir." 

 
BAKUNÝN 
        Matilda Lindenberg'e (evlenmeden 

önceki adıyla Reichel) 
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(Ýlkbahar 1850) 
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                    16. Bölüm  
 
 
     Saksonya, Avustralya  
 
 
 
Bakunin ve Heubner, diðer 

mahkûmlarla birlikte, Altenburg'daki en 
yakýn garnizona teslim edildiler. Durumdan 
telgrafla haberdar edilen Sakson otoriteleri, 
onlarý alýp getirmeleri için, bir teðmen ve 
altý adam gönderdiler; 10 Mayýs 1849 günü 
öðleden sonra, esirler, Dresden'e geri 
getirildiler. Þehrin eski hapishanesinde 
kaldýlar onbeþ gün. Fakat burasý çok 
sayýdaki isyancýyý barýndýracak durumda 
deðildi, Bakunin gibi önemli bir mahkûmun 
bile ayrý bir yere konmasý olanaðýndan 
yoksundu; Bakunin, burada, Dördüncü 
Katmanýn (yani proletaryanýn), Üçüncü 
Katman (yani burjuvazi) tarafýndan 
aldatýldýðý ve ihanete uðradýðýndan yakýnan 
Kürnberger adlý Avusturyalý bir demokratla, 
kýsa bir süre için ayný hücreyi paylaþtý. Gerçi 
bu rastgele düzenlemelerin otoriteleri uzun 
süre tatmin etmesi beklenemezdi. Mayýs ayý 
sona ermeden, Bakunin ve diðer elebaþýlar, 
þehrin dýþýnda bulunan süvari kýþlasýna 
gönderildiler.215 

                                        
215
 Pfitzner, Bakuninstudien, ss. 196-7; Nikolayevsky, 

Katorga i Ssylka (1930), Nos. 8-9, ss. 113, 120.  



Ancak, süvari kýþlasý da, tehlikeli politik 
mahkûmlarýn uzun süre tutuklu kalmasý 
açýsýndan elveriþli deðildi. Muhafýzlar nöbet 
tuttuðu halde, þehirdeki sempatizanlarla 
gizli haberleþmek için pek çok olanak vardý. 
Açýlan soruþturmanýn aylar süreceði belliydi, 
daha güvenlikli ve sürekli yerlerin 
bulunmasý gerekiyordu. 28 Aðustos'u 29'una 
baðlayan gece, Bakunin, Heubner ve Röckel, 
gece yarýsýný biraz geçe, prangalarýndan 
çözülüp Dresden'den dýþarý çýkarýldýlar. Her 
biri, iki silahlý muhafýzýn eþliðinde ayrý ayrý 
arabalara bindirildiler, onlara bir süvari 
birliði eþlik etti. Bu olaðanüstü önlemlere 
deðecek hiçbir þey olmadý, sabah 6'dan kýsa 
süre önce Königstein kalebentine kondular - 
burasý, Kralýn, ayaklanmanýn o endiþe dolu 
günlerinde sýðýndýðý yerdi. Burada, Bakunin, 
Alman topraklarýndaki son dokuz ayýný 
geçirecekti.216

 

 
 
s. 208 
 
 
 Königstein'in maddî koþullarý, 

Bakunin'in uzun süreli mapusluðunun diðer 
dönemlerine göre daha iyiydi. Temiz, sýcak, 
aydýnlýk bir odasý vardý; - kalebentde 
kalanlarýn pek seyrek yararlandýklarý bir 
avantaj olarak - odasýndan gökyüzünü 
görebiliyordu. Kalebentin geniþ alanýnda 
günlük egzerzisini yapýyor ve bu muazzam 
yükseklikten, "Sakson Ýsviçresi'nin" kýrsal 
güzelliðini hayranlýkla seyrediyordu. Bu 
yürüyüþleri sýrasýnda, süngülü iki askere 
zincirleniyordu. Königstein'den kaçmak 
kesinlikle imkânsýzdý, bu zincirler, ne kadar 
inceden inceye tedbir alýndýðýný 
gösteriyordu. Belki de Bakunin, tecrit hayatý 
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sýrasýnda, bu zincirlerin, tek tek bireyleri, 
bir bütün olarak insanlýða baðlayan 
görünmeyen zincirleri sembolize ettiðini 
düþünmüþtür. Bunun dýþýnda, kendisine 
insanca davranýlýyordu, "insanýn 
arzulayabileceði her þey mevcut"tu. Ýstediði 
kadar puro içebiliyordu; bir ay içinde, içmesi 
için 1600 puro verilmiþti. Kitap alabiliyordu 
- gerçi görevli subay, kalebente þifreli 
mesajlarýn girmesini önlemek için her 
sayfayý inceden inceye gözden geçiriyordu. 
Mektuplarý bazen olaðanüstü gecikmeyle 
gelse de mektup alabiliyor ve yazabiliyordu. 
Bakunin kendisini, masumiyetini korumak 
için mektuplarý ebeveynleri tarafýndan 
titizlikle gözden geçirilen on beþ yaþýndaki 
bir kýz gibi hissediyordu.  

Bakunin'in hapishane hayatýnýn bu 
lüksleri, arkadaþlarýnýn fedakârlýðýna 
baðlýydý. Þimdi onun, arkadaþlarýný baðýþ 
toplamak için sýkýþtýrmaya her zamankinden 
daha fazla ihtiyacý vardý. Adolf Reichel‘den, 
en düzenli mektuplaþtýðý Reichel'in kýz 
kardeþi Matilda‘dan ve Alexander Herzen'den 
olumlu yanýtlar almýþtý. Emma Herwegh, 
100 frank yollamýþtý. Sakson yetkililer 
tarafýndan Bakunin'in savunmasýna memur 
edilen avukat Franz Otto, malî sorumlu 
olarak, kitap, puro ve diðer ufak tefek 
ihtiyaçlarý satýn almýþ, diðer kaynaklardan 
baðýþ gelmediði zaman, bu ihtiyaçlarýn 
parasýný kendi cebinden ödemiþti. Bakunin 
kendini, "masraflarý avukatý tarafýndan 
ödenen müvekkil" olmak gibi tuhaf bir 
pozisyonda bulmuþtu. Koethen ve Leipzig 
demokratlarý önemli katkýlarda bulundular, 
fakat adlarýný bildirmemeyi tercih ettiler. 
Diðer yandan, Kont Skorzewski, kaçamak 
bir cevap verip, "Polonyalý saðlamlýðý ve 
minnettarlýðý" konusundaki alaycý yorumu 
akla getirdi. Bütün hedefi, Polonya'yý restore 
etmek ve Almanya'dan kopmak olan 
birisinin, ihtiyaç duyduðunda esas olarak 



Almanlara minnettar kalmasý tuhaf bir 
durumdu.217 
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Hâlâ Prag'daki Savaþ Bakanlýðýnda 

korunmakta olan, Bakunin'in küçük, fakat 
okunaklý elyazýsýyla doldurulmuþ sarý 
müsvedde kâðýtlarýndan oluþan kalýn tomar, 
onun, 1849 sonbaharýndaki hedefsiz 
çalýþmalarýna tanýklýk etmektedir. 
Königstein'deyken ilk istediði þeyler, bir 
Ýngilizce sözlük, gramer kitabý ve Ýngilizce 
ders kitabý olmuþtur; Ýngilizce kompozisyon 
yazmakta gösterdiði olaðanüstü çabalar hâlâ 
okunabilir durumdadýr. Fakat zaman içinde, 
matematik, Ýngilizceden daha fazla 
uyuþturucu etkiye sahip olduðunu 
göstermiþtir. Sayfalar, cebir ve 
triegonometri hesaplarýyla doldurulmuþtur. 
"Çarpým cetveline gerek duyulmaksýzýn 
ondalýk kesirlerin çarpýmý ve iþlemlere 
devam etme" konusunda yeni bir sistem icat 
etmiþtir. Bu iþlemlerin arasýna, 
okuduklarýndan bazý parçalar, seyrek olarak 
hayatýna iliþkin olaylar, saðlýk durumuna 
iliþkin notlar (Kasým'da kabýzlýk nedeniyle 
doktora çýkmýþtýr), daha da seyrek olarak 
duygularý hakkýnda bir þeyler 
serpiþtirmiþtir. Bu dönemde ona yollanan 
kitaplar arasýnda, Schlegel'in çevirisiyle 
Shakespeare (Romeo ve Juliet'e iliþkin notlar 
düþmüþtür), Don Kişot ve Wieland'ýn þiirleri 
vardýr. Ardýndan Fransýz tarihine yönelmiþ 
ve Thiers'in Consulate'ýnýn dört cildini, 
Goizot ve Lamartine'nin tarih kitaplarýný 
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sipariþ etmiþ, bu katý yiyeceði, anýlarla ve 
seyahat kitaplarýyla çeþitlendirmiþtir.218 

Ancak matematik ve tarih, hayatýn 
yerini tutamazdý. Bakunin, hiçbir zaman 
öðrenmeye yatkýn bir insan olmamýþtý. Bilgi 
konusundaki bu kararlý, fakat yarým gönüllü 
adanmýþlýk, düþüncenin sonu gelmez akýþýný 
kesintiye uðratmak, kalebentin saatinin her 
on beþ dakikada bir vuruþunu dinlemekten, 
onun için hiç gerekli olmayan, dokuz 
buçukta borazanýn çalmasýyla ýþýklarýn 
sönmesinden kendini kurtarmak için 
cesurca bir giriþimden baþka bir þey deðildi. 
Königstein'de özgür ve düzenlenmemiþ tek 
þey düþünmekti ve düþünceleri, uykuya 
dalýncaya kadar "bütün dünyayý 
arþýnlýyor"du. Ama hayat bu deðildi. 
Descartes'in ünlü aforizmasýyla acýyla alay 
eden Bakunin, kendisini, "yalnýzca düþünen, 
yani, yaþamayan bir yaratýk" olarak 
tanýmlýyordu. Zaman zaman korkunç bir 
umutsuzluða düþüyor, "þu dünya yüzünde 
sevdiði ve ihtiyaç duyduðu tek bir varlýk " 
olmadýðýný açýklýyordu. Tam bir tecrit 
içindeydi. Tecrit duygusu, dýþ dünyada ne 
olup bittiðini bilmemenin verdiði ýzdýrapla 
daha da þiddetli hale geliyordu - o dünya ki, 
hâlâ çok yakýndaydý ve daha birkaç ay önce 
orada önemli bir rol oynuyordu. Bu noktada 
yaptýðý ýsrarlý baþvurular karþýsýnda 
yetkililer saðýrdý. Tutuklandýðýndan beri 
basýlý gazeteler kesinlikle yasaktý; Otto, 
1848'in ilk çeyreðine ait, Augsburger 
Allgemenie Zeitung'un eski bir dosyasýný 
yolladýðýnda ona minnettar kalmýþtý.219 
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Gittikçe büyüyen uyuþukluðu, kendi 

savunmasýný yapmaya kadar uzanýyordu. 
Tutuklanmasýnýn hemen ardýndan baþlatýlan 
ön soruþturma, Königsten'e büyük bir 
komisyon gelmeden önce yeniden 
baþlatýlmýþtý. Bu soruþturma, gerçek Alman 
mükemmeliyetçiliðiyle yürütülüyordu. Bu 
tahkikat, suçlunun geçmiþ iki yýldaki 
yaþamýný da içeriyordu ve onun tanýdýðý 
topluluktaki herkesi ya da kuþku altýnda 
olanlarý da ihmal etmiyordu. Tahkikat 
sırasında, tam ayaklanma tarihinde orada 
olup olmadýðýna, Belediye Baþkaný Herr 
Pfotenhauer'i yakasýndan tutup Belediye 
Binasýndan dýþarý atýp atmadýðýna - suçlama 
olarak kabul edilmesi mümkün, ama 
hatýrlanmasý mümkün olmayan bir olay - 
iliþkin sorularýn araþtýrýlmasý da 
unutulmuyordu. Bir tanýk, mahkûmun, 
barikatlarda isyancýlarý þiddete kýþkýrttýðý, 
bir diðeri, özel bir evin havaya uçurulmasý 
konusunda uyarý yapýldýðýnda, Bakunin'in, 
kararlý bir þekilde, "hepsi birden uçup gitse 
iyi olur" diye yanýt verdiði yönünde ifadeler 
vermiþlerdir. Bakunin, suçlamalarýn çoðunu 
kesin olarak kabul etmemiþtir. Diðer 
sorularý yanýtlamayý, arkadaþlarýný ele 
veremeyeceði gerekçesiyle reddetmiþtir. 
Fakat, tekzip edilmesi mümkün olmayan 
apaçýk deliller de vardý ortada. Þikayet 
etmedi. Komisyonla yaptýðý uzun düellolar 
sonucunda tecritten kurtuldu. 20 Ekim'deki 
son oturumdan sonra günlüðüne, "bana 
karþý insanlýkla dolu olan komisyona elveda 
demek gerçekten dokunaklý," diye 
yazmýþtý.220 
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Avukatýna iddianamenin resmen teblið 

edilmesinden dört gün sonra, sanýða yazýlý 
savunma hazýrlamak için üç hafta zaman 
tanýndý. Fakat uzun süren tahkikat, 
Bakunin'in bütün ilgisini tüketmiþti. 
Çalýþmaya yoğunlaşamıyordu. Kendisine 
gazete verilmemesini bahane etti ve 12 
Kasým'da, üç haftalýk sürenin dolmasýnýn 
arifesinde, Otto'ya, "kendi savunmasýný 
yazma fikri"nden vazgeçmesi gerektiðini 
yazdý. Vefalý Otto, çalýþmayý yoluna koymak 
için on beþ günlük bir süre daha kazandý ve 
26 Kasým'da kendi savunmasýný teslim etti. 
Bu savunma esas olarak hukukî temele 
dayanýyordu. Savunma, sanýðýn Sakson 
tebasý olmadýðýndan ihanetle 
suçlanamayacaðýný ve yargýlandýðý kanun 
maddesine göre suçlu bulunsa bile alacaðý 
maksimum cezanýn iki yýlla dört yýl arasýnda 
olacaðýný ileri sürüyordu. Fakat durum, 
baþýndan itibaren umutsuzdu. 14 Ocak 1850 
günü, Mahkeme, Bakunin, Heubner ve 
Röckel'i suçlu bulup idama mahkûm etti.221  

Her üç sanýðýn da temyize baþvurma 
haklarý vardý. Bu kez Bakunin, kendini 
"kapalý bir mahkemenin" önünde 
savunmanýn boþunalýðýna hâlâ inanmasýna 
raðmen, kaleme kâðýda sarýldý ve Otto'ya 
hitaben, ona yazacaðý temyiz dilekçesinde 
rehberlik edecek bir "politik itiraf" kaleme 
aldý. Fakat Bakunin, her zamanki gibi 
günlük realiteden uzaktý, tepesinde asýlý 
kaderi bilinçli olarak baþka yöne sevketmek 
mümkün deðildi ve kendisine uygulanan 
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resmî iþlemler bu tür þeylerden 
etkilenmezdi.  Kendisinin yazdýðý gibi, bu 
mektup, boyutlarý büyümüþ bir risaleydi. 
Hapishaneyi, iddianameyi ve cezayý unutmuþ 
ve normal politik propagantistlik rolünü 
yeniden oynamaya baþlamýþtý. Rusya'nýn 
durumunu Büyük Petro'dan baþlayýp 
zamanýna kadar gözden geçiriyor, yaklaþan 
bir köylü devrimi kehanetinde bulunuyordu. 
Rusya, diyordu, özgürlüðün yeminli 
düþmaný olarak, Avusturya'da doðal 
müttefikini bulmuþtur. Belli ki, Avusturya'yý 
parçalamanýn, ayný Çarlýðý devirmek gibi, 
özgürlüðün zaferinin vazgeçilmez þartý 
olduðu bilinen doktrinine yolu açmak 
niyetiyle, Avusturya Ýmparatorluðu'nun 
ýrksal kompozisyonunun analizine 
giriþiyordu. Fakat metin hiçbir zaman 
sonuca ulaþamamýþtýr. Bakunin 20.000 
kelimeden fazla yazdýktan sonra metni 
yarýda býrakmýþ, Politik Ýtiraf, kaleminden 
çýkan birçok þey gibi, bitmemiþ bir fragman 
olarak kalmýþtýr - bu, belki de, ölüm cezasýna 
çarptýrýlmýþ birisi tarafýndan yazýlmýþ en 
tuhaf temyiz dilekçesidir. Otto, kýsa sürede, 
egzantirik müvekkilinden herhangi bir 
yönlendirici metin alma umudunu bir yana 
býraktý ve orijinal savunmasýndaki 
argümanlarý tekrar eden bir temyiz 
dilekçesini teslim etti. Fakat bu, sonucu 
etkilemedi. 6 Nisan'da, Bakunin'in 
tutukluluðunun onuncu ayý 
tamamlandýðýnda, temyiz baþvurusu 
reddedilip ceza kararý onaylandý.222   
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Bakunin'in bu aylardaki aðýr basan ruh 
hali, yavaþ, kemirici bir deprasyondu. Bütün 
insan baðlantýlarýný gittikçe daha çok 
yitirdiðini hissediyordu. En son iki yýl önce 
Paris'te gördüðü ve þimdi evli olan Matilda 
Reichel, "onun acýlarýyla içiçe yaþadýðýný" 
yazýyor, dinde teselli bulmayý öneriyordu. 
Johanna Pescantini, ona Matilda aracýlýðýyla, 
ölen çocuðuna ait bir Ahdicedid ile Byron'un 
þiirlerini yollamýþ ve bu hediyeleri, bir hatýra 
defteri, pipo ve bir altýn iðne izlemiþti. Fakat 
Matilda'nýn, Bakunin'in, onun hizmetlerini, 
"acýma dolu çarpýk bir gülümsemeyle" kabul 
ettiðini düþünmeye hakký olduðuna kuþkusu 
yoktu; Nisan sonunda, özellikle onu görmek 
için Dresden'e geldi ve Bakunin deðil, ama o, 
otoritelerin ziyarete izin vermemesi üzerine 
fena halde hayal kýrýklýðýna uðradý.  

Ölümden korkmuyordu. Baþýndan 
itibaren ona, ölüm cezasý kesinleþse bile 
yerine getirilmeyeceðine iliþkin teminat 
verilmiþti. Devrim patlak verdiðinden beri, 
hiçbir Alman devletinde otoriteler, henüz 
herhangi bir politik mahkûmu idam etmeye 
giriþmemiþti. Bakunin, "tecrit ve aylaklýk 
içinde, hapishane parmaklýklarý arkasýnda 
hiçbir iþe yaramadan pineklemektense" 
ölmeyi bin kere tercih ederdi. Fakat her 
þeyden çok korktuðu bir þey vardý: Rusya'ya 
teslim edilmek. Oradan merhamet 
beklenemeyeceðini biliyordu. Eðer 
aþaðýlanmanýn acýsýný tadacaksa, bu, 
yabancýlarýn arasýnda olmalýydý, kendi 
halkýnýn arasýnda deðil. Bu noktada, sürekli 
olarak Otto'nun baþýnýn etini yiyiyordu; 
müþfik avukat, ona, "iþittiklerime dayanarak 
söyleyecek olursam, özellikle korktuðun þey 
kesinlikle gerçekleþmeyecek" diye teminat 
veriyordu.223 
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Ancak, tehlike oldukça yakýndaydý. Hem 

Avusturya, hem de Rusya, Bakunin'in 
tutuklanmasý konusuyla yakýndan 
ilgilenmiþ, her ikisi de vakit geçirmeden, 
Sakson hükümetine, Bakunin'in kendilerine 
teslim edilmesi için resmî baþvurularýný 
yapmýþlardý. Bu talepler, Bakunin'in 
idamýyla herkesin nefretini üzerine çekmek 
ya da hapishanelerinden birinde onu 
sonsuza kadar tutmanýn sorumluluðunu 
yüklenmek istemeyen Sakson otoriteleri 
tarafýndan hiç de olumsuz karþýlanmýþ 
deðildi. Ýþ, iki talibin arasýnda bir seçim 
yapmaya kalmýþtý. Ýlk bakýþta, Rusya'nýn bu 
konuda önceliðe sahip olduðu 
düþünülebilirdi; çünkü, mahkûm, bir Rustu 
ve Rusya'da, 1844 gibi eski bir tarihte 
suçlanmýþtý. Fakat Avusturya'nýn çýkarý daha 
acildi. Bakunin'in son faaliyetleri, 
Rusya'dansa, Avusturya'yý daha doðrudan 
hedef alýyordu; o sýrada Prag'da bulunan bir 
komisyon, Bakunin'in kýþkýrttýðý Prag'daki 
kargaþalýðý soruþturmaktaydý. Gerçi, bu 
sorun çok uzun sürmedi. Çar, suçlunun, 
önce Avusturya'ya teslim edilmesi lütfunda 
bulundu, Avusturya'nýn amaçlarý yerine 
geldiðinde, onun anlayýþý çerçevesinde, 
suçlu, Rusya'ya teslim edilebilecekti 
Avusturya tarafýndan. Bu diplomatik 
pazarlýk, Bakunin'in tutuklanmasýnýn 
üzerinden iki ay geçmeden sonuçlandý; 
elbette Bakunin dýþýnda herkes biliyordu ki, 
legal iþlemler yerine getirilir getirilmez ve 
Saksonlarýn onuru tatmin edildikten sonra, 
Bakunin öncelikle Avusturya'nýn tasarrufuna 
verilecek, ardýndan da kendi ülkesinin 
otoritelerine teslim edilecekti.224 
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Gerçi, bu korkunç projenin belirlenen 
hedefine ulaþmasý için ilk adýmýn yerine 
getirilmesi gerekiyordu. 6 Haziran 1850'de, 
Bakunin'in tutuklanmasýndan on üç ay 
sonra, Kral, bir af yasasý lüksüne izin 
vermek için kendini hazýr hissetti. Üç 
mahkûmun da cezalarý, "ömür boyu hapis 
cezasýna" çevrildi. Fakat bu karar onlara 
bildirilmemiþti; 12 Haziran'ý 13 Haziran'a 
baðlayan gece, uyandýrýlýp, giyinmesi emri 
verilince, Bakunin, idama götürüldüðünü 
düþündü. Ýçine konduðu kapalý arabadan ve 
yolculuðun uzunluðundan durumu anlama 
çabasýna giriþmedi, hapishanesinin 
deðiþtirilmesi dýþýnda daha kötü bir 
beklentisi yoktu. Ancak sýnýra 
ulaþtýklarýnda, yolculuðunun Avusturalya'ya 
olduðunu öðrendi. Yanýna bir þey almasýna 
izin verilmemiþti; kayýtlarýmýzdaki son 
belge, dost Otto tarafýndan, bir ay sonra, 
Dresden'deki mahkemeye yazýlmýþ, eski 
müvekkilinin "son derece ihtiyaç duyduðu" 
giyecek ve çamaþýrlarýnýn, "en azýndan bir 
bölümünün" verilmesini talep eden 
mektuptur.225 

 
 

     *            *           * 
 
 
s.214 
 
 
Yolculuk, yirmi dört saatten az bir 

zamanda tamamlandý; Bakunin, 14 Haziran 
1850 akþamý, Prag'da, bir tepe üzerinde 
kurulu Hradcin kalesine kondu. Hücresi, 
Gustav Straka ve Arnold'un da kapatýldýðý, 
St. George manastýrýndan bozma bir 
yerdeydi. Hücre, birinci kattaydý. 
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Parmaklýklarla örülmüþ penceresi, bir 
nöbetçinin aralıksız nöbet tuttuðu 
manastýrýn bahçesine bakýyordu; fakat, 
aþaðýya doðru çapraz bir þekilde konmuþ bir 
tahta plaka, bu hazin manzaranýn bile 
görülmesini önlüyordu. Bakunin'in 
geliþinden kýsa süre sonra hücreyi inceleyen 
bir komisyon, bacayý bile kuþkulu bulmuþ, 
bacanýn giriþine demir bir ýzgara 
yerleþtirilmesi emrini vermiþti. Kýþla birlikte 
yeni önlemler getirildi. Hücrenin 
kapýsýndaki asma kilidin, farklý iki görevli 
tarafýndan muhafaza edilen iki ayrý anahtarý 
vardý ve hücre, altý silahlý nöbetçi olmadýkça 
asla açýlmýyordu; mahkûmun günlük 
havalandýrmasý, "eðer illâ talep ediyorsa", 
kesinlikle yarým saatle kýsýtlanmýþtý ve özel 
bir koridorda yerine getiriliyordu. Gece 
gündüz, her on beþ dakikada bir, nöbetçi, 
kapýdaki gözetleme mazgalýndan, her þeyin 
yolunda olup olmadýðýný anlamak üzere 
içeriyi gözetliyordu. Prangaya vurulmuþ 
Bakunin'e iliþkin böylesi bir korku 
yerleþmiþti Avusturya resmî düþüncesine.  

 
 
s. 215 
 
 
Öte yandan, Königstein'in görece 

avantajlarýnýn yerini yeni bir sertlik de 
almýþtý. Bakunin, artýk Saksonya'daki gibi 
sivil bir mahkûm deðildi. Sýkýyönetim yasasý 
altýndaydý. Bu statü deðiþikliði, hem yasal 
haklarýna, hem de ona yönelik uygulamalara 
yansýyordu. Artýk, haklarýný savunacak yasal 
bir temsilcisi yoktu, mektup yazmasýna ve 
almasýna izin verilmiyordu. Gerçi, kadirşinas 
Otto'nun dost bir halefini bulduðu iþin 
þanslýydý. Davayý yürütme görevini 
üstlenmiþ olan Denetçi-Albay Franz, 
mahkûmun umutsuz durumundan etkilendi 
ve onun adýna haberleþmelerini yürüttü. 



Franz, "suçlu bile olsa, bu insana her zaman 
saygý gösterdim," diye yazýyordu, 
duyarlýlýkla, 25 taler yollamýþ olan 
Herwegh'e "ve görev sýnýrlarýma giren 
çýkarlarýný hiçbir þekilde ihmal edemem." 
Fakat, Otto gibi, Franz da, himayesi 
altýndaki kiþinin tuhaf mizacýndan sýkýntý 
çekiyordu. Franz'ýn "iyi niyetli tavsiyelerine" 
raðmen Bakunin, bu 25 talerin büyük 
kýsmýný pahallý matematik kitaplarýna 
harcamýþ, sonuçta, kýsa sürede sevdiði 
purosundan yoksun, hatta aç kalmýþtý; 
hapishane yemeði, anormal iþtahýný 
yatýþtýracak gibi deðildi. Giyecekleri 
paçavraya dönmüþtü. "En büyük dileði" diye 
bildiriyordu Franz, "kendisine bir gece 
entarisi almaktý, çünkü eskisinden geriye 
kalan sefil, parçalanmýþ bir þeydi." Franz, 
ayrýca, Herzen'den, Otto'dan ve Dessau 
demokratlarýndan da yardýmlar aldý. 
Bakunin, Prag'dan nihaî olarak ayrýldýðýnda 
elindeki paranýn miktarý 85 taler ve 55 
Avusturya floriniydi - bu miktar, 
arkadaþlarýnýn cömertliðini ve onun 
alýþveriþi üzerindeki sýký denetimi ortaya 
koymaktaydý. 

O zamanlar, Avusturya askeriyesinde 
hukukî prosedür, Sakson sivil yargýsýndan 
çok daha aðýr aksak yürüyordu. Bakunin'in 
Prag'a geliþinden sonraki gün kýsa bir 
soruþturma yapýlmýþtý. Bundan sonraki 
dokuz ay boyunca hiçbir þekilde huzursuz 
edilmedi; politika, esas suçlunun çapraz 
sorgulamasýna baþlanmadan önce suç 
ortaklarýndan itiraflar almaktý. Mart 1851'e 
kadar süren monoton sessizlik aniden 
bozuldu. 13 Mart 1851'de, kaçýrýlacaðý 
konusunda, temelsiz de olsa, yeni 
söylentilerin çýkmasý üzerine, Bakunin'in 
acilen, Prag'dan, Moravya'daki Olmütz 
kalebentine nakline karar verildi. Bu karar, 
ayný gece öylesine apar topar yerine getirildi 
ki, konvoy ertesi sabah Olmütz'a vardýðýnda, 



kalebentin komutaný, henüz, aðýrlayacaðý 
misafirinin önemi konusunda uyarýlmamýþtý. 
Olmütz'da Bakunin'in tecrit koþullarý, 
Prag'dakinden yalnýzca iki maddî özellik 
açýsýndan farklýydý. Yalnýz prangaya 
vurulmakla kalmamýþ, bir de hücresinin 
duvarýna zincirlenmiþti; kumandan ise, onun 
iþtahýný çifte tayýnla yatýþtýracak bir 
merhametten uzaktý.226 

 
 
s. 216 
 
 
 Olmütz'a transfer edilmesi, Bakunin'in 

varlýðýnýn en üst otoriteler tarafýndan 
hatýrlanmasý yolunda bir etki yaptý. Savaþ 
Bakanlýðýnýn bürokratlarý dosyalarýný hâlâ 
Ýmparatorluk Kabinesine taþýmakla 
meþgulken, Çar, kendisine vadedilen 
mahkûm için ortalýðý velveleye vermekte, 
dava süreciyle ilgili kesin talimatlar 
yayýmlamaktaydý. Sonuç, Franz tarafýndan 
baþkanlýk yapýlan bir komisyonun önünde 
yoðun bir sorgu oldu. 15 Nisan ve 18 Nisan 
1851 tarihlerinde, 150'den çok soru kondu 
Bakunin'in önüne ve yanýtlarý tutanaða 
geçirildi. Sorular, hemen hemen tamamen 
Prag'daki ayaklanmanýn alevleriyle 
kendinden geçip gösterdiði baþarýsýz çabalar 
ve Çek devrimcileri ile iliþkileri 
konusundaydý. Bakunin baþýndan itibaren ve 
soruþturma sýrasýnda defalarca 
tekrarlayarak, arkadaþlarýný suçlayacak 
sorulara yanýt vermesinin ilkelerine aykýrý 
olduðunu açýkladý. Fakat bu tutum, kýsa 
sürede, kendisine takdim edilen ve zaten 
yeterince uzlaþma içinde bulunan diðer 
mahkûmlarýn ifadeleriyle sona erdi. Hepsi ya 
da hemen hemen hepsi tarafýndan tanýndýðý 
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için açýk sözlü olma meziyetini 
kullanabilirdi. Daha önceki birçok inkârýný 
geri alarak, Dresden ve Königstein'de 
yaptýðýndan çok daha açýk konuþtu. Artýk 
itirafla kaybedeceði bir þey yoktu. 
Saksonya'da bir nebze de olsa savunma 
olanaðý vardý; Dresden ayaklanmasýndaki 
rolü konusunda kaçamak cevaplar vermesi 
mümkündü. Avusturya'da ise, yapabileceði 
hiçbir þey yoktu. Slavlara Çaðrý'da, 
Avusturya'nýn, Avrupa haritasýndan silinip 
gitmesi için uzun bir müdafaaname yer 
alýyordu. Baþka herhangi bir delil olmasa 
bile, bu kadarýyla mahkûm edilmesi kesindi. 
En samimi itiraflarla bu daha kesin hale 
getirilecek deðildi ya. 

Bakunin'in tutumu, komisyon üzerinde 
olumlu bir etki yaptý. Bu bir savunma 
deðildi, biliyordu. Ýþin bütününden belli 
derecede kazançlar elde etmiþti. Sorgulama 
sona erdiði zaman, ekleyeceði bir þey olup 
olmadýðý soruldu, tek isteði, Dresden'de, 
Andrejkowicz'in evinde býraktýðý, 
elbiselerinin bulunduðu bavulun ve 
Königstein'deyken edindiði kitaplarýnýn 
kendisine geri verilmesi oldu. Sonunda, 
tutanaða, aþaðýdaki deklarasyon yazýldý: 

 
 
s. 217 
 
 
Þu anda yürütülen soruþturma sürecinde, Mihail 
Bakunin, sürekli olarak þunu deklare etmiþtir: 
 
(1) Avusturya otoritelerine teslim edildikten sonra 
ifade vermeme ve sorularý yanýtlamama kararý 
almýþtýr ki, bu tutumu, yalnýzca onun hakkýnda 
deliller sunarak soruþturmayý yürüten görevliye 
karþý deðil, görevlinin deðiþmesi halinde de ifade 
vermemek üzere benimsemiþtir;  
 
(2) Kendisine uygulanan zorunlu önlemlerin 
farkýndadýr, fakat bu uygulama, yalnýzca tam bir 
sessizlik sonucunu vermiþtir.  



 
Genelde, cesur ve kararlý davranmýþ, öte yandan 
kendisine tam anlamýyla uygun bir davranýþ 
gösterilmiþtir.  

 
Sorgu, mahkeme baþkanýna mahkûmun, 

mahkûma mahkemenin bu tuhaf hürmet 
gösterisiyle sona ermiþtir.227  

 
 

       *            *            *         
 
 
10 Mayýs'a gelindiðinde, Bakunin'in 

dünyayla iliþkisi iki yýldýr kesilmiþ 
bulunuyordu, on üç ay Saksonya'da, on bir 
ay da Avusturya'da mahpus kalmýþtý. "Vücut 
aðrýlarýndan þikayet etmesinde" ve 
kalebentin komutanýnýn, onu, "kara kara 
düþünürken, içine kapanmýþ" bir durumda 
bulmasýnda þaþýlacak bir þey yoktur. 
Anormal iþtahýnýn devam etmesi, gözetim 
altýnda yapmak zorunda kaldýðý günde yarým 
saatlik egzersizleriyle birlikte, güçlü 
yapýsýnýn uzun ve sert tecrite dayanmasýný 
saðladýðýný gösteriyordu. Matematik 
kitaplarý talep etmesi, bu zorlu uyuþukluða 
raðmen kafasýnýn yeterince canlý olduðunun 
deliliydi. Fakat bu dikkat çekici belirtiler, 
kendini uyuþukluk ve kayýtsýzlýk biçiminde 
ortaya koyan fizikî ve zihnî gerilemeyi 
gizleyemezdi. Bakunin mücadele etmeyi 
býrakmýþtý. Ona kalan tek silah, inatçý bir 
sessizlikti. Umudunu kaybetmiþti, 
tutkusunu hemen hemen kaybetmiþti. 
Olmütz duvarlarýna zincirlenmiþ bu sefil 
mahkûm, insanlýk onurunu koruyordu ve 
kendi insanî biçiminin bir benzeriydi. Fakat 
bu iþkence çeken, harabe halindeki adamla, 
1849'un Mayýs günlerinde, Dresden'deki 
barikatlarda isyancýlarý neþeyle direniþe 
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çaðýran genç dev arasýnda neredeyse hiçbir 
benzerlik kalmamýþtý.228 

 
 
s. 218 
 
 
Bu hüzünlü ikinci yýldönümünden elli 

gün sonra, nihayet, Bakunin'in göçünün 
belirleyici adýmý gündeme geldi. Askerî 
mahkeme, 15 Mayýs 1851'de sanýðý 
yargýlamaya başladı. Denetçi Albay Franz, 
hemen hemen tamamen mahkûmun 
kabulleri temelinde oluþturduðu bir 
iddianeme sundu. Durum son derece netti. 
Mahkeme, Bakunin'i, ihanetten dolayý 
oybirliði ile suçlu bulup asýlarak idama 
mahkûm etti. Acý bir þakadýr ki, soruþturma 
masraflarýný Bakunin'in ödemesi kararý da 
verdi; fakat bu kararda, urganýn fiyatýndan 
söz edilmedi. Ayný gün, kararýn derhal 
duyurulmasýndan sonra, ceza, baþ komutan 
tarafýndan müebbet hapis cezasýna çevrildi.229 

Fakat bu, fazlasýyla dolu dolu geçen son 
yirmi dört saatin son olayý deðildi - geçip 
giden onca boþ bekleme aylarýyla tam bir 
zýtlýk oluþturan bir hareketlilik. Birkaç hafta 
önceden, "bu tehlikeli þahsýn" bir takým ön 
tedbirlerle birlikte, tam cezanýn verileceði 
gün Rusya'ya teslim edilmesine karar 
verilmiþti. Ayný gece, Olmütz'den alýnan 
Bakunin, bir subay ve sekiz askerin 
muhafazasý altýnda, önce özel bir trenle, 
daha sonra araba yolundan, Rus sýnýrýnýn 
yakýnlarýna getirildi. Crakow, 16 Mayýs, 
akþam saat 10'da varýlan son Avusturya 
þehriydi. Burada kýsa bir dinlenmeden sonra 
konvoy yeniden hareket etti ve sabah saat 
2'de sýnýra vasýl oldu. Tutsaðý, altý Rus 
jandarmasý ve yirmi kazaktan oluþan bir 
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müfreze bekliyordu. Burada yedi haftadýr 
beklemekteydiler. Bu, Ruslar açýsýndan 
büyük bir sabrýn, Avusturyalýlar ve hükümet 
açýsýndan ise büyük bir gecikmenin 
göstergesiydi. 

Galiçya sýnýr karakolu, bu uðursuz 
manzaraya oldukça uygundu. Bakunin'in 
Avusturya prangalarý çözüldü (Bakunin 
sonradan, Avusturyalýlarýn bu iþlemi 
yaparken Ruslarýn önünde çok utandýklarýný 
söylemiþtir) ve Ruslarýn çok daha aðýr olan 
prangalarý takýldý. Bakunin'i öylesine 
korkutan olay, hemen hemen neþe içinde 
yerine getirilmiþti. Geçen aylarýn 
hoþgörüsüz, monoton tecridinden sonra, her 
hareket, her deðiþiklik, fizikî bir 
rahatlamaya yol açýyordu; Bakunin, on bir 
yýllýk bir aradan sonra, bir kere daha kendi 
doðduðu topraklara ayak basmanýn ve kendi 
dilini konuþan insanlarýn arasýnda olmanýn 
verdiði keyfi yaþama güdüsünü bastýramadý. 
"Eee iþte böyle çocuklar" diye haykýrdý 
(bunu, olayý on iki yýl sonra anlatan Natalie 
Ogarev'e atfen aktarýyoruz) "insanýn kendi 
ülkesine dönmesi güzel bir þey - ölmek için 
bile olsa." Ayný duygular içinde olmayan 
subay ise þöyle homurdandý: "konuþmak 
yasaktýr."230 

 
 
s. 219 
 
 
Çok yavaþ geçen yolculuk yaklaþýk bir 

hafta sürdü; o dönemde Rusya'nýn Batý 
Avrupa ile trenyolu baðlantýsý yoktu. 
Tutsaðýn ve zindancýlarýnýn karþýlýklý 
korkularýnýn temelsiz olduðu ortaya çýktý. 
Bakunin'in o anki hal ve tavrýnda, insan 
kýlýðýnda, yiyip yutan vahþi bir canavar 
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olduðu yönündeki resmî efsaneyi 
doðrulayacak hiçbir þey yoktu; jandarmalar 
da, devrimcilerin, Çarýn tüm ajanlarýna 
atfettikleri, adî tiranlar olduklarýný 
sergilemekten uzaktýlar. Varþova'dan 
mahkûm hakkýnda yollanan raporda, 
"beklenenin tersine, son derece sakin ve 
kibar olduðu" belirtiliyor ve "kaderi 
hakkýnda tamamen bigâne olduðu" 
ekleniyordu; Bakunin, sonradan Çara 
Ýtiraf'ýnda, muhafýzlarý hakkýndaki "korkunç 
beklentilerin" tersine, kendisine, "insanca ve 
hoþgörülü davranýldýðýný" yazýyordu. 11 
Mayýs 1850 günü (tarihteki bu deðiþiklik, 
Rus takviminin on iki gün geri olmasýndan 
gelmektedir) konvoy Petersburg'a vasýl oldu 
ve Bakunin, Peter-ve-Paul kalebentindeki bir 
hücreye hapsedildi.231 

Mihail Bakunin'in canlý kiþiliði, 
Avrupa'nýn bilincinde öyle güçlü bir izlenim 
býrakmýþtý ki, hapishanenin gölgesi, onu 
tamamen karartamamýþtý. "Bakunin" diye 
yazýyordu, Dresdener Zeitung, o henüz 
Königstein'deyken, "sürekli bir mit olarak 
kalacak gibi görünmektedir." Bu mit, takip 
eden aylarda çabucak yayýldý. Bir anda, 
idamýnýn pek yakýnda olduðu duyuldu. Bir 
diðeri, "Rus carbonari"nin, Macaristan'ýn 
yardýmýyla onu kaçýrmayý planladýðý 
söylentisiydi; tüm Avrupa çapýnda asil 
sýnýftan hanýmlar, onun kurtarýlmasý için 
açýlan gizli fona katkýda bulundular. 
Avusturya mahkemesine çýkmadan önceki 
her soruþturmada arkadaþlarýný ele vermeyi 
reddetmesi bunu daha da kamçýladý. Prag'da, 
hayatýný sona erdirme umuduyla iki haftalýk 
bir açlýk grevine gitti, bu teþebbüsünden, 
Paul de Kock'un romanlarýný okuyunca 
vazgeçti. Olmütz'de, kibritlerin sülfürlerini 
yutarak intihara teþebbüs etti; fakat zehir 
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demirden yapýsýný etkilemedi. Bu dönemde 
ortalýkta bu ve buna benzer birçok hikâye 
dolaþtý.232 

 
 
s. 220 
 
 
Fakat, Mayýs 1851'de, Bakunin, 

Rusya'nýn uzak ve sessiz kalebentleri 
tarafýndan yutulduðu zaman, anýsý, Avrupa 
sahnesinde tedricen silinip gitti. Önceleri, 
isminin çevresindeki dedikodular zaman 
zaman devam etti - hatta Rus ajaný olduðu, 
Rusya'da bir kalebentde çürümek þöyle 
dursun, yeni bir alanda Çara hizmet verdiði 
yönündeki çirkin söylenti de dahildi buna. 
Fakat bunlar da zamanla zayýfladý. Bakunin, 
ölen birisi gibi, yalnýzca birkaç dostunun 
anýlarýnda yaþadý. Kýrýlmýþ bir hayatýn 
üzerine karanlýk bir perde sert ve 
melodramatik bir þekilde indi. On yýl 
boyunca, hiç kimse, perdenin, oyunun ikinci 
sahnesi için yeniden açýlacaðýný görmeyi 
umut bile etmedi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. 221 
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             17. Bölüm  
 
 
                                           
           Rusya  
 
 
 
Saksonya ve Avusturya'da, Bakunin'e 

suçlu bir kiþi olarak davranýlmýþ, 
yargýlanmýþ, zalimce, fakat biçimsel olarak 
yasalara uygun bir þekilde mahkûm 
edilmiþti. Rusya'da ise, statüsü tamamen 
farklýydý. Orada, gýyabýnda yargýlanmýþ, 
1844 gibi eski bir tarihte hüküm giymiþ, 
bütün haklarýný kaybetmeye ve Sibirya'da 
zorla çalýþtýrýlmaya mahkûm edilmiþti. Rus 
sýnýrýný, mahkûm edilmiþ bir suçlu olarak 
geçmiþti. Bu, Peter ve Paul kalebentinde, 
Königstein ve Olmütz'de sahneye konan adlî 
komedinin neden tekrarlanmadýðýný 
yeterince izah eder. Burada, yeni bir 
yargýlamaya ve deliller ileri sürmeye gerek 
yoktu. Yapýlacak þey, yalnýzca var olan 
cezayý uygulamaktý. Gerçi, Bakunin'i acilen 
Sibirya'ya yollamak gibi bir niyet de söz 
konusu deðildi. Çarýn iradesi her þeyin 
üstündeydi; I. Nikola, her zaman, Devlete 
karþý iþlenmiþ önemli suçlarý, kendisiyle 
suçlu arasýndaki kiþisel bir sorun olarak 
görme eðilimindeydi. Bakunin, kalebentde 
Ýmparatorun keyfini beklemek üzere sýnýrsýz 
bir süre hapsedilmiþti.  

Ýki ay hiçbir þey olmadý, gerçi bu 
gecikme,  kurbaný gergef çengelinde asýlý 
tutmak gibi kasýtlý bir politikadan çok, Çarýn 
karar vermek üzere düþünüyor olmasýna 
yorulabilir. Derken, 1851 yýlýnýn Temmuz 
ayýnda bir gün Çarýn baþ yaveri Kont Orlov, 
Bakunin'in hücresini ziyaret etti. Mahkûmun 



bekleyebileceði haþinlikle kýyaslandýðýnda 
oldukça sokulgan bir tonda, Ýmparatorluðun 
baþýndan bir mesaj getirmiþti. Bakunin'e, 
Rusya'da ölüm cezasý olmadýðý, bu yüzden 
hayatý için endiþe etmesine gerek olmadýðý 
teminatý veriliyor ve Çara, "tüm günahlarýný 
bütünüyle itiraf eden" bir metin yazmasý 
isteniyordu. Yazdýklarý, eðer ruhsal 
babasýyla konuþur gibi olursa, adlî 
soruþturma konusu yapýlmayacaktý.233 

 
 
s. 222 
 
 
 
Bakunin'in bu talebi yerine getirmekte 

herhangi bir tereddüte düþtüðünü 
düþünmek için hiçbir neden yoktur. Çeyrek 
yüzyýl sonra, Rusya'da devrim, oyuna kendi 
kurallarýyla dahil olduðunda, iyi devrimciler 
arasýnda baþta gelen ilke, bir devrimcinin, 
tutuklandýðý zaman kendisinin ve 
yoldaþlarýnýn faaliyetleriyle ilgili herhangi 
bir bilgi vermeyi reddetmesiydi. Fakat, 
Bakunin'in böyle bir kuralýn bilincinde 
olduðunu ya da Orlov'un davetinin onun 
kafasýnda, ilkeyle oportünizmin 
mücadelesine yol açtýðýný düþünmek, 
anakronizm olur. Ýki yýldýr boþtaydý ya da 
kendinden baþka kimsenin görmediði 
çalýþmalarla zaman öldürmekle meþguldü. 
Þimdi, nihayet, ona uygun bir görev çýkmýþtý 
ortaya, üstelik gereðince yerine 
getirebilirse, bu, kaderini de etkileyebilirdi. 
Bundan, içine düþtüðü boþluk duygusu bile 
etkilenmiþti. Böyle bir makamdan böylesine 
ýlýmlý, neredeyse hürmetkâr bir davet almak 
koltuklarýný kabartmýþtý. Emperyal gözüyle 
sýnava hazýr olmasýnýn istenmesi, bir yazar 
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olarak (Bakunin, edebiyat yeteneðinin 
yüksek kalitesinin bilincindeydi) onu 
gururlandýrmýþtý. Her halükârda, Saksonya 
ve Avusturya'daki sonu gelmez sorgulardan 
sonra hoþ bir deðiþiklikti bu. Yazmaya 
giriþti. Ýki ayda tamamladý, dikkatle yazýlmýþ 
30.000 kelimelik Ýtiraf'ý Çara gönderdi; 
ancak bir pasajý aþacak kadar itirafta 
bulunmuþ olmakla birlikte, bu zor bir 
görevdi, yazdýklarýnýn lezzeti her sayfada 
görülebilirdi. Yazýlarý içinde, net ve güçlü 
ifade bakýmýndan en iyilerinden biridir.  

Yazýldýktan yetmiþ yýl sonra, 1921'de 
gün ýþýðýna çýkan Bakunin'in Ýtiraf'ý, önemli 
bir tarihi dökümandýr. Yazar, gururla, her 
þeyi kaybetmesine raðmen þerefini hâlâ 
koruduðunu ve ona güvenenlere ve adlarýný 
andýklarýna asla ihanet etmediðini belirterek 
baþlamaktadýr. Bundan sonra, Haziran 
1840'da Petersburg'dan hareket ediþiyle, 
Mayýs 1849'da Dresden'de tutuklanýþýna 
kadar geçen dönemdeki faaliyetlerinin 
ayrýntýlý ve esas olarak doðru (gerçi 
kesinlikle tamamý deðil) bir þekilde 
anlatmaktadýr. Bunlar, düþkünce bir 
piþmanlýkla ifade edilmiþtir. Bakunin, Rusya 
yasalarýnda bilinen en sert cezayý, hatta 
ölüm cezasýný bile hakettiðini itiraf 
etmektedir. Düþünceleri ve eylemleri, "son 
derece saçma, anlamsýz, haddini bilmezceydi 
ve suçtu - Size karþý suçtu, ÝMPARATORUM, 
RUSYA'ya karþý suçtu, ülkeme, tüm yasalara 
karþý, politik ve ahlâkî, kutsal ve insanî olan 
ne varsa hepsine karþý suçtu."  Eskiden, kötü 
yoldayken, onu uyaran vicdanýnýn sesini 
bastýrýyordu. Þimdi, "boþ, anlamsýz ve suça 
yönelik faaliyetlerinin" daha fazla zarar 
vermeden bir sona ulaþmasýný saðlayan 
tutuklanmasýna þükran borçluydu. 
Nikola'nýn önünde, "müsrif, yabancýlaþmýþ ve 
ifsat olmuþ bir oðulun kýzgýn bir babanýn 
azarlamalarýna maruz kalmasý gibi" 
duruyordu. Ve Ýtiraf'ýn altýna, "nedamet 



getirmiþ günahkâr Mihail Bakunin" imzasýný 
atýyordu.  

 
 
s. 223 
 
 
Fakat, Bakunin'in itiraf'ýndaki en 

incelikle iþlenmiþ ve en ýsrarlý leitmotiv, 
Almanlardan tiksinti ve Slavlara 
adanmýþlýktýr. Burada, her halükârda, Rus 
çarýnýn gözüne girme hesabý açýktýr. 
Almanlar, her fýrsatta, acýmasýzca alaya 
alýnmaktadýr. Neredeyse daha baþlangýçta, 
"bir Alman profesöründen ya da aslýnda bir 
Almandan daha acýnacak, daha saçma ne 
olabilir," diye soruyordu. Alaycý darbeleri 
giderek daha geniþ bir yer tutuyordu: 

 
Batý Avrupa'da, gözünüzü nereye çevirirseniz 
çevirin, inançsýzlýktan gelen bir çürüme, zayýflýk, 
inançsýzlýk ve ahlâkî bozulma görürsünüz... Kültür, 
aklî ve kalbî bozulmayla, acizlikle ayný anlama gelir 
olmuþtur; bu evrensel yozlaþmanýn ortasýnda, 
yalnýzca, ayaktakýmý denen kaba, aydýnlanmamýþ 
kitleler, gerçekte Almanya'da deðil, Fransa'da 
gücünü ve tazeliðini korumaktadýr. 
 

Alman demokratlarý bile, ülke içinde 
özgürlüðü vazederken, Posen ve Bohemya 
Slavlarýnýn, Schleswig-Holstein 
Danimarkalýlarýnýn özgürlüklerine 
düþmandýlar. Bakunin, Avrupa'da 
dolaþýrken, "yalnýzca Almanlardan birini 
sabýrla dinlemediði, Alman dilini ve bir 
Alman sesini dinleyemediði için" Almanlarýn 
nefretini kazanmýþtý; bir keresinde bir 
Alman dilenci gelip kendisinden sadaka 
istediðinde, kendini ona bir tokat 
aþketmemek için zor tutmuþtu.  

Tötonhobi konusundaki bu ayrýntýlý 
açýklamalar, ateþli bir Slav patriyotizmi ile 
dengelenmektedir. Kendini, Rusya'ya karþý 
Prusya ile ittifak halinde bulduðunda bile, 



çok iyi bilmektedir ki, "Almanlar Slav 
topraðýna ayak basmaya cesaret ettikleri an, 
onlarýn amansýz düþmaný olacaktýr." 
Slavlarýn görevi, "tereddi etmiþ Batý 
dünyasýný yenilemektir." Bakunin'in dileði, 
"tüm Slav kabilelerinin yabancý 
boyunduðundan nihaî kurtuluþudur." 
Slavlarýn özgür federasyonuna, Macarlar, 
Eflâklýlar, hatta belki Yunanlýlar girecektir; 
baþkenti Konstantinopol olan büyük bir 
özgür Doðu devletiyle, çökmüþ Batý 
uygarlýðýnýn karþýsýna çýkýlabilecektir. 
Bakunin'in planýnýn, bir Rus devrimini ve 
Çarýn devrilmesini de içerdiði bir gerçekti. 
Ne var ki, Slav büyüklüðünün geleceðine 
iliþkin bu görüþler, en sonunda, onun Rus 
yüreðinde doðru yerini bulmuþtu.234 

 
 
s.224 
 
 
Ýtiraf, onu verili bir eylem olarak analiz 

etmenin mümkün olduðuna, onun tek bir 
motifle, ya da insicamlý motifler seti olarak 
çözüleceðine inanan birisi için içinden 
çýkýlmaz bir bilmece olarak kalýr. En basit 
hipotez, kuþku yok ki, Ýtiraf'ý, bir ikiyüzlülük 
þaheseri, Nikola'nýn gözlerine kum fýrlatmak 
ve mahkûmun suçlarý konusunda onu 
yatýþtýrmak olarak görmektir. Bu tür 
motifler, gerçekten de birçok sayfada göze 
çarpmaktadýr. Fakat, birçok nedenden 
dolayý, bu, bütünü izah etmekte yetersizdir. 
Ýtiraf'daki samimi silahsýzlanmaya iliþkin 
ibareler, böyle bir görüþle doðrudan 
çeliþmektedir. Bakunin'in 1848 günlerindeki 
Fransýz iþçilerinin devrimci çabalarýna 
gösterdiði büyük saygý, ayný, Rusya'daki 
birçok kötülüðün nedeninin, özgür ifadenin 
olmamasýndan kaynaklandýðýna iliþkin cesur 
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açýklama gibi, muhtemelen Nikola'nýn 
hoþuna gitmemiþtir. Alçakgönüllü bir 
þekilde kendi hatalarýnýn izini geriye doðru 
sürüp, "felsefe hastalýðýna" ulaþtýðýnda, 
samimiyetle, "bundan gerçekten kurtulup 
kurtulmadýðýný" sorduðu yerde bile böyledir 
bu. En önemlisi, arkadaþlarýnýn ismini ifþa 
etmeyeceði yolundaki defalarca tekrarladýðý 
açýklamasý, kendi gururunu kurtarmayý 
amaçlýyordu - bu, yazmayý kabul etmesini 
mazur gösterecek bir þeydi. Ama Nikola 
tarafýndan okunacak bu metinde - ancak 
onun tarafýndan okunabilirdi - bir meydan 
okuma jesti de olabilir.  

Bir diðer akýl yürütme, inceden inceye 
hesaplanma mistifikasyonu kadar 
ölümcüldür. Ýddia edilen ikiyüzlülük, 
Bakunin'in karakterinin çerçevesini aþan bir 
yeteneði gerektirir. Uzun ve çalkantýlý 
mücadele hayatýnda baþkalarýný sýk sýk 
aldatmýþtýr, fakat kendisini aldattýðý pek 
azdýr. Ayrýca sonradan yaptýðý itiraflar, 
oldukça akla yatkýndýr. Herzen'e Sibirya'dan 
yazdýðý mektupta, kendisinin Nikola'ya, "bazý 
eksikliklerle birlikte, yurtdýþýndaki hayatýný, 
planlarýný, izlenimlerini ve duygularýný" izah 
ettiðini belirtmektedir. Elimizde olan 
mektuplaþmalarýnda, bundan sonra Ýtiraf'a 
herhangi bir atýfta bulunulmamaktadýr; 
oldukça yaþlandýðýnda, bu konuda bir 
keresinde,  "büyük gaf" demiþtir. 
Kayýtlarýmýzýn da gösterdiði gibi, hiçbir 
zaman bu yaptýðýný, þahane ve baþarýlý bir 
savaþ hilesi olarak gösterme kolaylýðýna 
baþvurmamýþtýr.235 

 
 
s. 225 
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Peter ve Paul kalebentinde yazýlan 
Ýtiraf'ýn, Bakunin'in düþünce evrimi 
bakýmýndan Königstein'de yazýlan Politik 
Ýtiraf'ýn izlerini taþýdýðýný söylemek 
mümkündür. Tarz, ton ve koþullardaki 
bütün farklýlýklara raðmen, iki belge de, ayný 
sorunlarla boðuþan ayný beynin ürünüdür. 
Almanlar ve Slavlar arasýndaki karþýlýklý 
derin düþmanlýk - en önemlisi uluslararasý 
durumdu - hemen hemen ayný sözcüklerle 
izah ediliyordu. Her iki metinde de hedef 
aynýydý: özgürlük ve Slav halklarýnýn özgür 
federasyonu. Fakat, Politik Ýtiraf'da, 
Bakunin, Almanlarla Slavlar arasýndaki 
husumeti, Alman demokratlarýnýn 
iþbirliðiyle gerçekleþtirilecek Slav 
özgürlüðünün önünde üzücü ve geçici bir 
engel olarak görürken, Ýtiraf'ta, bu 
husumeti, deðiþmesi mümkün olmayan bir 
gerçeklik olarak kabul etmekte, hatta hoþ 
karþýlamakta ve Slav özgürlüðü 
konusundaki umutlarýný bir Rus 
devrimcisinin inisyatifi temelinde ifade 
etmektedir. Tarihsel olarak, kendi 
hedeflerinin izahýný, tutuklandýðý anýn 
ötesine götürmek yanlýþ olacaktýr. Fakat, 
bunlarýn, Ýtiraf'ýn yazýldýðý döneme uygun 
olduðu düþünülebilir. Ýki yýllýk tutukluluðu 
sýrasýnda, Avrupa'daki olaylar konusunda ne 
kadar doðru bilgilenmiþtir, bu konuda bir 
þey söyleyemeyiz. Fakat, en azýndan, 
devrimin evrensel çöküþünden ve 
reaksiyonun zafer kazandýðýndan haberdar 
olmalýdýr. Bir hapishane hücresinde 
bulunmayan Herzen gibi liberaller bile 
kötümser ruh haline kapýlmýþtýr; Bakunin, 
eðer daha derin bir hüzün içindeyse mazur 
görülebilir. Herzen gibi, o da Batý 
Avrupa'dan umudunu kesmiþtir, bu 
umutsuzluðu Rusya'ya iliþkin umutlarýný 
yeniden canlandýrmýþtýr. Proudhon 
zamanýndan beri anayasal demokrasiye asla 
inanmamýþ (Ýtiraf'daki belið bir pasajda, 



parlamentoya ve temsili hükümete duyduðu 
horgörüyü ifade etmiþtir), birkaç yýl sonra 
ayný yolu izleyecek Herzen'den önce, 
aydýnlanmýþ otokrasinin potansiyellerine 
yandaþ deðilse bile, her halükârda 
umulmadýk bir tolerans gösterme eðiliminde 
olmuþtur.  

 
 
s. 226 
 
 
Ýtiraf, iki istekle bitmektedir. Bakunin, 

"bir kalebente ebediyen tecrite" 
terkedilmemeyi dilemektedir. Rusya'daki 
normal ceza uygulamasý Sibirya'ya sürgüne 
gönderilmekti, hapis ya da madende zorunlu 
çalýþma, orada yerleþenlere uygulanan 
devasa bir cezaydý. Bir hücrede tecrit cezasý, 
geçici bir tedbir olmanýn ötesinde, normal 
olarak Rusya'da uygulanmayan yabancý bir 
Alman icadýydý. Onu da Sibirya'ya 
göndersinlerdi. Zorunlu çalýþma onun 
açýsýndan daha kabul edilebilir bir þeydi; bu 
yolla kendisini unutmasý daha kolay 
olabilecekti. Çara, "Alman günahlarý 
yüzünden kendisine Alman cezasý 
uygulanmamasý için" yalvarýyordu. Bakunin, 
bu vecizesinden dolayý gurur duymuþ ve 
yýllar sonra da arkadaþlarýna tekrarlamýþtýr. 
Gelecek kuþaðýn iki aný yazarý tarafýndan, 
Ýtiraf'tan, bir ölçüde çarpýtýlarak yapýlan tek 
alýntý budur.  

Diðer istek daha az önemli deðildi. 
Geçen zaman, Bakunin'in, eviyle olan dýþsal 
baðlarýný kopartmýþtý. Aile üyelerine son 
mektuplarý, 1845'de, Paris'ten yazýlmýþtý. 
Bunlar, daha önce yazýlmýþ mektuplarýna 
yanýt verilmemesinden þikayet eden 
mektuplardý; bundan sonra, her iki taraf da 
tam bir sessizliðe bürünmüþtü. Oðullarý ve 
kardeþleri bile olsa, yurdýþýndaki meþum bir 
devrimciyle mektuplaþmak, Rusya'dakiler 



açýsýndan oldukça tehlikeliydi; Bakunin'in 
kendisi de, o patýrtýlý yýllarda, bir zamanlar 
bütün hayatýný kaplayan bu insanlarý çok 
fazla düþünemediði farklý bir dünyaya dalýp 
gitmiþti. Hapishane hücresinin sessizliði ve 
doðduðu topraklara geri dönmek, bir kere 
daha geçmiþin hayaletlerini önüne getirdi. 
Premukhino, Bakunin için, daima Rusya'nýn 
esasý ve özü olagelmiþti; þimdi çaresiz dev, 
daha sonraki yýllarýnýn çalkantýlý 
duygularýný teker teker ortaya dökerken, 
gizli bir inziva ortamýnda, çocukluðunun acý 
verici ve tatlý anýlarýna dönmüþtü. Ailesini 
"son bir kez" görmesine izin verilmesini ve 
onlara elveda demek istiyordu - ya da 
hepsini deðilse bile, ne olursa olsun, "yaþlý 
babamý, annemi ve hayatta olup olmadýðýný 
bile bilmediðim sevgili kýz kardeþimi". 
Sonunda, eðer bu iki isteði kabul edilirse, 
"onu Almanlarýn elinden alýp SÝZ 
İMPARATOR MAJESTELERÝNÝN babaca 
eline teslim eden Cenab-ý hakka 
þükranlarýný" sunacaðýný belirtiyordu.  

 
 
s. 227 
 
 
Ýtiraf, Orlov'un memurlarýndan birinin 

kaligrafi yazýsýyla, metni olaðanüstü bir 
dikkatle okuyacak olan Çara sunuldu. Ýnsan 
doðasý övgüden etkilenir, övgünün 
muhatabý bunun samimiyetini sorgulamak 
için geçerli nedenlere sahip olsa bile böyledir 
bu; özçýkarlar tarafýndan dikte edilen açýk 
komplimanlar az çok hoþa gider. Avrupa 
tahtlarýnýn yarýsýna savaþ ilân etmiþ, 
görevden ayrýlmýþ bu topçu subayýnýn, Rus 
Çarýnýn önünde sefilce ve umutsuzca yere 
serilmesi, Nikola'ya enikonu bir iktidar 
duygusu vermiþ olmalıdır. Bu gururlu ve 
aðzýna geleni söyleyen isyancýnýn, 
alçakgönüllü bir nedamet ve mide 



bulandýrýcý bir yaltaklanma dili kullanarak 
yazdýklarý, Çarın benlik davasýný 
gýdýklamýþtýr. Bakunin, konudan ayrýlýp 
duygusal anýlara daldýðýnda, onlarýn yaz 
kampýna Nikola'nýn yaptýðý bir ziyaretten söz 
ederek, onu gördüðünde nasýl "ifade 
edilmesi zor bir heyecana" kapýldýðýný, 
önünde "titreyerek reverans yaptýðýný" 
anlattýðýnda, Çarýn koltuklarý kabarmýþ 
olmalýdýr. Nikola, böyle komplimanlara 
alýþýktý. Fakat bunlar, bir Mihail Bakunin 
tarafýndan asla yapýlmýþ deðildi o zamana 
kadar. Bu hoþuna gitti ve bu hoþlanma onu, 
Ýtiraf'ýn olaylarý anlatan bölümlerini, 
düþünülmesi mümkün olandan daha büyük 
bir hoþgörüyle okumaya sevketti. Özellikle 
Alman karakterinin ve Alman felsefesinin 
günahlarýyla ilgili pasajlarý okurken, metnin 
kenarýna "Doðru," "Kesinlikle Doðru!!!" "Su 
götürmez bir Gerçek!!!" ya da kýsaca "N.B."* 
gibi notlar düþmüþtür. Metni bitirdiði 
zaman, birinci sayfanýn tepesine, müstakbel 
Çar veliaht II. Alexander'a hitaben þu notu 
düþmüþtür: "Bunu okuman çok önemli - son 
derece önemli ve öðretici bir metin."  

Ýþ, Bakunin'in ricalarý konusunda karar 
vermeye gelmiþti. Nikola, Ýtiraf'ýn kenarýna, 
fetva verir bir havada "her günahkâr" diye 
yazdý, "nedamet getirerek kurtulabilir, eðer 
samimiyse." Fakat ilkelerle, bunlarýn 
yürürlüðü konmasý arasýnda büyük uzaklýk 
vardý; Bakunin'in arkadaþlarýný ele vermeyi 
küstahça reddetmesi, nedametin samimiyeti 
konusunda kuþku yaratacak nitelikteydi. 
Nikola'nýn acele etmek için hiçbir nedeni 
yoktu. Mahkûm, bulunduðu yerde 
"çürümeye" devam edebilirdi. Ama ailesinin 
üyelerini görmemesi için bir neden de yoktu. 
Bu hakký kazanmak için yeterince alçalmýþtý. 
Kont Orlov, Alexander Bakunin'e resmî bir 
mektup yollayarak, Çarýn, kendisine ve kýzý 
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Tatyana'ya, þu anda Peter ve Paul 
Kalebentinde bulunan oðlu Mihail'i ziyaret 
etmeleri için izin verdiðini bildirdi. Bu, altý 
yýlý aþkýn bir zamandýr, Mihail'den ailesine 
ulaþan, ilk inanýlýr haberdi.236 

 
 

     *           *            * 
 
 
s. 228 
 
 
Son on yýl, Premukhino, genç kuþaðýn 

daðýlmasýna tanýk olmuþtu. Varvara, 
isyanýnýn ilk baþlatýcýsý Mihail hakkýnda 
ebeveynlerinin fikrini kabul ederek, 
kocasýyla yeniden birleþmek üzere yurda 
dönmüþtü. Bir zamanlar Belinski ve 
Botkin'in baþýný döndüren güzel Alexandra, 
Wulf adlý bir suvari subayýyla evlenip 
kalabalýk bir ailede örnek bir anne olmuþtu. 
Nikola da evlenmiþ ve Premukhino'ya komþu 
bir konakta saygýn bir hayat sürmeye 
baþlamýþtý. Ýlya, Varvara'nýn kocasýný 
düelloya çaðýrarak bir aile içi skandala 
neden olmuþsa da, ardýndan Kazan'da 
çiftçilik yapmaya baþlamýþtý. Tver'de okuldan 
kaçan üç oðlan çocuðu, þimdi 
yirmilerindeydiler. Almanya'da Mihail'le bir 
ara birlikte bulunan Paul, hazýr cevaplýlýðý, 
görüþlerinin sýradýþýlýðý ve "tam bir Hegelci" 
olarak arkadaþlarýnýn saygýsýný 
kazanmasýyla, Mihail'e en yakýn 
konumdaydý. Ama eyleme gelince tutucuydu, 
Kýrým'ýn baþkenti Simferopol'da yýllarca 
resmî bir görevde bulundu. Ailenin en genci 
ve oðlanlarýn en güçsüzü olan Alexis, 
Premukhino'da kalan tek erkek çocuktu. 
Sondan bir önceki Alexander, ailenin 
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yaramaz çocuðu sayýlýyordu. Odessa 
Üniversitesindeki hukuk doçentliðini 
býrakýp evli bir kadýnla kaçmýþtý; bu 
karmaþýk durumdan, daha az skandala yol 
açsa da, ayný þekilde aile şerefine gölge 
düşürücü olan, Natalie Beyer’e olan aşkına 
dalarak kurtulabildi. Trajedi, Beyer ailesinin 
kapısındaydı. Alexandra ölmüþtü. Fakat otuz 
beþindeki Natalie, yirmilerinin baþýndaki 
pervasýz tutkusunu olduðu gibi koruyordu; 
Nikola Stankeviç ve Mihail'in halefliðine 
layýk olmayan Alexander, kýsa süre sonra 
Natalie'nin tutkulu dil dökmeleri karþýsýnda 
yelkenleri suya indirmişti.  

 
 
s. 229 
 
 
 Bu altý yýl boyunca, Tatyana, 

ebeveyenlerine bakarak, kardeþlerinin 
iþleriyle meþgul olarak, erkek ve kýz 
kardeþleri arasýnda bað kurma hizmeti 
görerek, uyuþukluða, belki de unutulmaya 
terkedilmiþ Mihail'i sýk sýk düþünerek, trajik 
ve yalnýz bir figür olarak kaldý. Onun için, 
Mihail, hâlâ, "ailemizi parçalanmaksýzýn bir 
arada tutacak evin temel direði"ydi. Dine 
yönelmiþ, Tanrý ve Tanrýya sýðýnma, kendini 
adadýðý erkek ve kýz kardeþlerinin içinde yer 
alacaðý uzak, ama daha aydýnlýk bir gelecek 
hakkýnda birçok þey yazmýþ, hatta "bizden 
uzak olsa da bizi unutmayan" Mihail'le, 
"ayrýldýðýmýz zamanki gibi Tanrýya ve hayata 
tam bir inanç ve tam bir coþkuyla" yeniden 
birleþeceklerini belirtmiþti.  

Geçen yýllar, Tatyana'nýn yükünü 
azaltmamýþtý. Turgenyev'e olan geçici aþký 
sönmüþ, ama unutulmamýþtý. Geride, 
sessizce yanan alevler, aldatýcý tutku 
kalmýþtý, yeniden alevlenmesi þansý yoktu, 
ama aþkýn kendi içinde gerçekleþmesi þansý 
vardý. Pek seyrek gerçekleþen bir kendi 



kendine açýlma anýnda, Paul'a yazdýðý bir 
mektupta bundan söz etmektedir:  

 
Benim Turgenyev'e duyduðum aþk, herhangi bir 
kategoriye girmez. Buna budalalýk de, ne dersen de. 
Basitçe, aþýk olmuþtum; bunu kendim farketmeden 
önce, þimdi bile hatýrladýkça zevk aldýðým günler 
geçmiþti... Bunu bütün kalbim ve ruhumla yaþamýþ, 
tüm damarlarýmda kan büyük bir hayat coþkusuyla 
akmýþ, çevremdeki her þeyin þekli deðiþmiþti. Niye 
þimdi bütün bunlarý inkâr edeyim? O zamana kadar 
asla böyle bir mutluluk duymamýþtým. Sana ne 
düþündüðümü söyleyebilir miyim Paul? Bir kadýn 
için böyle bir aþktan daha büyük bir neþe, daha 
büyük bir mutluluk olamaz. Hayýr, yeryüzünde 
bunun yerini alabilecek bir þey ne bilinmektedir, ne 
de düþünülebilir. Bir kadýn, her yerde ve her zaman 
bunun eksikliðini duyacaktýr. Mutluluða olan 
susuzluðu, ebediyen giderilmeden kalacaktýr.  
 

Tatyana'nýn saðlýðý tehdit edici 
boyutlardaydý. Kýrým'da, kýsmen Paul'un, 
kýsmen de Alexis'in yanýnda dört yýl geçirdi; 
bu süre içinde, mutluluðu elde etmek için 
son umutsuz giriþimini yaptý. Serov adýyla 
bilinen bir müzikçiye aþýk oldu ya da aþýk 
olduðunu hayal etti. Müzikçi, vicdansýz bir 
metresin kapanýna kýsýlacak ölçüde 
karaktersiz bir kiþi gibi görünmektedir; 
Tatyana ise, aþkýnýn gücünün onu 
kurtaracaðýna inanýyordu. Duygularý, belki 
de tutkudan çok acýmadan kaynaklanýyordu. 
Giriþim baþarýsýz oldu; bundan sonra da 
yüreði boþ kaldý. 1851 yazýnda, Kýrým'dan 
Premukhino'ya döndü. Bundan üç ay sonra, 
Peter ve Paul Kalebentine çaðrý geldi.237

  
 
 
s. 230 
 
 
Ýhtiyar Alexander Bakunin, þimdi seksen 

üç yaþýndaydý ve tamamen kördü;  baþkente 
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yapýlacak üç günlük bir yolculuk gücünün 
ötesindeydi. Mihail için verilen izni, onun 
yerine en büyük erkek kardeþi kullanacaktý; 
Ekim'in sonunda, Nikola ve Tatyana 
Petersburg'a vardýlar. On bir yýldan fazla bir 
zaman sonra gerçekleþen bu ilk buluþmaya 
iliþkin herhangi bir yazýlý kayýt yoktur. 
Fakat Mihail, daha sonra, bu buluþmanýn, 
"yüreðindeki huzur ve sýcaklýðý yeniden 
canlandırdığını" yazmýþtýr; Tatyana için ise 
bu buluþma, " yeniden doðuþ, hayatýmýzý 
aydýnlatan bir umut" olmuþtur. Annesi, 
sevgiye müstahak olmayan, ama nedamet 
getirmiþ oðluna beklenmedik bir þefkatle 
yazdý; ihtiyar Alexander, babaca iyi 
dileklerini dikte ettirmeye ikna edildi. 
Arasýra sansürün kaprisleriyle kesintiye 
uðrasa da, Mihail'le ailesi arasýnda düzenli 
bir mektuplaþma iliþkisi kurulmuþ oldu. 
Tabii ki, resmî gözlerin mektuplarý sýký bir 
denetimden geçiriyor olmasý, her iki tarafý 
da sýnýrlamaktaydý; bu yüzden mektuplarda, 
beylik aile haberlerinden ve en yavan 
hatýralardan baþka bir þey bulmak mümkün 
deðildir. Mihail'in mektuplarýnda alýþýlmadýk 
bir alçakgönüllülük ve evrensel hayýrhahlýk 
yansýmaktadýr. Ebeveynlerine bir evlat 
olarak "kutsal yükümlülüklerini" yerine 
getirmediðini itiraf ediyor ve Tanrýya þükür, 
"hatalarý"nýn kendisinden baþka kimseye bir 
zarar vermediðini belirtiyordu. Erkek 
kardeþlerini kendi örneðine karþý uyarýyor, 
onlardan ayný yolu izlememelerini istirham 
ediyordu. Varvara'dan, kocasýna gösterdiði 
düþmanlýk dolayýsýyla özür diliyordu. Bu 
mektuplarda, Paul'un þikayet ettiði gibi, 
büyük aðabeyi Mihail'i tanýyabileceði hiçbir 
þey yoktu. Fakat bu mektuplar, uzun 
zamandýr karanlýkta kalmýþ anýlarý yeniden 
canlandýrmak, uzun süredir kopuk baðlarý 
yenilemek için yeterliydi. Mihail için 
Premukhino bir kere daha, çocukluk 
günlerindeki gibi, "onu yaþama baðlayan tek 



þey" olmuþtu. Erkek ve kýz kardeþlerine 
yazdýðý zaman, bu onu, "daha canlý ve genç" 
kýlýyordu; öte yandan onlar da, onun artýk 
geçmiþte gömülmüþ belirsiz bir hayalet 
olmadýðýný, geçici olarak aralarından 
ayrýlmýþ olsa da, yaþayan bir figür olduðunu, 
elle dokunulur bir varlýðý, bilinen bir mekâný 
olduðunu düþünebiliyorlardý.238  

 
 
s. 231 
 
 
Peter ve Paul kalebentinde politik 

mahkûmlar için ayrýlan hücreler, 
ondokuzuncu yüzyýl boyunca, karanlýðý, 
rutubeti ve saðlýk koþullarýyla kötü bir ün 
yapmýþtý. Bakunin, Avusturya'dan Rus 
hapishanesine getirilmekle maddî olarak 
zararlý çýkmýþtý. Ancak bir baþka baðlamda, 
burada kendisinin önemini hissediyor, 
büyük çaplý hoþgörüden yararlanıyordu; 
kendini hapsedenlerin "insaniyeti"ne sürekli 
olarak saygýlarýný sunmasý tamamen de 
samimiyetten uzak deðildi. Özellikle, 
eskiden kendisine verilmiþ romanlara ve 
bilimsel eserlere ek olarak, bir Rus 
gazetesine, çeþitli Rus periyodik yayýnýna, 
hatta Revue des Deux Mondes sayfalarýnda 
temsil edilen Avrupa düþünce ve politik 
eðilimlerini takip etmesine izin verilmiþti. 
Hapisliðinin ikinci kýþýnda, sincap 
kürkünden yapýlma bir gecelik, kazak ve bot 
yollandý ona Premukhino'dan; mahkûm 
hücresinde sunulan güzellikler arasýnda, bir 
kafes içinde iki kanarya da vardý.239  

1852 Temmuz'unda Mihail, Tatyana 
tarafýndan bir kere daha ziyaret edildi, 1854 
Þubat'ýnda ise, Tatyana ve Paul birlikte 
ziyaret ettiler onu. Bu ikinci ve üçüncü 

                                        
238
 Sobranie, ed. Steklov, iv. 207-8, 222-3; Kornilov, 

Gody Stranstviya, ss. 447, 469, 478, 485.  
239
 Steklov, M. A. Bakunin, i. 330-32.  



ziyaretler arasýnda geçen on sekiz aylýk süre, 
kayýtlardan anlaþýlabileceði gibi, 
mapusluðunun dönüm noktasýný oluþturur. 
Saðlýðý, ilk kez ciddi olarak bozulmuþtu. 
Güçlü ve huzursuz gövdesi için gerekli 
hareketten yoksun olmasý, hapishane 
diyetinin yol açtýðý düzensiz beslenme 
dolayýsýyla basur ve iskorpitten rahatsýzdý; 
diþleri dökülmeye baþlamýþtý. Sürekli baþ 
aðrýsý, nefes darlýðý, kulaðýnda kaynayan su 
sesi gibi sesler duymasý, þikayetçi olduðu 
sendromlardý. Bu þiþmiþ, pelteleþmiþ, diþleri 
dökülmüþ, sakallarý birbirine karýþmýþ 
kiþiyle, Sakson hapishanesindeki, güçlü 
kuvvetli, üstü baþý son derece düzgün genç 
dev arasýnda çok az benzerlik vardý; aynaya 
bir göz atsaydý, kendi görüntüsünden 
ürkmesi iþten bile deðildi.240

 

Tatyana ve Paul, Petersburg'da bir 
haftadan fazla kaldýlar, bu süre içinde 
kardeþlerini defalarca görmelerine izin 
verildi. Mihail ilk kez, Tatyana'ya, bir 
defterden yýrtýlmýþ, ikisi Fransýzca, 
sonuncusu Rusça yazýlmýþ, sansürden 
geçmemiþ üç not vermeyi baþardý. Bu üç not, 
tüm hapishane hayatý boyunca, Mihail'in, 
düþünce ve duygularýný serbestçe ve engelsiz 
ifade ettiði tek olaydýr; bu notlar, hem bu 
tuzaða düþürülmüþ hayvanýn güçsüzlüðünü 
ve umutsuzluðunu, hem de kendi 
toplumunda yýllardýr yalnýz yaþayan bir 
insanýn uyuþuk iniltisini ortaya 
koymaktadýr.  

 
 
s. 232 
 
 

Kendini diri diri gömülmüþ hissetmenin, bunu gece 
gündüz kendine söylemenin ne demek olduðunu 
asla anlayamazsýn; ben bir köleyim, hayat boyu acze 
mahkûm edilmiþ, yok edilmiþ biriyim. Ýnsanlýðýn en 
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hayatî çýkarlarýna karar verilecek yaklaþan 
mücadelenin gümbürtüsünü hücrenden bile duymak 
ve hiçbir þey yapamadan sessizce oturmaya 
zorlanmak. Bazýlarý harika olan zengin fikirlere 
sahip olmak ve onlarý gerçekleþtirememek; kalbinde 
aþký hissetmek, evet aþký, bu zahirî taþlaþmaya 
raðmen hissetmek onu, ama herhangi bir þeye ya da 
herhangi birisine aktaramamak. Kutsal bir davaya 
hizmet için kendini, adanmýþlýk ve kahramanlýkla 
dolu hissetmek ve tüm coþkunun, benim tek 
tanýðým ve sýrdaþým olan dört duvar arasýnda 
sýkýþtýrýldýðýný görmek. 
 
Ýþte benim hayatým! Ve çok daha korkunç bir fikirle 
karþýlaþtýrýldýðýnda bu bile hiçbir þey kalýr: böyle bir 
insanýn, sonunda eblehlik noktasýna varmasý. En 
büyük dâhileri benim gibi, böyle bir hapishaneye 
kapat, birkaç yýl sonra Napolyon'un bir budala, 
Ýsa'nýn bir günahkâr haline geldiðini görürsün. 
Bana gelince, ne Napolyon gibi büyüðüm, ne de Ýsa 
gibi sonsuz bir iyiliðe sahibim. Tam anlamýyla 
hayvanlaþmama çok az zaman kaldý.  
 

Tatyana'nýn uyuþukluk ve ilgisizlik 
içinde olduðundan bile kuþkulanmaktadýr. 
Otoritelerin karþýsýnda kendisini temsil 
etmek açýsýndan, "fazla çekingen, fazla 
taþralý" bulmaktadýr onu.  

 
Tam bir Hristiyan gibi, berbat bir hareketsizlik ve 
içine kapanma haline girmiþsin. Elbette belli çabalar 
gösterdin, fakat ilk yenilgiyle korkuya kapýldýn ve 
Tanrýdan baþka bel baðlayacak bir þeyin kalmadý. 
Ben Hristiyan deðilim, inzivaya çekilmeye de 
inanmýyorum.  
 

Bunlarýn ardýndan, üçüncü notta, bir 
egoist olduðu için kendine saldýrmakta, 
sýrdaþýna, "Premukhino'daki o tatlý 
koruyucusunun artýk uyumadýðýný" 
bildirmekte, ilk kez, Tatyana'nýn ne kadar 
hasta ve yorgun göründüðünü belirtmekte 
ve Paul'dan, onu, Petersburg'da iyi bir 
doktora götürmesini rica etmektedir.241 
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       *         *         * 
 
 
Birkaç hafta sonra, 1854 Mart'ýnda, 

Bakunin, aþaðý yukarý üç yýl kaldýðý Peter ve 
Paul kalebentinden alýnýp, Lagoda Gölü 
kýyýsýndaki Schlüsselberg hapishanesine 
nakledildi. Kýrým savaþýnýn eli kulaðýndaydý 
ve Petersburg'un Ýngiliz donanmasý 
tarafýndan bombalanacaðý korkusu bu 
önleme yol açmýþtý. Fakat bu yýl içinde 
Bakunin ailesinde meydana gelen önemli bir 
olay, ailenin, ne politik olaylarla, ne de 
Schlüsselberg'deki mahkûmla ilgilenmesine 
izin vermiþti. Aralýk ayýnda, Alexander 
Bakunin, seksen sekiz yaþýnda öldü.242

 

 
 
s. 233 
 
 
Uzun süredir beklenen bu acý olay, 

kendisini tamamen kocasýna adamýþ dul 
kadýn için, hayat boyu üstlendiði 
yükümlülüklerinden kurtulmasý anlamýna 
geliyordu. Kýrk dört yýllýk evlilik hayatýnýn 
ilk otuz yýlýný çocuklarýn yetiþtirilmesine, 
geri kalanýný da sakat ve umutsuz bir 
durumda olan yaþlý bir adamýn bakýmýna 
harcamýþtý. Altmýþ iki yaþýndaki Varvara 
Bakunin, yeni enerji kaynaklarýna sahip 
olduðunu keþfetti. Tüm evlilik hayatý 
boyunca asla Tver ve Moskova'nýn ilerisine 
gitmemiþ, yýllarca Premukhino'dan 
ayrýlmamýþtý. Kocasýnýn ölümünden üç ay 
sonra, Alexis'in refakatinde, yeni açýlan tren 
yolundan Petersburg'a gidip Mihail'i 
Schlüsselberg'de ziyaret etti. Bir zamanlar o 
kadar gururlu olan, ama þimdi böylesine 
düþmüþ en büyük oðlunun görünüþü, tüm 
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annelik duygularýný yeniden canlandýrdý; 
bundan sonraki iki yýl boyunca kesintisiz 
olarak kendini, otoritelere oðlunun 
durumunun iyileþtirilmesi için talepte 
bulunmaya adadý.  

Koþullar da az elveriþli deðildi. Þubat 
1855'de, Varvara Bakunin'in Petersburg'u 
ziyaret etmesinden bir ay önce, I. Nikola 
ölmüþ, yerine II. Alexander geçmiþti ve yeni 
imparatorun af ilân etmesi gelenekti. 
Alexander Bakunin'in ölümünden kýsa süre 
sonra, oðullarý gönüllü olarak orduya 
katýldýlar; beþ erkek kardeþin Çarýn 
hizmetine girmesi, herhangi bir mahkûm 
için güçlü bir af nedeniydi. Ayrýca 
Alexander'ýn yeðeni ve Mihail'in ilk kuzini 
Ekaterina Bakunin, cephede baþ hemþire 
olarak hizmet etmekten dolayý taltif 
edilmiþti. Bu nitelikleriyle Sarayda kabul 
görmesi kesindi; o da ayný þekilde kuzini 
adýna tavassutta bulunacaktý.  

 
 
s. 234 
 
 
Varvara Bakunin'in, Mihail'e, "kahraman 

ordunuzun saflarýnda, erkek kardeþleriyle 
birlikte yer almasý ve orada þerefli bir 
ölümle, kanýnýn bedeliyle oðlum olmaya hak 
kazanmasýna" izin verilmesi yolundaki ilk 
dilekçesi, Schlüsselberg'e yaptýðý ilk 
ziyaretten hemen sonra, Petersburg'da 
yazýlmýþtý. Fakat bu dilekçe yanýtsýz kaldý; 
þimdilik, Premukhino'dan getirdiði peynir ve 
mantarlarýn Mihail'e verilmesiyle yetinmek 
zorunda kaldý. Ocak 1856'da, Schlüsselberg'e 
bir diðer ziyaret daha yaptý. Oðlunun 
saðlýðýnýn son derece kötüye gittiðini 
görünce þok oldu; ona oyalanacaðý bazý 
þeyler verilmesini, hareket etmesini 
saðlayacak aletler saðlanmasýný, örneðin 
hücresine bir marangoz tezgâhý konmasýný 



talep eden bir dilekçe verdi. Bu dilekçe 
doðrudan doðruya Çara hitaben yazýlmýþtý. 
Ancak bu da reddedildi. Buna raðmen, 
yýlgýnlýk nedir bilmeyen anne, umutsuzluða 
kapýlmadý. Aðustos'ta, Schlüsselberg'e bir 
kere daha geldi, bu kez, Orlov'un yerine 
Çarýn baþ yaveri olan Prens Dolgorukov'a 
hitaben, oðlunun serbest býrakýlmasý için 
yeni bir dilekçe yazdý; tahta baðlýlýklarý su 
götürmez olan, "üçü aile babasý durumunda" 
diðer beþ oðlunun baþlarý üstüne, Mihail'in 
iyi hali konusunda garanti verdi. Nihayet, 
Kasým'da, Alexis, Ekaterina Bakunin'le 
birlikte Mihail'i yeniden ziyaret ettiðinde, 
annesi, yeni Dýþiþleri Bakaný, Prens 
Gorchakov'a bir baþka dilekçeyi henüz 
arzetmiþti. Daha sonradan Herzen 
tarafýndan aktarýlan hikâyeye göre, 
Mihail'in, artýk hayatý daha fazla 
sürdüremeyeceði gerekçesiyle Alexis'ten 
zehir istemesi olayý, bu ziyaret sýrasýnda 
olmalýdýr; Alexis, son giriþimleri de baþarýsýz 
olursa, bunu yapacaðýna söz vermiþtir. Daha 
muhtemel olan ise, Alexis'in, Mihail'le 
görüþmeden, Mihail tarafýndan ortaya atýlan 
sert bir talimatla çýktýðý, ancak dilekçenin 
sonucunun bu talimatı zararsýz bir aile içi 
haber haline getirdiðidir.  

Þurasý paradoksaldýr ki, Mihail sonuç 
olarak özgürlüðünü, asla sevmediði ve belki 
de gençliðinde, normal bir annelik 
þefkatinden yoksun kaldýðý annesine 
borçludur. Þu kesindir ki, annesinin 
adanmýþ enerjisi ve baþvurularýnýn etkisi 
belirleyici faktör olmuþtur. 1857 Þubat'ýnýn 
baþlarýnda, Mihail Bakunin'e, Çara hitaben 
dilekçe yazma izni verildi. Eðer dilekçe 
uygun ifadelerle yazýlacak olursa cevapsýz 
kalmayacaktý. Mihail, bu göreve samimi bir 
telaþla yaklaþtý. Dolgorukov'a söylediðine 
göre, uzun hapislik hayatý melekelerini 
öylesine dumura uðratmýþtý ki, dilekçeyi 
yazmak kendisine son derece zor gelmiþ, çok 



fazla þey söyleme korkusuyla, yeterince þey 
söylememe arasýnda parçalanmýþtý. Ama 
yazmaya baþladýðý an, kelimeler kolayca 
akmaya baþladý. Hayatý bitmiþti; onu artýk 
ilgilendiren tek þey bu hayatý hapishane 
hücresinin dört duvarý arasýnda olmadan 
sona erdirmekti. Aþaðýlanma kadehiyle 
öylesine sarhoþ olmuþtu ki, onu sonuna 
kadar diplemekte nazlanmasý hiç de iyi 
olmayacaktý. Kendisini daha köklü, daha 
önce yaptýðýndan daha sefil bir þekilde 
aþaðýladý. Büyük bir belagatle, son Çara olan 
cömertçe ve hayýrhah duygularýný ifade etti 
ve erkek kardeþleri gibi kendini Çarýna ve 
ülkesine adayarak silaha sarýlmasýný önleyen 
hata ve suçlarýný o zamana kadar asla 
yapmadýðý ölçüde lânetledi. Yaþlý 
olmamasýna, yalnýzca kýrk dört yaþýnda 
olmasýna (aslýnda henüz kýrk üç yaþýndaydý) 
raðmen, çok yaþamayacaðýný biliyordu. 
Hayatta tek bir tutkusu vardý: "son nefesimi 
özgür olarak vermek, gökyüzünü ve taze 
çayýrlarý görmek, babamýn evini görmek, 
onun mezarýna kapanmak, geri kalan 
günlerimi, benim için kendini yiyip bitiren 
anneme adamak ve kendimi gereðince ölüme 
hazýrlamak." 

 
 
s. 235 
 
 
Mahkûmun dilekçesi, 14 Þubat 1857 

tarihini taþýyordu. Tam bir hafta sonra, 
kendisine, Çarýn, ona, bulunduðu yerde 
kalma ya da Sibirya'da sürekli sürgüne 
gitme konusunda tercih yapma hakkýný 
sunduðu bildirildi. Bakunin, ikinci 
alternatifi tercih etmekte bir an bile tereddüt 
etmedi; Sibirya'ya giderken, bir daha görme 
olanaðý olmayacak ailesine ve evine elveda 
demek üzere Premukhino'da yirmi dört saat 
geçirmesine izin verilmesini rica etti. Ricasý 



kabul edildi. 8 Mart akþamý Petersburg'a 
getirildi, bir albayla iki jandarmanýn 
eþliðinde, Tver'e hareket eden bir yük 
trenine eklenmiþ özel bir vagonla yola 
çýkartýldý. Ertesi gün, yine muhafýzlarýnýn 
eþliðinde, kýzakla Premukhino'ya vardý.243 

 
 
s. 236 
 
 
Mihail, evi olarak adlandýrdýðý 

dünyadaki bu yeri görmeyeli hemen hemen 
on yedi yýl olmuþtu. Önünde uzanan on 
dokuz yýllýk hayatý boyunca da bir daha hiç 
görmeyecekti. Erkek ve kýz kardeþleri onu 
karþýlamak üzere tam kadro toplanmýþlardý; 
o gün, daha sonraki hayatlarýnda ailenin 
yeniden birleþtiðine, çocukluklarýnýn en 
kutsal anýlarýný canlandýrýp yeniden 
paylaþacaklarýna iliþkin rüyalarý sanki 
mucizevî bir þekilde gerçek olmuþtu. Belki 
de ziyaret izni verildiðinde Mihail sahneyi 
böylesine dramatize etmiþti ve onun 
beklediði ruh buydu. Fakat realite, 
kendisinden daha katý dramatik etkilere 
sahipti. Mihail, kutsal topraða bir kere daha 
ayak bastýðý an, kalbi ona ihanet etti. Þu 
andaki eve dönüþüyle, gençliðindeki eve 
dönüþü; parlak, kendine güvenen genç 
isyancýyla, kýrýk, kendisine baský yapanlarýn 
önünde gururunu ayaklar altýna almýþ, 
bedeninin aldatýcý özgürlüðü karþýlýðýnda 
ruhunu satmýþ, muhafýzlarýn arasýndaki bu 
erken yaþlanmýþ mahkûm arasýndaki 
karþýtlýk çok canlý, çok keskindi. Onu þimdi 
olduðundan çok farklý tanýyan, bir zamanlar 
liderleri ve kahramanlarý kabul edenleri 
görmek, kalbinde ve beyninde tam bir 
uyuþukluða yol açmýþtý. Kimseyle serbestçe 
ve içinden geldiði gibi konuþamadý, sevdiði 
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yüzlere ve bildiði manzaralara kayýtsýzca 
baktý, vaktinin büyük kýsmýný ailenin yaþlý 
mürebbiyesiyle dama oynayarak geçirdi; bir 
zamanlar, uzun hapisliðinin kaçýnýlmaz 
olarak yol açacaðýný öngördüðü 
"eblehleþmeye" gömülmüþtü. Ertesi sabah, 
yine uyuþukluk ve sessizliðe bürünmüþ bir 
halde, gardiyanlarýyla birlikte yola 
koyuldu.244 

Sonralarý, Mihail'i, Alexander Londra'da, 
Paul Ýtalya'da ziyaret ettiler. Diðerleri onu 
son kez, karlarýn içinde aðýr aðýr kayýp 
gözden kaybolan kýzakta gördüler.  

 
 
 
 
s. 237 
 
 
 
 
 

             18. Bölüm 
 
 
   Sibirya Macerasý 
 
 
 
Grup, büyük Sibirya yolu üzerinde posta 

kýzaðý ile yolculuk yapıp on sekiz gün sonra 
Batý Sibirya'nýn baþkenti Omsk'a ulaştı. 
Muhafýzlarý onu burada býrakýp Petersburg'a 
döndüler. Yeniden yola çýkmadan önce, 
Bakunin, onlara, Prens Dolgorukov'a ve 
annesine yazýlmýþ iki mektup teslim etti. 
Birinci mektupta, artýk ikinci karakteri 
haline geldiði üzre, abartýlý bir dille, Prense, 
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kendi adýna yaptýðý "güçlü arabuluculuk" 
nedeniyle "en içten ve derin" þükranlarýný 
sundu. Ýkinci mektupta ise, yolculuk için 
verilen paranýn yetersizliðinden þikayet etti. 
Ardýndan Tomsk'a hareket etti - sekiz yýldýr 
ilk kez özgür bir insandý. Tomsk vilayetinde, 
uzak bir bölgede kalacaðý yer ayarlanmýþtý. 
Fakat Tomsk þehrine gelince saðlýðýnýn iyi 
olmadýðýný ileri sürdü, bu nedenle þehirde 
yaþamasýna izin verildi. Cezasýnýn 
yumuþatýlmasý yolundaki bu ilk fýrsatý 
deðerlendirmekte gecikmemiþti.245

 

Geçen yüzyýlýn ortalarýnda, Sibirya'da 
toplum üç sýnýftan meydana geliyordu: resmî 
görevliler, tüccarlar ve politik sürgünler. 
Nüfus o kadar az, izolasyon o kadar tamdý 
ki, orada herkesin kendi sýnýfý içinde 
kalmasý mümkün deðildi. Üç sýnýftan 
insanlar serbestçe bir araya gelebiliyorlardý 
ve genellikle kalburüstü zekâ ve 
karakterdeki erkeklerden oluþan sürgünler, 
sýradýþý, ancak evrensel saygýdan 
yararlanýyorlardý. Politik dýþlanmýþlar, her 
þeye raðmen Sibirya kültürünün güzel bir 
ürünü olarak kabul edilmiþlerdi. Bu renkli 
ve rahat toplum, Mihail Bakunin'i büyük bir 
hayýrhahlýkla kabul etti. Sibirya'daki ilk 
aylarý, onun için, fizikî ve moral iyileþme 
dönemi oldu. Çürümüþ, uyuþmuþ bedenin ve 
ruhun içinde hayat yeniden soluk alýp 
vermeye baþladý.  

 
 
s. 238 
 
 
Ancak hayatîyetin geri gelmesiyle ve 

hapishane anýlarýnýn gittikçe 
soluklaþmasýyla birlikte, o andaki hayatýnýn 
koþullarý daha da dayanýlmaz hale geldi. 
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Kafesin parmaklýklarýnýn yerini, daha azap 
verici olan, baðlanmýþ hayvanýn hapisliði 
almýþtý. Ýçinde yer alacaðý ve besleneceði 
çevre, maddî olduðu kadar ruhsal olarak da 
þaþýrtýcý ölçüde dardý. Bir politik sürgün 
kendine bakmak zorundaydý; Bakunin, ömrü 
billah Premukhino'dan gelecek yardýmlarla 
geçinemezdi. Ne olmuþ olursa olsun, pek o 
kadar deðiþmiþ deðildi. Kendi kaderini tayin 
etme kapasitesine - yalnýzca koþullar 
farklýydý - hâlâ büyük bir inancý vardý. Lena 
nehrindeki altýn yataklarý büyük ölçüde 
açýlmýþtý. Altýn, Sibirya'nýn tek konusuydu; 
Bakunin kýsa sürede, bu yeni endüstrinin 
kendisi gibi dürüst bir adam için yeni bir 
meslek dalý oluþturduðuna inandý. Fakat 
Lena altýný, Tomsk'dan binlerce mil 
uzaktaydý, þehirden otuz kilometreden daha 
öteye gitmek kesinlikle yasakken iþini nasýl 
yoluna koyabilirdi? Aðustos'ta, ailesinin onu 
desteklemek için yardým gönderme yükünü 
azaltmak için otuz kilometre sýnýrlamasýnýn 
kaldýrýlmasý ve Sibirya'da serbestçe 
dolaþmasýna izin verilmesi için baþvuruda 
bulundu. Mektubu, yerel polis þefinin, 
müracaatçýnýn, "eski suçu konusunda 
samimi ve derin bir þekilde nedamet 
getirdiði“ne iliþkin notuyla birlikte 
Petersburg'a gönderildi. Fakat Dolkorukov, 
talebin kabul edilmesinin "yerinde" 
olmadýðýna karar verdi. "Akrabalarýndan 
aldýðý yardým, onlarý yýkmaz" diyerek kesin 
hükmünü verdi. Bakunin, ilk Sibirya kýþýný, 
Tomsk'un sýkýþýk ortamýnda geçirdi.246 

 Günlük ekmeðini kazanmak için, bir 
zamanlar Moskova'da baþvurduðu - tabii ki, 
baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtý - bir diðer çare 
daha vardý. Öðrenci bulabilirdi. Yaþamýný 
öðretmenlikle sürdüren, Sibirya'nýn 
monoton hayatýnda bir panzehir olarak 
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baþvurulan içki alýþkanlýðý nedeniyle zaman 
zaman fena halde içen Tol adlý bir Polonyalý 
sürgünle arkadaþ olmuþtu. Tol'un 
öðrencileri arasýnda, uzun zamandýr  
Sibirya'ya yerleþmiþ Polonyalý bir tüccar olan 
Ksaweri Kwiatkowski'nin iki kýzý vardý. 
Bakunin, kýzlara Fransýzca öðretmeyi 
önerdi. Bu, þehrin varoþlarýndaki küçük bir 
evde yaþayan hoþ bir aileydi. Baþka herhangi 
bir þey yapmadýðý zamanlar ayaklarý onu bu 
yöne götürüyordu. Herhangi bir þeyi pek 
seyrek yaptýðýndan evin günlük ziyaretçisi 
oldu. Yaklaþýk on yýldýr ilk kez insanlarla 
sýký fýký bir iliþki kuruyor, kadýnlarla iliþkiye 
geçiyordu.  

 
 
s. 239 
 
 
 Mihail Bakunin, tüm hayatý boyunca 

kadýnlarýn hayranlýðýný kazanmaya alýþýktý. 
Bu, doðasýnýn derinden ihtiyaç duyduðu bir 
þeydi. Gençliðinde bunu dolu dolu yaþamýþtý, 
gerçi iktidarsýzlýðý onu tek bir duygusal 
hedefe baðýmlý olma güdüsünden 
kurtarmýþtý. Hapishaneden tamamen yalnýz 
bir adam olarak çýkmýþtý. Küçük bir Sibirya 
kentinde serseri mayýn gibi dolaþýyordu. 
Hikâyesini dinlemeye eðilimli gözüken ilk 
çekici genç kadýna aþýk olmasý için tüm 
koþullar hazýrdý. Bu koþullar, 
Kwiatkowski'nin büyük kýzý Antonia'da 
mevcuttu. Kýþ bitmeden, Bakunin ona 
evlenme teklif etti ve teklifi kabul edildi.247 

Antonia Kwiatkowski, on sekiz 
yaþýndaydý; on beþ yýl sonra da erkekler onu 
hâlâ güzel ve büyüleyici bulacaklardý. Fakat 
yazýldýðý þu anda bile, þaþýrtýcýdýr ki, 
portreyi tamamlamak zordur. Onun 
söylediði hiçbir þey hatýrlanmamaktadýr,  
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yazdýðý hiçbir þey (önemsiz bir mektup 
dýþýnda) korunmamýþtýr. Belki de düþünce ve 
duygularýný ifade etmeye hazýr deðildi; 
düþündüðüne ya da derinden duyduðuna 
iliþkin birçok kuþku söz konusudur. Kocasý, 
evliliklerinden bir yýldan fazla zaman 
geçtikten sonra, "karýsýnýn, kendisinin tüm 
duygu ve hedeflerini paylaþtý"ðýyla 
övünmüþtür. Daha tarafsýz bir gözlemci, 
Antonia'nýn, yýlýn modasýyla, sosyal 
fikirlerden çok daha fazla ilgili olduðunu 
belirtmiþtir; Bakunin, bir keresinde, þaka 
yollu, karýsýnýn hayatýnda okuduðu tek 
kitabýn Causes Célèbres olduðunu, onu da 
resimleri yüzünden okuduðunu belirtmiþtir. 
Yýllar sonra onlarý bir arada görenler, bu 
tuhaf birlikteliði izah edecek olmadýk 
fantastik teoriler icat etmiþlerdir - Bakunin, 
Antonia ile, "onun þerefini lekelemeye 
çalýþan kötü bir adamýn giriþimlerinden 
kurtarmak" için ya da otoritelerin 
kuþkularýný çekmemek ve kaçýþ yolunun 
taþlarýný döþemek için evlenmiþtir. 
Gerçeklikte ise, bu evlilikte, Antonia 
açýsýndan bile anlaþýlmayacak bir þey yoktur. 
O, kendi kaderlerine bir adamýn karar 
vermesinden baþka bir þey istemeyen ve tüm 
arzularý bu kaderin kendi lehlerine 
olmasýnda odaklanmýþ, mizaç olarak uysal 
kadýnlardan biriydi. Tomsk'da çok az sayýda 
uygun talip vardý. Orta yaþlý, saçý sakalý 
birbirine karýþmýþ, diþleri dökülmüþ Mihail 
Bakunin, karþýsýndakini büyüleme gücünü 
hâlâ kaybetmemiþti ve seçkin bir Rus 
ailesinin en büyük oðluydu. Antonia'nýn 
kapasitesi, sevme kapasitesi de dahil olmak 
üzere sýnýrlýydý. Fakat böyle de olsa, olanlarý, 
onu seçecek erkeðin ayaklarýnýn altýna seve 
seve, çekinmeden sermeye hazýrdý.  

 
 
s. 240 
 



 
Evlenme ihtimalinin ortaya çýkmasý, 

malî sorunu bir kere daha acil hale getirdi. 
Otoriteler, bir iyi niyet göstergesi olarak, 
Bakunin'e, idarede "dördüncü dereceden bir 
memuriyet" görevi sundular. Ancak bu tür 
iliþkilerle maiþetini kazanmak - gitmeyi çok 
istediði Doðu Sibirya'nýn baþkenti Irkutsk 
bile söz konusu olsa böyleydi bu - Bakunin'in 
gururunun kabul edebileceði bir þey deðildi. 
Öneriyi reddetti ve Antonia ile 1858 yazýnda 
evlendi. Gelinin babasýnýn ve güveyin erkek 
kardeþlerinin yeni aileyi desteklemek için 
yaptýklarý katkýlarýn oraný kaydedilmemiþtir. 
Ayný þekilde, Antonia'nýn, beslenmesi 
gereken midelerin sayýsýnýn artmasý diye bir 
tehlike olmadýðýný bilip bilmediði de bir 
spekülasyon konusudur. Fakat Bakunin, 
cennetin yedinci katýndaydý.  

 
Hiçbir þeyden korkmuyor ve bir çocuk gibi her þeye 
seviniyor (diye yazýyordu evlilik hayatýnýn altýncý 
ayýnda). Onu yaþlýlýk çaðýmýn çiçeði olarak 
korumam gerekiyor.248

  
 
 

             *        *       * 
 
 
Þimdi sahneye yeni ve kelli felli bir 

þahsiyet çýkmýþtý. Bakunin'in anne 
tarafýndan ikinci kuzeni General Nikola 
Muravyev, son on yýldýr Doðu Sibirya'nýn 
valisiydi. Amur'un aðzýna açýlan Nikolaevsk 
limanýný kurarak ülkeyi ticarete açmýþtý; 
1858 baþýnda, Çin hükümetiyle, Rusya'nýn 
nehrin kuzey ve batýsýndaki tüm bölgeyi 
aldýðýna iliþkin anlaþmayý imzalamýþtý. 
Ülkesine bu hizmetleri, onun ekzantirik 
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karakter ve fikirlerine hoþgörüyle 
bakýlmasýna yol açmýþtý. Fakat, Çin 
üzerindeki zaferinin kutlanmasý sýrasýnda, 
Çara, içlerinde kuzeni de olmak üzere dört 
politik sürgünün affedilmesi yönünde 
dilekçe verdiðinde, onun prestiji bile 
dilekçenin reddedilmesini önleyememiþti. 
1858 yýlýnýn sonlarýna doðru Tomsk'a, 
Bakunin'i ziyarete geldi, böylece Bakunin, 
onunla ilk kez karþýlaþmýþ oldu.249 

 
 
s. 241 
 
 
Yaþlý Varvara Bakunin'in ilk kuzininin 

oğlu güçlü Vali General'den mutsuz oðlu için 
talepte bulunmasının sonuçsuz kalmadığı 
düþünülebilir. Fakat ailevî etki, bu iki adam 
arasýnda meydana gelen karþýlýklý tuhaf 
çekimi tek baþýna izah etmeye yetmez - bu 
öyle bir çekimdi ki, sonradan, her ikisi de bu 
yüzden arkadaþlarýnın eleþtirilerine hedef 
olacaktı. Sadece geniþ bir bölgeyi ilhak 
etmekle ilgilenen, keyfî, baþýna buyruk 
emperyalistle, tüm aktif hayatýný 
hükümetlere karþý savaþlarda harcamýþ 
huzursuz ihtilalcinin, bir anlýk bile olsa, 
Sibirya'nýn anormal koþullarýnda da olsa, 
ortak bir temele sahip olduklarýný 
farketmeleri, kýsmen zamanýn politik 
koþullarýyla, kýsmen de her ikisinin ortak 
yanýný oluþturan atýlgan mizaçlarýyla izah 
edilebilir.  

I. Nikola, Kýrým savaþý skandalý 
ortamýnda, prestijinden çok þey kaybederek 
öbür dünyayý boylamýþtý; askerî yenilginin 
sonucunda, Rusya, üstü örtülü demokratik 
istekleri hissetmeye baþladý. Samimi, 
kararsýz ve kamuoyuna duyarlý II. 
Alexander, bu yeni isteklere hoþgörü 
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göstermeye eðilimliydi. Saray ve 
entelijensia, Çardan iþareti aldý ve serflerin 
özgürlüðü, topraklarýn yeniden daðýtýmý, 
yerel özyönetimi tanýma gibi iddialý projeleri 
tartýþmaya baþladý. Muravyev, yeni modaya 
kolayca ayak uydurdu. Rusya'da her zaman 
aydýnlanmacý liberaller bulunmuþtu, yönetici 
kesim içinde bile. Voltaire ile cezaî reform 
üzerine mektuplaþan Büyük Katerina ve 
model anayasalarýn taslaðýný hazýrlayan I. 
Alexander gibi, Muravyev de, iradesinin 
önünün teoriyle kesilmesine izin verecek 
gibi deðildi. En hayran olunacak ilkeleri 
benimsedi; çünkü kendi dýþýnda herhangi bir 
despota tahammül edemezdi ve emirlerini 
yerine getirmeyecek herhangi bir bürokrat 
olamazdý, büyük bir istekle despotizm ve 
bürokrasinin düþmaný kesildi. Bu durumda, 
politik sürgünler onun önüne geçemez ya da 
suçlayamazlardý, kendini onlarýn 
koruyucusu, baðýmsýz ve geniþ görüþlü birisi 
olarak takdim edip böyle bir ün kazanmýþtý. 
Kuzeninin suçlarýnýn kötü ünü, bu korumacý 
jestlerini daha da çarpýcý kýlýyordu. 
Muravyev, dramatik jestler ortaya koymakta 
ustaydý.  

 
 
s. 242 
 
 
Bakunin'in durumu, onu, güçlü 

koruyucularýn yardýmý konusunda duyarlý 
hale getiriyordu; çektiði acýlar, kendini 
aldatma kapasitesini azaltmamýþtý. Artýk 
Londra'ya yerleþmiþ eski arkadaþý Herzen, 
Kolokol (Çan, ç.n.) adlý Rusça bir yayýn 
çýkartmaya baþlamýþtý; Kolokol, Muravyev'e 
saldýrmaya baþlayýnca, Bakunin, toplamýnýn 
kalýnlýðý küçük bir cilt tutacak üç mektup 
yazarak patronunu savunmaya giriþti. 
Muravyev'i, "özverili, kendi çýkarlarýný 
kesinlikle düþünmeyen ve müthiþ cömert" 



biri olarak nitelendirdi. Onu, "basit bir 
demokrat", "sýnýf ayrýcalýklarýnýn düþmaný", 
"insanlýk dininden baþka din tanýmayan" 
"devrimci karakterde" birisi olarak 
tanýmladý. Herzen'e, Muravyev'in, "en ufak 
bir þekilde abartmaya kaçmadan ve 
kelimenin tam anlamýyla, bizden 
diyebileceðimiz ve dememiz gereken, 
Rusya'da iktidar ve otorite sahibi tek adam 
olduðunu" temin ediyordu.  

Ne var ki, Bakunin'in Muravyev 
tutkusunu izah etmeye, ne safdillik 
yeterlidir tek başına, ne de minnettarlýk. 
Muravyev, Bakunin'in politik düþüncesinde 
belli bir aþamayý temsil etmektedir. Çara 
Ýtiraf'ýnda, I. Nikola'ya, cesurca, Avrupa'yý 
islah edecek bir devrimci pan-Slav 
federasyonuna liderlik yapmasýný önermiþti. 
Þimdi bu olaðanüstü misyonu, ayný coþkuyla 
ve daha iyi bir sebep olmaksýzýn,  Nikola'dan 
Muravyev'e devrediyordu. Kýrým savaþý, Slav 
yurtseverliðini alevlendirmiþti. Aþaðýlýk 
Batýlý Devletler, gelecekteki Slav 
federasyonunun baþkenti Konstantinopol 
konusunda Rusya'yý kandýrmýþlardý. 
1848'den beri bütün iyi devrimcilerin 
korkulu rüyasý olan Avusturya 
Ýmparatorluðu, Rusya'yý tam ona ihtiyacý 
olduðu anda yalnýz býrakarak Rus 
yurtseverlerinin nefretini kazanmýþtý. 
Devrimci ile yurtsever, nefret ortaklýðýnda 
birleþmiþlerdi. "Muravyev" diye yazýyordu 
Herzen'e, Vali'nin lehindeki noktalarý iyice 
perçinlemek istercesine, "hiç de benden az 
olmamak üzere Avusturya'dan nefret eder." 
Muravyev, yalnýz Rusya'nýn deðil, ayný 
zamanda Avrupa'nýn da belirlenmiþ 
kurtarýcýsýdýr. Onun kumandasý altýnda 
birleþen Slav halklarý, nefret edilesi 
Avusturyalýlarýn ve Türklerin üzerine 
yürüyeceklerdi. O, iþini, "bir anayasa ve 
asillerin geveze parlamentosu" ile 
görmeyecekti. Onun aracý, "geçici bir demir 



diktatörlük" olacaktý - "inançlarýna göre 
Rusya'yý kurtarabilecek tek çare olan akýlcý 
bir diktatörlük." Bakunin'in devrimci 
hülyalarý, þimdi böyle olaðanüstü bir biçim 
almýþtý. Batýnýn parlamenter demokrasi 
fikrini reddediyordu. Devrimci diktatörlükle 
pan-Slav fanatizmi tuhaf bir karýþým halinde 
onun programýný oluþturmuþlardý.250 

 
 
s. 243 
 
 
1859 ilkbaharýnda, Muravyev'in Tomsk'u 

ziyaretinden beþ ay sonra, Bakunin'e, 
karýsýyla birlikte Irkutsk'a taþýnma izni 
verildi; orada, Muravyev'in himayesinde, 
Benardacci adlý bir tüccar tarafýndan 
kurulan ve ilhak edilen bölgede ticareti 
geliþtirme amacý taþýyan Amur Þirketinde 
kendisine bir görev verildi. Yazýn, Doðu 
Sibirya'yý, þirket iþleri dolayýsýyla baþtan 
baþa dolaþtý. Hareket özgürlüðü 
memnuniyet vericiydi ve maaþý da yýlda 2000 
rubleyi buluyordu. Fakat Bakunin, kýsa süre 
sonra, "bundan bir iþ" çýkmayacaðýný 
farketti. Kasým'da iþi býraktý ve 
Benardacci'den kendisine yeni bir iþ 
vermesini rica etti. Benardacci, büyük bir 
ihtimalle, Bakunin'in ticaret gezgini olarak 
kalitesi konusunda herhangi bir ilüzyona 
kapýlmamýþtý. Fakat hiçbir tüccar, tam 
iktidar sahibi bir Valinin gönlünü kazanma 
þansýný kaçýrmak istemezdi. Bakunin'e 
herhangi bir yeni görev verilmedi. Ama 
ücreti ödenmeye devam edildi. 

Bu hiç de onurlandırıcı olmayan 
durumda, Bakunin Irkutsk'da iki ay daha 
geçirdi. Ancak artýk saðlýðý yerine gelmiþ, 
eski gücüne kavuþmuþtu, bu uzak, yabancý 
topraklarda geri kalan günlerini geçirmek 
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ona gittikçe daha zor gelmeye baþlamýþtý. 
Baþ vurmadýðý çare kalmadý. Varvara 
Bakunin, oðlunun affý için iki dilekçe daha 
verdi. Muravyev, Dolgorukov'a bir kere daha 
yazdý ve sürgünün altý ay içinde Rusya'ya 
döneceði teminatý verildi. Ancak Petersburg, 
hâlâ kulaklarýný týkamaya devam ediyordu. 
Eyleme geçmenin zamanýydý. Rusya ona 
telafisi mümkün olmayan bir þekilde 
kapandýðýndan beri, Bakunin'in düþüncesi, 
sabýrsýzlýkla tam tersi yöne çevrilmiþti. 1861 
yýlýnýn baþýnda Muravyev emekli oldu. Fakat 
þu þansa bakýn ki, halefi, Paul Bakunin'in 
yeni evlendiði Natalie'nin kuzeni General 
Korsakov'du. Þansý yaver gidiyordu. Þimdi 
Muravyev'in fetihleriyle Pasifik'e uzanan 
Amur yolu açýlmýþtý, Irkutsk - Bakunin'in 
önemle hatýrlattýðý gibi - Avrupa'ya, 
Tomsk'dan daha yakýndý. Ýþler yolundaydý, 
ama bir þartla. Herhangi bir giriþim için 
para zorunluydu.251 

 
 
s. 244 
 
 

Olaylarýn bu aþamasýnda, Bakunin, Benardacci ile iliþkileri 
konusunda vicdanî bir rahatsýzlýða kapýldý. Ondan, iki 
yýllýk maaþ ve yolculuk masraflarýný almýþtý ki, bunlarýn 
tutarý 5000 rubleyi buluyordu. Ýtiraf etmeliydi ki, iþvereni 
için hiçbir çalýþma yapmýyordu ve vicdaný, dürüstçe 
kazanmadýðý bir parayý almasýna izin vermiyordu. Bakunin 
gibi birisi için, bir tüccarýn inayetiyle yaþamak pek hoþ bir 
þey deðildi. Benardacci'den aldýklarýný geri ödeyinceye 
kadar kendisine rahat huzur yoktu; üstelik bu para 
harcanmýþ olduðundan, onu geri ödemenin tek yolu, bir 
baþkasýndan borç almaktý. Böylece Mihail, büyük bir 
inançla, Premukhino'daki erkek kardeþlerine mektup yazdý. 
Onlardan, utanmadan para isteyebilirdi; oradan aldýðý her 
þey, bölünmemiþ baba kalýtý malikânenin farazî olarak var 
olan hesabýna yazýlabilirdi. Her ne kadar haksýz gelebilecek 
bir kuþkuysa da, Mihail'in bu baþvurusunun, Benardacci'ye 
olan borcunu asilce bir tavýrla geri iade etmek için deðil, 
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açýklayamadýðý bir amaç için büyük miktarda bir parayý 
hazýrda tutmak umuduyla yapýldýðý düþünülebilir. Eðer 
amacý bu idiyse, hüsranla sonuçlanmýþtýr. Kardeþleri, onun 
talebinden o kadar etkilenmiþlerdi ki, gereken tüm miktarý 
doðrudan Benardacci'ye yollamýþlardý.  

Bu aksilik üzerine, Bakunin, yüzünü, 
beklenmedik baþka bir yere çevirdi. Birkaç 
ay önce, eski düþmaný Katkov'a, evlendiðini 
duyuran bir mektup yazmýþtý. Mektubun 
amacý, ilk bakýþta tam olarak 
anlaþýlmýyordu. Fakat, artýk Rusya'da, 
"Stankeviç-Belinski ekolüne" ait birkaç kiþi 
kalmýþtý. Katkov, bu birkaç kiþiden biriydi; 
baþarýlý bir gazeteci ve popüler bir aylýk 
derginin editörü olarak parasý olabilirdi. 
Bakunin, þimdi ona yeniden yazarak para 
istiyordu. Katkov, sinik birisiydi ve 
Bakunin'in malî konulardaki ününü 
unutmamýþtý. Talebe yanıt gelmedi ve 
Bakunin gezgin bir tüccar pozunda 
dolaþmaya devam etmek zorunda kaldý. 1861 
ilkbaharýnda, Kiakhta'da bir tüccar olan 
Sabashnikov'dan, 1000 ruble maaþlý ve 
gelecekte Amur'un aðzýna yolculuk vaadiyle 
bir iþ teklifi aldý. Korsakov, ondan, deniz 
yolu kapanmadan önce Irkutsk'a geri 
döneceðine iliþkin þeref sözü vermesini 
istedi; böylece Bakunin, kendinden emin 
Vali'den, Amur üzerindeki tüm gemilerin 
kumandanlarýna ve onlara baðlý olanlara 
yazýlmýþ, Bakunin istediði takdirde ona yol 
vermeleri talimatý içeren bir açýk mektup 
elde etmiþ oluyordu. Yola çýkmadan önce 
gerçek niyetini birkaç yakýnýna açtý. 
Karýsýna ve karýsýnýn babasýna elveda dedi. 
Antonia'ya borçlarýndan baþka bir þey 
býrakmamýþtý - belli belirsiz bir umuda göre, 
eðer giriþimi baþarýlý olur, Rus Hükümeti 
Antonia'ya izin verirse, bir yer ve zamanda 



Antonia ona katýlacaktý. 5 Haziran 1861'de, 
Irkutsk'dan yola çýktý.252 

 
 
s. 245 
 
 
Bakunin'in ilk duraðý, yalnýzca 

kendisine Sabashnikov tarafýndan söz 
verilen 1000 rubleyi deðil, ayný zamanda, 
diðer tüccarlardan çeþitli komisyonlar adýna 
yüklüce avanslarý, eðer resmî hesaplara 
inanýlacak olursa, toplamý 2500 rubleyi 
geçen miktarda parayý alacaðý Kiakhta'ydý. 
Kiakhta'dan Sretensk'e hareket etti, ordan 
da vapurla, nehrin aðzýnda bir liman olan 
Nikolayevsk'e geldi. Buraya geldiðinde tarih 
2 Temmuz 1861'i gösteriyordu, 
yolculuðunun ilk 2000 milini tam dört 
haftada tamamlamýþtý.  

Nikolayevsk'de geçen yedi gün, 
giriþiminin kritik dönemini oluþturuyordu. 
Yolculuðunun görünüþteki sýnýrýna gelip 
dayanmýþtý. Buradan daha öteye yolculuk 
yapmak ya da hatta bu çýkýþ noktasýnda 
oyalanmak rahatlýkla kuþku çekebilir, önlem 
alýnmasýna yol açabilirdi. Korsakov'un, 
Amur'daki gemi komutanlarýna ve 
emrindekilere yazdýðý açýk mektup, onu 
daha ileriye götüremezdi. Fakat okyanusta 
seyreden gemiler, Nikolayevsk'e pek seyrek 
uðruyorlardý, onlarýn her zaman uðradýklarý 
en yakýn liman, Doðu Sibirya kýyýsýndaki 
Kastri'ydi. Bir hükümet gemisi olan Strelok, 
9 Temmuz günü, Kastri'ye gitmek üzere 
Nikolayevsk'den ayrýldý; Bakunin, 
Hükümetin denizcilik bölgesi baþ sorumlusu 
Afanasiyev'i, Strelok komutanýna hitaben bir 
mektup yazarak, bir baþka yoldan karaya 
dönecek "yolcu Bakunin"in Kastri'ye 
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Strelok'la yolculuk yapma ricasýnda 
bulunmaya ikna etti. 9 Temmuz'da Strelok, 
Bakunin de içinde olmak üzere denize açýldý. 
Sakhalin'i anakaradan ayýran boðazda gemi, 
bir Amerikan yelkenlisi olan ve Japon 
limanlarýnda ticaret yapan Vickery adlý gemi 
tarafýndan yedeðe alýndý. Bu, Bakunin için 
büyük bir fýrsattý. Amerikan gemisi, kendi 
gemisinden ayrýlmadan önce bu gemiye 
geçmeyi baþardý; yolcusunun hareketlerini 
sýnýrlama konusunda herhangi bir talimat 
almamýþ olan Strelok'un komutaný müdahale 
etmek için bir neden görmedi. Vickery'nin 
son Rus limaný, Olga denen yerdi, burada 
Bakunin, gemi limandayken, þu allahýn iþine 
bakýn ki, son bir kez Rus komutanýnýn 
evinde kaldý. Sonunda, 4 Aðustos'da, 
Bakunin, ilk Japon limaný olan Hakodate'ye 
ulaþtý ve endiþe içindeki Rus temsilcisine, 
kendisinin kesin niyetinin Þangay ve Pekin 
yoluyla Irkutsk'a dönmek olduðu noktasýnda 
teminat verdi. 24 Aðustos'ta, 
Yokohama'daydý.253 

 
 
s. 246 
 
 
Orada epeyce oyalandý. 7 Eylül 

1861'de,254 San Fransisko'ya gitmek üzere, 
Amerikan S.S. Carrington gemisiyle yola 
çýktý. Gemide, dünyayý zengin bir öðrencinin 
emrinde dolaþan Koe adlý Ýngiliz bir din 
adamýyla arkadaþ oldu. Koe, Bakunin'i, 
"uzun zamandýr rastlamadýðý ölçüde dost" 
birisi olarak deðerlendirmiþti; günlüðü, bu 
yolculuða oldukça ýþýk tutmaktadýr. Pasifiði 
geçtikleri bu boþ günlerde Bakunin ona 
hayatýnýn ve hapisliðinin öyküsünü anlattý, 
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iki "büyük amacý" olan Slav 
konfederasyonunu ve Avusturya'nýn 
yýkýlýþýný açýkladý, Rus þarkýlarý söyledi ve 
Çin'den dönen bir misyonerle, Amerikalý bir 
kadýn yolcu arasýnda filizlenen aþk iliþkisiyle 
ilgilendi. Koe'nin üzerindeki giysiye tam da 
uygun biçimde, din üzerine bol bol 
konuþtular. Arkadaþý Herzen'in "ateþli 
ateizmi"ni suçladý ve Londra'da 
karþýlaþtýklarýnda bu konuda aralarýnda 
geçecek "büyük tartýþma" konusunda 
öngörülerde bulundu. Protestanizme 
sempati duyuyordu, bir Polonyalý ve Roman 
Katolik olan karýsýnýn, "uygun bir 
muameleyle" Protestanlýða dönebileceðini 
bile düþünüyordu. (Bu, kendisi de Katolik 
bir hanýmla evlenmeyi düþünen din adamý 
için iyi bir teselliydi.) Sonunda, limana 
varmadan birkaç gün önce, daha nazik bir 
konuya gelindi. Koe, günlüðüne, 10 Ekim 
günü, "New York'a gitmesi için ona 250 
dolar borç bulmalýyým," diye yazýyordu.  

 
 
s. 247 
 
 
Carrington, San Francisco'ya, 14 Ekim 

akþamý kazasýz belâsýz vardý. Bakunin, 
Koe'den 200 dolar aldý ve Herzen'den 500 
dolar borç istedi, bu parayý New York'a 
gönderirse Atlantik'i geçmekte 
kullanabilirdi. Derken, bir haftalýk 
gecikmeden sonra, Panama'ya giden bir 
gemiye bindi, kanalý geçti ve New York'a 
doðru yol aldý. New York'a 18 Kasým'da 
vardý. Uzak Doðu'da biraz zaman geçiren ve 
kara yolculuðu yapan Koe, iki hafta sonra 
yeniden ona katýldý.255 
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Bakunin'in Birleþik Devletler'deki kýsa 
konaklamasý hakkýnda ne yazýk ki, çok az 
yazýlý kaynak vardýr. New York'da iki Alman 
sürgünü buldu: 1843 yýlýnda Zürih'ten 
tanýdýðý Solger ve daha önceleri Herzen'in 
oðlunun öðretmenliðini yapmýþ Kapp. 
Boston'a gitti ve orada, Ýsviçre'den tanýdýðý, 
o sýrada Harvard'daki Zooloji Müzesinin 
müdürlüðünü yapan ve Longfellow'un 
arkadaþý olan doðabilimci Agassiz'i ziyaret 
etti. Washington'a kadar gitmeye niyetlendi; 
fakat bunu yapýp yapmadýðý bilinmiyor. 
Yalnýzca, Amerika'yý parçalayan Ýç Savaþ 
konusunda son derece yüzeysel bir görüþ 
edindi. Gerçi, "ülkenin, demokrasi yoluyla, 
bizim despotizmle baþardýðýmýz ayný sefil 
sonuçlara ulaþtýrýldýðýný" tespit etmekten de 
geri kalmadý ve Amerika'da, "Rusya'ya karþý 
evrensel, kayýtsýz þartsýz bir sempati ve Rus 
halkýnýn geleceðine iliþkin bir inanç" 
olduðunu saptadý. Bu memnuniyet verici 
keþfi yaptýktan sonra yolculuðunun son 
aþamasýna baþladý. New York'tan 14 Aralýk 
1861'de ayrýldý. 27 Aralýk sabahý, Liverpool'a 
ayak bastý ve bu kez Londra'ya gitmek üzere 
yeniden yola çýktý.256 

 
 
s. 248 
 
 
Muhtemelen Sibirya'daki en üst düzey 

görevlilerin suç ortaklýðýyla gerçekleþen 
Bakunin'in kaçýþýnýn dramatik basitliði, Rus 
Ýmparatorluðunun dýþ bölgelerindeki Rus 
yönetiminin laçkalýðýna yabancý olan 
Batýlýlarýn kafasýnda bir bilmece olarak 
kalmýþtýr. Bakunin'in, Sibirya'nýn birbirini 
izleyen Valilerinin akrabasý olmasý anlaþýlýr 
gibi deðildir. Bu kuþkular, onun bir Rus 
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ajaný olduðu yönündeki eski söylentiyle 
güçlenmektedir; daha sonraki yýllarda 
Marx'la tartýþmaya giriþtiðinde, 
düþmanlarýnýn bir zamanlar ima yoluyla 
söylediðinden çok daha acý verici bir iddia, 
Rus Hükümetinin, Bakunin'i, dürüst 
Marksistleri bozguna uðratmak üzere kasýtlý 
olarak Avrupa devriminin üzerine saldýðý 
ileri sürülmüþtür. Fakat bu fantastik 
iddialar bir kere daha geçersiz hale gelirken, 
tek tek görevlilerin göz yummasý sorunu 
açýkta kalmýþ olmalýdýr. Bu önemli 
"suçlu"nun kaçýþý konusundaki resmî 
soruþturma iki buçuk yýl kadar sürdü; bu 
soruþturmanýn büyük kýsmý, kendi 
ihmalkârlýðýný açýða vurmadýkça astlarýný 
suçlamasý çok zor olan Korsakov'un ellerinde 
kaldý ve soruþturma göze çarpan bir sonuç 
vermedi. Sonunda, en hafif nitelikte iki ceza 
verildi. Mayýs 1864'de, Afanisiyef, Strelok 
komutanýna, Bakunin'i gemiye almasý 
konusunda yasaya aykýrý olarak ricada 
bulunmaktan iki ay hapis cezasýna 
çarptýrýldý, bir asteðmen ise, Irkutsk'dan, 
Deniz Bölgesi Valisine, Bakunin'in bir politik 
mahkûm olduðu yolunda uyarý yollamadýðý 
için kýþlasýnda bir ay tecrit hapsine mahkûm 
edildi. Diðer sanýklar beraat ettiler.257 
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Sibirya''dan kaçýþýnýn koþullarý, bu yazar tarafýndan 
daha ayrýntýlý bir þekilde Slavonic Review'da (Ocak 
1937), s. 388-88, tartýþýlmaktadýr.  



 

 

IV. KÝTAP 

 

 

Yeniden Yaþam 
                        

 

 

"Þimdi mümkün olanlar mümkün olarak 
kaldýklarý sürece ben de imkânsýz bir adam  
olarak kalmaya devam edeceðim." 

        

               BAKUNÝN'den OGAREV'e 

                      (14 Haziran 1868) 
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       19. Bölüm 

 

 

    Londra'da ilk Adýmlar 
 

 

 

27 Aralýk 1861 akþamý, Mihail Bakunin, 
Herzen'in son on iki aydýr ikamet ettiði 
Westbourne Terrace, Orsett House'a, Herzen 
ve Ogarev daha akþam yemeðine yeni 
oturmuþlarken dalýverdi. Ogarev'in ikinci 
karýsý ve Herzen'in metresi olup, daha 
geçenlerde ikiz doðurmuþ Natalie, ayný 
odada bir kanapede uzanmýþtý. Bakunin'in 
ilk sorusu, "bu istiridye kabuðunun içinde 
ne yapýyorsunuz böyle," oldu. Sonra 
Natalie'ye doðru gelip haykýrdý: "en kötüsü 
böyle yatýp durmaktýr. Hadi kalk, bir þeyler 
yapmalýyýz, yatmanýn zamaný deðil." O sýrada 
Herzen'in pansiyoneri olan, yoksul Rus 
sürgünü Kelsiev içeri girdi ve bu kıdemli 
devrimciyle tanýþtýrýldý. Bakunin, politik 
olaylarýn seyri hakkýnda büyük bir hýrsla 
sorular sormaya baþladý.  

"Sadece Polonya'da bazý gösteriler söz konusu," 
dedi Herzen; "fakat belki de Polonyalýlar, Çar serfleri 
özgürleþtirdiðinde ayaklanmanýn boþuna olacaðýný 
hissedecekleri bir noktaya geleceklerdir. Bulutlar 
toplanýyor, ancak biz bu bulutlarýn daðýlacaðýný 
umut edebiliriz." 

"Peki ya Ýtalya?" 

"Tamamen sakin." 

"Peki Avusturya?" 

"Hiç ses seda yok." 



"Ya Türkiye?" 

"Her yerde sessizlik hüküm sürüyor ve 
geleceðe iliþkin de bir umut yok." 

"O zaman ne yapacaðýz?" dedi Bakunin, 
þaþkýnlýkla. "Bir þeyler karýþtýrmak için Ýran'a ya da 
Hindistan'a mý gidelim? Bu bile insaný deli etmeye 
yeter; yerimde, hiçbir þey yapmadan oturup 
duramam."258 

Mizaçlar ve fikirler arasýnda çatýþma 
baþýndan beri vardý; Herzen, bu gizli 
çatýþmanýn yakýnda patlak vereceðini 
farketmiþti. Bakunin þimdi kýrk sekiz 
yaþýndaydý. Fizik olarak, neredeyse 
tanýnmayacak ölçüde yaþlanmýþtý ve 
bakýmsýz bir görünüþe sahipti. Bu koca dev, 
hacimce devasa bir þekilde þiþmiþ ve yüz 
yirmi kilo aðýrlýða ulaþmýþtý; Herzen'e, bir 
mamutu, Marx'ýn daha kaba deyiþiyle bir 
boðayý anýmsatýyordu. Tüm diþleri 
dökülmüþtü; sýk, kývýrcýk saç ve sakallarýný 
olduðu gibi býrakmýþtý. Herzen'in Paris'te 
son kez gördüðü otuz üç yaþýndaki, iki 
dirhem bir çekirdek yakýþýklý genci 
hatýrlatan tek þey, parlayan gözleri ve kalýn 
kaþlarýydý. Ama Mihail, kafaca çok az 
deðiþmiþti.  
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Kendimi yeterince genç hissediyorum (diye 
yazýyordu, Paris'teki George Sand'a). Benim yaþým, 
Goethe'nin Faust'unda, “yalnýzca oyun oynamak için 
çok yaþlý, tutkularýný kaybetmek için çok genç” 
dediði yaþýn aynýsý. On üç yýldýr politik hayattan 
kopuðum, eyleme susadým ve öyle düþünüyorum ki, 
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aþkýn yanýsýra, eylem, mutluluðun en yüksek 
biçimidir. 

Herzen, karşıdevrimin uzun, yavaþ 
zaferinden dolayý hayal kýrýklýðýna uðramýþ, 
olaðanüstü acý bir ev içi trajedisiyle iyice 
yorgun düþmüþtü; son karþýlaþmalarýndan 
bu yana on dört yýl geçmiþ, genç 
insanlarken, orta yaþlara gelmiþlerdi. 
Bakunin'in gençlik ateþi sönmemiþ, hapislik 
bedenini çökertse bile, iflah olmaz 
iyimserliðini ortadan kaldýrmamýþtý. 
1847'de, Bakunin ve Herzen gençliklerinin 
baharındaydılar. Þimdi Bakunin, eski 
akranýnýn, erken girilmiþ yaþlýlýk çaðýnýn acý 
verici arazlarýný gösterdiðini farkediyor, 
Herzen ise, Bakunin'in naif, savruk bir çocuk 
olduðunu düþünüyordu.259 

Politik olarak da ayný kuþaða ait 
deðillerdi artýk. Bakunin, yalnýz ruhça deðil, 
fikir olarak da, o öfkeli kýrklý yýllarda kalmýþ, 
dünyaya, geçmiþin bir hayaleti gibi geri 
dönmüþtü. Hayata, uykuya daldýðý andaki 
gibi yeniden baþlamaya çalýþan ve bilincini 
kaybettiði anda çevresinde ne varsa her þeyi 
aynen bulmayý uman, uzun bir trans 
halinden uyanan bir insan gibiydi. Bakunin, 
Herzen gibi, devrimin çöküþünü ve tüm 
Avrupa Kýtasýnda politik özgürlüðün utanç 
verici bir þekilde inkirazýný görmemiþti; on 
yýl önce koptuðu bir mücadelenin 
haberlerini duymak için umutsuzca sorular 
sorup duruyordu. 1848'de, eli kulaðýnda gibi 
görünen Avusturya Ýmparatorluðunun 
parçalanýþý konusunda sayýklayýp 
duruyordu; þimdi ona pan-Slav federasyonu 
rüyasýnýn çok uzaklarda kalmýþ bir aný 
olduðu söyleniyordu. O kadar büyük 
zorluklarla kurtulduðu II. Alexander'ýn 
tiranlýðýný, I. Nikola'ya dil uzatýrken yaptýðý 
gibi, ayný terimlerle suçluyordu; þaþkýnlýkla 
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öðreniyordu ki, II. Alexander, serflerin 
kurtarýcýsýdýr, geliþme ve reformlarýn 
patronudur, yenilenen Rusya'nýn umudu 
olarak parlamaktadýr. Zaman, eski 
arkadaþlarýnýn düþüncelerini deðiþtirirken, 
Bakunin için on iki yýldýr durmuþtur.   
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Orsett House'daki aile, o sýrada, Herzen 
ve üç yasal çocuðu, Alexander (ya da kýsaca 
Şaşa), Natalie, Olga; Ogarev ve karýsý 
Natalie; Natalie Ogarev'in üç çocuðu 
(babalarý Herzen'di), üç yaþýndaki Liza ve 
kundaktaki ikizler; yaþlý Ýngiliz mürebbiye 
Miss Reeve'den oluþuyordu. Herzen'in 
iþlerini yürüten ve onun yayýnlarýnýn 
satýldýðý Soho'daki kitapçý dükkanýný iþleten 
Tchorzewski adlý Polonyalý göçmen, 
müessesenin çanak yalayýcýsý olarak 
tanýnýyordu; buraya sürekli Rus ziyaretçiler 
gelip gidiyordu. Bakunin'e önce, St. John's 
Wood, Grove Terrace'de kalacak bir yer 
bulundu, sonra Orsett House'a daha yakýn 
olan, yaklaþýk bir yýl kalacaðý 10 Paddington 
Green'e taþýndý. Paddington Green'de, ev 
sahibesi Mrs. Welch, bütün iþleri yapan 
hizmetçi Grace, kýsa sürede gönüllü köleleri 
oldular. Tüm Ýngiliz adetlerine meydan 
okuyan sadýk Grace, gece geç vakitlere 
kadar, durup dinlenmeden kaynar su, þeker 
ve çay taþýdý onun odasýna. Bakunin'de, 
çalýþan insanlarýn sonsuz sevgi ve güvenini 
kazanmasýný saðlayan temelli bir sadelik ve 
kibirlilikten uzaklýk vardý; ayrýlýþýndan 
sonra uzun süre, evde, bu büyüleyici 
yabancýnýn tuhaf alýþkanlýklarý ve daha da 



tuhaf konuklarý hakkýnda hikâyeler anlatýlýp 
durdu.260 
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Orsett House'da ise olumlu izlenimler 
daha azdý. Bir kere Bakunin'in yaþamsal 
ihtiyaçlarýnýn acilen karþýlanmasý 
gerekiyordu. Londra'ya muazzam bir borçla 
gelmiþti (ki bunun içinde, Herzen'e olan 
2000 frank borç da vardý) ve bunu 
karþýlayacak gelir söz konusu deðildi. Tek 
kaynak, arkadaþlarýnýn yardýmlarýydý. 
Paris'te bulunan Botkin, 23 sterlin 
göndermiþ ve yýlda 500 frank yollayacaðýný 
belirtmiþti. Herzen, ayda 10 sterlin 
veriyordu. Turgenyev, yýlda 1500 frank 
vereceðine söz vermiþ, 200 franka ulaþmayý 
hedefleyen bir baðýþ listesi hazýrlamýþtý. 
Zengin bir Polonyalý olan Golinski, 1000 
frank vermiþti. Moskova'dan bile para 
toplanmasý planlanmýþtý. Ancak Bakunin, 
arkadaþlarýný bunca yoran bu soruna karþý 
tamamen ilgisizdi. Bütün dünyayý borçla 
dolaþýp gelmiþti ve onu "hapis ya da þeref 
kaybýyla" tehdit etmeyecek eski ödenmeyen 
borçlar ayrýcalýðýný uygulamak niyetindeydi 
yine. Herzen, onun kendisini geçindirmesi 
için gereken, ama hiç gönüllü olmadýðý araç 
ve yollara dikkatini çekiyordu. Bakunin'in 
sansasyonal kaçýþý, onu Avrupa çapýnda bir 
şahsiyet haline getirmiþti. Üç ya da dört 
ülkedeki herhangi bir gazete, onun 
hapishane ve kaçýþ hikâyesine yüksek 
fiyatlar ödeyebilirdi. Büyük Buloz, bu 
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hikâyeyi, Revue des Deux Mondes'de 
basmaya hazýrdý. Herzen, Bakunin'in, en 
ufak bir güçlük çekmeden 20.000'le 30.000 
frank arasýnda para kazanacaðýndan emindi. 
Bakunin bunu tartýþmadý. Ýngiliz basýnýnda, 
politik kariyerinin "en önemli olaylarýnýn 
kýsa bir özetini" yayýmlayacaðýný 
duyurmuþtu. Hayatýnýn geri kalan kýsmýnda 
da sürekli olarak anýlarýný yazacaðýný 
söyleyip durdu. Ama buna hiçbir zaman 
baþlamadý. Sýnýfýnýn köklü geleneði ona, 
para için yazmanýn onursuzluk olduðunu 
söylüyordu. Arkadaþlarýnýn sýrtýndan 
geçinmeyi tercih ediyordu.261 

Herzen, Bakunin'in 
vurdumduymazlýðýnýn gittikçe rahatsýz edici 
boyutlara týrmandýðýný görüyordu. Herzen 
cömertti. Ogarev'i yýllar boyu desteklemiþti 
ve Orsett House'a gelen hiçbir yoksul Rus, 
eli boþ gönderilmemiþti. Ama baðýþýnýn 
gerçek deðerini bulmasýný isterdi. Malî 
konularda düzenli olmak gerektiði 
yolundaki burjuva duyarlýlýðý, Bakunin'in, 
paraya deðer vermeyen þen þakrak 
aristokratik faraziyelerince reddediliyordu; 
anýlarýnda, bu büyük devrimcinin hayatýnýn 
bu aþamasýna iliþkin oldukça iðneleyici 
tasvirler bulunmaktadýr: 

Bakunin, dokuz yýllýk sessizlik ve tecritten sonra 
aramýzda kendini buldu. Bütün gün ve gece, yirmi 
dört saat boyunca durup dinlenmeden tartýþtý, 
vazetti, emirler verdi, baðýrdý, karar verdi, 
düzenledi, örgütledi, ikaz etti. Geriye kalan kýsa 
zamanlarda masasýna yerleşip, sigara küllerini 
temizleyerek kendine biraz yer açtıktan sonra, 
Semipalatinsk ve Arad'a, Belgrad ve 
Konstantinopolos'a, Besarabya, Moldavya ve Beyaz 
Rusya'ya beþ, on, on beþ mektup yazacak; bir 
mektubun orta yerinde, bir reaksiyoner 
Dalmaçyalýyý çürütmek için kalemini fırlatıp atacak; 
sonra konuþmasýný bitirmeden yeniden kaleme 
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sarýlıp yazmaya devam edecekti. Konu aynı olduktan 
sonra yazması da, konuşması kadar kolaydı. 
Çalışması, eğlenmesi, iþtahý, diðer bütün 
karakteristik özellikleri gibi - hatta devasa gövdesi 
ve sürekli terlemesi de- insanüstü boyutlardaydý; 
eskisi gibi, aslan baþlý ve yelesi karmakarýþýk koca 
bir devdi.  
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Ellisinde, hâlâ, gezgin bir öðrenci gibiydi, Rue de 
Bourgogne'deki evsiz Bohemlerden  farksızdı, yarýnı 
dert etmeyen, paraya boþveren, parasý olduðunda 
har vurup harman savuran, olmadýðýnda saðdan 
soldan, hiç ayrým yapmadan borç alan, ayný 
ebeveynlerinden para alýp geri ödemeyen çocuklar 
gibi davranan, son kuruþunu bile herhangi birisine 
vermeye hazýr, kendine yalnýzca en gerekli þeyleri, 
sigara ve çay için birazýný ayýran bir insan. Bu tür 
bir hayat tarzýndan hiçbir sýkýntýsý yoktur; büyük 
bir gezgin, büyük bir serseri olarak doðmuþtur. 
Herhangi birisi ona mülkiyet hakkı konusunda ne 
düþündüðünü sorsa, vereceði yanýt, Lalande'nin 
Napolyon'a Tanrý konusunda verdiði yanýtýn aynýsý 
olacaktýr: "hayatýmýn hiçbir aþamasýnda ona 
inanmanýn gereðini hissetmedim." 

Herzen çevresindeki her þey zavallý 
Bakunin'e karþýydý - bir zamanlar Minna 
Wagner'i þok eden kaba saba yeme içme tarzý 
ve hapishane alýþkanlýklarý muhtemelen 
deðiþmemiþti. Onu katýksýz bir þekilde 
takdir eden ailenin tek üyesi, üç yaþýndaki 
Liza'ydý. Çocuk çocuðu anlar; Bakunin'in 
Orsett House'daki takma adý, "Büyük 
Liza"ydý.262 

Ýlgili partiler de dahil herkes, 
Bakunin'in, Kolokol’un düzenli 
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yazarlarýndan olacaðýný ve Herzen'le 
Ogarev'den oluþan ikili sahipliðin, 
Bakunin'in katýlýmýyla üçlüye dönüþeceðini 
tahmin ediyordu. Geçen Kasým'da, Kolokol, 
Bakunin'in kaçýþýný tüm dünyaya 
duyurmuþtu. Yeni yýlda, büyük bir zafer 
havasýnda ve büyük baþlýklarla, Bakunin'in 
sað salim Londra'ya geldiðini yazmýþtý; bunu 
takip eden sayýda, uzun bir baþyazýnýn 
sonunda, "Bakunin ve biz, Rus halkýnýn 
temsilcileriyiz" satýrlarý yer almýþtý. Bir ay 
sonra, Kolokol, on üç yýl sonra Bakunin'in 
kamuoyuna ilk sesleniþini ek olarak 
yayýmladý - Rus, Polonyalý ve diðer Slav 
Dostlarýma adlý bir manifesto. Bu, eski 
devrimci milliyetçilik programýnýn, 1848-9 
deneyiminin ýþýðýnda yeniden netleþtirilmesi 
giriþimiydi. Geçmiþte, enerjisini yabancý 
ülkelerde harcadýðýný açýkladý. Fakat ne 
Fransa'da, ne de Almanya'da kök 
salabilmişti. "Büyük bir zaman" dilimini, 
kendi soydaþlarýnýn hizmetine kendini 
adamakla geçirmiþti. Hayatýnýn geri kalan 
kýsmýný, "Ruslarýn özgürlüðü, Polonyalýlarýn 
özgürlüðü, Slavlarýn baðýmsýzlýðý ve 
kurtuluþu için" mücadeleye harcamaya karar 
vermiþti. Bu makalede özel olarak yeni ve 
çarpýcý bir þey yoktu. Fakat Kolokol’un bunu 
yayýmlamasý, Bakunin'in programýný kabul 
ettiðinin ve onun, ittifakýn üçüncü üyesi 
olduðunun deliliydi.263 
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Makale bitmemiþti ve devam edileceði 
sözü veriliyordu. Fakat daha makale 
bitmeden, yeniden birleþmenin taþkýnlýðý, 
yerini soðumaya býraktý; devrimci üçlü 
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hayali yavaþ yavaþ söndü. Yaklaþýk 1862 
Mart sonlarýnda Bakunin, beklendiði gibi 
makalesini basýlmak üzere gönderdi. Bunun, 
Rus, Polonyalý ve Diðer Slav Dostlarýma 
makalesinin devamý mý, yoksa baðýmsýz bir 
makale mi olduðu net deðildir; fakat, þu ya 
da bu, Herzen, makalenin dizilmiþ halini 
görünce, onu Kolokol’da basmayý reddetti. 
Bu makale günümüze kalmamýþtýr, yalnýzca 
Bakunin'in, makalesinin reddedilmesi 
üzerine yazdýðý yanýt elimizdedir.  

Öncelikle, tam anlaþmayý gerçekleþtirme yönünde 
bütün araçlarý denemeksizin, ki buna her türlü 
kiþilik davasýndan vazgeçmek ve hatta ikinci 
derecede önemli fikirleri feda etmek de dahildir, 
sizlere (Herzen ve Ogarev'e hitaben yazýyordu) ya da 
hatta tek baþýna sana karþý bir hareket yapmak, 
benim gözümde bir suçtur, dahasý, öyle görünüyor 
ki, hedefler ve ayrýlýklar konusunda tam anlaþmaya 
varmak, belki de yalnýzca yollar ve araçlar 
konusunda anlaþmaya varmaktýr. Bu, yalnýz bir suç 
deðil, fakat büyük bir budalalýk olacaktýr. Londra'ya 
geldiðim zamanki inancýmý bir zerre kaybetmiþ 
deðilim ya da ne pahasýna olursa olsun ittifakýnýzýn 
üçüncü üyesi olma kesin niyetimi de - ki bu birliðin 
mümkün olmasýnýn bir koþuludur. Aksi takdirde,  
eðer isterseniz arkadaþ olarak kalýrýz, fakat 
tamamen baðýmsýz oluruz ve birbirimize karþý bir 
sorumluluðumuz kalmaz.  

Durum, net bir karara varýlmasýna çok 
az izin veriyordu. Bakunin ve Herzen, çeþitli 
farklý yollar hakkýnda anlaþmaya 
varamadýlar ve birbirlerini rahat býrakmaya 
karar verdiler. Kendi kafalarýnda ve 
dünyanýn gözünde çok yakýn arkadaþtýlar, 
bu yüzden ayrýlýk, acý ve sýkýntý vermeden 
gerçekleþti. Ýki önemsiz not hariç, bir daha 
Kolokol’da, Bakunin'in kaleminden çýkmýþ 
hiçbir þey yayýmlanmadý. Mayýs'ta, Herzen,  
iliþkilerini, netameli bir þekilde, "dostça ve 
yakýn müttefik" olarak tanýmladý. Bakunin 
bu tanýmlamayý büyük bir istekle kabul etti 
ve "aramýzda bundan böyle kiþisel 
açýklamalar söz konusu olmayacaktýr" diye 



ekledi. Fakat bu temenni yerine getirilmedi. 
Bundan sonraki bölümde anlatýlacak politik 
farklýlýklar sürekli bir rahatsýzlýk kaynaðý 
oldu ve daha baþýndan beri var olduðu belli 
olan mizacî uyumsuzluklar daha da 
þiddetlendi. Haziran'da, karþýlýklý suçlamalar 
yeniden baþladý, ardý arkasý kesilmeyen 
münakaþa ve "izahatlar" birbirini kovaladý. 
Bakunin, Herzen'in kendisine karþý tavrýný 
"kibirli" ve "horlayýcý" buldu. Herzen, 
Bakunin'e (mektup günümüze kalmamýþtýr), 
anlaþýldýðý kadarýyla, ikametini ve 
faaliyetlerini Paris'e taþýsa daha iyi olacaðýný 
salýk veren çok sert bir cevap yazdý. 
Bakunin'in yanýtý, acele ve þýktý:  
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Benim hatam Herzen, rica ederim kýzma. Benim 
müzmin beceriksizliðim yüzünden, aslýnda 
yüreðimde hiç de kötü duygular yokken aðzýmdan 
kötü bir söz kaçýverdi. Fakat senin bana son 
zamanlarda yolladýðýn notlarda da buna benzer 
birçok sözcük yok mu? Sen, uzun süre önce benim 
Paris'e deðil, Kalküta'ya gitmemi isterdin. Fakat 
þaka bir yana Herzen, bilmelisin ki, sana olan 
saygým sonsuzdur ve seni içtenlikle severim. Hiçbir 
abartmada bulunmadan ve tam bir inançla þunu da 
eklemek isterim ki, ben seni her bakýmdan 
kendimden üstün görürüm, gerek yetenekçe, 
gerekse bilgi olarak ve benim için senin getirdiðin 
her soru yoðun bir aðýrlýk taþýr. Peki beni niçin 
Paris'e sürgün etmek istiyorsun, hele ikincil 
önemdeki farklýlýklarý giderme þansýmýz varken? 

Pratik açýdan Herzen, kesinlikle 
haklýydý. Bakunin'le birlikte çalýþmak 
mümkün deðildi. Fakat insanî sempati, biraz 
"büyük Liza"dan yanaydý. Bakunin'in öfkeli 
patlamalarý, duygulu bir çocuðun 



kýzgýnlýklarý gibi gelip geçiciydi. Herzen'in 
alýnganlýðý ise, tamamen mantýkî 
kaynaklardan besleniyordu; bu alýnganlýk 
bir kere ortaya çýktý mý, zaman, onu 
yatýþtýrmak yerine, daha da 
þiddetlendiriyordu.264 

 

 

     *             *             *   
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Bakunin'in Londra'daki hayatýnýn 
öyküsü, kendini, belli belirsiz ve bölük 
pörçük tablolar halinde ortaya koyar. Yerli 
halkla çok az baðlantýsý olmuþ, onun 
üzerinde çok az etki bırakmıştır ya da belki 
hiç. Baþarýlarý ve acýlarý, Ýngiliz radikal 
çevrelerinde adýnýn tanýnmasýna yol açmýþtý. 
Londra'ya varýþýndan birkaç gün sonra, bir 
iþçi heyeti, kaçýþýndan dolayý kutlamak için 
onu Orsett House'da bekliyordu; ona hitaben 
yapýlan konuþma, karanlýkta kalmýþ, kýsa 
ömürlü bir radikal haftalýk dergi olan The 
Cosmopolitan'da yayýmlandý. Bakunin ile 
Ýngiliz iþçi hareketi arasýnda ileriye yönelik 
bir baðlantý kurulmamýþtýr, kurulduðu 
kadarý da kayda geçmiþtir. Ýngiliz 
sendikalizminin pratik, realist babalarýyla, 
evrensel devrimin cýva gibi yerinde 
duramayan hayalci havarisinin arasýnda 
ortak nokta bulmak ya da birçok noktada 
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ortak anlayýþlara varmalarýný ummak 
gerçekten de zordur. Bakunin'in, Ýngiliz 
yaþamý ya da politikasý hakkýnda ne bilgisi 
vardý, ne de bunu elde etmek için bir þey 
yaptý. Britanya aristokrasisinin gücünün 
hemen hemen Rus aristokrasininki kadar 
öldürücü olduðuna inanýyordu; Ýngiliz 
"köylülüðünün" ya çok az toprak sahibi ya da 
tamamen topraksýz olduðunu öðrenince 
(Ýngiliz kýrýný hiçbir zaman ziyaret 
etmemiþti), onlarýn durumunun kurtuluþtan 
önceki Rus serflerininkinden daha kötü 
olduðunu vurgulu bir þekilde açýkladý.265 

Diðer Ýngiliz çevrelerinde Bakunin'in adý 
daha az dostça hatýrlanýr; bu, Londra'da 
kaldýðý dönemin en nahoþ episodlarýndan 
birine eþlik eder. Aðustos 1853'de, 
Bakunin’in, iki yýldan fazla bir zamandır 
Peter ve Paul kalesinde kaldığı dönemde, 
Londra Morning Advertiser'in bir "dýþiþleri 
muhabiri" olan, Rus sürgünü Golovin, Mihail 
Bakunin'den, öylesine, "Çarýn 
kurbanlarýndan biri" diye söz etmiþti. Birkaç 
gün sonra, Bakunin'den bu þekilde söz 
edilmesi, ayný gazetede bir mektubun 
yayýmlanmasýný kýþkýrttý. Mektup, "kurban" 
olduðu iddia edilen kiþinin, býrakýn bir Rus 
hapishanesinde çürümekte olmasýný, 
"hapishanede tutulamayacak kadar deðerli 
bir alet" olarak Kafkasya'da, Rus ordusunda 
hizmet verdiðini belirtmekteydi. Bu 
mektubun yazarý, tanýnmýþ Ýngiliz 
Turcophile ve Russophobe David Urquhart'ýn 
takipçisi Francis Marx adlý birisiydi. O, bu 
önemli iddiasýný herhangi bir otoriteden 
alýntýya dayandýrmamýþtý. Fakat, bu 
iftiranýn, beþ yýl önce Neue Rheinische 
Zeitung'da yayýmlanana benzerliði, isimler 
arasýndaki tuhaf benzerlik ve Karl Marx'ýn 
Urquhart'a bilinen yakýnlýðý, göçmen 
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çevresinde - ve belki ayný zamanda Herzen'in 
kafasýnda - Karl Marx'ýn bu eski iftiranýn 
canlandýrýlmasýnda bazý sorumluluklarý 
olduðu þeklinde yanlýþ bir izlenim 
doðmasýna yol açmýþtýr; bu garezkâr 
iddianýn bizzat Marx'dan kaynaklanmasý 
nedeniyle bu izlenimin silinmesi oldukça 
zordu. Olay kýsa sürede söndü ve unutuldu. 
Fakat Mart 1862'de, Bakunin'in Londra'ya 
geliþinden iki ay sonra, Urquhart'ýn kendi 
gazetesi, Free Press, bir kez daha, Mihail 
Bakunin'in Rus Hükümetinin ajaný 
olduðunu iddia eden isimsiz bir makale 
yayýmladý.  

 

s. 259 

 

Bakunin, bu makaleyi bizzat görmedi. 
Fakat iki hafta içinde iki kaynak, dikkatini 
bu makaleye çekti: bunlardan biri, þimdi 
tamamen Brighton'a çekilmiþ eski dostu 
Arnold Ruge, diðeri ise onu Orsette 
House'da ziyaret eden iþçi heyetiydi. 
Bakunin, her iki tarafa da kýzgýnlýðýný 
uygun bir þekilde ifade eden mektuplar 
yazdý; Working-Man'in bundan sonraki 
sayýsýnda, Bakunin Londra'da baþlýklý, 
Bakunin'i öven bir makale yayýmlandý. Bu 
makale ve Herzen tarafýndan Free Press'de 
yayýmlanan bir protestoyla, skandal bir kere 
daha sönüp gitti. Fakat, bütün bu olay 
boyunca en problematik - daha sonraki 
geliþmelerin ýþýðýnda en önemli - nokta, 
Bakunin'in, Karl Marx konusundaki tavrýydý. 
Marx'ý sevmeyen ve 1853 olayýný unutmamýþ 
olan Herzen, Reichel'e yazdýðý özel bir 
mektupta, bu yeni saldýrýdan, “Alman ve 
Ýngiliz manyaklarýnýn iþi“ diye söz ediyordu; 
Alman fobisine sahip Bakunin'in, Herzen'in 
kuþkularýný paylaþmamasý tuhaf olurdu. 



Gerçi böyle yapmasý, onun Marx'a garez 
beslemediðini gösterirdi. Bu tarihlerde 
yazýlmýþ elimizdeki mektuplar, onun, 
iftiradan dolayý Urquhart dýþýnda kimseyi 
suçlamadýðýný göstermektedir; nitekim 
bundan iki buçuk yýl sonra, Marx'la tam bir 
samimiyetle görüþmüþtür. Bakunin'in kamu 
önünde Marx'la sert tartýþmalara giriþmesi, 
bundan uzun süre sonra meydana gelmiþtir 
ki, Bakunin, "Alman komünistlerinin 
liderleri olan, sevgi ve saygý duyduðu 
arkadaþlarý tarafýndan esin verildiðine ya da 
yazýldýðýna kuþkusu olmayan bir dizi 
makalenin küçük bir Ýngiliz gazetesinde 
yayýmlanmasýyla" Londra'ya geliþinin nasýl 
"selâmlandýðýndan" söz etmiþtir.266 

 

s. 260 

 

Geriye kalýyor, Bakunin'in, Ýngiliz 
hayatýyla önemsiz ve raslantýsal temasları. O 
yýl, Enternasyonal Sergi yýlýydý - bu, on bir 
yýl önce Hyde Park'da yapýlan baþarýlý Büyük 
Sergiyi South Kensington'da tekrarlama 
giriþimiydi. Fakat Bakunin bu sergiyle 
ilgilenmedi; Londra'nýn eðlence hayatý 
içinde, Tchorzewski'nin kaydettiðine göre, 
bir kereliðine, Eldorado Music Hall'da, 
"yaþayan bir heykel" olarak göründü. Ýngiliz 
arkadaþý yoktu, birkaç Ýngiliz tanýdýðý vardý. 
Koe'yi, Blackheath'daki evinde ziyaret 
ettiðine kuþku yoktur; bir yýl sonra bu 
adresi (Mrs. Welsh'in Paddington Green'deki 
adresi geçersiz olunca) yurt dýþýndan 
gelecek mektuplar için kullandý. Baþka bir 
zamanda, kendisine yollanacak mektuplarýn, 
British Museum'daki Mr. Ralston'a 
yollanmasýný istedi - sonradan Turgenyev'i 
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ve diðer Rus klasiklerini Ýngilizceye 
çevirmesiyle tanýnacak bu akademisyenle 
baðlantýsýný gösteren tek belirti budur. 
Bakunin'in diðer Ýngiliz baðlantýlarý daha da 
az bilinmektedir. Uluslararasý demokratik 
hareketin birkaç Ýngiliz partizanýndan biri 
olan, çeþitli uluslardan politik sürgünleri 
Londra'da aðýrlayan ve Bakunin'le, Herzen'in 
masasýnda tanýþan, tahta oymacýsý William 
Linton, Bakunin'i, "güçlü, zaptedilmez dev 
(yaklaþýk 1.90 cm. boyunda), tüm 
çektiklerine raðmen neþeli ve humor sahibi" 
diye tanýmlamýþtýr. Ruslara iliþkin her þeye 
profesyonel bir ilgi duyan gazeteci 
Sutherland Edwards, "her þeye karþý güçlü 
bir tepki" içinde olan konuðun politik 
fikirlerine hayran olmamakla birlikte, bu 
onaylamazlýk, bir ölçüde kiþisel iliþki 
kurmalarýný önlememiþtir; Bakunin'in 
Londra'ya yolculuðunun en canlý 
anektodlarýndan birini, bir seferinde 
Edwards'ýn evinde kaldýðý dönemdeki bir 
olay oluþturur. Titiz ev sahibesi, 
konuðunun, temiz olduðu kuþkulu bir 
kýrmýzý fanilayý sürekli giyip, hiç üzerinden 
çýkartmadýðýný görünce, hizmetçisine, o 
uyurken gizlice odaya girip fanilayý çalmasý 
ve yýkayýp, uyanmadan yerine koymasý 
yönünde talimat verir. Bu hile, o kritik 
noktada baþarýsýzlýða ulaþýr. Çünkü kýrmýzý 
fanila, ayný zamanda gecelik görevini de 
görmektedir.267  
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Bakunin, Ýngilizceyi çat pat konuþmanýn 
ötesine asla geçemedi, bu yüzden Londra'da 
yabancýlarla toplantýlarý, Ýngilizlerle 
toplantýlarýndan çok ve daha verimliydi. 
1848-9 ayaklanmalarýndan beri, Londra'da 
yerleþen geniþ yabancý sürgünler kolonisine 
ek olarak, Sergi, yurtdýþýndan politik 
düþünceli konuklarý ya da yalnýzca 
meraklýlarý ve gezginleri de çekmiþti. 
Bunlarýn içinde en yüksek þahsiyet olan, 
Kral Victor Emmanuel'in kýzýyla üç yýl önce 
evlenmiþ III. Napolyon'un kuzeni, Prens 
Jerome Bonaparte, Ýmparatorla Cavour  
arasýnda bir anlaþma imzalamaya gelmiþti. 
Fransa'nýn Polonya'ya karþý resmî 
sempatisiyle baðlantýlý olarak, þatafatlý bir 
havada bir ölçüde liberal ilkelere sempatisini 
belli eden Prens Jerome, önde gelen 
Polonyalýlarla ve onlarýn sempatizanlarýyla 
bir araya gelme isteðini ifade etmiþti. 
Düzenlenen bir öðle yemeðine, Bakunin, 
Herzen ve Ogarev de davet edildi. Öðle 
yemeði özeldi, ne yazýk ki, ne olup bittiðine 
iliþkin elimizde herhangi bir kayýt yoktur. 
Fakat, ayný zamanda toplantýya baþkanlýk 
eden Kelsiev'e göre, Mihail, çeþitli "ekonomik 
ve devrimci teoriler" geliþtirmiþ ve 
muhteþem konuk, biraz da ihtiyatsýz bir 
þekilde, devrimci literatürün ve yayýnlarýn 
Doðu Avrupa'da yayýlmasý için Fransýz 
temsilciliðinin hizmetlerini sunmuþtu. Eðer 
gerçekten verilmiþse, bu söz yerine 
getirilmemiþtir; Bakunin'in bu ziyafetteki  
fikirleri tarihin seyri içinde etkili 



olamamýþtýr. Bakunin, birkaç ay sonra, 1857 
yýlýnda III. Napolyon'a suikast giriþiminde 
Orsini'nin suç ortaðý olan Simon Bernard'ýn 
cenaze törenine katýlıp ölmüþ komplocuyu 
öven bir nutuk irad ettiðinde, muhtemelen 
ortada bir uyumsuzluk olmadýðý 
düþüncesindeydi268. 

1862 yazýnda, birçok gezginin arayýp 
tarayýp Mihail'i bulmasýnda acaip olan bir 
þey yoktur. Rus ve Polonyalý ziyaretçilerinin 
çoðu, Mihail'in huzursuz beyninde bir kere 
daha filizlenmeye baþlayan Rus ve Polonya 
devrimi rüyasýnýn derinden etkisi 
altýndaydýlar. Diðer ziyaretçiler, onun 
kalbinde uzun zamandýr yaþayan, Merkezî 
Avrupa'daki Slavlarýn kurtuluþu davasýnýn 
anýlarýný belleðinde yeniden 
canlandýrmýþlardý. Bu, 1849'un son özgürlük 
aylarýndaki baþta gelen düþüncesiydi. 
Sibirya alacakaranlýðýndan çýkýp geldiðinde 
de ilk düþüncesi buydu.  
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Son sözüm (diye yazýyordu Herzen'e, San 
Francisco'dan) Avusturya Ýmparatorluðu'nun yýkýmý 
olacaktýr. Son eylemimi söylemiyorum, bunu 
söylersem çok fazla kendimi beðenmiþlik olur. 
Bundan sonra da, þanlý, özgür Slav federasyonu 
gelecektir - biz Ruslar, Ukraynalýlar, Polonyalýlar ve 
tüm Slav halklarý için tek çýkýþ yolu budur.  

Bakunin'in hayalinde yaþayan  1849 
dünyasýnda, Avusturya Ýmparatorluðu 
enikonu sendelemekteydi. Onun yýkýlýþý 
olmayacak bir hedef olarak gözükmüyordu; 
bu, Bakunin'in çözümünü yaptýðý biçimde, 
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karmaþýk problemlerin anahtarýný 
sunuyordu.269 

1862'de, Londra'da, birkaç hafta için, 
Bakunin, bu on üç yýllýk ideali beslemeye 
devam etti. Çek ulusal hareketinin aristokrat 
liderleri, "tamamen Alman" olmuþlardý ve 
defedilmeleri gerekiyordu. Ulusal devrim, 
"eðitimli gençlik" ve "halk" arasýndaki 
iþbirliði temeline dayanmalýydý. Bu devrim 
gerçekleþtiðinde, Rusya'nýn dahil olduðu 
pan-Slav federasyonunun kurulmasý zamaný 
da gelmiþ olacaktý. Bakunin, 1849 
felaketinden sonra Londra'ya kaçmýþ eski 
arkadaþý Adolf Straka ile bir kere daha 
buluþtu. Hayatýný öðretmenlik yaparak ve 
yazarak kazanan Straka, Ýngiliz tabiyetine 
geçmiþti ve muhtemelen, artýk Slav 
milliyetçiliðinin ateþli savunucularýndan 
deðildi. Jozeph Fric de bir sürgündü, Çek 
ulusalcýlýðý propagandasýný Paris ve 
Cenevre'de sürdürmekteydi. Straka 
aracýlýðýyla, Bakunin, hâlâ Prag'da bulunan 
Fric'in, Vyacheslav adlý bir erkek kardeþinin 
olduðunu öðrendi. Vyacheslav Fric'e yazdýðý 
mektuba, Joseph'e hitaben bir açýk mektup 
iliþtirip bizzat Bohemya'da devrimci ulusal 
hareketin yeniden canlandýrýlmasýný 
tasarlayan Slav programýnýn altýný çizdi. 
Gerçi bu mektuplar, sahiplerinin eline 
ulaþamadýlar.  

 

 

s. 263 

 

 

Bu, gerçekten de boþ bir umuttu. 
Müzmin hayalperest Bakunin bile, dünyanýn, 
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1849 dünyasý olmadýðýný kavrayabilmiþti. 
Ýmparator Franciz-Joseph, Avrupa tahtýna 
zahmetsizce ve saðlamca kurulmuþtu. Villa-
franca þokundan ve III. Napolyon ile 
gündeme gelen Ýtalyan sorunundan sað 
salim sýyrýlmýþtý. Slavlardan daha sadýk 
tebalar bulamazdý. Ýngiltere'de herkes 
Ýtalyan özgürlüðünün coþkulu taraftarý 
kesilmiþti. Fakat kimse Çeklerin, Hýrvatlarýn 
ya da Slovaklarýn sorun ya da hedefleri 
konusunda herhangi bir laf etmiyordu. 
Vyacheslav Fric, Sergi için Londra'ya geldi 
ve Bakunin onunla orada muhtemelen 
buluþtu. Fakat bu buluþma hakkýnda 
herhangi bir kayýt yoktur. Çek devrimci 
milliyetçiliðinin yeniden canlanmasý için 
gözle görülür bir geliþme olmadý. 1862 
yýlýnýn sona ermesiyle birlikte, Bakunin 
gittikçe daha fazla Polonya olaylarýna daldý 
ve Merkezî Avrupa'daki Slavlar, onun aktif 
bilincini iþgal etmez oldu.270 

Gerçi, Bakunin'in Slav davasýyla ilgili 
düþünceleri, Londra'daki en önemli iki 
ulusal göçmen topluluðu olan Almanlara ve 
Ýtalyanlara karþý tavrýný derinden 
etkilemiþtir. Londra'daki ilk aylarýnda 
Bakunin'i önüne katıp sürükleyen Alman 
fobisi dalgası, artýk iyice tuhaf bir psikolojik 
problem haline gelmiþti. Hapse düþmeden 
önce, onda bunun en ufak bir izi yoktu. Bu, 
belirgin bir þekilde ilk kez, I. Nikola'dan 
yardým elde etmek için büyük bir gerginlikle 
yazdýðý Ýtiraf'da ortaya çýkmýþtý. Fakat bu 
yarý yarýya samimi belgenin en ikna edici 
yönlerinden birini oluþturan anti-Alman 
tavýr, ilginç bir hareket noktasý olarak iþe 
yarasa da, bunun yararý devam ettiði sýrada 
bile duygusal dünyasýnda Almanlara karþý 

                                        
270 Lemke, Ocherki, ss. 88-9, 485-95. Fric 
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yeterince samimi bir tutumu muhafaza ettiði 
söylenebilir. Bakunin, Londra'da bu tavrýný 
deðiþtirmek için çaba göstermiþtir. "Artýk, 
1849'da Bohemya'da yaptýðým gibi Slavlarla 
Almanlarý uzlaþtýrmaya giriþmeyeceðim" 
diye yazýyordu Mayýs 1862'de; Fric'e yazdýðý 
ayný tarihi taþýyan açýk mektupta, "pan-
Slavizm, negatif yönüyle, Almanlardan 
nefret etmektir" diye açýklýyordu. Bir ay 
sonra, yengesi Natalie Bakunin'e yazdýðý bir 
mektupta, hâlâ nettir:  

Yalnýzca Polonyalýlarla, Ruslarla ve pan-Slav 
davasýyla ilgileniyorum, sistematik bir þekilde ve 
ateþli bir inançla Almanlardan nefret etmeyi 
vazediyorum. Voltaire'nin Tanrýyla ilgili olarak 
dediði gibi, diyorum ki, eðer ortalýkta Alman yoksa, 
onlarý yaratmak zorundayýz, çünkü Slavlarý ancak 
onlardan derin bir þekilde nefret etme duygusu 
baþarýlý bir þekilde birleþtirebilir. 

 

s. 264 

 

Bakunin, hayatýnýn herhangi bir 
aþamasýnda bir daha böylesine keskin bir 
ýrksal nefret  duygusuna kapýlmamýþtýr. 
Daha sonralarý, Marx ve Utin'le yaptýðý 
tartýþmalar sýrasýnda sarfettiði anti-Semitik 
sözler bile, daha az þiddetli, daha az vahþidir.  

Bu Alman fobisi patlamasýnýn ne 
kadarýnýn Herzen'in etkisine 
yorulabileceðini tahmin etmek zordur. 
Londra'daki Alman göçmenler, Herzen'in en 
dokunaklý alaylarýndan bazýlarýný 
kýþkýrtmýþlardýr. Onlar da ayný þekilde 
Herzen'in antipatisine yanýt vermiþ ve 
Herzen'le aralarındaki tüm iliþkiler yýllar 
öncesinden kesilmiþtir. Herzen, 
muhtemelen, Bakunin'i, Morning Advertiser 
ve Free Press'deki iftiralarda Marx'ýn 
parmaðý olduðu yönünde kışkırtmıştır. 



Kayýtlarýmýzda görüldüðü kadarýyla, 
Bakunin'in geliþinden itibaren, onunla kibar, 
fakat formel bir þekilde mektuplaþan tek 
Alman Arnold Ruge'dur. Bir araya gelip 
gelmedikleri konusunda bir netlik yoktur. 
Þair Freiligrath'a Ruge tarafýndan yazýlmýþ, 
bugüne kalan bir mektupta, Ruge, Bakunin'i 
gönülsüzce savunmaya çalýþmakta ve onun 
pan-Slavizmin savunucusu olmakla birlikte, 
bir Rus patriyotu olmadýðýný 
belirtmektedir.271 

Bakunin'in Ýtalyanlarla iliþkilerinde de 
pan-Slav coþku egemen faktörü oluþturur. 
Mazzini, yalnız bu gösteriþsiz, yýlmaz 
fanatik, yalnýz, politik hayatýnýn yirmi yýldan 
fazlasýný geçirdiði Londra'daki tüm politik 
sürgünlerin duayeni değildi, ayný zamanda, 
Herzen ve Ogarev'e, hepsinden daha yakýn 
bir konumdaydý. Daha sonraki yýllarda, 
Bakunin, bu Ýtalyan liderin yarý-ulusal, yarý-
dinsel mistisizmiyle çatýþmaya girdi. Fakat o 
sýrada, ateþli milliyetçilik aralarında bir bað 
kurulmasýný saðlýyordu. Bakunin, Mazzini'yi 
"sýk sýk" görüyor, "onu seviyor, saygý 
duyuyordu", belli ki ondan da karþýlýðýnda 
sempati görüyordu.  

Ýtalya (diye yazýyordu, Fric'e açýk mektupta) 
Avusturya'nýn tek uzlaþmaz düþmanýdýr. Ýtalya eski 
olsa da, diðer Batý halklarýndan çok daha gençtir. 
Kendini yaþayan bir gelecekte var etmektedir ve 
gayri-ihtiyari olarak Slav halklarýna 
yaklaþmaktadýr. Emin kaynaklardan öðrendiðime 
göre, Ýtalya, Slavlara özel bir ilgi duymanýn 
baþlangýcýndadýr ve bizimle birleþmek için ciddi bir 
niyet taþýmaktadýr. O, bizim Avrupa'daki tek 
dostumuzdur.  

"Slavlarýn Almanlara duyduðu nefret," 
diye yazýyordu ayný sýralar Garibaldi'ye, 
“kesinlikle, Ýtalyanlarýn Avusturya'ya 
duyduðu nefrete denk düþer; Slavlar büyük 
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bir güçle Ýtalya'nýn birliðine yardýmcýdýr, bu 
yüzden Almanlar, Slavlarýn birliðinden 
nefret ederler.” Bir baþka mektubunda 
Bakunin, “Ýtalyanlarla Slavlar arasýnda bað 
kurmak üzere” Ýtalya'ya yolculuk yapmayý 
düþündüðünü yazmaktadýr. Fakat bu ilginç 
proje gerçekleþmemiþtir. Sonunda, Bakunin, 
bir baþka yere gitmek üzere Ýngiltere'den 
ayrýlmýþtýr.272 

 

 

                   *             *             * 

 

s. 265 

 

Bakunin'in Londra'daki yeni hayata 
gömülmesi, geçmiþteki eski kiþisel baðlarýný 
unuttuðu anlamýna gelmiyordu. Erkek 
kardeþlerinin onun kaderiyle bu kadar az 
ilgilenmelerinin belki bazý özel nedenleri 
olabilir. Alexander, Mihail'in kaçtýðý sýrada 
Avrupa'da bulunan tek ve en genç 
Bakunin'di. Ailenin yaramaz çocuðu olarak 
hayatýný sürdüren Alexander, itibar 
zedeleyen bir aþk olayýna karýþmýþ ve 
Floransa'da kendini vurmaya kalkmýþtý. 
1862 Ocak'ýnýn ortasýnda Londra'ya 
kardeþini ziyarete geldi. Fakat bu buluþma 
baþarýsýz oldu. “Buluþtuk,” diye yazýyordu 
daha sonra Bakunin, “ve birbirimizden 
hiçbir þey anlamadýk.” Herzen, Alexander'ın 
sözlerini, “kurþunla kaplanmýþ demir kadar 
aðýr” bulmuþ, ona, bilinmeyen nedenlerden 
dolayý “Hecin devesi Bakunin” adýný takmýþ 
ve Turgenyev'e, bir sporcu olarak, böylesine 
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“sýkýcý bir hayvana” rastlayýp rastlamadýðýný 
sormuþtu. Her neyse, Alexander, herhangi 
bir malî yardýmda bulunamadý; birkaç hafta 
sonra, kendisi de Ýtalya'dan yurda dönmek 
için yeterli parayý bulamayacak kadar kötü 
durumu düþtü. Bu sýrada, Mihail'in diðer 
erkek kardeþleri daha þerefli bir kaderle 
karþý karþýyaydýlar. Nikola ve Alexis, liberal 
bir coþkuyla, serbest kalan serflerin 
koþullarýndan memnuniyetsizliklerini ifade 
eden, malikânelerinden bir kýsmýný, malî 
yüklerini azaltmak üzere köylülere 
devretmeyi öneren Tver bölgesindeki on üç 
toprak sahibinin Çara verdikleri dilekçeye 
katýlmýþlardý. Bu küstahlýk elbette kabul 
edilemezdi; dilekçeyi imzalayanlar, Peter ve 
Paul kalebentinde aylarca tutuklu kaldýlar. 
Rusya'da bulunup serbest durumda olan 
sadece Paul'du, ya ihtiyat nedeniyle ya da 
kayýtsýzlýðýndan Mihail'e yazmýyordu. 
Varvara ölmüþ, Alexandra evlenmiþti, 
Tatyana ise sessizliðini koruyordu. Mihail'in 
Premukhino'daki tek baðý, Paul'un karýsý, 
General Korsakov'un kuzini Natalie'ydi.273 

 

 

s. 266 

 

 

 Mihail'in, ailenin hiç görmediði bir ferdi 
olan Natalie Bakunin'e yazdýðý çok sayýda 
mektupta dokunaklý satýrlar yer almaktadýr. 
Uzun süredir mektup alamadýðý kýz 
kardeþlerinden ve annesinden haber 
vermesini istemektedir. “Hayatý boyunca 
sevdiði insanlardan tecrit edilerek yaþamaya 
mahkûm edildiði“ gibi bir duygu içindedir. 

                                        
273 Herzen, ed. Lemke, xv. 48-9, 54; Lemke, 
Ocherki, ss. 23, 124, 127-8.  



“Teoriden“ býkmýþtýr. Yabancý bir toprakta, 
yalnýzca, “aþka, yaþayan aþka“ susamýþtýr; 
þimdi aþk, Sibirya'nýn ortasýnda býrakýp 
gittiði Polonyalý kýzda cisimleþmektedir.  

Sevgili erkek ve kýz kardeþlerim (diye yazmaktadýr 
Natalie'ye Nisan 1862'de), sizden yapmanýzý 
istediðim bir tek þey var. Karýmý önce Irkutsk'dan 
Premukhino'ya, oradan Londra'ya aldýrmama 
yardýmcý olun. Onu tanýdýðýnýz zaman sanýrým 
seveceksiniz; bunu gerçekten hak etmektedir. Fakat 
sorun bu da deðildir. Onu seviyorum ve ihtiyacým 
var.  

Haziran'da, bizzat Antonia'ya 
yazmaktadýr: 

Yüreðim senin için sýzlýyor. Gece gündüz seni hayal 
ediyorum. En kýsa zamanda bana katýlacaksýn ve 
birlikte Ýtalya'ya gideceðiz. Orada neþe ve sevinç 
var, bol bol iþ  olanaðý da. Korkma caným, bir 
hizmetçi kýza sahip olacaksýn ve orada istediðin gibi 
yaþayacaksýn - yeter ki gel! 

Onu Tomsk'da tuhaf bir evliliðe 
sürükleyen duygular, Londra'da da 
geçerliliðini koruyordu.274 

Mihail'in erkek kardeþlerinin de, 
arkadaþlarýnýn da, yaþlý ve çökmüþ, o meþum 
iktidarsýzlýk illetini çekmekte olan bir 
adamla, küçük bir Polonyalý tüccarýn henüz 
yirmisine varmamýþ kýzý arasýnda anormal 
koþullarda gerçekleþen evlilikten herhangi 
bir coþku duymamýþ olmalarý þaþýrtýcý 
deðildir. Premukhino'daki aile, Antonia'yý 
baðrýna basmak için sabýrsýzlanmadýðý gibi, 
yolculuðu için gereken malî yardýmý 
yapmaya da gönüllü gözükmüyordu. Herzen, 
Bakunin'in son derece ciddi olduðu bu 
projeye asla ilgi göstermedi; daha hoþgörülü 
olan Turgenyev bile, Bakunin'in ancak 
"çevreye bakýnacak" kadar zaman bulmuþken 
karýsýnýn gönderilmesini istemesinin 
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çýlgýnlýk olduðunu düþünüyordu. 
Antonia'nýn kendisi bile, yabancý ve uzak 
ülkelerde yaþamasýný saðlayacak gerekli 
maddî koþullarý saðlamadan önce iki kýta 
geçerek yapýlacak bu zor yolculuða çýkma 
konusunda doðal olarak bazý endiþelere 
sahipti. Yaz boyunca, Bakunin, bu tür çeþitli 
engelleri ortadan kaldýrmak için büyük bir 
gayret gösterdi. 1862 Mayýs'ýnda birkaç 
günlüðüne Londra'yý ziyaret eden 
Turgenyev'i, erkek kardeþinden 200 ruble 
"borç" almaya ikna etti ve Nalbandyan adlý 
zengin bir Ermeniden de 300 ruble saðladý. 
Cömertliði, kuþkuculuðuna nadiren aðýr 
basan Herzen'i, 80 sterlin vermeye razý etti. 
Ne var ki, erkek kardeþlerinin yardýmýna 
yine de ihtiyacý vardý. O muhteþem kendine 
güveniyle Mihail, onlara, bunun kendilerine 
yaptýðý son talep olduðuna söz verdi. Belki 
ona inanmayabilirlerdi, fakat bu talebinin 
son olduðunu göreceklerdi. Eylül'de, 
Antonia Premukhino'dan bir davet ve 
yolculuğunun ilk aþamasý için para aldý.275 

 

 

s. 267 

 

 

Þimdi bile yeni gecikmeler söz 
konusuydu. Bakunin, Mayýs'ta, General 
Korsakov'a bizzat yazarak, karýsýnýn 
kendisine katýlmasýna izin verilmesini talep 
etti. Fakat General, Amur'a yaptýðý bir yaz 
gezisi dolayýsýyla yerinde yoktu. 
Petersburg'daki otoriteler, Bakunin'in, 
"karýsý yanýnda olan bir adam, karýsý yanýnda 
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olmayan bir adamdan daha az tehlikelidir" 
görüþüne katýlýp katýlmamakta net 
deðillerdi; Bakunin, eðer pasaport 
verilmezse, arkadaþlarýnýn, Antonia'yý 
Irkutsk'dan gizlice kaçýrmaya hazýr 
olduklarýný duyurdu. Gerçi bu heyecan verici 
alternatife gerek kalmadý. Kasým'da, Antonia 
yola çýktý. Noel'i ve yýlbaþýný Premukhino'da 
geçirdi; Þubat 1863'de, bir sýnýr polisinin 
refaketinde Rusya'dan ayrýldý. Ayrýlmadan 
önce kendisinden, herhangi bir mektup ya 
da yayýn taþýmadýðýna ve Rusya'ya asla 
dönmeyeceðine iliþkin bir bildirimi 
imzalamasý istendi.276  
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              20. Bölüm  
 
 
      Politik Hedefler  
 
 
Bakunin, Londra'ya, 1861 sonunda, Rus 

tarihinin kritik bir dönüm noktasýnda geldi. 
Geçen bahar, uzun zamandýr beklenen, 
serflerin özgürlüðünün zirve noktasýný 
oluþturmuþtu. Kýrým savaþýnýn 
kaybedilmesinden ve II. Alexander'ýn tahta 
geçmesinden beri yurt içindeki ve dýþýndaki 
Rus kamuoyu reformun zorunluluðu 
noktasýnda fikir birliði halindeydi. Bu 
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birleþik talebin sesi olan Kolokol, Rusya'dan 
resmen dýþlanmýþsa da, Rus liberalizminin 
yarý yarýya tolere edilen organý haline 
gelmiþti. Son beþ yýldýr reformcular tam bir 
zafer kazanmýþ, reaksiyonerler sessizliðe 
bürünmüþ ve engellemelerini gizli kapaklý 
yapar olmuþlardý. Fakat bir kere zirveye 
ulaþýlýp, serflerin özgürlüðü bir olgu olarak 
gerçekleþince ortaya önemli bir duraksama 
çýkmýþtý. Şenlikler, durumu farketmeye 
baþlayan her iki taraftan eleþtirmenlerin 
karşısında genellikle geri planda kalıyordu. 
Bazýlarý, reformlarýn önemli bir baþarý 
kazandýðýný, kesin zaferin bundan sonraki 
kuþaða býrakýlmasý gerektiðini 
düþünüyordu. Demokrasiye iyiden iyiye 
iþtahlanmýþ diðerleri ise yetinmekten yana 
deðillerdi ve eðer otokrasiye baský yapýlýrsa 
daha fazla taviz koparacaklarýný 
düþünüyorlardý. Rus kamuoyu, bir kere daha 
muhafazakâr ve radikal kamplara bölünmeye 
baþlamıştı. 1861 yazýnda, bazý genç 
radikaller, gizli bir politik topluluk kurdular; 
sonbaharda öðrenciler arasýnda çýkan 
karýþýklýklar üzerine Petersburg üniversitesi 
kapatýldý. Ürkek liberaller korkuya 
kapýldýlar, polis yeni tedbirler almaya giriþti. 
Bir taraftaki ajitasyon ve komplo havasý, 
diðer taraftaki kuþku ve baskýya denk 
düþüyordu. Düþman güçler, reaksiyon ve 
devrim bayraklarý altýnda toplandýlar. Elli 
sonlarının perde arasý, hızla sonuna 
yaklaşıyordu.  
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Bakunin, Londra'ya geldiðinde, bu yeni 

geliþmenin sendromlarý daha yeni yeni 
ortaya çýkmaktaydý. Yeni kuþaðýn, Herzen'in 
liberalizmi ile, radikalizm ya da "nihilizm" 
(bu kelime henüz yeni yeni kullanýlmaya 



baþlamýþtý) arasýnda bölünmesi henüz su 
yüzüne çýkmýþ deðildi; Bakunin, bizzat 
Herzen gibi, Herzen'in ve devrimcilerin ayný 
davayý temsil ettiklerine hâlâ inanmaktaydý. 
Fakat olaylar, konunun gündeme gelmesini 
zorladý. 1862 baharýnda, Petersburg'da 
büyük yangýnlar çýkartýldý ve bu resmen 
"nihilistlere" (onlarýn bu iþi yapmadýðý 
hemen hemen kesin olmasýna raðmen) 
atfedildi. "Genç Rusya" karakteristik baþlýðý 
altýnda yeni bir gizli topluluk ortaya çýktý ve 
kendini, "devrimci merkez komitesi" olarak 
ilân etti. Petersburg yangýnlarýný izleyen 
kargaþalýk ortamýnda, Herzen, net olmama 
tutumunun tüm meyvalarýný topladý. 
Bakunin'in eski düþmaný kaçak liberal 
Katkov tarafýndan baþý çekilen resmî basýn, 
ilk kez açýkça Herzen'e nihilizmin gerçek 
babasý olarak saldýrdý; Petersburg'dan yeni 
gelen bir kýz öðrenci Herzen'in gerçekten 
baþkentteki yangýnlardan sorumlu olup 
olmadýðýný öðrenmek amacýyla, Orsett 
House’u ziyaret etti. Bu tür eleþtirilerden 
rahatsýz olan Herzen, dengeyi yeniden 
kurmaya çalýþtý, "Genç Rusya" 
manifestosunu zamansýzlýkla ve "Rus 
olmamakla" suçlayarak tarafsýzlýðýný ortaya 
koydu. Fakat bu orta yol, devrimcileri 
uzaklaþtýrýrken, muhafazakârlarý 
yatýþtýrmadý;  Kolokol‘un satýþýnda büyük bir 
düþüþ meydana geldi. Hayal kýrýklýðýna 
uðramýþ Herzen, Sað'a ve Sol'a tehlike 
sinyalleri gönderdi. O, ýlýmlýlýðýn insanýydý 
ve ýlýmlý insanlarýn kriz zamanlarýndaki 
kaderini paylaþtý. "Liberal parti" diye 
yazýyordu, Aðustos'taki bir mektubunda, "iki 
tekerlek arasýnda varlýðýný kaybedecek."

277
 

Herzen, yola koyulmakta tereddüte 
düþer ve Ogarev ürkekçe sola yaklaþýrken, 
Bakunin, keder, tereddüt ya da ürkeklik 
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nedir bilmiyordu. 1861'in o Aralýk akþamý 
Orsett House'dan içeri daldýðýnda, Herzen'e 
yarý yarýya unutulmuþ geçmiþten bir 
anakronizm olarak görünmüþtü. O 
zamandan beri durum hýzla zýddýna 
dönüþmüþtü. Hapishane yýllarý, koca bir on 
yýlý Bakunin'in hayatýndan silmiþti. 
Herzen'in ve Kolokol‘un adlarýyla ayrýlmaz 
bir bütünlük içinde olan liberal dönemi 
tamamen atlamýþtý. Devrimci kýrklardan, 
doðrudan doðruya devrimci altmýþlara 
geçmiþti ve yalnýzca onlarýn arasýndaki 
devamlýlýðýn bilincine sahipti. 1862 
sonbaharýnda, Herzen, hâlâ anayasal reform 
kör çýkmazýnda yalpalarken, artýk geçmiþten 
bir figür haline gelmiþti. Devrim dýþýnda 
herhangi bir geliþme tahayyül edemeyen 
Bakunin ise, yeni ileriye yürüyüþün öncüsü 
olmuþ, Herzen'i felç eden dilemma Bakunin’i 
korkutmamýþtý bile. Herzen ne kadar 
ýlýmlýysa, o da o kadar iflah olmaz bir aþýrýlýk 
yanlýsýydý. Orta yoldan nefret ettiði kadar 
baþka hiçbir þeyden nefret etmezdi. 
Devrimcilerle ýlýmlýlar arasýnda bir kere net 
bir çizgi çizildikten sonra, 1848'de olduðu 
gibi, 1862'de de, kendisini hangi safta 
bulacaðý noktasýnda en ufak bir kuþku söz 
konusu deðildi.  

 
 
s. 270 
  
 
Bakunin ile Herzen arasýndaki temeldeki 

bu yöneliþ farký, hemen hemen eþit biçimde, 
temelden yöntem farklýlýðý ile 
güçlendiriliyordu. Herzen, yalnýz ýlýmlý deðil, 
ayný zamanda cumhuriyetçiydi. Bakunin'in 
Londra'ya gelmesinden dört yýl önce, 
kamuoyunu bu yönde oluþturmak için büyük 
bir gayretle çalýþmýþtý. Ne taraftar peþinde 
koþtu, ne de parti kurdu, fikirlerini 
yaymanýn ötesinde herhangi bir politik 



aktiviteye giriþmedi. Dört yýldan fazla bir 
zamandýr, Kolokol‘un yüzlerce nüshasý, 
Rusya'ya, seyahatten dönenler ya da posta 
yoluyla gizlice sokulmuþtu. Gizlilikten nefret 
eden Herzen, herhangi bir gizli haberleþme 
sistemi örgütlemeye gerek görmemiþti. 
Gerek bilgi getirenleri, gerekse yayýnlarýný 
daðýtmak isteyenleri kendi olanaklarýyla 
bulmuþtu.  

Bütün bunlar, Bakunin'e göre, safdil bir 
amatörlüktü. O, kamuoyunu yavaþ yavaþ 
oluþturmak için kendine özgü stiliyle 
hareket eden bu adamý küçük görürdü. Bu 
cumhuriyetçi, yalnýzca aristokrasiye ve 
entelijensiyaya hitap edebilirdi; çünkü her 
yerde halk - özellikle Rusya'da - büyük 
ölçüde okuma yazma bilmiyordu. Halka 
baþka araçlarla yaklaþmak gerekirdi. Mihail, 
1848'den, açýk ve ilân edilmiþ devrimci 
örgütlerin her biçiminin nafile olduğunu 
görüp reddetmeyi öðrenmiþti. 
Özgürlüðünün son aylarýnda, yeraltý 
komplolarýnýn ilk olgunlaþmamýþ deneylerini 
yaþamýþtý. Þimdi, 1862'de, on üç yýl önce 
zorla koparýldýðý çalýþmalarýna canlanmýþ bir 
coþkuyla yeniden sarýlmýþtý. 1849'da, bütün 
Bohemya'nýn devrimci komplocular aðýyla 
kaplandýðýný hayal etmiþti. Þimdi bu 
hedefini, bizzat Rusya'nýn daha geniþ 
alanlarýna yönlendirmiþ bulunuyordu. 
Bakunin, devrime, yalnýzca bir hedefin aracý 
olarak inanmamýþtý. O bir komplo ve entrika 
sanatçýsýydý ve onlarý sýrf kendileri olarak da 
seviyordu. O, her yerde, kesin hedefleri 
devrimci bir örgüt olan ve Herzen'in Rusça 
basýlmýþ yayýnlarýný daðýtmaya hazýr gizli 
ajanlara sahip olacaktý. Kendisi bu hareketin 
genel yöneticiliğini yapacaktý. Herzen ise 
yayýncýlığını.  
 

 
s. 271 
 



Ne yazýk ki, Bakunin'in, bu tasarýlarýn 
yerine gelmesi için yaptýðý planlar, tasarýnýn 
kendisi kadar basitti. O yýl, Enternasyonal 
Sergi için Rusya'dan birçok kiþi gelmiþti 
Londra'ya; Mihail'in yoluna çýkan bir çoðu, 
daha bağlantının niteliğini anlamadan, 
kendilerini muhtemelen onun kayýtlý üyesi 
olarak bulmuþlardý. Bunlar, son derece farklý 
çaplarda insanlardý. Bakunin'e karýsýnýn 
yolculuðu için yardým eden Nalbandyan 
gibileri devrimci davaya gerçek bir sempati 
duyuyor ve ne yaptýklarýný biliyorlardý. 
Marguis de Traversi gibi diðerleri, bu 
sürgünü, diðer birçok Rus turisti gibi, sýrf 
merak saiki ile ziyaret etmiþlerdi; Londra'ya 
Sergiyi görmeye geldiði söylenen Voronov 
adlý genç bir gazeteci, Bakunin'le tamamen 
tesadüf eseri karþýlaþmýþtý. Fakat hepsi de 
Bakunin'in aðýna takýlan balýklardý. O, 
hepsini de, soruþturma yapmaksýzýn kabul 
etmiþti ve bazen de hemen hemen iradeleri 
hilafýna yapmýþtý bunu. Ne itiraz dinlemiþ, 
ne geri çevirmeleri kabul etmiþti. Onlara 
görev ve talimatlar vermiþ, Rusya'ya geri 
giderlerken ellerine yasak yayýnlar 
tutuþturmuþ, kendileriyle gizli 
haberleþmeler için kodlar yollayacaðýna söz 
vermiþti. Bu silahlanmýþ, kaygýsýz ve bazen 
düþüncesiz temsilciler, Rus gizli polis 
sisteminin acýmasýz ve inceden inceye 
düzenlenmiþ tuzaðýna doðru yola 
çýkmýþlardý. 

Bakunin'in kodlamalarýndan bir çoðu 
bilinmektedir. Bunlar acıklı surette basittir. 
Bunlarýn en eskilerinde, Herzen, "özel 
centilmen" ya da "özel", Herzen'in oðlu, 
"genç" ve Ogarev "þair"dir - bu kodlar, en 
ufak bir araþtýrma yapacak polis görevlisini 
çok az uðraþtýracak niteliktedir. Bunlarý 
takiben, biraz daha anlaþýlmasý güç 
olanlarýnda, Herzen, "Baron Tiesenhausen", 
Ogarev, "Kosterov", hapishane "cafe", bir 
Türk, "ayakkabýcý" vb. olmaktadýr. 



Bakunin'in bir diðer kod adý "Brykalov"dur 
ve kendisinden üçüncü bir kiþi gibi söz 
etmektedir; tuz fiyatýnýn düþtüðü ya da 
buðday fiyatýnýn yükseldiðine iliþkin 
birbirini tutmayan cümlelerle, dýþtan 
bakýnca bir iþ mektubu izlenimi verme 
umudu taþýndýðý anlaþýlmaktadýr. Fakat 
Bakunin, oyunun en temel kurallarýndan 
habersizdir. Kodladýðý mektubun kodunu 
mektuba eklemek gibi. Bir mektuba basit bir 
dille baþlamakta, sonra da kodu belli etmek 
için, "yok hayýr, sözlük yardýmýyla yazsam 
daha iyi olacak" demektedir. Bu naif 
uygulamalar, Bakunin'in ciddi bir komplocu 
olduðu yolundaki her türlü iddiayý silip 
süpürmektedir. "Büyük Liza", üç yaþýndaki 
adaþý oyuncaklarýyla oynarken nasýl masum 
bir ruh halindeyse, ayný onun gibi þifrelerle 
oynamaktaydý.
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s. 272 
 
 
Öte yandan, mektuplaþtýðý kiþiler için 

sonuçlar daha az zarar verici değildi. 
Alexander'ýn tahta geçiþinden beri Rus 
otoritelerine yayýlan hoþgörü havasý, 
Londra'daki sürgünlere karþý son birkaç 
aydýr hýzla tersine dönmüþtü. Peter ve Paul, 
Schlüsselberg ve Sibirya'dan kopup gelmiþ 
dehþetengiz ajitatörle takviye edilmiþ 
Kolokol‘un editörlerine artýk toplum 
düþmaný muamelesi yapýlýyordu. 
Faaliyetlerini ve çevrelerini rapor etmek 
üzere Londra'ya gönderilen ajan, Herzen'in, 
Orsett House'da Çarþamba ve Pazar günleri 
düzenlediði enikonu açýk toplantýlara 
sýzmakta fazla güçlük çekmedi. Bu yollarla 
otoriteler, Londra'yý ziyaret eden Vetoşnikov 
adlý bir tüccarýn, Temmuz'un baþýnda, 
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sürgünlerden Rusya'daki sempatizanlara 
yazýlmýþ çok sayýda mektupla birlikte 
Petersburg'a geleceðini öðrenmiþlerdi. 
Vetoşnikov, beklendiði gibi, 5 Temmuz 
1862'de sýnýrý geçti ve derhal tutuklandý.

279
 

Vetoşnikov'un tutuklanmasý, sonuç 
olarak otuz iki kiþiyi kapsayan geniþ bir 
polis tahkikatýnýn baþlangýç noktasýný 
oluþturdu. Vetoşnikov'un üzerinde, 
Bakunin'den Nalbandyan'a yazýlmýþ iki þifreli 
mektup, Bakunin'den Natalie Bakunin'e 
yazýlmýþ bir mektup, Herzen ve Ogarev'den, 
dönemin en ciddi politik gizli örgütü Toprak 
ve Özgürlük'ün baþ örgütçüsü Serno-
Solovyeviç'e yazýlmýþ mektuplar bulundu. 
Serno-Solovyeviç ve Nalbandyan derhal 
tutuklandýlar, Nalbandyan'ýn evinde de 
Bakunin tarafýndan yazýlmýþ en az beþ þifreli 
mektup ve Turgenyev tarafýndan yazýlmýþ bir 
mektup bulundu. Bu mektuplarda gizlice 
mektuplaþýldýklarý konusunda sözü geçenler 
arasýnda Voronov ve Marquis de Traversi de 
bulunuyordu. Sýrasýyla ikisi de tutuklandý. 
Marquis'in evinde yapýlan aramada çeþitli 
adreslere yollanmýþ bir yýðýn mektupla - 
Bakunin'den karýsýna, Natalie Bakunin'e, 
Nalbandyan'a ve Turgenyev'e - birlikte, 
karýsýndan Bakunin'e yollanmýþ bir mektup 
da ortaya çýktý. Bütün bu mektuplarý neþeyle 
kabul eden kaygýsýz  Marquis, bunlarý 
yerlerine ulaþtýrmak için herhangi bir adým 
atmamýþtý
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s. 273 
 
 
Bu sýrada Rus otoriteleri bir baþka yaðlý 

lokma peþindeydiler. 1862 Mayýs'ýnýn 
sonunda, Bakunin, ayný kaygýsýz ruh hali 
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içinde, Kuzey Ýtalya ve Avusturya üzerinden 
Rusya'ya dönen iki diðer Rusa, bu 
ülkelerdeki kiþilere yazýlmýþ bir paket 
mektup teslim etmiþti. Bu mektuplar 
arasýnda, Bakunin'den Garibaldi'ye ve 
sekreterine ve bir önceki bölümde sözü 
edilen Fric kardeþlere yazýlmýþ mektuplar da 
vardý. Yolcular, Nichiporenko ve Potekhin, 
Avusturya sýnýrýndaki Pescieri'ye kazasýz 
belâsýz ulaþtýlar. Fakat burada, mektuplarý 
taþýyan Nichiporenko bir sinir krizine 
tutuldu. Arkadaþýnýn, belgelerin tehlikeye 
atýlmasýnýn suçlanmaya yol açacaðý 
yolundaki boþuna telkinlerine raðmen, 
onlarý, Gümrükteki bir bankýn altýna 
çabucak attý ve yoluna devam etti. Bundan 
daha budalaca bir þey olamazdý. Birkaç gün 
sonra Avusturya otoriteleri terkedilmiþ 
evraklarý buldular. Kýsa bir araþtýrma, 
dökümanlarýn niteliðini ve taþýyýcýsýnýn 
kimliðini ortaya çýkarttý. Aðustos baþýnda, 
mektuplarýn kopyalarý Avusturya otoriteleri 
tarafýndan, Petersburg'daki Rus polisine 
gönderildi ve yürürlükteki dosyaya ilave 
edildi; Nichiporenko, apar topar, 
hapishanedeki diðer sanýklarýn yanýna 
gönderildi.
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Bu kadar çok delil, otoriteleri aylarca 
uðraþtýrdý ve soruþturmanýn uzamasýna yol 
açtý. Bütün tutuklularýn ifadeleri alýndý. 
Paris’te bulunan Turgenyev'e bir soru listesi 
gönderildi. Cevaplarý yetersiz bulundu ve 
1863 baharýnda, sorgu için Petersburg'a 
çaðrýldýðýnda, kendini eski arkadaþlarýndan 
fikirce ayýrmak için hiç de kahramanca 
olmayan bir çaba gösterdi. De Traversi, 
sorguda delirdi, karýsýný sadakatsizlikle ve 
Çarý Bakunin'le gizli iliþkileri olmakla 
suçlayarak bir askerî hastanede öldü. Bir 
enkaz haline gelmiþ Nichiporenko, aþaðý 
yukarý ayný zamanda hapishanede öldü. Otuz 
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iki sanýðýn çoðunun tecrit yaþamý, Aralýk 
1864'e kadar, iki yýlý aþkýn bir süre devam 
etti ve bu süre içinde Senato herhangi bir 
karar vermedi. Serno-Solovyeviç, on iki yýl 
kürek cezasýna ve Sibirya'da sürekli sürgüne 
mahkûm edildi, Vetoşnikov'a, Sibirya'da 
sürekli sürgün cezasý verildi. Nalbandyan, 
bir taþra kasabasýnda polis gözetimi altýnda 
yaþayacaktý. Turgenyev ve Voronov, beraat 
edenler arasýndaydý.  

 
 
s. 274 
 
 
 Bakunin'in, Rusya'da bir devrimci örgüt 

kurma teþebbüsü böylece meþum bir sonla 
noktalandý. Ne olup bittiðine iliþkin haberler 
Londra'ya ulaþýncaya kadar aylar geçti. 
Bakunin, bu süre içinde, Herzen'in, 
"gevezelikleriyle arkadaþlarýnýn hayatýný 
mahvetti" azarlamasýna kulak asamayacak 
ölçüde baþka þeylere yoðunlaþmýþtý.
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         *      *      * 
 
 
Bu talihsiz entrikalar, Bakunin'in 

Rusya'daki devrim davasý için gösterdiði 
çabalarý sona erdirmedi. Londra'daki ilk altý 
aylýk döneminde giriþtiði diðer iki deney, 
faaliyetlerinin kopuk ve baðlantýsýz 
niteliðinin ortaya çýkmasýna ve Herzen'le 
iliþkilerinin gittikçe gerginleþmesine yol 
açtý.  

Bu olaylardan ilki tuhaf bir tesadüfle 
baþladý. Bakunin'in Londra'ya gelmesinin 
arifesinde, Herzen, dinî muhalifler ve politik 
sürgünler içinde baðlantýlar kurmak üzere 
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Londra'ya gelen Rus Eski Müminler 
tarikatýnýn piskoposu Paphnutius tarafýndan 
ziyaret edilmiþti. Paphnutius, Eski 
Müminlerin devrimci mensuplarý arasýnda 
bulunan papazlarýndan birinin Prag 
Kongresinde hazýr bulunduðundan söz etti. 
Herzen, bu anýya özel bir ilgi duymadý. Fakat 
Bakunin, bu hikâyeyi duyunca müthiþ 
heyecanlandý. Belki de, Peter ve Paul'de 
Ýtiraf'ýný yazdýðýndan beri, yaþlý, kurnaz 
arkadaþý Miloradov'u aklýna getirmemiþti. 
Fakat þimdi, Miloradov'u hor gördüðünü 
unutmuþ ve yalnýzca, Eski Müminleri, Rus 
köylüleri arasýnda devrimci karýþýklýk 
yaratmakta kullanmak üzere onu Prag'a 
getiren geçici umudu hatýrlamýþtý. 1848'in o 
büyük günlerine geri döndü. Ýþte, boþa 
geçen on üç yýl içinde paslanmýþ devrimci 
kapasite için verimli alanlar karþýsýndaydý. 
Paphnutius'u iþlemeye karar verdi.  

 
 
s. 275 
 
 
Piskopos, Fulham'da, bu ilk görüþmenin 

bir ölçüde satirik anlatýmýný gelecek 
kuþaklara býrakan Kelsiev'le birlikte 
kalýyordu. Bakunin, merdivenleri yavaþ ve 
aðýr adýmlarla çýkarken, bir yandan da güçlü 
bas sesiyle, Rus Kilisesinin, "Tanrý, seni 
Ürdün'de vaftiz ettiðinde" ilahîsini 
söylüyordu. Bu melodramatik giriþ, zekî din 
adamýnýn, bunun þarlatanca bir tutum 
olduðunu anlamasýyla baþarýsýzlýða uðradý. 
Fakat göze girmekte kararlý olan Bakunin'in 
cesareti kýrýlmadý. Gemi yolculuðu sýrasýnda, 
Ýngiliz din adamý Koe'yi, Protestanlýða 
sempati duyduðuna ikna etmiþti. Eski 
Müminleri Ortodoks Kilisesinden ayýran 
doktriner farklýlýkla son derece ilgilendiði 
konusunda muhalif Rus piskoposuna 
teminat verdi ve kendisinin tarikata 



katýlmasý için çok küçük bir ikna çabasýna 
ihtiyaç duyduðunu ima etti. Büyük bir 
inançla, ruhlarýn selâmetinin hafife alýnacak 
bir sorun olmadýðýný açýkladý ve selâmetle 
devrimin ikiz kardeþler olduðuna, Eski 
Müminlerin Ortodoks Kilisesini alaþaðý 
edeceðine, Çarýn kendisini bir Eski Mümin 
olarak deklare edeceðine iliþkin, gelecek 
konusundaki süslenmiþ görüþlerini açýkladý.  

Bütün yüzeysel farklýlýklarýna raðmen, 
bu tuhaf çiftin arasýnda kesinlikle bir 
karakter benzerliði vardý. Her ikisi de farklý 
ve uzlaþmaz ideallere sahip olduklarýný 
biliyorlardý. Fakat her ikisi de, naifçe bir 
körlükle kurnazlýðýn tuhaf bir karýþýmýyla, 
birbirlerini kendi amaçlarý için kullanmayý 
düþünüyorlardý. Bu ikiliden piskoposun 
ayaklarý daha yere basıyordu ve daha az 
safdildi. Bakunin'in yaltaklanmalarýný 
dinlemek için Londra'da daha fazla kalmadý. 
Fakat, 1862 baharýnda Kelsiev, Rusya'ya 
gizli bir ziyaret yaptý; orada yaptýðý 
araþtýrmanýn sonucunda, Kolokol’un, 
arasýra, Eski Müminlerin sorunlarýna 
adanmýþ özel ekler hazýrlamasýna karar 
verildi. Ogarev'in editörlüðünde, bu ekler, 
iki yýl boyunca aþaðý yukarý düzenli olarak 
çýktý ve bu projenin hayata geçmesinde 
etkisi olduðuna kuþku olmayan Bakunin, 
Eski Müminlerin büyük bir devrimci güç 
olduðu yönünde yazma ve konuþma yapma 
fýrsatıný hiçbir zaman kaçýrmadý.
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s. 276 
 
 
Herzen'in tavrýný, her zamanki uzak 

duruþu belirledi. Bu Rus tarikatýna çok fazla 
tolerans gösteremeyecek kadar entellektüel 
ve uzlaþmazdý. Fakat, Kolokol’u Rusya'daki, 
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acý çeken tüm ezilen sýnýflarýn forumu haline 
getirmekle gurur duyardý; belki de, bu 
budalalýðýn, eðer kendi kanatlarý altýna 
alýnýrsa tehlikeli boyutlara ulaþamayacaðýný 
hesap etmişti. Kelsiev'in Rusya'daki 
misyonunu onaylamadý. Ama muhtemelen 
gerekli para desteðini yaptý. Bu, Herzen'in, 
Bakunin'in coþkusu ve Ogarev'in tatlý 
dilliliði sonucunda, aslýnda kendi kararýna 
kalsa reddedeceði bir giriþime adýný ve 
parasýný yatýrdýðý ilk olaydý, ama son olay 
deðildi. Bunun cezasý iki yýl sonra geldi. 
1864 baþlarýnda, muhtemelen Çarlýk 
hükümetleriyle yapýlan pazarlýklar 
sonucunda, Eski Müminlerin Paþpiskoposu, 
"Londra'da ikamet eden þeytan düþünceli 
ateistleri", "en büyük dinsiz þeytan 
Voltaire"nin ajanlarý olmakla suçlayan bir 
Piskoposluk Mektubu yayýmladý ve net bir 
þekilde gösterdi ki, "özgür düþünceliler" için 
yazýlmýþ Rusça mektuplar, Canavarýn 
Sayýsýna yenilerini ekliyordu. Komedi 
bitmiþti. Ogarev'in Kolokol ekleri bir daha 
çýkmadı ve Bakunin bir daha Eski 
Müminlerin devrimci özelliklerini ağzına 
almaz oldu.
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          *       *       * 
 
 
Eðer Eski Müminler, Bakunin'in 

devrimci yaþamýnda sadece bir perde 
arasýysa, bundan sonraki olay, bir sapma 
olarak çok daha fazla perde arasýdýr. Bu olay, 
onun yalnýzca coþkunluðunun yol açtýðý 
ihtiyatsýzlýðý deðil, fikirlerindeki aþýrý 
istikrarsýzlýðý da gösterir. 1861 
sonbaharýnda, Herzen, Martyanov adlý bir 
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Rus köylüsü tarafýndan ziyaret edildi. Bir 
serf olarak doðan Martyanov, iþ çevirme 
becerisi sayesinde, özgürlüðünü satýn almak 
için büyük miktar bir para biriktirmiþ ve 
eski efendisi tarafýndan dolandýrýlıp 
muameleler iptal edilmiþti. Rusya'da adalet 
aramak boþunaydý, büyük bir acýyla 
Londra'nýn yolunu tuttu ve Orsett House'a 
yýkýmýnýn öyküsünü anlattý. "Rus halkýnýn" 
otantik temsilcilerinden birinin Londra'daki 
sürgünler tarafýndan konuk edilmesi pek 
seyrek olaylardan biriydi. Herzen ve o sýrada 
yeni sahneye çýkan Bakunin'le kontak 
kurmanýn verdiði cesaretle, Martyanov, kýsa 
sürede, kiþisel olarak aldýðý yarayý, bir bütün 
olarak Rus halkýnýn acýsýyla birleþtirdi. 1862 
Nisan'ýnda, Kolokol’un bir sonraki 
sayýlarýnda yayýmlanacak, Çara yazýlmýþ, son 
derece dikkat çekici bir mektubu posta 
yoluyla gönderdi. Martyanov, sýnýfýnýn, 
hanedanýn sadýk destekçisi olma geleneksel 
tutumuna sahipti. Kendisine adil 
davranmayan devlete karþý ne kadar acý 
þikayetlerde bulunursa bulunsun, Rusya'nýn 
kaderine, Romanov olmayan birisinin 
hükmetmesini hayal etmesi bile zordu. Rus 
halkýnýn Çarýný sevdiðini özellikle 
vurguluyordu. Fakat Romanov, "Ýmparator" 
(soðuk, yabancý bir sözcük olarak) ve 
"Otokrat" olmak yerine, "Rus ulusunun Çarý" 
olmalýydý. Martyanov, Alexander'dan, Rus 
Ulusal Meclisi'ni toplamasýný talep ediyordu. 
285

 
 
 
s. 277 
 
 
Hem Bakunin, hem de Herzen, bu cesur 

davranýþý alkýþladýlar. Fakat onlarýn özel 
reaksiyonlarý temelden farklýydý. Herzen, 
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Martyanov'a kibar bir lütufkârlýkla 
davranýyordu. Bakunin ise, bu naif, dürüst 
Rus köylüsüne kapýlýp gitmiþti. Topraðýnýn 
kokusunu getiren Martyanov gibi herhangi 
biri, Herzen ve Turgenyev gibi 
entellektüelleri etkilemese de, Bakunin'in 
ruhunu derinden titretirdi. Bu, Bakunin'in, 
onu zamanýn tüm radikal ve 
devrimcilerinden farklý kýlan fýtrî 
sadeliðiydi. Herzen, Rus halkýný, Marx, 
proletaryayý idealize etmiþti. Fakat Herzen'in 
ideallerini, bir çiftlik emekçisinden, Marx'ýn 
bir fabrika iþçisinden borç aldýðýný hayal 
etmek imkânsýzdýr. Yalnýzca aristokrat 
Bakunin, bir eski serfle iliþkilerinde hiç 
zorlanmadan sýnýf bilincinden azade 
olabilirdi ve Martyanov ondan nasýl 
etkileniyorsa, kendisinin de ondan 
etkilenmesinde hiç bir gariplik görmezdi.  

Ýki adam arasýnda, Paddingdon 
Green'de, çay ve tütün eþliðinde sýcak bir 
dostluk geliþti. Bakunin, yeni arkadaþýna 
inançla yardýmcý olmak üzere, Çarýn bir 
Ulusal Meclis toplamasý için imza toplamaya 
baþladý;  Kolokol’da, Martyanov'un etkisini 
net bir þekilde yansýtan uzun bir makale 
yazdý. Makaleye, Halkýn Davasý: Romanov 
mu, Pugaçhev mi,Yoksa Pestel mi? baþlýðýný 
koydu. Rusya'nýn önünde üç alternatif 
bulunduðunu yazýyordu: Pestel'in 1825'de 
giriþtiði gibi bir entelijensiya devrimi; 
Pugaçev'in, Büyük Katerina günlerinde 
liderlik ettiði gibi bir köylü jacqueriesi; ya 
da II. Alexander'ýn desteðinde kansýz bir 
devrim. Herzen'in tersine, Bakunin, burjuva 
entelijensiyasýnýn devrimci liderliðine asla 
inanmamýþtý. Bu yüzden, seçim, Alexander'la 
yeni bir Pugaçev arasýnda yapýlacaktý.  

 
 
s. 278 
 
 



Gerçeði konuþalým. Eðer Romanov kendisini bir 
Petersburg Ýmparatorundan bir Ulusal Çara 
dönüþtürürse, onu bütün kalbimizle izleyeceðiz. 
Onun standartlarýný sevinerek kabul edeceðiz, 
çünkü Rus halký hâlâ onu tanýmaktadýr ve onun 
gücü harekete geçmeye hazýr bir þekilde 
yoðunlaþmýþtýr, eðer bu gücü halkla vaftiz edecek 
olursa, önünde durulmaz bir güç olacaktýr. Onu 
izleyeceðiz, çünkü yalnýz o, Rus ya da Slav kaný 
dökülmeden büyük, barýþçý bir devrimi yerine 
getirebilir.

286 
 

Bu makalede, Bakunin'in temel 
ilkeleriyle çatýþan hiçbir þey yoktur. Ýtiraf'da, 
I. Nikola'ya devrimin liderliðini teklif 
etmiþti. Ayný þeyi, Sibirya'da Muravyev'e 
önermiþti. Þimdi bunu II. Alexander'a teklif 
etmemesi için hiçbir neden yoktu. Fakat, 
Ýtiraf'dan haberi olmayan ve Bakunin'in 
Muravyev taraftarlýðýndan yalnýzca 
þaþkýnlýða düþen Herzen’in, Romanov'un 
birdenbire bir devrimci kahraman rolüne 
yükseltilmesi karþýsýnda yapabileceði hiçbir 
þey yoktu. Bakunin gibi zekî bir insanýn 
nasýl olup da cahil bir köylünün takipçisi 
olabildiðine bir türlü akýl sýr erdiremiyordu;  
bu yüzgeri ediþ, ona en ham oportünizm 
olarak görünüyordu. Herzen, bir demokrattý. 
Eðer bir an için Alexander'la bir iþ 
yapacaksa, bu yanlýzca bir anayasal 
egemenlik çerçevesinde olabilirdi. 
Bakunin'in devrimci diktatörlüðü, belirsiz ve 
izahý net olmayan bir fikirdi. Fakat bu fikrin, 
her halükârda meþrutî monarþi ile ortak bir 
yaný yoktu. Bakunin, Herzen'in tanýmýyla, 
kesinlikle bir demokrat deðildi; onun talep 
ettiði ulusal meclis, açýkçası, parlamenter 
demokrasinin organý deðildi. Herzen, bu 
makaleyi, "Bakuninist demagojinin 
karmaþasý" olarak niteledi. Ogarev, daha 
ýlýmlý bir þekilde, makaleyi, "Çarcý kafa 
karýþýklýðý" olarak eleþtirdi. Bakunin'in, 
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doðal olarak makaleyi desteklemesi için 
Martyanov'un "hakem"liðini talep etmesi, 
Herzen'in, Bakunin'in fikirlerini ifade 
ederken "dýþardan etkilenmemesi" gerektiði 
þeklindeki acý alaylarýný kýþkýrttý. Herzen 
kesinlikle etkilenmedi. Makaleyi Kolokol‘da 
basmayý reddetti, böylece Bakunin'le 
arasýndaki zor iliþkiye yeni bir ihtilaf noktasý 
daha eklenmiþ oldu.
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s. 279 
 
 
Bakunin'in Martyanov'la iliþkisinin 

hikâyesi bundan sonra kýsaca özetlenebilir. 
1862 sonbaharýnda Halkýn Davasý, baðýmsýz 
olarak Londra'da yayýmlandý ve böylece 
büyük ihtilaf herkesin gözleri önüne serilmiþ 
oldu. O yýlýn sonuna doðru, Martyanov, 
sonradan Bakunin'in anarþizm felsefesinde 
ete kemiðe bürünecek bazý fikirleri önceden 
haber veren Halk ve Devlet baþlýklý bir 
broþür yayýmladý. Nisan 1863'de, Bakunin, 
Londra'dan ayrýldýktan sonra, Martyanov, 
Herzen'in uyarýlarýna kulak asmadan 
Rusya'ya dönmeye karar verdi. Bir Rus 
köylüsü, kendi ülkesinin dýþýnda sürekli 
barýnabileceði bir üs bulamazdý; Martyanov, 
kendisini adadýðý Çarýn samimiyetinden 
kuþku duyamayacak kadar dürüst ve 
sofistike olmaktan uzak bir insandý. Sýnýrda 
tutuklanýp Sibirya'da beþ yýl kürek cezasýna 
çarptýrýlýnca gerçekten þaþýrdý. Tarih 
sahnesinde kýsa bir süre göründükten sonra, 
orada, 1866 yýlýnda öldü.
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           *       *      * 
         
                                           
Bu sýrada, Rusya'nýn politik çehresi hýzla 

deðiþmeye baþlamýþtý. Yeraltý örgütleri, en 
önemlisi, Nikola Serno-Solovyeviç'in Toprak 
ve Özgürlük'ü olmak üzere tüm ülke çapýnda 
yayýlmýþtý. Olayýn doðasý icabý kaçýnýlmaz 
olarak, bu konularda çok az yazýlý kaynak 
kalmýþtýr günümüze, dolayısıyla Toprak ve 
Özgürlük'ün öyküsü karanlýkta kalmýþtýr. 
Fakat, bu örgütün kuruluþu, Serno-
Solovyeviç'in 1861 Eylül'ünde Londra'yý 
ziyaret ettiði dönemde meydana gelmiþ gibi 
gözükmektedir. Toprak ve Özgürlük ismi, 
Herzen'in iki favori sloganýnýn 
birleþtirilmesinden oluþmuþtur ve doðrudan, 
Ogarev'in, Kolokol‘da yayýmlanmýþ, "Halkýn 
ihtiyacý nedir? Son derece basit. Halk, 
Toprak ve Özgürlük istiyor" diye baþlayan 
makalesinden alýnmýþtýr. Þurasý açýktýr ki, 
Ogarev'in baþýndan beri ateþli bir þekilde 
taraftar olduðu ve örgütçülerin bunun için 
her þeyi yaptýðý koþullarda Herzen'in bu 
davaya destek ve sempatisini vermemesi 
zordu. Bakunin’e baþýndan beri daha az 
güveniyorlardý. O, Rus devrimcilerinin 
davasýna ilgi duymayan Avusturya 
Slavlarýyla iþbirliðini uygun görmüyordu.
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s. 280 
 
 
Serno-Solovyeviç'in tutuklanmasý, yeni 

doðan topluluða aðýr bir darbe olmuþ 
olmalýdýr. Fakat çalýþmalar durmadý; 1862 
sonbaharýnda en büyük Rus kentlerinde 
gruplar oluþtu. Haberler Londra'ya ulaþtý ve 
Bakunin'in zaptedilmez bir þekilde yeni bir 
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enerjiyle harekete geçmesine yol açtý. 
Merkezî Avrupa'daki Slavlar hakkýndaki 
ilüzyonu yok olan, Eski Müminlerden 
aradýðýný bulamayan ve Martyanov'un 
"Çarizm itiraf"ýndan hayal kýrýklýðýna 
uðrayan Bakunin, büyük bir hevesle Toprak 
ve Özgürlük'e kollarýný açtý. Kolokol‘da 
aðýrlýðýný yeni hareketten yana koymalýydý.  
Herzen, Rusya'yla baðlantý kurulmasý için 
uygun noktalara - Rus Polonyasý sýnýrýna, 
Galatz'a, Odesa'ya, Konstantinopolis'e ajanlar 
yollamalýydý. Propaganda, Kafkasya'ya, 
Gürcistan'a, daha yukarýlara, Volga'ya, 
Nizhny-Novgorod'a, Don'a yayýlmalýydý. 
Daha Rusya'dan yeni gelmiþ ve eðer Herzen 
gerekli malî desteði saðlayacak olursa bu 
tehlikeli misyonu yerine getirmek için yanýp 
tutuþan Nikola Zhukovski adlý bir genç 
buldu. Bakunin, Zhukovski'ye, ismi 
bilinmeyen bir Bulgar'ýn (muhtemelen 
Londra'da tanýþmýþtý) Türk pasaportunu 
temin etmiþti.

290 
Herzen, Toprak ve Özgürlük'e baþýndan 

itibaren kayýtsýz davrandý ve Bakunin'in bu 
yöndeki çabalarýna derin bir güvensizlik 
duydu. Bu giriþimin de "fiyasko ya da 
budalalýkla" sonuçlanacaðý konusunda güçlü 
bir önsezi içindeydi. Herzen için politik 
propaganda, sonuçlarýný yýllar ya da on yýllar 
içinde gösterecek bir zaman sorunuydu. 
Bakunin, daima plansýz programsýz hareket 
ederdi. Daima devrimin elinin kulaðýnda 
olduðunu düþünür ve "dokuz aylýk hamilelik 
tamamlanmadan, üçüncü ay çocuðu 
doðurmaya" kalkardý. Sabýr tavsiyesinde 
bulunan Ogarev, baþka ve daha tuhaf bir 
teþbihte bulunmaktadýr. Bakunin, diye 
yazmaktadýr, birisinin yetiþkin olmayan bir 
kýza aþýk olduðu gibi, devrime aþýk 
olmuþtur. Ýnsanî aþkta, bu durumda 
beklemekten baþka çare yoktur - ki 
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beklemenin anlamý, kýzýn kendisinden 
hoþlanacak çaða gelmesidir. Ancak ne 
Bakunin'in, ne de Toprak ve Özgürlük 
mensubu gençlerin, gelini beklemeye 
tahammülleri vardı. Ocak 1863'de, Serno-
Solovyeviç'in arkadaþlarýndan biri, 
topluluðun yürütme kurulunun üyesi 
Sleptsov Londra'yý ziyaret etti ve Kolokol’un 
editörleri tarafýndan, derginin yurtdýþýndaki 
"temsilcisi" olmaya davet edildi; sürgünler, 
ilk kez, Toprak ve Özgürlük hakkýndaki 
politikalarýný net bir þekilde savunma 
gerekliliði ile karþý karþýya kalýyorlardý.

291
 

 
 
s. 281 
 
 
Herzen'in bilincinde gittikçe daha 

yüksek boyutlara ulaþan son on iki aydaki 
dilemma, artýk kaçýnýlmaz bir þekilde 
karþýsýna çýkmýþtý. Ogarev'in tavrý, özellikle 
acý vericiydi onun için. Ogarev, Herzen'in acý 
kuþkuculuðuyla yapmasý mümkün olmayan 
þeyi yapýp, ayný Bakunin gibi, genç 
devrimcilere kucak açmýþtý; Herzen, 
arkadaþýný yaralamadan Bakunin'i 
vuramazdý. Bu zor durumda, her zamanki 
gibi, alay ve eleþtiriye baþvurdu. Sleptsov'un 
tavrýný ukalâca ve yukardan bulmuþtu. 
Soðuk bir havaya bürünerek, Toprak ve 
Özgürlük'ün Rusya'da ne kadar taraftarý 
olduðunu sordu. Sleptsov, "Petersburg'da 
birkaç yüz ve taþrada üç bin" diye iddia etti. 
Sleptsov çýkýp gidince, Herzen, Ogarev ve 
Bakunin'e, istihzayla, ona inanýp 
inanmadýklarýný sordu; Ogarev, sýkýntýlý bir 
sessizliðe bürünürken, Bakunin, kaygýsýz bir 
havada, þu anda bu kadar olmasa bile 
yakýnda olacaðý yanýtýný verdi. Akýlcý 
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itirazlar, onu, bütün kalbiyle tuttuðu yoldan 
asla döndüremezdi.

292
 

 
 
s. 282 
 
 
Herzen'in fýtrî feraseti, Toprak ve 

Özgürlük'ün iddialarýnýn boþluðunu ve 
manzarasýný ortaya koydu. Fakat uzak 
görüþlülüðü, onu kurtarmadý. Yalnýz iki 
müttefikinin coþkusunun deðil, koþullarýn 
zorunun da kurbaný oldu. Hem Hükümete, 
hem de devrimcilere karþý ayný anda 
savaþamazdý. Bütün ününü ve pozisyonunu 
harcamadan Hükümetle barýþ yapmasý 
olanaksýzdý. Gizli örgütlere ve komplocu 
eylemlere karþý itirazlarýný bordadan aþaðý 
fýtlatmak pahasýna devrimcilerle el ele 
vermekten baþka seçimi yoktu. Söylene 
söylene ve üzülerek teslim oldu. "Toprak ve 
Özgürlük topluluðunun yurtdýþý baþ 
temsilciliði" görevini kabul etti; 1 Mart 
1863'de, Kolokol’da, yeni örgütün doðuþunu 
duyuran ve onun "ayný yolda savaþan 
kardeþler" olan üyelerini selâmlayan belið 
bir manifesto yayýmlandý. Bakunin'in 
gücünün, Ogarev'in güçsüzlüðünün ve 
olaylarýn mantýðýnýn zorlamasýyla, Herzen, 
kendi iradesine raðmen, reformcudan 
devrimciye ve cumhuriyetçiden komplocuya 
dönüþmüþtü.

293
 

Fakat bu aþamada - yaklaþýk 
manifestonun Kolokol’da yayýmlanmasýndan 
bir hafta önce - Bakunin, Ýsviçre'ye gitmek 
üzere Londra'dan ayrýldý ve Toprak ve 
Özgürlük'ün kaderi, çok daha önemli bir 
konu olan Polonya ayaklanmasýyla birleþti.  
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s. 283 
 
 
                                                    
 

                                                  
       21. Bölüm  
 
 
                                            
          Polonya  
 
 
Polonya, Bakunin'in devrimci hayatýnda 

önemli bir rol oynamýþtýr. Ulusal özyönetime 
coþkusunu ilk kez Polonya davasýnda 
göstermiþti. 1847 sonbaharýndaki ilk 
kamuya yönelik konuþmasýný bu konuda 
yapmýþ, bu yüzden Paris'ten sürülmüþtü. 
1848 ilkbaharýnda, Doðu Avrupa'ya 
gitmesine neden olan da Polonya'ydý. Prag 
Kongresi, Polonya sorununu Slav kardeþliði 
gibi daha geniþ bir çerçevenin içinde ele 
almýþ, bu sorun geçici olarak, Mihail'in 
kafasýnda ikinci plana düþmüþtü. Fakat 
Sibirya'daki Polonyalý arkadaþlarý ve 
Polonyalý bir kýzla evlenmesi (gerçi karýsý 
Polonya sorununa en ufak bir ilgi 
duymuyordu) bu soruna ilgisini canlý 
tutmuþ, Rus, Polonyalý ve Diðer Slav 
Dostlara manifestosunda ilân ettiði üçlü 
kurtuluþ programýnda konu baþlýklarýndan 
biri olarak ele almýþtý: Rusya, Avusturya 
Slavlarý, Polonya. Polonya sorununun özü 
olan Rusya Polonyasý sorunu, kýsa süre önce 
yeni bir aþamaya girmiþti. Polonya, II. 
Alexander rejiminin ilk yýllarýnda Rusya'da 
yayýlan liberal isteklerin bulaþmasýndan 



muaf değildi. Polonyalýlarýn arzularý yeniden 
canlanmýþtý. Çarýn daha aydýnlanmýþ 
danýþmanlarý, baský altýndaki bölge için 
"yönetsel özerklik" fikrini kurcalamaya 
baþladýlar. 

Durum, Polonya kampýnda birbirine 
rakip iki fraksiyonun varlýðý nedeniyle 
karmaþýktý. Þimdi Varþova'da iki paralel 
örgüt yayýlýyordu: Szlachta Komitesi ya da 
toprak sahipleri ile Merkezî Ulusal Komite. 
Birinci örgüt, "kurtuluþun", yeni Polonya'nýn 
toprak sahibi efendilerine toprak 
kazandýracaðýný umut ediyordu. Ulusal 
Komite ise, özgürlüðü, yalnýz Rus 
boyunduruðundan kurtulmak olarak deðil, 
Polonyalý toprak sahiplerinin daha az incitici 
olmayan tiranlýðýndan da kurtulmak olarak 
anlýyordu. Hedeflerdeki ve çýkarlardaki bu 
bölünmeye, eþit ölçüde farklý politikalar eþlik 
ediyordu. Polonya soylu sýnýfý, mümkün 
olduðu yerde Rus otoriteleriyle iþbirliðine 
eðilimliydi. Polonya demokratlarý ise doðal 
müttefiklerini Rus radikallerinin ve 
devrimcilerinin arasýnda buluyorlardý.  

 
 
s. 284 
 
 
Bu durumda, Rus hükümetinin, Polonya 

aristokratlarýný Polonya radikallerine karþý 
kullanmasý kaçýnýlmazdý. Fakat bu 
politikanýn yürürlüðe konmasýnda bazý özel 
zorluklar da söz konusuydu. Önde gelen 
birçok Polonyalý toprak sahibinin atadan 
kalma malikâneleri, Polonya'dan, Doðu 
Avrupa'dan, Baltýk ve Karadeniz üzerinden, 
Litvanya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'nýn geniþ 
alanlarýna yayýlýp bölgenin serf nüfusunu 
egemenlikleri altýna aldýklarý refah 
günlerinde kazanýlmýþtý. Polonya Szlachta'sý, 
"özgür" Polonya derken, bu Polonyalý 
olmayan bölgeleri de kapsamayý hayal 



ediyordu. Sözde "Kongre", Ruslar tarafýndan 
"yönetsel özerklik" vermek için tanýnan bir 
alan olarak Polonya'yý, doðu sýnýrýnda, 
Polonya ulusal isteklerinin etnografik 
sýnýrlarýnýn ötesine geçirdi. Polonyalý toprak 
sahiplerinin bölgesel aç gözlülükleri, Rus 
Hükümetiyle, Szlachta Komitesi arasýndaki 
iþbirliðini daima belirsiz hale getiriyordu. 
Öte yandan, Ulusal Komite ile Rus 
devrimcileri arasýndaki baðlar daha da 
sýklaþmıştý; her iki taraf için de bölgesel 
sorun, sosyal sorunun yanýnda ikincildi ve 
bölgesel olaný, her halükârda kaðýt üzerinde, 
bölgede yaþayan halkýn iradesine belli 
belirsiz bir referansta bulunarak çözmeye 
hazýrdýlar. Fakat Polonyalý demokratlar 
arasýnda bile birçoklarý, fýrsat çýktýðýnda, 
Szlachta'nýn bol keseden sunduðu bölgesel 
yayýlma olanaðýný reddetmiyorlardý.  

Bakunin, 1862 yazýnda, Londra'da eski 
entrikalarýný örerken, Polonya tarihinde 
önemli bir an yaþanýyordu. Mayýs'ta, 
Alexander, liberal fikirleriyle bilinen, kardeþi 
Grand Dük Konstantin'i, Polonya'ya naip 
olarak atadý; pro-Rus eðilimli bir Polonyalý 
aristokrat olan Marquis Wielopolski, Sivil 
Vali tayin edildi. Bu jestlerin amacý ortalýðý 
yatýþtýrmaktý. Fakat bunlara eþlik eden yerel 
özyönetim programý, aristokratlara bile 
gülünç göründü ve demokratlarý 
umutsuzluða sürükledi. Bir Polonyalý terzi, 
Grand Dük'e, iki matbaacı ise Wielopolski’ye 
ateþ etti. Atýþlar boþa gitti ve sözde 
suikastçýlar idam edildi. Fakat her iki tarafta 
da büyük bir gerginlik meydana geldi, açýk 
çatýþma kesindi. Yaz ve sonbahar boyunca, 
Ulusal Komite, mücadelenin hazýrlanmasýyla 
meþgul oldu. Varþova, Petersburg  ve Batý 
Avrupa'daki Polonyalý göçmenler arasýnda 
gizli elçiler gidip geldi. Polonyalý çevrelerin 
bulunduğu her yerde tansiyon en yüksek 
noktasýna çýktý.  

 



 
s. 285 
 
 
Bu heyecan verici olaylar, Bakunin'in 

yüreðinde eski coþkularý yeniden uyandýrdý. 
Polonya yurtseverleriyle olan bütün ihtilaf 
konularý bir kenara atýldý. Bir devrimci 
olarak, aristokrasinin ve Szlachta'nýn 
serfliðe pek benzeyen bir sosyal sistem 
geliþtirme isteklerine herhangi bir sempati 
duyamazdý. Bir Rus olarak, Polonyalýlarýn, 
Beyaz Rusya ve Ukrayna konusundaki 
iddialarýný onaylayamazdý. Bunlar, Polonya 
tarihinin sayfalarýndan silinmesi gereken 
lekelerdi. O, Polonyalýlardan, "geçmiþ 
tarihlerine geri dönmelerini ve köylü 
Polonyasýný ilân etmelerini" ýsrarla talep 
ediyordu. Fakat þimdi, bu eylem anýnda, bu 
tür düþünceler salt teorik planda kalýr 
gibiydi. Bakunin, kendi kimliklerinde ve 
fikirlerinde ayak diretmeksizin yaklaþan 
ayaklanmadan söz eden her türden 
Polonyalýyý hoþ karþýlýyor, onlarý soðuk ve 
eleþtirel Herzen'le tanýþtýrýyordu. 1862 
Haziran'ýnda,Varþova'dan, Polonya'daki Rus 
garnizonlarýnýn hoþnutsuzlukla kaynadýðýný, 
Polonyalý isyancýlara hiçbir zaman ateþ 
açmayacaklarýný, isyan patlak verdiðinde 
Polonyalýlarla dava ortaklýðý yapacak bir Rus 
subaylar komitesi örgütlediðini duyuran, 
Potebnya adlý bir Rus subayý geldi. 
Potebnya'nýn aþikâr içtenlik ve cesaretinden 
Herzen bile etkilenip Polonya olayýna biraz 
daha az karamsar bakmaya baþladý. Derken 
Temmuz ayýnda, Prens Jerome Bonapart için 
verilen bir ziyafette, Bakunin, Polonyalý 
topluluða, Polonya davasýna duyduðu 
coþkuyu bir kere daha ifade etme olanaðý 
buldu.
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s. 286 
 
 
Aðustos ortasýnda, Bakunin, Paris'e 

gitti. Bu ziyaretin esas amacýna ve 
ayrýntýlara iliþkin bir kayýt 
bulunmamaktadýr. Öte yandan, ziyaretin en 
çarpýcý olayý, bir Polonyalý general olan 
Mieroslawski ile olan buluþmasýdýr. 
Mieroslawski, 1831 isyanýnda henüz bir 
delikanlýyken yer almýþ ve Paris'e sýðýnmýþtý. 
1846 yýlýnda, Prusya Polonyasý’nda meydana 
gelen erken doðmuþ ayaklanmanýn 
liderlerinden biriydi ve isyandan sonraki iki 
yýlýný bir Prusya hapishanesinde geçirmiþti. 
Devrimin taraftarlarýnca son derece deðer 
verilen askerî yeteneklere sahip Polonyalý 
bir profesyonel askerdi. Sicilya'da, Napoli 
kralýna karþý savaþmýþ, Baden 
ayaklanmasýnda askerî komutanlardan biri 
olarak yer almýþ ve Garibaldi lejyonlarýnda 
hizmet görmüþtü. Þimdi, henüz ellisinin 
altýnda, yeteneklerini ortaya koyabileceði 
yeni fýrsatlar bekliyor, daha önemlisi, 
ülkesinde devrimin patlak vereceðini umut 
ediyordu. Kendisi ayný zamanda, Prens 
Jerome Bonaparte'ýn yakýn arkadaþýydý ve 
Bakunin'in Mieroslawski'yi ziyaret etmesi, 
Prensin Londra'daki ziyafetinin olumlu 
sonuçlarýndan biriydi.
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General Mieroslawski, karþý çýkýlmaz bir 
karakterdi. Ayný Bakunin gibi, o da, pervasýz 
radikal inançlarla, bir aristokrat ve 
diktatörün kiþisel önyargýlarýný 
birleþtirmiþti. Devrimi, bir halk hareketi 
olarak deðil, kendisi tarafýndan planlanan ve 
yönetilen muhteþem bir macera olarak 
görüyordu.  
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Propaganda saçmadýr (diye açýklamıştı bir 
keresinde). Fakat, beni atýmýn üstünde, tüm 
prensler, kontlar ve beyler ardýmda, arkamda toplar 
ve süngülerle gördüðünüz zaman durum 
bambaþkadýr - o zaman kaþla göz arasýnda, yirmi 
dört saat içinde size bir ekonomik devrim 
yapýveririm... Top, herhangi bir demokrasiden çok 
daha mükemmel bir ikna edici ve çok daha belið bir 
konuþmacýdýr.  

Kýsacasý, Mieroslawski ve Bakunin, ayný 
enerjiye, ayný megalomaniye, düþünce 
yoðunluðuna karþý ayný horgörüye ve ayný, 
hoþ olmayan olgularý görmezden gelme 
tutumuna sahiptiler. Fakat bu mizacî 
benzerlikler, uyumu garanti etmiyordu ve 
Polonya sorununda anlaþtýklarý noktalar, 
ayrýldýklarý noktalardan daha azdý. Çünkü, 
Mieroslawski, Ulusal Komiteyi bile 
reaksiyoner görecek ölçüde ileri fikirlere 
sahipken, "tarihi sýnýflar" konusunda ateþli 
bir þekilde ýsrar eden bir aristokrat 
olmaktan vazgeçmiyor, Polonya'nýn 
Litvanya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'yý 
kapsamayacaðýný düþünen herhangi 
birisinin "uzlaþmaz düþmaný" olduðunu ilân 
ediyordu. Ayrýca, Rusya'daki devrime ne 
kadar taraftar olursa olsun, Polonya olarak 
iddia ettiði sýnýrlar içindeki devrimci 
ajitasyonu ulusal davaya ihanet olarak 
görüyordu.
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s. 287 
 
 
Bakunin, Mieroslawski'yi iki kere ziyaret 

etti. Sonradan her iki tarafýn 
anlatýmlarýndan, görüþmenin dostça bir 
havada geçtiði ve Bakunin'in coþkusunun, 
generalin tek yanlý iddialarýna karþý bile 
dayandýðýný göstermektedir. Mieroslawski, 
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kendini, Bakunin'in kusurlarýna karþý tam 
anlamýyla bir lütufkârlýk içinde göstermiþtir. 
"Lagoda'nýn rutubetinin, onun çýlgýn 
kafatasýný yarý yarýya çürüttüðüne" inansa 
da, general, "bizim mantýkî 
yurtseverliğimizle sürekli bir temas içinde 
mutsuz beyninin tedricen iyileþeceðini" 
kabul etmeye hazýrdý. Bakunin, Polonya 
ayaklanmasý baþladýðýnda, Polonya'daki Rus 
ordularýna, "Smolensk'e çekilmelerini ve 
Dinyeper'in gerisinde kalmalarýný" "emreden" 
bir manifesto yayýmlanacaðýna samimiyetle 
söz verdi; Mieroslowski, bu "1772 
sýnýrlarýnýn Kolokol editörleri tarafýndan 
kesin tanýnýþýna" öyle büyük önem verdi ki, 
arkadaþlarýný, Bakunin'in "masum hava 
basmalarýna" yaptýklarý "aþýrý eleþtiri"lerden 
vazgeçireceðine söz verdi. Bakunin verilen 
bu önemli söz karþýsýnda hiçbir þey 
söylemedi. Fakat, Mieroslawski'nin, 
kendisini, diðer Polonyalý devrimcilerle iliþki 
kurmaya giriþmemesi yönünde nasýl 
uyardýðýný, çünkü "kendisi ve arkadaþlarý 
dýþýnda Polonyalýlar arasýnda baþka ciddi 
unsur olmadýðýný" söylediðini anlatmaktadýr. 
Mieroslawski, onu, özellikle, tam da varlýðýný 
tanýmayý reddettiði Ulusal Komitenin 
temsilcilerine karþý uyardý. Bu anlatýmýn 
doðruluk derecesi (tamamlayýcý, ama 
çeliþkili deðildir) bir tahmin sorunudur. 
Fakat kesin olan þudur ki, Bakunin, 
Mieroslawski'den iki kitap ödünç almýþ, ona 
Paris'e yeni gelmiþ, Polonya'dan iki Rus 
subayýný tanýþtýrmýþ ve Londra'ya 
dönmüþtür.
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Bakunin'in toplulukçu doğasının, 
Mieroslawski'nin Polonya davasý adýna ileri 
sürdüðü aþýrý iddialardan etkilenmiþ olmasý 
çok az ihtimaldir. Eylül'ün ikinci yarýsýnda, 
üç Polonyalý daha - Hiller, Padlewski ve 
Milowicz - Londra'ya geldi. Onlar, 
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Varþova'daki Merkezî Ulusal Komite'den 
"Kolokol editörlerine", Polonya'nýn kurtuluþu 
için Polonyalý ve Rus demokratlarý arasýnda  
"kardeþçe bir ittifak" öneren bir mektup 
getirmiþlerdi. Londra'ya gelen birçok 
Polonyalý ziyaretçi gibi, onlar da, Polonya 
için gösterdiði çabalarý bilinen Bakunin'e 
geldiler önce. Polonya tarihinin önemli bir 
anýydý; ayný zamanda Bakunin'in, Kolokol 
editörleriyle iliþkileri de kritik bir 
noktadaydý.  

 
 
s. 288 
 
 
Hem Bakunin, hem de Herzen, inanç ve 

gelenek olarak Polonya'nýn baðýmsýzlýk 
davasýna derinden bağlanmışlardı. Fakat o 
zamana kadar bu konu akademik planda 
kalmýþtý. Þimdi ise gücün tayin edici olduðu 
bir durum gündemdeydi ve Ulusal 
Komitenin onlara yardým talebinde 
bulunmasýyla ilk kez pratik bir sorun haline 
gelmiþti. Bakunin, delegelerin geliþini tam 
bir coþkuyla selâmlayıp onlarý himayesine 
aldý. Bir kere eyleme geçmeye karar 
verilmiþti, þimdi sorularý ve eleþtirileri 
rüzgâra savurmanýn, tüm yüreðini, kollarýný 
ve (eðer içinde bir þey varsa) kesesini, kutsal 
davanýn savunucularýna açmanýn zamanýydý. 
Herzen ise farklý görüþteydi. Polonya 
beklentilerine geleneksel kuþkuculuðu ile 
yaklaþýyor, bu giriþimin yenilgisinin davanın 
destekleyicilerinin mahvolmasý anlamýna 
geleceðini öngörüyordu. Bu boþ çabaya 
eleþtirel bakmak için her türlü neden vardý. 
Kolokol‘dan talepte bulunan bir hareketin 
kimliðini en dikkatli bir biçimde gözden 
geçirmek hakký ve göreviydi.  

Herzen, Orsette House'daki kritik 
görüþme sýrasýnda, Bakunin'in, nasýl, "bir 
akrabasýný sýnav kapýsýnda bekleyen birisi ya 



da müvekkilinin bir gaf yapýp bütün oyunun 
bozulmasýndan korkan bir avukat gibi" 
diken üstünde oturduðunu anlatmaktadýr. 
Herzen, yakýn zamanda Kolokol‘da 
yayýmlanacak, Polonya'daki Rus 
subaylarýnýn silahlarýný Polonyalý 
kardeþlerine karþý kullanmayacaklarý 
konusundaki mektubu okuyarak baþladý. 
Ardýndan, Milowicz, Varþova'dan getirdikleri 
mektubu okudu. Görüþmeciler, birbirlerinin 
kollarýna atýlmak yerine, soðuk ve kibar bir 
havada tartýþmaya baþladýlar. Herzen, daha 
sonra Bakunin'in ona söyleyeceði üzere, 
"Viyana Kongresindeki bir delege gibi" 
davrandý. Her iki taraf da hoþnutsuzdu. 
Herzen, mektupta izah edilen Polonya 
politikasýnýn, köylülere toprak verilmesi 
konusunda çok az ve kaybedilmiþ Polonya 
topraklarý hakkýnda çok þey söylediði 
kanýsýndaydý. Eðer mektupta, köylülerin 
toprak haklarýnýn, öte yandan Litvanya, 
Beyaz Rusya ve Ukrayna'da yaþayan 
insanlarýn kendi kaderlerini tayin 
etmelerinin tanýndýðý yönünde bir takým 
düzeltmeler yapýlýrsa Kolokol‘da uygun bir 
sempatik yanýt yayýmlayacaktý. Polonyalýlar, 
Herzen'in Rus subaylarýna çaðrý metninde 
kesin bazý deðiþiklikler yapýlmasý talebiyle 
mukabele ettiler. Görüþmeler, ertesi güne 
býrakýldý.  

 
 
s. 289 
 
 
 Ertesi sabah Bakunin, Herzen'i 

yeterince sýcak davranmadýðý ve güven 
göstermediði için azarlamak üzere erkenden 
Orsett House'a geldi. Belki de Mieroslawski 
ile buluşmalarýný hatýrlayarak, Herzen'den, 
"ulusal duygularý incitmemesini" rica etti. 
Herzen'in, "pratik bir adam" gibi davranmak 
yerine, sanki sorun bir gazetecilik ya da 



"edebiyat" sorunuymuþ gibi ibarelere takýlýp 
itirazda bulunduðunu söyledi. Bakunin ikna 
gücünü Polonyalýlar üzerinde de uyguladý ve 
onlar ertesi günkü görüþmeye, Herzen'in 
istediði her þeyi kabul etmeye hazýr bir 
tutumla geldiler. Sonuç, gerçekten de bir 
ölçüde tutarsýzdý. Mektup, nihaî þeklinde, 
"bizim için, Polonya, Litvanya ve Ruthenes'in 
birliðinden oluþan tek bir Polonya vardýr" 
demeye devam ederken, bir yandan da, bu 
bölgelerde yaþayan "Polonya'yla müttefik 
olanlara tam özgürlük ya da kendilerini 
kendi iradelerine göre yönetmeleri"nden söz 
ediliyordu. Herzen, bu uyuþmazlýklarý 
uzlaþtýrma zorluðunu Polonyalýlara býraktý. 
Mektubu Kolokol‘un 1 Ekim 1862 sayýsýnda 
yayýmladý ve ertesi sayýda yanýt verdi. 
Bakunin'in, bu cevapta, Herzen ve Ogarev'in 
imzalarýnýn altýnda kendi imzasýnýn da 
yayýmlanmasý talebi reddedildi.

298
 

Bu sýrada Bakunin, Mieroslawski'yi de 
unutmamýþtý. O da “üçlü“yle "ciddi anlaþma" 
önerisini yazmýþ, fakat Bakunin'i, "her çeþit 
ve koþuldaki kiþilerle" birlik konusunda bir 
kere daha uyarmýþtý. Mihail, 2 Ekim'de, 
Kolokol‘da Ulusal Komite'nin mektubunun 
yayýmlanmasýndan bir gün sonra ona cevap 
yazdý. Mieroslawski'yi, "insanlarýn en 
enerjiði ve yetiþkini" diye selâmlayarak 
yatýþtýrmaya çalýþtý. Ulusal Komite ile 
iliþkileri kesmenin mümkün olmadýðýný izah 
etti. Fakat bunun, "Londralýlarla" 
Mieroslawski arasýndaki iliþkilerin 
bozulmasýný gerektirmeyeceðini umut 
ediyordu.  

 
 
s. 290 
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Bu ýlýmlý talep, Mieroslawski'nin öfkeli 
yanýtýyla karþýlandý. Eðer Ulusal Komite diye 
bir þey varsa, Kolokol‘da yayýmlanan 
mektupla intihar etmiþti; "sözde komiteyi", 
"Moskova'yý yeniden canlandýrmak üzere 
Polonya'nýn üçte ikisini sunmakla" suçlayan 
bir mektup yollamýþtý çeþitli Fransýz 
gazetelerine. Bakunin ise ortada bir çeliþme 
görmüyordu. 1863 ilkbaharýnda Polonya 
ayaklanmasý baþlamýþken, bu 
mektuplaþmalardan parçalar içeren bir 
broþür yayýmladý ve büyük bir yüzsüzlükle, 
Generalin, Ruslarýn Polonya özgürlük 
mücadelesine katýldýklarýný görüp, 
Polonya'da "iyi zaman" geçireceðine olan 
umudunu ifade etti. Mieroslawski, ihtiyatý 
elden býrakmayýp Paris'te kalarak, Bakunin'e 
bir karþý saldýrý yayýmladý ve burada bir kere 
daha "1772 Polonya'sýný" talep etti. Ama bu 
son deðildi. Beþ yýl sonra, bu yorulmak 
bilmez savaþçý, yeniden göreve döndü. 
Paris'te, Bakunin'in katýldýðý, artýk yarý 
yarýya unutulmuþ ayaklanmayý suçlayan bir 
açýk mektup yayýmladý, bunun üzerine 
Bakunin de, Cenova'da, M. Mieroslawski 
Üzerine Son Söz baþlýðý altýnda bir cevap 
yayýmladý. Bu andan itibaren, bu iki amansýz 
kavgacýnýn bizzat kendileri ve Kolokol‘da 
kasvetli bir kendini aklama yazýsý 
yayýmlayan Alexander Herzen'in dýþýnda 
birisinin bu kadim tartýþmaya en ufak bir 
ilgi göstermiþ olduðu oldukça 
kuþkuludur.
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1862-3 kýþýnda, eli kulaðýnda olan 
Polonya fýrtýnasýnýn kara bulutlarýnýn 
toplandýðý bir sýrada, Bakunin, safdilliðini ve 
iyimserliðini bir kere daha ortaya koyan bir 
diðer tuhaf olay yaþadý. Aþaðý yukarý Aralýk 
ayýnýn ortalarýnda Paris'ten, onu Polonya 
davasýnda gösterdiði çabalardan dolayý 
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kutlayan ve özellikle Mieroslawski'nin 
entrikalarý konusunda uyaran, 
"Abrakadabra" imzalý bir mektup aldý. Bu 
uyarýyla havalanan Bakunin, daha yakýn 
arkadaþ olmak istediðini belirten ve 
mektubun yazarýnýn gerçek ismini vermesini 
rica eden bir cevap yazdý. Esrarengiz 
mektupçu kimliðini açýklamayý reddetti, 
fakat kendisini, Polonya doðumlu bir Rus, 
ayný Bakunin gibi, eskiden Sibirya'da kalmýþ 
bir politik sürgün ve þimdi de "ýlýman 
iklimini, demokratik ve sosyal kulüplerini, 
haber bolluðunu ve kadýnlarýnýn 
deðiþkenliðini sevdiði" Paris'te bir sýðýnmacý 
olarak tanýmladý. "Durumunun ve 
iliþkilerinin daha fazla açýklama yapmasýna 
elvermediðini" belirtti. Fakat, inancýnýn 
garantisi olarak Mieroslawski'ye 
güvensizliði noktasýna tekrar tekrar parmak 
bastý, Bakunin kendisine Polonya olaylarý 
konusunda herhangi bir bilgi ulaþtýrabilirse 
minnettar kalacaðý imasýnda bulundu. Bu 
mektuplaþma, artan bir yakýnlaþmayla iki 
aydan fazla sürdü. Eðer "Abrakadabra" 
herhangi bir bilgi elde edemediyse, bunun 
nedeni, Bakunin'in kendi adýna gösterdiði 
iyi niyet eksikliðinden deðil, Polonya'da 
büyüyen huzursuzluk konusunda Bakunin'in 
bilgisinin herkesin bildiðinden daha fazla 
olmamasýndandý. Mektuplaþmanýn nasýl 
sona erdiði bilinmemektedir. Bakunin, 
"Abrakadabra"nýn bir Rus gizli polisi 
olduðunu asla tahmin edememiþti.
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s. 291 
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Onca uzun zamandýr planlanan, ilân 

edilen, beklentiler üzerine tartýþmalar 
yapýlan Polonya ayaklanmasý, tam anlamýyla 
þaþýrtýcý bir þokla patlak verdi. Bu, kimsenin 
olaya kendisini bu kadar güzel 
hazýrlamasýna haklý olarak izin vermek 
istemeyen Rus otoritelerinin, isyancýlarý 
önlemeye ve konuyu zorlamaya karar 
vermesiyle oldu. O zamana kadar Rus 
ordusuna asker yazma Polonya'da hiç 
uygulanmamýþtý. 15 Ocak 1863'de, seçerek 
askere alma emri verildi. Bu, ilk elde, 
isyancýlarýn desteðini kazanmayý umduklarý 
gayrimemnun bir sýnýf olan kent 
proletaryasýyla sýnýrlanmýþtý. Askere alma 
görevlileri derhal iþe koyuldular. Bu, Ulusal 
Komiteyi harekete geçmeye zorladý. Bir 
haftalýk acele bir hazýrlýktan sonra 
ayaklanma, 22-23 Ocak gecesi Polonya'daki 
Rus garnizonlarýna genel bir saldýrýyla 
baþladý.  

Bakunin'in, hatta kýsa bir süre için ona 
katýlan Herzen'in Rus-Polonya iþbirliðine 
iliþkin umutlarý suya düþtü. Ayaklanmanýn 
bu kadar aniden patlak vermesi, yalnýz 
Londra'daki sürgünleri deðil, Ulusal 
Komite'ye, ayaklanmanýn Mayýs'a kadar 
ertelenmesi konusunda ýsrar eden 
Petersburg'daki Toprak ve özgürlük 
liderlerini ve yoldaþ olarak görmeye 
hazýrlandýklarý Polonyalıların uyarýda 
bulunmaksýzýn yaptýklarý saldýrýlarla ve 
silahsýzlandýrma eylemleriyle karþý karþýya 
kalan Polonya sempatizanı Rus subaylarýný 
da apansýz yakalamýþtý. Tek bir Rus subayý 
ya da askeri isyancýlarýn tarafýna geçmediği 
gibi Rusya'nýn içinden de ses seda çýkmadý. 
Polonya'nýn tek baþýna baþarý saðlayabilmesi 
imkânsýz görünüyordu. Tüm ülke çapýnda 
gerilla savaþý baþladý, radikal Avrupa büyük 
bir heyecana kapýldý. 1848 ve 1849'un 
baþarýsýzlýðýndan beri, on beþ yýldýr böyle bir 



þey görülmemiþti Avrupa'da. "Þurasý kesin" 
diye yazýyordu, Marx, Engels'e, büyük bir 
heyecanla, "Devrim Dönemi þimdi bir kere 
daha açýlmýþ bulunuyor."
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s. 292 
 
 
Bu olaylar, Bakunin'in Ýngiltere'de 

kalmasýný imkânsýz hale getirmiþti. O her 
zaman, isyanýn baþladýðý anda ve 
beklentilerin gerçeðe dönüþtüðü yerde 
olacaðýný açýklamýþtý. Baþkalarýna özgürlük 
için savaþtan söz edip kendine gelince bu 
savaþtan yan çizenlerden deðildi. Kardeþi 
Alexander'a, Kasým'da, "Propaganda oblige - 
il faut payer de sa personne"*

 diye yazmýþtý. 
Söz adamý Herzen’in, evinde sakince oturup, 
Kolokol’da isyancýlarýn ilk baþarýlarýný 
kutlaması, Rus otoritelerinin vahþetini 
suçlaması, Rus askerî birliklerinden 
Polonyalý kardeþlerine ateþ açmamalarýný 
talep etmesi ve olaylarýn kötü bir sona 
ulaþacaðýna iliþkin özel inancýný ifade etmesi 
gayet normaldi. Eylem adamý, devrimin 
fýrtýna kuþu Bakunin, mutlaka olay yerinde 
olmalýydý. Polonya yanýyordu; taraftarlara 
yardýma koþmalý ve alevleri yaymalýydý.  

Polonya'ya ulaþmak umduðundan daha 
karýþýk bir sorundu. Maddî zorluklar kolayca 
aþýldý. Fransýz Kanadasý’ndan Henri Soluie 
adýna geçerli bir pasaport - nasýl elde 
edildiði bilinmiyor - elde etti. Paris'te 
arkadaþ olduðu, zengin bir Polonyalý olan 
Kont Branicki, onun yolculuk masraflarýný 
karþýlamaya hazýrdý. Bu iþleri yoluna koyan 
Bakunin'in, Polonyalýlarýn onu baðýrlarýna 
basacaklarýndan hiçbir kuþkusu yoktu. 
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Varþova'daki Ulusal Komite'ye, hizmete hazýr 
olduðu konusunda "mektup üstüne mektup" 
yazdý. Ajitasyon yoluyla Rusya'nýn içinde 
hükümete karþý bir bölünme yaratacaktý. 
Litvanya ve Ukrayna'daki köylü 
ayaklanmalarýný tahrik edecekti. Rus 
ordusundan kaçanlarla bir Rus lejyonu 
örgütleyip isyancýlarýn safýnda savaþmalarýný 
saðlayacaktý. O ve arkadaþlarý, "eðer çok geç 
deðilse, kendilerini, kötü kaderlerini ve 
aþaðýlanmalarýný önlemek için Polonyalý 
isyancýlarla Rus askerî birliklerinin arasýna 
atacaklardý." 

 
 
s. 293 
 
 
Fakat Bakunin, hiç beklemediði incitici 

ve þaþýrtýcý bir sonuçla karþýlaþtý. 
Polonyalýlarýn tüm Ruslara karþý 
güvensizliði son derece derindi ve 
Bakunin'in ketumiyetine güvenmemek için 
çok sayýda örnek vardý. Davaya hizmetini 
sunmasý pek coþkuyla karþýlanmadý. Ýlk 
mektuplarý yanýtsýz kaldý. Ardýndan, Ulusal 
Komite'den, Londra'da kalmasýnýn daha iyi 
olacaðý yolunda bir mesaj geldi. Fakat 
Bakunin'in öyle kolayca geri çevrilmesi 
mümkün deðildi. Kýsa bir tereddütten sonra, 
21 Þubat 1863'de Londra'dan ayrýldý. Ulusal 
Komite'nin Londra temsilcisi 
Cwierciakiewicz'e, gelecekteki 
haberleþmeleri için ünlü kodlarýndan birini 
býraktý ve karþýlýðýnda sempatik bir yanýt 
aldý. Ayrýlýrken, Komitenin sorumlu 
temsilcilerinden birinin ("budala ya da yarý 
budala biri olmasýn" diye de ekledi sertçe), 
yolculuðunun daha sonraki aþamasý için 
kendisini Kopenhag'da karþýlamasýný rica 
etti. Herzen, bir kere daha, Bakunin'in 
geleneksel gizemliliði ile dalga geçerek, 
Ýtalya'daki kýzýna, "Mihail amca Brüksel'e 



doðru yola çýktý, belki de soluðu Floransa'da 
alacaktýr" diye yazýyordu.
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Bakunin'in, umutsuz bir davaya kendini 
kasýtlý olarak feda edip þerefini kurtarmaya 
çalýþtýðýný düþünmek hata olacaktýr. 
Londra'dan ayrýldýðý sýrada isyan henüz feci 
akýbetine uðramamýþtý. Herzen'in Ogarev'e, 
"Polonya davasý her þeye raðmen yaþayacak 
ve ilerleyecektir," türü ihtiyatlý sözlerinden 
bile birkaç gün önceydi. Fransa ve Büyük 
Britanya'nýn Polonya'dan yana diplomatik, 
hatta askerî müdahalede bulunacaklarýna 
iliþkin büyük beklentiler vardý; Nisan'ýn 
sonlarý gibi geç bir tarihte, Herzen'in daha 
coþkulu olan oðlu, hâlâ, "Holstein-Gottorp

303
 

hanedanının düþüþünün kaçýnýlmaz" 
olduðunu düþünüyordu. Þubat 1863'de, 
Bakunin kendisini, tavsiyeleriyle deðilse bile 
prestijiyle Polonya isyanýnýn þansýný 
arttýracak birisi olarak görüyordu. Ayrýca 
onun bir diðer olanaðý daha vardý. Eðer 
Polonya'ya gitmesi engellenirse, Stokholm'de 
konuþlanacak ve Polonya krizinin orta 
yerinde Rus hükümetini hayli sýkýntýya 
sokacaðý açýk olan, "Finlandiya'da bir 
ayaklanmayý baþlatmak üzere coþkulu Ýsveç 
yurtseverlerini tahrik edecek"ti. Kopenhag'a 
ulaþýnca, dört beþ gün, boşu boþuna, Ulusal 
Komite'den gelecek çaðrýyý bekledi ve Mart 
baþýnda, Ýsveç'e gitti.

304
 

 
 

                                        
302
 Steklov, M. A. Bakunin, ii. 201, 205; Herzen, ed. 

Lemke, xvi. 103, 375-7, 491; Pisma Bakunina, ed. 
Dragomanov, 99-101, 107-9; Krasnyu Arkhiv, vii. 
113.  
303
 Ondokuzuncu yüzyýlýn Çarlarý, yalnýzca anne 

tarafýndan Romanovdular; Büyük Katerina'nýn kocasý, 
Çar Paul'un babasý olduðu sanýlan kiþi, bir 
Holstein-Gottorp Düküydü. Rus seçkinlerini en fazla 
üzen þey, Almanach de Gotha'nýn, daima, hanedaný, 
"House of Holstein-Gottorp-Romanov" olarak 
tanýmlamasýdýr.  
304
 Herzen, ed. Lemke, xvi. 68, 103-4; Pisma 

Bakunina, ed. Dragomanov, s. 110.  



s. 294 
 
 
 Kopenhag'dan Göteburg'a gemiyle 

giderken, Ýskandinav baþkentlerinde görevli 
bir Brezilyalý diplomat olan ve onunla 
Stokholm'e kadar yolculuk yapan Senyör 
Britto adýnda birisiyle her zamanki 
konuþkanlýðýyla sohbete daldý. Yol boyunca, 
Kanadalý Henri Soulie'nin kiþiliðini 
sürdürmek zor ve sýkýcý bir iþti. Kimliðini 
açýkladý ve Senyor Britto'dan sýrrýný 
saklamasýný rica etti. Projelerinden söz etti 
ve arkadaþýna, Rus Hükümetinin alaþaðý 
edilmesi için yalnýzca bir köylü 
ayaklanmasýna gerek olduðunu anlattý. 
Senyör Britto, yol arkadaþýnýn çekiciliðini 
teslim etti, ancak fikirlerini ciddiye almadý. 
Brezilyalý diplomat, Rus arkadaþýna 
duyduğu ilgiyle Bakunin adý arasýnda bir 
baðlantý olduðunu tahmin etmemiþti.
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s. 295 
 
 
Bakunin, bütün içtenliðiyle sarýlacaðý 

bir fýrsat doðduðunda Londra'dan henüz 
ayrýlmýþtý. Yolculuðu için para temin eden 
zengin Polonyalý Branicki, þimdi isyancýlarý 
desteklemek üzere Paris’te bir Polonya 
lejyonu toplamakta ve finanse etmekte baþ 
rolü oynuyordu. Polonyalýlardan, 
Fransýzlardan, Macarlardan, tek bir Rustan 
ve tek tük baþka milliyetlerden iki yüzden 
fazla kiþinin oluþturduðu lejyon, Baltýk 
denizi üzerinden Litvanya sahillerine 
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ulaþmak amacýndaydý. Lejyonun komutaný, 
Kafkasya'da Ruslara karþý savaþmýþ bir 
Polonyalý çeteci olan Albay Lapinski adýnda 
birisiydi. İkinci komutaný, takma adý 
Tugendhold olan, Stephen Poles adlý bir 
Yahudiydi; sefere, Varþova'da kurulmuþ 
"geçici Hükümeti" temsilen "bir sivil 
komiser" olarak katýlan Demonotowicz adlý 
birisi de vardý. 14 Þubat 1863 günü, 
Bakunin'in yola çýkýþýndan bir hafta önce, 
lejyon, büyük bir gizlilik içinde, yola çýkýþý 
beklemek üzere Paris'ten Londra'ya geldi. 
Fakat beþ hafta daha beklemek ve 
hazýrlanmak, seferin gizliliði açýsýndan 
ölümcüldü. Lejyonu Baltık'a götürecek Ward 
Jackson gemisi demir almaya hazýr hale 
geldiði sýrada, Rus Konsolosu olayý öðrenip 
Dýþiþleri Bakanlýðýna protestoda bulundu; 
gümrük yetkilileri, kendilerine "madeni 
eþya" olarak tanýmlanan kargonun silah ve 
cephaneden ibaret olduðunu anladýlar. 
Durum henüz görüþülmekteyken, 21 Mart 
gecesi, lejyonerler Ward Jackson'a bindiler 
ve yeni bir gecikmeyle her þeyin 
kaybedileceði korkusuyla, kaptan Robert 
Weatherley'i, belgelerin onaylanmasýný 
beklemeden denize açýlmaya ikna ettiler.  

Bakunin, bu cesur projeyi öðrenme 
imkâný bulamadan Kopenhag'a doðru yola 
çýkmýþtý. Seferin örgütçüleri ya onu 
unutmuþlardý ya da - daha büyük ihtimalle - 
aðzý sýkýlýðýna güvenmemiþlerdi. Fakat 
þimdi, gizliliðin avantajlarýnýn bir ölçüde 
ortadan kalkması karşısında Bakunin'in 
prestijinden yararlanma düşüncesi ağır 
basmıştı; Ward Jackson'un denize açýldýðý 
gün, hem Herzen, hem de Cwierciakiewicz, 
Stokholm'e telgraf çekerek, onu, geminin ilk 
uðrayacaðý liman olan Helsingborg'da 
gemiye katýlmaya çaðýrdýlar. Bakunin, 
sonradan, Herzen'e, elli yaþlarýnda bir adam 
olarak, bir çocuk gibi karanlýkta 
býrakýldýðýný ve bir bakkal çýraðýymýþ gibi 



son anda þuraya git, buraya git diye emirler 
yaðdýrýldýðýný söyleyerek acý acý yakýnmýþtýr. 
Fakat ilk reaksiyonu, sonunda aktif bir rol 
oynayacaðýný görüp sevinmek olmuþtur. 
Telgraflarý, 22 Mart Pazar günü öðleden 
sonra aldý. Ertesi sabah saat sekizde kendisi 
hazýr olmakla kalmamýþ, Stokholm'de 
rastladýðý, kendisiyle birlikte gelmeye ikna 
ettiði Kalinka adlý bir Polonyalýyý da yanında 
getirmiþti. Göteburg'dan öteye tren yolu 
yoktu, yolculuðun geri kalanýna araba ile 
devam edildi. Yolcular, Helsingborg'a ancak 
26 Mart akþamý vasýl oldular. Ward Jackson, 
limanda yirmi dört saattir onlarý 
beklemekteydi, Kaptan Weatherley'le, seferin 
önde gelen subaylarý, yerel otele postu 
sermişlerdi.
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s. 296 
 
 
Yolcularýn geliþi, karþýlýklý bir 

rahatsýzlýk atmosferinin ortaya çýkmasýna 
neden oldu. Polonyalýlar, Bakunin'in yanýnda 
getirdiði davetsiz misafirden 
hoþlanmamýþlardý; çünkü Kalinka, 
aristokratik ve dinsel fraksiyona dahildi ve 
Czartorski'nin ateþli takipçilerinden biriydi. 
Bakunin de, kendi adýna Polonyalýlardan 
hayal kýrýklýðýna uðramýþtý. Lapinski, cesur 
ve zekiydi; fakat kýsa sürede þu sonuca vardý 
ki, "vicdansýzdý ya da en azýndan esnek 
olmaktan uzaktý" ve tüm Ruslardan nefret 
ediyordu. Poles-Tugendhol bir Yahudiydi, bu 
yüzden de bir casustu. Takýmýn içindeki tek 
Rus, takma adý "Muscovite" olan, Reinhard 
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adlý zararsýz birisiydi ve yoldaþlarý 
tarafýndan açýktan açýða kuþku altýnda 
tutuluyordu. Fakat bunlar, lafı döndürüp 
dolaþtýrýp, 500 sterlin karþýlýðýnda, belgeler 
olmadan yola çýkarak Sibirya ve daraðacý 
tehlikesini göze aldýðý noktasýna getiren 
Kaptan Weatherley'in kaçamak tavýrlarý 
karþýsýnda hiç kalýrdý. Parti yeniden yola 
çýkmaya hazýr hale geldiðinde, kaptan, 
havanýn çok kötü olduðunu iddia edip onlarý 
Helsingborg'da bir buçuk gün daha tuttu. 
Bakunin'in, bu Ýngilizin Rus Hükümetinden 
para aldýðýna hiçbir kuþkusu yoktu. Baltýk'a 
doðru yola çýkacaklarý aný bekliyordu 
özlemle, o zaman Kaptan Weatherley'in 
baþýna revolveri dayayacaktý.
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Bu sýrada, Helsingborg'a hoþ olmayan 
haberler gelmeye baþladý - babayiðit 
kaptanýn tereddütlerine yenilerini ekleyen 
haberler. 1863 ilkbaharý, kuzeye, 
beklenmedik þekilde erken gelmiþ, Neval 
limanýndaki donanma buzlarýn 
engellemesinden kurtulmuþtu, Rus 
kruvazörlerinin her an Baltýk'a inmesi 
bekleniyordu. Bakunin, her duruma göre bir 
çare bulurdu. Paris'teki Branicki'ye yazarak, 
Baltýk'da Polonya bayraðýný yükseltmek 
üzere "yüksek kalibreli dört topu olan bir 
zýrhlý kruvazör" satýn almasýný rica etti 
ondan. Büyük bir vuzuhla, krüvazörün 
fiyatýný 1.800.000 frank olarak tahmin etti 
ve (eðer Poles Tugendhold'un son derece 
pitoresk anlatýmýna inanacak olursak) þu 
muhteþem çaðrýyla baðladý; "Ben hayatýmý 
veriyorum - sen de milyonlarýný ver!" 
Branicki, bu davete yanýt vermedi. Fakat bu, 
lejyonerlere, yeni katýlýmcýlarýnýn atýlým 
ruhunu verdi. Yeni bir canlanma oldu; 28 
Mart öðleden sonra saat birde, Ward 
Jackson  sonunda Helsinborg'dan demir aldý. 
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Bakunin'i ve eþyalarýný gemiye getirmek için 
ayrý bir bot gerekmiþti. Seyirciler, bir 
savaþçýnýn, acaba daha önce sekiz bavulla 
muharebeye gidip gitmediðini sorup 
duruyorlardý kendilerine.
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s. 297 
 
 
Ward Jackson, görünüþte, Baltýk'ýn Ýsveç 

sahiline yakýn Gothland adasýna 
gitmekteydi; oradan, doðrudan doðruya 
Litvanya sahillerine yönelecekti. Fakat 
Kaptan Weatherley'in baþka bir fikri vardý. 
Rus kruvazörlerinin kesinlikle yaklaþmakta 
olduðunu duymuþtu. Bakunin'in tabanca 
tehdidi de kulaðýna gelmiþti. Bu öfkeli, 
yabancý caniler güruhunun ortasýnda bir 
avuç ingiliz denizciyle, kruvazörlerin 
kaynaþtýðý bir denizde açýkça direnmek 
yerine kurnazca davranma yolunu seçti. 
Kireçli, süt renginde içme suyundan 
þikayetler gelmeye baþlamýþtý. Kaptan 
Weatherley, temiz ve taze su için Kopenhag'a 
uðrayacaðýný duyurdu. Bu iþ, iki saatten 
fazla sürmezdi. Gemiyi demirledikten sonra 
karaya çýktý ve Britanya temsilcisi Augustus 
Paget'i ziyaret etti.  

Bu görüþmenin niteliði kayýtlara 
geçmemiþtir. Fakat Kaptan Weatherley, o 
gece Ward Jackson'a dönmedi, ertesi gün, 
gemide tek bir Polonyalý kalmadýkça yeniden 
denize açýlmayacaðýný duyurdu. Bunun 
üzerine gemi mürettebatý da gemiyi terketti, 
geride lejyonerler, çarkçýbaþý ve Danimarkalý 
bir pilot kaldý. Bakunin, Lapinski'nin 
subaylarýndan biriyle birlikte soluðu 
Britanya temsilciliðinde aldý. Sör Augustus 
Paget, onlarý büyük bir içtenlikle karþýladý. 
Onlara kötü davranýldýðýný kabul ediyordu. 
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Fakat, Rus kruvazörleriyle karþýlaþmanýn 
hoþ olmayan sonuçlarýný gözardý ettiklerini 
düþünüyordu ve Kaptan Weatherley'in 
Ruslardan para aldýðýna inanmýyordu. Her 
halükârda kaptaný ve mürettebatý denize 
açýlmaya zorlayamazdý. Yalnýzca, 
ziyaretçilerini, Ward Jackson'un sahiplerinin 
yerel temsilcilerine gönderebilirdi; tuhaf bir 
tesadüf eseri, ayný temsilcilerin Rus 
donanmasýna malzeme saðladýklarýný, þu 
anda limanda beklemekte olan bir Rus 
kruvazörüne kömür yüklemeye 
hazýrlandýklarýný söyledi. Bakunin bu 
görüþmeden etkilendi ve Sör Augustus'un 
"mükemmel bir centilmen" olduðunu 
düþündü. Temsilciler yardýmcý oldular ve 
Ward Jackson'ý yalnýzca iki saat uzaklýktaki 
en yakýn Ýsveç limaný olan Malmo'ya 
götürecek Danimarkalý mürettebat bulmayý 
önerdiler. Lejyonerler bir kere daha kendi 
baþlarýnýn çaresine bakma durumunda 
kalmýþlardý.
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s. 298 
 
 
Öneri zorunlu olarak kabul edildi; 30 

Mart günü Thames'den o þanlý ayrýlýþýn 
üzerinden dokuz gün geçtikten sonra, 
yolcular Malmo'ya geldiler. Yerel halk 
olaydan haberdardý. Lejyonerleri "Vive la 
Pologne!" nidalarýyla selâmladýlar, liderlerin 
kaldýðý otelin avlusuna akýn edip sloganlar 
attýlar ve patriyotik þarkýlar söylediler. Önce 
Bakunin çýktý ortaya. Polonyalýlarýn, 
Polonyalýlar adýna teþekkürde bulunmak 
üzere bir Rusu seçmiþ olmalarý oldukça 
tuhaftý. Fakat ancak kafasý atmýþ birkaç kiþi 
- tepkinin zamaný geldiðinde durum farklý 
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olacaktý - Bakunin'in fýtrî liderlik iddiasýna 
itiraz etti. Sesinin, aþaðýdan baðýranlarý 
bastýracak ölçüde güçlü olmasý da bir baþka 
pratik avantajdý. Dinleyicilerine, yolculara 
gösterdikleri coþkulu kabulden dolayý 
teþekkür etti ve Polonyalýlarla İsveçlilerin 
"daima ayný özgürlük aþkýný beslediklerini ve 
karþýlýklý derin sempati içinde olduklarýný" 
duyurdu. Ýsveçliler ve Polonyalýlar için 
yeniden alkýþ koptu ve patriyotik þarkýlar 
söylendi; akþam, otelde verilen bir ziyafetle 
sona erdi.
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s. 299 
 
 
Fakat bu gösteriler, yolculuðun 

kaderinin utanç verici karakterini 
gizleyemedi. 1 Nisan 1863 günü, Bakunin ve 
Demontowicz Stokholm'e gittiler, Lapinski 
ve diðer Polonyalýlar onbeþ gün sonra onlarý 
izledi. Lejyonerlerin tabanýný oluþturanlar, 
Malmo'da, kendilerini Polonya'ya ulaþtýracak 
bir diðer gemi bulma umuduyla beklediler. 
Fakat, Ward Jackson seferinin gülünç 
sonuçlarý, deniz seferi için yeni bir çabayý 
cesaretlendirmiyordu. Liderler ise, karþýlýklý 
suçlama ve kendini savunmayı daha kârlý 
bulmuþlardý. Stockholm'deki genel eðilim, 
hatalý düzenlemelerle lejyonerlerin geç 
kalmasýna ve seferin gizliliðinin 
bozulmasýna yol açan Cwierciakiewicz'i 
yokluðunda suçlama yönündeydi. Öte 
yandan Cwierciakewicz, Kalinka'yý peþine 
takýp getirdiði ve sorulmadan "uygun 
olmayan ve zararlý tavsiyelerde bulunduðu" 
için gerçek suçlunun Bakunin olduðunu 
iddia ediyordu. Bakunin ise þimdi, 
Kalinka'ya, "bir Cizvit öðrencisi" gibi 
davrandýðý, bir "Polonyalýdan çok bir Cizvit" 
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olduðu için lânetler okuyordu. Öte yandan, 
Demontowicz ve Lapinski'yi, Kalinka'nýn 
geliþinin "seferin baþarýsýný ya da 
baþarýsýzlýðýný etkilemediðine" iliþkin bir 
belgeyi imzalamaya teþvik etmiþti; kendisi 
tarafýndan verilen tavsiye ise, ne istenmeden 
verilmiþti, ne de zararlýydý; sonunda 
suçlama, Londra'daki ön hazýrlýklarýn 
gecikmesine ve sefere "kasýtlý olarak ihanet 
eden" Kaptan Weatherley gibi birinin 
"talihsizce seçilmiş" olmasına dayandýrýldý. 
Bu konuda deðerli bir döküman yollayan 
Herzen, Cwierciakiewicz'den "bir domuz", 
Bakunin'den "bir iradesiz" diye söz ettikten 
sonra, "bu entrika çukuru" dediði olaydan 
ellerini tamamen yýkadý. Demontowics ise, 
sonunda Bakunin'e saldýrdý, onu "eline aldýðý 
her iþi berbat etmekle" suçladý ve "Polonya'ya 
zarar vermekten baþka bir þey yapmadýðýný" 
açýkladý. Geriye bir þey kalmýyordu zaten. 
Rekabetçi güvensizliðin yol açtýðý 
baþarýsýzlýktan sorumlu olan Demontowicz, 
Lapinski ve Poles-Tugendhold, bu korkunç 
fiyaskoyu örtbas etme yoluna gittiler. 

 
 

                 *     *     * 
 
 
s. 300 
 
 
 Kendi içinde önemsiz ve tarihin akýþýna 

herhangi bir etkisi olmamýþ olan Ward 
Jackson olayý, 1863 Polonya ayaklanmasýnýn 
özelliðini ortaya koyan tipik bir olaydýr. Bu 
ayaklanma inceden inceye planlanmýþ, 
hazýrlanmasý için onca kafa patlatýlmýþ ve 
birçok fedakarlýk yapýlmýþtýr. Fakat 
ayaklanmanın baþarýsý için, hemen hemen 
akla gelmeyecek ölçüde olumlu fýrsatlar 
gerekiyordu; ne var ki, ayaklanma, baþýndan 



itibaren yanlýþ yönetildi. Öncelikle 
Polonyalýlarla Ruslar ve Polonyalýlarýn farklý 
fraksiyonlarý arasýndaki antipati ve 
çekememezlik su yüzüne çýktý. Malmo'daki 
utanç verici karaya oturuþ nihaî son deðildi. 
Haziran baþýnda Lapinski, lejyondan geri 
kalanlarý toparladý, bir gemi saðladý ve 
Memel yakýnlarýndaki Doðu Prusya sahiline 
gerçekten ulaþtý. Fakat karaya adam taþýyan 
botlardan biri battý, çok sayýda insan 
boðuldu, hayatta kalanlar büyük bir keder 
içinde Ýsveç'e dönüp, oradan da daðýldýlar. 
Bu sýrada isyan da hemen hemen 
bastýrýlmýþtý. Örgütlü misilleme kýsa süre 
sonra yürürlüðe girdi. Polonya kýrk yýl 
boyunca pasifize edildi.  

Bu olay, Bakunin'in devrim hayatýnýn 
daha sonraki aþamalarýný etkilemiþtir. 
Paris'te, on altý yýl önce, devrimci bir güç 
olarak gördüðü Polonya milliyetçiliði 
inancýyla yanýp tutuþuyordu. 1863 
fiyaskosu, bu ýsrarlý yanılsamayı yerle bir 
etti. Bakunin, artýk Polonya milliyetçiliðinin, 
bölgesel aç gözlülükle güçlü bir karýþým 
ihtiva ettiðini ve Polonya ulusal 
özgürlüðünün diðer ulusal topluluklar 
üzerinde Polonya yönetiminin kurulmasý 
isteðiyle pekâlâ uyuþtuðunu görmeyecek 
kadar kör olamazdý. Þunu derinlemesine 
kavradý ki, Polonyalýlarýn büyük çoðunluðu 
kesinlikle devrimci deðildi ve Rusya'daki 
devrim davasýyla, yalnýzca kendi politikalarý 
için kullanmak amacýyla ilgileniyorlardý. 
Uzun süredir mücadele ettiði, Polonyalýlarla 
Ruslar arasýndaki doðal antipati yeniden su 
yüzüne çýkmýþtý. Bakunin, "bizimle içtenlikle 
ortak çalýþmaya girecek Polonyalýlarýn az, 
çok az olduðunu" ve "her Polonyalýnýn az ya 
da çok, yalnýzca Rus hükümetinden deðil, 
fakat Rus halkýndan da nefret ettiðini" 
keþfetmiþti.  Polonya ilüzyonu, Avusturya 
Slavlarý ilüzyonunun gittiði yere gitmiþti ve 
bir hayal gibi daðýlýp giden Slav 



milliyetçiliði, onun politik ufkunda geri 
plana düþmüþtü. Gerçi, Avusturya otoriteleri 
yatýþmýþ deðillerdi. Talihsiz seferin 
çöküþünden birkaç gün sonra, tüm 
Avusturya sýnýr karakollarýna, "ünlü Rus 
ajitatör Bakunin'in", "yýlýn sonunda ya da 
yeni yýlýn baþlarýnda" Polonya'ya gittiði, 
Avusturya sýnýrýnda görüldüðü an derhal 
tutuklanmasý ve Prag'a gönderilmesi 
yolunda bir talimat gönderildi.
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s. 301 
 
 
Bakunin, sekiz bavulla Ward Jackson'un 

güvertesine çýktýðýnda, çekici genç bir 
kadýn, Orsett House'da onu beklemekteydi. 
Kuþkucu Herzen, bu kadýnýn bir casus 
olabileceðinden kuþkulandý ve onun 
gerçekten Antonia Bakunin olduðuna ikna 
olmasý biraz zor oldu. Zaten durumun 
bütünü onu rahatsýz etmekteydi. Saçmalýk, 
Bakunin'in evlenmiþ olmasýndaydý; daha 
saçma olan ise, çaresiz genç bir kadýnýn 
hiçbir desteðe sahip olmaksýzýn dünyayý 
dolaþýp onun peþinden gelmesiydi. 
Antonia'nýn kimliðine ikna olan Herzen, ona 
kalacak yer saðladý. Fakat yakýnlýk 
göstermedi ve bu haberin Bakunin'e telgrafla 
ulaþtýrýlacak kadar önemli olduðunu 
düþünmedi. Kendine iliþkin sorunlarda kolay 
kolay kin tutmayan Bakunin, zahmetli bir 
yolculuk yaparak Londra'ya geldiðinde 
karýsýnın Herzen'den gördüðü soðuk 
muameleyi, hayatýnýn sonlarýnda acý acý 
hatýrlamýþtýr.  
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Bakunin, Antonia'nýn Londra'ya 
geldiðini, ancak Ward Jackson'ın Malmo'da 
karaya oturmasýndan sonra öðrendi. Önce, 
Herzen'in, Antonia'nýn orada þimdilik 
kalacaðý yönündeki düþüncesini kabul etme 
eðilimindeydi; Natile Ogarev'in nezaketini 
izah eden bir mektup yazmaya baþladý 
karýsýna. Derken - çünkü onun planlarý son 
derece müphemdi - bu ayrýlýðýn uzamasý ona 
kabul edilmez göründü. Herzen'e, 
Antonia'nýn en kýsa yoldan Stockholm'e 
gönderilmesi için telgraf çekti. Antonia 
derhal yola çýktý. Stockholm'e 8 Nisan'da 
vardı; ertesi gün Bakunin, Herzen'e, "çok 
mutlu" olduðunu yazdý. Antonia'yý Irkutsk'da 
býrakýp ayrýlýþýnýn üzerinden bir yýl, dokuz 
ay geçmiþti.
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s. 302 
 
 
                                               
 

 
          22. Bölüm  
 
 
        Ýsveç Vakası  
 
 
 
Bakunin'in Ýsveç'e sahte isimle gelmesi, 

önemini, maskelediði isminden daha etkili 
hale getirdi. Uygun bir zamanda gelmiþti. 
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Ýsveçliler, Rus sorununu, Ýngilizler gibi 
kendinden memnun ve duygusuz bir 
vaziyette seyretmenin ne kadar tehlikeli 
olduðunun farkýndaydýlar. Polonya 
ayaklanmasý devasa bir etki yapıp çabucak 
Ýsveç iç politikasýnýn bir sorunu haline 
gelmiþti. O günün ihtiyatlý muhafazakâr 
hükümeti, güçlü komþusuyla samimi deðilse 
bile, doðru iliþkiler geliþtirmenin öneminin 
kesinlikle farkýndaydý. Diðer yandan, 
coþkulu radikaller, Polonya isyancýlarýný 
açýkça alkýþlýyor ve Ýsveç'in olduðu kadar 
özgürlüðün de geleneksel düþmaný Çarýn 
düþüþünü dört gözle bekliyorlardý. 
Bakunin'in, Rus despotizminden zulüm 
görmesinden gelen ünü ve Rusya'daki 
esirliðinden mucizevî bir þekilde kaçan bir 
kahraman olmasý, Ýsveç Radikal Partisi'nden 
önemli bir destek almasýna yol açtý. Biraz 
Fransýzca bilmesiyle yoldaþlarýnýn arasýndan 
sivrilen bu partinin lideri Blanch, Bakunin'i 
koruyucu kanatlarý altýna aldý. Ýsveç 
devrimci komitesiyle tanýþmak istediğinde, 
Bakunin’in, Ýsveç'te kimse devrim 
istemediðinden böyle bir örgütün de 
olmadýðý yanýtýný almasý þaþýrtýcý deðildi. 
Fakat bu hafif uyumsuzluk, ittifaktan doðan 
karþýlýklý coþkuyu söndüremedi. Bakunin, 
Londra'da kendisinin tamamen bir kenara 
itildiðini hissediyordu. Stockholm'de ise 
önemli bir þahsiyet olmuþtu.
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s. 303 
 
 
Ýsveç'ten de doðu sýnýrlarýna bakabilirdi. 

1809'da, Rusya tarafýndan Ýsveç'ten koparýlýp 
alýnmýþ Finlandiya'da da deðiþim rüzgârlarý 
esmekteydi. Baþka yerlerde olduðu gibi 
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burada da, tahta çýktýðýndan beri II. 
Alexander, liberallere taviz verme oyununu 
oynamaktaydý. Bakunin, esas olarak Ýsveç 
kökenli Fin burjuvazisini, sosyal devrimden 
ya da Çarý devirmektense Alexander'ýn kendi 
gözetimi altýnda vadettiði anayasaya dönüþle 
ilgilenmenin ötesine gitmeye ikna etmekte 
baþarýsýz olmuþtu. O, Finlandiya'yý, 
Rusya'nýn doðal düþmaný bir diðer Polonya 
olarak görüyordu. Bu ilüzyon içindeyken, 
hiç beklemediði bir merkezden cesaret aldý. 
Bir Finli þair olan Emil von Quanten, 
kuþkusuz politik fikirlerinden dolayý 
Finlandiya'dan Ýsveç'e göç etmiþ ve orada 
Finlandiya'nýn Rusya'dan kurtuluþunu 
savunan bir kitap yayýmlamýþtý. Emil, Ýsveç 
kralýna Finlandiya Büyük Dükü ünvanýný 
uygun görerek, Ýsveç ile Finlandiya arasýnda 
kiþisel bir birlik de oluþturmuþtu. Kral XV. 
Charles, bu gözü yükseklerde programla 
iyice þiþinmiþti. Anayasal danýþmanlarýnýn 
isteði hilafýna, Rusya'ya karþý düþmanlýk 
beslemeyi sürdürmüþ, onun düþmanlarýný 
desteklemeye her zaman hazýr olmuþtu. Emil 
von Quanten, Kralın baþ özel sekreteri 
olmuþtu.  

Bu koþullarda, 1863'deki Polonyalý 
liderlerin, Quanten'e, Rus Hükümetinin son 
derece etkili bir düþmaný olarak 
yaklaþmalarý hiç de þaþýrtýcý deðildir. 
Muhtemelen Bakunin'i ona tanýþtýranlar da 
Polonyalý dostlarý olmuþtur. Onun 
aracýlýðýyla Bakunin, özel olarak 
þereflendirildi. XV. Charles onu özel olarak 
kabul edip dinledi. Bu kabulde neler geçtiði 
konusunda herhangi bir kayýt 
bulunmamaktadýr. Kralýn, dünya çapýnda 
ünlü bir devrimciyi özel bir toplantýda 
dinleme  ayrýcalýðýndan yararlanýp bunu 
gizlilik içinde tutmayý tercih etmiş olması 
olasılığı doðal olarak kabul edilmelidir. Daha 
þaþýrtýcý olan, Bakunin'in, bu kez, 
karakterine o kadar yabancý olan ketumluða 



riayet etmesidir. Sýký devrimci ilkelerle 
kraliyet makamýna ödün vermek arasýndaki 
uyumsuzluðun farkýnda olduðu kesindir; 
arkadaþlarýný istismar etmekle övünme 
konusunda gösterdiði geleneksel isteði bu 
noktada göstermemiþtir. Daha sonraki 
yýllarda bizzat kendisi, Garibaldi'nin 
monarþiye eðilim duyduðunu acý sözlerde 
ifade etmiþtir.
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s. 304 
 
 
Ýsveç'teki Rus temsilcisi Kont Dazhkov, 

kendi istihbarat örgütünden çok az bilgi 
alabilmiþ görünmektedir; ancak Ward 
Jackson, Malmo'dan döndükten sonra, 
Kanadalý profesör Henri Soulie'nin gerçek 
kimliðini, Brezilyalý meslektaþýnýn tesadüfen 
aðzýndan kaçýrmasý üzerine öðrendi. 
Dashkov, Ýsveç Dýþiþleri Bakaný Kont 
Manderstrom'a bu bilgiyi ulaþtýrdý ve "bu son 
derece tehlikeli kiþiyi gözetlemek için emir 
verilmesi", "böylesine katý bir devrimcinin 
ülkeden uzaklaþtýrýlmasý için her þeyin 
yapýlmasý" için yardým talebinde bulundu. 
Gerçi, Ýsveç demokratik bir þekilde 
yönetilmekteydi ve Ýsveç demokrasisi ne 
yazýk ki, Rusya'ya karþý önyargýlýydý. Ertesi 
görüþmede Manderstrom, Rus temsilcisine 
durumu araþtýrdýðýný, þu anda kamuoyunun 
"Polonya olayýyla yakýndan ilgilendiðini" ve 
Bakunin'in Ýsveç'ten sýnýr dýþý edilmesine 
izin vermeyeceðini bildirdi. Uzlaþýcý bir 
havada, Bakunin hakkýnda kamuoyunu 
aydýnlatmak üzere, 1848 yýlýnýn gazete 
haberlerini ve eski telgraflarý gözden 
geçirdiðini de ekledi. Mayýs baþlarýnda, 
Posttidningen'de, Bakunin'in geçmiþini 
soðukkanlý bir havada ele alan bir makale 
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yayýmlandý. Bu makalenin gerçek yazarýnýn 
kim olduðu  spekülasyon konusudur 
(aslýnda bu, Baþbakan Baron de Geer'e ait bir 
çalýþmadýr). Fakat resmî yönelim çabucak 
farkedildi ve radikal basýnda bir fýrtýna 
koptu. Radikal Aftonbladet'de bizzat 
Bakunin, üç makalelik bir diziyle yanýt verdi 
ve kiþiliði konusunda ortaya çýkan öfkeli 
tartýþmalar, popülaritesini en yüksek 
noktasýna týrmandýrdý.

315
  

Bakunin'e karþý basýnda düþmanca bir 
kampanya açma fikri, Kont Manderstrom 
tarafýndan öylesine aceleci bir þekilde 
yürürlüğe kondu ki, gecikerek de olsa, 
Petersburg'da coþkuyla yankýlandý. 
Kamuoyunun toplumsal olaylarýn 
yönlendirilmesinde bu kadar üzücü bir etki 
yapabildiði bir ülkede en iyi yolun, 
Bakunin'in itibarýný, onun taraftarlarýnýn 
gözünde düþürmek olduðu açýktý. Bakunin, 
Aftonbladet'in dost sütunlarýnda, 
"geçmiþinde yüzünü kýzartacak en ufak bir 
þey olmadýðý" konusunda açýklama yapmakta 
bir ölçüde acele etmiþti. Petrograt'taki 
otoriteler, suçlunun kendi Ýtiraf'ýndan uygun 
parçalar da dahil olmak üzere, "Bakunin'in 
suç içeren eylemlerinden kýsa bir skeçi" 
kamuoyunun önüne koymanýn yararlý 
olacaðýný düþündüler. Bu metin, Mihail 
Bakunin Kendini Anlatýyor baþlýðýný 
taþýyordu. Metnin yazarý, Rus arþivlerini 
esrarengiz bir þekilde ele geçirmiþ "bir 
Ýsveçli"ydi. Metin Stokholm’de 
yayımlanacaktı. On iki yýl önce yazýlmýþ 
Ýtiraf, "kaşarlanmış bir devrimci"nin bile 
yanaklarýný biraz olsun kýzartacak 
nitelikteydi. Fakat Rus otoriteleri, bu 
giriþimin kendilerine öyle sandýklarý gibi 
kolayca büyük bir kredi saðlamayacaðý 
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sonucuna vardýlar ve ilk taslak 12 Haziran 
1863'de onaylanmak üzere Çara 
sunulduktan sonra tüm proje şu ya da bu 
nedenle iptal edildi. Ýtiraf, bundan sonra 
yaklaþýk altmýþ yýl daha gizli arþivlerde kaldý 
ve Bakunin, hapislik hayatýndaki bu kâbusu 
izah etme zorunluluðuyla hiçbir zaman yüz 
yüze gelmedi.

316
 

 
 

         *     *     * 
 
 
s. 305 
 
 
Bakunin, Baron de Geer'in kamuoyunu 

aydýnlatan makalesinin alevleriyle ýsýnýrken, 
genç Şaşa Herzen, Londra'dan Stockholm'e 
geldi. Genç adamýn kadýnlarýn ilgisini çekme 
istidadý, babasýna, onun Ýngiltere dýþýna 
gitme isteðini kabul etmek için mükemmel 
bir fýrsat saðladý; Herzen uzun zamandýr 
oðlunun politik hayata baþlamasýný 
arzulamaktaydý. Fakat eðer inisyatif 
Herzen'den geldiyse, Bakunin de bunu 
büyük bir istekle teþvik etmiþti ve þimdi 
büyük bir sabýrsýzlýkla Şaşa’nın geliþini 
beklemekteydi. Bakunin her zaman arkadaþ 
canlýsý olmuştu. Ayrýca, yardýmcýlarýndan 
birinin Herzen'in oðlu olmasý, hem 
özsaygýsýný arttýracak, hem de, Ýsveç'teki, 
devrimciler deðilse de, radikaller arasýnda 
durumunu güçlendirecekti.

317
 

Şaşa'nýn Stockholm'de katýldýðý ilk olay, 
Ýsveç radikalleri tarafýndan Bakunin'in 
þerefine düzenlenen þölen oldu. 28 Mayýs 
1863 akþamý, yüz kýrk kiþi, "vataný için baský 
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gören Bakunin'e Ýsveçlilerin sempatisini 
göstermek üzere" Phoenix Otelinde toplandý. 
Politikacýlardan, iþadamlarýndan, din 
adamlarýndan, memurlardan, resmî 
zevattan, hatta üç dört aristokrattan oluþan 
karmakarýþýk bir topluluðun içinde Bakunin 
her zamanki tevazu ve sadeliðiyle 
seçiliyordu. Şýklýk yarýþý içindeki toplantýya 
"halk giysileri" ile zuhur etmesi, bunun bir 
politikayý sembolize etmesinden çok, o 
andaki özensizlik huyuna atfedilebilir. Genel 
coþku ortamýný bozan hiçbir þey olmadý. 
Törenin konuþmalar faslý - söylendiðine göre 
Bakunin'in isteði üzerine - Kralýn þerefine 
kadeh kaldýrýlarak baþladý. Ardýndan, 
Blanche, baþ konuðun adýný iki kere 
zikrederek , "genç Rusya"nýn þerefine kadeh 
kaldýrdý. Rus otokrasisine aðýr bir þekilde 
saldýrdý ve Bakunin'i, "aydýnlýk ve 
özgürlüðün havarisi" olarak selâmladý. 
Konuþma, olayýn anlamýný ifade eden dizeler 
okunarak noktalandý. 

 
 
s. 306 
 
 
Bakunin, Fransýzca yanýt verdi; bu dili 

anlamayan dinleyiciler, ertesi gün 
Aftonbluget'de çýkacak çeviri metni 
beklemek zorunda kaldýlar. Fakat sözcükler 
önemli bir sorun deðildi. Yabancý bir dil 
kullanýlmýþ olmasý, ne dinleyicilerin 
coþkusunu, ne de hatibin ilhamýný azaltmýþtý. 
Bakunin, Ýsveçlilere, "soylu 
konukseverliklerinden" dolayý teþekkür etti. 
"Belki Büyük Britanya dýþýnda" baþka hiçbir 
ülke, politik baskýnýn kurbanlarýna böylesine 
özgürce ve cömertçe kucak açmamýþtý. Fakat 
hiç kimse, "Petersburg hükümetinin" Rus 
halkýna yakýnlýk duyduðunu ve 
desteklediðini düþünmezdi. Gerçek ihtilalci, 
işte bu Rus hükümetiydi. Litvanya ve 



Ukrayna'da Polonyalý toprak sahiplerine 
karþý köylü ayaklanmalarýný baþý boþ býrakan 
ve "korkunç yeraltý güçlerine baþvurup, tüm 
Avrupa'yý ateþe ve kana boðacak halkýn 
tutkularýný tahrik etmekte" hiçbir sakýnca 
görmeyen, bu Rus hükümetiydi. (Mihail 
Bakunin'in aðzýnda tuhaf kaçan bir 
suçlamaydý bu;  ama imasý, katýksýz burjuva 
dinleyicilerinin korku ve önyargýlarý 
üzerinde oynamanýn ürünüydü). Bakunin, 
kendisinin ve arkadaþlarýnýn, býrakýn 
devrimci olmayý, kayýtsýz þartsýz 
cumhuriyetçi bile olmadýklarýný açýkladý. 
Temsil etmekten þeref duyduðu Toprak ve 
Özgürlük, "yurtsever, muhafazakâr, liberal 
ve demokratlardan oluþan geniþ bir 
topluluk"tu. O, üyelerini, "Rus toplumunun 
tüm sýnýflarýndan, rütbesi ya da pozisyonu 
ne olursa olsun tüm iyi niyetli Ruslardan 
derlemekteydi: generallerden, subaylardan, 
küçük ya da büyük memurlardan, aristokrat 
toprak sahiplerinden ve din adamlarýnýn, 
köylülerin çocuklarýndan, milyonlarca 
muhalif sektten oluþan bir topluluk." Bu 
topluluk, þimdiden, bir çeþit Devlet içinde 
Devlet biçimini almýþtý. Kendi maliyesini, 
kendi yönetimini, kendi polisini örgütlemiþti 
ve yakýnda - hatip öyle umut ediyordu - 
kendi ordusunu da örgütleyecekti. Bu, 
"bugünkü Polonya'nýn ulusal hükümeti olan 
Varþova'daki Merkez Komite'siyle resmî 
ittifaký da" getiriyordu. Bu topluluðun ve 
yeni Rusya'nýn adýna, Mihail, "Ýsveç 
yurtseverleri"ne el uzatýyor ve gelecekteki 
"büyük Ýskandinav birliði federasyonu"na 
kadeh kaldýrýyordu.  

 
 
s. 307 
 
 
Yalnýzca Toprak ve Özgürlüðü, anayasal 

monarþi davasý olarak tanýmlamasýyla deðil, 



ayný zamanda, küçük bir öfkeli öðrenci 
grubunu Rus toplumunun her kesiminden 
gelen milyonlarca üyeye sahip bir örgüt 
olarak göklere çýkartmasýyla da, bu dikkat 
çekici konuþma gecenin konusuydu. 
Bakunin'den sonra konuþan Şaşa Herzen, 
babasýnýn, Ogarev’in ve Londra'daki Rus 
basýnýnýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi, 
gelecekteki Slav ve Ýskandinav 
federasyonlarýnýn birliðini selâmladý. En 
nihayet, Mihail Bakunin için verilen ziyafeti 
þereflendiren tek Polonyalý olan, Felix 
adýnda, kim olduðu tam bilinmeyen birisi, 
Polonya için kaldýrýlan kadehlere cevap 
olarak kadehini, kendilerini Polonya davasý 
için feda eden az sayýdaki Rus subayýnýn 
þerefine kaldýrdý.
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Bu unutulmaz olayýn önemli bir sonucu 
oldu. Bakunin ile eski arkadaþýnýn oðlu 
arasýnda patlak veren tartýþmanýn hangi 
koþullardan doðduðu net deðildir; çünkü 
Bakunin'in, Herzen'e yazmýþ olduðu, 
üzüntülerini belirttiði  devasa mektup hâlâ 
yayýmlanmamıştır. Fakat her iki taraf 
açýsýndan da gururun belirleyici olduðu 
kesindir. Bakunin, yaþýnýn ve prestijinin, 
liderliðini kaçýnýlmaz hale getirdiðini 
düþünüyordu ve yirmi dört yaþýndaki 
deneyimsiz genç, doðal olarak ast rolüne 
boyun eðecekti. Şaşa, bir gençte bile mazur 
görülemeyecek kibir, patavatsýzlýk ve incelik 
yoksunluðunun bileþimini sergileyen bir 
karaktere sahipti. Herzen ve Kolokol, 
Londra'da Toprak ve Özgürlük'ü temsil 
ediyordu; Şaşa da bu hanedaný herhangi bir 
baþka yerde öncelikle kendisinin temsil 
etmesi gerektiğini düþünmekteydi. Şaşa, 
Bakunin'in Stockholm'de böylesine þerefyap 
edilmesinin ve bunun 28 Mayýs'taki ziyafette 
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zirve noktasýna týrmanmasýnýn, kiþiliðe 
deðil, davaya gösterilen saygýdan ileri 
geldiðini düþündü alelâcele; böylece bu 
defne yapraklarýný kendi baþýna koymak için 
yanýp tutuþmaya baþladý.  

 
 
s. 308 
 
 
Stockholm'da, Toprak ve Özgürlük'ü 

Bakunin'in mi, yoksa Şaşa Herzen'in mi 
temsil edeceði tartýþmasý, Herzen'in 
sonradan belirttiðine göre, son derece 
komik boyutlara sýçramýþtý. "Bu, gerçekler 
hakkýnda deðil, yalnýzca bir isim hakkýndaki 
tartýþmaydý"; baþka bir adla ifade edilmesi 
mümkün olmayan Şaşa'nýn kibiri, belki de, 
kendi baþarý ve çektiklerini ispatlamaya 
ihtiyacý olmayan Bakunin'kinden daha az 
saçmaydý. Fakat bir kere hak iddia etmiþ ve 
rekabete giriþmiþ bulunan Şaşa'nýn tavrý 
mazur görülebilir. Orsett House'da dolaþan 
dedikodular ona, erken bir zamanda, 
Bakunin'in kusurlarý hakkýnda bir kavrayýþ 
kazandýrmýþtý. Babasýnýn, sözde müttefiki 
hakkýndaki özel düþünceleri ve söyledikleri 
konusunda yeterince bilgi sahibiydi; þimdi 
de bilgileri kanýtlanmaktaydı. Bakunin'i 
arkadaþlarýna kötüledi. Yüzüne karþý da kötü 
þeyler söyledi. Bakunin de, Şaşa'ya hýrsýz 
diyerek aynen misillemede bulundu; Ýsveçli 
radikaller de, iki Rus liderin karþýlýklý 
karalamalarýný yoruluncaya kadar dinlediler. 
Neyse ki, Şaşa, soðuðundan þikayet ettiði 
Stockholm'dan hoþlanmadý ve skandal, onun 
Haziran sonuna doðru Londra'ya dönmesiyle 
sona erdi.
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s. 309 
 
 
Phoenix Hotel'deki ziyafet, Bakunin'in 

Stockholm'deki popülaritesinin en yüksek 
noktasý, Şaşa Herzen'le kavgasý ise, bu 
popülaritenin düþüþünün ilk belirtisiydi. 
Bakunin'in, Ýsveç'in baþkentinde 
konaklamaya devam etmesinin hiçbir 
gerekçesi kalmamýþtý artýk. Polonya davasý 
ölmüþ, Polonyalýlar uzaklaþma içine 
girmiþlerdi. Finliler, II. Alexander'ýn, 
1809'dan beri ilk kez, 15 Eylül'de Fin 
Diet'inin açýlacaðýný ilân etmesiyle baþtan 
çýkmýþlardý; Bakunin ise, Quanten'le 
(söylediðine göre Şaşa Herzen neden 
olmuþtu buna) kiþisel olarak bozuþmuþtu. 
Toprak ve Özgürlük, batmak üzereydi. O 
yýlýn baþýnda Londra'ya gelen temsilci 
Sleptsov, Petersburg'a dönememiþ, sinirsel 
bakýmdan çökmüþ ve Ýsveç'te bir köþeye 
çekilmiþti. Yürütme komitesinin bir diðer 
üyesi Nikola Utin, Mayýs 1863'de korkuya 
kapýlıp Rusya'dan kaçmýþtý. Tüm topluluk 
daðýlma durumundaydý. Topluluðun 
temsilcileri, Bakunin'in mektuplarýna bile 
yanýt vermiyor, görünüþe bakýlýrsa, 
Bakunin'in onlara, Finlandiya'daki bir 
aracýnýn eliyle çeþitli bildirilerin yedi bin 
nüshasýnýn Archangel bölgesine gizlice 
sokulduðuna iliþkin verdiði bilgilerden de 
pek etkilenmiyorlardý. Bakunin, eðer birisi 
4000 ya da 5000 frank kredi temin ederse, 
Herzen'in yayýnlarýný Rusya'da satacak, 
Straube adlý "dürüst, yetenekli ve iþbilir" 
birisini bulmuþtu. Fakat Herzen buna ilgi 
göstermedi. Ýsveç'teki en radikal unsurlar 
bile, Ýsveç'te devrime iliþkin imalara 
saðýrdýlar. Þimdi de, her zamanki malî 



bulutlar toplanmaya baþlamýþtý. Bakunin'in 
isveçli arkadaþlarý, onun ayrým yapmaksýzýn 
borç edinme ve yazmadýðý makaleler için 
editörlerden avans alma yöntemleri 
konusunda yeterince bilgi sahibi olmuþ, 
ortak mülkiyet teorilerinin pratik 
uygulamalarýndan rahatsýz olmaya 
baþlamýþlardý. Bakunin'in Stockholm'da 
kalmasý, yararsýz olduðu kadar sýkýcýydý da 
artýk. Zaten Temmuz'da, o da, kýþ 
baþlamadan yola çýkmasý gerektiðini idrak 
etmiþ bulunuyordu.
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Ýlk baþta, doðal olarak Londra'ya 
dönmeyi düþündü. Fakat bu olasýlýk gittikçe 
daha az baþtan çýkarýcý görünmeye 
baþlamýþtý. Ýngiliz iklimi ya da hayatýnda 
Bakunin'in genç karýsýný, þimdiye kadar 
bildiði ve sevdiði her þeyden ayýrmaya 
deðecek bir þey yoktu. Hatta ona bile çok az 
þey sunuyordu Ýngiltere - o kibar hoþgörü 
hariç ki, o da yakýndan incelendiðinde, 
kayýtsýzlýktan çok zor ayýrdedilir bir þeydi; 
Herzen'le iliþkilerinin bozulmasý, onu on 
sekiz ay önce Londra'ya çeken nedeni de 
ortadan kaldýrmýþtý. Öte yandan bir baþka 
alternatif bulmak da zordu. Avusturya ve 
diðer Alman devletleri ona kapalýydý. II. 
Napolyon'un Fransa'sý hiç de güvenilir 
deðildi. Ýsviçre, henüz Avrupa'nýn yarýsýnýn 
politik sürgünleri için tercih edilir bir 
toplanma noktasý haline gelmemiþti. Geriye 
de çok fazla seçim kalmýyordu. 
Londra'dayken, Ýtalyanlarý, baþýnýn belâsý 
Avusturya imparatorluðunun en aktif ve 
kararlý düþmanlarý, dolayısıyla Slavlarýn 
doðal müttefiki olarak görürdü. Mazzini'yle 
tanýþmýþ, Garibaldi ile mektuplaþmýþtý. 
Ýtalya'da, en azýndan, bir devrimci hareketin 
rüþeymi vardý - ne boðulmuþ, ne de 
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yozlaþmýþ bir hareket. Fakat Ýtalya'ya 
yerleþmeyi teþvik eden bu politik nedenler, 
belki de ikinci planda geliyordu. Ýtalya, 
Antonia'nýn huzur ve rahat içinde 
yaþayacaðý, hayatýn ucuz olduðu, sýcak, dost, 
yasaksýz bir ülkeydi. Geçici de olsa, 
Bakunin'in hayatýnda ilk kez, bir kenara 
çekilme ve dinlenme isteði ortaya çýkýyordu. 
Bir süre Ýtalya'da yerleþmeye ve "olaylarý 
beklemeye" karar verdi.
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s. 310 
 
 
8 Ekim 1863'de, Bakunin ve karýsý, 

Stockholm'den ayrýldýlar. Polonyalý ve 
Ýsveçlilerden oluþan bir grup onlarý uðurladý 
ve ayrýlýþlarý, radikal basýnda haber olarak 
verildi. Fakat ilk aylardaki coþku yoktu. 
Bakunin, politik ve malî bakýmdan 
arkadaþlarý için bir sýkýntý kaynaðý olmuþtu; 
sonunda Goteburg'dan Londra'ya hareket 
edince, herkes rahat bir nefes aldý. Rus 
Konsolosu, bir hafta sonra, büyük bir 
"neþeyle", onun ayrýlýþýný Petersburg'a 
bildirdi. Yalnýzca Avusturya Hükümeti hâlâ 
titremekteydi ve sýnýrdaki yetkililere, Mihail 
Bakunin'in Ýsveç'ten bilinmeyen bir yöne 
hareket ettiðini ve tüm sýnýrlarda sýký 
tedbirler alýnmasý yönünde bir diðer talimat 
daha gönderdi.
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s. 311 
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Bakunin'in hayatýnýn, 1861 sonunda 

Londra'ya geliþiyle baþlayan iki yýllýk dönemi 
hakkýnda, bu dönemde en büyük ve en göze 
çarpan rolü oynayan kiþi - Alexander Herzen 
- gözden geçirilmeden bir sonuca varýlamaz. 
Bakunin Londra'ya geldiðinde, Kolokol‘un 
iktidar ve popülaritesi hâlâ yüksekti ve 2500 
ya da 3000  satmaktaydý. Þimdi, bu rakam, 
iki yýldan az bir zamanda, en iyi halinde 
500'e düþmüþtü; Herzen, kötü bir yenilgi 
duygusunu yaþamaktaydý, bu düþüþün her 
aþamasýnda Bakunin'in izini görmemek 
mümkün deðildi. Kelsiev'le iþbirliði yapýp, 
Kolokol‘u Eski Müminler iþine bulaþtýran 
Bakunin'di. Kolay etkilenen Ogarev'le el ele 
verip Kolokol‘u genç devrimcilerin kollarýna 
atan ve Herzen'i, abartýlmýþ bir örgüt olan 
Toprak ve Özgürlük'le ittifaka teþvik eden 
Bakunin'di. Toprak ve Özgürlük'ü Ýsveçli ve 
Finliler içinde giriþtiði vahþi entrikalar için 
iyice þiþirip komik duruma sokan 
Bakunin'di. En ölümcül olaný ise, 
Bakunin’in, Herzen'i, Polonya davasýný 
Kolokol‘da desteklemeye razý edip tüm Rus 
patriyotlarýnýn nefretini kazanmasýna yol 
açmasıydı. Ýki yýl önce, Kolokol‘u, Rus 
aydýnlanma fikriyatýnýn yayýn organý olarak 
su gibi içen Rus çevrelerinde bile Herzen, 
hain ve teröristlerin dostu olarak 
damgalanýyordu. Bu olaylar dizisi, Herzen'i, 
kendisinin, herhangi bir insanýn kontrol 
gücünün ötesindeki koþullarýn kurbaný 
olduðunu ve Kolokol‘un son derece parlak 
bir þekilde temsil ettiði Rus liberalizminin 
kýsa süren altýn çaðýnýn kesinlikle geride 
kaldýðýný farketmeye çok yaklaþtýrdý. Bir 
günah keçisi aradý; bu ölümcül gelişmeye 
ilişkin olarak daha adil bir karar vermek 
yerine, zayýf bir adamýn intikam duygularýna 
kapýlıp günah keçisini Bakunin'in þahsýnda 
buldu. Aþaðý yukarý Bakunin'in 



Stockholm'dan ayrýldýðý sýrada, Rus basýný, 
büyük bir zafer havasýnda, adý bilinmeyen 
bir Polonyalýnýn, "Herzen ve ortaklarýný", 
tüm Rusya'yý parçalayacak büyük bir 
komplonun baþý olarak övüp, Polonyalýlarý 
isyana sevkettiklerini ifade eden beyanýný 
alýntýlýyordu; küçük düştüğünü düşünerek 
öfkeye kapılan Herzen, Bakunin'e bundan 
böyle Kolokol‘un sütunlarýnda yer 
verilmeyeceðini açýkça deklare etti.
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Politik ayrýlýklar, kiþisel rahatsýzlýklarla 
destekleniyordu. Şaşa ile münakaþa, yeni 
zorluklar getirmiþti. Herzen, soðukkanlý bir 
tarafsýzlýða sahip olmasýna ve yaþlý adamýn 
gevezelik ve kibiri kadar çocuðun 
"küstahlýðýný" da suçlamasýna raðmen, kendi 
kanýndan gelen gencin günahlarýný, eski 
arkadaþýnýnkinden daha baðýþlanabilir 
bulmuþtur. Ayrýca, Bakunin'in para 
konularýndaki umursamazlýðýnýn yarattýðý 
sonu gelmez rahatsýzlýk da söz konusuydu - 
Herzen'in yarý yarýya utanarak sözünü ettiði 
bu "küçük hatalar", düzenli iþleyen beyninde 
az ya da çok bir deðiþime yol açmýþtýr. 
Londra'da Bakunin'in alacaklýlarý tarafýndan 
sürekli rahatsýz edilmiþti. Temmuz'da, 
Stockholm'a 50 sterlin yolladý. Sabrý kýsa 
sürede tükendi; geçmiþteki düzensizlikler 
yüzünden çocukça özür dilemelerle 
baþlayacak ve ayný þekilde çocukça yeni borç 
istemelerle sona erecek verimsiz 
tartýþmalarýn baþlamasýndan korkuyordu.
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s. 312 
 
 
Bakunin, sanýk rolünü bir yana atmayý 

düþündü, davacýdan çok daha az bir 
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endiþeyle toplantýyý beklemeye baþladý. 
Geçmiþte yaþananlarý kullanmayý hiçbir 
zaman düþünmemiþti; ayný, geçmiþteki 
borçlarýna olduðu gibi, ister kendisine, ister 
baþkalarýna ait olsun, geçmiþteki eylemleri 
de bir kenara fýrlatýp atmaya her zaman 
hazýrdý. Ayrýntýda son derece haklý olmakla 
birlikte, aslýnda yanlýþ ve özünde son derece 
tiksindirici olan Herzen'in dünyevî aklý ve 
kuþkuculuðunun önünde diz çökmeyi 
reddetse de onun engin yeteneklerine 
içtenlikle saygý duyardý. Kolokol‘un, sonsuz 
güç kaybýna uðradýðýnýn, Herzen’den bile 
daha az farkýndaydı. Müzmin iyimserliðiyle, 
hâlâ Kolokol‘un devrimin çýkarlarýna etkide 
bulunabileceðine inanýyordu. Ama Herzen 
konusunda ilüzyona sahip deðildi.   

 
Herzen (diye yazýyordu o sýrada), Avrupa 
kamuoyunun önünde, Rus davasýný mükemmelen 
temsil etmiþtir ve etmeye devam etmektedir. Fakat 
içe yönelik politika sorunlarýnda müzmin bir 
kuþkucudur ve  bunlar, yalnýz cesaret kýrýcý olmakla 
kalmayýp moral bozucu da olmaktadýr. Yazarlýk 
dehasýnda en önde gelir ve iþini yürütmesine 
yarayan tüm yetenekler onda birleþmiþtir. Rusya'ya 
özgürlük geldiðinde ya da bu yönde bir geliþme 
olduðunda, hiç kuþku yok ki, güçlü bir gazeteci, 
belki bir hatip, bir devlet adamý, hatta bir yönetici 
olacaktýr. Fakat onda kesinlikle devrimci liderlerin 
özellikleri yoktur. 
 

Bu sözler, Herzen'in gerçek 
yeteneklerinin, olduðundan daha parlak bir 
tanýmýdýr ve Herzen'in yazýlarýnda görülen 
herhangi bir Bakunin portresinden oldukça 
farklý bir yaklaþýmý yansýtýr.
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Bakuninler Londra'ya geldiklerinde, 
Herzen, kýzlarýný ziyaret etmek üzere 
Ýtalya'ya gitmiþ bulunuyordu. Yokluðu, 
hesaplaþmayý erteledi ve tansiyonu 
yatýþtýrdý. Kibar, samimi ve etkilenen bir 
karaktere sahip olan Ogarev, hikâyenin 
Bakunin versiyonunu sempatik bir havada 
dinledi. Para konularýnda, Bakunin'in paraya 
en ufak bir önem vermeyen tutumunu 
paylaþýrdý her zaman. Bu iki eski arkadaþ 
arasýnda ciddi sürtüþmeler olabileceði 
düþünülemezdi bile. Şaşa'yla kavgaya 
gelince, Ogarev, Herzen'in gerçekten de 
"hanedan" önyargýsýyla hareket ettiðini ve 
Şaşa'nýn, kabalýðý nedeniyle yaþlý adamdan 
özür dilemesi gerektiðini düþündü. Politika 
alanýnda ise, yöntem ve taktik konularýnda 
küçük farklýlýklar olduðuna kuþku yoktu. 
Fakat, özgürlük davasýna ömür boyu birlikte 
adanmanýn yanýnda bunlarýn ne önemi 
olabilirdi? Kiþisel baðlýlýklarý bir yana 
koyarsak, Ogarev, mizaç ve eðilim olarak, 
Herzen'in açýk görüþlülüðü ve hesaplý 
ihtiyatlýlýðýndansa, Bakunin'in tutkulu 
içgüdülerine daha yakýndý. Geçmiþte olanlar 
unutulmalý ve kutsal dava için birlikte 
çalýþmaya devam edilmeliydi. Bakunin'le 
"baðlarýn kesilmesi" yalnýzca onlarý zayýflatýr 
ve ortak düþmaný sevindirirdi. Ogarev, 
Herzen'e, dilek ve serzeniþ karýþýmý bir 
mektup yazarak Bakunin'in tarafýna nasýl 
kazanýldýðýný anlattý.
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Altý hafta kaldýktan sonra, 1863 
Kasým'ýnýn sonuna doðru, Bakuninler, 
Brüksel ve Paris'e gitmek üzere Londra'dan 
ayrýldýlar. Aralýk'ýn ilk haftasýnda, Paris'te, 
Bakunin ile Herzen arasýnda uzun süredir 
ertelenen buluþma gerçekleþti. Bu 
buluþmanýn arifesinde, Herzen, "Bakunin'le 
buluþtuðumda" diye yazýyordu, "fevkâlade 
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tatsýz þeyler olacaðýný sanýyorum; çünkü 
yalandan nefret ediyorum." Fakat dýþ 
görünüþ olarak karþýlaþma, ne olursa olsun, 
beklenenden daha iyi geçti. Her iki taraf da 
sýkýcý konulara girmemeye özen gösterdi. 
Herzen, "özel konulara" giremeyecek kadar 
yorgun ve çekingendi. Politik konularda, 
Bakunin'i, "son derece barýþçý bir tutum 
içinde ve bir skandal çýkartmamaya kararlý" 
görmüþtü. O sýralar Bakunin enerji ve 
cesaret doluydu. Yanlýþ yaptýðýný ve 
baþkalarýnýn kendisinden daha akýllý 
olduðunu kabul etmekten asla korkmazdý. 
Bu cömertçe nitelikten yoksun olan Herzen, 
onun bu aklýselimi karþýsýnda þaþýrýr kalýrdý. 
Bu durum yakýnda sona erecekti. Ama bu, 
iki eski arkadaþýn, görüldüðü kadarýyla 
saðlam bir yakýnlýk içinde olmalarýný 
saðlamýþtýr. Bakunin belki de, bu buluþmada 
tam ve samimi bir uzlaþma olacaðýna 
inanmýþtý. Fakat Herzen, öyle kolayca 
affedemez ya da unutamazdý. Herzen'in 
meslek hayatý sona ermiþti. Ýhtiyatlýlýðý ve 
saðduyusu, onu verimsiz bir alana 
sýkýþtýrýrken, diðer yandan da reaksiyonun 
ve devrimin çifte baskýsý söz konusuydu. 
Bakunin'in boyun eðmez gözüpekliði ve 
sonsuz gençliði, onu hâlâ dalganýn tepesinde 
ileriye doðru taþýyordu. Herzen, kendi 
düzenli yeteneklerinin bu devasa, disiplinsiz 
güç tarafýndan gölgede býrakýldýðýnýn ve 
kendisini cüceleþtirdiðinin farkýndaydý. 
Yirmi beþ yýl önce, günlüðünde Bakunin'in 
isminin karþýsýna, "deðersiz karakter" 
notunu düþmüþtü; þimdi ise, bir kere daha, 
Bakunin'in tüm düþmanlarýnýn öylesine 
kolayca kullandýklarý bu göz kamaþtýrýcý 
kusurlar üzerine düþünme tavizinde 
bulunuyordu. Ýki adam arasýndaki iliþki bir 
daha asla yakýnlýða dönüþemedi. Herzen, 
Bakunin'le bundan sonraki iliþkilerini, iki 
yýllýk deneyin yol açtýðý, yarý hor görme, yarý 



kýskançlýktan oluþan kýzgýnlýk ruh halini 
terk etmeden sürdürdü.
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s. 314 
 
 
Görüþmeden bir gün sonra Herzen 

Londra'ya döndü; birkaç gün sonra da 
Bakuninler güneye hareket ettiler. 
Cenevre'de kýsa süre kaldýktan sonra, Noel'i, 
Toprak ve Özgürlük'ün eski elebaþýlarýndan 
Slepstov'la birlikte Vevey'de geçirdiler. Fakat 
Slepstov'un "sinir bozukluðu neredeyse 
deliliðin sýnýrýna" gelmiþti ve onu kendine 
getirmek için "baþýna kovalarca soðuk su 
dökmek" gerekiyordu. Bakunin, Vevey'den, 
eski arkadaþlarý Vogt'larý görmek için Bern'e 
bir yolculuk yaptý. Ýsviçre'de, yirmi yýl önce 
birbirlerine veda ettikleri Louisa Vogt, onun 
boynuna atýldý ve büyük bir özlemle baðrýna 
bastý. En büyük oðullarý Karl'ýn, 
"Napolyon'un yýldýzýna sarsýlmaz bir inanca" 
kapýldýðýný gördü. Fakat bütün aileyi 
Polonya davasýna kazandý ve kadýnlar, baský 
altýndaki Polonyalýlar için para toplamak 
üzere bir komite kurdular. 

11 Ocak 1864 günü, Bakuninler, Ýtalya 
sýnýrýný geçtiler.
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      Floransa  
 
 
 
 
Bakunin, Ýtalya'ya, Ýtalyan 

milliyetçiliðinin ateþli bir taraftarý olarak 
gelmiþti. Turin'de kýsa bir konaklamadan 
sonra, Mihail ve Antonia, Garibaldi'nin 
Kuzey Ýtalya'daki baþ temsilcisi Bertani 
tarafýndan, Cenova'da kabul edildiler; Ýtalyan 
topraklarýndaki ilk görevleri, Ýtalyan 
özgürlüðünün - þimdi hemen hemen bir 
efsane haline gelmiþ bulunan - temsilcisinin 
ve inançlý taraftarlarýnýn bir koloni halinde 
yaþadýklarý Caprera'yý ziyaret etmek oldu.  

Caprera'yý ziyaret, kýsa ömürlü, ama 
karakteristik bir kültün zirvesiydi. Kýsa bir 
an için de olsa, Garibaldi, Bakunin'in ideal 
devrimci kahramanýnýn rolünü yerine 
getirebilecekmiþ gibi görünmüþtü. 1849'un 
parlak günlerinde, Garibaldi, bizzat Roma'da 
cumhuriyetçi ölçüleri yerleþtirmiþ, bu þehri 
yozlaþmýþ din adamlarýnýn ve Fransýz paralý 
askerlerinin temsil ettiði reaksiyona karþý 
günlerce elinde tutmuþtu. Bakunin, 1860'da, 
Sibirya'dan, Güney Ýtalya'yý  kurtaran ve 
reaksiyoner bir hanedaný alaþaðý eden 
Binlerin Yürüyüþünü büyük bir dikkatle 
izlemiþti. Garibaldi'nin baþarýlarýndan o 
güne kalan, yalnýzca bir cumhuriyet kurmak 
deðil, ayný zamanda bir monarþiyi 
geliþtirmekti. Fakat bizzat Bakunin de 
popüler bir monarþi fikriyle oynamýþ ve 
amacýna uygun olarak ödün vermiþti. 



Garibaldi'nin Avusturya'ya zarar vermesi ve 
Ýtalya'nýn kurtarýcýsý olmasý yeterliydi. 
Slavlarýn kurtuluþu, Avusturya'dan 
kopmalarý ve sosyal devrim davasý, 
Bakunin'in bilinçaltýnda hâlâ içiçeydi. Bu 
hedeflerden birine hizmet eden birisi, 
kaçýnýlmaz olarak diðerlerini de desteklemiþ 
oluyordu.  

 
 
s. 316 
 
 
Lider, Caprera'ya çekilerek romansýn her 

türlüsüne yatýrým yapmýþ oluyordu. Turin'de 
Antonia neredeyse soðuktan ölmek üzereydi. 
Caprera'da iklim, Ocak'ýn sonunda, bir Rus 
yazýndan farksýzdý. Bakuninlerin adaya 
geçiþleri sýrasýnda, yanlarýnda biri erkek, 
üçü kadýn dört Ýngiliz hacýsý daha vardý. 
Aspromonte'de aldýðý yaradan dolayý hafifçe 
topallayan Garibaldi, onlarý, zeytin, üzüm ve 
Güneyin meyva aðaçlarýyla çevrili basit taþ 
evinde karþýladý. Burada genç bir köylü 
kadýný olan karýsýyla (bir ingiliz kadýnýnýn 
tahammül edemeyeceði ölçüde mütehakkim 
davranýyordu ona), iki oðlu, politik sekreteri 
ve on iki gözüpek, sadýk adamýyla birlikte 
yaþýyordu. Üzerlerinde keten pantolonlarý ve 
kýrmýzý gömlekleriyle tarlada çalýþan ya da 
deðirmende tahýl öðüten veya kayalýklarda 
"pitoresk bir havada"  dinlenen insanlarýn 
oluþturduðu bu küçük cemaattaki hayat 
Bakunin'e "bir demokratik sosyal 
cumhuriyet"in prototipi gibi göründü ve ona 
(ondokuzuncu yüzyýlýn zihinlerinde 
romantizmin ölmesi zordu) Byron'un 
Corsair'indeki Pirate Adasýný hatýrlattý. 
Bakunin, ev sahibinin duruþunda, "derin, 
gizli bir keder" keþfetti. Garibaldi 
ziyaretçisine, hayattan usandýðýný, hayatını 
ülkesi ve "tüm halkýn özgürlüðü" için seve 
seve feda edebileceðini söyledi. Ýsyancýlara 



yardým etmek üzere Polonya'ya gitmeyi 
düþünmüþtü, ama onlardan aldýðý mesajda, 
orada kalmasýnýn daha yararlý olacaðý 
belirtiliyordu. Bakunin de tamamen ayný 
deneylere sahipti;  bu ortak anýlar onun için, 
aralarýndaki doðal baðlardan bile daha fazla 
ikna edici olmuþtu. Üç günlük ziyaret bitip 
Bakuninler anakaraya geri dönünce, Mihail 
kendisine "Ýtalya'ya aþýk olduðunu" itiraf etti 
ve karýsýna, bir ay içinde Ýtalyanca 
konuþacaðýna söz verdi.
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Floransa'ya yerleþtiler. Bu seçim, 
Bakunin'in ruh halini gösterir. Yeni 
Ýtalya'nýn geçici baþkentine oldukça yakýn 
olmakla birlikte, Floransa hiçbir zaman 
önemli bir politik merkez olmamýþtýr. Ýþçi 
sýnýfý nüfusu az ve örgütsüzdü, şehir, 
devrimci entrika ve propagandadan 
habersizdi. Floransa'da esas olarak italyan 
burjuvazisi ile ucuz, sakin ve pitoresk bir 
çevre arayan yabancýlar kolonisi yaþýyordu. 
Bakunin burada bir yýldan fazla kalıp, aylak 
ve gerginlikten uzak bir hayat yaþadý.  

 
 
s. 317 
 
Floransa'daki Rus turist ve 

yerleþimcilerin anýlarý, bu dönem içinde 
Bakunin'in hayat ve kiþiliðindeki bazý önemli  
noktalara ýþýk tutmaktadýr. Onun nefes 
darlýðýný ve "hayal edilemeyecek iþtahýný" 
kayda geçen ünlü ressam Gué, onu "niçin ve 
nereye olduðunu bilmeden rüzgârla 
sürüklenen, yelkensiz, dümensiz büyük bir 
gemiye" benzetmektedir. Üniversitede 
Tacitus üzerine bir tez yazan Modestov adlý 
bir genç, Bakunin'in, "her eðitimli insanýn 
devrimci olmasýný beklediðini" görünce þok 
olmuþtur. Politik fikirleri dolayýsýyla 
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Rusya'dan kaçmýþ ve Garibaldi lejyonunda 
savaþmýþ genç bir bilimadamý olan 
Mechnikov, Bakuninlerin Salý akþamlarý 
dostlarýný davet ettikleri "Evin" canlý ve 
alaycý bir tasvirini býrakmýþtýr. 
Oturma odasý, son derece yüksek bir burjuva 
zevkine göre düzenlenmiþti. Hem pitoresk bir 
görüntüyü, hem de iðrenç derecede kirli bir ortamý 
bir araya getirmeyi baþarabilmiþ, siyah redinkotu 
içindeki bu müthiþ devrimci, gayet sakin oturmuþ, 
Antonia ile dama oynuyordu... Saçlarý aðarmýþ, 
uysal görünüþlü yaþlý bir adam piyanonun baþýnda, 
kuþ gibi ince bir sesle ve güçlü Alman aksanýyla 
þarký söylüyordu: 
 
       Allons, enfants de la badrie 
       Le Chour de cloire est arrifé... 

 
Ve meydan okuyan devrimci ilâhi onun 
dudaklarýnda tatlý, duygusal bir þarký halini 
alýyordu.  
 
Þu anlaþýlýyordu ki, bu þarkýcý Alman deðil, 
Ýsveçliydi, bir çeþit gizli baðlantýlar, gizli iliþkiler ya 
da devrime iliþkin bir þeyler yapmak için burada 
bulunuyordu.  

 
Yavaþ yavaþ konuklar gelmeye baþladý. Giyimin, 
simalarýn, ýrklarýn, dillerin ve sýnýf aidiyetlerinin 
böyle bir karýþýmý görülmemiþtir!  Gediklilerin 
dýþýnda, o "akþam"ýn akýþý içinde ayný simayý iki kere 
görmeniz neredeyse mümkün deðildi.  
Bizzat Bakunin de onlarýn arasýndadýr ve size bu 
kiþilerin Antonia'nýn konuklarý olduklarýný ya da þu 
kiþinin kesinlikle kuþkulu, yasak bazý giriþimlerin 
baþarýsý adýna burada bulunduðu izah edilir. Ertesi 
hafta geçen haftaki bu büyük adama iliþkin tek bir 
kelime bile iþitmezsiniz. Eðer o yalnýzca ortadan 
kaybolduysa þanslýdýr; bu ortadan kayboluþlar 
genellikle þu ya da bu ölçüde açýk skandallarla 
sonuçlanýr.  

 
Bu toplantýlara katýlanların yalnýzca 

birkaçý anýlmaya deðerdir. Üniversite 
eðitimi yapmak üzere Floransa'ya gelen Şaşa 
Herzen, geniþ yürekli Mihail'le barýþýp -
babasýnýn bazý uyarýlarýyla birlikte - 



Bakunin'in evinin sürekli ziyaretçilerinden 
olmuþtu. Fakat Şaşa'nýn politikaya ilgisi, 
kiþisel gururun ötesinde daha saðlam bir 
temele dayanýyor deðildi; bu dönemden 
sonra devrim onun hayatýnda herhangi bir 
role sahip olmamýþtý. Kossuth'un ünlü 
yardýmcýsý Pulski'nin varlýðý Bakunin'in 
Macar ulusal arzularýna verdiði eski desteði 
anýmsatýyordu, Macarlar, Bakunin'in 
devrimci tutkularýna hiçbir zaman sempati 
göstermemiþ olsalar da. Varnhagen von 
Ense'nin yeðeni Ludmilla Assing, ilerici 
politik düþünceye olan geleneksel ilgiyi 
sürdürüyordu. Fakat onun çabalarý o sýrada 
Bakunin'in çevresinde yer alan Gianelli adlý 
bir Ýtalyan gencinin üzerinde yoðunlaþmýþtý. 
Bakunin, devrime nasýl direnemezse, 
çöpçatanlýða da direnemezdi ki, bu gönül 
iliþkisine gösterdiði aktif ilgiyi 
gözleyenlerden bazýlarýnýn öfkesini üstüne 
çekmişti.
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s. 318 
 
 
Bakunin, fasýlalarla ve yarý gönüllü 

olarak devrimle alýþ veriþini sürdürüyordu. 
Herzen'in Kolokol’unu ve onun bastýðý diðer 
Rusça yayýnlarý, Galatz ya da Konstantinopol 
yoluyla Rusya'ya gizlice sokacak Ýtalyan 
aracýlar bulma görevini sürdürmeye 
yoðunlaþmýþtý; bu hizmeti, kuþkusuz onu, 
Herzen'den 600 frank borç istemekte 
cesaretlendirmiþti - Herzen, bunun yalnýzca 
200'ünü vermeyi kabul etmiþti. Fakat, öyle 
gözüküyor ki, Bakunin'in, 1864 yazýndaki 
baþta gelen aktif uðraþý Farmasonluða olan 
ilgisini yenilemekti. Ekmek ticareti yapan ve 

                                        
330 Gué, Severnyi Vestnik (Mart 1894), s. 235; 
Modestov, Istoricheski Vestnik (Aralýk 1883), s. 
122; Mechnikov, age. (Mart 1897), ss. 807-34; Pisma 
Bakunina, Ed. Dragomanov, s. 153.  



Floransa'da Mazzinici partinin lideri olan 
Dolfi, Mason Locasýnýn Grand Master'ýydý*. 
Masonlarýn gizlilik ve ritüellerine göre 
Bakunin'e iliþkin beklentileri sürüyordu. 
Bakunin de, uzun süredir uykuda olan 
üyeliðini sürdürüyordu; ertesi yýl 
Floransa'dan ayrýldýðýnda, yanýnda, 
Floransa'daki "Ýskoç Locasý Büyük 
kurulu"ndan, Ýtalya'daki "en yüksek 
organlarýna ve tüm biraderlere" bir tavsiye 
mektubu taþýyordu. Bu ilüzyon çok uzun 
ömürlü olmadý. Ýki yýl sonra, Herzen'e, 
Masonluðun, "bir pasaport ya da maske 
olarak iþe yaradýðýný", fakat "þarabýn verdiði 
teselliden daha iyi bir þey olarak 
görülemeyeceðini, hatta belki daha da kötü 
olduðunu" yazýyordu. Ne var ki, sonraki bu 
geri çekilme, daha önceki ilgisinin 
samimiyetsizliðini göstermez. 1864'de 
Bakunin, ayný kýrklardaki gibi, Masonluðu 
devrimin dayanaðý olarak görmeye hazýrdý 
ve ondan önemli ölçüde etkilenmekteydi.
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s. 319 
 
 
Floransa'da kalmaya gelmeden önce, 

Bakunin, din konusundaki tavrýný izah 
etmeyi gerekli görmemiþti. Gençliðinde, 
Ortodoks Kilisesini teoride ve pratikte 
terketmiþti. Hristiyanlýða karþý düþmanca 
bir tutumu vardý; "var olan dinlerden 
hiçbirine inanmamakla" birlikte, dinin 
"hepimiz için gerekli olduðu" konusundaki 
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tutumunu ýsrarla sürdürüyordu. Sürekli 
olarak Tanrýya inandýðýný söylüyordu. Bir 
seferinde, "devrimin Tanrýsýný aradýðýný" 
söylemiþti. Zaman zaman, dinsel müziðe 
olan sevgisinden söz ettiði de oluyordu. 
Londra'da, 1862 Mayýs'ýnda, mehtaplý bir 
akþam vakti, Turgenyev'le sokaklarý 
arþýnlarlarken, "eski moda bir romantik ruh 
hali" içinde, Tanrýya olan kiþisel inancýný 
ileri sürmüþ, Herzen'in inançsýzlýðýný 
eleþtirmiþti. Caprera'yý ziyaret ettiðinde, 
Garibaldi'nin, "Tanrýya ve insanýn tarihi 
misyonuna" olan inancýndan memnuniyetle 
söz ediyordu. Fakat þimdi, Masonik etkiler 
altýndaki düþüncesi kesinlikle din karþýtý bir 
seyir içindeydi. Katolik ülkelerde ve 
çoðunlukla Ýtalya'da, Masonlar, Kilise 
tarafýndan uzun süredir yasaklanıp baský 
altýnda tutuluyorlardý; doðal bir tepki olarak 
Masonluk, din adamlarý sýnýfýna karþý bir 
tutum içine girmiþti ve dogmatik derecede 
ateistti. Bakunin'in Masonik döneminin 
baþta gelen ürünü, ilk kez þu ünlü formülü 
telaffuz ettiði bir makalesidir (muhtemelen 
yayýmlanmak niyetiyle yazýlmamýþtýr): 

  
Tanrý varsa, insan köledir. Ýnsan özgürse, Tanrý 
yoktur. Bu dilemmadan kim kaçabilir! 

 
Bu makale, kiþisel bir Tanrýnýn mantýkla 

uyuþmazlýðý ve "evrenin yaratýcýsý" kültünün 
insanlýk kültüyle yer deðiþtireceðine iliþkin 
inancý açýklayan Bir Farmason'un Ýlmühali 
konusundaki bir taslakla sona ermektedir.  

Bu, Bakunin'in yaþamýnda önemli bir 
andý. Elli yaþýndayken, ilk kez, inançlý ve 
ateþli bir ateist olmuþtu. Bundan böyle 
ateizm, tüm politik programlarýnýn baþ 
figürü olacaktý.
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s. 320 
 
 

      *     *      * 
 
 
Bakunin, devrimci çeþninin bu kadar 

zayýf olduðu ve kendisinin önde gelen bir rol 
oynamadýðý böylesi bir örgütte uzun süre 
kalamazdý. O yaz sona ermeden, 
Farmasonluk tarafýndan belirlenen aktif 
olmayan bir hayata karþý gittikçe daha 
büyük bir sabýrsýzlýk göstermeye baþlamýþtý. 
Ýsveç'ten aldýðý gecikmiþ mektuplar - 
Petersburg'la gizli baðlantý kuran 
Danimarkalý kitapçý Strube'den ve Finliler 
arasýnda baþ temsilci olarak sivrilmeyi 
baþarmýþ Folkstrue diye bilinen kiþiden - 
onu geçen yýl dramatik zaferler elde ettiði, 
daha az ölçüde dramatik baþarýsýzlýklar 
yaþadýðý ülkeyi yeniden ziyaret etmeye 
kýþkýrttý. Umduðu baþarýyý elde edip 
edemeyeceði net deðildi. Polonya isyaný 
tarihe mal olmuþtu. Toprak ve Özgürlük 
daðýlýp gitmiþti. Rusya'da reaksiyon daha da 
güçlenmiþti ve propaganda yapmak her 
zamankinden daha zordu. Ama Bakunin'in 
korkusu yoktu. 1 Mayýs 1864'de, hâlâ 
Stockholm'de bulunan Demontowich'e 
yazarak, geliþinin yaklaþtýðýný haber veriyor 
ve eski arkadaþlarýnýn "kardeþçe 
yardýmlarý"na olan "kardeþçe güveni"ni ifade 
ediyordu. 6 Eylül'de Stockholm'e vasýl 
oldu.
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  Bakunin'in, ciddi bir malî teþvik ya da 
beklenti olmaksýzýn böyle pahalý bir 
yolculuðun altýndan kalkamayacaðý tahmin 
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edilebilir. Stockholm'den Premukhino'daki 
erkek kardeþlerine yazdýðý mektupta,  
"iþlerinin yolunda olduðunu", çünkü Ýsveçli 
editörün, makale ve haber yazmasý 
karþýlýðýnda yýlda 4000 frank teklif ettiðini 
belirtmektedir. Gerçi bu çarpýcý açýklamanýn, 
"baþ belâsý" borçlarý kapatmak için acil bir 
1000 ruble talep etmek amacýyla uzatýlmýþ 
bir yem olduðu açýktýr; Aralýk 1864'de 
Floransa'dan, Ýsveç basýnýna haber yazarak 
haftada 100 frank ve "bazen daha da fazla" 
kazandýðýný yazsa da, bütün bu dönemde 
imzasýný taþýyan tek makale yayýmlanmýþtýr 
Aftonbladet'de. Bakunin'in, çeþitli Ýsveç 
gazetelerine böyle bir hizmet önerdiðini ve 
önceden avans aldýðýný tahmin etmek zor 
deðildir. Öyle olsa bile, vadedilen makaleler 
yazýlmamýþ ya da yayýmlanmamýþtýr. Bu 
ikinci ziyaret verimli de geçmemiþtir. 
Kraliyet tarafýndan kabul edilme ya da 
þerefine verilmiþ ziyafetler ve kamuya 
yönelik konuþmalar söz konusu deðildir; 
eðer Bakunin, Ýsveç'i bir kere daha Rusya'ya 
yönelik propaganda için üs olarak 
kullanmaya kalkýþtýysa, hayal kýrýklýðýna 
uðramýþ olmalýdýr. 1864 Ekim'inin ortalarýna 
doðru Bakunin, Stokholm'dan son kez sessiz 
sedasýz ayrýlmýþtýr.
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s. 321 
 
 
Ýtalya'ya dönerken Londra'da iki hafta 

geçirdi - kenti son ziyaretiydi bu. Eski 
günlere göre "daha huzurlu bulduðu" 
Herzen'i ziyaret etti; gardrobunu 
zenginleþtirmek için bir terziye gitti. Terzi, 
Marx'ýn yakýn arkadaþý ve Komünist Liginin 
eski bir üyesi olan Lessner adlý bir Almandý. 
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Lessner, Marx'ý yeni müþterisi hakkýnda 
bilgilendirdi. Bu ad, birçok anýyý 
canlandýrmýþtý. Bakunin’in Peddington 
Green'de yaþadığı dönemde onları 
birbirinden uzak tutan karþýlýklý 
güvensizliðe raðmen, Marx, en son on altý 
yýl önce gördüðü bu azýlý devrimciyi biraz 
olsun merak etti. Uluslararasý Ýþçi Birliði'nin 
(tarihte Birinci Enternasyonal olarak bilinir) 
açýlýþ toplantýsý yapýlalý daha bir ay olmuþtu; 
Marx, Birliðin açýlýþ manifestosunu ve 
kurallarýný halen hazýrlamakta olan 
komitenin üyesiydi. Belki Marx, Bakunin'in 
yeni örgütün amaçlarý için uygun bir þeyler 
yapabileceðini de düþünmüþ olabilir. Belki, 
Bakunin'le Herzen'in arasýndaki ayrýlýðý 
biliyordu ve Bakunin'in þimdi kendi etkisine 
daha açýk hale gelmiþ olabileceðini 
düþünmüþ olabilir. Her ne hal ise, Bakunin'e 
mektup yazarak, ertesi gün ziyaretine 
gelmesini istedi. Yanýt olumluydu ve 
Bakunin'in Floransa'ya hareketinden bir gün 
önce, 3 Kasým 1864'de görüþme gerçekleþti. 

Bu buluþma - bu, Mihail Bakunin ve Karl 
Marx'ýn yüz yüze son görüþmeleridir - 
yýllarca sonra, bu iki önde gelen liderin ve 
onlarýn taraftarlarýnýn sert çatýþmalarýnýn 
konusu olmuþtur. Önyargý bulutlarýnýn 
konuyu gölgelediði, yýllar sonra yazýlmýþ 
günümüze kalan  anlatýmý vardýr bu 
buluþmanýn. Ancak olayýn tek doðru 
denebilecek anlatýmýný içeren belge, Marx'ýn, 
görüþmenin ertesi günü Engels'e yazdýðý 
mektuptur. Kýsa ve sýkýcý olan bu belge, 
Bakunin'in hemen hemen eþsiz, tuhaf ve 
mantýk dýþý büyüleyiciliðinin, etkilenmekten 
anormal derecede uzak Marx'ýn üzerinde bile 
etki yapabildiðini göstermektedir. "Þunu 
belirtmeliyim ki" demektedir Marx, "ondan 
çok hoþlandým - öncesinden çok daha iyiydi." 
"On altý yýl sonra gerilemeyip, tersine 
ilerlediðini gördüðüm çok az insandan biri." 
Sohbet doðal olarak geçmiþin anýlarýna 



yoðunlaþmýþtý. Marx, duygulu bir havada, 
"Urquhartite iftirasýndan" söz etti. Bakunin'e 
karþý ilk kez Neue Rheinische Zeitung'da 
yayýmlanan o saçma suçlama, þimdi, Francis 
Marx'ýn ve Free Press'in son zamanlardaki 
giriþimleri sayesinde, o þeytani 
Urquhartite'leri açýða çýkartmýþtý. Bir önceki 
yýlýn Polonya ayaklanmasýndan konuþtular. 
Bakunin, baþarýsýzlýðýn, Polonya 
aristokrasisinin "köylü sosyalizmi"ni ilân 
etmeyi reddetmesinden doðduðunu belirtti. 
O, "artýk Polonya ayaklanmasýnýn çöktüðü 
koþullarda, sosyalist harekette yer alacaðýný" 
açýkladý. Hepsi bu kadar. Görüþme birkaç 
kiþisel övgü ve iyi dilekle sona erdi. 

 
 
s. 322 
 
 
Bu belgenin en ilginç yaný, ayný 

mektubun baþlarýnda Marx'ýn enine boyuna 
tartýþtýðý I. Enternasyonal'den hiç söz 
edilmemesidir. Marx tarafýndan beþ yýl sonra 
kaleme alýnan bu görüþmeye iliþkin 
anlatýmda bu ihmal büyük ölçüde 
giderilmektedir. Bu daha sonraki versiyona 
göre, görüþme sýrasýnda Marx, Bakunin'i 
Enternasyonal'e almýþ ve Bakunin, 
"Enternasyonal için bütün gücüyle 
çalýþacaðýna söz vermiþ"tir. Fakat bu 
versiyon, Bakunin'in Enternasyonal'e 
yükümlülüklerine vurgu yaparak, onun 
Enternasyonal'e daha sonraki saldýrýlarýný 
büyük bir günah haline getirmek üzere 
düzenlendiði izlenimini verdiði için ciddi 
kuþkular uyandýracak niteliktedir. Engels'e 
yazýlmýþ mektubun bu konudaki sessizliði 
karþýsýnda, Bakunin'in topluluða "kabul 
edildiði"ne inanmak oldukça zordur; 
nitekim, Bakunin, 1868 yazýnda 
Enternasyonal'e üye olduðunda, hiç kimse 
çýkýp, kendisinin yaklaþýk dört yýldýr zaten 



Enternasyonal'e üye olduðunu 
söylememiþtir. Bakunin, kendi anlatýmýnda 
kabul ettiði üzere, Marx tarafýndan yazýlan 
açýlýþ manifestosunu okumuþ ve hayran 
kalmýþ, yeni fikirlere duyduðu geleneksel 
coþkuyla sempatisini ifade edip yardýmlarýný 
sunmuþtur. Bu yardýmýn doðasý üzerine 
yanlýþ anlamalar ortaya çýkmýþtýr. Düzeni ve 
kesinliði seven Marx, sorgulamasýz baðlýlýk 
ve itaate gelmeyen herhangi bir kimseyle 
iþbirliði için uygun birisi deðildi. Kesinlikle 
disipline gelmeyen Bakunin ise, liderlik 
yapabilir, ama asla takipçi olmazdý. 
Enternasyonal'e yardýmcý olacaktý, fakat bu 
yardým kendi tarzýnda ve ona zevk veren bir 
biçimde yapýlacaktý.
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s. 323 
 
 
3 Kasým 1864 tarihli görüþme, neyse ki, 

bu mizaç farklýlýklarýný ortaya koymak 
açýsýndan çok kýsaydý. Görüþmeden, ikisi de 
birbirinden memnun ve her biri bu iliþkide 
zýmnen hakim bir rol oynayacaklarý 
umuduyla ayrýldýlar. Floransa'ya dönen 
Bakunin, üç aydan kýsa bir zaman içinde, 
Marx'tan üç mektup aldý, Marx ona açýlýþ 
manifestosunun kopyalarýný gönderdi, bu 
kopyalardan birini Garibaldi'ye yollamasýný 
ve manifestonun Ýtalyancaya çevrilmesini 
saðlamasýný rica etti. Bakunin'in, 7 þubat 
1865 tarihli yanýtý elimizdedir. Marx'a, 
carissimo amico diye hitap etmekte, 
kendisine teslim edilen görevi zevkle kabul 
ettiðini belirtmekte ve Ýtalyanlarýn, her türlü 
devrimci faaliyeti frenleyen miskinlik ve 
geriliklerine duyduðu tiksintiyi ifade 
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etmektedir. "Yalnýz sosyalizmin ýsrarlý, 
enerjik ve tutkulu propagandasý" diyordu, 
"bu ülkede özgürlüðü ve hayatý restore 
edebilir." Mektubunun sonunda Marx'ýn 
karýsýnýn ve kýzlarýnýn ellerini öpmekte ve 
birbirlerine aile fotoðraflarýný yollamayý 
önermektedir. Bundan sonra 
mektuplaþmanýn tavsadýðý görülmektedir; 
sonraki dört yýldan fazla bir zaman boyunca 
geleceðin rakipleri arasýnda doðrudan bir 
iliþki gözlenmemektedir. Fakat Marx, bir 
zaman için, Bakunin'in, Mazzini'nin 
Ýtalya'daki pozisyonunu zayýflatabileceði ve 
Enternasyonal'e "bazý dinamik Ýtalyanlarý" 
katabileceði umudunu sürdürmüþtür.
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           *       *      * 
 
 
Bakunin'le Marx arasýndaki meþhur 

görüþmede tartýþýlmayan birçok konudan 
biri de devrimci örgütün gizliliði ve açýklýðý 
sorunudur. Herzen gibi Marx da ömrü 
boyunca açýklýða inanmýþtý. Bakunin ise, 
1849'dan beri, ciddi bir devrimci çalýþmanýn 
gizliliðinin gerekliliðine köklü bir þekilde 
inanmaktaydı. Londra'dan Floransa'ya geri 
dönerken Paris'te konaklamýþ, burada (bizim 
belgelerimizin gösterdiði kadarýyla ilk defa) 
gizli bir devrimci "Kardeþlik"in kurulmasý 
için temaslarda bulunmuþtu. Bu adýmý 
atarken Marx'la görüþmesinden ya da yeni 
kurulan Enternasyonal’e yardým etme 
isteðinden ne kadar etkilendiði bir faraziye 
olarak kalacaktýr. Bakunin'in Floransa'ya 
dönmesi üzerine, Kardeþlik, onun yerel 
taraftarlarýnýn grubu olarak þekillenmeye 
baþladý. Fakat "kardeþler"den herhangi 
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birinin Kardeþlik'le Enternasyonal 
arasýndaki baðlantýnýn farkýnda olduðuna ya 
da hatta Enternasyonal'in adýný duyduðuna 
iliþkin herhangi bir delil yoktur. Mihail 
Bakunin tarafýndan kurulan herhangi bir 
topluluðun üyelerinin, onun kendi 
otoritesinden baþka bir otoriteyi tanýmaya 
teþvik edilmeleri de pek muhtemel 
görünmemektedir. 

 
 
s. 324 
 
 
Kayýtlarýn yetersizliði ve Bakunin'in 

sonraki anlatýmlarýnýn güvenilmezliði, 
Kardeþlik'in farzedilen iþlevleri ve amaçlarý 
hakkýnda herhangi bir netliði olanaksýz 
kýlmaktadýr. Sonradan sýk sýk, daha sonraki 
yýllarda baþkanlýðýný yaptýðý gizli 
topluluklarýn, 1864'deki Floransalı 
Kardeþlik'inin bir uzantýsýndan baþka bir þey 
olmadýðýný söylemiþtir. Bu topluluk esas 
olarak ve özellikle, küskün Ýtalyan 
entellektüellerinden oluþmuþtur. 
Merchnikov, "kardeþleri", iðneleyici 
terimlerle, "tecessüslerine kapýlmýþ, iþsiz 
güçsüz adamlar, eðer Bakunin'in nerede 
ortaya çýkarsa bulandýrdýðý karýþýklýk 
sularýnda balýk yakalamak isteyen kuþkulu 
bir tutkuya sahip deðillerse... emekliye 
ayrýlmýþ Garibaldici gönüllüler, 
mahkemelerde çok az pratik yapmýþ, en 
renkli tipteki avukatlar" olarak 
tanýmlamaktadýr. Fakat bu geliþmelerin en 
çok ayrýntýya sahip tanýðý, Bakunin'in 
Pulks'un evinde bir akþam tesadüfen 
karþýlaþtýðý Gubernatis adlý profesördür. 
Daha tanýþmadan önce, Bakunin’in, 
kendisini "bakýþlarýyla büyülemeye 
çalýþtýðýný" tespit etmiþtir. Gubernatis, 
coþkulu ve çabuk etkilenebilen birisiydi; 
anlatýmý, açýkça karakterine iliþkin belirgin 



bir naifliðin izlerini taþýmaktadýr. Fakat 
Bakunin'in oynadýðý rol kesinlikle daha az 
naifçe deðildir. 

 
Bakunin yerinden kalktý, bana doðru geldi, elimi 
sýktý ve gizemli bir havada bana Mason olup 
olmadýðýmý sordu. Ona, Mason olmadýðým, olmak 
istemediðim, gizli topluluklardan hoþlanmadýðým 
yanýtýný verdim... Bakunin de beni, haklý olduðum, 
kendisinin de Farmasonlukla çok önemli baðlara 
sahip olmadýðý, fakat Masonluðun baþka þeylere 
yaklaþýmda kendisine bir araç olarak hizmet ettiði 
biçiminde yanýtladý. Ardýndan, Mazzinici ya da 
cumhuriyetçi olup olmadýðýmý sordu. Ona, 
karakterimin tek bir kiþiyi izlemeye elveriþli 
olmadýðýný, bununla birlikte bir cumhuriyetçi 
olduðumu, kendisini özgürlük davasýna büyük 
hizmetlerde bulunmuþ birisi olarak görsem de asla 
Mazzinici olmadýðýmý, cumhuriyetin tek baþýna bana 
boþ bir söz olarak göründüðünü söyledim... O artýk 
özgürlüðü gerektiriyordu, yalnýzca yasal alanda 
deðil, ekmeðin daðýtýmýnda da, sadece biçimde 
deðil, herkesin istediðine ulaþmasýný saðlayacak 
bollukta da eþitliði gerektiriyordu. Bu noktada 
Bakunin elimi hararetle sýktý ve þöyle haykýrdý: 
"tamam iþte, siz de bizdensiniz; biz de bunun için 
çalýþýyoruz. Bize katýlmalýsýnýz. Reaksiyonerler 
birlikte hareket ediyorlar, özgürlük taraftarlarý ise 
daðýnýk, bölünmüþ durumda; onlarý uluslararasý 
planda gizli bir anlaþmayla bir araya getirmek 
zorunludur." 
 
 

s. 325 
 
 
Bakunin'in etkili konuþmasý, 

bocalamakta olan Gubernatis'i büyüledi ve 
ikna etti. Yeni inancýnýn, hükümet 
tarafýndan atanan bir görevle 
baðdaþmayacaðýný düþünen genç profesör, 
görevinden istifa etti, Kardeþlik'e dahil oldu 
ve kýsa sürede bu küçük çevrenin kahramaný 
haline geldi. Mihail, her yerde onun 
"Ýtalyanlarýn en iyisi" olduðunu söyledi ve bir 
albümde onun fotoðrafýný, Mazzini'nin 
fotoðrafýyla Garibaldi'nin fotoðrafý arasýna 



yerleþtirdi. Fakat Gubernatis, kýsa sürede 
kardeþlerin, devrim hakkýnda durmadan 
konuþup, onu gerçekleþtirmek için hiçbir 
þey yapmadýklarýný idrak etti. Talebi faal 
olmaktý. Halk hareketinin tarihi üzerine 
konferanslar vermeye ya da gezgin bir vaiz 
olarak ülkeyi arþýnlamaya hazýrdý; tüm 
kapasitesi ve adanmýþlýðýyla, enternasyonal 
planda yetersiz kalan Marseillaise'nin yerini 
almak üzere La Sociale baþlýklý yeni bir 
devrimci ilâhi besteledi. Fakat diðer 
kardeþlerin belirgin bir enerji yokluðu 
içinde olduðunu düþünüyordu;  Bakunin'in 
fikirleri, kardeþlerin birbirleriyle her hafta 
yeni bir þifre icat ederek haberleþmeleri 
çocukça oyunuyla sınırlanmış gibiydi. 
Gubernatis tam anlamýyla hayal kýrýklýðýna 
uðramýþtý; zaman geçtikçe Bakunin'in, 
"yapýlan katkýlarý, görünüþte zavallý 
Polonyalýlar, fakat gerçeklikte kardeþlerin 
ihtiyaçlarýndan çok tamamen kendisi için iç 
ettiðini" gözlemek ona sýkýntý verdi. 
Bakunin'in bu gibi konulardaki aþýrý 
umursamazlýðý, bir Ýsveçliden Polonyalýlar 
için aldýðý bir parça altýný, baðýþý verenin 
önünde, bir hizmetçiyle gönderip, tütün 
almasý için  paraya çevirttiðini gören ressam 
Gué tarafýndan açýkça dile getirilmiþti.  

Becerikli Bakunin, Kardeþlik'in üyeleri 
arasýnda þevk ve gönüllülüðün çok az 
olduðunu farkeden, bocalama içindeki 
Gubernatis'in baðlýlýðýný saðlayabilmek için 
bir diðer icadý yürürlüðe koydu. Bakunin'in 
uzak akrabalarýndan bir Rus kýzý olan 
Bezobrazovs Floransa'da bulunuyordu; 
Bakunin, uzak akrabasý olan bu genç 
kadýnla, genç Ýtalyan takipçisi arasýnda 
çöpçatanlýk yaptý. Gerçi evlilik, evliliðin 
destekleyicisine istediði sonucu getirmeden 
baþarýsýzlýkla sona erdi. Gubernatis, 
Kardeþlik'ten gittikçe daha fazla hayal 
kýrýklýðýna uðradý ve çok geçmeden 
Floransa'dan ayrýldý. "Benim ayrýlmamdan 



önce" diye bitiriyor hikâyesini, "Mihail 
Bakunin'i, bu topluluk var olmaya devam 
ettiði sürece, belki de hayatýma mal olacak 
þiddetli bir konuþma yaptýktan sonra gizli 
topluluðu daðýtmaya zorladým." Saf 
Gubernatis'in, Bakunin'in, topluluðun 
kararlarýný ihlal eden üyelerin korkunç bir 
þekilde cezalandýrýldýklarýna iliþkin 
hikâyeleri ciddiye aldýðý anlaþýlmaktadýr.
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s. 326 
 
 
Acaba Gubernatis, oradan ayrýlmadan 

önce Kardeþlik'in daðýtýldýðýný düþünmekle 
haklý mýdýr, yoksa herhangi bir daðýlma 
meydana gelmemiþ midir, bilinmemektedir. 
Fakat, 1865 Mayýs'ýnýn sonunda, Bakunin, 
Antonia ile birlikte, yazý Sorrento'da 
geçirmek üzere Floransa'dan ayrýldýðýnda 
olaylarýn tam bir sonuca vardýðý 
görülmektedir. Bakunin bir daha 
Floransa'ya dönmedi. Muhtemeldir ki - tam 
bir kesinlik arzetmese de - Floransalı 
kardeþler, daha sonra, onun tarafýndan 
kurulan topluluklara katýlmýþlardýr. Fakat 
Floransalı Kardeþlik'i, ardýnda hiçbir iz 
býrakmadan, 1865 yazýnda ortadan silinip 
gitmiþtir. 
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         24. bölüm 
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           Napoli 
 
 
 
Bakunin'in, Floransa'nýn durgun 

sularýnda daha fazla zaman geçirmesi 
kesinlikle ihtimal dahilinde deðildi. Fakat 
güneye taþýnmada kiþisel karakterin rolü 
olmuþtu. Paul ve karýsý Natalie - Mihail'in 
Londra'dan öylesine tutkulu bir þekilde 
mektuplaþtýðý meçhul yenge - Ýtalya'ya gelip, 
o yýlýn baþlarýnda Floransa'yý ziyaret 
etmiþlerdi. Mayýs 1865'de Sorrento'da 
kalýyorlardý. Mihail ve Antonia, onlara 
katýlmak üzere buraya gelmiþlerdi. Ancak 
aile baðlarý zayýflamýþtý. Mihail ellisini 
geçmiþ ve Paul kýrklarýnýn ortasýna 
gelmiþken, çocukluðun ve gençliðin 
þenliðini yeniden yaratmak için artýk çok 
geçti. Mihail, kuþkusuz, kardeþinden, aile 
malikânesindeki hissesini ýsrarla istemeyi 
sürdürüyordu. Fakat ortak anýlar, ortak 
çýkarlarýn eksikliðini örtemiyordu. Bu 
buluþma, eski dostluðun canlanmasýný 
getirmekten çok karþýlýklý ilgisizliðin 
farkedilmesine yol açtý. Gerçi bu buluþma, 
geçici bir etki de yaratmamýþ deðildi. 
Mihail'in düþünceleri, bir an için geçmiþe 
yöneldi ve Paul ile Natalie oradan 
ayrýldýktan birkaç gün sonra, onlara, 
anýlarýný yazmaya baþladýðýný bildirdi. Bu 
enerji patlamasý, Mihail'in birçok edebî 
projesi gibi geçiciydi. Onun kaleminden 
çýkmýþ, günümüze kalmýþ otobiyografik 
parçalardan biri (o zaman yazýlýp yazýlmadýðý 
belli deðildir) onsekiz yaþýndan öteye 
geçmemektedir.338 
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Sorrento'nun yaz rehaveti içinde, 
verandada oturmuþ çaylarýný içerlerken, 
Antonia bir roman okuyor ve Bakunin, uzak 
geçmiþten bir baþka yanký getiren anýlarýyla 
oynuyordu. Yirmi yýldan fazla bir zaman 
önce idolü olan George Herwegh'i 
hatýrlamýþtý, ona bir mektup yazarak, þairi, 
"günümüzün gerektirdiði eylemi iþaret eden 
ve halka ilkelerini açýklayan net bir parti 
programý"ný kaleme almaya davet etti. 
Herwegh, politik alandan on beþ yýl sonra 
saygýdeðer bir þekilde çekildiði, parti ve 
ilkeleri konusunda bazý kuþkulara sahip 
olduðu için mazur görülebilirdi. Parlak 
gençliðinin enerjisini de, coþkusunu da 
kaybetmiþti artýk ve Herzen'le yaptýðý, 
karısını korkutan ve kýran acý bir tartýþma, 
onda, Ruslar konusunda hoþ olmayan bir 
izlenim býrakmýþtý. Herwegh, tüm partilere 
düþman olduðunu ve Bakunin'in koltuk 
kabartan, ama þaþýrtýcý davetini reddettiðini 
bildiren kýsa bir yanýt yazdý.339 

 
 
s. 328 
 
 
 
Ekim baþýnda Bakuninler Napoli'ye 

taþýndýlar. Bu kararý vermelerinin, bazý 
yakýnlýklar dýþýnda önemli bir nedeni yoktu. 
Bakunin, Napoli'de kimseyi tanýmýyordu, 
fakat Londra'da bulunduðu sýrada Orsett 
House'un mürebbiyesi yaþlý baþan Reeve, o 
sýrada Napoli'de küçük bir Ýngiliz okulunu 
idare ediyordu. Miss Reeve'nin adresi gizli 
mektuplaþmalara hizmet edebilirdi (eðer ona 
yazmak isteyen birileri varsa). Politik 
bakýmdan ondan yararlanýlacak baþka hiçbir 
þey yoktu. Fakat Bakuninler Napoli'de 
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yalnýzdýlar, birdenbire bu Ýngiliz ihtiyar kýzý 
hatýrladýlar ve ona içten bir yakýnlýk 
gösterdiler. Bakunin, onu, "Napoli'de 
yaþayan tek kiþi" olarak görüyordu; ihtiyar 
kýz, beþ hafta sonra Antonia'nýn kollarýnda 
koleradan öldüðünde, Bakunin, daha 
sonraki mektuplarýyla paralellik arzeden 
terimlerle Herzen'e bir mektup yazdý: 

 
Bana alýþmýþtý, entellektüel ve duygusal bakýmdan. 
Her zaman ona dikkat çekici ya da düþünsel bir 
þeyler okurdum, onunla durmadan bir þeyler 
konuþur, bir þeyler tartýþýrdým. Böylesine anlayýþlý, 
zeki, böylesine sempatik bir insana az 
rastlamýþýmdýr.   

 
Bakunin, orta yaþlarýnda bile, hâlâ, 

politik fikirlerini paylaþamayacak kadar 
çekingen ve ona yardýmcý olmasý maddeten 
mümkün olamayacak kadar zavallý insanlara 
karþý böylesine düþüncesiz, böylesine 
çocukça bir adanmýþlýk içindeydi.340  

Napoli'de politik açýdan edindiði ilk 
izlenim, koþullarýn bütünüyle olumsuz 
olduðuydu. "Burada reaksiyon" diye 
yazýyordu Herzen'e, oraya varýþýnýn ilk 
haftasýnda, "her gün deðil, neredeyse her 
saat yükselmekte." Kýþ bitmeden Floransa'ya 
dönmek niyetindeydi;  "bazý olaðanüstü, 
öngörülmeyen olaylar meydana gelmedikçe" 
Ýtalya'da hayatýn yakýn zamanda dayanýlmaz 
bir hal alacaðý kehanetinde bulundu. 
Avrupa, bir devrimcinin bakýþ açýsýndan, 
üzücü ölçüde durgundu. Fakat o kýþ, 
Napoli'de olaðanüstü ve öngörülmeyen 
olaylar meydana geldi. Bakunin, en 
reaksiyoner ülkeleri, kalmak için arzu edilir 
ülkeler haline getirecek ölçüde ona malî 
destek saðlayan olaðanüstü bir Rus 
kadýnýyla tanýþtý orada. Napoli, 1865 
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sonbaharýndan 1867 sonbaharýna kadar, iki 
yýl boyunca Bakuninlere yurt oldu.  
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Prenses Obolenski, doðumuyla ve 

evliliðiyle, Rus aristokrasisinin en kadim ve 
saygýdeðer iki ailesine mensuptu. 1865-6 
kýþýnda, çocuklarýyla birlikte, bir 
öðretmenler, mürebbiyeler ve hizmetçiler 
ordusunun eþliðinde Napoli'deki bir 
aristokrat malikânesine yerleþmiþti. 
Kocasýnýn çevresinden hoþlanmayýp 
yurtdýþýnda yaþamayý seçmek, pek sýk 
rastlanan bir olgu olmadýðýndan, bu durum, 
gözlerin Zoe Obolenski üzerinde 
toplanmasýna yol açmýþtý. Onun durumunun 
yarattýðý skandal, egzantirik 
davranýþlarýndan deðil, ortadoks olmayan 
politik inançlarýndan kaynaklanýyordu. Aþýrý 
radikal fikirlerini sergileme fýrsatýný 
kaçýrmýyordu ve Napoli'de, politik çabalarý 
Zoe’nin cömertliðiyle ödüllendirilen, Ýtalyan 
ve yabancý isyancý ve devrimcilerden oluþan 
bir grup oluþmuþtu çevresinde. Bende ve 
tebalarý arasýnda iki Slav bulunuyordu: 
becerikli bir Polonyalý ve o sýrada ve daha 
sonra da sevgilisi olan Mroczkowski ile 
Mihail Bakunin. Bakunin ve Prenses 
arasýndaki birlik, her ikisine de birçok yarar 
getiriyordu. Bakunin'in devrimci prestiji, 
Prensese otantik bir komplocu statüsü 
kazandýrýyordu; prensesin zenginliði ise, 
Bakunin ve karýsýna, yirmi beþ yýl önce 
Rusya'dan çýkýp gittiði zamankinden çok 
daha büyük bir maddî konfor saðlýyordu. Ýki 
yýl sonra Bakunin, Prensese olan borcunun 
7000 Frank olduðu tahmininde bulunacaktý. 
Bu rakkam, Prensesin ona ihsan ettiði 



yardýmlarýn tahmin edilemeyecek kadar 
büyük olduðunu göstermektedir.341 

Napoli'nin politik koþullarý, devrimci 
propaganda için durumun, Mihail'in 
korktuðundan daha elveriþli olduðunu 
kanýtlamýþtý. Bu reaksiyon merkezi, aslýnda, 
yüreðinde beslediði gizli entrikalar için 
oldukça verimli bir alan oluþturuyordu. 
Olaylarýn üzerinden beþ yýl geçmesiyle ve 
memnuniyetsizliðin artmasýyla Napoli 
krallýðýnýn "kurtuluþu" ve Ýtalyan 
yarýmadasýnýn altýda beþinin birleþmesi iyice 
gerilerde kalmýþtý. Aceleci Ýtalyan mizacý 
gelecekteki altýn çaðýna gözünü dikmiþti ve 
o günün hâlâ bol metal alaþýmý içeren 
niteliðini keþfetmekten dolayý büyük bir 
hayal kýrýklýðý içindeydi. Ulusal dava zafere 
ulaþmýþtý, fakat bu zafer sosyal 
huzursuzluðu ortadan kaldýracak hiçbir þey 
yapmamýþtý. Prenses Obolenski, maiyetini bu 
memnuniyetsiz milliyetçiler arasýnda buldu 
ve Bakunin'in yeni taraftarlarýndan biri oldu. 
Bu maiyetin çoðunluðu meslek sahibi 
insanlardan oluþuyordu.  Aralarýnda en 
dikkat çekicileri olan Friscia, doktor, 
Fanelli, mimar ve mühendisti, her ikisi de 
1848-9 devriminde yer almýþlardý ve Carlo 
Gambuzzi, Mihail'in en yakýn 
arkadaþlarýndan olan bir avukattý.342  

 
 
s. 330 
 
 
Floransa'dakinden çok daha elveriþli 

olan bu koþullarda, Bakunin, Floransa 
deneyimini tekrarladý ve sürdürdü. Prenses 
Obolenski'nin parlak kiþiliði etrafýnda 
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oluþan küçük çevreyi ele alan Bakunin, 
Uluslararasý Kardeþlik'i geniþ ölçüde örnek 
alarak yeni bir gizli cemiyet kurdu. Bu 
cemiyeti yaþatmak için kurallar koyan 
Bakunin, bunu, daha sonra kendisi 
tarafýndan kurulacak diðer cemiyetlere 
örnek aldý. Kardeþlik, iki kategoriden 
oluþuyordu: Uluslararasý Aile ve Ulusal 
Aileler. Uluslararasý Aile, Kardeþliðin 
aristokrasisi ve yönetici organý oluyordu ve 
bu da hem açýk, hem de kapalý olmak üzere 
iki karaktere sahipti. Açýk olaný, legal 
propagandayý yürütüyordu; ikincisi ise, 
devrim için yeraltý hazýrlýklarýný yapacaktý. 
Bütün örgütün temel ilkesi sýký disiplindi; 
Bakunin, hedefleri açýkça anarþist olduðu 
zaman bile, hareket tarzý olarak daima 
otokrasiye güçlü bir inançla baðlý kaldý. 
Ulusal Ailenin her üyesi, Ulusal Cuntaya ya 
da icra komitesine sorgulamasýz bir itaat 
içinde olacaktý; her Ulusal Cunta, talimatlarý, 
iliþkileri Uluslararasý Aile ile sýnýrlý kalan 
Merkezî Uluslararasý Yönetimden alacaktý. 
Hem aktif üyeler, hem de onur üyeleri 
(ikinciler, aktif çalýþmalara katýlmayan, 
"özellikle önemli bir servete sahip" kiþilerden 
oluþuyordu) Kardeþliðe baðlý kalacaklarýna 
iliþkin ayrýntýlarýyla iþlenmiþ bir yemin 
etmek zorundaydýlar. Yemin, bir hançerle 
ediliyordu ve bu yemini bozanlardan 
"acýmasýz bir þekilde intikam alýnacaðý" 
(zavallý Gubernatis'i Floransa'da dehþete 
düþüren de buydu) belirtiliyordu. Son 
olarak, örgüt, geçici olarak görülüyordu; 
çünkü Kardeþlik yetmiþ üyeye ulaþtýðýnda 
kurucu meclis toplanacak ve kesin kurallara 
ve örgütün programýna karar verecekti. 
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Bu son nokta, Kardeþliðin sayýsal 
gücünü net bir þekilde aydýnlatmaktadýr. 
Þurasý açýktýr ki, Bakunin bu dökümaný 
kaleme aldýðý sýrada, üyelerin sayýsý 
yetmiþin uzaðýndan bile geçmiyordu; Ulusal 
Ailelerin ve Ulusal Cuntalarýn hepsi kâğýt 
üzerindeydi. Aslýnda, Uluslararasý Kardeþlik, 
muhtemelen, Floransa'daki salt Ýtalyan 
Kardeþliðinden daha fazla bir þey deðildi; 
"uluslararasý" etiketi, yalnýzca, Prensesin, 
Mroczkowski’nin ve bir diðer Polonyalý olan 
Zagorski'nin varlýðýyla geçerli sayýlabilirdi. 
Ne var ki, Bakunin, örgütün yetersizliðini, 
inancý yücelterek örtbas etmiþtir. 1866 
yazýnda yeni örgütü, Herzen'e, abartýlý 
terimlerle þöyle anlatmaktadýr: 

 
Üç yýllýk zorlu çalýþmadan sonra kesin sonuçlara 
ulaþtým. Ýsveç'te, Norveç'te ve Danimarka'da, 
Ýngiltere'de, Belçika'da, Fransa'da, Ýspanya'da ve 
Ýtalya'da dostlarýmýz var; Aramýzda Polonyalýlar, 
hatta birkaç Rus bile var. Güney Ýtalya'da, 
Mazzini'nin örgütünün, Falanga Sacra'nýn büyük 
kýsmý bize geçti... Özellikle Güney Ýtalya'da bütün 
halk, kitleler halinde bize katýlýyor ve biz, maddî 
açýdan deðil, fakat  yýðýný ikna edecek ve  þekil 
verecek yeteneðe sahip eðitimli insan bakýmýndan 
son derece fakiriz. 
 

Aslýnda dostlarýn Avrupa'nýn hemen 
hemen bütün ülkelerinde daðýnýk bir þekilde 
bulunduðu, Ýtalya'daki kitlesel destek kadar 
mitti. Daha sonraki tarihlerde yazılmış 
raporlarda, Kardeþliðin Ýspanyol, Fransýz ve 
Belçikalý üyelerinden söz edilmektedir. 
Fakat bir iki durum dýþýnda bu raporlar, ya 
Bakunin'in sonu gelmez hayal gücünün ya 
da onun tarafýndan daha sonra kurulmuþ 
topluluklarla karýþtýrýlmanýn sonucunda 
ortaya çýkmýþlardýr.343 
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                    *     *    * 
 
 
Yeni Kardeþlik’in parlak hamiliði, 

kardeþleri, bu örgütün politik özünün 
zayýflýðý konusunda kör etmeye hizmet etti. 
1866 yazýnda, Prenses Obolenski, otelin 
koca bir bölümünü ailesine, hizmetçilerine 
ve konuklarýna ayýrdýðý, Ischa adasýndaki 
Casamicciola'ya hareket etti. Bakuninler, bu 
kodamanlar topluluðunun sürekli 
üyesiydiler. Bu yarý yarýya kraliyet ailesi 
ortamýnda Bakunin'i, Herzen ve Ogarev'den 
kendisine mektuplar getiren, Comte'un genç 
Rus taraftarý Vyrubov'dan alýntýlarla 
dinleyelim. 
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Oyunlar icat etmesi, gezinti ve piknikler 
düzenlemesi, herkese emirler yaðdýrması, herkesi 
yönlendirmesi, herkese talimatlar vermesi, Dünya 
Kardeþlik'inin farklý seksiyonlarýna farklý dillerde 
uzun ve didaktik mektuplar yazmasýna engel 
deðildir. Herkes ona sorgulamasýz boyun eðer ve diz 
çökerek itaat eder. Baþý ve omuzlarýyla 
çevresindekilerin üzerindedir ve bütün iyi niyetine 
raðmen bir talim çavuþu mizacýna sahiptir.  

 
Bakuninler, iki mürettebatý olan, 

emirlerine amade bir botla, Vyubov'un 
onlarýn "büyük zoolojik-botanik-madensel 
gezilerine" katýlmasýyla kýyý boyunca, Napoli 
körfezinin adalarý arasında bir deniz 
gezintisine çýktýlar.344 
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Fakat bu hoþ uðraþlar, Bakunin'i daha 
ciddi zihnî meþguliyetlerden uzun süre 
kopartamazdý.  

 
Tanýþlýðýmýzýn baþlarýnda (diye anlatýmýný 
sürdürüyor Vyrubov) Bakunin, gerçek bir komplocu 
gibi bana güvensiz bir tutum içindeydi. Yaklaþýk 
akþam dokuz ya da on sýralarýnda birçok yabancý ve 
gizemli þahsiyet tarafýndan ziyaret edildi. Bana, 
bunlarýn önemli görüþmeler olduðunu söyledi ve 
genellikle verandada oturan Tonia'nýn yanýna 
gitmemi, orada oturmamý rica etti.  

 
Ne var ki Bakunin'in, örgütüne adam 

kaydetme güdüsü, güvensizlik güdüsünden 
çok daha güçlüydü; Vyrubov'a, "kimseye 
göstermemesi" uyarýsýyla birlikte 
Kardeþlik'in programýný ve kuruluþ ilkelerini 
verdi.  

 
Ertesi gün (diye devam ediyor Vyrubov) bu tuhaf 
dökümaný Bakunin'e geri verdim ve politik 
komplolardan hoþlanmadýðýmý belirttim. Gerçi son 
derece radikal düþüncelere sahiptim ve bunlarý 
bütün gücümle savunmaya hazýrdým, ancak bunlarý 
yüz yüze iliþkiler içinde savunacaktým, yoksa yeraltý 
yöntemleriyle deðil. Ancak Bakunin, eline düþmüþ 
bu kurbaný kolay kolay býrakmak niyetinde 
gözükmüyordu.  

"Gördüðünüz gibi bizler sempatizan üyeleriz, 
herhangi bir komplo içinde yer almýþ deðiliz, 
amacýmýz sadece sözle ve kalemle fikirlerimizi 
yaymaktýr. Sizi de kesinlikle onlarýn arasýna 
kaydetmeliyiz." 
 
"Tamam olabilir, madem öyle istiyorsunuz, fakat 
hançerle yemin etme iþine gelemem." 
 
"Yok caným bu o kadar gerekli bir þey deðil. Biz 
bunu Ýtalyanlar için icat ettik. Sizin sözünüz yeter. 
Ne dersiniz?" 
 
"Bu koþulla kabul ediyorum." 

Ayaða kalktý, Dünya Kardeþlik'inin bir üyesi 
olduðumu samimiyetle ilân etti, beni kucakladý ve 
þöyle dedi:  



"Þimdi yeni bir kardeþ olarak 20 frank ödemeniz 
gerekiyor." 
 
Bu pratik sonuç karþýsýnda gülmekten kendimi 
alýkoyamadým, o da iyimser ve neþeli bir þekilde 
gülümsedi.  
 
 
s. 333 
 
 

Ayrýntýya iliþkin böylesi bir anlatým, 
bize, Bakunin tarafýndan Napoli'de kurulan 
Uluslararasý Kardeþlik'in nasýl çalýþtýðýný 
göstermektedir. Kardeþlik'in yöntemleri 
gülünç, baþarýlarý ise sýfýrdýr. Fakat bu 
örgüt, Bakunin'in biyografisi açýsýndan 
ayýrdedici bir kilometre taþýdýr. Bizzat 
Bakunin, ondan, daha sonraki örgütlerin 
modeli olarak sitayiþle söz eder; ve bu 
örgütün programý olarak kaleme aldýðý, 
Devrimci Ýlmihal, politik düþüncesinin 
geliþmesinde bir dönüm noktasý 
oluþturur.345 

Ýtalya'da bulunduðu iki yýl içinde 
Caprera'ya iki kere hac ziyareti yapan 
Bakunin, hýzlý bir uzaklaþma içine girdi. 
Ýtalya'ya öncelikle ulusal hedeflerle gelmiþti;  
Ýtalyan milliyetçiliðine duyduðu coþku, 
Polonya hedeflerinden hayal kýrýklýðý 
duyduðu için bunu telafi etmeye yönelik bir 
ana denk düþer gibidir. Ancak bu telafinin 
boþ olduðu kanýtlandý. Milliyetçiliðin zaferi, 
toplumsal sorunlara dokunmamasýyla 
devrimin zaferini getirmekten uzaktý. 
Kurtulmuþ Ýtalya, diðer uluslarda "refah ve 
büyüklüðü" hakim kýlacaðýna, yoksulluða 
yol açmýþtý. Büyük Ýtalyan liderlerinin 
devrimci parlaklýklarý gitmiþti. Bakunin'in 
Caprera'ya kabulünden üç ay sonra 
Londra'yý ziyaret eden Garibaldi, Britanya 
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burjuvazisi tarafýndan debdebeyle karþýlandý, 
Garibaldi, Kristal Palas'taki coþkulu 
kalabalýða "sevgili Kraliçeye" olan 
hayranlýðýný ve adanmýþlýðýný duyurdu. 
Bakunin, "Fransýzlarýn niaiserie* dedikleri 
hastalýðýn Garibaldi'nin durumunda... 
ölümcül niaiserie" olacaðýný düþünüyordu. 
Mazzini hâlâ en tehlikeli olanýydý. 
Bakunin'in yeni, uzlaþmaz ateizmi 
Mazzini'nin milliyetçiliðinin mistik tonunu 
tolere edemezdi, Mazzini'nin örgütüne 
verdiði Kutsal Falanj adý, onun demokrasiyle 
din arasýnda baðlantý kurma çabasýna denk 
düþüyordu. Bu tam anlamýyla eksiksiz bir 
oportünizmdi. Garibaldi ve Mazzini gibi 
adamlar kesinlikle devrimci deðillerdi. Dar 
milliyetçi idealin peþinden giderek her iki 
tarafa da riyakârlýk etmekteydiler. Zamaný 
geldiðinde tüm ülkelerin gerçek devrimcileri 
onlarýn "patriyotizm-burjuva retoriklerine" 
karþý tavýr almak zorunda kalacaklardý.346 

 
 
s. 334 
 
 
Devrimci Ýlmühal, Mihail'in, devrimci bir 

unsur olarak milliyetçiliði terkettiðini ilân 
ettiði ve anarþist inancýnýn anahatlarýný net 
bir þekilde ifade ettiði ilk dökümandýr. 
Ýlmühal, "var olan tüm dinsel, politik, 
ekonomik ve sosyal kurumlarýn yýkýlmasýný", 
"özgürlük, akýl, adalet ve emek temelinde 
evrensel toplumun" kurulmasýný talep ederek 
tam anlamýyla Bakunin tarzýnda baþlar. 
Metin, kiþiselleþmiþ bir Tanrýyý reddeder, 
insan aklý ve bilincinin gerçeðin tek kriteri 
olduðunu ilân eder. Politik olarak, metin, 
"halklarýn köleleþtirilmesinin, aldatýlmasýnýn 
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ve yoksullaþtýrýlmasýnýn her zamanki 
sorumlusu Kilisenin ikiz kardeþi olan, 
ahlâkî, politik, yargýsal, bürokratik ve malî 
bakýmdan iflas etmiþ merkezîleþmiþ, üstün 
ve vasi devletin  imhasýný ve ortadan 
kaldýrýlmasýný" ilân eder. Ancak yine de 
Ýlmühal'de, anarþizmin gerekli postülalarýnýn 
getirdiði mantýkî sonuçtan kaçýnýlmýþtýr. 
Bakunin, Devleti resmen suçlarken, bu 
dönemde hâlâ ulusu bir birim olarak 
tanýmakta, hatta ulusal parlamentolar 
önermektedir. Ulus, "kesinlikle özerk" 
komünlerin federasyonundan oluþacaktý ve 
"devrimci uluslar", "reaksiyoner ülkelere 
karþý yakýn ittifak içinde" hareket edecek 
olan "uluslararasý federasyonu" 
oluþturacaklardý. Bireyler, sosyal ve 
ekonomik bakımdan tam bir eþitlik içinde 
olacaklardý. Miras hakký ilga edilecekti. 
Sýnýflar ve katmanlar ortadan kalkacaktý; 
"dini evlenmenin" yerini, eþit çiftler 
arasýndaki "özgür evlilik" alacaktý. Ulusal 
baðýmsýzlýk devrimi günleri geride kalmýþtý. 
Dünyanýn her yanýndan insanlar, yalnýzca 
bir toplumsal demokratik devrim 
programýyla birleþebilir, esinlenebilir ve 
"harekete geçebilirler"di.347 

 
 
s. 335 
 
 
1866 yazý, 1846 da Polonya dürtüsü 

altýnda içine girdiði devrim ve milliyetçilik 
arasýndaki þaþýrtýcý karýþýklýktan nihayet 
kurtulmasý açýsýndan Bakunin'in hayatýnda 
önemli bir andýr.  Gözlerinden perde 
kalkmýþtý. Artýk yalnýzca "iki kamp, biri 
devrimin, diðeri karþýdevrimin  olmak üzere 
iki vatan," olduðunu kavramýþtý. Marx'ýn 
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1848'deki ünlü Komünist Manifesto'da ilân 
ettiði gibi, "proletaryanýn vataný olmadýðýný" 
anlamýþtý ve milliyetçilik, devrimin olduðu 
gibi, kolayca karþýdevrimin de müttefiki 
olabilirdi. "Mesih ulus"un zamaný da 
geçmiþti. Bundan böyle, milliyetçi 
engellerden kurtulan devrimci faaliyet, yeni 
ve daha saðlam bir temelde geliþecekti. 
Ýtalya dönemi, Bakunin'in hayatýnda, orta 
yaþlarýndaki devrimci milliyetçilikten, son 
dönemindeki devrimci anarþizme 
dönüþümünü temsil eder.348  

 
 

         *     *     * 
 
1866-7 kýþý, Bakunin'in Ýtalya'daki son 

kýþýydý. Yalnýzca bir Ýsviçre gezisinin yer 
aldýðý üç yýllýk dar Ýtalya dünyasý iyice 
yavanlaþmaya baþlamýþtý. 1865 Mart'ýnda, 
Herzen ve Ogarev, kendileriyle birlikte, 
Kolokol’u da Londra'dan Cenevre'ye 
taþýmýþlardý; bu andan itibaren, Bakunin'in 
düþüncesi her zamankinden daha büyük bir 
özlemle Ýsviçre sýnýrýna yönelmiþti. Nihaî 
karara yol açan baþka etkenler de vardý. 
1867 ilkbaharýna kadar, Ýtalyan otoriteleri, 
Bakunin'in ülkedeki varlýðýna ve Ýtalya 
topraklarýndaki faaliyetlerine tamamen 
kayýtsýz kalmýþlardý. Þimdi ise Bakunin'in 
sahte Ýtalyan parasý imal ettiðine ya da 
Sicilya ve Güney Ýtalya'da yýkýcý hareketleri 
teþvik ettiðine iliþkin söylentiler dolaþmaya 
baþlamýþtý. Tuhaf bir tesadüf eseri olarak, 
Bakunin'in Paris'ten çýkartýlmasýndan 
sorumlu Rus diplomatý Kiselev, þimdi, 
Floransa'daki Emmanuel malikânesinde Rus 
elçisi olarak bulunuyordu. Bakunin, 
Kiselev'in bu yeni saldýrýlarýn baþlatýcýsý 
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olduðu ve Ýtalyan hükümetini, kendisini 
Ýtalya'dan attýrmak için ikna etmeye çalýþtýðý 
kanýsýndaydý. Resmî arþivler bu izlenimi 
doðrulamamaktadýr. Fakat Bakunin'in 
huzursuzluðu doðaldý. Bu rahatsýz edici 
söylentileri tekrarlayan zararsýz bir 
profesörü düelloya çaðýrmakla tehdit etti; 
daha sonraki yýllarda kendisinin Ýtalya'dan 
polis kovuþturmasý dolayýsýyla ayrýldýðý 
hikâyesini anlatýp durdu. Aslýnda böyle bir 
þey olmamýþtý. Fakat huzursuzluðunu 
arttýrmak için yeterince belirsizlik ve 
kuruntu söz konusuydu.349 

 
 
s. 336 
 
 
Bakunin'in, cömert hamisinden ayrýlýp 

Ýtalya'yý terk etme kararýný bir faktör daha 
perçinledi. 1867 Mayýs'ýnda, Mroczkowski, 
Uluslararasý Kardeþlik'e yeni üyeler 
kazanmak üzere Ýsviçre, Fransa ve 
Belçika'ya bir yolculuk yaptý. Cenevre'yi 
ziyaret etmekte olan Herzen, Bakunin'in 
topluluðuyla herhangi bir alýþveriþi daha 
baþýndan reddetmiþti. Fakat, Mroczkowski, 
en azýndan iki yeni üye kazanmayý baþardý: 
Bakunin'in Bern'deki eski arkadaþlarýndan 
birinin oðlu olan Emil Vogt ve daha 
sonradan Enternasyonal'de ön planda 
görünecek bir þahsiyet olan Caesar de 
Paepe. Gerçi Mroczkowski’nin bu 
yolculuðunun gerçek amacý, Prensesle 
arasýndaki aþk iliþkisi olabilir. Prensesin 
Mroczkowski ile olan iliþkisi artýk herkes 
tarafýndan biliniyordu ve politik fikirleri 
daða taþa ün salmýþtý. Prens Obolenski, 
anlaþýlýr bir öfke içindeydi. O sýrada, 
Prensesin o zamana kadar bol bol 
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yararlandýðý gelirine ambargo koymuþtu ve 
zorunluluklar, daha mütevazı bir hayat 
benimsemeyi dayatmaktaydý. Böyle bir 
yaþam için Ýsviçre seçildi. O yaz, Prenses ve 
sevgilisi, Vevey yakýnlarýnda, Cenevre 
Gölünün üzerindeki Chaponeyre'de kendileri 
için bir villa tuttular.  

Bakunin'in onlarý izlemesi için ortaya 
makul bir neden çýkmýþtý. Prusya ile Fransa 
arasýnda gittikçe büyüyen gerilim, Avrupa 
barýþý için tehlike çanlarýný çalýyordu. 1867 
Haziran'ýnda, güçlü bir uluslararasý komite, 
"bütün demokrasi dostlarý"na, "özgürlük, 
adalet ve barýþ"ý korumak gibi belirsiz bir 
hedefle, o yýlýn Eylül ayýnda Cenevre'de 
toplanacak Kongre'de hazýr bulunmalarý 
çaðrýsý yaptý. Bakunin, kongreye katýlmaya 
karar verdi. 1867 Aðustos'unun ortalarýnda, 
Bakuninler Ýsviçre'ye gitmek üzere 
Ýtalya'dan ayrýldýlar ve Bakunin'in 
Cenevre'de, uluslararasý sahnede görünmesi, 
mücadele yaþamýnda yeni ve aktif bir 
dönemin baþlatýcýsý oldu.350 

 
 

                 *     *     * 
 
 
s. 337 
 
 
Bakunin'in Ýtalya'daki hayatýnýn 

öyküsüne bir aile içi dipnot düþmek 
gerekiyor. Genç karýsýnýn Bakunin'e 
katýlmak için iki kýta aþmýþ olmasý, 
sevgisinin ölçüsünü göstermeye yeter de 
artar bile. Fakat karýsýnýn, onun fikirlerine 
duyduðu kayýtsýzlýk gün be gün daha aþikâr 
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bir hal aldý; karý koca arasýndaki ortak ilgi 
ve duygu yokluðu, onlarý tanýyan herkes 
tarafýndan açýkça tespit edildi. Floransa'da, 
Mechnikov, onlarýn farklý çevrelere 
savrulduklarýný ve ayný akþamlarda birlikte 
nadiren göründüklerini, arkadaþ 
çevrelerinin birbirinden tamamen farklý 
olduðunu belirtmektedir. Napoli'de, 
Vyrubov, Bakunin'in ev içi hayatý konusunda 
bir ölçüde farklý bir tablo çizmektedir.  
 
Bakunin, þehrin dýþýnda, yüksek bir yerde 
oturuyordu. Son derece ferah olan evinin 
penceresinden çok güzel bir manzara görünüyordu: 
buradan körfezin kýyýlarýndaki farklý farklý semtleri 
ve onlarýn arkasýnda Vezüv'ün konik biçimiyle 
görkemli yükseliþini görebilirdiniz. Doðanýn 
güzellikleri onu fazla ilgilendirmezdi ve bu tür 
þeylerle zaman harcamazdý. Bütün gününü 
birilerine öðüt vermekle ya da dünyanýn dört bir 
yanýna uzun mektuplar yazmakla geçirirdi. Bu 
zaman boyunca sessiz, düþlerde dolaþan, 
kendisinden çeyrek asýr küçük Antonia, sabahtan 
akþama kadar balkonda oturur ve manzaranýn 
güzelliðiyle kendinden geçerdi. Bu tuhaf bir 
evlilikti, daha doðrusu, evlilik benzeri bir birlikti... 
 
Kendi tarzýnda karýsýný seviyordu. Karýsýna þefkat 
gösteriyor, onun farklý þeylerle ilgilenmesine izin 
veriyor ve refahý için çaba gösteriyordu. Fakat 
karýsý, Bakunin'in hayatýnda tamamen eklenti gibi 
duruyordu. 
 
"Bak benim Tonia'ma" demiþti bir keresinde bana, 
yan odada oturan karýsýný gösterip, "budalanýn 
biridir ve düþüncelerime en ufak bir ilgi göstermez; 
fakat son derece hoþtur, iyi huyludur ve elyazýsýnýn 
tanýnmamasý gerektiði zamanlar önemli yazýlarýmý 
kopya etmekte üstüne yoktur." 
 

 
s. 338 
 
 
Fakat hoþ, beyinsiz ve romantik 

Antonia, Floransa'da kendi sosyal zevklerini 
aradýğında ya da Napoli'de o pencerenin 



önünde hayallere dalýp giderken 
uyumsuzluðu - fizikî, entellektüel ve ruhsal - 
mutlaktý. Yirmi yedi yaþýna gelmiþti ve 
"evlilik benzeri" birleþmeden on yýl sonra, 
Antonia, yaþlý kocasý hakkýndaki çok 
sayýdaki ilüzyona, onun kendisi hakkýndaki 
ilüzyonlarýndan çok daha zor tutunabilirdi. 
Son derece normal bir kadýndý ve bir 
keresinde yakışıklı bir Fransızın belirttiği 
gibi, "ülkesinden cildinin kar gibi beyazlýðý 
dýþýnda baþka hiçbir þey almamýþ"tı. 
Antonia'nýn yüreðindeki boþluðu, Bakunin'in 
Uluslararasý Kardeþlik'teki yaverlerinden 
biri olan Carlo Gambuzzi doldurdu.  Bu 
kaçýnýlmaz bir sonuçtu ve öyle sessiz sedasýz 
olmuþtu ki, kimsenin bunun ne zaman ve 
nasýl olduðuna iliþkin herhangi bir kaydý söz 
konusu deðildir. Uzak geçmiþte Bakunin'in, 
Tatyana'nýn Belinski ile olan iliþkisi 
karþýsýnda nasýl kýskançlýk nöbetlerine 
kapýldýðý bilinir ve politik bir rakip 
karþýsýnda nasýl vahþice bir huzursuzluk 
duyduðu da malûmdur. Fakat Bakunin, 
karýsýyla sevgilisinin iliþkisi konusunda 
herhangi bir kýskançlýk belirtisi göstermedi. 
Müdahale etme hakkı talebinde 
bulunmaması da bir rutin sorunudur. 
Bakuninler Napoli'den ayrýldýklarý sırada, 
Gambuzzi, Cenevre kongresi'ne katýlmak 
için onlara refakat edip, Ýsviçre'ye doðru 
yola çýktý.351 

 
 
 
 

s. 339 
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V. Kitap 
 
 
  Bakunin ve Marx 
 

   
 
 
 "Politik ajitasyon, onun için nefes almak    
   gibi bir  þeydir." 
 
                                                             

                                                                                             
        POSTNÝKOV'UN, Üçüncü Tümen'e         
                                                                                             
        Bakunin üzerine raporundan 
                                                                                            
       (17 Eylül 1870) 
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25. Bölüm 
 



 
 
Barýþ ve Özgürlük Ligi  
 
 
 
 
Bakunin, 1867 Aðustos'unda Ýtalya'dan 

ayrýldýðýnda politik akidesinin ana hatlarý 
nihaî ve saðlam bir þekilde oluþmuþtu. 
"Merkezîleþmiþ devlet"i ilga edecek iþçi sýnýfý 
ayaklanmasýna ve bu tür devletin yerini 
özgürlük, eþitlik ve adaletin sýnýrsýzlýðý 
temelinde çok daha gevþek örgütlenmiþ bir 
toplumun alacaðýna inanýyordu. Ýsviçre'ye 
taþýnmýþ olmak, akideyi deðil, yöntemi 
deðiþtirmeyi gerektiriyordu. Ýtalya'da 
kamuoyuna çýkmaktan kasýtlý olarak 
kaçýnmýþ, önemli bir þey yazmamýþ ve 
faaliyetlerini gizli propaganda ve 
örgütlenmeyle kýsýtlamýþtý. Ýsviçre'nin özgür 
topraklarýnda baþka taktiklerin gündeme 
gelmesi gerekiyordu. Bakunin, vazgeçilmez 
tutkusu olan komplodan vazgeçmemekle 
birlikte, þimdi, inancýný yazýlý ve sözlü olarak 
dünyaya ilân etme fýrsatýný aramaktaydý. 
Eylül 1867'den Eylül 1872'ye kadar, beþ yýl 
boyunca kamusal bir þahsiyet olarak kaldý. 
Bütün bu zaman boyunca (yalnýzca Fransa'ya 
yapýlan kýsa bir ziyaret aralýðý hariç) 
kimliðini hiçbir zaman gizlemedi ve 
fikirlerini maskelemedi. Devrimin lideri ve 
öðretmeni olarak açýkça çýktý ortaya; bu 
dönem, ayný zamanda yazým çalýþmalarýnda 
en verimli devreyi oluþturur.  

Bu beþ yýlýn ilk yýlý yanýltýcý bir deneyim 
oldu. Cenevre Kongresinin daveti, "özgür 
demokrasinin tüm dostlarý"na kadar 
geniþletilmiþti ve kongre, örgütlenme 
komitesininin yayýmladýðý programa göre, 
"Avrupa Demokrasisini benimsemeye" karar 



vermiþti. Fakat demokrasi sözcüðü, politik 
fikirlerin fazlasýyla geniþ bir alanýný içine 
alýyordu. Davetin yayýmlanmasýyla 
kongrenin toplanmasý arasýnda geçen süre 
içinde 10.000 kiþiden imza toplanmýþtý.  En 
önde gelen imzacýlar, Ýngiltere'de, John 
Bright ve John Stuart Mill; Ýtalya'da, 
Garibaldi; Ýsviçre'de, Cenevre'deki politik 
çevrelerin uzun yýllardýr diktatörlüðünü 
yapmýþ olan James Fazy; Fransýz 
sürgünlerinden Victor Hugo, Louis Blanc ve 
Edgar Quinet; Ruslardan Herzen ve 
Ogarev'di. Þurasý açýktý ki, kongrenin baþta 
gelen destekçileri, büyük aðýrlýkla burjuva- 
liberal ve pasifist karýþýmýydý, kesinlikle 
devrimci deðil. Fakat bu moment, 
Bakunin'in uluslararasý arenaya yeniden 
girmesi için bir kürsü olarak hizmet etti. Ne 
var ki, daha da temayüz etmiþ bir devrimci 
olarak durumdan yeterince memnun 
kalmayacaktý, hele on iki ay boyunca bu 
kongreyi politikasý için bir araç olarak 
kullanacaðý umudunu ciddi ciddi besledikten 
sonra.  

 
 
s. 342 
 
 
Bakunin'i Cenevre'ye sürükleyen ikinci 

etken - Herzen ve Ogarev'le eski 
arkadaþlýðýný yenileme isteði - ölümcül bir 
hayal kýrýklýðýyla sonuçlanmýþtý. Ogarev, 
onu gerçekten çok iyi karþýlamýþtý. Petit 
Lanchy'in banliyösünde, Ýngiliz metresi 
Mary Sutherland, metresinin oðlu Henry ve 
genç Alexander Herzen'in evlilik dýþý oðluyla 
birlikte yaþýyordu. Her zamanki gibi umut ve 
inanç doluydu, en yakýcý, en 
gerçekleþmeyecek projeleri bütün 
ciddiyetiyle ve büyük bir þevkle 
dinleyebilecek durumdaydý. Ogarev, bundan 
sonraki birkaç yýlda da Bakunin’in en sadýk 



arkadaþý ve en düzenli mektuplaþtýðý kiþi 
olarak kaldý. Fakat alkolizmin tahribatý ve 
sara hastalýðý son zamanlarda tehlikeli bir 
ilerleme kaydetmiþ, vücudunu ve beynini 
bitkin düþürmüþtü. Bakunin gibi kör bir 
iyimser bile Ogarev'in harcayacak gücü 
olmadýðýný görebilmiþti. Yalnýzca gelenek ve 
Herzen'le uzun süreli arkadaþlýðý, ona 
devrimci davanýn gediklileri arasýnda bir yer 
saðlayabiliyordu.   

Herzen artýk Cenevre'de deðildi. 
Ýngiltere'den Ýsviçre topraðýna taþýnmakla 
yayýnýna son vermeyen gerileme halindeki 
Kolokol, 1867 Temmuz'unda yayýnýný geçici 
olarak durdurmuþtu. Herzen, Natalie 
Ogarev'e katýlmak için Nice'e gitmiþti; bu 
yüzden Cenevre'ye ziyaretleri kýsa süreli ve 
kesintili oluyordu. Bakunin'in yeniden 
ortaya çýkýþýný öðrendiðinde duygusal bir 
tepki göstermemiþti. Ona mektup yazarak, 
son derece isteksizce, Cenevre'deki evinde 
kalabileceðini belirtmiþti - "çýplak duvarlar, 
iskemleler ve Tchorzewski'nin arkadaþlýðý 
eþliðinde." Fakat, Bakunin'in Napoli'de 
tanýþtýðý Cenevreli zoolojist Claparède'nin 
büyük bir konukseverlikle onu kendisinde 
kalmaya davet ettiðini duyduðu zaman, bu 
davetin kabul edileceðini ummuþtu; çünkü 
Claparède, "bunu bütün hayatý boyunca 
hatýrlayacaktý." Daha da isteksiz bir þekilde, 
Ogarev'e, Bakunin'e, "eðer gerçekten ihtiyacý 
varsa" ki elbette vardý, 100 frank borç 
vermesi talimatý verdi. Herzen'in yüreðinde 
Bakunin için hiçbir sýcaklýk kalmamýþtý ve 
onu yeniden görmek istemiyordu. Cenevre 
Kongresinin ilk katýlýmcýlarýndan olmasýna 
raðmen, Kongre için Cenevre'ye gelmedi; 
böylece Bakunin, Ogarev ve genç pozitivist 
Vyrubov, ilk "Avrupa Demokrasisinin 
benimsenme kararýnda" Rusya'yý temsil 
ettiler.352 
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9 Eylül 1867 günü saat 2'de Kongre, 

Palais Electoral'de, örgütlenme komitesi 
adýna Cenevreli profesör Barni'nin 
baþkanlýðýnda açýldý. Sað yanýnda, onursal 
delege olarak, Kongrenin aðýna takýlmýþ en 
büyük balýk olan Garibaldi oturuyordu. 
Toplam katýlým yaklaþýk 6000 kiþiydi ve 
bunun yarýsýndan çoðu Cenevre'dendi. 
Kongre, baþkan olarak Ýsveçli politikacý 
Jolissaint'i seçtikten sonra toplantý, yürütme 
komitesinin ya da Bürosunun seçimiyle 
devam etti. Kongredeki her milliyetin iki 
temsilcisinin Büroda yer almasýna karar 
verildi. Rus üyeleri temsilen Büroda 
Bakunin ve Ogarev yer aldý. Orada bulunan 
herkes, Rus tiranlýðýnýn bu büyük 
düþmanýnýn çektiði acýlardan ve 
baþarýlarýndan haberdardý. Fakat doðrudan 
doðruya tanýyanlar oldukça azdý, Bakunin'in 
adý açýklandýðýnda salonu bir heyecan 
dalgasý kapladý.  

 
Aðýr, hantal adýmlarla Büronun oturmakta olduðu 
kürsünün merdivenlerini çýktý, üstünde bir çeþit gri 
gömlek vardý ve iç kýsmýnda fanila görünmüyordu, 
ancak bir yelek giymiþti, özensiz bir giyimi vardý, o 
sýrada "Bakunin!" adý aðýzdan aðýza dolaþtý. 
Garibaldi yerinden kalktý,  birkaç adým ilerledi ve 
onu kucakladý. Bu iki eski ve yorgun devrim 
savaþçýsýnýn samimi buluþmasý müthiþ bir 
manzaraydý. Herkes ayaða kalktý, salonu uzun ve 
coþkulu alkýþlar kapladý. 

 
Böylece Bakunin, Avrupa 

demokrasisinin liderleri arasýndaki resmî 
yerini almýþ oluyordu.353 
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s. 344 
 
  
Kongrenin amacý, hazýrlýk bildirisinde 

ortaya konduðu gibi, "uluslar arasýnda 
barýþýn politik ve ekonomik koþullarýný 
yaratmak, özellikle Avrupa Birleþik 
Devletleri'ni kurmak"tý. Fakat genel 
tartýþmalar, bu iddialý programýn bile ötesine 
geçti. Açýþ konuþmasýnda, diplomat yanýnýn 
asker yanýndan daha zayýf olduðu göze 
çarpan Garibaldi, din sorununu gündeme 
getirdi. Papalýða, "sektlerin en habisi" diye 
saldýrdý, Kongreden, "Tanrý dininin 
benimsenmesini" talep etti - bu sözler, 
delegeler arasýndaki hem az sayýdaki 
Katoliði, hem de çok sayýda ateisti inciten 
bir etki yaptý. Uluslararasý Ýþçi Birliði, 
Lozan'daki yýllýk kongresinde, Cenevre 
programýnýn, "iþçi sýnýfýnýn devletten ve 
sermayenin etkisinden kurtulmasý ve 
selâmete kavuþmasý"ný içeren anlayýþýný bir 
karar olarak kabul etti (bu, Cenevre 
kongresine, genç bir Ýsviçreli delege olan 
James Guillaume tarafýndan sunulmuþtu); 
ertesi gün, bu tema, Dupont'daki 
Enternasyonal’in bir diðer delegasyonu 
tarafýndan daha da geliþtirildi. Kongrenin 
hedeflerinden biri olarak sosyalizmin açýkça 
benimsenmesi, daha muhafazakâr delegeler 
arasýnda rahatsýzlýða yol açtý. Garibaldi'nin 
"Tanrý dini" konusundaki savunmasý, büyük 
bir þaþkýnlýk yaratmýþtý ve sol, muhalif bir 
tutum içine girmiþti. Fakat genelde 
delegeler, eleþtirel bir tutum içinde deðil, 
neþe ve hayranlýk içindeydiler, bütün 
konuþmacýlar, ayrým yapýlmaksýzýn hararetle 
alkýþlanýyordu. Bu atmosferde Bakunin, 
Kongrenin ikinci günü öðleden sonra, 
kendisine tüm salonun "sürekli alkýþlarýný" 
ve Bürodaki arkadaþlarýnýn "hararetli 
tebriklerini" kazandýran konuþmasýný yaptý. 



Konuþma metni bugüne kalmamýþtýr. 
Fransýzca yaptýðý konuþma, stenoya 
alýnamayacak ölçüde hýzlýydý; konuþmanýn 
raporu yayýmlandýðýnda, Bakunin bunu, 
"yalnýzca hatalý deðil, ayný zamanda tahrif 
edilmiþ" olarak nitelendirmiþtir. Dört ay 
sonra, Kongrenin yayýmlanacak tarihsel 
tutanaðý için belleðinden (herhangi bir not 
tutmaksýzýn yapmýþtý konuþmayý), 
konuþmasýnýn uzun bir özetini yazdý. Bu 
basýlý metnin gerçek konuþmayý ne ölçüde 
yansýttýðý konusunda bir karara varmak 
güçtür. Fakat bu metin, Bakunin'in 
programýnýn belið bir açýklamasýdýr. 
Kendisini, "Rus Ýmparatorluðunun en boyun 
eðmez tebasý" olarak niteleyen Bakunin, 
Ýmparatorluðun varlýðýný protesto ediyor ve 
"onun ordularýnýn, kendisi tarafýndan 
baþlatýlacak yakýn gelecekteki bir savaþta 
yenileceði" konusundaki umudunu ifade 
ediyordu. Rusya'nýn yalnýzca federalizm ve 
sosyalizmle kurtulabileceðini açýklýyor ve 
(bir zamanlar kendisinin devrimle 
baðdaþtýrdýðý) reaksiyonun aleti olan 
milliyetçiliði þiddetle suçlamaya giriþiyordu.  

 
 
s. 345 
 
 

Yalnýzca üstün özgürlük ilkesini boðmak için 
Fransa'nýn, Rusya'nýn ve Prusya'nýn despotlarý 
tarafýndan geçmiþ yýllarda icat edilmiþ sahte milliyet 
ilkesini derhal ve tamamen terketmeliyiz. Milliyet 
bir ilke deðildir. Bireysellik gibi meþruiyeti olan bir 
gerçekliktir. Küçük ya da büyük her milliyetin 
kendi doðasýna göre yaþama hakkýna sahip olduðu 
inkâr edilemez. Bu hak, yalnýzca evrensel özgürlük 
ilkesinin bir sonucudur.  

Barýþýn birinci þartý, uluslararasý 
adaletin, ulusal çýkarlarýn yerini almasýydý.  

Bakunin, bu soyutlamanýn ardýndan, 
þimdiki favori temasý olan "merkezîleþmiþ 



devleti" suçlamaya giriþti. Bu tür devletler 
ortadan kalkmadan Avrupa Birleþik 
Devletleri'ne ulaþamazdýnýz. Kim hayal 
edebilirdi, bugünkü Fransa'nýn Baden Grand 
Düklüðüyle ya da Rusya'nýn Moldavo-
Wallachia ile yanyana saf tutacaðýný? 

 
Þu andaki merkezîleþmiþ devletler var oldukça 
evrensel barýþ mümkün deðildir. Biz, otoriteyle ve 
fetihle, yukardan zor yoluyla kurulmuþ bu birlik 
örgütlenmelerinin yýkýmýný ve daðýlmasýný 
istemeliyiz, o zaman bölgelerdeki komünlerin özgür 
federasyonu, bölgelerin birleþmesiyle uluslar 
federasyonu ve uluslarýn birleþmesiyle Avrupa 
Birleþik Devletleri'nin oluþturduðu özgür birliklerin 
örgütlenmesi aþaðýdan ortaya çýkabilecektir.  

Bakunin, her ne kadar ülkesinin 
kurtuluþunun öðeleri olarak federasyon ve 
sosyalizmden söz etmiþse de, pratikte tüm 
konuþmasýný bütünüyle bu ilk çareye 
vakfetmiþtir. Sosyalizm, onun programýnda 
hâlâ ikincil bir yer iþgal ediyordu. Dinden 
korunma, bu sefer, geçmiþe iliþkin bir 
hatýrlatmadan fazla yer tutmamýþtý.  

Kongrenin ikinci gününden sonra 
Garibaldi’nin Cenevre'den ayrýlması, havayý 
bozan bir etki yaptý. Baþlangýçtaki coþku 
söndü. Uykuda olan eleþtirellik, delegelerin 
farklý yöndeki konuþmalarýyla baþýný 
kaldýrdý. Özellikle dinsel ve toplumsal 
konularda sert tartýþmalar cereyan etti. 
Üçüncü gün, konuþmacýlarýn sözleri sürekli 
kesildi. Dinin savunucularýnýn sosyal 
düzenin savunucularýyla el ele vermesi, 
Kongrenin bundan sonraki bölümünü 
bozucu bir etki yaptý. Dördüncü ve sonuncu 
gün, sürekli bir kargaþalýk ortamýnda, bütün 
çatýþmalý konularda karar verilmesinden 
dikkatle kaçýnýlmasý gerektiði yönündeki bir 
kararýn oylanmasýnda onay saðlanmasý 
oldukça güç oldu. Bu karar, yýllýk kongresini 
yapacak olan Barýþ ve Özgürlük Ligi'nin 
kurulmasýný ve sürekli bir merkezî 



komitenin atanmasýný saðladý. Bunun 
dýþýnda, Kongre kendini, cehalet ve 
önyargýnýn ortadan kaldýrýlmasý, sürekli 
ordularýn ilgasý, "iþçi ve mülksüz sýnýflarýn" 
durumunun iyileþtirilmesi lehinde belirsiz ve 
dindarca umutlarýný ifade etmekle sýnýrladý. 
Kongrenin sonunda bir ziyafet verildi. Fakat 
kapanýþ toplantýsýnýn olumsuz atmosferi bu 
olayý da etkiledi. Bazý delegeler, kadeh 
kaldýrýlýrken radikal ve devrimci nitelikte 
temenniler ileri sürülmesini protesto ederek 
masayý terkettiler. Bizzat Bakunin, "Lig'in ve 
onun, dünyanýn birçok yerine saçýlmýþ 
cumhuriyetçileri gittikçe daha fazla 
birleþtirecek, ilkelerini geliþtirecek, böylece 
federalizm, sosyalizm ve din karþýtlýðýyla 
gerçek demokrasinin geliþini hýzlandýracak 
kongresine" kadeh kaldýrdý.  

 
 
s. 346 
 
 
Son derece kýsa ömürlü, fakat iyi niyetli 

bir giriþim olan Barýþ ve Özgürlük Ligi, 
böylesine meþum bir baþlangýç yapmýþtý. 
Müzmin iyimser Bakunin, durumdan gayet 
memnundu. Vyurubov'a, Kongrenin, umut 
ettiðinden daha baþarýlý olduðunu 
yazýyordu. İyimserliðinin neye dayandýðýný 
anlamak oldukça zordur. En radikal 
gözlemciler, bu örgütün, burjuva ve 
muhafazakâr karakterini þimdiden açýða 
çıktığını düþünüyorlardý. Fakat bu örgüt 
henüz federalizm, sosyalizm ve ateizm 
ilkelerini kabul etmemiþse de, Bakunin, 
gücüne olan sonsuz inancýyla onu 
dönüþtürebileceðini düþünüyordu. Ýlk adým, 
bir üyesi olarak atandýðý merkez komitesini 



dönüþtürmekti ve bu göreve büyük bir haz 
duyarak giriþti.354  

 
 
 

       *     *     * 
 
 

Komitenin Bern'de toplantý yapmasýna 
karar verilmiþti; bu yüzden, Bakunin'in, 
Cenevre'deki "büyük konukseverlik"ten daha 
fazla yararlanmasý için bir neden 
kalmamýþtý. Prenses Obolenski ve sevgilisi, 
Vevey'in hoþ ortamýnda yerleþmiþlerdi ve 
dolayýsýyla Bakuninler de Vevey'e taþýndýlar. 
Burada, sakin kýþ ve bahar aylarý, arasýra 
Bern'e yapýlan ziyaretlerle kesintiye uðradý, 
Bakunin burada kendini bir kez daha 
devrimci Prensesin çevresi içinde buldu.  

 
 
s. 347 
 
 
Prens Obolenski'nin müdahalesi, 

Prensesin cömertliðini ciddi bir þekilde 
kýsýtlamýþtý. Napoli ve Ischia'daki görkemli 
konaklarýn yerini mütevazı bir villa almýþ, 
Mroczkowski, fotoðrafçý olarak iþe 
baþlamýþtý. Çevrenin bileþiminde de 
deðiþiklikler meydana gelmiþti. Bakunin'in 
yönetsel iþlerine az çok düzenli bir þekilde 
yardýmcý olan Gambuzzi dýþýnda, Ýtalyanlar 
çevreden ayrýlmýþlardý. Ancak onlarýn yeri, 
çabucak bir grup genç Rusla doldurulmuþtu. 
Petersburg yangýnýndan ve Polonya 
ayaklanmasýndan sonra Rusya'yý kasýp 

                                        
354 Annales du Congrés de Genève (Cenevre, 1868); 
Guillaume, Internationale, i. 41-56; Vyrubov, 
Vestnik Europy (Þubat 1913), s. 72. Cenevre 
Kongresinin daha tam bir anlatýmý, bu kitabýn 
yazarý tarafýndan International Affairs'de (Kasým-
Aralýk 1935) verilmektedir, ss. 837-44  



kavuran reaksiyon, yeni bir siyasi göç 
dalgasýna yol açmýþtý. Cenevre gölünün 
kýyýlarý, bu yeni Rus sürgünler kuþaðýnýn 
gözde sýðýnak yeri olmuþtu. Bu genç 
adamlar arasýnda Prenses Obolenski yeni bir 
devrimci hayranlar çevresi bulduðu gibi, 
Bakunin de Uluslararasý Kardeþlik'e yeni 
üyeler kazandý.  

Bu gençlerden birçoðu gelecekteki 
birkaç yýl içinde Bakunin'in hayatýnda 
önemli bir rol oynayacaklardý. Bunlardan en 
göze çarpaný, Toprak ve Özgürlük'ün 
çöküþüne neden olan ya da 
semptomlarýndan biri olan ve 1863 yazýnda 
Petersburg'dan kaçan Yahudi öðrenci Nikola 
Utin, iki yýldýr Cenevre ve Montreux'da 
yaþýyordu. Bakunin, onu ilk kez 1863 
sonbaharýnda Londra'da görmüþtü. Dört yýl 
sonra onunla, genç adamýn Bakunin'in 
fikirlerine abartýlý bir þekilde hayranlýðýný 
ifade ettiði Cenevre Kongresinde yeniden 
karþýlaþtý. Utin orada ilk önce Prensesle 
karþýlaþmýþ olmalýdýr. Utin'den sonra önemli 
bir sima, Toprak ve Özgürlük olayýyla ilgili 
olarak 1862 yýlýnda kýsa bir süre gözüken 
Nikola Zhukovski'dir. Þimdi Vevey 
yakýnlarýndaki Clarens'de bir villada, karýsý 
Ada ve babasýnýn fikirlerini coþkuyla 
paylaþan evli kýzý Olga Levashov'la birlikte 
yaþamaktaydı. Zhukovski'nin kendi serveti 
kýsýtlýydý. Fakat Olga Levashov, Prenses 
Obolenski'nin cömertliðinin kýsýtlanmasýnýn 
yarattýðý boþluðu bir ölçüde dolduracak ve 
çevreyi besleyecek bir servete sahipti. 
Kuþkusuz bu durum, öncelikle Utin ve 
karýsýnýn, ardýndan Bakuninlerin Zhukovski 
villasýna yerleþmelerine yol açmýþtý. 
Bakunin'le daha az içli dýþlý olan, çevrenin 
diðer üyelerinden en fazla göçe çarpaný, 
Toprak ve Özgürlük'ün baþta gelen 
kurbanlarýndan ve kahramanlarýndan 
birinin erkek kardeþi olan Alexander Serno-
Solovyeviç'di. Heyecanlý ve sinirli bir tip olan 



Alexander (arasýra Cenevre sýðýnaðýnda 
zaman geçirirdi ve sonunda hayatýna kendi 
elleriyle son verdi) grubun uzlaþmazý ve 
kavgacýsýydý. Bir diðeri olan Mihail Elpidin, 
önemini, kazancýný Cenevre basýnýndan 
saðlamasýna borçludur. Grubun en yeni 
üyesi ise, kendi kendini yetiþtirmiþ genç bir 
Fransýz iþçisi, kendisinden daha genç bir 
Fransýz hami, Madam de Champseix'in 
himayesi altýnda yaþayan ve André Léo 
adýyla romanlar yazan Benoit Malon'du.355 

 
 
s. 348 
 
 
Bu yeni birlik, nihaî ve sarsýcý darbeyi, 

Bakunin'in Herzen'le iliþkileri yüzünden 
yedi. Herzen, 1865'de, Londra'dan 
Cenevre'ye taþýndýðýnda, Rus göçmen 
kolonisi içinde yeni taraftarlar ve Kolokol 
için yeni okuyucular bulmayý umuyordu. Bu, 
naifçe bir hesaptý. Gençliðin zekice 
uyanýklýðýna sahip altmýþlarýn radikalleri, 
ellilerin yýpranmýþ ve gözden düþmüþ 
liberalizminin önünde diz çökmek niyetinde 
deðillerdi. Herzen, Cenevre'nin genç Ruslarý 
arasýnda taraftarlar yerine, acýmasýz ve 
amansýz eleþtirmenler buldu. Onlarýn 
akideleri de, taktikleri de, Herzen'in hayal 
edemeyeceði ölçüde insafsýzdý. Herzen'in 
ýlýmlýlýðýyla açýkça dalga geçiyor, hâlâ II. 
Alexander ile anlaþmaya çalýþmasýyla, Rus 
anayasal demokrasisinin geleceðine 
duygusal bir inanç beslemesiyle alay 
ediyorlardý. 1867 ilkbaharýnda, Alexander 
Serno-Solovyeviç, Herzen'in ve onun bütün 
eserlerinin uzun ve hakaretamiz bir 
eleþtirisini yayýmladý; Herzen, bu konuda, o 

                                        
355 Bakunin, Euvres, i. 2; vi. 269; Herzen, ed. 
Lemke, xvi, 439; xx. 276; Guillaume, 
Internationale, i. 133; Materiali, ed. Polonsky, 
iii. 409.  



sýrada Ýtalya'da bulunan Bakunin'e 
kýzgýnlýðýný belirten bir mektup yazdýðýnda, 
Bakunin, onu, yeni kuþaðý öven bir havada 
yanýtlayıp, Herzen'in kýzgýnlýðýnýn "yaþlýlýk 
duyarlýlýðýndan" kaynaklandýðýný belirtti. 
Þimdi Bakunin, açýkça bu küstah genç 
radikallerle saf tutmuþtu. Herzen þaþýrmadý. 
Alaycýlýk yoluna gitti ve hakir gören bir 
þekilde, "Vevey'in Kazaklarýndan ve Ataman 
Mihail"den söz etti. Cenevre'de bir ya da iki 
kere Bakunin'le karþýlaþtý. Fakat ciddi 
tartýþmalara giriþmekten kaçýndý. "Bakunin'e 
iliþkin pek bir þey yok" diye bildiriyordu 
Ogarev'e, bu karþýlaþmalardan birinin 
ardýndan, "pantolonunun son düðmelerinin 
de sökülmüþ olmasý, geriye yalnızca 
alýþkanlýklarýn gücünün kalmış olması ve 
sempatinin çekiciliði dýþýnda."356 

 
 
s. 349 
 
 
Bu sýrada Bakunin, yirmi yýldan fazla bir 

zaman önce genç adamlar olarak tanýdýðý 
dört kardeþin en genci olan Gustav Vogt'un 
baþkanlýðýný yaptýðý Barýþ ve Özgürlük 
Ligi'nin merkez komitesinde bitmek 
tükenmek bilmez bir enerjiyle çalýþmaktaydý. 
Bern'e yaptýðý ziyaretler, hem Reichellerle 
(Reichel þimdi bir Rus kadýnla evliydi), hem 
de Vogtlarla kiþisel iliþkilerini yenilemesi 
için iyi bir fýrsat yaratmýþ olmalýdýr. Fakat, 
komitenin tutanaklarýnda bu ziyaretlere 
iliþkin hiçbir þey yoktur. Bu örgütün özel bir 
yapýsý vardý. Lig, ulusal bir temelde 
örgütlenmiþti ve komitenin seçimi uluslar 
düzleminde oluyordu. Rus delegasyon, 
Bakunin ve Zhukovski'den oluþuyordu, 
Polonyalý delegeler ise Mroczkowski ve 

                                        
356 Herzer, ed. Lemke, xx. 21, 182, 274; Pisma 
Bakunina, ed. Dragomanov, s. 206.  



Zagorski idi ki, bu iki delegasyon Bakunin'in 
liderliði altýndaydý ve komitenin sol 
kanadýný oluþturuyordu. Ýsviçre, Fransýz ve 
Ýtalyan delegasyonlarý (Gambuzzi de Ýtalyan 
delegesi olmuþtu) Cenevre kongresinin 
denetimindeki saðlam burjuva çoðunluðu 
oluþturuyorlardý. Kongrede hazýr bulunan 
iki Ýngiliz sendikacýsý komitede Ýngiltere'yi 
temsil ediyorlardý. Fakat uzaklýk ve gerekli 
fonun olmamasý, komitenin çalýþmalarýna 
katýlmalarını önlüyordu. Almanlar 
geliyordu, ancak aralarýndaki ayrýlýklar 
dolayýsýyla oylamalara pek seyrek 
katýlabiliyorlardý.  

Daha baþýndan itibaren Bakunin 
çalýþmalarý domine etmiþti. Cenevre'deki 
ziyafet sýrasýnda kadeh kaldýrdýðýnda 
söylediði gibi, Lig'in program olarak 
benimsemesi için, Federalizm, Sosyalizm ve 
Anti-Dincilik baþlýklý uzun bir tez ileri sürdü. 
Bu döküman komitede okundu ve Barýþ ve 
Özgürlük Ligi’ne M, Bakunin tarafýndan 
Sunulmuþ Önerinin Gerekçesi, Cenevre 
baþlýðýyla baskýya bile hazýrlandý. Fakat 
Bakunin üçüncü bölüme geldiðinde kalemi 
bir yana býraktý. Dinin suçlanmasýný diðer 
iki "izm"le birlikte ele alacaðý sýrada bu 
göreve yan çizdi, çalýþma, karakteristik bir 
biçimde, bitmeden ve basýlmadan kaldý. 
Bakunin, komitedeki arkadaþlarýnýn 
çoðunluðunu da ikna edemedi. Aslýnda 
komiteyi, dini reddetmeye ve ahlâkýn 
"insanda var olan adalet fikri temelinde ele 
alýnmasý gerektiði"ni açýklamaya ikna 
etmiþti. Fakat Lig'in hedefleri arasýnda 
olmasý gereken "iþçi sýnýfýnýn ekonomik 
durumunun radikal bir dönüþümü" önerisi, 
Bakunin'in "entrikalarýndan" fena halde 
þikayetçi olan Gustav Vogt'un baþkanlýk 
oyuyla kabul edilmemiþti. Öneri, çok daha 
kolay savunulabilecek olan "demokratik ve 
cumhuriyetçi'" sýfatlarýnýn yanýnda bir 
eklenti haline getirilmiþti. En yýlmaz iyimser 



bile, Lig'in bu köklü burjuva önyargýsý 
karþýsýnda umutsuzluða kapýlýrdý.357 

 
 
s. 350  
   
 
Gerçi Bakunin ýsrarlýydý; çabalarý, 

gücüne olan güvenini doðrulayacak bir 
düzeye çýkarak taçlandý. Komitenin bir 
toplantýsý, Bern'de, 31 Mayýs ve 1 Haziran 
1868 tarihlerinde yapýldý, toplantýnýn 
gündemi, o yýlýn Eylül ayýnda yapýlacak 
yýllýk kongreyi düzenlemekti. Bir önceki 
toplantýdan beri cephede önemli bir 
deðiþiklik meydana gelmiþti. Þimdi 
komitenin çoðunluðu, mükemmel bir 
uysallýkla Bakunin'in liderliðini izliyordu ve 
Cenevre Kongresinin ya da bizzat bu 
komitenin geçen sonbaharda 
onaylayacaðýndan çok daha radikal bir 
programý benimsemiþti. Bu program, 
Bakunin'in yazýlarýnýn açýk etkisini 
taþýyordu, aþaðýdaki paragraflar bunu 
göstermektedir: 

 
Lig, toplumsal sorunlarýn üç temel özelliðinin 
birbirinden kesinlikle ayrýlmamasý gerektiðinin 
farkýndadýr: din sorunu, politik sorun ve ekonomik 
sorun. Bu yüzden Lig þunu ileri sürer ki –  
 
1.Bireysel vicdan sorunu olmasý gereken din, politik 
kurumlardan ve kamusal eðitim alanýndan sürülüp 
atýlmalý ve böylece kiliseler toplumun özgür 
geliþmesinin önünde engel olmaktan 
çýkarýlmalýdýrlar; 
  
2. Avrupa Birleþik Devletleri, halk kurumlarýnýn 
federasyon yoluyla birleþmesi  ve kiþilik haklarýnýn 
eþitliði, komünlerin ve bölgelerin kendi çýkarlarý 
temelinde özerkliði temel ilkeleri kabul edilerek 
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örgütlenmenin dıþýnda baþka bir yolla 
örgütlenemez; 
 

 3. Eðer iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun ve 
proletaryanýn ortadan kaldýrýlmasýnýn temel koþulu 
olan, zenginlik ve emek, boþ zaman ve eðitim 
arasýndaki bölünmeleri eþitlemek istiyorsak þimdiki 
ekonomik sistemin radikal bir deðiþikliðe ihtiyacý 
vardýr. 

Bakunin, din, politika ve toplum 
konusundaki bu doktrinin onaylanmasýndan 
haklý olarak hoþlanmýþtý. "En sonunda," diye 
yazýyordu büyük bir zafer havasýnda 
Ogarev'e, 14 Haziran 1868 tarihli 
mektubunda, "onu kabul ettirdik!"358 

 
 
s. 351 
 
 
Programdaki son ve en çekiþmeli bu 

paragraf, yeni ve önemli bir etkilenmeye 
tanýklýk etmektedir. Her ne kadar Bakunin, 
yaklaþýk dört yýl önce Londra'da Marx'a 
Enternasyonal davasýna yardým edeceðine 
söz vermiþse de bunu çoktan unutmuþ ya da 
bir kenara atmýþtý. Cenevre Kongresinin 
açýlýþ oturumunda Enternasyonal'in 
duyurusunu okuduðu ve Enternasyonal 
adýna Dupont tarafýndan yapýlan ateþli 
konuþmayý dinlediði zaman Bakunin'in bu 
konudaki ilgisinde bir canlanma olmamýþtý. 
Eðer tutanaklar tam ise, Kongredeki kendi 
konuþmasýnda da Enternasyonal'den ve 
onun faaliyetlerinden en ufak bir þekilde söz 
etmemiþti. Ayrýca, Kongre sýrasýnda, 
Marx'tan, Kapital'in yeni basýlan birinci 
cildini tanýtan bir sunuþ aldýðýnda da en 
ufak bir þekilde etkilenmemiþ ya da diðer 
sorunlarla çok daha fazla ilgilenmiþtir, 
nitekim, Marx'a teþekkür etmeyi ya da 
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yazmayý da unutmuþtur. Fakat o kýþ ya da 
ilkbaharda Herzen'in demokratik 
liberalizmine kalan son umutlarýný bir yana 
býrakýrken, devrimci umutlarý gittikçe daha 
fazla iþçi kitlelerinin huzursuzluðunu 
merkez almaya baþladý, düþüncesi diðer 
baþka þeylerden daha çok devrimci bir 
amaçla iþçi kitlelerini örgütlemeye çalýþan 
bu uluslararasý Birliðe yöneldi. 1868 
Mart'ýnda Cenevre'de bir inþaat iþçileri grevi 
oldu ve tarihte ilk kez grevciler 
Enternasyonal'den destek aldýlar. Bu 
örgütün dikkat çekmeye baþladýðý açýktý. 
Bakunin'in çevresindeki Elpidin ve belki 
diðerleri de harekete geçtiler ve örgüte 
katýldýlar. Bakunin, Enternasyonal'in yazýlý 
metinlerine bir kere daha göz attý, Barýþ ve 
Özgürlük Ligi’nin merkez komitesi için 
duyuruyu kaleme alýrken, "iþçi sýnýfýnýn 
özgürleþmesi ve proletaryanýn tasfiyesi" 
görüþünü, açýk bir þekilde, Marx'ýn "iþçi 
sýnýfýnýn kurtuluþu" ve "tüm sýnýf 
egemenliðinin ilgasý" formülasyonu ile 
açýkladý. Bakunin böylece mantikî ve tayin 
edici bir adým atmýþtý. 1868 Haziran ya da 
Temmuz'unda, Elpidin'in kefil olmasýyla, 
Enternasyonal'in Cenevre bölümünün bir 
üyesi olarak örgüte kaydoldu.359 

 
 
s.352 
 
 
 Eðer Bakunin gelecekteki devrimci 

davanýn Enternasyonal'de yattýðýna inanmýþ 
olsaydý, onun için en doðrudan yol, Barýþ ve 
Özgürlük Ligi’ni býrakmak olacaktý. Fakat 
sorun ona böyle gözükmemiþti. 
Enternasyonal'in birçok üyesi Cenevre 
Kongresi'nde hazýr bulunmuþtu; þimdi, onun 
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ikna etmesiyle, Barýþ ve Özgürlük Ligi 
Enternasyonal'le uyum halinde bir programý 
benimsemiþ görünüyordu, bu durumda her 
iki örgüte de ayný zamanda üye olmakta 
herhangi bir uyuþmazlýk görmesi için çok az 
neden vardý. Ayrýca Bakunin'in durmadan 
çalýþan beynini þimdi yeni bir tutku meþgul 
ediyordu - bir yandan Enternasyonal'in 
gelecekteki kaderiyle samimi olarak 
ilgilenmekten doðan bir tutkuydu bu ama, 
kýsmen kiþisel tutkusu da söz konusuydu. 
Eðer þimdi kendini bütünüyle 
Enternasyonal'in hizmetine adarsa, sýradan 
bir üye olmanýn alçakgönüllülüðüyle 
karakterini ya da ününü uyumlu hale 
getirmesi oldukça zor görünüyordu. 
Enternasyonal'e girmesi, dramatik ve önemli 
bir olay olmalýydý. Kendisinin önayak 
olacaðý, baþ yönlendiricisi olduðu Lig'le 
Enternasyonal arasýnda bir ittifak saðlamak, 
böylece Marx'la eþit bir konumda olmak, 
Enternasyonal'in ruhunu yönlendirmek gibi 
cesur planlar peþindeydi. Böylece Lig, 
Enternasyonal'deki kiþiliðine ve hak ettiði 
yere uygun bir konum edinmesi için bir 
sýçrama tahtası görevi görecekti.  

Her zamanki tez canlýlýðýyla faaliyete 
geçti. Komite Aðustos'ta yeniden 
toplandýðýnda, komiteyi, Kongreye Barýþ ve 
Özgürlük Ligi’yle Enternasyonal arasýnda 
yakýn ittifaký öneren ve Enternasyonal'e 
baðlýlýðý bildiren önemli bir duyuruyla son 
bulan bir çaðrý yollamaya ve bunu 
onaylamaya ikna etti.  

 
Yararlý ve aktif bir güç olduðu için Lig'imiz, Avrupa 
ve Amerika'daki Enternasyonal Ýþçi Birliði 
tarafýndan zaferle geliþtirilen ve yayýlan büyük 
sosyo-ekonomik çýkar ve ilkelerin tam bir politik 
ifadesi olmak zorundadýr.  

 
 
s. 353 



 
 
Mantýkî olarak, Enternasyonal'in neden 

kendi çýkar ve ilkelerinin "saf bir þekilde 
politik olarak ifade" edilmesine hizmet 
etmediðini ve neden böyle bir amaç için 
baþka bir örgütün gerekli olduðunu sormak 
gerekir; gerçekten de Bakunin'in þan þeref 
kazanmasýnýn ötesinde baþka bir neden 
yoktu. Komite, baþkaný aracýlýðýyla, Eylül 
baþýnda Brüksel'de toplanan 
Enternasyonal'in Kongresini selâmladý ve 
Enternasyonal'in üyelerini, Lig'in yakýnda 
yapýlacak kongresine katýlmaya çaðýrdý. 
Bakunin, 1848 devriminin Alman 
savaþçýlarýndan, Enternasyonal'in Cenevre 
þubesinin üyesi ve Marx'ýn arkadaþý olan, 
Brüksel kongresine katýlan Becker'i bizzat 
ziyaret etti. Belçikalý De Paepe'ye Brüksel 
Kongresinde okunmak üzere bir mektup 
yazarak Brüksel'e þahsen gelemediði için 
üzüntülerini ifade etti. Kongrenin 
sekreterliðine, "Rus sosyal demokrasisinin 
programý" olarak açýkladýðý kendi 
görüþlerini ortaya koyan bir belge bile 
yolladý. Dönüþü olmayan bir yola girdiðinin 
kendisi de farkýndaydý ve geliþmeleri 
beklemeye baþladý.360 

Geliþmeler Bakunin'in umduðu ya da 
öngördüðü gibi olmadý. Aslýnda çok  çaba 
göstermiþti, ama bunlarýn akýllýca olduðu 
söylenemezdi. Kendi olanaklarýna fazla bel 
baðlamýþtý; aþýrý ýsrarýn ve aþýrý kendine 
güvenin oluþturduðu bu tuhaf karýþým, 
kazanmayý umduðu birçok kiþiyi 
uzaklaþtýrmýþtý. Enternasyonal, bu bir yýl 
içinde gittikçe büyümüþtü. Barýþ ve 
Özgürlük Ligi’ni pervasýzca "Cenevre 
gevezesi" diye þereflendiren Marx'ýn fikri 
ilerleme kaydetmiþti. Eylül baþýnda 
Brüksel'de toplanan Enternasyonal 
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Kongresi, Bern'e resmî delegasyon 
gönderme çaðrýsýný reddetti, üç muhalif oya 
karþý (De Paepe de bunlarýn arasýndaydý) 
aþaðýdaki kesin ve sert kararý kabul etti:  

 
Enternasyonal delegasyonu, Barýþ ve Özgürlük 
Ligi’yle Enternasyonal'in görüþleri arasýnda bir 
ortaklýk olmadýðýný düþünmektedir; delegasyon, bu 
topluluðu Enternasyonal'e katýlmaya361 ve 
üyelerini, Enternasyonal'in þubelerine üyelik için 
baþvurmaya çaðýrmaktadýr. 
 
 

s. 354 
 
 
Bu, Bakunin için aðýr bir darbeydi. 

Daima kendine güvenen, daima baþkalarýnýn 
üzerinde ölçülemeyecek bir etkiye sahip olan 
Bakunin, Lig'i böylesi ezici bir azarlanmaya 
maruz bırakmıştı; þimdi iradelerine raðmen 
böylesi felaket bir yola sürüklediði 
arkadaþlarýnýn azarlarýný dinlemekle yüz 
yüzeydi. Brüksel Kongresinin sert karþýlýðý 
gerçekten de yanýt verilebilecek gibi deðildi. 
O zamana kadar Lig'in hedeflerini 
Enternasyonal'in hedefleriyle uyum haline 
getirmeye çalýþan Bakunin, Enternasyonal'in 
bu kararýyla Lig'in gereksiz bir örgüt haline 
gelmesine yol açmýþtý. Zayýf bir adamýn 
kiniyle Bakunin'e mektup yazan Gustav 
Vogt, son derece alaycý bir havada, "onun 
Enternasyonal'daki dostlarýna" atýfta 
bulunmakta ve bundan sonraki önerisinin ne 
olduðunu sormaktadýr. Bakunin, uzun bir 
savunmadan sonra, olayý, "benim tahmin 
ettiðim kadar senin de tahmin edeceðin 
merkezdeki bilinen kliðin" yol açtýðý 
aksiliklere yormakta (gerçi Marx aslýnda 
Brüksel'de yoktu) ve Bern Kongresinde, "bu 
küstahça karara merkez komitesi adýna" 
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yanýt vereceðini açýkça belirtmektedir. Net 
bir şeyler planlaması gerekiyordu; yalnýzca 
Lig’i Enternasyonal'in yıldızına bağlama 
planı fiyaskoyla son bulduğu için deðil, ayný 
zamanda, devrimci hareketteki prestiji 
tehlikede olduğu için de.362 

 
 

           *     *     * 
 
 
Barýþ ve Özgürlük Ligi'nin ikinci 

Kongresi, 21 Eylül 1868'de, Ýsviçre'nin 
baþkentinde, kararlaþtýrýldýðý gibi toplandý. 
Bu kongre, popüler bir hitabet turnuvasý 
olarak, önceliyle rekabet edecek durumda 
deðildi. Yalnýzca 100 delege hazýr bulundu. 
Fakat Cenevre delegasyonlarýnýn tersine, 
buraya gelen delegeler kendi fikirlerine 
sahiptiler ve güzel sözlere kanacak gibi 
görünmüyorlardý. Kongre açýlýnca, Lig'in 
saðlam burjuva karakteri bir kere daha 
açýkça görüldü. Israrý ve yoldan saptýran 
enerjisiyle Bakunin komiteyi peþinden 
sürüklemiþ ve hemen hemen komitenin 
iradesine raðmen "þimdiki ekonomik 
sistem"de "radikal bir deðiþikliðin" deklare 
edilmesini saðlamýþtý. Fakat komite 
üzerindeki nüfuzu, Kongrenin tabanýný da 
içine alacak kadar yaygýn deðildi. Barýþ ve 
Özgürlük Ligi'nin devrimci potansiyeli 
hakkýnda artýk onun da herhangi bir 
ilüzyonu yoktu. Buraya, Enternasyonal'in 
"küstahlýðýnýn" suçlanmasýný saðlamak için 
gelmiþti. Lig'de, böyle bir meydan okumayý 
saðlamak için bulunuyordu.  

 
 
s. 355 
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 Kongre'nin üçüncü günü, sosyal sorun 
üzerine alternatif çözüm önerileri ileri 
sürüldüðünde kriz patlak verdi. Bakunin'in 
teklifi þöyleydi: 

 
Kendini son derece yakýcý bir sorun olarak gündeme 
getiren sýnýflarýn ve bireylerin toplumsal ve 
ekonomik eþitliði sorunu üzerine düþünen Kongre, 
bu eþitliðin, adalet, özgürlük ve barýþ olmaksýzýn 
elde edilemeyeceðini açýklar. Sonuç olarak, Kongre, 
bu sorunun çözümünün pratik yöntemlerini 
incelemeyi gündemine alýr.  

 
Dikkatle seçilmiþ bu sözler hemen 

hemen akademikti; orada hazýr bulunan 
Vyrubov, bu kararýn, eðer Bakunin öneriyi 
destekleyen iki belið konuþma yapmasaydý 
kabul edilebileceðini düþünmektedir. Bu 
konuþmalar, burjuvalarýn, öneri metninin 
onlarý yatýþtýrmak üzere böyle ýlýmlý yazýldýðý 
türünden korkularýný ve önyargýlarýný 
arttýrdý. Bakunin ilk kez, kamuoyu önünde, 
proletarya davasýný ve Enternasyonal'in 
ilkelerini kabul ettiðini açýklýyordu. 

 
Kuþkusuz bizler, ne yazýk ki, kendimizin burjuva 
sosyalistlerinden baþka bir þey olmadýðýmýzý ortaya 
koymuþ oluyoruz; eðer biz çýkarlarýmýz ya da 
önyargýlarýmýz nedeniyle, þu sýrada kendisini 
emeðin sermayeye karþý mücadelesi olarak ifade 
eden adaletin ilkelerini geniþ görüþlülükle ve 
samimiyetle anlamakta yetersiz kalýrsak, bunun 
kaçýnýlmaz sonuçlarý olacaktýr, teorik ve pratik 
yansýmalarý olacaktýr; eðer biz hilekâr tüccarlar 
gibi, iþçilere bu adaletin yalnýzca bazý bölümlerini 
sunarsak, o zaman onlar bizimle herhangi bir þey 
yapmayý ve bizim mallarýmýzý reddeceklerdir. O 
zaman bizi reddetmekle bin kere haklý olacaklardýr. 
O zaman barýþ ordumuzda tek bir asker 
bulamayacaðýz ve tüm çalýþmalarýmýz, istediðimiz 
güç ve destekten yoksun kalacaktýr.  
 

Bir mahkeme savunmasý havasýnda 
meydan okuyan Bakunin, dinleyicilerini, 
eðer iþçi sýnýfýnýn davasýný kucaklamaya 



hazýr deðillerse, o zaman "bizim de, Barýþ ve 
Özgürlük Kongresinin, onlarýn 
ihtiyaçlarýndan ve yasal taleplerinden 
hoþnut olmadýğını söyleme hakkýmýzý 
tanýmaya" davet etti.  

Bu ikinci konuþma, eleþtirilere yanýt 
verme niyeti taþýdýðý gibi, Bakunin'in 
Marx'la daha sonradan giriþeceði 
tartýþmanýn önemli iþaretlerini de 
içermektedir. Bakunin, Enternasyonal'le 
birlik halinde olduðunu açýkça duyurduðu o 
anda, ayný zamanda (kuþkusuz, farkýnda 
olmadan) kendisiyle Enternasyonal'in en 
güçlü lideri arasýndaki temel farklýlýklarý da 
ilân etmiþ oluyordu. Bir komünist olmakla 
suçlanmýþtý. Hayýr, o bir komünist deðil, bir 
kolektivistti.  

 
 
s. 356 
 

 
Ortaklaþmacýlýktan nefret ederim, çünkü o, 
özgürlüðü reddeder ve çünkü bence insanlýk 
özgürlüksüz düþünülemez. Bir komünist deðilim, 
çünkü komünizm, kendini, toplumun tüm güçlerini 
devlet yararýna yutmaya konsantre eder, çünkü o, 
kaçýnýlmaz olarak mülkiyeti devletin elinde toplama 
yoluna gider, oysa ben, devleti ilga etmek, baþta 
gelen bu otoriteyi ve þimdiye kadar insanlýðý 
uygarlaþtýrmak ve düzene sokmak bahanesiyle onu 
yalnýzca köleleþtiren, ezen, sömüren ve yozlaþtýran 
koruyucu devlet ilkesini nihaî olarak ortadan 
kaldýrmak istiyorum. Ben, toplumun ve kolektifin ya 
da toplumsal mülkiyetin, herhangi bir otorite eliyle 
yukardan aşaðý deðil, özgür topluluklarca aþaðýdan 
yukarýya örgütlenmesini görmek istiyorum. 
Devletin ilgasýný isterken, ayný zamanda, bir devlet 
kurumundan baþka bir þey olmayan, devlet ilkesinin 
doðrudan sonucu olan kiþisel mirasa dayanan 
mülkiyetin ilgasýný da arzuluyorum. Ýþte bunun için 
baylar, ben bir komünist deðil, bir kolektivistim. 
 

Bakunin'le Marx arasýndaki 
farklýlýklarýn kolektivizm ve komünizm 
sözcükleriyle özetlenmesinin uygun ve 



yerinde olup olmadýðý tartýþmaya açýk bir 
konudur. Fakat sözcük olarak belirtilmese 
de, bu kez Bakunin, bundan sonraki yýllarda 
kendini adayacaðý ve yayacaðý anarþizmin 
ilkelerini kamuoyu önünde ilk kez telaffuz 
etmiþ oluyordu.  

Bu konuþmadan sonra, Kongre, 
Bakunin'in önerisi konusunda ikiye bölündü. 
Bu önerge, Rus ve Polonya delegasyonlarý, 
Ýtalyan delegelerinin çoðunluðu ve Amerika 
Birleþik Devletleri delegasyonundan bazý 
kiþilerce desteklendi. Fransýz, Alman, Büyük 
Britanya, Ýsviçre, Ýsveç ve Meksika 
delegelerinin oluþturduðu çoðunluk ise 
önergeye karþý çýktý. Bu ezici yenilgi, Barýþ 
ve Özgürlük Ligi'nin önergecisi için 
herhangi bir yeni ve etkili katýlýmý imkânsýz 
hale getirmiþti. Bakunin derhal ayrýlacaktý 
kongreden. Fakat arkadaþlarý onu, 
Kongrenin sonuna kadar kalmaya, hatta biri 
din, diðeri milliyetçilik üzerine iki yeni 
konuþma daha yapmaya razý ettiler. Birinci 
konuþma her zamanki çizgideydi. Bu 
konuþma, sadece, insanlýðýn dinsel 
hayaletlerden kurtulmasý için tek başına 
"entellektüel propaganda"nýn yeterli 
olmadýðýný, "sosyal devrimin" de zorunlu 
olduðunu belirtmesi açýsýndan sözü edilmeye 
deðerdir. Milliyetçilik üzerine konuþma daha 
önemliydi ve aslýnda Bakunin'in bu 
Kongre'deki en uzun konuþmasýydý. 
Konuþmasýný, Polonyalýlar adýna bir 
konuþma yapan ve "Rus sosyal 
demokratlarýna kardeþçe el uzatan" 
Polonyalý Mroczkowski'nin hemen ardýndan 
yapmýþtý. Bakunin, uzanan bu eli yakaladý. 
Bu anýn coþkusu, Bakunin'in Rusya'da kýrk 
ya da elli bin devrimcinin bulunduðu ve 
halkýn Çar emperyalizmine düþman 
olduðunu açýkladýðý Stokholm ziyafetindeki 
coþkuyu hatýrlatýyordu.  Finlandiya, Baltýk 
ülkeleri, Polonya ve Ukrayna adýna onlarýn 
baðýmsýzlýklarýný tanýdý, Büyük Rusya'nýn 



bile bir gün "zorla merkezîleþmeyi" 
býrakacaðýna ve kendisini "özgür federasyon" 
temelinde örgütleyeceðine olan inancýný 
ifade etti. Alman delegasyonunun, Polonya 
bölgesi Schleswig'i talep eden tutumunu 
ayný net terimlerle reddederek karþý çýktý ve 
Trieste þehrinin "Ýtalyan'dan çok Slav ve 
Alman'dan çok Ýtalyan" olduðunu ileri sürdü. 
Bu zekice bir hamleydi; ne kadar ileri 
olurlarsa olsunlar Alman sosyalistleri için 
kaderini tayin hakkýna ara sýra olumlu 
bakmak, ýrk sorununu Alman yönetimi 
altýnda ele almaktan öteye geçmezdi. Fakat 
ulusal sorun artýk Bakunin'i daha fazla 
engelleyemezdi. Konuþmasýnýn sonunda, 
devletin bastýrýlmasý fikrine bütün gücüyle 
bir geri dönüþ yaptý: 

 
 
s. 357 
 
 

Þu andaki Kongrede yapýlmakta olduðu gibi bir 
yandan uluslararasý adalet, özgürlük ve barýþ için 
arzumuzu, bir yandan da Devleti koruma isteðimizi 
ifade etmek, korkunç bir tenakuz ve saçma bir 
naiflik olacaktýr. Devletler kendi doðalarýný 
deðiþtiremezler, çünkü onlarýn doðasý Devlet 
olmaktýr ve eðer doðalarýný deðiþtirecek olurlarsa, 
varlýklarýna da son vermiþ olurlar. Bu yüzden iyi, 
adil ve ahlâkî bir devlet yoktur. Bütün devletler 
doðalarý gereði kötüdürler, yani var olma 
koþullarýnýn gereði olarak insanî adaletin, 
özgürlüðün ve ahlâkýn kesinlikle karþýsýndadýrlar. 
Bu baðlamda, ne derseniz deyin, kaba Rus çarlýðý ile 
Avrupa'nýn en uygarlaþmýþ devleti arasýnda büyük 
bir farklýlýk yoktur. Çarcý Ýmparatorluk, diðer 
devletlerin ikiyüzlülük maskesiyle yaptýklarýný 
açýkça yapar; o, tüm Avrupa devlet adamlarýnýn ve 
görevlilerinin gizlice besledikleri ideali, insanlýða 
karþý despotik ve kibirli tavırla açýkça temsil eder. 
Tüm Avrupa devletleri, kamuoyu tarafýndan 
engelleninceye, özellikle Devleti yýkma tohumunu 
taþýyan iþçi sýnýfýnýn yeni fakat güçlü dayanýþmasý 
ortaya çýkana kadar bunu yapmýþlardýr. Yalnýzca 



zayýf bir devlet erdemli bir devlet olabilir, o bile 
düþünce ve amaçlarýnda günahkârdýr. 

Sonuca geliyorum: Kim ki özgürlüðü, adaleti ve 
barýþý kurmak ister, kim ki, halk kitlelerinin tam 
kurtuluþunu ve insanlýðýn zaferini ister, o, bizimle 
birlikte tüm devletlerin yýkýlmasýný ve onlarýn 
yýkýntýlarý üzerinde tüm ülkelerin özgür üretici 
birlikleri dünya federasyonunun kurulmasýný arzu 
etmelidir. 
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Böylece Bakunin, on iki ay boyunca 

karýþtýrýcý bir rol oynadýðý Barýþ ve Özgürlük 
Ligi'ne veda etmiþ oluyordu. Kongrenin 
sonuç oturumunda, Kongre'yi Terkeden 
Üyelerin Kolektif Protestosu baþlýklý bir 
döküman daðýttý. Bu belgenin altýnda, 
kendisininki de dahil on beþ imza vardý ve þu 
satýrlar okunuyordu: 

 
Madem ki, Barýþ ve Özgürlük Ligi’nin 
Kongresindeki üyelerin çoðunluðu ateþli bir þekilde 
ve net olarak sýnýflarýn ve bireylerin eþitliðine karþý 
çýkmýþlardýr ve madem ki, herhangi bir program ya 
da eylem bu ilkenin gerçekleþmesini 
hedeflememektedir, bu, sosyal demokratlar 
tarafýndan kabul edilemez, yani Barýþ ve 
Özgürlük'ün samimi ve tutarlý dostlarýnýn, bu 
metnin altýnda imzasý bulunanlarýn görevi Lig'i 
terketmektir. 

 
Ýmzacýlar arasýnda, Zhukovski, 

Mroczkowski, Zagorski, Gambuzzi ve 
Bakunin'in diðer Ýtalyan arkadaþlarý, ünlü 
Fransýz sosyalistleri Elisée Reclus ve 
Aristide Rey ve Bakunin'le ilk kez Kongre'de 
karþýlaþan Albert Richard adlý Lyonlu bir iþçi 
bulunuyordu. Ýçlerinde Utin'in de bulunduðu 
diðer üç ya da dördü, belgeyi orada 



imzalamamalarýna raðmen, sonradan 
kendileri de metne katýlmýþlardýr.  

 
Bir zamanlarýn burjuva duygusal türden karþýt 
fikirleri ve eðilimleri çoðunluk tarafýndan 
benimsenmiþti (diye yazýyordu Bakunin daha 
sonradan) ve bir zamanlarýn Lig'i, bunun sonucu 
olarak, gülünecek bir hýzla bu tarafa yönelmiþ ve bu 
örgütün içinde ciddi ve samimi bir devrimci eðilime 
yer kalmamýþtý. Bu araç yýpranmýþtý, kullanýþsýz 
hale gelmiþti, dolayýsýyla fýrlatýlýp bir kenara 
atýlmasý gerekiyordu; geriye sadece bir diðerini 
aramak kalýyordu. Bu da Enternasyonal Ýþçi 
Birliði'nden baþkasý deðildi. 

 
Bundan sonraki dört yýl boyunca 

Bakunin'in platformu Enternasyonal 
olacaktý.363 
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             26. Bölüm 
 
 
    Ýttifak'ýn Doðuþu  
 
 

                                        
363 Guillaume, Internationale, i. 74-6, 78; 
Bakunin, (Euvres, v. 106-15; vi. 272; Richard, 
Revue de Paris (1 Eylül 1896), s. 119; Steklov, 
M.A. Bakunin, ii. 403-16; Elisée Reclus, 
Correspondance, i. 279-88.  



Bakunin, Barýþ ve Özgürlük Ligi'nden 
ayrýldýðýnda, Enternasyonal'e üye olmasýnýn 
üzerinden iki ay geçmiþti. Lig'in 
kürsüsünden Enternasyonal'e baðlýlýðýný ilân 
etti; sýradan bir gözlemci, onun bütün 
huzursuz enerjisini artýk sonunda koþulsuz 
olarak ve sakýnmasýzca bu örgütün 
tasarrufuna vereceðini düþünebilirdi. Fakat 
onda bu basit yolu izleyecek göz yoktu. Hiç 
de yeni bir üyenin alçakgönüllü ve göze 
çarpmayan tavrýyla Enternasyonal'in 
saflarýnda yer almak niyetinde deðildi. 
Adamlarýnýn baþýnda bir general gibi 
yürüyüþe geçmekte gecikmeyecekti. Madem 
Barýþ ve Özgürlük Ligi bir ordu haline gelip 
onu desteklemeyi reddederek umutlarýný 
boþa çýkarmýþtý, o da kendi ordusunu 
kurardý. Bern Kongresinde Lig'den 
ayrýldýðýný duyuran belgeyi daðýttýðý gün 
çevresindeki inançlý takipçileriyle bir 
toplantý yaptý ve Enternasyonal Sosyal 
Demokrat Ýttifak'ý kurdu. 

Ýttifak'ýn kuruluþu, Marx ve Bakunin 
arasýndaki, dört yýl sonra Marx'ýn Pirüs 
zaferiyle ve Lahey'de Enternasyonal'ın 
dağılmasıyla sonuçlanacak uzun süreli 
mücadelenin baþlangýç adýmý oldu. Fakat bu 
önemli adým sýrasýnda Bakunin düþmanca 
deðil, himayeci bir ruh hali içindeydi. 
Enternasyonal'i sakatlamak gibi bir istekten 
uzaktý, sadece onu kanadý altýna almak 
istiyordu. Ýttifak, "Enternasyonal'in 
prensiplerine ve davaya en büyük içtenlikle 
adanmýþ üyeler"i saflarýna almýþtý (söylemek 
gereksizdir ki, bunlar Bakunin ve 
destekçileriydi); İttifak'ýn hedefi 
"propagandacýlar, havariler ve nihayet 
örgütçüler eðitmek"ti. Kýsacasý, Ýttifak, iþçi 
hareketinin aristokrasisini ya da general 
kadrosunu saðlayacaktý.364 

 

                                        
364 Bakunin, Euvres, vi. 246.  
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Bu anlayýþýn mantýkî sonucu, Ýttifak'ýn 

gizli bir örgüt olmasıydı. Bakunin'in, 
sonradan naklettiði gibi, arkadaþlarýna, 
"onlarla, gizli bir topluluk olarak büyüyen 
sosyal devrimci Ýttifak arasýnda yakýn 
baðlantýlar sürerken, Enternasyonal'e toplu 
olarak katýlmayý" önermiþti. Gerçi Fransýzlar 
ve Ýtalyanlar, Bakunin'in gizlilik tutkusunu 
paylaþmamýþ ve Ýttifak'ýn gizli deðil, açýk bir 
topluluk olarak yapýlanmasýna karar 
verilmiþti. Aceleyle kaleme alýnan yeni 
topluluðun programý, Bakunin'in Bern 
Kongresi'nde ilân ettiði fikirleri 
yansýtýyordu. Bu program, "miras hakkýnýn 
ilga edilmesiyle baþlayýp, her iki cinsten 
bireylerin ve sýnýflarýn politik, ekonomik ve 
sosyal eþitliðini talep ediyor" ve "politik 
otoriter devletleri" "kendi ülkelerinde 
fonksiyonlarýný gittikçe basitleþtirip sadece 
kamusal hizmetlerin yönetilmesiyle 
kýsýtlamaya" çaðýrýyordu. Diðer 
paragraflarda, ateist Ýttifak'ýn herkes için 
eþit eðitim talebi açýklanýyor ve "sözde 
patriyotizm ve uluslar arasýndaki rekabet" 
reddediliyordu.365 

Vevey'de sakin ve izole bir hayat 
sürdüren Bakunin, politik hayatýn 
merkezlerinden uzaktaydý, peydahladýðý 
diðer örgütler gibi Ýttifak da hiçbir zaman 
kâðýt üzerinde kalmaktan öteye 
gidemeyebilirdi. Fakat, Ýttifak'ýn 
doðuþundan on beþ gün sonra, onunla 
tamamen baðlantýsýz koþullar Ýttifak'ýn 
kaderini belirledi. Önceki yaz, Olga 
Levashov, kocasýnýn servetinden 1000 
rubleyi, Bakunin ve kendi kayýnbiraderi 
Zhukovski tarafýndan çýkarýlacak Rusça 

                                        
365 Guillaume, Internationale, i. 79, 132-3.  



aylýk bir dergiye yatýrmaya ikna olmuþtu. 
Derginin adý, Halkýn Davasý'ydý, bu baþlýðý 
Bakunin'in önerdiði hemen hemen kesindi, 
çünkü Bakunin'in Londra'da, 1862 yýlýnda 
yayýmladýðý broþür de ayný adý taþýyordu; 
bundan dolayý, Bakunin'in, giriþimin itici 
gücü olduðu tahmin edilebilir. Derginin 
Eylül 1868 tarihli birinci sayýsý, Zhukovski 
ve Bakunin tarafýndan yazýlmýþ, Bakunin'in 
fikirlerinin açýklanmasýna tahsis edilmiþti. 
Fakat kendisi Bern'de deðilken ya da Kongre 
sorunlarýyla meþgulken, Bakunin'in 
pozisyonu birdenbire sarsýldý. Nikola Utin, 
yakýþýklý bir gençti ve fazla vicdanlý birisi 
deðildi. Bakunin, onun kadýnlarý kolayca 
büyülemekteki baþarýsýný acý bir þekilde 
þöyle anlatmaktadýr: 
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Bu ufak tefek Yahudinin (diye yazýyordu 1871'de), 
kadýnlar nezdinde büyük bir cazibesi vardý. 
Kadýnlar, lambaya ya da þekere üþüþen sinekler gibi 
ona yapýþýyor, o da tavuklarýnýn ortasýnda þiþinen 
bir horoz gibi kabarýp duruyordu. 
 

Utin kýsa sürede, çabuk etkilenen 
Olga'nýn üzerinde önemli bir güç kazandý, ilk 
sayýsý çýktýktan sonra, Halkýn Davasý'nýn 
editörlüðünü ve derginin kontrolünü 
kendisine vermesi için onu ikna etti. 
Bakunin'in Bern'den döndükten sonra tek 
baþarýsý, derginin ikinci sayýsýnda, 
okuyuculara, dergiye bundan böyle katkýda 
bulunmayacaðýný duyuran bir mektup 
yayýmlamasý oldu. Birkaç yýl sonra Utin, 
derginin kontrolündeki bu deðiþikliði, 
Bakunin'in onaylanmayan "anarþistçe 
fikirleri"ne baðlayacaktý. Fakat bu varsayýmý 
doðrulayacak çok az veri vardýr. Bakunin bu 
çatýþmayý, "baðdaþmasý mümkün olmayan 



farklýlýk - ancak fikirlerde deðil, çünkü Utin, 
söylemek gerekir ki, hiçbir fikre sahip 
deðildi... fakat duyguda, mizaçta ve 
hedeflerde tam bir uyumsuzluk söz 
konusuydu" diye izah etmiþtir. Bu tam 
anlamıyla kiþisel kan davası, Bakunin'in 
sonradan Utin'in güçlü ve intikamcý 
husumetinin aðýrlýðýný hissetmesine yol 
açmýþtýr. Bu kopuþun acil sonucu, daha önce 
Prenses Obolenski'nin olduðu gibi, þimdi de 
Olga Levashov'un yardýmlarýyla yaþayan 
Bakunin'in kendisini destekleyen 
yardýmlardan yoksun kalmasý olmuþ ve 
böylece Vevey'de kalmasýna yol açan tek 
neden de ortadan kalkmýþtýr. Yeni Ýttifak 
örgütü için daha büyük bir merkez 
kesinlikle daha uygundu; nitekim 1868 
Ekim'inde Bakunin ve Antonia, bir kere daha 
Cenevre'ye yerleþtiler.366  

Ýttifak'ýn karargâhýnýn Enternasyonal'in 
büyük ve yeni serpilen çeþitli bölümlerini 
içeren bir þehre taþýnmasý, yeni topluluðun 
karakterini radikal bir þekilde etkiledi ve bu 
daha büyük örgütle, Ýttifak'ýn iliþkileri nazik 
sorununu net bir þekilde gündeme getirdi. 
Bern Kongresinden çekilen on beþ kiþi 
içinde yalnýzca biri Bakunin'in peþinden 
Cenevre'ye geldi - Pole Zagorski; Pole, o 
zaman da, daha sonra da önemsiz biri olarak 
kaldý. Cenevre'ye varýnca Bakunin, kendisi 
sorumlu olmak üzere, Enternasyonal'in 
Cenevre þubesinin beþ üyesini kooptasyon 
yoluyla alýp Ýttifak'ýn Merkez Büro'sunu 
tamamladý, bunlardan en önemlileri, Marx'ýn 
hâlâ saygý göstermeye devam ettiði birkaç 
devrimciden biri olan Alman Becker, Barýþ 
ve Özgürlük Ligi’ni "ihtiyatsýzca" suçlayan 
önergeye karþý oy veren Brüksel 
Kongresindeki üç delegeden biri olarak 
Bakunin'in teveccühüne mazhar olan Fransýz 
Charles Perron'du. Merkezî Büro, Ýttifak'ý 

                                        
366 Bakunin, Euvres, vi. 271-3.  



yöneten kadroyu bir araya getirmiþti. Ama 
taban da gerekliydi. 27 Ekim 1868'de, bir 
Cenevre kahvesinde, Ýttifak'ýn yerel þubesini 
oluþturmak üzere bir açýk toplantý 
düzenlendi. "Her iki cinsiyetten" seksen beþ 
üye kaydedildi bu toplantýda.  Sonradan 
resmî üyelerin sayýsýnýn yüzün üzerinde 
olduðu iddia edildi. O sýrada Cenevre'de 
bulunan Herzen, "Bakunin, aceleyle içeri 
daldý, küfretti, baðýrdý ve bir kýsým iþçiyi 
örgütledi" diye yazýyor. Fakat Herzen, kesin 
bir þekilde uzak durdu; üye olarak 
kaydolanlardan bir kýsmýndan daha sonra 
bir ses duyulmadý, diðerleri de düþman 
kampta boy gösterdiler. Bakunin'in bütün 
çabalarýna raðmen, Ýttifak'ýn Cenevre grubu, 
kendisinden ve az sayýdaki yakýn 
arkadaþýndan baþka kimseyi alamadý 
içine.367 
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Þurasý akýlda tutulmalýdýr ki, bu 

örgütlerin belirsiz ve gerçek dýþý karakteri 
Bakunin'in yaratýmýydý ve üye kaydetmeleri, 
onun þaþýrtýcý ölçüde raslantýsal 
yöntemleriyle olmaktaydý. Uluslararasý 
Kardeþlik konusu anlatýlýrken söz konusu 
edilen bu yöntemler, Ýttifak'ýn ilk günlerinde 
bir kere daha gündeme gelmiþtir.  
Her gün (diye yazýyordu Bakunin, Zhukovski'ye o 
sýralar) yeni ve mükemmel arkadaþlarla 
tanýþýyorum. Her biriyle bir bardak þarap içerken 
bireysel arkadaþlýklar kuruyor ve iþi baðlýyorum. 
Demirci ustalarý arasýnda þimdiden pek çok dostum 
var... Þu anda onlar da duvarcýlar arasýnda 
çalýþmaya baþlamýþ bulunuyorlar.  

Zhukovski, bütün gece, genellikle 
Bakunin'in monologlarý biçiminde süren bu 

                                        
367 Guillaume, Internationale, i. 92-3; Bakunin, 
Euvres, vi. 182, Herzen, ed. Lemke, xxi. 146.  



sohbetleri önemle kayda geçmiþtir; onun 
anlattýklarýna sessizce onay verdikten sonra 
kafasýnda beliren sorularý kaydetmiþ, fakat 
Ýttifak içinde herhangi bir protestoda 
bulunmamýþ, bir dinleyici olarak kalmýþtýr. 
Öte yandan, þurasý açýktýr ki, Ýttifak, 
Uluslararasý Kardeþlik'ten gayet farklý bir 
kuruluþtur, Ýttifak, Uluslararasý Ýþçi 
Birliði'nin bir çeþit iç çevresi olarak 
Bakunin'in beyninde tedricen geliþmiþ bir 
tasarýmdýr ki, Uluslararasý Kardeþlik de, 
Ýttifak'ýn iç çevresi olarak biçimlenmiþtir, 
Uluslararasý Kardeþlik'in merkezinde ise, 
bütün devrimci hareketi tamamen kontrol 
altýnda tutacak, kendisinden ve birkaç yakýn 
arkadaþýndan oluþan daha da seçkin bir 
yönetici kesim yer almaktadýr.  

 
 
s. 363 
 
 
Kýsa bir süre için Bakunin'in tam 

güvenini kazanmýþ olan Perron, bu konuda 
Bakunin'le yapýlmýþ bir sohbete iliþkin 
olaðanüstü bir tutanak býrakmýþtýr. 1868 
Sonbaharýnda Perron, onu çok az tanýyan 
Bakunin tarafýndan kendisini ziyaret etmesi 
için davet edildi. Bakunin, ona, 
Enternasyonal'in, kendi içinde mükemmel 
bir kuruluþ olduðu konusunda teminat 
verdi, fakat Perron Ýttifak'a katýlýrsa orada 
daha iyi bir þeyler bulabilecekti. Perron 
kabul etti. Bundan sonra Bakunin, Ýttifak 
içinde bile bazýlarýnýn gerçek devrimciler 
olmadýðýný, onun faaliyetlerine ayak baðý 
olduklarýný ve bu yüzden Ýttifak'ýn geri 
planýnda bir "Uluslararasý Kardeþlik"in 
bulunmasýnýn iyi olacaðýný söyledi. Perron 
yine kabul etti. Birkaç gün sonra 
buluþtuklarýnda Bakunin ona, "Uluslararasý 
Kardeþlik"in çok geniþ bir örgütlenme 
olduðunu ve bunun arka planýnda, 



kendisinden, Perron'dan ve bir baþkasýndan 
oluþan bir Yönetim ya da Büro olmasý 
gerektiðinden söz etti. Perron güldü ve bir 
kere daha kabul etti. Sohbet sona erdi ve 
Perron bir daha asla bu esrarengiz 
örgütlerden söz edildiðini duymadý. Böylesi 
tasarýlar, farzolunan somut biçime 
bürünmedi, bürünemedi. Bunlar, Bakunin'in 
sonuçsuz, ete kemiðe bürünmemiþ 
düþleriydi. Fakat bunlar, onun 
düþüncelerinde ve sohbetlerinde deðiþmez 
bir aðýrlýk oluþtururlardý, hatta son olarak 
Perron örneðinde görüldüðü gibi, kuþkulu 
kiþilerle olduðu gibi, devrimci güven 
kazanmýþ olanlarla sohbetlerde de böyleydi 
bu.368 

Ýttifak'ýn kurucularýnýn her ülkede bir 
Ulusal Büro'yla birlikte Avrupa'nýn bütün 
bölgelerinde gruplar oluþturmalarý 
tasarlanmýþtý. Bu projenin gerçekleþmesi de 
ayný þekilde muðlak ve yarým yamalak oldu. 
Lyon'da ve Marseille'da seksiyonlar kuruldu, 
birincisinin itici gücü Albert Richard, 
ikincisinin ise, bir Korsikalý olan 
Bastelica'ydý. Bir Paris seksiyonundan da söz 
edilmektedir; fakat bunun varlýðýný 
kanýtlayacak hiçbir belge yoktur elimizde. 
Ýtalyan Gambuzzi, Napoli'de son derece aktif 
bir þube kurmuþtur; 1868 Kasým'ýnda, 
Bakunin'in diðer Ýtalyan arkadaþlarýndan 
Fanelli, Ýspanya'ya gidip, Kraliçe İsabella'nýn 
tahttan indiriliþinin yarattýðý devrimci 
heyecan ortamýndan yararlanarak Barcelona 
ve Madrid'de þubeler kurmuþtur. Ýtalya ve 
Ýspanya'da Enternasyonal hiçbir zaman kök 
salamamýþtýr. Bu alanlarda Ýttifak, öncü 
olma iddiasýnda haklýdýr.369 

 
 

                                        
368 Steklov, M.A. Bakunin ii. 420-21, 426.  
369 Bakunin, (Euvres, vi. 180; Richard, Reuve de 
Paris (Eylül 1896), s. 122.  



s. 364 
 
 
Fakat Ýttifak, baðýmsýz bir örgüt olarak 

var olma umudunu gerçekleþtirmedi, 
gerçekleþtiremedi. Onun amacý ve varlýk 
nedeni, Bakunin'e daha çok þan þeref 
kazandýrmak için Enternasyonal'e katýlmak 
ve bu daha büyük örgütün aristokrasisini ve 
general kadrosunu oluþturmaktý. 1868 
Aralýk'ýnýn ortasýnda Ýttifak'ýn Merkezî 
Bürosu, en sonunda, Londra'daki 
Enternasyonal Genel Konseyi'ne 
baþvurusunu yaptý, program ve 
yönetmeliklerinin kopyalarýný yolladý. 
Baþvuru, Ýttifak'ýn yerel þubelerinin, 
Enternasyonal'in seksiyonlarý olmasý, fakat 
tüzel varlýklarýný korumalarý gerektiðini ileri 
sürüyordu. Ýttifak da Cenevre'deki Merkezî 
Bürosu'nu koruyordu; üyeleri, 
Enternasyonal'in üyeleri olarak 
Enternasyonal'in yýllýk kongresine 
katýlýrken, ayný zamanda ve yerde kendi ek 
toplantýlarýný da yapacaklardý. Baþvuru, 
incelikli bir þekilde, Ýttifak'ýn, Genel konseye 
pratikte yön verecek fikirlerin "baþlatýcýsý" 
rolünü oynayacaðýný izah ediyordu. Baþvuru 
mektubu, önerileri kabul edilebilir kýlacaðý 
hesap edilerek, Marx'la kiþisel iliþkileri olan 
Becker tarafýndan imzalanmýþtý. Kendi 
hedeflerine gömülmüþ Bakunin, bu garip 
baþvurunun tam bir reddiyeyle 
karþýlanacaðýný asla tahmin etmemiþ gibidir. 
Fakat bu öneri, Enternasyonal'in disiplinli 
yapýsýna ve onun sistemli otoritesine yabancý 
olmayan herkesin aklýný baþýndan almýþtý. 
Engels, "Sibirya, göbeði ve genç Polonyalý 
karýsý Bakunin'i bir öküz kadar 
aptallaþtýrmýþ" diye açýklamada bulunacak 
kadar ileri gitti. Marx durumu daha dikkatli 
bir þekilde deðerlendirdi.   

 



Bay Bakunin (diye yazýyordu Engels'e), iþçi 
hareketini Rusya'nýn himayesi altýna almaya 
yeterince hazýr bir alçakgönüllülük içinde. Olaylar 
iki ay içinde geliþti... Öyle sanýyorum ki, bu bir ölü 
doðumdur ve yaþlý Becker'in sayesinde doðal bir 
ölüme varacaktýr. Fakat bu olay, benim 
sandýðýmdan daha ciddi boyutlardadýr; bunu 
sessizce geçiþtirmek, yaþlý Becker söz konusu 
olduðunda kabul edilemez bir þeydir. Konsey bu 
gece, bu yabancý topluluðu açýkça -Paris'te, New 
York'ta, Almanya'da ve Ýsviçre'de - reddetmeye karar 
verdi... Sadece yaþlý Becker için üzülüyorum. Fakat 
Birliðimiz, onu kayýracaðým diye intihar etmeyi 
göze alamazdý.370    

 
 
s. 365 
 
 
Genel konseyin kararýnýn yürürlüðe 

konmasý bir haftalýðýna ertelendi; bu arada 
Marx, ne yapýlmasý gerektiði konusunda 
daha yakýndan bilgi almayý düþündü. Þu 
anda Becker düþmanýn safýna geçmiþti, bu 
durumda Cenevre'de güvenilir bir temsilciye 
sahip deðildi. Fakat o sýrada, Marx, 
muhtemelen Bakuninist kampta yer almayan 
Alexander Serno-Solovyeviç ile 
mektuplaþmaktaydý. Ýttifak'ýn baþvurusunu 
alýnca, bunu, Serno-Solovyeviç'e yazmak için 
bir vesile olarak kullandý ve mektuba þu 
zararsýz ve göze çarpmayan soruyu 
iliþtiriverdi: "Benim eski arkadaþým 
(bilmiyorum hâlâ arkadaþým mýdýr) Bakunin 
neler yapýyor?" Serno-Solovyeviç, bu soruya 
yanýt vermenin en basit yolunun mektubu 
Bakunin'e göstermek olduðunu düþündü; 
bunun üzerine Bakunin, yaklaþýk dört yýldýr 
devam eden sessizliðini bozarak Marx'a 
yazdý.  

Bakunin'in mektubu, eðer mükemmel ve 
hesapçý bir ikiyüzlülük deðilse, 

                                        
370Guillume, Internationale, i. 76; Marx-Engels, 
Sochineniya, xxiv. 149-9.  



Enternasyonal'in politikasýna samimiyetle 
katýlýþýnýn yeterli delilidir. Geçmiþteki 
hatalarýný bilmektedir ve kendini bütün 
kalbiyle proletaryanýn hizmetine vermiþtir. 
Tek koþulu, davaya, göze çarpan ve dramatik 
bazý katkýlarda bulunmasýna izin 
verilmesidir.  

 
Eski arkadaþým (diye yazýyordu), Serno bana, 
mektubunun benimle ilgili kýsmýný gösterdi. Ona, 
benim hâlâ arkadaþýn olup olmadýðýmý soruyorsun. 
Evet, her zamankinden fazla sevgili Marx, çünkü 
her zamankinden daha fazla anladým ki, izlediðin 
yolda haklýydýn, bizleri ekonomik devrimin o büyük, 
yüksek yolunu izlemeye davet etmekle haklýydýn, 
ulusallýk yollarýnda ve salt politik maceralarla 
kendini kaybeden bizleri uyarmakta haklýydýn. Ben 
þimdi senin yirmi yýl önce baþladýðýný yapmaktayým. 
Bern kongresinde burjuvaziye samimi olarak ve 
kamuoyu önünde elveda dediðimden beri iþçilerden 
baþka bir arkadaþ, baþka bir dünya bilmiyorum. 
Artýk benim ülkem, senin baþta gelen 
kurucularýndan biri olduðun Enternasyonal'dir. 
Þunu gör sevgili arkadaþým, ben senin 
takipçilerinden biriyim ve bununla gurur 
duyuyorum. 
 

Bakunin, geçenlerde yayýmlanan 
Kolokol‘un son sayýsýnda çýkan Bern 
Kongresindeki konuþmalarýný açýklayarak 
devam ediyordu mektubuna, gerçi Herzen'le 
1863'den beri politik iliþkisi yoktu ve "þu 
anda kiþisel iliþkileri de kopma 
noktasýndaydý". Burada bir abartma dikkat 
çekmektedir. Fakat bu, Marx'ýn, onun 
Herzen'in burjuva ve Slavcý eðilimlerini 
paylaþtýðý inancýný gidermek açýsýndan 
gerekliydi.371 

 
 
s. 366 
 
 

                                        
371 Marx-Engels, Sochineniya, xxiv. 154; Materiali, 
ed. Polonsky, iii. 137-9.  



Marx, bu tür "duygusal giriþimlerden", 
tam zamanı olsa bile etkilenecek adam 
deðildi. Bu mektubun yazýldýðý gün - 22 
Aralýk 1868 - Genel Konsey, Ýttifak'ýn 
baþvurusu hakkýndaki kararý almýþtý. Karar, 
"Enternasyonal Ýþçi Birliði'nin içinde ya da 
dýþýnda faaliyet gösterecek ikinci bir 
enternasyonal örgütün varlýðýnýn, kesinlikle 
Enternasyonal'i karýþýklýða sürüklemek 
anlamýna geleceðini" ve böyle bir teamülün 
kýsa sürede "her milliyet ve fraksiyonun 
entrikasınýn oyuncaðý" olmasýna yol 
açacaðýný deklare etti. Karar, Brüksel 
Kongresi'nin, Barýþ ve Özgürlük Ligi 
olayýnda, Enternasyonal'in hedef ve 
ilkelerini benimseyen herhangi bir örgütün 
varlýk nedeninin ortadan kalktýðý yolundaki 
açýklamasýný hatýrlattý. Bu temelde, oy birliði 
ile varýlan sonuç, "Uluslararasý Sosyal 
Demokratik Ýttifak'ýn Uluslararasý Ýþçi 
Birliði'ne kabul edilmemesi" yönündeydi. 
Marx'ýn, Ýttifak'ýn reddediliþinin kamuoyuna 
açýklanmasý tehdidi yerine getirilmedi. 
Karar gizli kaldý ve yalnýzca ilgili kiþilere 
ulaþtýrýldý.372 

Ýttifak'ýn Merkezî Bürosu'nun bu 
terslenmeye cevap vermesi iki aydan fazla 
zaman aldý. Gecikmenin, bundan sonra ne 
yapýlacaðýna karar verilmemiþ olmasýndan 
mý, yoksa (daha sonralarý Bakunin'in iddia 
ettiði gibi) diðer þubelere danýþma 
ihtiyacýndan ya da yalnýzca Bakunin'in 
kafasýnýn baþka sorunlarla meþguliyetinden 
mi meydana geldiði bir faraziye olarak 
kalmýþtýr. Sonuncu hipotez, en akla yatkýn 
olanýdýr. O zamanlar Bakunin'in hayatý 
oldukça karýþýktý. Bu iki ayda yalnýzca eski 
Uluslararasý kardeþlik'in çöküþüne tanýk 
olunmamýþ, fakat destekçilerin yeni ve 
önemli bir örgütü de ortaya çýkmýþtýr.  

                                        
372 Marx-Engels, Sochineniya, xxiv. 153-4; Bakunin, 
Euvres, vi. 186-9.  
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s. 367 
 
 
Uluslararasý Kardeþlik'in kardeþlik 

ortamý, yeni gelişmelerle belli ölçülerde 
zayýflamýþtý. Halkýn Davasý'nýn Bakunin'in 
kontrolünden çýkmasý, Vevey çevresindeki 
prestijine bir darbe olmuþ ve Cenevre'den 
çekilmesi otoritesini daha da zayýflatmýþtý. 
Uluslararasý Kardeþlik'in bu andan, son 
sarsýntýya kadar olan tarihi bilinmektedir. 
Fakat 1869 Ocak'ýnda üyeleri Cenevre'de bir 
toplantý yaptýlar. Bu toplantýda bulunan 
kiþiler iki elin parmağını geçmiyordu. 
Katýlýmýn bu azlýðý, Kardeþlik'in aktif 
üyeliðinde bir düþme olduðunu 
göstermekteydi. Bunlarýn arasýndan yalnýzca 
Mroczkowski ve belki bir Ýtalyan ismi olan 
Tucci, Napoli döneminden kalanlardý, geri 
kalanlar, Vevey ve Cenevre'den yeni üyelerdi. 
Toplantýnýn görünüþteki amacý Kardeþlik'in 
tüzüðünü gözden geçirmekti. Fakat 
toplantýnýn, Kardeþlik'e babasýnýn çiftliði 
gibi davranan ve onun alacaðý her kararý 
kendi ellerinde tutmaya çalýþan Bakunin'in 
diktatörce yöntemlerine karþý bir protestoya 
dönüþtüðü anlaþýlmaktadýr; iki gün devam 
eden oturumlardan sonra toplantý, 
Bakunin'in malî ya da baþka nedenlerle 
gelemediði Vevey'e alýndý. Meydan okuyan 
bu davranýþ, Bakunin'in isyancýlara, Tüm 
Centilmenlere diye baþlayan bir mektup 
yollamasýna yol açtý. Ben, diye yazýyordu, 
dört yýl boyunca köle gibi çalýþtým (bu 
dönem, kardeþliðin, Floransa'daki ilk 
kuruluþundan, o zamana kadar geçen süreyi 



kapsamaktadýr) ve dinlenmeyi hak ettim. 
Kardeþlik'in bütün yönelimlerini 
paylaþmaktan emekliye ayrýlmaya kadar her 
þeye tamamen hazýrdý; alaycý bir ifadeyle, bu 
önerinin yeni bir dayatma isteðinin delili 
olarak görülmemesini umut ettiðini 
belirtiyordu. Bu tehdit, isyancýlarý yola 
getirmeye yetti. Bakunin'in, Kardeþlik 
üzerindeki kontrolü öylesine mutlaktý ki, 
yanýtlarýnýn acýklý bir þekilde ortaya 
koyduðu gibi, yokluðunda, onlarýn "ne 
bilgileri, ne adresleri, ne de dökümanlarý" 
vardý.  

Ancak yara kapanmamýþtý. Ýki ay sonra 
Uluslararasý Kardeþlik daðýldý. Barýþ ve 
Özgürlük Ligi gibi o da deðerini kaybetmiþ, 
baþtan savýlmasý gereken bir varlýk haline 
gelmiþti. Bakunin þimdi Sosyal Demokratik 
Ýttifak'ýn sorunlarýna derinlemesine 
gömülmüþtü; Uluslararasý Kardeþlik'in 
ortadan kalkmasý, yalnýzca somut 
sonuçlardan biriydi - Vevey kolonisiyle 
Bakunin arasýndaki nihaî kopuþtu. Bakunin, 
onlarýn "pembe gökkuþaðý rengi 
akidelerinden" alayla söz ederek ve 
kendisinin bir kadýn düþmaný olduðunu 
söyleyerek hýncýný aldý - bu nankörce 
gönderme, Prenses, Madam Levashov ve 
Madam de Champseix gibi kendisine 
cömertçe yardýmda bulunmuþ kadınlardan 
en azından ikisini kapsýyordu. Yalnýzca zayýf 
karakterli, "altýn gibi bir kalbi olan, ama 
karaktersiz" Zhukovski Bakunin'e baðlýlýðýný 
sürdürdü.373 
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373 Pisma Bakunina, ed. dragomanov, ss. 217-21, 
241; Guillaume, Internationale, i, 131; Vyrubov,  
Vestnik Europy, (Þubat 1913), ss. 78-9.  



Bu parçalanmaya, doðrudan ya da 
dolaylý olarak bir baþka faktör de katkýda 
bulunmuþ olabilir. Bakunin'in Tüm 
Centilmenlere adlý mektubu, o sýrada 
Ýtalya'ya dönmüþ olan, Bakunin'in "kardeþi 
ve dostu, Carlo Gambuzzi"ye karþý nedeni 
izah edilmeyen bir "suçlama" imasýný 
içermekteydi. Bu suçlamanýn niteliði bir 
tahmin sorunudur. Fakat 1868 
sonbaharýnda, Bakunin'in Vevey'den 
ayrýlýþýndan hemen önce Antonia bir kýz 
çocuðu dünyaya getirmiþti. Bakunin'in 
dostlarý arasýndaki genel kaný, 
Gambuzzi'nin, çocuðun babasý olduðu 
yolundaydý.374 

 
 

               *     *     * 
 
 
O sýrada uluslararasý Kardeþlik'i 

terketmiþ olan Bakunin'in gücünü çok daha 
saðlam hale getirerek zararýný giderecek 
müthiþ bir þans kapýyý çalmýþtý. 1869 Yeni 
Yýlýnda, Fransýz Ýsviçresi’nde bulunan, 
Enternasyonal'in otuzuncu seksiyonundaki 
sorumlular, Cenevre'de, Federasyon 
Romande adýný verdikleri bir yerel 
federasyon kurmak amacýyla bir kongre 
toplamýþlardý. Bakunin, karýsýyla birlikte 
Montbrillant'da bir katta kalýyordu. Tren 
yolunun kenarýndaki bu kat, dýþardan gelen 
delegelerden birine ev sahipliði yapýyordu;  
bu delege, Le Locke adlý küçük dað 
kasabasýndan, okul müdürü James 
Guillaume'ydi ve bu genç adam, Barýþ ve 
Özgürlük Ligi’nin ilk Kongresi'ne 
Enternasyonal'in önergesini sunan kiþinin ta 
kendisiydi. Kongre, Federasyon Romande 
projesini baþarýyla hayata geçirdi ve 

                                        
374 Gullilaume, Internationale, i. 261; Steklov, 
M.A. Bakunin, iii. 410.  



Perron'un editörlüðünü yaptýðý, Equalité 
adlý yeni bir dergi kurdu.  

 
 
 
s. 369 
 
 
Fakat bunun Bakunin'in siyasi 

hayatýndaki önemi, hâlâ yirmilerinde olan ve 
yaþýna uygun olarak politik yeniliklere 
elveriþli bir coþkuya sahip, kolay 
etkilenebilen konuðuyla sonuçta hýzlý bir 
arkadaþlýk geliþtirmiþ olmasýdýr. 
Kropotkin'in sonradan, "ufak tefek, zayýf ve 
Robespierre kararlýlýðýnda" diye tanýmladýðý 
genç Guillaume, Enternasyonal'i ileri 
radikalizmde son söz olarak kabul etmiþti ve 
Enternasyonal‘in, memleketi olan Ýsviçre 
Jura'sýndaki baþta gelen örgütleyicilerinden 
biriydi. Tutumlu bir daðlýnýn erdemlerine ve 
sýnýrlýlýklarýna sahipti. Dünyayý ve kendi 
ýrkýnýn dýþýndaki insanlarý çok az görmüþtü. 
Cenevre'de geçirdiði iki gün içinde ev 
sahibinin canlý kiþiliði onu tamamen içine 
alıp kendinden geçmesine yol açtý. Ýlk kez, 
ilham veren bir öðretmen ve peygambere 
rastladýðýný hissetti; hayatýnýn bundan 
sonraki beþ yýlýný bu yeni efendinin 
hizmetine sadakatle adadý.  

Bakunin için de konjöktür ayný þekilde 
tayin ediciydi. Etkileme ve inisyatif 
konusundaki bütün dehasýna raðmen o 
zamana kadar baþarýsý son derece azdý, 
bunun nedeni, takipçilerinin, bizzat kendisi 
gibi, uygun bir taraftarlýk eyleminde güçsüz 
ve bunun yönteminden habersiz oluþlarýydý. 
Gücü daðýlýp gitmiþti, çünkü bu gücü 
düzenleyecek ve örgütleyecek kimse yoktu. 
Guillaume, bu küçük ama gerekli yeteneði 
büyük ölçüde taþýyordu. Bundan sonraki üç 
dört yýl boyunca Guillaume, yorulmak 
bilmeksizin Bakunin'in kamuoyu önüne 



çýkmasýnýn düzenlenmesini ve 
duyurulmasýný saðladý, yokluðunda onun 
yerine konuþtu, elyazmalarýný düzeltti, 
taraftarlarýný toparladý ve düþmanlarýný 
hezimete uðrattý. Hatta bazen bizzat 
Bakunin'e olumlu ölçüde eleþtiriler de 
yöneltti; çünkü Guillaume'de, efendinin 
kolaycý oportünizmi önünde eðilerek 
uzlaþmayý reddeden bir Doðrucu Davutluk, 
bükülmezlik damarý vardý. Guillaume, 
Bakunin'de, sýcak, ama o zamana kadar kötü 
savunulmuþ ideallerinin savunucusunu 
bulmuþtu. Bakunin, Guillaume'de en 
mükemmel takipçiyi bulmaktan hoþnuttu ve 
Guillaume'de gelecek kuþaklar, Bakunin'in 
bundan sonraki birkaç yýlýnýn en doðrudan 
ve kýlý kýrk yaran kayýtlarýný bulacaklardý.375 

Federasyon Romande hayata geçti ve 
gerçekten kuruldu. Guillaume, memleketi 
olan Le Locke'a, kendini adadýðý yeni amacý 
tanýtmak için büyük bir kararlýlýkla döndü, 
ilk fýrsatta bunu Juralý daðlý arkadaþlarýna 
açýkladý ve birkaç gün sonra da Bakunin'e 
yazýp onu Le Locke'a davet etti. Bakunin, 
Uluslararasý Kardeþlik'teki krize cevap 
yetiþtirmekle fazlasýyla meþguldü. 26 Ocak 
1869'da, Tüm Centilmenlere baþlýklý bir 
ultimatom yolladý; ertesi gün, belki bir grup 
takipçisine yol vermenin, belki de bunlarýn 
yerine bir baþkasýný almanýn yansýmasý 
olarak, Guillaume'nin "ondan aldýðým ilk 
mektup" diye gururla açýkladığı bir mektup 
yazdý. Davete cevabýnýn gecikmesini ayrým 
yapmasý imkâný olmayan "binlerce sýkýcý iþ"le 
mazur gösterdikten sonra Le Locke'a 
Guillaume'nin belirleyeceði herhangi bir gün 
gelebileceðini söyledi. Ziyaretin birkaç kere 
ileriye atýlmasýnýn ardýndan 21 Þubat 
Cumartesi günü belirlendi ve ziyaretin 
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gerçekleþmesinden birkaç gün önce Bakunin 
bir kere daha yazdý: 

 
 
s. 370 
 
 

Eðer izin verirseniz, seninle ve sizlerin arasýnda 
Pazar ve Pazartesi günleri kalacaðým, çünkü 
kesinlikle þu kanýdayým ki, seninle daha yakýndan 
tanýþmak istiyorum, ayný zamanda yakýn düþünce ve 
eylem arkadaþlarýnla da. Þunu belirtmeliyim ki, beni 
bütünüyle fethettiniz, sana iyice yakýnlaþtýðýmý 
hissediyorum ve böyle bir çekimin gücüne 
kapýldýðýmda pek seyrek yanýlýrým. Birbirimizle 
konuþacaðýmýz, tartýþacaðýmýz ve 
kararlaþtýracaðýmýz o kadar çok þey var ki.  

Bu yakýnlýk ifade eden sözlere raðmen 
Bakunin, Guillaume'ye Uluslararasý 
Kardeþlikten ayrýlýþýndan söz etmeye gerek 
duymamýþtý. Bakunin'in mektuplarý otuz yýl 
sonra yayýmlanana kadar Guillauma bu 
olaydan hiçbir þekilde haberdar 
olmamýþtýr.376 

Büyük Rus devrimcisinin küçük Le 
Locle kasabasýný ziyareti Guilleume'nin 
itibarýný arttýran bir sansasyon yarattý. 
Cumartesi gecesi, yerel Enternasyonal, 
Bakunin'in þerefine bir ziyafet verdi ve onun 
tuhaf alýşkanlýklarýnýn sonucu olarak sabah 
üçe kadar sürdü. Ertesi sabah, bir genel 
toplantýda, dinin budalalıðý, burjuvazinin 
yükseliþi ve çöküþü, proletaryanýn yaklaþan 
zaferi üzerine bir konuþma yaptý; bu 
konferanstan sonra, gençler dansederken, 
Le Locke'un yaþýný baþýný almýþ adamlarý, bu 
büyük adamýn o geceki heyecan veren 
temalar üzerindeki diskurlarýný dinlemek 
üzere baþka bir odada toplandýlar. Tuhaf ve 
ele avuca gelmez kiþiliðinin býraktýðý etki 
büyüktü. Bakunin'in onlarýn arasýnda oturup 
durmadan sigara içerek insan mutluluðunun 
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yedi þartýný nasýl savunduðu uzun zaman 
geçtikten sonra da hatýrlanacaktý: "birincisi, 
özgürlük için savaþýrken ölmek; ikincisi, aþk 
ve dostluk; üçüncüsü sanat ve bilim; 
dördüncüsü, sigara içmek; beþincisi, içki 
içmek; altýncýsý, yemek yemek; yedincisi 
uyumak." Ýþin doðrusu, daðlarla çevrilmiþ 
küçük Le Locle kasabasýndaki insanlar böyle 
þeyler konuþmaya, düþünmeye ve yapmaya 
alýþýk deðillerdi; Mihail Bakunin'in ortaya 
çýkýþýyla birlikte, yeni bir gezegen, 
uluslararasý demokrasinin coþkulu ama 
soðukkanlý ufkunda yüzmeye baþladý. 

 
 
s.371 
 
 
Guilleume ile gizli bir görüþme yapmak 

için de zaman vardý. Bakunin, Ýttifak 
hakkýnda (gerçi muhtemelen Genel 
konseyden gelen red cevabýndan söz 
etmemiþ olabilir) birçok þey söyledi ve Le 
Locke Enternasyonal seksiyonunun İttifak’a 
üye olmasında ýsrar etti. Guillueme, 
bölgesinin kendine kazandýrdýðý inatçý 
karakteriyle doðrudan reddetti bunu. 
Ýttifakýn programýna muhalefet ediyor 
deðildi (gerçi bazý bakýmlardan onun gayet 
retorikal olduðunu düþünmüyor deðildi 
gizliden gizliye). Fakat ne o, ne de sade 
düþünceli hemşerileri Enternasyonal'in 
çerçevesi içinde ayrý bir örgütü gerekli 
görüyorlardý. Özel olarak, Bakunin, ona, 
bazý diðer çekici planlarý fýsýldamaktan geri 
kalmadý. "Yýllarca öncesine giden gizli bir 
örgütten, devrimci kardeþlik’in bünyesinde 
birleþmiþ, özellikle Ýspanya ve Ýtalya gibi 
çeþitli ülkelerde belli sayýda bulunan bir 
örgütten" söz etti. "Devrimci kardeþlik"in 
programýný okudu ve Guilleume'ye bu örgüte 
katýlmayý arzu edip etmediðini sordu. Bu 
davet, Constant Meuron'a, carbonari 



günlerini hatýrlayan, sosyalizmin Le 
Locle'daki bu duayenine kadar uzanýyordu 
ve þevkle kabul edildi. Ne var ki, 
Guillaume'ye Bakunin'in kardeþliði, biraz, 
"yukardan gelen emirlere itirazsýz boyun 
eðilen klasik tipteki bir gizli topluluða" 
benziyormuş gibi gelmiþti. Bakunin'in 
örgütü, "kolektif eylemde, formalitesiz, 
seramonisiz ve gizli törenler olmaksýzýn 
birleþmiþ insanlarýn özgür birliði" olmaktan 
baþka her şeydi. Öyle görünüyor ki, 
Guilleume, kardeþliðin diðer üyelerinin 
kimler olduðunu ve karargâhlarýnýn nerede 
bulunduðunu sormamýþtýr; sorduysa da net 
cevaplar alamadýðý bellidir. Bakunin, Le 
Locle'dan ayrýldýðý sırada, Guilleume, istekli 
olduðunu belirtmesine raðmen, bizzat bu 
gizli örgüte üye olmuþ mudur, yoksa 
olmamýþ mýdýr, bu noktada bir kesinlik 
yoktur.377 

 
 
s. 372 
 
 
Bir diðer örnek, belli bir akla ve 

alýþkanlýklara sahip birisi Bakunin'le 
çalýþmak zorunda kalýp sorumluluklar 
üstlendiðinde kýsa sürede ortaya çýktý. Le 
Locle'un öncüleri, Enternasyonal'in 
hedeflerinin propagandasýný yapan, Progrés 
adlý on beþ günlük bir yayýn çýkartmaya 
baþlamýþlardý. Bakunin'in ziyareti, böyle 
seçkin bir devrimcinin bu yayýn organýna 
yazý yazmaya davet edilmesi için bir fýrsat 
olmuþtu; bu büyük adam, büyük bir istekle, 
oraya düzenli makale yazacaðýna söz 
vermiþti. Gerçi bu, onun yerine 
getirebileceði tek hizmet deðildi. Progrés, 
yerel olarak daðýtýlýyordu; eðer Cenevre'ye 
birkaç nüshasý ulaþmýþsa þimdiye kadar, bu 
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bile iyiydi. Fakat Bakunin yalnýzca 
uluslararasý þöhrete deðil, ayný zamanda 
uluslararasý baðlantýlara da sahipti;  
Bakunin'in Cenevre'ye dönüþünden kýsa süre 
sonra, Guillaume, ona yazarak, Ýttifak'taki 
bazý arkadaþlarýnýn Progrés'e yazýp 
yazamayacaklarýný ve "komþu ülkelerden" 
bazý yeni aboneler bulup bulamayacaðýný 
sordu. Yanýt þaþýrtýcýdýr ve Bakunin'in 
hayalciliðinin muazzam kapasitesini 
göstermektedir.  

 
Kabul ediyorum (hemen cevaplamýþtýr), büyük bir 
sevinçle kabul ediyoruz önerini. Evet, Progrés, 
Ýttifak'ýn yayýn organý olsun. "Le Locle 
Demokratlarýnýn organý" yazýsý, "Sosyal 
Demokratlarýn Organý" þeklinde deðiþtirilsin. 
Bunun ötesinde, Progrés yazýsýný koruyabilirsiniz ya 
da ona, belki çok daha açýk ve erken bir ifadeyle la 
Revolution Sociale adý da verilebilir ya da sizi 
harekete geçiren Kutsal Ruhun ifadesi olarak 
L'Avant-Coureur. 
 

Ertesi gün, "Yurttaþ Bakunin'in önerisi 
üzerine" Ýttifak'ýn Cenevre þubesi, "Le 
Locle'un Progrés'ini ittifak'ýn organý yapmak 
için mümkün olan her þeyin yapýlmasýna" 
karar verdi. Guillaume, asla yapmadýðý bir 
önerinin böylesine bir coþkunlukla kabul 
edilmesine þaþýrýp konuyu felsefî olarak ele 
aldý. Fakat Kutsal Ruh, ne onun gazetenin 
adýný deðiþtirmesine, ne de gazete ile Ýttifak 
arasýnda resmî bir iliþki kurmasýna yol açtý. 
Bakunin de herhangi bir alýnganlýk 
göstermedi. 1869 Mayýs'ýnýn sonunda Le 
Locle'a ve komþu kasaba La Chaux-de-
Fonds'a bir diðer muzaffer ziyarette 
bulundu; üç ya da dört ay Progrés'e 
umulmadýk, fakat gýpta edilecek bir 
düzenlilikle yazdý.  

 
 

         *    *    * 
 



 
s. 373 
 
 
Bu sýrada, 1869 Þubat'ýnýn sonunda, 

Ýttifak'ýn Merkezî Bürosu Londra'daki Genel 
Konseye, en sonunda yanýtýný gönderdi. 
Bakunin gerekeni yapmaya karar vermiþti 
ve Genel Konsey'e boyun eðdiðini deklare 
etti. Merkezî Büro'nun sekreteri Perron 
tarafýndan imzalanan mektup, Ýttifak'ýn ayrý 
bir örgüt olarak daðýtýlmasýný ve þubelerinin 
Enternasyonal'e üye olmasýný öneriyordu. 
Enternasyonal’in kuralları, "bütün iþçi 
birliklerinin, karşılıklı yardımlaşma, 
ilerleme ve işçi sýnýfýnýn tam kurtuluþu 
hedeflerini izleyerek“ kabul edilmelerini 
sağlamaktaydı. Bu sýnýrlar içinde, her yerel 
þube, kendi programýna sahip olmakta ve 
kendi ilkelerini kendi tarzýnda savunmakta 
özgür olmalýydý. Ýttifak’ýn programýnda yasal 
açýdan itiraz edilebilecek yalnýzca bir nokta 
vardý, bu da öze iliþkin olmaktan çok, yan 
bir konuydu. 1869 Mart'ýnda, Genel Konsey, 
Ýttifak'tan, müphem bir deyim olan 
"sýnýflarýn eþitliði" yerine "sýnýflarýn ilgasý" 
ibaresinin konmasýný rica etmeye ve bu 
deðiþikliðin, "Ýttifak'ýn þubelerinin 
Enternasyonal Ýþçi Birliði'nin þubelerine 
katýlmaya engel olmayacaðýný" bildirmeye 
karar verdi. Bu, Genel konseyin, þubelerini 
ve çok sayýda üyesini bilgilendirmesi 
açýsýndan bir gereklilikti.  

Eðer Marx bundan sonra olacaklarý 
öngörebilseydi, büyük bir yaratýcýlýkla, 
Ýttifak'ýn þubelerinin Enternasyonal'e 
kabulünü reddecek bazý gerekçeleri hýzla 
bulurdu. Ne var ki, gelecekte olacaklar 
hakkýnda ciddi bir önseziye sahip deðildi. O, 
Bakunin'in teslim olma jestinden memnundu 
ve büyük bir zafer havasýnda Genel Konseyin 
kararýný kaleme aldý. Özellikle, Bakunin'in, 
"lejyon"unun sayýsal zayýflýðýný açýklamak 



zorunda býrakýlmasýndan memnundu. 
Ýttifak'ýn üye ve þubelerinin listesini 
yapmasýný talep etmenin, "bu uydurmacýlarýn 
baþýndan aþaðý bir kova su dökmekten 
farksýz olduðunu" düþünüyordu Engels.378  

 
 
s. 374 
 
 
Bakunin'in "lejyonlarý" zamanlarýný hâlâ, 

teslim anlaþmasýný tamamlamakla 
geçiriyorlardý. Nisan sonunda, Ýttifakýn 
Cenevre þubesi, Genel konseyin isteðine 
uygun olarak statüsünü deðiþtirdi ve 
kendini Enternasyonal'in þubesi olarak 
yeniden örgütledi, Bakunin, Becker ve 
Perron'un da içinde yer aldýðý bir komite 
seçti. Fakat, Haziran'a kadar Ýttifak'ýn 
Merkezî bürosu, kendisini daðýttýðýný ve 
Ýttifak'ýn ayrý bir örgüt olarak varlýðýnýn 
sona erdiðini ilân etmedi. 22 Haziran 
1869'da, Perron, en sonunda, Ýttifak'ýn 
Cenevre Þubesi adýna yazarak, Genel 
konseye, taleplerine uyulduðunu duyurdu ve 
Genel Konsey, 28 Temmuz tarihli bir mektup 
yollayarak Ýttifak'ýn Cenevre þubesini 
Enternasyonal'e kabul ettiðini bildirdi. 
Ýttifak'ýn diðer þubeleri de kendilerini 
daðýttýlar; bu tarihten itibaren, "Ýttifak" 
deyimi þartsýz olarak Cenevre þubesine 
atfedildi. Bu þubenin kayýtlý üyesi 104'dü; 10 
frank 40 santimlik geliri o yýlýn geliri olarak 
Londra'ya gönderildi. Altý aydan fazla süren 
zorlu bir pazarlýktan sonra Bakunin, 
umduðundan  daha az dramatik bir þekilde, 
ama kiþisel takipçilerinden küçük bir grupla 
proletarya hareketinin merkezî örgütüne 
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girmek zorunda kaldý. Tahta at, Truva 
kalesine girmiþti.379 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. 375 

 
 

             27. Bölüm 
 
 
          Basel Kongresi  
 
 
 
 

Böylece ilk hedefini gerçekleþtiren 
Bakunin, Marx ve Genel Konsey hakkýndaki 
her þeyi unutarak Cenevre'deki proletarya 
politikalarýna daldı; Enternasyonal içinde 
giriştiği bu ilk savaþ, daha sonra Marx'la 
giriþeceği düellonun daha meşum 
konularından tamamen farklı konulara 
yönelmişti. Cenevre Enternasyonal 
seksiyonu iki gruba ayrýldý. Cenevre 
doðumlu, Ýsviçre zanaatkârlýðýnýn saðlam 
örneklerini oluþturan saatçiler ve 
mücevherciler Sað kanadý oluþturdu; 
çoðunluðu Fransa ve Ýtalya'dan göçmenler 
olan inþaatçýlar, marangozlar ve daha aðýr 
iþlerde çalýþan iþçiler Solu temsil ediyorlardý. 
Birinciler, iþ koþullarýnýn geliþtirilmesi ve 
pratik reform önlemlerine yoðunlaþmýþlardý. 
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Ýkinciler ise, tam bir sosyal ayaklanma 
umudunu besliyorlardý. Bakunin'in 
geliþinden önce, saatçiler, üstün eðitimleri 
ve örgütlenmeleri sayesinde daima bu  (her 
iki grup için de ortak bir zemin oluþturan) 
merkezî seksiyonu ve Cenevre 
Enternasyonali’nin genel politikalarýný 
kontrolleri altýnda tutmuþlardý. Bakunin bu 
durumu bütünüyle deðiþtirmeye kararlýydý. 
Saatçilerin burjuva içgüdüleri ona baþtan 
aþaðý antipatik geliyordu. Ýnþaatçýlar 
arasýnda ayaklanma ruhunu körüklüyor, Sað 
kanat liderlerinin "despotik ve gizli 
hiyerarþisini suçluyor" ve reaksiyonla 
devrimin karşıtlığı konusunu işleyip 
duruyordu. Tuhaftýr ki, 1869'un ilkbahar ve 
yaz aylarýný kapsayan bu kampanya boyunca 
Ýttifak herhangi bir rol oynamamýþtýr. Ýttifak 
her cumartesi toplanýyordu. Fakat 
Bakunin'in kendi tahminine göre ortalama 
katýlým yalnýzca "yirmi ya da otuz"du; önceki 
sonbahar Merkezî Büro olarak yapýlanmýþ 
olmasýna raðmen Ýttifak'ýn çoðunluðu 
(Perron da dahil) uzaklaþmýþtý. Bakunin, 
Cenevre Enternasyonali’ndeki lider 
pozisyonunu tamamen kendi kiþiliðine 
borçluydu, yoksa Ýttifak'ýn kýrýk dökük 
makinesine deðil.380 

 
 
s. 376 
 
 
Hâlâ bitmek tükenmek bilmeyen bir 

enerjiye sahipti. Hayatýnda ilk kez aktif bir 
gazeteci olmuþtu. Mart ayýndan beri, 
editörlüðü Perron tarafýndan yapılan 
Romande Federasyonu’nun haftalýk gazetesi 
Egalité’ye ve Guillaume'nin gazetesi 
Progrés'e haftalýk yazýlar yazýyordu; 1869 
Temmuz'unun baþýnda Perron iki ay için 
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Cenevre'den ayrýldýðýnda Bakunin onun 
yerini almıştı. Temmuz ve Aðustos ayýnda 
Egalité hemen hemen onun yazýlarýyla 
doluydu. 1869 yýlýnda Egalité 'de yayýmlanan 
makalelerinden biri Cenevre grevine 
iliþkindi (bu grev boyunca Bakunin þaþýrtýcý 
bir þekilde þiddetin gereksizliði üzerinde 
durmuþ ve grevcileri provakatif eylemlere 
karþý uyarmýþtýr); makalelerden biri, 
Avusturya imparatorluðunu devrimin 
gücüyle yýkmak gibi eski temalarýndan 
birini iþliyordu; bir baþka dizide, artýk can 
çekiþmekte olan Barýþ ve Özgürlük Ligi'ne 
yükleniyordu; bir diðerinde, halk eðitimi ele 
alýnýyordu; ayrıca, Enternasyonal'in 
politikasý üzerine çok sayýda makale yer 
alıyordu. Bu dönemdeki edebî üretimi, 
hayatýnýn diðer dönemlerine göre, daha 
verimli deðilse bile, çok daha düzenliydi.381  

Fakat çok geçmeden bu fýrtýna kuþu bir 
kere daha bir karýþýklýðýn göbeðine düþtü. 
Enternasyonal'in Yýllýk Kongresi Eylül 
ayýnda Basel'de toplanacaktý; Aðustos'ta, 
programa ve seçilecek delegelere karar 
vermek üzere tüm Cenevre Þubelerinin genel 
toplantýsý yapýldý. Kongre gündeminin en 
can alýcý sorunlarý, toprak mülkiyetinin ve 
özel mülkiyetin yanýsýra, miras hakkýnýn da 
ilgasý önerisiydi- bunlar, özel mülkiyet 
hakkýna ýsrarla inanan ve bu ütopik 
önerilerin boþuna zaman kaybý olduðunu 
düþünen saat yapýmcýlarý için sýkýcý 
konulardý. Bakunin, bütün kalbi ve ruhuyla 
ilgacýydý. Ilýmlýlarý hýrpalamaktan yanaydý ve 
Cenevre þubelerinde ilgacýlarýn 
çoðunluðunu saðladý. Fakat sýra Basel 
kongresinde Cenevre'yi temsil edecek üç 
delegenin tespit edilmesine gelince bir 
uzlaþma ruhu hakim oldu. Çoðunluktan iki, 
azýnlýktan da bir üye delege olarak seçildi, 
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Bakunin'in adý aday listesinde yalnýzca 
dördüncü olarak yer alýyordu. Egalitè’de 
yayýmlanan bir not, bu durumu, Bakunin'in, 
þimdiden belirlenmiþ baþka þubelerden bir 
delege olarak kongrede bulunmasý gerçeðine 
yoruyordu; gerçekten de Gambuzzi, 
Napoli'den, Albert Richard da Lyon'dan onun 
için delege yetkisi elde etmiþlerdi. Fakat, 
ihtiyatlý Cenevrelilerin tartýþmalý bir kiþilik 
tarafýndan temsil edilmek istememeleri akla 
yakýn bir tahmindir. Ýlk baþta, Ýttifak'ýn 
Cenevre þubesi için ayrý bir delegasyon tayin 
etme niyeti söz konusu deðildi. Fakat son 
anda, Enternasyonal'in Barselona þubesinin 
delegesi Sentinon adlý doktor, Basel'e 
giderken Cenevre'den geçti. Doktor, acilen 
Ýttifak'a kabul edildi ve ona Kongre'de temsil 
edilme yetkisi verildi.382 

 
 

        *         *         * 
 
 
6 Eylül 1869'da Basel'de toplanan 

Enternasyonal'in dördüncü yýllýk Kongresi 
Bakunin'in ilk katýldýðý kongreydi. Bu 
kongre, Enternasyonal'in güç ve etkisinin 
doruðuna iþaret ediyordu. Bu, ayný zamanda 
kongrenin en fazla temsili özellikte olanýydý. 
Ýlk kez hatýrý sayýlýr ölçüde Alman delegesi 
de hazýr bulunuyordu; bundan sonraki iki üç 
yýl boyunca Enternasyonal’i parçalayacak 
hizipler kendilerini henüz deklare etmiþ 
deðillerdi. Yetmiþ beþ delegenin olsa olsa 
yirmisi (ve hepsi de ayný kalitede olmamak 
üzere) "Bakuninist" olarak görülebilirdi. 
Cenevre'nin iki çoðunluk delegesi, Heng ve 
Brosset; Ýsviçre Jura'dan Guillaume ve diðer 
dört delege; Lyon'dan iki Fransýz, Albert 
Richard ve Palix, Richard'ýn Ýttifak'a 
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kaydettiði bir terzi; Sentinon ve diðer 
Ýspanyollar ve Napoli'den Caporosso adlý bir 
Ýtalyan iþçi. Bakunin, kongreyi, 
destekçilerinin oylarýyla deðil, kendi kiþiliyle 
etkiledi ve domine etti. Baþtan sona kadar 
aktifti, her önemli tartýþmada önde gelen bir 
rol oynadý. Marx, her zamanki taktiðini 
uygulayıp Kongrede bulunmadý.  

 
 
s.378 
 
 
Ýlk madde, beklenmedik ölçüde sorun 

çýkarttý ve üç günün büyük kýsmýnda 
çalýþmalarý geciktiren bir etki yaptý. Alman-
Ýsviçreli þubelerinin delegeleri "doðrudan 
yasama" (þimdi genel olarak referandum diye 
bilinir) denen, daha geçenlerde Zürih 
kantonu tarafýndan benimsenen anayasal 
yenilik sorununun gündeme konmasýný 
önerdiler. Politikalarý devlete kökten 
muhalefet olan Bakunin ve Jura 
delegasyonu, "doðrudan yasama"nýn burjuva 
politikasýnýn sorunu olduðunu ve iþçi 
sýnýfýnýn kurtuluþuyla bir ilgisi olmadýðýný 
deklare ettiler. Kongre boyunca 
tartýþmalarla çok zaman harcandý ve 
gündemde yer alan sorunlarýn ele alýnmasý 
mümkün olmadý. Sonunda "doðrudan 
yasama"nýn gündeme oylama yapýlmaksýzýn 
konmasýnýn formal bir iþlem olduðunun 
netlik kazanmasýyla Kongre dördüncü gün 
diðer konulara geçti.  

Toprakta özel mülkiyetin ilgasý önerisi 
üzerine uzun bir tartýþma meydana geldi. Bu 
konuda Mihail, en ateþli ve karakteristik 
konuþmalarýndan birini yaptý. Yalnýzca 
toprakta deðil, bütün "sosyal zenginlikler" 
üzerinde kolektivizasyonun gereðini deklare 
etti. Kesinlikle alâkalý olmasa da kolay bir 
geçiþle, "var olan mülkiyetin tek garantisi 
olan" devletin ilgasýný talep etti. Buna ciddi 



bir muhalefet olmadý. Marksistler, 
Bakunin'in devlet konusundaki görüþlerine 
güvenmeseler de özel mülkiyete karþý 
muhalefetini paylaþtýlar; öneri, büyük bir 
çoðunlukla kabul edildi. Yalnýzca dört 
Fransýz, önerinin toprak mülkiyetiyle kýsýtlý 
kalmasý yönünde oy kullanmaya cüret etti; 
hepsi Fransýz ve Ýsviçreli on üç delege ise 
çekimser kaldý.  

Mirasýn ilgasý sorunu daha kýsa bir 
tartýþmaya yol açtý. Fakat bu konu, 
Kongrede sansasyona neden oldu. Barýþ ve 
Özgürlük Ligi'ne program olarak 
sunduðundan beri mirasýn ilgasý, Bakunin'in 
kafasýnda devasa bir önem kazanmýþtý. 
Geçen bir yýl boyunca, bütün halka açýk 
konuþmalarda bu konunun üzerinde önemle 
durmuþ ve bütün bu zaman boyunca bu 
konu, neredeyse Devletin ilgasý sorununun 
önüne geçmiþti. Þimdi de Kongre tarafýndan 
tayin edilecek bir komisyonun bu konuda bir 
taslak hazýrlamasýný öneriyordu; Bakunin'in 
rehberliðindeki komisyon, "miras hakký 
tamamen ve radikal bir þekilde ilga 
edilmelidir ve bu ilga emeðin kurtuluþunun 
koþullarýnýn yaratýlmasý açýsýndan 
zorunluluktur" cümlesiyle deklare edilen bir 
önerge hazýrlamakta hiçbir güçlük çekmedi.  

 
 
s. 379 
 
 
Önerge Kongre tarafýndan ayný 

kolaylýkla benimsendi, fakat bir þartla. 
Marx'ýn özel mülkiyet konusundaki 
görüþleri, Bakunin’inkilere ayýrt 
edilemeyecek kadar çok benziyordu. Fakat 
Marx’ın kafasý, daha soyut, belki de daha 
mantýklý çalýþýyordu. Marx, mirasýn, özel 
mülkiyete dayanan bir toplumda sebep deðil, 
sonuç olduðunu ileri sürüyordu. Miras 
hakkýnýn ilgasý, doðal olarak, özel 



mülkiyetin ilgasýndan önce deðil, sonra 
gelecekti. Aslýnda miras hakkýnýn ilgasý, özel 
mülkiyetin mirasla kazanýlan bir hak ve 
meþruluk olmadýðýnýn kabulüyle ayný þeydi. 
Burjuva bir sistem altýnda bile kýsmî 
önlemlerin savunulmasýnýn baþarýlý 
olabileceði gözönüne alýnýrsa, miras 
hakkýnýn ilgasý gibi tamamiyle hayalî bir 
fikirdense vasiyet haklarýnýn 
sýnýrlandýrýlmasý ya da mirasa vergilendirme 
gibi pratik reformlara yoðunlaþmak çok 
daha iyiydi. Marx'ýn görüþleri, Konseyin 
baþta gelen konuþmacýsý, Londra'da yaþayan 
Alman bir terzi olan Eccarius'un Kongre'ye 
sunduðu Genel konseyin bir raporuyla ifade 
edilmiþ oldu.  

Bir tarafta Marx ve Genel Konsey, diðer 
tarafta Bakunin ve komisyon arasýndaki 
farklýlýk, ilkesel bir ayrılıktan çok, son çare 
olarak başvurulan taktiksel bir ayrılıktı. 
Görünen odur ki, bu durum, yumurta-tavuk 
hikâyesinden pek farklý deðildir. Marx bizzat 
Basel'e gelmiþ olsaydý, kendi kararsýzlarýný 
bir araya toplayacak ya da bu mümkün 
deðilse, böyle bir konuda yenilmektense 
baþka bir alana çekilecekti. Fakat onun 
yokluðunda, inançlý Accairus, Marx'ýn 
talimatlarýný gerçek bir Alman 
mükemmelliyetçiliðiyle yerine getirdi. 
Bakunin, komisyonun "tam ve radikal ilga" 
önerisini savundu; dehþetli belagati, 
davasýna iliþkin kestirmeci sadeliðiyle 
önemli bir etki saðladý. Zamanýn kýsıtlılıðý 
nedeniyle tartýþma kýsa kesildi. Oylamaya 
geçildi; hatýrý sayýlýr bir kargaþalýk 
ortamýnda, komisyonun önergesi ve Genel 
konseyin raporu sýrasýyla oylamaya sunuldu. 
Bazý delegeler coþkuyla her ikisine de oy 
verdiler. Diðer bazýlarý çekimserliðe 
sýðýndýlar. Kesin ilga önergesi yirmi iki evet 
ve yirmi üç hayýr oyu aldý. Fakat on üç 
çekimser oy vardý; prosedür kurallarýna göre 
olumsuz oylar dikkate alýnarak önerge 



reddedilmiþ oldu. Genel konseyin raporunu 
onaylayan önerge ise, büyük çoðunluk 
tarafýndan reddedildi. Sonuç fiyaskoydu. 
Kongre herhangi bir karar alamamýþtý. 
Fakat oylamanýn önemi baþka bir yerde 
yatýyordu. Bir Enternasyonal kongresinde 
ilk kez, Genel konseyin tüm otoritesini 
ortaya koyduðu bir önerge net bir þekilde 
reddediliyordu. Enternasyonal'de bizzat 
Marx'ýn aðýrlýðýna eþit bir baþka þahsiyet 
ortaya çýkmýþ oluyordu - ne Marx'ýn 
kiþiliðinden korkan, ne de ilham alan bir 
isyancý ortaya çýkmýþtý ve onunla eþit 
þartlarda yapýlacak bir savaþa gönül 
rahatlýðýyla giriþiyordu. Kongrenin son 
günlerinde, Eccarius'un elem ve endiþe 
taþýyan bir tonda þöyle dediði iþitildi: "Marx, 
durumdan son derece rahatsýz." 

 
 
s. 380 
 
 
Basel Kongresinin bir diðer kararý belli 

bir merak uyandýrdý. Kongre tarafýndan 
onaylanan "yönetsel öneriler" arasýnda, ayný 
ya da farklý ulusal gruplarýn rakip bölümleri 
arasýndaki tartýþmalarda ve kafa tutan 
bölümlerin ihracýnda, iki yýllýk kongre 
arasýndaki dönemde yetki Genel konseyin 
iktidarýna býrakýlýyordu. Bakunin, Genel 
konseyin iktidarýný yaygýnlaþtýran bu öneriyi 
kuvvetle destekledi ve bu yetkiyi çeþitli 
ulusal federasyonlara býrakan alternatif 
öneriye þiddetle karþý çýktý. O sýrada, kýsa 
süre sonra korkulu rüyasý haline gelecek 
olan Genel konseyin iktidarýndan 
korkmaktan oldukça uzak olan Bakunin, 
Konseyi, yerel gruplarýn burjuva 
reaksiyoner eðilimlerine karþý 
Enternasyonal'in devrimci ilkelerinin haþin 
koruyucusu olarak ele aldı. Genel konseyi 
deðil, Cenevre saatçilerini düþman olarak 



gördü; bu yüzden, özel konularda hedefi ne 
kadar farklý olursa olsun, Genel konseyin 
taban üzerindeki otoritesinin güçlenmesini 
savundu. O aþamada Bakunin'in isteði Genel 
konseyi yýkmak deðil, onu ele geçirmekti. 
Konseyin despotizmi konusundaki 
açýklamalarý, hikâyenin daha sonraki 
geliþmeleriyle ilgilidir.383 

 
 
 
s.381 
 
 

        *          *            * 
 
 
Basel Kongresindeki geliþmeler, 

Enternasyonal'deki iki dominant kiþilik 
arasýndaki çatýþmayý gözle görülebilecek bir 
noktaya getirdi. Bakunin'in, saðduyuyla 
geçiþtirilse de, asla unutulamayacak Genel 
konseydeki muhalefeti Marx tarafýndan 
arkadan býçaklamak olarak deðerlendirildi; 
Kongre öncesinde, sýrasýnda ve sonrasýnda 
meydana gelen bir olay, Bakunin'in Marx 
hakkýndaki görünmeyen tüm kuþkularýný 
yeniden canlandýrdý. Basel kongresinin 
açýlmasýndan yaklaþýk bir ay önce, 
Cenevre'de ortaya çýkan Wertheim adýnda 
birisi, Alman sosyal Demokratý Wilhelm 
Liebktnecht'in, kendisine ve diðerlerine, 
Bakunin'i Rus taraftarý ve Enternasyonal'in 
düþmaný olmakla suçladýðýný söylediði ve 
Becker'in bu "kurnaz Rus" tarafýndan 
kandýrýlarak delegeliði ona býrakmaya razý 
edildiðini belirten bir raporla ortaya çýktý. 
Aslýnda, Liebknecht'in ne söylediði ya da 
Wertheim'in ne söylediði hiçbir zaman 
bilinemeyecektir. Fakat, Bakunin'in ateþli 
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hayal gücü, bu konuda marazî bir 
hassasiyete sahipti; bu, Rus ajaný olduðu  
yolundaki yirmi yýllýk iftiranýn yeniden 
canlandýrýlmakta olduðuydu; üstelik bu 
söylentinin gerisinde bir kere daha Marx’ın 
gölgesi var gibiydi. O sýrada Liebknecht, 
Marx'ýn Almanya’daki baþta gelen 
destekçisiydi. Herkesin bildiði gibi, onun 
için, kendi zekâ ve inisyatifinden çok, þefine 
baðlýlýk ön planda geliyordu; insan ne zaman 
Liebknecht’le konuşsa, Marx'la konuşmuş 
gibi olurdu.  

Becker aracılığıyla sonuç elde etme 
yönündeki ürün vermeyen çabalardan sonra, 
Bakunin, şikayetini Basel kongresi'ne 
getirdi. Orada, ondokuzuncu yüzyýl 
devrimcileri arasýnda çok geçerli olan bir 
hileye baþvurdu. Bu, devrimcilerin karþýlýklý 
farklýlýklarýný halletmek için burjuva 
devletinin mahkeme yasalarýna 
baþvurmalarýnýn iyi devrimciler için, ilkesel 
olarak uygunsuzluðu düþüncesiydi. 
Devrimciler yalnýzca emsallerinin kararlarýný 
kabul edebilirlerdi; bu yüzden, pratikte, 
böylesine büyüyen tartýþmalarda, 
tartýþmacýlarýn, kararlarýný kabul edecekleri 
"þeref mahkemeleri" söz konusu olurdu. 
Bakunin'in talebi üzerine, Basel'de de, 
onunla Liebknecht arasýndaki ayrılýðý 
görüþmek üzere, her partiden seçilen kongre 
delegeleriyle böyle bir "þeref mahkemesi" 
kurulmuþtu. Görev, beklenmedik bir 
kolaylýkla yerine getirildi. Liebknecht, 
derhal, Bakunin'in bir Rus ajaný olduðu 
iddiasýnýn tamamen bir yanlýþ anlama 
olduðunu deklare etti. Bakunin'in, Ýttifak’ý 
kurarak ve Becker'in iradesini gaspederek 
Enternasyonal'e zarar verdiði suçlamasýný 
ise kabul etti. Fakat bu suçlamalar, hem 
"mahkemede", hem de Enternasyonal'in 
Genel konseyinde üye olma kapasitesine 
sahip Eccarius'un, bütün bu çatýþmalarýn 
Ýttifak'ýn kuruluþu sýrasýnda meydana 



geldiðine, dolayýsýyla bu örgütün Genel 
Konsey tarafýndan Enternasyonal'e 
kabulüyle bu tür þeylerin zaman aþýmýna 
uðramýþ olduðuna iliþkin incelikli 
müdahalesiyle devre dýþý kaldý. Böylesi 
bildirimler üzerine "mahkeme" Bakunin'den, 
kendisinin tamamen tatmin olduðuna iliþkin 
yazýlý bir belge aldý. Bakunin'in öfkesi 
havada eriyip gitti. Davacý ile davalý 
arasýnda göz önünde bir uzlaþma ortamý 
doðdu; Bakunin, karar belgesiyle sigarasýný 
yaktý. Bu melodramatik âlicenap jest, 
gelecek kuþaklarý, on ya da daha az tarafsýz 
yargýcýn, bu sönüp giden tartýþma hakkýnda 
gerçekte ne düþündüklerini öðrenme 
þansýndan yoksun býraktý.384 

 
 
s.382 
 
 
Gerçi, "mahkemenin" kararý olmaksýzýn 

da hikâyenin ana hatlarýný ortaya koymak o 
kadar zor deðildir. Marx'ýn, Liebknecht'i, 
Bakunin'e saldýrmaya kasýtlý olarak teþvik 
edip etmediði netlikten uzaktır. Fakat, bu 
malzemenin onun cephaneliðinden tedarik 
edildiðine kuþku yoktur. Marx'ýn bu 
dönemde yazdýðý mektuplarda, suçlamalarýn 
Enternasyonal'e zarar verdiði ve dürüst ama 
saf Becker'in baþtan çýkarýldýðý sürekli 
tekrarlanmaktadýr; Liebknecht'in, (hiçbir 
zaman karþýlaþmadýðý) Bakunin hakkýndaki 
bilgileri baþka herhangi bir kaynaktan elde 
etmesi mümkün deðildir. Öte yandan, 
1849'dan beri, Marx, Bakunin'in Rus ajaný 
olduðu hikâyesine hiçbir zaman inanmamýþ 
ve bunu yaymamýþtýr. O, Bakunin'in, 
Herzen'in  Slavcý eðilimlerini, genç Rus 
kanýnýn, köhnemiþ ve reaksiyoner Avrupa'ya 
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yeni bir can vereceðine iliþkin görüþlerini 
paylaþtýðýna (gerçi artýk bu iddiaya inanmak 
için bir neden kalmamýþtýr) inanmaktadýr. 
Bu baðlamda belki de Liebknecht, 
Bakunin'in bir Rus milliyetçisi olduðunu 
söylemiþ olabilir; dikkatsiz dinleyiciler de, 
ayný Bakunin'in kendisi gibi, Liebknecht'in, 
Bakunin'i Rus Hükümetinin ajaný olarak 
gördüðünü sanmýþ olabilirler. Böyle bir 
varsayým için dayanaklar mevcuttur. 
Bakunin'in gösterisi üzerine Liebknecht, 
yalnýzca sözlerinin yanlýþ anlaþýldýðýný 
belirtmekle kalmamýþ, delil sunmaya davet 
edildiði zaman verdiði cevapta "belki biri 
dýþýnda" hiçbir delili olmadýðýný eklemiþtir; 
bu tek delil de, "Prusya demokrasisinin en 
baþta gelen yayýn organý Zukunft'da, 
Borkheim tarafýndan yayýmlanan müfteri 
makalelerin" ardýndan Bakunin'in sessiz 
kalmasýdýr. Þimdi bu makalelerin "iftira" mý 
ettiði, yoksa etmediði mi, Bakunin'i bir Rus 
ajaný olarak mý suçladýðý, yoksa sadece, 
onun, Avrupa demokrasisinin Rusya 
tarafýndan kurtarýlacaðýna inanan bir Slavcý 
olduðunu mu ileri sürdüðü bir soru olarak 
durmaktadýr; Bakunin'in sessizliði, eðer bu 
bir þeyi kanýtlarsa, bu suçlamaya herhangi 
bir cevap vermediðini ortaya koymaktadýr. 
Bir diðer deyiþle, bu, Liebknecht'in bizzat 
yaptýðý düþünülen suçlamadýr; Bakunin'in, 
kendisinin politik faaliyetlerine yapýlan 
eleþtirileri kiþisel onuruna yapýlan bir iftira 
olarak çarpýtan anormal duyarlýlýðý yol 
açmýþtýr böyle bir þeye.  

 
 
 
s. 383 
 
 
Onun bu konuda baþlayan duyarlýlýðý, 

yaþlandýkça bir zulüm kuruntusu 
boyutlarýna ulaþmýþtý. Bu, Liebknecht 



olayýnýn doðrudan sonucu olan yeni bir aðýz 
dalaþýnda bir kere daha kanýtlanmýþtýr. 
Basel'de Bakunin, yirmi yýl önce Paris'ten 
tanýdýðý Moses Hess adýnda birisiyle 
arkadaþlýðýný tazelemiþti. Uzun zaman 
geçtiðinden birbirlerini tanýyamamýþ ve 
Becker tarafýndan birbirlerine yeniden 
tanýþtýrýlmýþlardý. Hess, "þeref 
mahkemesi"nde Liebknecht'in adaylarýndan 
biriydi ve Kongre'de miras hakkýnýn 
laðvedilmesine karþý oy kullanmýþtý; 
Bakunin, gerçi doðru deðildi ama, onun 
Marx'la çok yakýn iþbirliði içinde olduðu 
sonucunu çýkartmýþtý. Bakunin'in Hess 
üzerinde býraktýðý izlenim de ayný þekilde 
olumsuzdu. Hess, Paris'e dönüþünde, radikal 
yayýn organý Le Reveil'de, Basel Kongresinde 
Komünistler ve Kolektivistler baþlýklý, büyük 
ölçüde Bakunin'e saldýran bir makale 
yayýmladý. Hedefinin, Bakunin'in "devrimci 
þerefini" hedef almak olmadýðýný özellikle 
belirtti. Bununla birlikte, "Rus devriminin 
lideri" Bakunin'in, bilincinde olmadan 
reaksiyoner Pan-Slavizme hizmet ettiðini ve 
"demagojik yöntemleriyle" Enternasyonal'in 
otoritesini gizlice zayýflattýðýný 
belirtiyordu.385  

 
 
s. 384 
 
 
Bu makale Bakunin'i çýlgýna çevirdi. 

Fransýz basýnýndan gelen saldýrýlara karþý 
Alman basýnýndan gelenlere olduðundan 
daha fazla duyarlýydý; çünkü Almanca 
konuþulan ülkelerden taraftar kazanma 
umudu yoktu. Le Reveil'in editörüne, 
mektup biçiminde uzun ve ezici bir yanýt 
yazmaya giriþti. Çoðu yazýlý çalýþmalarýnda 
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olduðu gibi, mektup, onun disiplinsiz 
kalemiyle bir deneme boyutlarýna ulaþtý ve 
deneme de bir kitaba doðru evrildi. Her Rus 
aristokratýnýn içine derinden gömüldüðü 
geleneðin gereði olarak anti-Semitizm 
damarýný sergileyen Bakunin, genel bir 
Yahudileri suçlama tutumuna gömülmüþtü.  
Yahudi ýrkýnýn üyesi olan belli isimleri bu 
suçlamanýn dýþýnda tutuyordu - geçmiþte 
Hazreti Ýsa, St. Paul ve Spinoza, çaðýmýzda 
ise Marx ve Lasalle. Fakat bu "devlerin" 
ötesinde, Hess, "Yahudi pigmeler 
kalabalýðý"ndan biriydi. Hess'i, daha önce 
Liebknecht'e yaptýðý gibi, kendisine Rus 
ajaný demekle suçluyordu. Hess'in suçlamasý, 
diye yazýyordu, "tek bir anlama gelir, o da 
þudur: Bakunin, Rus Hükümetinin  ajan 
provakatörüdür." Otobiyografik açýklamalara 
sapýyor, Ýtalya'daki dört yýllýk ikametine 
gidiyor, Ýtalyan politikasý üzerine uzun 
açýklamalarda bulunuyordu - burada 
elyazmalarý aniden kesiliyordu. Bakunin, bu 
dikkat çekici metne, Bir Rus Sosyal 
Demokratýnýn, Alman Yahudileri Üzerine Bir 
Çalýþmaya Öngelen Ýnançlarý Üzerine Ýtirafý 
baþlýðýný  verdi, Le Reveil'’e yazdýðý baþka bir 
mektupla birlikte her iki dökümaný da 
Paris'te bulunan iki arkadaþýna, Aristide Rey 
ve Alexander Herzen'e gönderdi.386 

Herzen, þimdi konuyu ele almýþtýr. Ne 
Ýnançlar Üzerine Ýtiraf'tan, ne de mektuptan 
hoþlanmýþtýr. Ogarev'e, "neden bütün bu ýrk 
ve Yahudiler üzerine konuþmalar" diyerek 
öfkeyle yorumunu aktarýr. Bununla birlikte, 
Le Reveil'’in editörü Delescluze'yi görmeye 
gitmekten geri kalmaz. Delescluze, 
Bakunin'in "hezeyanlarýný" yayýmlamak 
niyetinde deðildir. Fakat, Herzen'in 
Bakunin'i savunan bir mektubunu 
yayýmlamayý kabul eder ve "Bakunin'in 
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politik þerefine" saldýrýlmadýðýný belirten bir 
notu da ekler. Bu not, bizzat Hess'in 
makalede söylediklerinden daha fazlasýný 
söylememektedir. Fakat, öfkesi pek çabuk 
uçup geçici olan Bakunin bu "sadakat" 
açýklanmasýndan tatmin olduðunu açýklar. 
Liebknecht olayý gibi Hess olayý da, baþladýðý 
gibi aniden sona erer; her iki olaydan da tek 
kalýcý sonuç, Bakunin'in Marx'a karþý 
kýzgýnlýðýnýn daha da artmasýdýr.  

 
 
s. 385 
 
 
Bununla birlikte, burada önemli bir 

dipnot düşmek gerekir. Bakunin’in tüm 
yaptıklarını rapor halinde almış olan Herzen, 
Bakunin'i, öðrenci Hess'e saldýrýp Marx'ý 
meydan okunmaz bir usta olarak býraktýðý 
için azarlamýþtýr. Bakunin, içten bir 
cömertliðin ve naif bir kurnazlýðýn karýþýmý 
olan þu tuhaf ve karakteristik yanýtý 
vermiþtir: 

 
Burada Marx konusunu da yanýtlayayým. Senin de 
bildiðin gibi, Marx'ýn, bütün suçlamalarýn kaynaðý 
olduðunu, üzerimize sýçratýlan her türlü pisliðin 
mucidi ve kýþkýrtýcýsý olduðunu biliyorum. O zaman 
onu niçin ayrý tuttum ve büyük bir adam olarak 
övdüm? Ýki nedenden dolayý, Herzen. Birincisi, adil 
olma gereðidir. Bize karþý yaptýðý kötülükleri bir 
yana býrakalým, herkes kabul edecektir ki - ben de 
öyle - onun sosyalizm davasýna hizmetleri devasadýr, 
onu tanýdýðým yirmi beþ yýldan bu yana hünerle, 
büyük bir enerjiyle yapýlmýþ bir hizmettir bu ve 
kuþkusuz ki, hepimizi bu bakýmdan geride býrakýr. 
Enternasyonal'in ilk kurucusu, hemen hemen baþta 
gelen kurucusudur. Bana karþý yaptýklarý ne olursa 
olsun, benim gözümde bu yoðun hizmetlerin her 
zaman yeri olacaktýr. 
 
Diðer neden ise, politik hesap meselesidir ve benim 
fikrimce mükemmel bir taktiktir... 
 



Marx, Enternasyonal'de kesinlikle yararlý bir 
adamdýr. Þimdiye kadar, onun içinde, sosyalizmin 
en güçlü, en yetenekli ve en etkili olanlarından 
biridir, her çeþit burjuva eðilim ya da fikirlerinin 
Enternasyonal'e sýzmasýnýn önündeki en güçlü 
engellerden biridir. Eðer, kiþisel intikam 
motifleriyle onun kuþku getirmez yararlý etkisini 
yýkar ya da azaltýrsam kendimi asla affetmem. Bu 
olabilir ve belki de olacaktýr, onunla kiþisel 
çatýþmaya girmek zorunda kalacaðým, kiþisel bir 
saldýrý için deðil, fakat bir ilke sorunundan dolayý, 
onun ve liderlik ettiði partinin devlet komünizmi 
sorunu üzerine. O zaman bu bir ölüm kalým savaþý 
olacaktýr. Fakat bunun zamaný var, o an henüz 
gelmiþ deðil. 
 
Ben onu kiþisel hesaplarla deðil, taktik nedenlerle 
ayrý tuttum ve övdüm. Bu centilmenlerin hep 
birlikte bizim düþmanýmýz olduðunu ve bunlarý daha 
kolay bir þekilde yýkmanýn yolunun, onlarýn bir 
Yunan askerî birliði gibi bütünleþmiþ yapýlarýnýn 
birliðini bozmak ve bölmek olduðunu nasýl 
göremezsin? Sen benden çok daha iyi bilirsin ve bu 
yüzden ilk söylenecek þeyin "böl ve yönet" olduðunu 
da benden iyi bilirsin. Eðer þu anda Marx'a karþý bir 
savaþ açacak olursam, Enternasyonal'in dörtte üçü 
bana karþý tavýr alýr, zor duruma düþer, þu anda 
sahip olduðum zemini kaybederim. Ama eğer onun 
ayak takýmýna saldýrarak savaþý baþlatýrsam 
çoðunluðu kendi tarafýma kazanýrým; Marx'ýn 
kendisi bile, senin de bildiðin gibi baþka insanlarýn 
sýkýntýya düþmesinden içten içe büyük sevinç duyar, 
arkadaþlarýný hedef alan ve rahatsýz eden 
konuþmalarýmdan hoþlanacaktýr... 
 

Herzen'in, bu dolambaçlý ve kendisiyle 
çeliþen açýklamayý hiç de beðenmemesi 
þaþýrtýcý deðildir. "Bir Makyavel olacaðýný 
sanýyorsan aldanýyorsun" diye cevap verdi, 
yazýsýný soðukkanlýlýkla düzeltmesini ve 
"Maccabeeslere ve Rothschildlara hakaret 
etmekten sakýnmasýný" salýk verdi. Fakat 
Bakunin, düþünme ve yeniden gözden 
geçirme yeteneðinden yoksundu. Bu çalýþma 
onu fazlasýyla yormuþtu, Ýnancýn Ýtirafý 
metnini bir yana koyuverdi. Onun evraklarý 



arasýnda kaldý bu metin ve ilk kez, 
ölümünden yýllarca sonra yayýmlandý.387 

 
 

 
s. 386 
 
 
Bakunin'in Herzen'e gönderdiði 

karýþýklýklarla ve çeliþkilerle dolu 
mektubundan tek bir olgu net bir þekilde 
ortaya çýkmaktadýr. Artýk, kendisiyle Marx 
arasýndaki kaçýnýlmaz çatýþmanýn 
farkýndadýr - kýsmen politik farklýlýklar, 
kýsmen de kiþisel rekabet temelinde bir 
çatýþma. Marx da ayný þekilde, yaklaþan 
belânýn farkýndadýr ve onu karþýlayacak 
güçte olduðuna güvenmektedir. "Bu Rus" 
diye yazmaktadýr Engels'e daha Basel 
Kongresinden önce, "muhtemelen Avrupa 
iþçi hareketinin diktatörü olmak 
istemektedir. Gözleyelim bakalým. Aksi 
taktirde resmen afaroz edilecektir." Fakat 
ani bir kavga için acele etmeye gerek yoktu 
ve Bakunin'in aktif listeden aniden 
çekilmesiyle bu çatýþma ertelenmiþ oldu. 30 
Ekim 1869'da, Herzen'e yazdýðý mektuptan 
iki gün sonra, gittiði yeri açýklamaksýzýn 
Cenevre'den ayrýldý.388 

 
 

     *              *               * 
 
 
Bu, aniden alýnmýþ bir karar deðildi, 

fakat kararýn motifleri, Bakunin'in 
arkadaþlarýnýn çoðu açýsýndan karanlýkta 
kaldý. 1869 ilkbaharýnda, Antonia Bakunin 
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ve çocuðu, çocuðun babasý Gambuzzi'yi 
ziyarete gitmiþlerdi. Çok geçmeden Antonia, 
kocasýna, bir kere daha hamile kaldýðýný ve 
laðusalýðýndan önce, sonbaharda onunla 
buluþacaðýný duyurdu. Geçen kýþ, Bakunin 
ailesinin gerçek tarihi konusunda birçok 
dedikodular yayýlmýþ, ne Antonia, ne de 
Bakunin'in kendisi, Cenevre'deki beklenen 
doðumun ve loðusalýðýn tadýna 
varabilmiþlerdi. Aðustos'ta, Bakunin, 
Ýttifak'ýn þubesine, Basel Kongresinden 
sonra Cenevre'den ayrýlmak niyetinde 
olduðunu bildirdi ve sekreter Heng'e baþkan 
olarak kendi yerine geçmesini önerdi. Aþaðý 
yukarý ayný sýralar Gambuzzi'ye, "Antonia ile 
inzivaya çekilmek için sabýrsýzlandýðýnı" 
yazdý. 3 Ekim'de Guillaume'ye yazdýðý bir 
mektupla, kýþý, Ýtalyan Ýsviçresi’ndeki küçük 
bir göl kasabasý olan Lugano'da geçireceðini 
duyurdu. "Herkese" diye ekledi, "Ýtalya'ya, 
Barcelona'ya ya da belki Fransa'ya gitmekte 
olduðumu söylüyorum."389 

 
 
 
s. 387 
 
 
Fakat, gizliliðin hareket noktasý ailevî 

durum olsa da, Cenevre'den Ýtalyan 
Ýsviçresi’ne göç etmek için bir diðer 
mükemmel sebep daha vardý. Bakunin, iki 
yýl boyunca Prenses Obolenski'nin 
cömertliðinin tadýný çýkartmýþtý, Prenses, 
malî bakýmdan zorluk içine düþünce, Olga 
Levashov, on iki aydan daha fazla bir süre, 
bir anlamda onun yerini almýþtý. Fakat 
Bakunin, Utin'le Halkýn Davasý üzerine 
kavgaya tutuþup Vevey'den Cenevre'ye 
gidince, bu kaynak da kurumuþtu. Üç yýldýr 
tadýný çýkarttýðý bu görece bolluk sonuna 
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gelmiþti ve tam da o anda ailesinde ortaya 
çýkan istenilmeyen durumlar ona yeni 
sorumluluklar yüklüyordu; gerçi 
Gambuzzi'den az ya da çok düzenli bir 
yardým almaktaysa da, sefil yaþama, rasgele 
borç alma ve daha önce onu Prensesle 
karþýlaþtýran talihine güvenerek üstü örtülü 
malî destek yollarý arama huyu yeniden 
nüksetmiþti. 1868-9 kýþýnda Vyrubov'a 
büyük bir sarahatla durumunu bildirip 300 
frank dilendi. Ýlk seferinde isteði konusunda 
gayet tuhaf bir gerekçe ileri sürdü, paranýn 
gelmemesi halinde, Vyrubov'un pozitivist 
fikirlerini çürütmek için bir broþür 
yayýmlamak zorunda kalmaktan hiç 
hoþlanmayacaktý. Derken bütün bahaneler 
çöktü ve Bakunin, paraya "çok ihtiyacý" 
olduðunu söyleyerek açýk açýk para istedi. 
Mayýs 1869'da, Jura'yý ikinci kez ziyaret 
ettiðinde, ev sahipleri, onun yol parasýný ve 
masraflarýný karþýlamak üzere aralarýnda 30 
frank toplamak zorunda kaldýlar. 
Cenevre'nin varoþlarýndaki daha ucuz bir 
pansiyona taþýndý. Fakat kýsa sürede ortaya 
çýktý ki, Cenevre'de hayat, gösteriþsiz bir 
yaþam da sürülse, gözle görülür bir geçim 
kaynaðý olmayan birisi için fazlasýyla 
pahalýydý. Tek yol, ulaþabileceði en ucuz 
yerlere yerleþmek (Ýtalyan Ýsviçresi’nde 
geçim masraflarý, Cenevre'dekinin yarýsýydý) 
ve kalemiyle de biraz para kazanmaya 
çalýþmaktý. Gambuzzi'ye yazarak, 
"muhabirlere iyi ödeme yapan ve güvenilir" 
adý bilinmeyen bir gazete için sayfasý 150 
franktan yirmi sayfalýk müstakbel bir çeviri 
için" "bir yýllýðýna, sessiz ve kârlý bir inzivayý 
saðlayacak bir stüdyo" bulmasýný istedi. 
Herzen þüpheciydi ve sertçe, "Bakunin, 
çalýþmak niyetinde deðildir" yorumunu 
yaptý. Fakat malî sýkýntý had safhadaydý; 
böyle bir anda Bakunin'in hayal gücü 
çabucak bu edebî giriþim düþüncesine 
yöneldi. 



 
 

 
s. 388 
 
 
 
Cenevre'den 1869 Ekim'inin sonunda 

ayrýldýktan sonra, arkadaþlarý, Reichelleri ve 
Vogtlarý görmek üzere Bern'de mola verdi. 
Lugano'ya varýnca, Ogarev'in kendisine 
verdiði, onu, orada yaþayan ve her ikisi de 
esaslý Mazzinist olan iki Ýtalyan'a, Quadrio 
ve Sperafico'ya takdim eden mektubu onlara 
götürdü. Bakunin, onlardan, Lugano'nun 
Mazzinist partinin karargâhý olduðunu ve 
bizzat Mazzini'nin de burayý düzenli olarak 
ziyaret ettiðini öðrendi. Tercih normaldi; 
çünkü burasý Ýtalya'daki entrikalarý 
gözlemlemek için mükemmel bir ileri 
karakoldu. Fakat bu küçük kasaba, kötü 
ünleri dünyayý tutmuþ ve ayný zamanda artýk 
birbirine karþý antipatiyle bakan, Mazzini ve 
Bakunin gibi iki þahsiyeti ayný anda 
barýndýramazdý. Ýki Mazzinist, Bakunin'i 
kibarca karþýladýlar. Fakat kýsa sürede 
onlarla "çok az tartýþtýðýný, tamamen ýlýmlý 
bir þekilde tartýþma yaptýklarýný" gördü ve 
farketti ki, bu saðduyu, "özgürlük ve 
sosyalizm" "can alýcý sorununa" derinden 
gömülmemiþ olmaktan gelmektedir. Zaman 
içinde geri çekilmek akýllýca olacaktý. Maggi 
gölünün kýyýsýndaki Lokarno'ya taþýnmaya 
karar verdi.  

Orada Pedrazinni adýnda bir dulun evine 
pansiyoner olarak yerleþti. Göle bakan 
muhteþem manzaralý bir bahçesi vardý evin 
ve kira, yemek dahil, ayda 55 franktý. 15 
franka da bir hizmetçi tuttular.  

 
Vallahi cennet krallýðýna gelmiþ gibiyim (diye 
yazýyordu Ogarev'e, varýþýndan bir gün sonra) 
düþünsene, Cenevre'nin kuru, havasýz ve sýkýcý 



atmosferinden sonra Ýtalya'nýn ýlýklýðý, güzelliði, 
ilkelliði, çocuksu köylülüðü ve sadeliði. 

 
 

s. 389 
 
 
Ýklimin saðlýða elveriþli olmasý ve 

"þaþýrtýcý ucuzluk", Cenevre'ye demir atmýþ 
hareketsiz Ogarev'i cezbetti. Ne var ki, 
Lokarno son derece uzaktý. Oraya 
"Avrupa'dan" günde iki, Ýtalya'dan ise dört 
posta gelirdi. Orada "kelimenin burjuva 
anlamýnda" toplum olmadýðý bir gerçekti. 
Fakat Bakunin, þimdiden, kendisine 
mektuplar için güvenlikli bir adres saðlayan 
Angelo Bettoli adýnda, tabanca imalatçýsý bir 
arkadaþ (hiçbir zaman uzun sürmezdi 
arkadaþlýklarý) bulmuþtu. Bu yeryüzü 
cennetinde yalnýzca bir tek þey eksikti. Çay 
bulunmuyordu ve "bir Rus çaysýz 
yaþayamayacaðý" için, Ogarev'den, acilen iki 
poundluk deðerli çay yapraðý göndermesini 
istedi.390 

 
 
 
s.390 
 
 
 
 

            28. Bölüm 
 
 
        Neçayev Olayý 
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Biyografi yazarýnýn, Bakunin'in 
Lokarno'daki emeklilik yaþamýna girmeden, 
birkaç ay önceye gidip Marx ile Bakunin 
arasýnda yavaþ yavaþ açýlan uçurumu bir 
süre için askýya alan yeni bir karakterin 
sahneye çýkmasýnýn hikâyesini ele almasý 
gerekmektedir. Bakunin'in enerjisi, 1869 
ilkbaharýn yazýnda kayda geçmiþ kamusal ya 
da yarý-kamusal faaliyetlere özel olarak 
yoðunlaþmýþ deðildi. 1869 Mart'ýnda, 
Cenevre'ye, Sergey Neçayev adlý genç bir 
Rus geldiðinde, hayatýnda kýsa, fakat önemli 
bir bölüm açýlmýþ oluyordu.  

 Yirmi bir yaþýndaki Neçayev, 
Petersburg'daki ateþli genç devrimciler 
arasýnda bile fikirlerinin sertliði ve vahþeti 
ile temayüz etmiþti. Dikkat çekici kiþiliði, 
ona, hem Peterburg'daki aþýrýlýk yanlýsý 
gençlik grubunun liderliðini kazandýrmýþ, 
hem de polisin gözüne batmasına yol 
açmýþtý. Yýkýcý faaliyetlerinden dolayý 
otoritelerin önünde sorguya çaðrýlmasý 
üzerine, bir yolunu bulup Rusya'dan 
kaçmýþtý. Fakat Neçayev'de ustalýklý bir 
yaratýcýlýk vardý, ortadan kaybolma yoluyla 
kendine bir kahraman, bir mazlum payesi 
kazandýracak bir plan yapmýþtý. Yoldaþlarýna 
bir not yollayarak onlara tutuklandýðýný ve 
"bilinmeyen bir kalebent"e doðru yola 
çýkarýldýðýný bildirmiþti. Bu not, onun 
tarafýndan bir polis arabasýnýn 
penceresinden atýlmýþ ve meçhul bir öðrenci 
tarafýndan þans eseri olarak bulunmuþ gibi 
gösterilmiþti. Hikâyenin inandýrýcý olmasý 
için hiçbir þey ihmal edilmemiþ ve öðrenci 
arkadaþlarý buna kolayca inanmýþlardý. Bir 
süre sonra, arkadaþlarýnýn serbest 
býrakýlmasý için bir kitle toplantýsý 
düzenlemiþlerdi. Bu sýrada Neçayev güneyin 
yolunu çoktan tutmuþtu. 1869 Mart'ýnda 
sahte bir pasaportla sýnýrý geçti ve devrim 
mazlumlarýnýn manevî evi olan Ýsviçre'ye 
doðru yola çýktý.  



 
 
s. 391 
 
 
Neçayev, kendisinin en aþýrý 

karakteristiklerinin bir karikatürü olan 
altmýþlarýn Rus devrimci tipine o kadar da 
fazla benziyor değildi. Altmýþlar kuþaðý, 
müphem ve ortada bir pozisyona sahipti. Bu 
kuþak, kýrklarýn naif coþkusunu 
gösteriyordu - Herzen'in demokratik 
kurumlara romantik inancý ve Bakunin'in 
iþlenmemiþ insan doðasýna duyduðu 
dizginsiz romantik inanç. Henüz Marx 
tarafýndan, devrimci akidenin bilimsel 
temelleri keþfedilmiþ deðildi. Ýnancýn 
herhangi bir olumlu unsurundan yoksun 
olan bu kuþak saf ahlâka ve politik redde 
sýðýnýyordu. Nihilizm olarak bilinen bu tavýr, 
Bakunin'in, var olan düzeni insan doðasýna 
sýnýrsýz inanç temelinde reddetme 
romantizmiyle temelden farklýydý. Fakat iki 
görüþ noktasý, üstünkörü ve genelde kabul 
gören bir þekilde, Bakunin'i, bu genç 
devrimcilerin gözünde, kendi romantik 
çaðdaþý Herzen'den çok daha fazla deðerli 
kýldý ve onu diðer devrimci atalarýndan daha 
fazla el üstünde tutmalarýna yol açtý. Ne var 
ki, Neçayev'den önce bu gençlerden hiçbiri 
bunun mantýkî ve nihaî sonuçlarýný 
çýkartmaya cesaret edememiþti. Pratikte hiç 
kimse, ahlâkî olduðu kadar politik 
yükümlülükleri de red ve inkâr etmeye 
cesaret edememiþti. Neçayev nihaî adýmý 
attý. O, devrimi mutlak iyilik statüsüne 
çýkarttý ve bunun dýþýnda herhangi bir 
ahlâkî yükümlülük tanýmadý. Delice 
cesaretin kahramanýydý ve vicdansýzlýðý bir 
sanat haline getirmişti. Düþmanlarýný 
aldatýrkenki þevkiyle arkadaþlarýnýn da 
gözünü baðladý. Çaðdaþlarýnca ve gelecek 
kuþaklar tarafýndan, fanatiklik, kabadayýlýk 



ve alçaklýðý þahsýnda þaþýrtýcý bir þekilde 
birleþtirmiþ birisi olarak tanýndý.391 

Cenevre'ye geldiðinde Neçayev'in 
yaklaþtýðý ilk kiþinin Bakunin olmasý, salt 
bir tesadüf deðildi. Gedikli devrimcinin 
prestiji, bir gün bu prestijden pay almayı 
uman, kendine inancý tam ve verimli bir 
hayal gücüne sahip, fakat itibar yerine 
enerjisinden baþta sunacak baþka hiçbir þeyi 
olmayan hýrslý genci cezbetmiþti. Bakunin'in 
bütün ziyaretçileri gibi, yaþlý savaþçýnýn 
devasa görünüþünden ve manyetik 
kiþiliðinden etkilenmiþ, ama o da 
karþýsýndakini etkilemeye karar vermiþti. 
Neçayev, devrimci öðrenci hareketinin çete 
baþý olarak hapsedildiði Peter ve Paul 
kalebentinden daha yeni kaçtýðýný 
anlatmýþtý. Merkezi Petersburg'da bulunan 
ve ülkeye bir devrim treni yollamayý 
planlayan Rus devrim komitesinin delegesi 
olarak Ýsviçre'ye gelmiþti.  

 
 
s. 392 
 
 
Bakunin, o güne kadar kendinden daha 

yetenekli bir oyuncuyla karþýlaþmamýþtý. 
Hepsinden önemlisi, kendi hayal gücü 
dýþýnda varlýðý kuþkulu olan, kendisinin 
birinci þef olduðu politik topluluklar icat 
eden birisine de rastlamamýþtý. Fakat þu iþe 
bakýn ki, mantýða sýðmýyor ama, herhalde 
bir takdiri ilahîdir, baþkalarýnýn gözünü 
baðlayanlar, bir kural olarak, çok kolay bir 
þekilde gözleri baðlananlardýr. Bakunin'in 
mizacýnda kuþkuculuk diye bir þeye yer 
yoktu, bu yüzden Neçayev'in anlattýklarýna 
tamamen inandý. Genç adam, Bakunin'in 
yeni arkadaþ edindiklerini hayranlýða ve 
güvene zorlama yeteneðini paylaþýyordu ve 
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Bakunin, daha ilk andan itibaren, 
baþkalarýnýn kendisine çarpýldýðý gibi genç 
adama çarpýldý. Genç Neçayev'i, "Boy" takma 
adýyla çaðýrmaya baþladý (Bakunin, 
Londra'da kaldýðý yýllardan birkaç Ýngilizce 
sözcüðü aklýnda tutmuþtu). Aralarýndan su 
sızmıyordu. Sonradan, Ýsviçre'deki Rus 
göçmenleri arasýnda tuhaf bir hikâye dolaþtý, 
bu hikâyeye göre, Bakunin, ona, "banknot 
konusundaki sahtekârlýklarda bile" olsa 
kesinlikle itaat edeceðine söz veren bir yazý 
vermiþ ve altýný da, bu boyun eðiþin iþareti 
olarak "Matrena" türü bir kadýn adýyla 
imzalamýþtý. Bu açýklamanýn, 
tutuklanmasýndan sonra Neçayev'in 
evraklarý arasýnda bulunduðu iddia 
edilmiþtir. Fakat bu hikâye yeterince 
inandýrýcý delillere sahip deðildir. Eðer 
dökümanda böyle bir "Matrena" imzasý varsa, 
bu muhtemelen Mihail'in kod isimler 
konusundaki çocukça gizemlilik merakýnýn 
bir sonucudur ve söylentiye gerçeklik 
kazandýrmaz.  

 
 
s. 393 
 
 
Gerçek ya da uydurma, ortalýkta dolaþan 

bu hikâye, Neçayev'in, yaþlý devrimci 
üzerindeki nüfuzunu göstermeye yeter. Bu 
büyülenme, Bakunin'in koþullarýnda kýsmen 
izah bulmaktadýr. Uzun süredir Rusya ile 
olan baðlantýlarýný kaybetmiþti. Herzen'le 
arasý açýktý, Vevey'deki görece daha yeni 
arkadaþlarýyla kavgalýydý ve Uluslararasý 
Kardeþlik'le baðlarýnýn kopmasýyla 
yurtdýþýndaki vatandaþlarýyla bütün ciddi 
baðlantýlarýndan yoksun kalmýþtý; hâlâ 
baðlarýný sürdürdüðü Zhukovski hoþ bir 
boþluktan ibaretti, Ogarev, kendini hýzla 
içkiye verip vurdumduymazlýða 
gömülmüştü. Neçayev, uzun yýllardan beri 



ilk kez, ona, doðduðu ülkenin esintisini 
getiriyordu. O ülkeyi bir daha hiçbir zaman 
görmeyecekti. Enternasyonal'in sorunlarýyla 
meþgulken bile bu ülke hayallerinden 
çýkmýyordu; iþte þimdi, kalbinden çýkmayan 
ülkesinin devrim davasý uðrunda çalýþmak 
için bir þans doðmuþtu. Baþka hiçbir ülke 
onu böylesine derinden kavrayamazdý. 
Ölmüþ gibi görünen yýllarca önceye dayanan 
çocukluðunun ve ülkesinin anýlarý, 
doðasýnýn duygusal yanýyla yeniden 
canlanmýþ, bu tehlikeli ve ayartýcý Rus 
"çocuðunu" yeniden ortaya çýkartmýþtý.  

Bakunin, doðal olarak, Neçayev'in Rusya 
devrimci komitesinin çalýþmalarýný ve 
zaferlerini paylaþma tutkusunu ifade etti; 
karþýlýðýnda da bazý þeyler yapmayý teklif 
etti. "Matrena" imzalý deklarasyonun varlýðý 
ya da yokluðu bir yana, Bakunin'in 
Neçayev'e verdiði, geçerliliði kuþku 
götürmeyecek bir diðer döküman yeterince 
dikkat çekicidir. Bu döküman, 12 mayýs 
tarihini taþýmaktadýr ve þunlar yazýlýdýr: 

 
Bu belgenin hamili, Dünya Devrimci Ýttifaký'nýn 
Rusya Þubesi'nin güvenilir bir temsilcisidir. 
Numara: 2771. 
 

Belge, Mihail Bakunin tarafýndan 
imzalanıp "Avrupa Devrimci Ýttifaký: Merkez 
Komite" adýyla mühürlenmiþtir. 
Karakteristik olmakla birlikte, tuhaftýr ki, 
himayesindeki bu yeni kiþiyi, sosyal 
Demokrat Ýttifak'taki arkadaþlarýna tanýtmak 
için bir çaba göstermemiþ, hatta Ýttifak 
içindeki gizli iç halkayý oluþturan Guillaume 
ve Perron'a da söz etmemiþtir. Þimdiye 
kadar bildiðimiz kadarýyla, bu örgütün 
varlýðýndan Neçayev'i de bilgilendirmemiþtir. 
Ýcatçýlýðýn baþtan çýkarýcýlýðýna direnemedi, 
anýnda, o zamana kadar hiç duyulmamýþ ve 
bir daha da duyulmayacak olan Dünya ya da 
Avrupa Devrimci Ýttifaký adlý tamamen hayal 



ürünü örgütleri ileri sürüverdi ve bu 
sertifikaya öyle bir numara verdi ki, bu 
duyulmamýþ örgütün en az 2770 ajaný vardý 
ve bunlar, örgütlerinin emri altýnda 
Avrupa'nýn köþe bucaðýnda faaliyet 
gösteriyorlardý. Böylece Neçayev, Bakunin’e, 
muhtemelen var olmayan Rus devrimci 
komitesinin temsilciliðini vermesi 
karþýlýğında, ondan, var olmayan Avrupa 
Devrimci Ýttifaký adýna Rusya'da faaliyet 
gösterme yetkisini almýþ oluyordu. Bu, 
tarihte komedi ile trajedi arasýnda az 
raslanan paralelliklere nefis bir örnektir. 
Kanýtlamakta baþarýsýz olduðumuz ilginç 
nokta, her ikisinin de ayný þekilde aldanıp 
aldanmadýðýdýr.392 

 
 

           *        *          * 
 
 
s.394 
 
 
Böylece, kaðýt üzerinde kendi 

örgütlerini kuran Bakunin ve Neçayev, bu 
örgütlere yazýn alanýnda bir yer saðlamak 
üzere kollarý sývayıp, 1869 yýlýnýn Nisan ve 
Aðustos aylarý arasýnda Cenevre'de yedi 
Rusça broþür yayýmladýlar. Biri, Bakunin'in 
imzasýný taþýyan, Rusya'daki Genç 
Kardeþlerimize Birkaç Söz baþlýklý broþürdü. 
Diðeri, Üniversitenin, Akademinin ve 
Teknolojik Kurumlarýn Öðrencilerine 
seslenen, orijinal basým yerinin Moskova 
olduðu iddia edilen (baþtan aþaðý kötü bir 
blöf), Neçayev imzalý broþürdü. "Halkýn 
Adaleti" Topluluðu Yayýnlarý No. I, Yaz 1869 
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baþlýklý olanýndaki iki makale de, keza, 
Moskova'da yayýmlandýðý izlenimi verecek 
þekilde, "Rusya Devrimci Komitesi" imzasýný 
taþýyorlardý. Dördüncüsü, týrnak içinde, 
"Þerefli Rus Soyluluðu" diye baþlýyor ve 
"Soylularýn Baðýmsýz Partisi ve Rurik 
Neslinden Gelenler" imzasýný taþýyordu. 
Geriye kalan üçünde - biri "Rus 
Öðrencilerine" sesleniyor, ikisi de, Devrimin 
Sorunlarý Kendini Nasýl Ortaya Koyuyor ve 
Devrimin Ýlkeleri baþlýklarýný taþýyordu - 
imza bulunmuyordu. Bu basýlmýþ 
broþürlerden ayrýca, Neçayev, bu sýrada 
oluþturduðu, gizli bir devrimci topluluðun 
kurallarýný ve üyelerinin görevlerini ortaya 
koyup sonradan ileri süreceði kendi 
Devrimci Ýlmihal'ini þifrelemiþti.  Bakunin'in, 
kendi imzasýný taþýyan broþürle ilgili 
sorumluluðu açýktýr; serinin en kýsa ve 
ýlýmlýsı olan, "Rus Öðrencilerine" seslenen 
broþürün Ogarev tarafýndan yazýldýðý 
bilinmektedir. Bu dökümanlarýn geri 
kalanlarýnýn yazarlarının kimliği 
konusundaki en tartýþmalý sorunlardan biri, 
bütün bu literatürün Bakunin'le 
iliþkisidir.393  

Neçayev'in ahlâk dýþý ilkeleri bu 
yazýlarda en açýk ve net ifadesini buldu, bu 
baðlamda broþürlerin en aþýrýlarý, Devrimin 
Sorunlarý Kendini Nasýl Ortaya Koyuyor, 
Devrimin Ýlkeleri ve Devrimci Ýlmihal'di. 
Devrimin Sorunlarý Kendini Nasýl Ortaya 
Koyuyor, Rus köylülerinin, hükümetin 
baskýsýna karþý ormanlara kaçýp eþkiya 
çetelerine dönüþmeleri gibi "geleneksel 
protestolarý" izah ettikten sonra, eþkiyalara 
uzun övgüler düzmektedir: 

 
 
s.395 
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Çetecilik, Rus ulusal hayatýnýn en þerefli 
biçimlerinden biridir... Rusya'da çete, tek gerçek 
devrimci biçimdir - deyimlere sýðýnmadan, kitapsý 
retorikler olmadan, uzlaþmaz, yorulmaz, 
evcilleþtirilmez eylemde devrimcilik... Kim ki, 
Rusya'da ciddi bir komplo yapmak ister, kim ki bir 
halk ihtilali yapmak ister, bu dünyaya dalmalýdýr... 
Zamaný gelmiþtir... Stenka Razin'in ve Pugaçev'in 
yýldönümleri yaklaþýyor. Bu halk savaþçýlarýný 
kutlamanýn zamanýdýr. Þölene hazýrlanalým.  

 
Devrimin Ýlkeleri, daha da acýmasýzdýr: 
 

Ýmha dýþýnda baþka bir faaliyet tanýmýyoruz, fakat 
bu imha faaliyetinin çok çeþitli biçimlere 
bürünebileceðini kabul ediyoruz - zehir, býçak, ip vb. 
Bu devrim mücadelesi, benzeri her þeyi kutsar. 

 
Devrimci Ýlmihal'in cümleleriyle, 

devrimci: 
 

Günün sosyal ahlâkýný bütün biçim ve motifleriyle 
birlikte hor görür ve nefret eder. O, devrimin 
zaferine yardýmcý olan herþeyi ahlâki görür... 
Arkadaþlýk, aþk, minnettarlýk, hatta þeref gibi her 
türlü yumuþak ve zayýflatýcý duygularý, devrim 
davasý için soðukkanlýlýkla boðmalýdýr... Onun 
gündüz gece düþünmesi gereken tek bir hedefi 
vardýr - acýmasýz yýkým. 

Bu dökümanlarýn yayýmlanýþýndan 
sonraki birkaç ay içinde, Marksistler, 
bunlarýn yazarlýðýný Bakunin'e atfederek ona 
karþý bir kampanya baþlattýlar. 
Bakuninistler, inkâr ederek ya da þeflerinin 
bu metinlerdeki payýný asgariye indirerek 
onu temize çýkartmanýn gerekli olduðunu 
düþündüler; bu tartýþma günümüze kadar 
uzamýþtýr. Tarihî olarak Marksistler haklý 
çýkmýþ sayýlmalýdýr. Bakunin'in o sýrada 
Neçayev'e kapýlmasýnýn hududu yoktu ve 
pervasýzca Neçayev'in fikirlerinin peþine 
takýlmýþtý. Baþarýlý bir broþür yazýcýsý olan 



Bakunin'in, bu fikirlerin sunuþunu 
tecrübesiz bir öðrenciye býrakmýþ olmasý 
uzak ihtimaldir. Ayrýca içsel deliller de 
kesindir. Anonim broþürler Bakunin'in 
biçimsel hileleriyle ve karakteristik dolaþýk 
deyimleriyle doludur ("deyimlere sýðýnmak", 
"zamaný gelmiþtir" vb). Devrimci Ýlmihal, 
Bakunin'in gözde yazýþ biçimlerine tipik bir 
örnektir. Neçayev'in imzasý bulunan broþür 
bile Bakunin'in izlerini taþýmaktadýr. 
Bakunin'in gençlik döneminin baþta gelen 
Hegelci sloganý olan, "aklî olan gerçektir, 
gerçek olan aklîdir" sloganý orijinal þekliyle 
Almanca olarak alýntýlanmýþtýr, Neçayev'in 
Hegel'i incelediði ya da Almanca bildiði bir 
hayli kuþkuludur.394 

 
 
s.396 
 
 
Neçayev'in broþürlerinden birinin 

Ogarev tarafından yazýldýðýndan söz 
edilmiþti. Herzen'in yol gösterici ruhu olan 
Ogarev, gittikçe daha fazla Bakunin'in uysal 
bir aleti olmuþtu, Bakunin, bir an için bile 
olsa, "devrimci triumvira"nýn yeniden 
kurulmasý, Rus öðrencilere, Herzen, Ogarev 
ve kendisinin ortak imzasýyla  seslenilmesi 
eski umudunu beslemiþtir. Herzen bu 
umudu derhal geri püskürtmüþ, Ogarev'in 
broþürünün, býrakýn üç imzayý, bir imzaya 
bile deðmeyecek bir "gazeteci aðýz dalaþý" 
olduðunu söylemiþtir. 1869 Mayýs'ýnda 
Cenevre'ye geldiðinde, Bakunin'e gereken 
hoþgörüyü gösterse de, Neçayev'e karþý 
içgüdüsel bir uzaklýk hissetmiþtir. Broþürler, 
"korkunç zararlý" olacaktýr. Evrensel yýkým 
için kana susamýþ çaðrýlarda bulunan 
Bakunin, "masallardaki, yardým isteyen 
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yalancý çobandan" farksýzdýr. Herzen 
Cenevre'de beþ ya da altý hafta geçirdi (Bu 
onun Bakunin'le son buluþmasýydý); yaþlý 
beyninden beklenmeyecek bir düþünce 
derinliði gösterip, eski arkadaþ ve yoldaþýna 
son derece net görünen bir þekilde, onu 
anlamayý reddetti.395 

 
 
s. 397 
 
 
 
Fakat Bakunin ve Neçayev, Herzen ve 

Ogarev'den, yazýlý metinlere katkýlarýndan ya 
da isimlerinin moral etkisinden daha somut 
bir þeyler talep ediyorlardý. Yeni giriþim için 
müthiþ paraya ihtiyaç vardý; Bakunin 
beklenmedik, verimli bir kaynak keþfetmiþti. 
1858'de, Bahmetiyev adlý zengin ve 
egzantirik toprak sahibi, komünist olmuþ, 
Rus idealistlerinin fanatizmine uygun 
olarak, Pasifik'te bir adada ideal bir cemaat 
kurmaya giriþmiþti. Buraya giderken 
yolunun üzerindeki Herzen ve Ogarev'i 
ziyaret etmiþ, projesi için gereken paradan 
daha fazlasýna sahip olduðunu söyleyerek, 
onlara, Rusya'daki devrimci propaganda için 
800 sterlin miktarýnda bir para býrakmýþtý. 
Bahmetiyev, bu hayýrsever eylemi yerine 
getirdikten sonra Pasifik'te ortadan 
kayboldu ve bir daha kendisinden herhangi 
bir haber alýnamadý; varlýðý adetâ bir peri 
masalýna dönüþmekle birlikte, bir Londra 
bankasýnda, Herzen ve Ogarev'in adlarýna 
yatýrýlmýþ 800 sterlin yerli yerinde 
duruyordu. Bu ikisi, bildik temiz 
yüreklilikleri ve ihtiyatlýlýklarýyla bu parayý 
propaganda hedefleri için kullanmayý 
düþünüyorlardı; 1869'da "Bahmetiyev fonu" 
hâlâ el dokunulmadan yerinde durmaktaydý. 

                                        
395 Herzen, ed. Lemke, xxi. 365, 377-8, 403, 443. 



Muhtemelen Ogarev'den varlýðýný öðrendiði 
bu fondan, "Boy"un ve kendisinin ihtilalci 
giriþimleri için yararlanmaktan daha uygun 
ne olabilir, diye soruyordu Bakunin. Artýk 
hiçbir iradesi kalmamýþ Ogarev kolayca 
kazanýldý, ardýndan, Bakunin'in isteðiyle, 
önerinin kabul edilmesi için Herzen'e ýsrar 
eden mektuplar yazmasý saðlandý. Herzen, 
bir süre direndi. Onulmaz kuþkuculuðu, 
Neçayev'e karþý önyargýsý ve Bakunin'e 
güvensizliði her zamanki gibi güçlü bir 
þekilde devam etmekteydi. Fakat Herzen, 
hasta, yorgun bir insandý ve Ogarev'in 
ýsrarlarýna daha fazla direnecek gücü 
kalmamýþtý. 1869 Temmuz'unun sonunda, 
fonun bölünmesini, Ogarev'in, paranýn 
yarýsýný istediði gibi kullanmasýný kabul etti. 
Bununla birlikte, paranın, Cenevre'deki 
basým iþlerinin geliþtirilmesine harcanması 
ricasında bulundu ve kinayeli bir þekilde, 
böyle bir giriþimin, Neçayev'in Rusya 
macerasýndansa Bakunin'in geçiminin 
garanti altýna alýnmasýnda kullanılmasının 
daha iyi olacağını belirtti. Bu öneri dikkate 
alýnmadý. 10.000 franklýk bir meblað (400 
sterlin) Bakunin'e teslim edildi ve bundan 
sonra da büyük bir ihtimalle Neçayev 
tarafýndan tüketildi.396 

Bu büyük zaferden sonra Neçayev, 
Ýsviçre'de oyalanmayý gereksiz gördü. 
Ziyareti, Bakunin sayesinde, her türlü 
beklentinin ötesinde baþarýlý olmuþtu. Ünlü 
bir devrimciden, Rusya'daki öðrenci 
arkadaþlarýný etkilemesine hizmet edecek, 
Avrupa Ýhtilalci Ýttifaký adýna (kendisinin 
buna verdiði deðer ne olursa olsun) 
imzalanmýþ bir ferman elde etmiþti; þimdi de, 
kiþisel bakýmdan her türlü kullanýma açýk, 
banknot olarak hazýr, saðlam bir meblaða 
kavuþmuþtu. Bu deðerli aksesuar ile 
donanmýþ, bir çuval dolusu broþür ve 
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bildiriyle silahlanmýþ olarak Aðustos 
sonunda Rusya'ya döndü. O kýþ örgütlenme 
faaliyetleriyle geçecekti; Neçayev, Bakunin'e, 
devrimin, serflerin özgürlüðe 
kavuþmalarýnýn dokuzuncu yýldönümü olan 
19 Þubat 1870 günü baþlayacaðý teminatýný 
vermiþti.  

 
 
s. 398 
 
 
Neçayev gibi birisinin, böylesi niyetlerle 

Rusya’ya girebilmesi, orada üç ay 
kalabilmesi, meşum bir suç işlemesi ve elini 
kolunu sallayarak İsviçre’ye dönmesi, Rus 
polisinin uyanýklýk ve yeteneği hakkında çok 
az fikir verir. Ne var ki, bunların hepsi oldu. 
Neçayev, karargâhýný Moskova'da kurdu. 
Sýrasýyla "Halkýn Adaleti" ve "Balta 
Topluluðu" adlarýyla anýlan örgütü, Devrimci 
Ýlmühal'in ve kýrklardan bu yana hemen 
hemen Avrupa'daki bütün gizli topluluklarýn 
izlediði yönergeler üzerinde yapýlandý. 
Örgüt, emirleri merkez komiteden alan bir 
þefe kesinlikle itaat eden beþer kiþilik 
gruplardan oluþuyordu ya da oluþtuðu 
tahayyül ediliyordu. Polis tarafýndan 
sonradan yapýlan ayrýntýlý incelemeler, bu 
tuhaf örgütün herhangi bir somut ihtilal 
planý hazýrladýðýný ortaya çýkaramamýþtýr. 
Merkez komitenin sadece Neçayev'den ibaret 
olduðu ortaya çýkmýþtýr, gruplarýn sayýsý 
gerçekte son derece belirsizdir. Tüm 
yapýlanlar, tuhaf bir blöf atmosferiyle ve 
Bakunin'le Neçayev'in sahtelikle sarýlýp 
sarmalanmýþ devrimci faaliyetleriyle 
örtülmüþtür. Fakat bu yeni örgütün 
yeterince somut tek bir baþarýsý olmuþtur. 
Kasým 1869'da, beþli gruplardan birine dahil 
olan İvanov adlý bir öðrenci, yanlýþ ya da 
doðru, ihbarcý olduðu kuþkusuyla, 
Neçayev'in grubundaki diðer üyelerin 



iþbirliðiyle, Neçayev tarafýndan 
öldürülmüþtür. Cesedi küçük bir gölde 
bulunmuþtur. Olayýn ayrýntýlarý kýsa sürede 
yayýlmýþ ve büyük bir sansasyona yol 
açmýþtýr.  

Neçayev, polisin ataletinden daha fazla 
yararlanamayacaðýný anlayıp kaçýþ 
hazýrlýklarýna giriþti. Aralýk'ýn ortalarýnda 
Rusya'dan ayrýlıp, 1870 Ocak'ýnýn baþlarýnda 
Ýsviçre'de yeniden ortaya çýktý.397 

 
 
 

            *    *    * 
 
 
s.399 
 
 
Bakunin, iki ayý aşkın bir zamandýr 

Lokarno'ya yerleþmiþ bulunuyordu. 
Emekliliðinde giriþtiði, "verimli" olduðu 
kadar "kârlý" da olan projelerinden yalnýzca 
biri gerçekleþmiþti. Onunla Cenevre'de 
tanýþan Lyubavin adlý bir Rus, Bakunin'in 
geçim zorluðu çektiðini görerek, ona, 
Petersburg'daki bir yayýncý için Marx'ýn 
Kapital'ini Rusçaya çevirme iþi bulmuþtu. 
1200 rublelik çeviri ücretinin 300 rublesi 
avans olarak ödenmiþti. Bu 300 ruble, 
Cenevre'deki en acil borçlarý ödemek ve 
Marx'ýn cümleleriyle boðuþmaya baþlayacaðý 
Lokarno'ya taþýnmak için yeterliydi. Ne 
Kapital konusu, ne de çevirinin sýkýcý rutini 
onun için çekici þeylerdi, bu yüzden çeviri, 
aðýr aksak yürüyordu. Önce, Aralýk ayýnca 
Ogarev'e, günde üç sayfadan fazla 
çeviremediðini (tamamý 784 sayfaydý), þu 
anda günde beþ sayfaya çýkmak için 
mücadele ettiðini ve sonuçta on sayfaya 
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ulaþmayý umduðunu yazdý. Acaba 
Cenevre'deki Ada Zhukovski onun yazýlarýný 
temize çekebilir miydi? Aralýk ayýnda 
Lyubavin'e iki küçük bölüm gönderildi. 
Fakat yýlýn sonuna kadar yapýlan çeviri, 
alýnan avansý karþýlayacak ve yeni ödemeler 
yapýlmasýný saðlayacak yeterlikte deðildi.398 

Bir süre sonra bir baþka krizin sancýlarý 
baþladý. Aralýk ayýnýn ortasýnda, Antonia,  
sekiz aylýk hamile haliyle Napoli'den 
Bakunin'in yayýna geldi. Cenova'dan deniz 
yoluyla yolculuk son derece yavaþ ve 
yorucuydu; onu karþýlamaya Arona'ya giden 
Mihail, orada "korkunç endiþeler" içinde iki 
gün beklemek zorunda kalmýþtý. Tek kuruþu 
kalmamýþtý. Antonia'nýn, kocasýyla yeniden 
birleþme kararýna kýzgýn olan Gambuzzi'nin 
yanýna yaklaþýlýr gibi deðildi. Bakunin, 
bunun üzerine, kendisine hâlâ açýk olan 
kaynaða yöneldi, Ogarev'e yazarak, kendisi 
için Herzen'den borç istemesini rica etti, 
hayýr hayýr "kendi cebinden verecek deðildi" 
Herzen parayý, fondan bu seferliðine 300 
frank, gelecek üç ay için de 500 frank 
istiyordu. Herzen, bildik aculluðundan da 
daha büyük bir hýzla 300 franký yolladý - 
elbette fondan deðil; Bakunin'in Herzen'e, 
yaptýðý yardýmdan dolayý teþekkür eden son 
mektubu 1870 Ocak'ýnýn ilk günü yazýlmýþtý. 
Üç hafta sonra, Herzen Paris'te öldü.399 

 
 
s.400 
 
 
Bakunin, Neçayev Rusya'dayken ondan 

herhangi bir haber almamýþtý. Fakat Aralýk 
ayýnda, Ýsviçre'deki Rus kolonisine tuhaf 
söylentiler ulaþmaya baþladý. Bazýlarý, 
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Neçayev'in kaçtýðýný, diðer bazýlarý da 
tutuklandýðýný söylüyordu. Birçok 
arkadaþýnýn, Neçayev'in Rusya'da 
tutuklandýðý yönünde ulaþtýrdýklarý 
haberler, Mihail'in endiþelerini arttýrdý ve 
günlerce umutla korku arasýnda gidip 
gelmesine yol açtý. Derken, 12 Ocak 1870'de, 
Ogarev, bir mektupla, "Boy"un Cenevre'ye 
vasýl olduðunu bildirdi. Bakunin, "sevinçten 
öyle bir sýçradý ki, neredeyse kafasý tavaný 
delecekti." Para sýkýntýsý ve Antonia'nýn 
yakýnda doðuracak olmasý, Bakunin'in bir an 
önce Cenevre'ye gitmesini engelledi. Fakat 
Neçayev'e yazarak, derhal kendisini 
Lokarno'da ziyaret etmesini rica etti. 
Neçayev'i, Lokarno'da, "bir battaniye, bir 
yatak, kalacak yer" ve hepsinden önemlisi, 
"esaslý bir gizlilik" beklemekteydi; çünkü 
burada herkes kendini Bakunin'e adamýþtý, 
Lokarno'da ne skandal meraklýlarý, ne de 
dedikodu vardý. Ýyi haberin ulaþmasýndan ve 
mektubun yollanmasýndan iki gün sonra, 
Antonia, bir kýz çocuðu dünyaya getirdi.400 

Neçayev, Ocak ayýnýn sonuna doðru 
Lokarno'ya geldi. Gizlilik büyük bir ihtiyaç 
haline gelmiþti. Çünkü Rus Hükümeti, 
Neçayev'in nerede olduðunu saptamýþtý ve 
bir adî suçlu olarak iadesini talep edeceði 
kesindi; bu durumda, Ýsviçre Hükümeti 
sýðýnma talebini reddedebilirdi. Bakunin, 
Ýsviçre Hükümetinin, yalnýzca birkaç ay 
önce, Rus Hükümetinin talebi üzerine, 
Prenses Obolenski'nin çocuklarýný yakalayýp 
prensesin kocasýna teslim ettiðini hatýrladý 
ve sevgili "Boy"unun kaderi için tir tir 
titredi. Bakunin, Neçayev'i Rusya macerasý 
konusunda kaç kez uyarmýþ, bu gidiþin 
bilinmemesi gerektiðini kaç kez söylemiþti. 
Ama Neçayev, Progrés'te yayýmlanan bir 
mektup yazdýðý gibi (Guillaume, Bakunin'in 
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bu mektubun yazýlmasýnda parmaðý olduðu 
kanýsýndadýr) Fransýz, Alman ve Belçika 
gazetelerinde, bir yoldaþýn dikkatsizliði 
sonucu nasýl polisin tuzaðýna düþtüðünü; 
Sibirya madenlerinde nasýl çalýþtýðýný; 
Sibirya'ya giderken öldürülmesi için nasýl 
gizli emirler verildiðini ve uyanýk 
arkadaþlarýnýn tam zamanýnda yetiþmesiyle 
nasýl kurtulduðunu anlatan bir mektup 
yayýmlamýþtý. Lyon'daki Richard'a yazdýðý bir 
mektupta, Bakunin, ayný öyküyü (kendisinin 
bu öyküye gerçekten inanýp inanmadýðý belli 
deðildir) tekrarlamýþtý. Bir baþka yerde daha 
da ileri gitmiþti. Kötü bir tesadüf eseri 
olarak, Neçayev'in Progrés'de yayýmlanan 
mektubuyla ayný nüshada basılan bir 
makalede, Bakunin, Neçayev'in, Rus 
Hükümetinin ve basýnýn hakkýnda onca 
yaygara koparttýðý mitsel bir kiþiliðe sahip 
birisi olduðuna iliþkin faraziyeler savurdu; 
daha þaþýrtýcýsý, bu varsayýmlarýný, Bern'deki 
arkadaþlarý Richard ve Adolf Vogt'a da 
tekrarladý. Bu sahte kokular sisteminin bir 
diðer uzantýsý, bir Marseille gazetesinde, 
Herzen'le ilgili zararsýz bir anma yazýsýnýn 
giriþinde, Bakunin'in, "gazetelerin 
girmesinin zor olduðu uzak bir ülkeye 
yaptýðý geziden" daha geçenlerde geldiðini 
söyleyerek, Rusya'ya gizli bir yolculuktan 
henüz döndüðü imasýný yapmýþ olmasýdýr. 
Bu yýðma mistifikasyonlarda akýlcý bir motif 
aramak boþunadýr. Bakunin'in uydurma 
tutkusu, yetiþkin bir saðduyu tarafýndan 
sýnýrlanmýþ deðildi.401 

 
 
s. 401 
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Gerçi Neçayev'in Lokarno'ya kýsa 
ziyareti, daha somut nitelikte önemli 
sonuçlar getirdi. Birincisi, Bakunin'in 
Kapital'i çevirme giriþiminin aniden sona 
erdirilmesiydi. Neçayev'den etkilenerek, 
kendisini, daha yüksek görevler yerine 
getirmesi gereken bir dahînin böylesine 
deðersiz, monoton iþlerle vakit öldürmesinin 
gereksiz olduðuna ikna etmesi hiç de zor 
olmadý. Henüz kazanýlmamýþ 300 ruble 
harcanmýþtý, öncelikle bu durumun 
halledilmesi gerekiyordu. Neçayev, olayýn bu 
yönünü halletmeyi üzerine aldý. Benimsediði 
yöntem gayet basitti. Cenevre'ye dönünceye 
kadar bekledi, Þubat ayýnýn sonunda, 
oradan, Lyubavin'e, Halkýn Adaleti Merkez 
Komitesi adýna, onu Bakunin'i rahat 
býrakmaya çaðýran ve emre uyulmamasý 
halinde ortaya çýkacak hoþ olmayan 
sonuçlardan kendilerinin sorumlu 
olmayacaðý tehdidini savuran mütehakkim 
bir mektup yazdý. Bu mektup, olaylarýn seyri 
içinde görüleceði gibi, sonradan Marx 
tarafýndan, rakibini gözden düþürmek için 
kullanýlmýþtýr. Bakunin'in bu tür 
düþüncesizce davranýþlarý, onun hoþ 
olmayan bir yükümlülükten kurtulmasý için 
yürütülecek nazik bir operasyonun, 
Neçayev'in kaba ellerine teslim edilmesine 
yol açmýþtýr. Sýradan ölçülerle 
düþünüldüðünde, o, malî iþleriyle ilgili 
olarak tam anlamýyla vicdansýzca 
davranmýþtýr. Mektup, Neçayev'in 
Lokarno'yu ziyaretinden bir süre sonra 
yollanmýþtýr, ne var ki, Bakunin'in bu 
mektubun içeriðinden sorumlu olduðuna ya 
da içinde yazýlanlarý bildiðine iliþkin bir delil 
yoktur.402 

 
 
s.402 
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Bakunin, bu sýkýcý görevden ayrýldýðýna 

göre, tamamlandýðýnda kazanacaðý 900 
rublenin yerine koyacaðý bir baþka kaynak 
bulmasý gerekiyordu. Bu noktada da 
Neçayev ya da Neçayev'le Bakunin bir arada 
çareyi hemencecik buldular. Herzen'in 
ölümü, Bahmetiyev fonunu kullanýlabilir 
hale getirmiþti. Hayatta kalan mutemet 
olarak Ogarev, muhtemelen bu fonu tasarruf 
etme hakkýna sahipti. Bu durum, paranýn 
icrasýnýn bir an gecikmeden yerine 
getirilmesi için çok uygundu. Bakunin, 
Ogarev'den acilen, Herzen'in mülkiyetinin 
mirasçýlarýndan, bu iþlemlerin yerine 
getirilmesini talep etmesini rica etti.  
Bu yalnýz hakkýn deðil (diye yazýyordu hýrsla), 
kutsal görevin; bu kutsal görev, kiþisel nezakete 
iliþkin tüm duygularýn üzerinde olmalýdýr. Bu iþi, 
bir Romalý sertliði ile yerine getirmeli, bir Brütüs 
olmalýsýn. 

Bakunin, kendini mektuplarla 
sýnýrlamadý. Konu son derece önemliydi. Yol 
parasý için, toprak sahibi bir hanýmýn 
oðlundan 80 frank borç aldý ve 1870 
Mart'ýnda Cenevre'ye gelip eyleme geçti. 

Romalý sertliðine hiç de gerek olmadýðý 
ortaya çýktý. Ogarev, can sýkýcý bir konudan 
ellerini çabucak yýkayarak kurtulmak 
isteyen genç Alexander Herzen'e yazdý, 
yükümlülüðünü kabul eden genç Herzen 
parayý ödemek üzere bizzat Cenevre'ye geldi. 
Biçimsel iþlemler yerine getirildi. Hazýr 
bulunanlar - genç Herzen ve Ogarev'in 
yanýsýra - Bakunin, Neçayev, Natalie Ogarev, 
Herzen'in büyük kýzý Natalie ve iki ya da üç 
diðer Rustu. Paranýn geri kalan ikinci kýsmý 
olan 10.000 frank, genç Herzen tarafýndan 
Ogarev'e teslim edildi (makbuz karþýlýðýnda), 
ayný þekilde Ogarev de bu parayý Bakunin'e, 
o da Neçayev'e teslim etti. Neçayev makbuz 
vermedi, arkadaþlarýnýn onun "devrimci 



þerefine" güvenmelerini istiyordu. Birkaç 
hafta sonra Ogarev ondan makbuz 
istediðinde, sertçe, komitesinin makbuz 
verme gibi bir alýþkanlýðý olmadýðý yanýtýný 
verdi.403 

 
 
s.403 
 
 
Doymak bilmez gözlerin üzerine 

dikildiði Bahmetiyev fonu, Bakunin ve 
Neçayev'e, sadece Lokarno'daki 
konferanslarý için bir ihtiyaç akçesi olarak 
gerekli deðil, ayný zamanda devrimin dipsiz 
bir kuyudan farksýz malî ihtiyaçlarý için de 
önemliydi. Bu tuhaf hikâyenin bundan 
sonraki olaylarý, Herzen'in kýzýnýn mal 
varlýðý ve kiþiliði etrafýnda döner. Erkek 
kardeþi gibi Natalie Herzen'e de küçük bir 
servet kalmýþtý. Erkek kardeþinin tersine, 
babasýndan ona, devrim için samimi ve 
sýnýrsýz bir coþku da miras kalmýþtý. Coþkusu 
ve serveti, hem Bakunin'in, hem de 
Neçayev'in aklýna, bunlarýn devrim 
davasýnýn hizmetine koþulabileceðini getirdi. 
Gariptir ki, Alexander Herzen ve ailenin 
diðer üyeleri bunu protesto etmediler, 
yalnýzca Natalie'yi, Cenevre'nin baþtan 
çýkarýcý ortamýndan uzaklaþtýrmaya 
çalýþtýlar. Fakat Bakunin, Natalie Herzen'in 
serveti hakkýnda, Bahmetiyev fonu hakkýnda 
çektiðinden daha fazla vicdan azabý çekiyor 
deðildi. Her zamanki gemlenmez öfkesiyle 
Ogarev'e baþvurarak Natalie'nin Cenevre'de 
kalmasýný saðlamasýný istedi ve aile 
üyelerinin "bilinçsiz fakat içgüdüsel bir 
egoizm"le hareket ederek Natalie'yi 
Cenevre'nin devrimci ortamýndan 
uzaklaþtýrmaya çalýþtýklarý suçlamasýnda 
bulundu. Mart ortasýnda, Bahmetiyev fonuna 
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el koymak üzere Cenevre'ye gelir gelmez, 
ayaðýnýn tozuyla, Natalie Herzen'i ilk kez 
Neçayev ile tanýþtýrdý. Yaratýlan etki 
önemliydi. Neçayev, objesini hedefleri 
doðrultusunda etkileyebilmek için tüm 
kiþisel manyetizmini kullandý, aktif ve 
ýsrarcý Bakunin ile pasif ve uysal Ogarev bu 
nahoþ oyuna kendilerini kaptýrdýlar. Natalie, 
davaya nasýl hizmet edebileceðini 
sorduðunda, Bakunin, "genç ve güzel 
hanýmlar her zaman yararlý olabilirler" dedi 
ona ve devrimin çýkarlarýna hizmet 
edebilecek genç ya da yaþlý zengin adamların 
varlýðýnı hatırlattı. Üç ay sonra Neçayev’le 
arası bozulduðunda, Bakunin, alýþýlmamýþ 
samimiyetteki terimlerle þunlarý yazýyordu:  

 
Onu arkadaþýnla tanýþtýrırsan, ilk hedefi 

aranýzda kavga, skandal ve entrika tohumlarý 
saçmak olur ve sizleri kavgaya tutuþturur. Eðer 
arkadaþýnýn bir karýsý ve kýz çocuðu varsa kadını 
geleneksel ahlâkýn gücünden kopartmak ve topluma 
karþý devrimci protestosunu saðlamak için, 
iradesine rağmen baþtan çýkarmak, çocuðuyla 
birlikte elde edebilmek için elinden geleni ardına 
koymaz. 

 
 
 
s. 404 
 
 
 Tuhaftýr ki, suçlama, var olan sosyal 

düzene karþý son derece koyu bir muhaliften 
gelmişti; daha da tuhaf olanı, suçlamanın, 
eski arkadaþýnýn kýzýný çok yakýn bir 
zamanda Neçayev'in aleti haline getiren 
birinden gelmiþ olmasıdır. Bu olayda, 
Neçayev'in ahlâkî vicdansýzlýðý ile, 
Bakunin'in ahlâkî sorumsuzluðu arasýnda 
kesin bir çizgi çekmek olanaksýzdýr.  

Gerçi Neçayev'in planý baþarýyla 
taçlanmadý. Onun ve Bakunin'in Lokarno'da 
yaptýklarý kuþ beyinli planlardan biri de 



Kolokol’u yeniden canlandýrmaktý; bu amaç 
için Natalie Herzen'in adý (erkek 
kardeþininkini ele geçirmek mümkün 
deðildi) son derece önemliydi. Fakat 
Neçayev, muhafazakâr bir eðitim almýþ, 
geleneksel ahlâksal ve davranýþsal 
nosyonlarý içselleþtirmiþ genç hanýmlarýn 
üstesinden gelecek deneyimden yoksundu. 
Önceleri baþý dönen ve büyülenen Natalie, 
giderek korkuya kapýlıp, yeni yayýna adýnýn 
konmasýný kabul etmedi. Elimizde, Neçayev 
ve Bakunin'in, Natalie'den, "Merkez 
Komitesi"nin buyruklarýna kayýtsýz þartsýz ve 
sorgulamasýz boyun eðeceðine söz vermesini 
talep ettikleri o tuhaf sahnenin güvenilir bir 
anlatýmý bulunmaktadýr. Natalie itiraz 
edince, Neçayev, "seni çıt kırıldım seni" 
diyerek öfkeden hop oturup hop kalkmýþ, 
Bakunin ise "sakin ol, sakin ol, aslaným" 
diyerek onu yatýþtýrmaya çalýþmýþtýr. Fakat, 
Ogarev hâlâ uysal bir alet konumunda olsa 
da, Natalie ile bir takým zorluklar yaþamak, 
Herzen ailesinin diðer üyeleriyle açýk bir 
savaþa girmek demekti. Nisan sonunda 
Neçayev, Kolokol’un yeni serisinin ilk 
sayýsýný yayýmlayarak hedeflerinden birini 
gerçekleþtirmiþ oldu. Ön sayfada, Ogarev'in 
imzasýný taþýyan, Kolokol’un "yeni yönetime" 
"devredildiðini" bildiren ve ömür boyu 
iþbirliði yapýlacaðýna söz veren bir manifesto 
yayýmlanmýþtý. Yeni biçimiyle Kolokol, o 
tatsýz tuzsuz haliyle hayal kýrýklýðý yaratmýþ 
ve altý hafta yayýmlandýktan sonra zelil bir 
þekilde çöküp gitmiþti. Kýsa ömrü sýrasýnda 
Bahmetiyev fonunca desteklenmiş olması 
muhtemeldir.404 

 
 
 

                                        
404Pisma Bakunina, ed. Dragomanov, ss. 262-4, 268, 
288; Steklov, M.A. Bakunina, iii. 507; Rodichev, 
Posledniya, Navosti, 13 Þubat 1931.  



                  *     *     * 
 
 
s. 405 
 
 
Kolokol’un kýsa süreli hayata dönüþüyle, 

Neçayev baþarý ve prestijinin zirvesine 
ulaþmýþtý. Düþüþün baþlangýcýna iþaret eden 
herhangi bir olay görünmüyordu ortalýkta; 
fakat bu noktadan itibaren, açýkça 
görünmeyen bazý nedenlerle onun için her 
þey kötüye gitmeye baþladý. Rusya'daki 
arkadaþlarýndan biri olan Lopatin adlý bir 
Rus devrimcisi Cenevre'ye gelmişti. 
Neçayev'i hem Rusya'da, hem de Ýsviçre'de iþ 
üzerinde gören tek kiþi oydu ve onun 
bildiklerinin bir çoðunu biliyordu. Lopatin, 
ilk kez, İvanov cinayetinin iç yüzünü anlattý. 
Neçayev'in Peter ve Paul kalesinden kaçýþý 
ve Sibirya yolunda jandarmalarýn elinden 
kurtuluþu ile ilgili þiþinmelerinin arsýzca 
palavralar olduðunu söyledi, Rus Devrimci 
Komitesi'yle onun devasa örgütünün 
Neçayev'in yaratýcý beyninin dýþýnda var 
olmadýðýný beyan etti. Herkes Lopatin'e 
inanmýþ deðildi. Ne var ki, kuþkular 
Neçayev'in prestijinin içine etti. Rus 
diplomasisi ve Ýsviçre polisi de yangýna 
körükle gittiler. 1870 Mayýs'ýnda 
Serebrennikov adlý Rus sýðýnmacý, polis 
tarafýndan yanlýþlýkla Neçayev diye göz 
altýna alýndý ve kimliðini ispatlayana kadar 
birkaç gün tutuklu kaldý. Neçayev 
Cenevre'de ya da ülkenin çeþitli yerlerinde 
gizlendi, geride hiçbir adres býrakmadan 
hýzla yer deðiþtirdi. Bir keresinde Natalie 
Ogarev ve Natalie Herzen onu bir haftalýðýna 
evlerinde gizlediler. Gel gör ki, büyü bir kez 
bozulmuþtu ve onlar da bu sýkýcý konuðu 



sepetlemek için sabýrsýzlandýklarýný gizleme 
gereði bile duymuyorlardý artýk.405 

Neçayev'in Ýsviçre macerasý, Bakunin'le 
þiddetli bir münakaþayla sona erdi. Bu 
çapraþýk ve karmaþýk akýbette, malî, 
psikolojik, politik, hatta ahlâkî nedenler rol 
oynamýþ olabilir. Neçayev olayýna iliþkin 
onca kaynaktan hiçbiri bu kopuþun tutarlý 
bir anlatýmýný ortaya koymuþ deðildir. Yine 
de en önemli noktalarý açýklýða kavuþturmak 
mümkündür.  

 
 
s. 406 
 
 
Bakunin, hayatý boyunca, günlük 

ekmeðini saðlamayan herhangi bir devrimci 
giriþime omuz vermemiþti. Bu olayda ise, 
fonlarý, kendi mütevazý gereksinimlerini 
gözardý etmeyeceðini düþündüðü Neçayev'in 
emrine vermek için elinden geleni ardýna 
koymamýþtý. Neçayev'le Lokarno'da 
tartýþtýklarýna iliþkin elimizde herhangi bir 
kayýt bulunmamaktadýr. Fakat bir ay sonra, 
Bakunin Ogarev'e, "sahte utancý alt ettiðini" 
ve Neçayev'e, "kendisini bütünüyle davaya 
vakfedeceði koþullarý" sunduðunu yazdý. 
Hatta þu açýk rakamlarý bile telaffuz etti: 
eðer Lokarno'da kalýrsa Neçayev'e ayda 150 
frank, Cenevre'ye gitmek gereðini duyarsa 
da 250 frank verecekti. Neçayev, bir yýl önce 
Ýsviçre'ye geldiði gibi arkadaþsýz bir göçmen 
değildi artýk. Bakunin'in omuzlarýna basarak 
devrimci çevrenin zirvesindeki pozisyonuna 
týrmanmış ve Bahmetiyev fonu sayesinde 
maddî baðýmsýzlýðýna kavuþmuştu. Artýk 
Bakunin'e ihtiyacý kalmamýþtý. Yaþlý 
emektarýn boþ gururunu ve çaresizliðini 
iyiden iyiye iskandil etti ve ondan ne bir þey 
umut etmek, ne de korkmak için bir neden 
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olduğuna kanaat getirdi. Destek için yapılan 
ödemenin değersizleştiği, ödenmeyenin ise 
değer kazandığı kesindi; öte yandan şükran 
duymak, Neçayev'in bilmediği bir nitelikti. 
Bakunin'in talep ve ricalarýný kesinlikle 
reddetti. Sevgisine karþýlýk gururunun 
çiðnenmesi, yaþlý adam için pahalý bir bedel 
olmuþtu. Bakunin'in kendisi de yeterince 
doðal zorbalýða sahipti ve vicdan azabý 
çektiði nadiren olurdu. Bu "Boy"la tanýþmasý 
kendisinden daha zorba ve vicdansýz 
birisiyle tanýþmasý anlamýna geliyordu.  

Kolokol’un yeniden yayýmlanmasý, 
Neçayev'in eski patronuna nasýl çok az özen 
gösterdiðini ortaya koyan bir baþka 
aþaðýlayýcý delildi. Bakunin, kendisinin ya da 
kendisi ve Ogarev'in hayalî "devrimci 
triumvira"dan hayatta kalanlar olarak 
gazetenin baþta gelen editörleri olacaklarýný 
düþünüyordu. Neçayev, giriþim için 
Ogarev'in onayýný alýnca, Bakunin'in onayýný 
almayý küçümseyerek bir yana fýrlattý. 
Ýþbirlikçilerini kendisi seçecekti ve ilk sayý 
yayýmlandýðýnda Bakunin, gazetenin 
programýnýn belirsizliðini eleþtirdi, mektup, 
editoryalin þu notuyla birlikte yayýmlandý: 
"yalnýzca özsaygýsý zayýf olan insanlar... bu 
yayýna ilişkin ya da ayrýntýlardaki 
anlaþmazlýklarýný bahane ederek aktif 
çalýþmadan kaçýnýrlar." Bakunin'in gururu 
bir kere daha kýrýlmýþtý. Bern'deki Ayýlar ve 
Petersburg'daki Ayý baþlýklý bir broþür 
yazmaya giriþti. "Bern'deki Ayýlar" Prenses 
Obolenski'nin çocuklarýna zorla el koyan 
Ýsviçre federal otoriteleri, "Petersburg'daki 
Ayý" ise, tabii ki, buyruklarýyla suç iþleyen II. 
Alexander'dý. Bu konuyu ele alarak (çünkü 
Prensese iliþkin tüm ilgisini çoktan 
kaybetmiþti) yapmak istediði, Neçayev'in 
kiþiliði üzerine suç tekrarýný önlemekti.  

 
 
s. 407 



 
 
Bununla birlikte, Bakunin, Mayýs 

ayýnda, aþaðýlamaya daha fazla tahammül 
edemez hale gelmiþti. Birkaç günlüðüne 
Cenevre'ye geldi ve Neçayev'e, kendi 
deyiþiyle "ultimatom" verdi. Baþlýca 
konularda kendi malî ihtiyaçlarý iyice bariz 
bir hal almýþtý. Fakat öyle görünüyor ki, 
ömrünü altý haftada tamamlayan Kolokol’un, 
Ogarev'in ve kendisinin kontrolü altýnda 
yeniden yayýna baþlamasýný da talep etmiþti. 
Kendisi yeterince müþkül durumda olan 
Neçayev savsakladý. Şakağına tabanca 
dayanmasýna pek alýþýk deðildi; yaþlý adam 
cevabý daha bir süre bekleyebilirdi. Bakunin, 
Lokarno'dan Ogarev'e "Boy"la aralarýnýn 
bozulmasýnýn "kaçýnýlmaz" olduðunu 
dokunaklý bir þekilde yazdýðý 14 Haziran 
tarihinde hâlâ beklemekteydi. Borçlarla iyice 
bunalmýþtý ve yaþamýný sürdürmek için tek 
kuruþu kalmamýþtý. "O talihsiz Lyubavin 
olayý yüzünden" artýk çeviri iþi de 
bulamýyordu. Fakat birkaç gün sonra 
Neçayev, yine kendi baþýna karar vererek 
ona bir randevu yolladý, Bakunin de bir kere 
daha boyun eðerek Cenevre'nin yolunu 
tuttu.406 

Bakunin orada üç ya da dört hafta kaldý 
ve bu zaman zarfýnda nihaî kopuþ meydana 
geldi. Neçayev kötü bir ruh hali içindeydi. 
Ogarev'in iyice suyunu çýkarmýþtý. Kolokol 
ölmüþtü. Ýsviçre polisi tarafýndan bir av 
hayvaný gibi oradan oraya takip edilmekten 
yorgun düþmüþtü. Faaliyetlerini Ýsviçre'den 
Londra'ya aktarmaya karar vermiþti. 
Aþaðýda aktarılacak olanların tek kaynaðý 
Bakunin'in ifadeleridir. Kaçma hazýrlýklarýna 
giriþen Neçayev, Bakunin'e, Ogarev'e, 
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Natalie Herzen'e ve tanýdýðý diðer kiþilere ait 
çok sayýda mektubu, bir gün sahiplerine 
þantaj yapma ihtiyacý duyduðunda 
kullanmak üzere çalmýþtý. Bu hoþ oyun 
ortaya çýktýðýnda soðukkanlýlýkla þöyle 
yanýtladý: "Evet, bu bizim yöntemimizdir. 
Tamamen bizimle olmayan herkesi 
düþmanýmýz olarak görürüz, onlara karþý 
zorunlu olarak aldatma ve küçük düþürme 
yoluna gideriz." Durumun ortaya çýkmasý, 
yýðýnla potansiyel þantaj belgesini yanýnda 
Londra'ya götürmesini engellemedi. 
Neçayev'in ülkeden ayrýlmasýnýn ardýndan 
Bakunin, farklý ülkelerdeki arkadaþlarýna, 
bir zamanlar gözbebeði olarak salýk verdiði 
"Boy" hakkýnda suçlamalarda bulunan, onlarý 
uyaran mektuplar yazmak üzere günlerini 
harcadý. Ogarev'den, "üç hafta için", bir 
ölçüde Bahmetiyev fonundan son kalan 450 
franklýk bir borç aldý ve 1870 Temmuz'unun 
sonunda Lokarno'ya döndü.407 

 
 
s. 408 
 
 
Neçayev'in kaçýþý, Bakunin'in 

yaþamýndaki bu karmaþýk dönemin sonu 
oldu ve uygun bir öfke patlamasýný 
sahnelemesini mümkün kýldý. Çok fazla 
zaman geçmeden kendini, Neçayev'in devrim 
davasýna utanç getirmesini önleyerek onu 
"mahvettiðine" inandýrdý ve ayný þekilde 
arkadaþlarýna övündü. Eðer Bakunin, genç 
adamýn yöntemleri konusunda, baþka 
etkenler nedeniyle kaçýnýlmaz olarak 
gerçekleþen kopuþtan ve bu yöntemler bizzat 
kendisine uygulanmadan önce ahlâkî bir 
hoþnutsuzluk göstermiþ olsaydý, bu þatafatlý 
açýklamalarýn daha fazla aðýrlýðý olabilirdi. 
Ne var ki, uzun süren arkadaþlýk bu 

                                        
407 Pisma Bakunina, ed. Dragomanov, ss. 284-90.  



gecikmiþ öfkeyi inanýlmaz kýldýðý gibi, son 
derece saçma hale de getirdi. Bakunin, 
aslýnda Neçayev'den çok farklý bir þahsiyetti. 
Neçayev'in tersine, arkadaþlarýna karþý son 
derece cömert ve nazikti. Neçayev'in tersine, 
yalnýzca lafta kabaydý. Dahası, samimiyetini 
ifade etmekteki cömertliğiyle bu içtenliği 
hayata geçirmekteki yetersizliği, onu 
insanlığın bu zaafını paylaşmakta bir 
fenomen haline getirmiştir. Fakat birkaç 
çaðdaþýnýn, Bakunin'in karmaþýk ve þaþýrtýcý 
karakterinin anlaþýlmasýný saðlayacak 
anahtarlarý vardý; onun yazýlarýnda - hem 
Neçayev'e vurulduðu dönemde, hem de 
öncesinde - gözden düþen idolünde öylesine 
sert bir biçimde suçladýðý "Makyavelizm" ve 
"cizvit"liðin naif görüntülerini bulmak zor 
deðildir. Marx ve takipçileri, Bakunin'le 
Neçayev'in ahlâk dýþý fiili arasýnda benzerlik 
aradýklarýnda da fazla zorluk çekmediler. 

 
 
s.409 
 
 
Üstünkörü bakýldýðýnda, Neçayev 

döneminin Bakunin'in yaþamýndaki en 
önemli sonucu, bunun düþmanlarý 
tarafýndan kullanýlmasýdýr. Fakat bu akla 
yakýn sonuçtan baðýmsýz olarak, bu dönem, 
Bakunin'in ruhunda kapanmaz bir yara 
açmýþtýr. Yirmi yýldýr ilk kez kendini birisine 
sakýnýmsýz olarak teslim etmiþ ya da 
arkadaþlarýndan birine bu kadar çok 
duygusal yakýnlýk hissetmiþtir. Bu, yalnýzca 
Ogarev'e açacaðý ve ihanetten duyduðu acýyý 
itiraf edeceði bir yakýnlýktýr.  

 
Söylenecek hiçbir þey yok (diye yazýyordu 
Lokarno'ya döndükten sonra). Budalalýk ettik ve 
Herzen eðer sað olsaydý bize nasýl da gülerdi ve 
bizimle dalga geçmekle ne kadar haklý olurdu. Evet, 
yapýlacak bir þey yok. Acý ilacý yutalým ve bundan 
sonra daha akýllý olmaya bakalým. 



 
Bakunin'in boþ piþmanlýklarla 

kaybedecek zamaný yoktu. Yýlmadan ve 
moralini bozmadan Avrupa'nýn yarýsýnda 
politik entrika aðýný inceden inceye örmeye 
devam etti. Fakat bu dönemde hayatýnda 
kesin bir dermansýzlýk - programýnýn 
geçerliliðine duyulan bir kuþkudan deðil, dýþ 
dünyanýn tavrýna duyulan bir kayýtsýzlýktan - 
belirtisi baþladý. Bu geri çekiliþ, zamanýn 
ilerlemesinden çok (Bakunin o sýrada elli altý 
yaþýndaydý, ama on yýl daha yaþlý 
gösteriyordu) Neçayev fiyaskosunun 
yarattýðý aþaðýlanmanýn ortaya çýkardýðý 
durumdan ileri gelmiþ olabilir.408 

 
 

 
                                      
s. 410 
 
 
 
 

          29. Bölüm 
 
 
     Lyon'daki Fiyasko 
 
 
16 Temmuz 1870'de Fransa-Prusya 

savaþýnýn patlak vermesi, Neçayev'in 
Ýsviçre'den kaçýþýyla hemen hemen ayný 
zamana tesadüf etti. Bakunin, on beþ 
günden fazla bir zamandýr "Boy"la kopuþun 
getirdiði gözden düþüþ ve alçalmaya 
öylesine gömülmüþtü ki, bu daha önemli 
çatýþmanýn zor farkýna vardý. Gerçi, bu 

                                        
408 Pisma Bakunina, ed. Dragomanov, ss. 299, 303, 
341 



mücadelenin devrimci potansiyeline 
gözlerini daha uzun süre kapatamazdý. 11 
Aðustos'ta Ogarev'e Lokarno'dan yazdýðý 
mektupta, "olaylarýn onda sürekli bir 
heyecan yarattýðýný" ve son üç günde yirmi 
üç mektup yazdýðýný belirtiyordu. Fakat þu 
anda bile oldukça tarafsýz bir ruh hali 
içindeydi. "Fransýz palavracýlýðýnýn Prusya 
bilimsel vahþeti tarafýndan bozguna 
uðratýlmasý" baþarýsýný selâmlýyor ve 
Caliban'ýn (Bismark) Robert Macaire'nin 
(Napolyon) "çanýna ot týkamasýna" 
seviniyordu. "Metz duvarlarýnýn altýndaki bir 
diðer büyük Prusya zaferinin" Napolyon ve 
"Madam Eugénia"nýn kaderini 
belirleyeceðini düþünüyordu. Daha sonra 
ise, "Pomeranya kahramanlarýnýn baþýna 
gelebilecek herhangi bir muhtemel felaketi" 
arzu edecekti. Her halükârda savaþ, devrimci 
planlarýn gerçekleþmesini saðlamak için 
"mükemmel bir fýrsattý".  

Bakunin, Ogarev'e 11 Aðustos'da yazdýðý 
mektupta, "zaten yürürlükte olan bir planý 
olduðunu" duyurdu. Ýtalya için ciddi umutlar 
beslemekteydi. Muhtemelen herhangi bir 
temeli olmadan, Richard'a, Milano'da 
yangýnýn baþladýðý ve barikatlar kurulduðu 
yönünde garanti veriyordu. Napoli'deki 
Gambuzzi ve Fanelli'den kendisine 
cesaretlendirici raporlar ulaþmýþtý ve 
Aðustos sonuna doðru Fanelli bizzat 
Lokarno'ya gelecekti. Fakat bu andan 
itibaren, Prusya'nýn ardı ardına gelen  
zaferlerinin yol açtýðý askerî durum, 
Bakunin'in kolaycý memnuniyetini sona 
erdirdi. Fransa'ya doðaçtan adanmýþlýðý ve 
Tötonlara duyduðu nefret kendilerini 
kanýtladý. Hükümeti ihanetle suçlayan sýký 
bir Fransýz yurtseveri olup çýktý ve en ulusal 
motiflerden hareket ederek hükümetin 
alaþaðý edilmesini talep etti: 

 
 



s.411 
 
 

Danton'un bir zamanlar ve tehlikelerin þimdiki 
tehlikelerden kesinlikle daha fazla olmadýðý 
dönemde  söylediði sözleri hatýrla (diye yazýyordu 
Richard'a) : 'Cephedeki düþmanýn üzerine 
yürümeden önce gerideki düþmaný yýkmak ve felç 
etmek gerekir.' Dýþardaki Prusyalýnýn üzerine 
güvenli ve güvenlikli bir þekilde yürüyebilmek için 
içerdeki Prusyalýyý alaþaðý etmek gerekir.  
 

Sonradan yayýmlanmak üzere 
(Richard'ýn arkadaþý Gaspard Blanc'a 
yazýldýðý sanýlmaktadýr) yazmaya başladığı 
Bir Fransýza Mektup'ta, Fransýz düzenli 
ordusunun hiçbir iþe yaramadýðýný 
kanýtladýðýný, Fransa'yý kurtaracak tek 
þeyin, "tüm Fransa'daki halk kitlelerinin 
ilkel, güçlü, tutkulu, enerjik, anarþistçe, 
yýkýcý, dizginlenmemiþ ayaklanmasý 
olduðunu" açýkladý.409 

Felaketler felaketleri kovaladý, Bakunin, 
Lokarno'nun göl kýyýsý sükûneti içinde 
gittikçe daha sabýrsýz hale geldi. Richard'a, 
son derece üzgün bir þekilde, eðer genç 
olsaydý mektup yazmakla yetinmeyeceðini 
yazýyordu. Aralarýnda þahsen de yer 
alabilirdi. Sonunda, 4 Eylül'de, Sedan'dan 
Lokarno'ya haber ulaþtý. Bakunin, tam da o 
günlerde cumhuriyetin ilân edilmiþ 
olduðunu henüz duymamýþtý. Fakat 
Napolyon'un yakalanmasý ve Fransýz 
ordusunun savaþta yenilmesi, olaylarýn 
kaçýnýlmaz sonucuydu. Bakunin'in gözleri 
artık daha fazla Paris'e takýlýp kalamazdı. 
Bütün devlet makinesi çökmüþtü; onun 
yýkýlmasý, yeni bir merkezî devleti deðil, 
onun hayran olduðu ideali- özgür 
komünlerin federasyonunu yaratacaktý. 
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Ýnisyatif, þansýna az sayýda taraftarýnýn 
bulunduðu Lyon ve Marseille gibi Fransýz 
kasabalarýndan gelecekti. "Eðer Lyon ve 
Marseille'nın iþçileri bir an önce ayaða 
kalkmazlarsa" diye yazýyordu Richard'a, o 
kader günlerinde, "Fransa ve Avrupa 
sosyalizmi biter." Kendisi de onlarýn 
emrindeydi. Ýki gün sonra karar verildi.  
Lyon'daki sosyalist devrimci arkadaþlarým (diye 
yazýyordu Adolf Vogt'a) beni Lyon'a çaðýrýyorlar. 
Yaþlý gövdemi oraya götürmeye karar verdim ve 
belki de bu benim oynadýðým son rol olacak. Fakat 
her zamanki gibi tek meteliðim yok. Borç olarak 
demiyorum, ama 500 ya da 400 ya da 300 veya 200, 
hatta 100 frank verebilir misin yolculuða çýkmam 
için? Eðer verebilirsen, onlarla birlikte olmamý 
saðlayacaksýn, veremezsen, doðal olarak 
gidemeyeceðim. 

Yanýt, muhtemelen bir ölçüde olumlu 
olmuþtu. 9 Eylül'de Bakunin, Lokarno'dan 
Bern'e doðru yola çýktý, Neuchâtel, Cenevre 
ve Lyon hattýný izledi. Fakat Luzern'de posta 
arabasýndan indi (Gotthard henüz 
delinmemiþti ve Ýsviçre Ýtalyasý’na tren yolu 
yoktu), ancak konu dýþýna çýkýlarak 
açýklanabilecek beklenmedik bir durumla 
karþýlaþmýþtý.410 

 
 

       *     *     * 
 
 
s.412 
 
 
Neçayev Rusya'dan kaçtýðý zaman, ünlü 

Üçüncü Þube, Ýsviçre'deki ajanlarýndan en 
becerikli olanýna, onu nerede olursa olsun 
bulmasý talimatýný vermiþti. Bu ajanýn adý 
Karl Arved Roman'dý. Bir süredir, Postnikov 
adýyla, devrimcilere sempati besleyen emekli 
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bir Rus albayý olarak Cenevre'de yaþýyordu; 
bu kisveyle, çok fazla güçlük çekmeden 
Ogarev'in gözüne girip güvenini kazanmýþtý. 
Bakunin'le hiç karþýlaþmamýþtý. Fakat 
Cenevre'de dedikodudan bol bir þey yoktu. 
Roman-Postnikov bunlardan yararlanarak 
patronlarýna aþaðýdaki raporu yazabildi:  

 
Bakunin çok yaþamayacak, Vücudu su topluyor ve 
beyne de sirayet etmiþ durumda. Söylendiðine göre, 
cinsel tutkularýnýn tatmin edilememesi ve 
dizginlenmez sinirli mizacý sebebiyle (bu da tuz 
biber ekmiş) vahþi bir hayvandan farksýz bir hale 
gelmiþ.411 
 

Ne Ogarev, ne de Cenevre'deki herhangi 
bir baþkasý, Neçayev'in nerede olabileceðine 
pek fazla ýþýk tutacak durumdaydı. Çünkü bu 
akýllý genç, hýzla yer deðiþtiriyor, adresini en 
yakýn arkadaþlarýna bile asla vermiyordu. 
Postnikov'un araþtýrmalarý, Bakunin 1870 
Nisan'ýnýn baþýnda Lokarno'dan Cenevre'ye 
geldiðinde hâlâ devam etmekteydi. 11 
Nisan'da Postnikov, onunla Ogarev'in evinde 
ilk kez karþýlaþtý. Cenevre'deki söylentilere 
göre Neçayev, Bakunin'de kalmaktaydý. 
Ertesi gün Postnikov, Bakunin'e "saygýlarýný 
sunmak" üzere onun mütevazý pansiyonuna 
çaðrýlma fýrsatýný elde etti ve orada 
Neçayev'in izlerine bakýndý. Ziyaret, geri 
plandaki amacý açýsýndan verimsiz geçmiþti. 
Neçayev'in orada olmadýðý apaçýk ortadaydý. 
Fakat Postnikov son derece etkilenmiþti. O 
da diðerleri gibi, kýlýksýz, diþsiz kıdemli 
savaþçýnýn büyüsüne kapýlmýþtý. 
Raporlarýnda, Bakunin'in yeteneksizliðine ve 
dekadanslýðýna iliþkin bir þey bir daha yer 
almadý. Postnikov'un Ýsviçre'de tanýdýðý Rus 
devrimcileri içinde Bakunin'le kýyaslanacak 
ölçüde etkili bir kiþilik yoktu. O, yalnýzca 
Neçayev hakkýnda en olasý bilgi kaynaðý 
deðildi; Üçüncü Þubenin bir ajanýnýn bakýþ 
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açýsýndan, salt kendisi olarak yakýn ilgiyi 
hak ediyordu.  

 
 
s. 413 
 
 
Öte yandan, etkilenme tek taraflý 

deðildi. Bakunin, ziyaretçisinin sevecen 
davranýþlarýný ve candan devrimci 
coþkusunu unutmamýþtý. Cenevre'ye 1870 
Temmuz'unda bir kere daha geldiðinde, 
"heybetli general"i çaðýrmak için 
sabýrsýzlanýyordu. Neçayev'le kapýþtýðý 
dönemdi. Neçayev'in çekilmesiyle birlikte 
Bakunin, doðduðu topraklarla olan tek 
doðrudan baðýný da yitirmiþti. Postkinov, 
göze çarpan nitelikleriyle bu boþluðu 
dolduracak gibi görünüyordu. Öylesine 
ateþli bir devrimci olmasýna raðmen, diye 
açýklýyordu Bakunin, ülke içinde durumu 
açýða çýkmamýþtýr ve Rusya'ya serbestçe 
girip çýkabilecek durumdadýr. Bundan 
büyük fýrsat olmazdý. Bakunin, ona, 
Kolokol’un yerini alacak yeni bir Rusça aylýk 
dergi çýkartmanýn tam zamaný olduðunu 
söyledi - adý Sosyalist ya da Rus Komünü 
olacaktý. Ogarev, elbette iþbirliði yapacaktý. 
Tek ihtiyaçlarý, Rusya'ya gidebilecek ve 
orada olup biten devrimci geliþmelere iliþkin 
güvenilir haberler getirecek birisiydi. 
Emekli albay Postnikov, böyle bir misyonu 
yerine getirmek için biçilmiþ kaftandý. Albay 
duraksadýkça Bakunin’le Ogarev’in ýsrarlarý 
daha da arttý. Bu dostça tartýþma yakýn 
arkadaþlýðý doðurdu ve bir hafta sonra 
Bakunin, yeni dostundan birkaç sýr öðrendi. 
Politik bilgi toplamanýn yanýsýra, Bakunin, 
heybetli albaya Rusya'da yerine getireceði 
bir baþka ve hâlâ çok nazik bir misyon teslim 
etmeyi önerdi. Acaba Premukhino'daki 
ailesini ziyaret edip onlara kendisinden þahsî 
bir mesaj götürebilir ve onlardan kendisine 



baba mülkünden miras kalan gecikmiþ 
payýný alýp gelebilir miydi? Fakat Postnikov 
hâlâ tereddüt içindeydi ve Bakunin o ayýn 
sonunda yeniden Lokarno'ya dönünceye 
kadar hiçbir karar vermiþ deðildi.412  

 
 
s. 414 
 
 
Duraksamanýn nedeni basitti. Postnikov 

gönüllüydü. Ama Roman, Petersburg'a izin 
ve para için telgraf çekmek zorundaydý. 
Bunun kendisi için, üstlerine sözlü rapor 
vermek ve yeni talimatlar almak açýsýndan 
mükemmel bir fýrsat olduðunu da belirtti. 
Sonunda gerekli yetki alýndý ve Ogarev 
Lokarno'ya telgraf çekerek Postnikov'un yola 
çýkmak üzere olduðu sevindirici haberini 
verdi. Bakunin, Ogarev'e, yolcuya verilmek 
üzere, daha sonraki yýllarda erkek 
kardeþlerine ve Tatyana'ya zaman zaman 
yazdýðý acý tatlý mektuplarýndan birini 
gönderdi - o mektuplar ki, Premukhino'nun 
altýn günlerinden kopup gelen satýrlarýný 
derin bir acý duymadan okumak 
olanaksýzdýr. Yaþlý Mihail, "öldürdüðünüz 
kadim dostluðumuz" adýna deðil, fakat 
sadece "sizlerin adalet, þeref ve dürüstlük 
duygularýnýz" adýna sesleniyorum diyor ve 
kendi "yasal payýný" acilen, "ýsrarla talep" 
ediyordu.  

 
Kardeþçe sevginize olan inancým en açýk olgulara 
karþý uzun süre mücadele etti; bu inancý budalalýk 
noktasýna kadar sürdürdüm. En sonunda onu siz 
kendi ellerinizle öldürdünüz. Dayanýlmaz 
ihtiyaçlarla ezilmiþ bir vaziyette size sayýsýz mektup 
yazdým ve bunlarýn size ulaþtýðýný biliyorum. Önce 
anlaþýlmaz argümanlar ve bulanýk hesaplarla yanıt 
verme yoluna gittiniz, sonuç þuydu: +1=-1. Son 
yýllarda sistematik ve derin bir sessizlikle cevap 
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verme yolunu seçtiniz. Sessizlik, uzaklarda yaþamak 
zorunda kalmýþ ve politik durumu nedeniyle 
iktidarsýz býrakýlmýþ bir adamý baþtan savmak için 
uygun bir araçtý. Bazen sessizlik, yaralanan izzeti 
nefsin iþaretidir, ama bu bir baþkasýnýn mülküne el 
koymayla birlikte vuku bulduðunda bir baþka anlam 
kazanýr.  
 

Bunu takip eden bir paragraftaki, sevgili 
kýz kardeþlerine Hegelci inançlarýný övdüðü 
otuz beþ yýl önceki günlere yaptığı bilinçsiz 
bir hatýrlatma, Mihail için üzüntülü bir 
gülümsemeyi tahrik etmektedir.  
Ben bunu, esasen sizin felsefî eðitiminize 
yoruyorum. Metafizik, sizin merhamet, dürüstlük ve 
adalet duygunuzu öldürmüþ. Kendi mutlaklýðýnýz 
üzerine öylesine derin düþüncelere dalmýþsýnýz ki, 
dünyevî ihtiyaçlarý ve bir zamanlar arkadaþ ve 
kardeþ dediðiniz adamýn sýkýntýlarýný düþünmeye 
zamanýnýz kalmýyor.  

Mektupta, duygularýn dýþavurumuna en 
yakýn yaklaþým son cümleydi. Mektup bir iþ 
mektubunun kuruluðuyla yazýlmýþtý, derdini 
acý ve resmî terimlerle ortaya koyuyordu. 
Bir zamanlar Mihail'in yüreðinde en sýcak 
duygularý uyandýran Premukhino adý, þimdi 
ona maddî yaþamýnýn araçlarýný saðlamak 
üzere hesaplanacak þu kadar hektar 
topraktan daha fazla bir þey ifade etmiyordu. 
Şimdi altmýþ yaþýnda olan Tatyana, birlikte 
yaþadýklarý gururlu, tutkulu gençlik 
günlerine, o uzak günlere, karlarýn içinde 
gittikçe uzaklaþan Mihail'in son 
görüntülerine gitmiþ miydi Mihail'in 
mektubunu okurken, yoksa o da mektubu 
ayný duygusuzlukla mý okumuþtu?413 

 
 
s. 415 
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Postnikov Petersburg'a vardý, 
efendilerinin hayýr dualarýný aldý, kendisine 
Promukhino'yu ziyaret etmesi için yeterli 
ödeme yapýldý. Ne yazýk ki, orada ne olup 
bittiðine iliþkin elimizde herhangi bir belge 
yok. Fakat Postkinov, "Bakunin'le erkek 
kardeþleri arasýnda sorun olan yerleþim"e 
davet edilmeyi baþardý ve dönerken yanýnda 
da 70 ruble getirdi - bu miktar, bir talebin 
kabulünden çok, gönülsüzce yapýlmýþ kayda 
deðmeyen bir hayýrseverliðe daha çok 
benziyordu. Daha fazla bir miktarýn 
geleceðine söz veriliyordu - ya da umut 
ediliyordu. Ama aradan üç ay geçmesine 
raðmen hiçbir þey gelmedi. 1870 Eylül'ünün 
ilk günlerinde Cenevre'ye dönen Postnikov, 
Bakunin'in ona altý hafta önce yaptýðý, 
Lokarno'da kendisini ziyaret etmesi 
yönündeki ýsrarlý davetini kabul etmeye 
karar verdi. Luzern'e geldi ve Gotthard 
Geçidinden atlý arabayla yapýlan sekiz saatlik 
yolculuðun ardýndan dinlenmeye bile fýrsat 
bulamamýþken, Bakunin'in otelin önünde 
arabadan indiðini gördü. Bakunin, elindeki 
iki bavulu hýzla yere býraktý, kendini 
Postnikov'un kollarýna attý ve üç kere 
kucakladý. Oldukça deðiþik bir durumla 
karþý karþýyaydý, ilk selâmý Rus gizli 
servisinin bir ajanýndan alýyordu, ardýndan 
da, yaklaþýk on yýllýk bir sessizliðin 
ardýndan, erkek ve kýz kardeþlerinden. 
Postnikov hiçbir þey yapmadý, ama onu 
izledi. Bern'e kadar Bakunin'le birlikte geldi. 
Üçüncü Þube, ona birinci sýnýf tren biletinin 
parasýný vermiþti. Yoksul arkadaþý ise, ikinci 
mevkide yolculuk yapýyordu. Belki de bu 
eþitsizlik, Bakunin'i, borç alma fýrsatýný 
deðerlendirmeye sevketti. Ondan 250 ruble 
istedi. Bir samimiyet patlamasý ortamýnda 
Bakunin, "dürüst bir adam" olarak parayý 
belirlenen tarihte ödeyeceðine söz veremese 
de, ilk fýrsatta ödeyeceðini ekledi. Postnikov 
tedbirli adamdý. Üçüncü Þube'nin bu tür 



konularda verilen borçlarý hesabýna geri 
ödeyeceðinden emin deðildi. Kendi 
kompartmanlarýna gitmeden önce istasyonu 
bir aþaðý bir yukarý adýmlýyorlardý. Bakunin 
ýsrarlıydý. Ýsteðini karþýlamaktan baþka çare 
gözükmüyordu. Postnikov'un yanýnda 
yeterince para yoktu; fakat Cenevre'ye gider 
gitmez Ogarev'e, Bakunin'e ulaþtýrýlmak 
üzere parayý teslim edeceðine söz 
veriyordu.414 

 
 
s. 416 
 
 
Bakunin, Postnikov'dan Bern'de ayrýldý, 

orada Vogts ve Reichels'e mutat ziyaretlerini 
yaptýktan sonra Guillaume ile buluþmak 
üzere Neuchâtel'e gitti. Artýk parasý 
olduðundan, 11-12 Eylül gecesini, Bir 
Fransýza Mektup'un basýlmasý üzerine 
Guillaume ile uzun bir görüþme yaptýðý 
Grand Hotel de Lac'da geçirdi. Guillaume, 
altý bölümden (kesintisiz olarak 30 bin 
kelimeyi buluyordu) az tutmayan bu dikkat 
çekici dökümana vakýftý. Önceki metin, 
olaylarýn geliþmesi içinde geçersiz hale 
gelmiþti, son yazýlaný ise tekrarlarla ve 
anlamsýz cümlelerle doluydu. Bakunin, 
bütün bu þekilsiz yýðýný Guillaume'nin 
omuzlarýna yýktý. Metni gözden geçirmekte 
beceriksiz, ayrýntýlarda sabýrsýz Bakunin, 
onu, çeki düzen verilmesi, özetlenmesi ve 
yeniden yazýlmasý için dikkatli genç 
arkadaþýnýn mutlak iktidarýna terk etti ve 
metnin basýlma parasý olarak 50 frank 
verdikten sonra ertesi gün Cenevre'ye doðru 
yolculuðuna devam etti. Sonuçta, Guillaume 
malzemeye olabilecek en iyi þeklini verdi, 
kendi yazdýðý önsözle birlikte metni altý 
bölüme ayýrdý ve orijinal adý olan Bir 
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Fransýza Mektup baþlýðýyla bastýrdý. 
Bakunin'in orijinal el yazmalarý günümüze 
kalmýþtýr. Þurasý kaydedilmeye deðer ki, 
Guillaume, bütün metin boyunca, Bakunin'in 
þu tür niyazlarýný dikkatle ayýklamýþtýr: 
"Kötücül tutkular ve popüler anarþi... 
yuvarlanan bir çýð gibi her þeyi yýkýp 
yutuyor, Prusya benzeri düþmanlarýný yerle 
bir ediyor." Guillaume tarafýndan düzeltilen 
Bakunin, onda Neçayev'in izlerini bulmak 
için öylesine gayret gösteren düþmanlarýnýn 
elinden kurtarýlmýþ oluyordu.  

Bakunin, dostu Postnikov'la bir baþka 
görüþme yapacak kadar kaldý Cenevre'de. 14 
Eylül 1870 akþamý, bir Rus olan Ozerov ve 
genç Polonyalý Lankiewicz'in refakatinde, 
yolculuðunun son duraðýna varmak üzere 
yola çýktý. Ertesi sabah Lyon'daydý.415 

 
 
s. 417 
 
 

          *      *      * 
 
 
Lyon'da tam bir kargaþalýk hüküm 

sürmekteydi. III. Napolyon'un düþmesi 
üzerine Cumhuriyet ilân edilmiþ ve bir Kamu 
Selâmet Komitesi, Hotel de Ville'ye 
yerleþmiþti. Bu isim, devrimci ruhun 
geleneksel ve þatafatlý bir ifadesiydi. Ama 
komitenin politik yapýsý karýþýktý, ne 
yapýlacaðý konusunda kesinlikle hiçbir 
netlik yoktu. Bazýlarý devrimi kurtarmaktan 
söz ediyor, diðerleri Fransa'yý Bismark'tan 
kurtarmak üzere bütün partilerin "kutsal 
birliði"ni oluþturmak istiyorlardý. Komitenin 
ilk eylemi, içlerinden birinin Albert Richard 
olduðu üç delegeyi, iliþkileri gayet belirsiz 

                                        
415Guillaume, Internationale, ii.90; Bakunin, 
Euvres, ii. 81-134, 135-266; iv. 7-12.  



olan Gambetta'nýn yeni cumhuriyetçi 
hükümetiyle görüþmeler yapmak üzere 
Paris'e yollamak oldu. Nihayet, Bakunin'in 
Lyon'a vardýðý gün belediye seçimleri 
yapýldý, son derece saçma bir konumda olan 
kýsa ömürlü Kamu Selâmet Komitesi, yerini 
yeni belediye meclisine býraktý.  

Bakunin bir kez daha havasýný 
bulmuþtu. Yirmi yýldýr ilk kez devrimin 
sarhoþ edici neþesini tadýyordu. Durum, 
1849 Mayýs'ýnda Dresden'de yaþadýklarýndan 
pek de farklý deðildi. Kendiliðinden bir halk 
ayaklanmasý, burjuva radikal bir hükümeti 
iktidara yerleþtirmiþti ve iktidarý kendi 
ellerine teslim eden devrimden yarý yarýya 
korkan radikaller, bundan sonrasýnda ne 
yapacaklarýný pek bilmiyorlardý. Bakunin, 
Pigmeler arasýnda bir dev olarak durumu ele 
aldý. Richard'ýn yokluðunda, ateþli bir 
aktivitenin karargâhý haline gelen Palix'in 
evine yerleþti. Ýttifak’ýn yerel þubesini 
devrimci ilkeleri rafa kaldýrmakla ve birkaç 
radikalin kuyruðuna takýlmakla eleþtiren 
Bakunin, duruma hiç de uymayan bir 
þekilde, Fransa Selâmet Komitesi adýyla yeni 
bir devrimci organ yaratmaya karar verdi. 
17 Eylül Cumartesi günü, yeni komitenin 
göreve baþlamasý için bir halk toplantýsý 
yapýldý. Komitenin üyeleri, bizzat Bakunin'in 
yanýsýra, Ozerov ve Lankiewicz, Palix, Blanc 
ve Richard (o gün Paris'ten dönmüþtü), 
Bastelica (Marseille'dan gelmiþti) ve bir avuç 
Fransýzdý. Bakunin havalarda uçuyordu.  

 
 
s. 418 
 
 

O kadar çok þey oldu ki (diye yazýyordu Ogarev'e) 
baþým dönüyor. Burada henüz gerçek bir devrimden 
söz edilemez, ama olacak. Her þey yolunda ve gerçek 
bir devrime doðru yol alýnýyor. Her þeyi yoluna 



koyacaðým ya da hiçbir þeyi ve erken bir zafer umut 
etmekteyim.416 
 

Fakat Bakunin'in coþkulu hazýrlýklarý, 
komite içinde kýsa zamanda beklenmedik 
fikri farklýlýklarýn ve çatýþmalarýn ortaya 
çýkmasýna yol açtý. Mantýklý ve açýk fikirli 
Fransýzlar Bakunin'in hedef ve yöntemleriyle 
anlaþmazlýk içindeydiler. Onlar, Fransýz iþçi 
ve köylüsünün güçlü bireyciliðinin 
farkýndaydýlar. Ýçlerinden ancak birkaçý 
anarþistti (inançlý Palix bile, Bakunin'in, 
"halkýn" doðaçtan iyiliðine olan güvenini 
paylaþamýyordu). Bazýlarý ise devrimci bile 
deðildi. Onlar, Bakunin'in "kötücül 
tutkulara" baþvurma hayalini ne anlýyor, ne 
de onaylýyorlardý. Bakunin'in yeni 
arkadaþlarýndan biri, "ateþe, zehire ve 
hançere karþý önyargýlarýný yeninceye kadar" 
hiçbir yere varamayacaklarý sözünü kýzgýn 
bir þekilde yanýtladýðýnda yapýlan oylamayla, 
bu söz hep birlikte "fazlasýyla Kalmuk" 
bulundu. Genel eðilim aþýrýlýk yönünde 
deðildi. Üstelik, Ýttifakýn üyelerini, 
radikallerle birleþtikleri için suçlayan 
Bakunin, kaygýsýzca, Gambetta Hükümeti 
tarafýndan Lyon'un hamisi olarak atanmış 
bir radikal olan Andrieux'un ve devrimci 
inançlarý (gerçi Enternasyonal'e de 
katýlmýþtý) kiþisel hedefleri için istismar 
etmiş bir maceracý olan General Cluseret'in 
yardýmlarýný saðlamaya çalýþarak yeni 
karýþýklýklar yaratmaktaydý. Bu tür 
baðlantýlar Bakunin'in arkadaþlarýný 
þaþýrtmýþ, onun, araçlarýnýn seçimi 
konusunda ayrým yapmakta gevþek olma 
huyu konusunda yeni kanýtlar ortaya 
koymuþtu. Bu tür þeyler de açýktýr ki, 
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durumu herhangi bir þekilde 
etkilememiþti.417 

Bu sýrada, yenilginin yarattýðý 
aþaðýlanmayla ve Hükümetin çaresizliðiyle 
öfke içinde olan kitleler, devrim için 
liderlerinden daha olgun bir durumdaydýlar. 
Ertesi Cumartesi, 24 Eylül 1870 günü 
yapýlan bir kitle toplantýsý, zenginlerden 
para toplanmasý ve subaylarýn serbest 
seçimle atanmasý türü reformlar talep eden 
bir kararý kabul etti. Bu halk gösterisinden 
cesaret alan Bakunin, tereddüt içindeki 
arkadaþlarýný, en önem verdiði ideallerini 
somutlayan uzun bir kararý kabul etmeye 
zorladý. "Fransa'yý Kurtarma Federal 
Komiteleri" adýna (orijinal komite kendini 
Bakunin'in beyninde çoðaltmýþtý) aþaðýdaki 
ilkeleri ilân etti:  

 
 
s. 419 
 
 

1. Devletin yönetim ve hükümet makinesi iþlemez 
haldedir ve ilga edilmiþtir. Fransýz halký kaderini 
bütünüyle eline almýþtýr.  
 
2. Bütün aðýr ceza ve asliye mahkemeleri askýya 
alýnmýþ  ve yerlerini halkýn adaleti almýþtýr. 

3. Vergi ve ipoteklerin ödenmesi askýya alýnmýþtýr. 
Vergilerin yerini federal komünlerin katkýlarý 
almýþtýr, zengin sýnýflardan gelirleri oranýnda 
alýnacak paralar Fransa'nýn güvenliði için 
gereklidir.   

4. Varlýðýna son verilen devlet, özel borçlarýn 
ödenmesine müdahale edemez.  

5. Var olan tüm belediye örgütlenmeleri ortadan 
kaldýrýlmýþ ve yerlerini halkýn acil gözetimi altýnda 
tüm iktidarý kullanan Fransa'nýn Selâmeti 
Komitelerinin yönetimindeki federal komünler 
almýþtýr.  
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147-53.  



6. Bir Bölgede baþta gelen her þehir, Fransa'nýn 
Selâmeti için Devrimci Meclise ikiþer delege 
gönderecektir.  
 
7. Bu Meclis, Fransa'nýn ikinci kenti olan ve ülkenin 
savunulmasý için gerekli enerjiyi saðlayacak en iyi 
pozisyonda olan Lyon'un Hotel de Ville'sinde derhal 
toplanacaktýr. Tüm halk tarafýndan desteklenen bu 
Meclis, Fransa'yý kurtaracaktýr.  
 

Büyük harflerle yazýlmýþ "SÝLAH 
BAŞINA!!!" çaðrýsýyla son bulan ve altýnda 
yaklaþýk yirmi imza (bunlarýn arasýnda 
Bakunin, Richard ve Palix de vardý) bulunan 
bu karar, 26 Eylül'de yapýlan bir sonraki 
toplantýda coþkulu bir dinleyici topluluðuna 
okundu  ve ertesi sabah þehrin her tarafýna 
asýldý.418 

Bakunin artýk acilen eyleme geçme 
zamanýnın geldiğine inanmýþtý. Derhal 
Postnikov'a mektup yazarak ondan 
Tchorzewski’den devrimin ihtiyacý için 500 
ruble borç alýp göndermesini istedi. Avutan 
bir havada, "ya öleceðiz" diye açýkladý, "ya da 
parayý pek yakýnda ödeyeceðiz." Bu 
mektubu, Antonie imzalý, kýz kardeþi 
Julie'den Lyon'a derhal gelmesini ve 
Ýsviçre'den haber getirmesini rica eden 
telgraf izledi. Bu basit kodlara göre, 
"Antonie" Bakunin, "Julie" ise Postnikov 
oluyordu; "Ýsviçre'den haberler” de, 
Guillaume'nin yeni bastýrdýðý, Bakunin'in Bir 
Fransýza Mektuplar'ýydý. Bu sýrada Bakunin, 
Komiteye, gece "baþlýca düþmanlarýmýzý" 
tutuklamayý önermiþ bulunuyordu. Bu 
karýþýklýk ve huzursuzluk ortamýnda, kararlý 
ve iyi planlanmýþ bir darbe kolayca baþarý 
kazanabilirdi. Fakat Bakunin'in Fransýz 
arkadaþlarý, onun dehþetli enerjisiyle 
sürüklenip duyuruyu imzalamýþ olsalar da, 
sözü eyleme dönüþtürme önerisinden yan 
çizdiler, bir baþka merkezden yapýlan 

                                        
418 Guillaume, Internationale,ii. 93-5.  



kýþkýrtmaysa, isyaný ileri bir noktaya 
götürmeye son vermeye zorladý onlarý.  

 
 
s.420 
 
 
Ýlga edilmiþ Kamu Selâmet Komitesi, bir 

coþku anýnda, 1848'in ünlü ama kýsa ömürlü 
örneðini izlemiþ ve yerel fabrikalarý Ulusal 
Atölyelere dönüþtürmüþtü. Belediye Meclisi, 
bu lütfu Komiteden devraldý. Fakat belediye 
meclisi, bu denemeyle, sýnýrlý kaynaklarýn 
suyunu çektiðini gördü ve bu uðursuz anda, 
atölyelerdeki ücretleri üç franktan iki buçuk 
franka indirme yoluna gitti. Bu iyi 
hesaplanmýþ giriþim, devrimle soyut olarak 
ilgilenmeyen gönüllerde öfkeye yol açtý ve 
28 Eylül'de Hotel de Ville'de bir gösteri 
yapýlmasý planlandý. Fransa Selâmet 
Komitesi, durumu görüþmek üzere, bir 
akþam önce toplantý yaptý. Bakunin, genel 
silahlanma çaðrýsýnda bulunulmasýný talep 
etti. O, tutkular bir kere serbest 
býrakýldýðýnda ve savaþ baþladýðýnda silahlý 
güçlerin ayak takýmýnýn saflarýna 
geçeceðinden emindi. Hatta, uyuþturucu 
baðýmlýlarýnýn inatçý Ulusal Muhafýzlara 
karþý kullanýlmasý yönünde bir plan da 
yapmýþtý. Arkadaþlarý ona karþý çýktý. Evet, 
þu anda bile þehrin çeþitli yerlerinde yazýlý 
bulunan ve "Silah başına!!!" tahrik edici 
sloganýyla son bulan bildiriyi imzalamýþlardý, 
ama bu, kimsenin yürürlüðe koymadýðý bir 
laf olarak kalmýþtý. Bakunin oylamayý 
kaybetti ve komite yalnýzca gösteriye 
katýlmaya karar verdi.419 

 
 
s. 421 

                                        
419 Kantor, V Pogone, ss. 74-5; Pisma Bakunina, ed. 
Dragomanov, s.305; Guillaume, Internationale, ii. 
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Ertesi gün öðlenleyin Hotel de Ville'nin 

önündeki meydanda binlerce kiþi toplandý. 
Belediye encümen azalarý basiretle baþka 
baðlantýlar kurmuş ve binaya girmemiþlerdi. 
Bu durumu farkeden, içlerinde Bakunin'in 
ve Fransa Selâmet Komitesi üyelerinin de 
bulunduðu yüz kadar kiþi zorla içeri girdiler 
ve Komitenin Fransýz üyeleri balkondan 
dýþarýdaki kalabalýða, Belediye Meclisinin ya 
26 Eylül kararlarýný kabul etmesi ya da istifa 
etmesi çaðrýsýný duyurdular. Bundan sonra 
tam bir belirsizlik ve kargaþalýk içinde 
geliþen olaylar, sonunda örgütsüz bir halk 
isyanýna vardý. Bir bölük Ulusal Muhafýz olay 
yerine geldi ve tecavüzcüleri tutuklamak ya 
da sýnýr dýþý etmek amacýyla Hotel de Ville'ye 
girdi. Onlarýn arkasýndan kalabalýk da içeri 
girdi ve muhafýzlarý silahsýzlandýrdý. Komite, 
durumuna kendisi bile şaşarak, bir kere 
daha olaylarýn yönlendiricisi konumunda 
buldu kendini. Acilen bir çeþit geçici 
hükümet olarak yapýlandý ve tedbirler alıp 
kararlar yayýmlamaya baþladý. Belediye 
Meclis binasýnýn dýþýndaki gerçeklere - eðer 
o da gerçekten inanýyorsa - yalnýzca Bakunin 
önem veriyordu. Her zamanki iþgüzarlýðýyla, 
Valinin, Belediye Baþkanýnýn ve askerî 
birliklere kumanda eden generalin 
tutuklanmalarý önerisinde bulundu. Ancak 
bu tutuklamalarýn hangi güçlerce yapýlacaðý 
netlikten uzaktý, dahasý, Komitenin askerî 
komutan olarak atadığı Cluseret, hiçbir 
yerde bulunamıyordu, çünkü - daha 
sonradan ortaya çýktýğı üzre - karşı tarafla 
anlaþma yollarını aramakla meþguldü. 
Öðleden sonra Ulusal Muhafýz bölüðü 
meydana yaklaþmaya baþladý. O sýrada 
belediye meclisinin pencerelerinden bakan 
Komite üyeleri sarýldýklarýný gördüler, 
çevrede onlara destek veren coþkulu bir 
kalabalýk göze çarpmýyordu, onun yerine her 



yerde muhafýzlarýn þöspo tüfekleri vardý. 
Böylece etkisiz hale getirilmiþ Belediye 
Meclisi, Hotel Ville'ye geri dönme cesaretini 
buldu, Komite utanç verici bir þekilde 
daðýtýldý ve 28 Eylül devrimi sona ermiþ 
oldu.  

 
 
s.422 
 
 
Bakunin'i küçük bir macera daha 

bekliyordu. Arkadaþlarýndan çok daha cesur 
olduðu için ya da postu kurtarmaya daha az 
önem verdiðinden, Belediye Baþkaný ve 
muhafýzlarý Hotel de Ville'ye girdiklerinde 
Bakunin hâlâ binada bulunuyordu. 
Yakalanıp bir mahzene týkýldý, kabaca üstü 
arandý ve cebinden 165 frank çýktý. "Vahþi ve 
korkak burjuvazi" tarafýndan böylesine 
aþaðýlayýcý bir muameleye maruz býrakýlan 
Bakunin, anlaþýldýðý kadarýyla burada 
unutuldu, bir saat sonra Ozerov ve bir avuç 
yoldaþý gelip onu oradan kurtardýlar. Geceyi 
ve ertesi günün büyük kýsmýný saklanarak 
geçirdi. Öyle büyük bir gizlilik uyguladý ki, 
hareketlerini gözetim altýnda tutmak üzere 
gelen ve yanýnda da Bir Fransýza 
Mektuplar'ýn 300 nüshasýný getiren 
Postnikov, avýný bulamadý, görevini yerine 
getiremeden Cenevre'ye döndü. 27 Eylül 
1870 gününün akþamý Bakunin, Marseille'ya 
gitmek üzere trenle gizlice yola çýktý. 
Andrieux'un sonradan söylediðine göre, 
Bakunin'in tutuklanma müzekkeresi 
imzalandýðý sýrada, onun bulunmamasý 
yönünde gizli talimatlar da yollanmýþ ve bu 
nedenle kolayca kaçabilmiþtir. Bu hikâye 
kanýtlanmýþ deðildir. Ama bu kansýz 
devrimin ruhuna uygun bir hikâyedir. 
Hükümete karþý bir hoþnutsuzluðun olduðu 
gerçekti. Ama Lyon sakinlerinin sýnýfsal 
refah yönünde pek bir istekleri yoktu, bu 



yüzden de Bakunin'in tüm enerjisi ve 
belagati, onlarý, bir baþkasýnýn tek bir damla 
kanýný dökmeye teþvik edememiþti.420 

 
 

             *      *      * 
 
 
Bakunin, Marseille'da, Bastelica'nýn 

evinde, sýký bir inziva hayatý içinde üç hafta 
geçirdi. Beþ parasýz olduğundan, tek 
mülkiyeti olan tabancasýný satmak zorunda 
kaldý. Oðlu Elio ile birlikte Lokarno'ya 
yerleþmiþ bir Ýtalyan politik sýðýnmacý olan 
Bellerio'ya yazarak ondan Antonia'nýn 
ihtiyaçlarýný karþýlamasýný rica etti; ayrýca 
Cenevre'de bulunan Postnikov'a iki mektup 
gönderdi. Birincisinde, "ortak dava" için 
elinden gelen her türlü katkýyý yapmasýný 
rica ediyordu. Ýkincisinde, "en büyük 
dikkatle" Bakunin'in kardeþlerine 
ulaþtýrýlmasý istenen bir mektup 
iliþtirilmiþti. Bu mektup günümüze 
kalmamýþtýr, ama bunun da parayla ilgili 
istekler içerdiðini rahatlýkla tahmin 
edebiliriz. Bu mektup, Roman tarafýndan, 
yerine gönderilmek üzere patronlarýna 
ulaþtýrýlmýþtýr. Bu olay, Üçüncü Þubedeki 
memuru, Roman'ýn raporuna kýkýrdayarak 
þu notu düþmeye teþvik etti:  
Bu yaþlý devrimci, Üçüncü Þubenin, mektuplarýný, 
pulunu yapýþtýrmaya varıncaya kadar ihtimamla 
kardeþlerine ulaþtýracaðýný dünyada aklýna 
getirmezdi herhalde.  

 
 

s. 423 
 

                                        
420 Guillaume, Internationale, ii. 96-9, 108-9; 
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Marseille'daki birkaç günlük dinlenme, 

Bakunin'in tükenmez iyimserliðini yeniden 
kazanmasýna hizmet etti. 28 Eylül 
fiyaskosunun, Cluseret'in "ihanetinin" ve 
Richard'ýn "korkaklýðýnýn" sonucu meydana 
geldiðine karar verdi. Lyon'da devrimi 
tutuþturmak için yalnýzca yeni ve daha 
kararlý çabalar gerekmekteydi. Bakunin'e 
Marseille'ya kadar eþlik eden Polonyalý 
Lankiewicz, Lyon'a dönüp zemin yoklamasý 
yapmaya gönüllü oldu. Lankiewicz çok 
heyecanlý ve deneyimi az bir gençti ve 
Bakunin'in temsilcilerinin karþýlaþacaðý 
riskler hakkýnda hiçbir þey bilmiyordu. 
Yanýnda, Bakunin'in Blanc ve Palix'e yazdýðý 
mektuplar bulunuyordu ve ünlü 
kodlamalardan biri, yalnýzca Bakunin'in 
geriye kalan arkadaþlarýnýn isimlerini ihtiva 
etmekle kalmýyor, fakat "suikast, yaðma ve 
kundaklama” gibi tehlikeli ifadeleri de 
barýndýrýyordu. Lankiewicz, otoriteler 
tarafýndan yakalandý ve üzerinde bu deðerli 
döküman bulundu. Blanc derhal tutuklandý, 
Palix hasta olduðundan tutuklanmaktan 
kurtuldu ve Bakunin'in diðer arkadaþlarý 
yakýn bir tehlike altýna girdiler. 28 Eylül 
olaylarý dolayýsýyla zaten daðýlmýþ olan 
Enternasyonal’in ve Ýttifak’ýn þubeleri 
ortadan kalktý.421 

Bu, son darbeydi. Artýk Bakunin'in 
Marseille'da kalmasý tehlikeliydi. Yerel 
otoriteler hallerinden hoşnuttular. Fakat, 
Gambetta'nýn muhasara altýndaki baþkentten 
kaçýþýyla güçlenen Tours'daki merkezî 
hükümet, sosyalistlerin þiddet yoluyla 
icabýna bakmaya hazýrlanýyordu. Bakunin, 
eski düþmaný Mieroslawski'nin Gambetta'nýn 
maiyetinde olduðunu öðrenince, yeni baský 

                                        
421 Guillaume, Internationale, ii. 98-9, 108-10, 
114; Kantor, V  Pogone, ss. 78-9; Pisma Bakunina, 
ed. Dragomanov, s. 313; Richard, Revue de Paris  (1 
Eylül 1896), s. 159. 



döneminin kendisini de hedef alacaðýna 
inandý. Telaþ içinde öðrendi ki, Fransýz 
burjuva basýný onu bir Prusya ajaný olarak 
suçlamaktadýr. Barselona'ya gidip orada 
Ýspanyol taraftarlarýný ziyaret etmeyi 
düþündü. Fakat daha basiretli düþünmek ya 
da para sýkýntýsý galip geldi. Marseille'daki 
arkadaþlarý, onu evine gönderecek 100 
franký toplayabildiler. Marseille ve Cenova 
arasýnda düzenli gemi seferleri vardý. Onu 
taþýyacak sempatizan bir kaptan bulundu ve 
dost bir güverte görevlisi onu gizlice gemiye 
aldý. Aþýrý bir ihtiyat tedbiri olarak gür 
sakallarýný ve saçlarýný traþ etti, gözlük taktý 
ve yanýna sahte bir Ýsveç pasaportu aldý. 24 
Ekim 1870'de, kýlýk deðiþtirmiþ olarak, 
Fransa sahillerinden son kez ayrýldý.422 

 
 
s. 424 
 
 
Ay sona ermeden Lokarno'ya döndü, 

büyük bir umutsuzluk içindeydi. 
 

Her ne kadar kendimi tersine ikna etmeye çok 
çalýþtýysam da (diye yazýyordu Marseille'dan 
ayrýlmadan hemen önce) Fransa, yetersizlik, 
korkaklýk ve burjuvazinin aç gözlülülüðüyle ihanete 
uðrayarak Prusya'nýn karþýsýnda kaybetmiþ 
bulunuyor. Militarizm ve bürokrasi, aristokratik 
kibir ve Prusya'nýn Protestan Cizvitliði, benim 
sevgili egemen lordumun kamçýsýnýn ve Tüm 
Rusya'nýn Ýmparatorunun ustalýðýnýn þefkatli 
yardýmlarýyla Avrupa Kýtasýnýn üzerinde zafer 
saðlayacaklardýr, bilmiyorum kaç onlarca yýl. Elveda 
özgürlüðün yaklaþtýðýna iliþkin rüyalarýmýz.  
 

                                        
422 Guillaume, Internationale, ii. 111-15; 
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Þimdi, Fransa'nýn talihsizliðini, Prusya 
ve Rus emperyalizmi arasýndaki günahkâr 
ittifaka yoran ve anti-Töton önyargýlarýný 
dizginsizce serbest býrakan, "Alman 
burjuvazisinin inatçý ve kronik alçaklýðýný" 
acý bir þekilde suçlayan bir broþür (takip 
eden Nisan ayýnda Kýrbaçlý-Alman 
Ýmparatorluðu ve Sosyal Devrim adýyla 
basýlmýþtýr) yazmaya baþlamýþtý. Fakat 
hayatýnda ilk defa doðaçtan gelen güvenini 
kaybetmiþti ve korkunç eþitsizlik karþýsýnda, 
yitirilmiş bir muharebede savaþtýðýný 
hissediyordu. Düþman ve reaksiyoner bir 
dünyada hemen hemen yalnýz baþýna 
kalmıştı. Eðer Ogarev de ölmüþ olsaydý, 
"ölmüþ bir kuþaðýn son Mohikaný" olacaktý. 
Kuþkusuz malî durumun umutsuzluðu da bu 
deprasyona katkýda bulunuyordu. 1870 
Aralýk'ýnda bir kere daha, arkadaþlarýna 
mektup yazarak umutsuzca para isteme 
nahoþ oyununa baþvurdu.423 

1871'in Ocak ayýnda, arkadaþlarýnýn en 
inançlýlarýndan biriyle son kez vedalaþtý - 
emekli Rus albayý Postniekov. Neçayev'i 
bulamayan Roman, patronlarý tarafýndan 
Petersburg'a çaðrýlmýþtý. Bakunin, onunla 
buluþmak üzere, Lokarno'dan yola çýkıp 
doðru Bern'e geldi. Onu Temmuz'dan beri 
görmeyen Postnikov, deðiþiklik karþýsýnda 
þaþkýna döndü. Lyon'daki bozgun ve kaçýþý 
sýrasýnda yaþadýðý zorluklar bu yaþlý adamýn 
saðlýðýný iyice bozmuþtu. Zorlukla nefes 
alýyor, bacaklarýnýn aðrýsýndan ve 
þiþmesinden þikayet ediyor, çok az yiyip 
içiyordu. Fakat ruhu bir ölçüde canlanmýþtý, 
gözünü Fransa'dan çevirmiþti, þimdi 
Avusturya Ýmparatorluðu'nun 
parçalanmasýndan neþeyle söz ediyor - bu 
onun otuz yýllýk düþüydü - ve Avrupa'daki 
genel savaþýn, Rusya'nýn içinde 
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propagandayý mümkün kýlacaðýný 
düþünüyordu. Savaþýn elinin kulaðýnda 
olduðunu düþünüyor, Postnikov'dan, 
Rusya'ya varýr varmaz misyonerce giriþimler 
için en elveriþli alanlar olduðunu 
düþündüðü Volga ve Urallar'da propaganda 
araç ve yollarýný araþtýrmasýný özellikle rica 
ediyordu. Postnikov'un, Premukhino'daki 
erkek kardeþlerini ziyaret etmesini istedi ve 
son bir defa olarak da 60 frank borç. 
Kucaklaþarak ayrýldýlar, bir daha 
buluþamayacaklarýný Postnikov biliyor, 
Bakunin ise tahmin ediyordu. Bakunin bir 
çocuk gibi aðladý. Ne o, ne de Ogarev, onun 
kimliðini ve gafletten yararlanan Üçüncü 
Þube ajanýnýn mesleðini öðrenebildiler.424 

 
 
s. 425 
 
  
60 frank, Bakunin'in en acil ihtiyaçlarýný 

güç belâ karþýladý. Tam da 1871 yýlýnýn o 
Ocak ayýnda, bir takvim defteri tutmaya 
baþlayýp, gelir ve giderlerini diðer bilgilerin 
arasýna geliþigüzel serpiþtirdi. Ocak ayýna 
iliþkin kayýtlar, Bakunin'in o sýradaki geçim 
koþullarýný yeterince açýk bir þekilde ortaya 
koymaktadýr: 

 
2 Ocak. Cüzdan boþ. Antonia'ya 5 fr. 3'ü. Para yok. 
Marie'den 45 fr. borç alýndý (Marie Orazio, 
Lokarno'dan bir dost). 5'i. Antonia'ya 20 fr. 9'u. 
Antonia'ya 3 fr. 11'i. Para yok. 13'ü. Para yok. 14'ü. 
Marie'den 40 fr. borç. 16'sý. Gambuzzi'den 200 fr. 
alýndý. 18'i. Kasaba 60 fr. ödendi ve 17 fr. 
(okunamadý) ödendi. 19'u. Fýrýna 30 fr. ödendi. Elde 
kalan 67 fr. 21'i. Elde kalan 53 fr.70. 24'ü. cepte 
kalan 20 fr. 25'i. Çay yok. 28'i. Madam Franzoni'ye 
mektup; cevabý yarýn gelebilir. Cevap ne? Hiçbir þey 
mi? 200 mü? 300 mü? 400 mü? Madam 
Franzoni'den 300 fr. alýndý. 28'inde Paris kuþatýldý. 
Bourbaki Ýsviçre'ye girdi. Nina'ya 25 fr. ödendi (oda 

                                        
424 Kantor, V. Pogone, ss. 86-7. 



hizmetçisi) (1 Þubat itibariyle elde kalan 20 fr.), 40 
fr. Marie'ye (4 Þubat itibariyle elde kalan 280 fr.), 55 
fr. Bettoli'ye (elde kalan 25 fr.), odun için 41 fr. 50; 
elde 88 fr.  
 

Yoksulluðun bu iç karartýcý kataloðu, 
ayný dönemde Antonia Bakunin tarafýndan 
yazýlmýþ þu mektupla tamamlanabilir: 

 
Mihail son derece umutsuz bir durumda. "Ne 
yapabilirim? Ekmeðimi kazanmaya baþlamak için 
çok yaþlýyým. Daha fazla yaþayamayacaðým," diyor. 
Ekonomik sorun onu öylesine sarstý ki, bütün 
enerjisini ve moral gücünü yiyip bitirdi; özgürlük ve 
insanlýk davasý için hayatýný feda etmiþ ve kendini 
asla düþünmemiþ bir insan. Erkek kardeþleri her 
zaman kayýtsýz ve pasif kaldýlar; Mihail, erkek 
kardeþlerini baba çiftliðinden payýný düþeni vermeye 
zorlayabileceðini umut ediyor.  
 
 

s. 426 
 
 
Ocak ayýnda durum daha iyi deðildi. 

Mart ortasýnda, Bakunin, takvimli defterine 
büyük bir titizlikle, "cebinde 99 santim" 
kaldýðýný kaydetti. Ev sahibesinden 110 
frank borç aldý ve Ýtalya'da seyahat etmekte 
olan Rus arkadaþý Luguinin'le buluþmak 
üzere Floransa'ya gitti. Ziyaret iki hafta 
sürdü ve Bakunin Lokarno'ya "Luguinin'den 
çok memnun" olarak döndü. Nisan'da 
Gambuzzi, belki Mihail'den çok Antonia ve 
çocuklarýn hatýrýna 1000 franklýk yeni bir 
"borç" verdi. Aþaðý yukarý ayný zamanda 
Antonia'nýn ailesi ayda 50 ruble yollamaya 
baþladý; bu beklenmedik yardýmlar, 1871 
yazýný, Bakunin'in sonraki yaþamýnda görece 
bolluk vahasý haline getirdi.425 
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s. 427 
 
 
 
 

         30. Bölüm 
 

 
    Ýttifak’ýn Güçleri 
 
 
 
Dramatik Neçayev olayý ve Fransýz-

Prusya savaþý, Bakunin'in dikkatini, 
hayatýnýn bu dönemindeki zarurî bir 
konudan uzaklaþtýrmýþtý - Bakunin ile Marx 
arasýndaki, Enternasyonal'e hakim olma 
mücadelesi. 1869 sonbaharýndaki Basel 
Kongresi savaþ ilânýydý. Bu tarihten itibaren 
Bakunin, birçok kesintiyle ve bütün 
çalýþmalarýnýn karakteristik özelliği olan 
sistemsizlikle malûl de olsa, Marx'ýn 
Enternasyonal'deki yönlendirici 
pozisyonunun altýný oymaya çalýþtý. Bu 
tarihten itibaren Marx da, daha sistematik 
bir þekilde, fakat kesintilerle (çünkü onun da 
baþka meþguliyetleri vardý) 1872 Lahey 
Kongresinde rakibinin yýkýmýný saðlayýncaya 
kadar entrika ve karþý-entrikalarla uðraþtý. 
1870 sonbaharýnda Fransa'dan o bahtsýz son 
ayrýlýþýndan sonra Bakunin, Ýtalya'ya yaptýðý 
kýsa bir ziyaretin dýþýnda, on sekiz ay 
Lokarno'da kaldý. Bu dönemde 
Enternasyonal içindeki anti-Marksist 
gruplarýn örgütlenmesini (o zamana kadar 
varlýðýný sürdürmüþ olanlarýyla) tamamladý. 
Marx'ýn otoriter komünizminin karþýsýnda 
anarþist doktrinleri ayrýntýlarýyla 
sistemleþtirdi (ne kadar sistematik 
olabildiyse).  



Marx ile Bakunin, Enternasyonal Genel 
konseyi ile Ýttifak arasýndaki bölünme, 
kendini giderek, Bakunin'in hiçbir zaman 
taraftar bulamadýðý ingiltere ve Almanya ile, 
Marx'ýn çok az ya da hiç etkisi olmayan 
Latin ülkeleri, Ýsviçre'de ise iki kamp 
arasýndaki yarılmada ortaya koydu. Ýlk açýk 
yarýlma, daha Fransýz-Prusya savaþý bile 
patlak vermeden Ýsviçre'de ortaya çýktý. Bu 
yüzden, Ýsviçre'deki olaylarýn anlatýlmasý, 
Bakunin'in Fransa, Ýtalya ve Ýspanya'daki 
güçlerinin gözden geçirilmesinden önce 
gelmelidir.  

 
 
s. 428 
 
 
 
Ýsviçre Enternasyonali’nin saflarýnda bu 

konuyu zorlayan baþ sorumlu, tam da 
Bakunin'in Cenevre'yi terk ettiði günlerde, 
1869 sonbaharýnda oraya yerleþen, 
Bakunin'in eski düþmaný Nikola Utin'den 
baþkasý deðildi. Bakunin'in Lokarno'ya 
çekilmesi, Cenevre'deki iþçi hareketinde 
olumsuz bir etki yapmýþtý. Cenevre'den 
ayrýlýrken Ýttifakýn liderliðini, zaten oldukça 
ilgisiz olan Perron'a ve Perron'un 
atölyesinde iþ bulmuþ olan Fransýz politik 
sürgünü Robin'e býrakmýþtý. Her ikisi de 
mizaç ve gelenekleriyle hareketin sol 
kanadýndansa, sað kanadýna daha 
yakýndýlar. Kýsa sürede Ýttifak’ýn iþlerini, 
Bakunin'in öfkeyle gözlemlediði gibi, 
"neredeyse zor belâ düþünebilen ve 
yazabilen" bir "genç" olan, Ogarev'in 
metresinin oðlu Henry Sutherland'a 
devretmiþlerdi; böylece Ýttifak’ýn üye sayýsý 
kaðýt üzerinde olandan da daha aza düþtü. 
Enternasyonal'in diðer yerel þubeleri 
Egalité'nin sütunlarýný dolduran, 
Cenevre'nin iç politikasýnda uzayýp giden 



tartýþmaya katýldýlar. Bakunin'in 
yönlendirici kiþiliðinin yeri boþ kalmýþtý. 
Utin, bilinen kendine güveniyle selefliðe 
adaylýðýný koydu. 1869 yýlýnýn son aylarýnda 
Utin, Olga Levashov'un çekiciliði ve para 
gücüyle desteklenerek kendini kýsa sürede 
vazgeçilmez hale getirdi. Bakunin'in 
kusurlarý üzerine etkili konuþmalar yaptý - 
onun entrikalarýndan, diktatörce 
yöntemlerinden, para konusundaki 
sorumsuzluklarýndan söz etti ve bu konular 
birçok gönüllü dinleyici topladý. 1870 
Ocak'ýnda Utin, hem becerisinin hem de 
þansýnýn yardýmýyla, Egalité'nin (iki editörü 
de etkisizdi) yetkili bir editörü oldu. Mart 
ayýnda Ýttifak'ýn bir toplantýsýna katýldý 
(aslýnda üye deðildi) ve Becker'in açýk 
desteðiyle kurallarda kesin bir deðiþme 
önerdi. Ayný ayýn devamýnda, Cenevre'de 
Enternasyonal'in ilk Rus þubesini kurup 
Londra'daki "Saygýdeðer Dr. Marx'a" 
yazarak, onu, Genel konseyde "Rusya 
sekreteri" rolünü oynamaya davet etti. Utin, 
Marx'ýn gözüne girmenin bir yolu olarak, 
yeni þubenin görevleri arasýnda, pan-
Slavizme ve "halk nezdinde Bakunin'in 
maskesinin düþürülmesi" için mücadele 
etmenin bulunduğundan söz etti.

426
 

 
 
 
s. 429 
 
 
Marx, Basel Kongresinden beri 

Bakunin'in nerelerde olduðunu bilmiyordu. 
Egalité'de kýþýn çýkan Genel konseye iliþkin 
eleþtirileri, son derece yanlýþ bir þekilde ona 
atfetiyordu; bu olaydan dört ay sonra, 1870 
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Ocak’ında, Bakunin'in Lokarno'ya çekildiðini 
öğrendi. Fakat Bakunin'in içinde bulunduðu 
zorluklar hakkýnda bir þeyler duymaya her 
zaman istekliydi. Utin'in mektubunda 
deðinilen yeni geliþmeler sevindirici ve umut 
vericiydi. "Rusya sekreteri" olmasý davetini 
memnuniyetle kabul etti. Marx, Ruslara 
güvenmezdi. Utin'e verdiði cevapta, 
"Bakunin hakkýnda tek bir kelimeyle karara 
varmamak daha doðru olur" dedi. Fakat bu, 
kendi vardığı sonuçlarý kaşla göz arasında 
kaleme almasını önlemedi. Birkaç gün 
sonra, Enternasyonal'in Alman Þubesine 
(Ruslardan nefretlerine güvenilebilirdi) 
acýmasýzca yorumlar yaptýðý ve her zaman 
olduðu gibi doðruluklarýný tam olarak 
araþtýrmadan, Bakunin'in son zamanlardaki 
faaliyetlerine iliþkin bir "gizli mektup" 
gönderdi. Son paragrafta, Utin'in Rusya 
þubesini kurduðunu kaydediyor ve 
gizleyemediði bir memnuniyetle düþtüðü bir 
notla baðlýyordu. "Bu en tehlikeli 
entrikacýnýn oynadýðý oyunlar" diye 
yazýyordu, "ne olursa olsun, pek yakýnda, 
Enternasyonal içinde sona erdirilmiþ 
olacaktýr."

427
  

Utin, Marx'ýn, kendisine duyduðu 
güveni kanýtlamak için zaman kaybetmedi. 
Nisan 1870'de, Ýsviçre'deki bütün Fransýzca 
konuþan þubelerin oluþturduðu Romande 
Federasyonu, Jura'daki La Chaux-de-Fonds 
adlý küçük kasabada yýllýk Kongresini 
topladý. Gündemin en çekiþmeli maddesi, 
Ýttifak'ýn Cenevre Þubesinin, Federasyon'a 
kabulü için yaptýðý baþvuruydu. Diðer 
Cenevre þubeleri tarafýndan desteklenen 
Utin, baþvurunun belirsiz bir zamana kadar 
ertelenmesi yönünde hareket etti. Açýkçasý 
bu kiþisel bir sorundu. Utin, Bakunin'in 
yokluðunda, güvenli bir kürsü ve dinleyici 
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elde etmiþ, onunla acý tartýþmalar 
yürütmenin yükünden kurtulmuþtu. Önceki 
yaz, Neçayev'le birlikteyken Bakunin 
tarafýndan yayýmlanan Rusça yayýnlarýn 
suçlanmasýna güveniyordu. Utin, bu 
konularda Enternasyonal'in Rus olmayan 
üyelerinin olumsuz tutum içinde olduklarýný 
biliyordu. Bunlarýn çoðunu söz konusu 
etmeye karar vermiþti. Bu broþürlerde, dedi 
dinleyicilerine, "Bakunin açýk bir þekilde 
sözde devrimci faaliyetlerini ilân etmiþtir, ne 
içtenlik, ne yasa, ne adalet tanýmýþtýr, ayný 
Cizvitler gibi, ona göre, düþmana karþý her 
türlü aracý kullanmak meþrudur." Bir diðer 
konuþmacý, Ýttifak’ýn ateist ve ailenin 
ilgasýndan yana olduðunu açýkladý. Bütün 
Cenevre kurumlarýný sarmýþ olan o kalvinist 
atmosfer içinde kuþkusuz bunlar büyük 
suçlamalardý.  

 
 
s. 430 
 
 
Ortada gerçek bir tartýþma yoktu. 

Guillaume, ustasýný savunmak üzere ayaða 
kalktý, Neçayev'in yayýmladýklarýndan haberi 
yoktu, yalnýzca bunlarýn konu dýþý olduðunu 
söyleyebildi. Fakat argüman noksanlýðý 
öfkeye neden oldu; İttifak'ýn Cenevre 
Şubesinin Federasyon'a alýnmasý, on sekize 
karþý yirmi bir oyla kabul edilince, azýnlýðý 
oluþturan Cenevreliler kararý kabul etmeyip 
Kongre'den çekildiler. Gerçi ortada, 
çoðunluðun öngöremediði talihsiz bir 
durum vardý. Kongrenin toplandýðý salonun 
sahibi azýnlýk taraftarýydý. Bu yüzden, 
çoðunluk, görüþmelere devam edebilmek 
için yeni bir yer aramak zorunda kalýrken, 
Cenevreliler ayný salonda oturmayý 
sürdürdüler, muhaliflerinin salondan 
ayrýlmasýný kendi lehlerine bir avantaja 
dönüþtürmeye çalýþıp meþru kongrenin 



kendilerininki olduðunu ilân ettiler. Þimdi 
her iki Kongre de Romande Federasyonu 
adýna kararlar kabul ediyor, her ikisi de 
Genel konseyden kararlarýný onaylamasýný 
istiyordu. Bütün bunlar sadece komikti. 
Fakat La Chaux-de-Fonds Kongresi bir 
dönüm noktasýydý. Bu, Bakunin'in çok iyi 
anladýðý gibi, "Enternasyonal'in gelecek 
Genel Kongresi'nde vermek zorunda 
kalacaðýmýz savaþýn habercisiydi." Bu sýrada, 
þiþinme havasýnda olan Bakunin, Marx'a, 
Neçayev'in Kolokol’unun ilk beþ sayýsýný 
göndermiþti.

428
  

Utin, elde ettiði avantajýn peþine 
düþmekte yavaþ davranmadý. 16 Nisan 
1870'de, La Chaux-de-Fonds Kongresi'nin 
sona ermesinden on gün sonra, ayný 
zamanda Ýttifak'ýn üyeleri olan Bakunin, 
Zhukovski, Perron ve Henry Sutherland'ýn 
merkezî Cenevre þubesinden ihraçlarýný 
önerdi. Kafasý bütünüyle Neçayev'le meþgul 
olan Bakunin, bu geliþmeyle çok az 
ilgilenebildi. Merkezî þube komitesinin 
önüne çýkmasý yönünde yapýlan ilk çaðrýya 
cevap vermedi. Ýkinci bir çaðrý üzerine bir 
cevap yazarak kendisine karþý yapýlan 
suçlama ve suçlayanlarýn isimleri hakkýnda 
bilgi rica etti. Fakat artýk çok geçti. Utin, 
düğmeye basmýþtý. Aðustos baþýnda, dört 
direniþçinin ihracý cezasý, serkeþçe 
direndiklerinden söz edilerek resmen 
alýnmýþ oldu.

429
    

 
 
s. 431 
 
 
Bu sýrada,  Romande Federasyonu'ndaki 

yarýk ve Genel konseye baþvuru, Marx'ý 
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ortaya çýkmaya zorlamýþtý. Durum utanç 
vericiydi; Engels'in isteksizce kabul ettiði 
gibi, Bakuninistler "biçimsel" olarak 
haklýydýlar. Gerçi, Genel konseyin sadece 
teknik zeminde konuyu ele alýp, kendisine 
sadýk Utin'e ve ayný þekilde sadýk (doðruyu 
söylemek gerekirse kararlý bir þekilde 
burjuva) Cenevrelilere karþý sadakatten uzak 
Bakuninistleri desteklemesi düþünülecek þey 
deðildi. Marx için de ayný þey söz 
konusuydu. 28 Haziran 1870'de, yaklaþýk iki 
aylýk bir gecikmeden sonra, Genel Konsey, 
La Chaux-de-Fonds Kongresi'ndeki 
Bakuninistlerin "yalnýzca nominal" anlamda 
çoðunluk olduðunu kabul etti; öte yandan 
Cenevre'de kurulan Romande Federasyonu 
Komitesi, fonksiyonlarýný daima doðru bir 
þekilde yerine getirmiþti; Genel konseyin, 
"onun aldýðý ismi ortadan kaldýrmaya hakký 
yoktu"; bu durumda, La Chaux-de-
Fonds'daki çoðunluk tarafýndan oluþturulan 
örgüt baþka bir ad benimsemeliydi. 
Çoðunluk, bir bütün olarak, bir ölçüde dýþta 
tutulmuþ oluyordu. Aforoz edilmiyorlardý. 
"Romande Federasyonu" tartýþmalý adýný 
azýnlýktaki hemþerilerine býrakmak 
koþuluyla Enternasyonal'deki ve yerel 
örgütlerindeki üyelik haklarýna izin 
veriliyordu. Sorunlar orada çözülemezdi. Her 
iki taraf da bilmeliydi ki, savaþ daha büyük 
ölçekte verilmek ve daha kesin sonuçlara 
ulaþmak zorundaydý. Genel konseyin 
kararýndan iki hafta sonra, Fransýz-Prusya 
savaþýnýn patlak vermesiyle zorunlu bir ateþ-
kes yapýldý. Fakat bu andan itibaren, 
Ýsviçre'deki Enternasyonal keskin ve telafi 
edilmez biçimde bölündü. Jura þubesi 
Bakunin'in ateþli taraftarý ve Ýttifakýn temel 
dayanaklarýndan oldu. Cenevre þubesi ise, 
Utin'in liderliði altýnda, Marx ve Genel 
konseyi izledi.430
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s. 432 
 
 

      *        *          * 
 
 
Fransa'da Enternasyonal, baþýndan 

itibaren, esas olarak Paris'te olmak üzere, 
önemli sayýda taraftar toplamýþtý. 
Proudhon'un fikirlerini benimseyen Fransýz 
grubu, politik ajitasyondan kaçýnmayý 
öneriyor (III. Napolyon'un Fransa'sýnda 
akýllýca bir önlem) ve genelde Marx'ýn 
doktrin ve politikalarýna muhalefet 
ediyordu. Fakat, 1864'den beri Paris'i hiç 
ziyaret etmemiþ olan Bakunin'in bu grupla 
iliþkisi yoktu. 1868 sonbaharýnda Bakunin 
tarafýndan Ýttifak'a üye yapýlan Élisée Reclus 
((kýsa süre sonra kardeþi Élie de katýlacaktý), 
Aristide Rey ve Albert Richard, onunla 
birlikte Bern Kongresi'nde azýnlýðýn 
deklarasyonuna imza atmýþlardý. Bunlardan, 
devrimci olmaktan çok burjuva radikali olan 
Rey ve Reclus kardeþler, Enternasyonal 
Kardeþlik’in daðýlmasýndan birkaç ay sonra 
onunla yollarýný ayýrmışlardı. Albert 
Richard, iki yýldan fazla bir zaman onun 
inançlý bir taraftarý olarak kaldý ve Lyon, bir 
süre için, Fransa'da Bakuninist hareketin 
merkezi oldu.  

Richard, 1869 yýlý boyunca Bakunin'i 
Cenevre'de düzenli ziyaret etti ve ona olan 
güvenin bir iþareti olarak, Neçayev'e bile 
tanýþtýrýldý. Haberleþmek amacýyla ona 
Bakunin'in ünlü kodlarýndan biri verildi, 
sonradan bu kod polisin eline geçti ve 
Fransa'daki Enternasyonal'e yapýlan baskýyý 
haklý kýlmak için delillerden biri olarak 
kullanýldý. 1870 Mart'ýnda, Enternasyonal'in 
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Fransa Þubeleri, Lyon'da bir Kongre 
topladýlar. Bakunin kiþisel olarak Kongre'de 
bulunamadý. Fakat Kongre'ye, burjuva 
politikasýna katýlmamayý ve "devrimcilerin 
kolektif diktatörlüðünü" savunan bir 
konuþma gönderdi. 1870 yazý boyunca 
Bakunin, Fransýz devriminin yaklaþtýðýna 
iliþkin büyük bir iyimserlik içindeydi. 
Ýttifak'ýn beklentileri, hiçbir yerde 
Fransa'daki kadar parlak görünmüyordu.

431
 

 
 
 
s. 433 
 
 
Savaþ felaketi ve Bakunin'in Lyon'da 

bizzat karýþtýðý fiyasko, bu iyimser ve 
güvenli ruh halini çabucak umutsuzluða 
dönüþtürdü. 1871 Mart'ýnda patlak veren 
Paris Komünü ayaklanmasý, bu kasveti bir 
ölçüde daðýttý. Bakunin'in Basel 
Kongresi'nde tanýþtýðý ve o zamandan beri 
mektuplaþtýðý bir Fransýz, Varlin, Komünün 
üyesiydi. Malon, bir bölgenin belediye 
başkanıydı. Élie Reclus, Ulusal Kütüphanede 
yönetici olmuþtu. Fakat Bakunin, hiçbir 
zaman, Komünün, ittifak’ýn doktrin ya da 
örgütlenmesinden herhangi bir þey aldýðýný 
iddia etmemiþ, alýþýlmamýþ bir 
karamsarlýkla, daha baþýndan baþarýlý 
olamayacaðý kehanetinde bulunmuþtu. 
Fransa'da Komün, Ýttifak'ýn doðrudan 
etkisini sona erdirdi; eski Ýmparatoru, 
sürgünde bulunduðu Chislehurst'da ziyaret 
eden, ondan yardým alan ve iþçi sýnýfýndan 
Ýmparatoru geri getirmesini isteyen bir 
broþür yayýmlayan Richard ve Blanc'ýn bu 
eylemleriyle Ýttifak'ýn ismi gözden düþtü. 
Fakat Bakunin'in fikirleri, Fransa'da, 
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Marx'ýnkilerden daha elveriþli bir toprak 
bulmuþ, daha derinden kök salmýþtý. 
Komünün sýðýnmacýlarý, hemen hemen son 
ferdine kadar anti-Marksistti. Bakunin, 
Londra'daki komünarlarla, Ýngiltere'de ilk 
kez, beklenmedik bir destek bulmuþtu. 
Cenevre'de Malon, diðer sýðýnmacýlarla 
birlikte Enternasyonal'in merkezî Cenevre 
þubesine katýlmýþ ve Utin'le, kendisini 
Bakunin'le tam anlamýyla barýþtýran þiddetli 
tartýþmalara giriþmiþti. Lahey Kongresi’nde 
Marx'tan yana oy kullanan Fransýz 
delegeleri, polis baskýsý korkusuyla 
isimlerini açýklamaktan kaçýnmýþlar ve 
itimatnamelerinin geçerliliði ciddi kuþkulara 
yol açmýþtý.

432
 

Bakuninistlerin Ýtalya'daki baþarýlarý 
daha da barizdi. 1868 sonbaharýnda 
Gambuzzi tarafýndan kurulup, Basel'e delege 
olarak Bakunin'i yollayan ittifak'ýn Napoli 
Þubesi, Bakunin destekçilerinin en aktif 
örgütlerinden biriydi ve Gambuzzi ile Fanelli 
de dahil birçok Ýtalyan, İttifak'ýn Cenevre 
Þubesine de üye olmuþlardý. Bakunin'in 
Lokarno'ya taþýnmasý, bir kere daha, Ýtalya 
ile doðrudan temasa geçmesini saðlamýþtý. 
1870 ilkbaharýnda Milano’yu ziyaret edip 
Gambuzzi ile buluþtu (kuþkusuz baþta gelen 
neden malî durum üzerine tartýþmaktý) ve 
bir grup Ýtalyan radikalini, orada 
Enternasyonal'in bir þubesini kurmaya ikna 
etti. Fransýz-Prusya savaþýnýn patlak 
vermesiyle Ýtalya'da bir devrim beklentisi 
çabucak hayal kýrýklýðýna uðradý. Fakat 
1871 Mart'ýnda Luguinin ile buluþmak üzere 
Floransa'ya gittiðinde, italyan 
arkadaþlarýnýn düzenlediði bir konferansta 
ünlü "programlarýndan" bir diðerini kaleme 
aldý. O sýralar, kendilerini Enternasyonal'in 
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þubesi olarak adlandýran iki ya da üç Ýtalyan 
grubu vardý, gerçi bunlardan herhangi 
birinin resmen üye olup olmadýklarý ya da 
Genel konseyce tanýnýp tanýnmadýklarý net 
deðildir.

433
 

 
 
s. 434 
 
 
Bakunin'in Floransa'yý ziyaretinin 

hemen öncesinde patlak veren Paris 
Komünü, Ýtalya'daki pozisyonuna önemli bir 
etki yapmýþtý. 1867 öncesinde burada kaldýðý 
dönemde, Mazzini'nin en önem verdiði 
idealler olan dini ve milliyetçiliði reddederek 
onunla yollarýný ayýrmýþtý. Gerçi, þimdiye 
kadar ikisi de birbirlerine saldýrmaktan 
kaçýnmýþ, hatta bir seferinde Mazzini 
Bakunin'i Lokarno'da ziyaret etmiþti. 
Komün, aralarýndaki ayrýlýðý ortaya 
çýkarmayý zorladý. Ýtalya'nýn birleþtiðini 
gören Mazzini, son yýllarýnda devrimcilikten 
gittikçe uzaklaþmýþ, gazetesi Roma del 
Popolo'da, Komünü, ulus ve din karþýtý bir 
hareket olarak þiddetle suçlamýþtý. 1871 
Temmuz'unda, daha da ileri giderek 
Enternasyonal'e saldýrdý ve Ýtalyan iþçilerini, 
Komünle yakýndan iliþkili olan bu ateist ve 
ahlâk dýþý kuruma karþý uyardý.  

Bu kadarý Bakunin için çok fazlaydý. 
Derhal Komün ve Enternasyonal'i 
desteklemeye giriþti ve Milano'da çýkan bir 
gazetede Bir Enternasyonalistin Giuseppe 
Mazzini'ye Cevabý'ný yayýmladý. 
Enternasyonal'in materyalist ve ateist 
yaklaþýmýný selâmladý.   
Bir baþka gün nerede (diye soruyordu) bulabiliriz 
materyalist ve ateistleri? Paris Komününde. Peki 
idealistleri ve Tanrýya inananlarý nerede? Versailles 
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Ulusal Meclisinde. Parisliler ne istediler? Emeðin 
kurtuluþunu ve bu yolla insanýn kurtuluþunu. Peki 
þimdi muzaffer Versailles Meclisi ne istiyor? Ruhsal 
ve dünyevî çifte boyunduruðun altýnda insanýn 
nihaî alçalýþýný... 
Zaman, kadýnlar ve çocuklar da içlerinde olmak 
üzere on binlerle katliama uðratýlan, eskisinden de 
soylu kahraman Paris halkýnýn tarihte bilinen en 
insanî, en adil, en yüce davayý - tüm dünya 
iþçilerinin kurtuluþunu - savunma zamanýdýr, zaman 
her türden kirli reaksiyon gücünün oluþturduðu 
iðrenç koalisyonun, kafalarýndan icat edebildikleri 
ne kadar iftira varsa boca ettikleri zamandýr, zaman, 
Mazzini'nin, büyük, lekesiz demokrat Mazzini'nin 
proletaryanýn davasýndan dönmesi ve görevinin 
yalnýzca peygamberlik ve din adamlýðý olduðunu 
hatýrlayarak Parislilere karþý bir hakaret furyasýný 
başlattığı zamandır.  
 
 
 
s. 435  
 
 

Kavgaya giren Bakunin bütün enerjisini 
toplamýþtý. Bu makale biter bitmez, ayný 
konuda uzun bir risaleye baþladý, her 
zamanki adetinin tersine bitirdi ve broþür, 
Mazzini'nin Politik Teorisi ve Enternasyonal 
baþlýðýyla Guillaume tarafýndan yýl sonunda 
bastýrýldý. Bu sýrada Mazzini'ye düþman 
birçok Ýtalyan sosyalisti Lokarno'yu ziyaret 
ediyor, bu yeni ve cesur avukatý selâmlýyor 
ve bir saldýrý için yeni planlar yapýyorlardý. 
Kasým 1871'de, Mazziniciler tarafýndan 
örgütlenen bir iþçi kongresi Roma'da 
toplandý. Bakunin, basýlýp delegelere 
daðýtýlan Ýtalyan Dostlarýma Bir Açýklama'yý 
yazdý. Mazzini'nin ilkelerini onaylayan bir 
öneri oylamaya sunulduðunda, üç delege, bu 
ilkelerin "iþçi sýnýfýnýn en hayatî çýkarlarýna 
ve insanlýk davasýna karþý olduðu" 
açýklamasýnda bulundu ve kongreden 
çekildi. Bu üç delegeden biri, Cafiero adlý 
ciddi ve hali vakti yerinde bir gençti. Daha 



geçenlerde Londra'yý ziyaret etmiþ, gelecek 
vadeden bir genç olarak Marx ve Engels 
tarafýndan davaya kazanýlmýþtý. Fakat þimdi 
Bakunin'den etkilenerek onun safýna geçmiþ 
(gerçi onunla hiç yüz yüze gelmemiþti) ve 
ateþli bir taraftarý olmuþtu.

434
 

Böylece Mazzini ve Bakunin arasýnda, 
Ýtalyan iþçi hareketini kontrol altýna almak 
için bir savaþ ilân edilmiþ ve bu andan 
itibaren, Lokarno ile Ýtalyan sol kanat 
sosyalistleri arasýnda sürekli bir mektup 
akýþý baþlamýþtý. Mazziniciler, Herzen'in 
ölümünden sonra yayýmlanan anýlarýndan, 
Bakunin'in 1863 Polonya ayaklanmasýndaki 
rolüyle kibarca alay eden bölümleri iktibas 
edip Ýtalyancada yayýmlayarak bir puan 
kazanmýþ oldular. Fakat, Garibaldi'nin Roma 
Kongresi'nden sonra yaptýðý ve 
Enternasyonal'i "geleceðin güneþi" olarak 
nitelendirdiði coþkulu açýklamasýna daha da 
aðýr saldýrýldý. 1871 Aralýk'ýnda, belli baþlý 
þehirlerdeki yerel Fasci gruplarýnýn 
Bologna'da bir araya gelmeleriyle "Ýþçi 
Fascio"su adlý yeni bir topluluk oluþtu. 
Fascio ile Enternasyonal arasýndaki, hatta 
bu örgütün kendi üyeleriyle iliþkiler 
karanlýkta kalmýþtýr. 1872 Ocak'ýnda, 
yarýlmanýn kefaletini Marx'a yýkmak isteyen 
Bakunin, Ýtalyan arkadaþlarýna 
Enternasyonal'e üye olmalarý, Genel konseyi 
tanýmalarý ve kendi yayýn organlarýnda 
Genel konseye karþý doðrudan polemiðe 
girmekten kaçýnmalarý için ýsrar etti. Fakat 
ilkbaharda, Fascio, hâlâ Genel konseyin ya 
da Jura Federasyonu'nun otoritesini mi 
kabul edelim, yoksa özerk mi kalalým diye 
tartýþýyordu. Ýtalya'da bu örgütsel sorunlar 
ne anlaþýlýyor, ne de deðerlendirilebiliyordu. 
Enternasyonal ile Ýttifak arasýndaki 
farklýlýklar belirgin deðildi ve Ýttifak'ýn gizli 
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programý, yalnýzca Bakunin'i Lokarno'da 
ziyaret ettiklerinde onun tarafýndan örgüte 
alýnan birkaç kiþi tarafýndan biliniyordu. 
Ýtalyan iþçilerinin baðlýlýklarý tümüyle 
kiþiseldi. Mazzini 1872 Mart'ýnda öldüðünde, 
Mihail Bakunin, içlerinden çok azý onu 
gördüðü halde, Ýtalyan proletaryasýnýn ilham 
perisi oldu. Etkisi, Lahey Kongresi'nin 
toplandýðý o yaz doruk noktasýna vardý.

435
 

 
 
s. 436 
 
 
Bakuninistler, Ýtalya'da olduðu gibi 

ispanya'da da Enternasyonal'in 
öncüleriydiler. Ýtalyan Fanelli, Bakunin'in 
önerisiyle, 1868 sonbaharýnda Madrid ve 
Barselona'da Enternasyonal'in ilk þubelerini 
kurmuþtu. Bakunin'in sonradan Fanelli'ye 
yönelttiði, "Enternasyonal'le Ýttifak'ý 
karýþtýrdýðý" ve "Enternasyonal'i Ýttifak'ýn 
programýyla kurduðu" yönündeki eleþtiriler 
mesnetsiz görünmektedir. Bu þubeler 
Ýttifak'ýn þubeleri olarak kurulmuþ olsalar 
bile, Ýttifak, 1869 yazýnda kamusal planda 
varlýðýna son verdiði zaman, bu 
karakterlerini kaybetmiþ ve 
Enternasyonal'in þubelerine dönüþmüþlerdir. 
Aslýnda, Ýspanya'da formel durum, baþka 
yerlerde olduðundan çok daha az bulanýktý. 
1870 Haziran'ýndan itibaren oldukça çoðalan 
Ýspanya þubeleri bir Ýspanyol Federasyonu 
oluþturdular ve bu federasyon  
Enternasyonal'in þubesi olarak kabul edildi. 
Basel Kongresi'ndeki iki Ýspanyol delege, 
Sentinon ve Pellicer, yalnýzca Bakunin 
tarafýndan Ýttifak'ýn Cenevre þubesine üye 
yapýlmakla kalmamýþ, onun gizli Ýttifak'ýnda 
da inisyatif almýþlardýr. Bakunin'i çok az 
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tanýyan ve bu yarý efsanevî örgütü, birçok 
üyesinden daha fazla ciddiye alan bu iki üye, 
Barselona'ya döndüklerinde 
Enternasyonal'in seçilmiþ üyelerinden 
oluþan ve çizgisi Bakunin tarafýndan 
yakýndan izlenen gizli bir Sosyal Demokrat 
Ýttifak kurdular. Bu Barselona grubunun on 
dört üyesi bilinmektedir. Enternasyonal'in 
diðer Ýspanya þubelerinde de Ýttifak'ýn 
benzeri gizli gruplarý var olmuþtur. 1870 ve 
1871 yýllarý boyunca Bakunin, Sentinon, 
Pellicer ve Ýspanya'daki Ýttifak'ýn diðer 
üyeleriyle canlý bir haberleþmeyi sürdürdü 
ve Marx 1872 baþýnda karþý önlemler almaya 
giriþinceye kadar bu durum devam etti.  

 
 

     *          *            * 
 
 
s. 437 
 
 
 
Kitabýn buraya kadar olan bölümlerinde 

"Ýttifak" terimi, bu örgüt bizzat Bakunin'le eþ 
anlama geldiðinden müphem ve muðlak bir 
anlam ifade etmiþtir. Bu yýllar boyunca örgüt 
Bakunin'in kendisinden ibaret gibi 
görünüyordu, þimdi ise 1869 yýlýnda gizli 
olmayan Sosyal-Demokratik Ýttifak 
daðýtýlýyor, Ýttifak'ýn ayakta kalan Cenevre 
þubesi son buluyor ve onun 1864'den beri 
baþkanlýðýný yaptýðý gizli topluluðun ya da 
cidden gizli topluluklarýn varlýðý sona 
eriyordu. Ýttifak'ýn varlýðý ve ona isnat 
edilenler Marx'la bozuþmanýn nihaî dönüm 
noktasýný oluþturduðundan, bu þaþýrtýcý 
örgütle ilgili getirilen böylesi sýký önlemleri 
gözden geçirmek önemlidir.  

 Ýttifak'ýn dahil olduðu olaylardan biri, 
örgütün adýnýn tarihi açýsýndan karýþýklýk 



arzetmektedir. Bakunin, Napoli'de, gizli bir 
Enternasyonal Kardeþlik kurmuþtu. Daha 
sonraki yýllarda zaman zaman yalnýzca bu 
Enternasyonal Kardeþlik'e deðil, fakat daha 
önce kendisi tarafýndan Floransa'da "Ýttifak" 
olarak kurulan Ýtalyan Kardeþlik'ine atýfta 
bulunmuþtur. Fakat ortada, bu terimin o 
zaman kullanýldýðýna iliþkin net bir kanýt 
yoktur. 1867'de Bakunin, çoðunlukla kiþisel 
deðiþiklikler sonucu Kardeþlik'i, 1869 
baþlarýnda formel olarak daðýlýncaya kadar 
varlýðýný devam ettirdiði Ýsviçre'ye taþýdý. Bu 
sýrada Bakunin, 1868 sonbaharýnda Barýþ ve 
Özgürlük Ligi’nden uzaklaþarak 
Enternasyonal çerçevesinde hareket eden 
"Sosyal-Demokrat Ýttifak"ý kurdu. Aslýnda bu 
Ýttifak'ý gizli bir örgüt yapmak istiyordu, 
fakat taraftarlarýnýn ýsrarýyla ona kamusal 
ve açýk bir karakter kazandýrmayý kabul etti. 
Diðerlerinin kararýnýn kabul edilmesine 
raðmen Bakunin, kayýtsýz bir þekilde "İttifak" 
ya da "Kardeþlik" diye göndermede 
bulunduðu gizli bir örgüt içinde en yakýn 
arkadaþlarýný (daha önce alýntý yapýlan 
öyküyü anlatan Perron da dahil) yönetmeye 
devam etti. Bu süreç, eski Enternasyonal 
Kardeþlik 1869 baþýnda ortadan kalkýncaya 
kadar devam etti ve çýkarýlabilecek tek 
sonuç þudur ki, Bakunin’in bu andan 
itibaren bu örgütü arkadaþlarýnýn fikrine 
uyarak laðvettiði, fakat kendi hayalinde var 
olmaya devam eden Ýttifak'a katmýþ 
olduðudur. Açýk Ýttifak, 1869 Temmuz'unda 
Genel konseyin talebi üzerine daðýldý. 
Bundan sonra dünyada "Sosyal Demokrat 
Ýttifak" olarak bilinen tek örgüt, bu ismi hâlâ 
muhafaza eden, ölüm döþeðindeki Cenevre 
þubesidir. Fakat Bakunin, yazýlarýnda ve 
konuþmalarýnda - aralýksýz yaptýðý gibi - 
"Ýttifak"tan söz ettiðinde, onun düþündüðü, 
Cenevre þubesi deðil, hayalindeki gizli 
Ýttifak'týr. Arkadaþlarýný -bazen de 
yabancýlarý- ona katýlmaya davet etmeye 



devam ediyordu, onun için tüzük ve 
programlar hazýrlýyor, Londra'daki 
deneylerinin verdiði azimle, üyeler 
arasýndaki haberleþmeler için kodlar 
daðýtýyordu. Albert Richard'a yolladýðý kod 
birçoklarýndan biriydi. Bakunin'in o andaki 
kaprislerine göre hafifçe deðiþtirilen çok 
sayýda program taslaðý, daha sonrakilere bir 
bilmece olarak kalmýþtýr.  

 
 
s. 438 
 
 
Gizli Ýttifak'ýn varlýðý sorunu Lahey 

Kongresi'ni böldü ve þaþýrttý. Bu sorun, 
çoðu, politik fikirlerinin renginden 
esinlenerek dogmatik yanýtlar vermekten 
memnun sonraki yorumcularý da bölmüþtür. 
Aslýnda bu sorun, kesinlikle olumlu ya da 
kesinlikle olumsuz bir cevap verilebilecek 
cinsten deðildi. Bakunin'in tanýklýðý anlamlý 
þekilde çatýþkýlýydý. Bir keresinde, "ben 
köþemde oturuyorum" demiþti Lokarno'da, 
"ve sakin bir þekilde örümcek aðýmý 
örüyorum." Fakat bu örümcek aðý o kadar 
ince örülmüþtü ki, onu kendisi de 
göremiyordu çoðu zaman. Ýspanyol 
taraftarlarýnýn coþkusunu körüklüyor ve 
onlara, Ýtalya'da "bizim sevgili Ýttifak enine 
boyuna geniþliyor" diyordu. Marx ve Genel 
konseyle tartýþýrken, ayný kendine güvenle, 
gizli Ýttifak'ýn, "onlarýn kendi hayalinin 
dýþýnda asla var olmadýðýný" 
açýklayabiliyordu. Bu son açýklama 
kesinlikle doðru deðildi. Gizli Ýttifak 
Bakunin'in kendisinin ve onun söylediði ve 
yazdýðý her þeyi ciddiye alan arkadaþlarýnýn 
hayalinde var oldu; İspanyol arkadaþlarý da 
bu kategoriye dahil olduklarýndan, 
Ýspanya'da yerel bir örgüt olarak var oldu. 
Bunun dýþýnda herhangi bir yerde objektif 



olarak var olduðunu söyleyebilmek oldukça 
zordur.  

 
 
s. 439 
 
 

Bakunin Mogado'ya (diye yorumluyordu Guillaume, 
Bakunin'in İspanya mektuplarýndan birini yýllar 
sonra) bir Enternasyonal Kardeþ (kendisi deðildi) 
olarak yazýyor ve hayallerini tamamen serbest 
býrakarak, sadece kendi beyninde teorik olarak var 
olan ve sigara dumanlarýna dalýp giderek kurduðu 
bir çeþit rüyada hazza gömülmüþ olarak yarattýðý 

bir örgütü resmediyordu.
436

 
 

Gerçeðe baðlý bir kafasý olan, hayalci 
olmayan ve son derece dürüst bir kiþiliðe 
sahip Guillaume'nin bu konuda söyledikleri 
gerçekten de çok önemlidir. Kamuya açýk 
Ýttifak'ýn hâlâ var olduðu günlerde 
Guillaume La Locke'deki Enternasyonal'in 
içinde "Ýleri Ýnsan" adlý gizli bir grup 
kurmuþtu. 1869'dan 1872'ye kadar 
Bakunin'in en samimi hayranlarýndan ve en 
yakýn mesai arkadaþlarýndan biriydi ve 
bizzat Bakunin de içlerinde olmak üzere 
diðerleri tarafýndan çok kereler var olduðu 
iddia edilen gizli Ýttifak'ýn liderlerinden biri 
olduðuna iliþkin atýflar yapýlmýþtýr. Fakat 
Guillaume, hem Lahey Kongresinde, hem de 
sonrasýnda bu örgütün varlýðýný kesin bir 
þekilde reddetmiþtir. Kendi bakýþ açýsýndan 
haklýdýr. Gizli Ýittifak'ýn kurulduðuna iliþkin 
ortada herhangi bir kayýt yoktur. Üyelerinin 
listesi, üzerinde anlaþmaya varýlmýþ kurallar 
ya da program (Bakunin'in sayýsýz taslaðý 
bütünüyle onun sorumluluðundadýr), 
görevliler, aidat makbuzu ve düzenli 
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toplantýlar yoktur. Bu niteliklerden yoksun 
bir politik birlik sadece bir mittir.

437
 

Kýsacasý, gizli Ýttifak, esas olarak, 
Bakunin'in daha sonraki yýllarýnda epeyce 
gezindiði, var ettiði dünyaya aittir. Fakat 
ona kendi hayalinde verdiði rol neydi? 
Enternasyonal'in içinde bu olmayan örgütü 
pusuya yatýrmaktaki amacý neydi? Bakunin, 
1848'in deneylerinden çýkarttýðý sonucu 
hiçbir zaman unutmamýþtý. Halka yönelik 
ajitasyon var olan düzeni yýkamazdý. Ayný 
zamanda gizli çalýþmayla, zemin altýndan 
oyulmalýydý. Ýþçi sýnýfýnýn dayanýþmasýný 
saðlayarak - Bakunin 1872 ilkbaharýnda 
Ýspanyol taraftarlarýna böyle yazýyordu - 
Enternasyonal, sosyal devrim davasýnda 
sonsuz bir hizmette bulunuyordu. Fakat o, 
"devrime liderlik edebilecek ve onu 
örgütleyebilecek bir örgüt deðil"di. Ýttifak'ýn 
amacý, "Enternasyonal'e devrimci bir örgüt 
saðlamak"tý. Enternasyonal, devrimin 
ordusunu oluþturuyordu. İttifak ise, bu 
ordunun subaylarýný yetiþtiriyordu. 
Bakunin'in kendisi de, bir keresinde 
Postnikov'a söylediði gibi, "Genel Vali"ydi.  

 
 
s. 440 
 
 
Bir bütün olarak Enternasyonal'e ve 

Ýttifak'a verilen bu roller arasýndaki zýtlýk, 
Bakunin'in sürekli eleþtirilmesine yol açan 
tutarsýzlýðý açýklamaktadýr. 
Enternasyonal'de birey için tam bir özgürlük 
talep ediyordu. Marx'ýn despotizmini 
eleþtiriyor ve Genel konseyi, 
"Enternasyonal'i, güçlü bir merkezî otorite 
tarafýndan temsil edilen tek bir resmî fikrin 
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geçerli olduðu bir çeþit devasa devlete 
çevirmek" istemekle suçluyordu. "Birlik, güç 
ve Enternasyonal'in anlamý tepede deðil, 
aþaðýda bulunur, Genel konseyin bir 
hükümete dönüþmesinde deðil, tüm 
þubelerin özerk ve gönüllü federasyonunda 
bulunur" diyordu. Fakat bu ilkeler, üyeleri 
"halk tutkularý fýrtýnasýnda görünmez 
kýlavuzlara benzeyen" seçilmiþ ve gizli 
Ýttifak'ta asgari düzeyde bile 
uygulanmamaktadýr. Devrim, "görünür 
herhangi bir iktidar tarafýndan deðil, 
Ýttifak'ýn tüm üyelerinin kolektif 
diktatörlüðü tarafýndan" yönetilecektir. Bu 
amaç için, Ýttifak'ýn üyeleri, kiþisel 
özgürlüklerini, "kolektif irade, örgüt ve 
aktivitenin önünde bireyin silinmesiyle" 
güçlenen Cizvitliðin (Bakunin bu 
benzetmeye defalarca dönmüþtür) sert 
disiplinine teslim etmeye gönüllü 
olmalýydılar. Bakunin, Enternasyonal için 
olabilecek en gevþek örgütlenmeyi 
önermekle, Ýttifak'ýn saflarýnda mümkün 
olan en sýký disiplini talep etmek arasýnda 
hiçbir uyuþmazlýk görmez. Marx ve Genel 
konseyin de ayný þekilde kendilerini, devrim 
güçleri üzerinde "kolektif diktatörlük" 
yapacak ve genel kurmay fonksiyonlarýný 
yürütecek kalitede görmüþ olabilecekleri hiç 
aklýna gelmemiþ gibidir.

438
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            31. Bölüm 
 
 
 
  Marx Bakunin'e Karþý 
 
 
 
Enternasyonal'de, Fransýz-Prusya 

Savaþýnýn zorladýðý, Marksistlerle 
Bakuninistler arasýndaki ateþkes altý aydan 
fazla sürdü. Mart 1871'de, Cenevre'de 
çatýþma yeniden alevlendi. Bakunin ve 
arkadaþlarýnýn merkezî Cenevre þubesinden 
atýlmalarýný saðlayan Utin, þimdi de Ýttifak'ýn 
Cenevre þubesinin Genel Konsey tarafýndan 
hiçbir zaman düzenli bir þekilde kabul 
edilmediðini açýklayarak onlarý 
Enternasyonal'den de kovmanýn yollarýný 
arýyordu. Sorun Londra'ya yansýtýlýrken, 
Cenevre'de de öfkeli çatýþmalar yaþanýyordu. 
Ýttifak'ý desteklemekte gönülsüz olan, ama 
onun itimatnamesini reddedemeyen Genel 
Konsey, onay vermeden önce üç ay bekledi. 
Bu gecikme, Bakunin'in, Utin'in eyleminin 
Marx tarafýndan kýþkýltýldýðý yolundaki zayýf 
kanýtlara dayanan kuþkularýný 
doðruluyordu. Artýk Ýttifak sorunundan 
daha fazla kaçýnmak mümkün deðildi. Genel 
Konsey Avrupa'daki durumun, 
Enternasyonal'in açýk bir kongresini yapmak 
için henüz yeterince istikrarlý olmadýðýný 
düþünüyordu ve Eylül'de Londra'da 
toplanacak özel bir konferans çaðrýsýnda 
bulunmuþtu.439 

Bakunin, Lokarno'daki köþesinden kritik 
anýn yaklaþmakta olduðunu gördü.  
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Cenevre'deki iðrenç düþmanlarýmýzýn (diye 
yazýyordu ittifak'ýn üyelerine, Aðustos'un baþýnda) 
Almanya'nýn otoriter komünistleriyle iþbirliði 
halinde uzun süredir hazýrladýklarý korkunç fýrtýna, 
yalnýz Ýttifak'ý deðil, tüm Jura Federasyonu’nu 
çökertmekle tehdit etmektedir. Hedef, Ýsviçre'de 
Enternasyonal'in gerçek ruhunu tek baþýna temsil 
eden Federasyonu uluslararasý iþçi topluluðundan 
ihraç etmekten baþka bir þey deðildir. 
 

Temmuz 1871'de, Ýttifak'a iliþkin uzun 
bir tarihsel taslak yazmaya baþladý. Fakat bu 
metin öylesine kapsamlý tasarlanmýþtý ki, 
çalýþmayý 14. sayfada býraktýðý zaman hâlâ 
giriþle cebelleþiyordu ve söz daha Ýttifak'a 
gelmemiþti bile. Bundan sonra, ittifak'ýn 
hikâyesini Basel Kongre'sine kadar getiren, 
Ýttifak'a Rapor baþlýklý bir baþka metne 
baþladý, fakat bu metin de bitmedi ve 
basýlmamýþ olarak kaldý. Bakunin bunlarla 
uðraþýrken meydana gelen bir olay, Cenevre 
İttifak'ýnýn, bir zamanlar onda geri çekilme 
güdüsünü kýþkýrttýðý gibi, ne kadar zayýf ve 
durumunun ne kadar istikrarsýz olduðunu 
gösterdi.440 

 
 
s.442 
 
 
Bakunin, Lokarno'ya taþýnalý yaklaþýk 

iki yýl oluyordu, Cenevre'yi en son 
ziyaretinin üzerinden ise bir yýl geçmiþti. 
İttifak, etkisiz Zhukovski'nin liderliðinde, 
enerjiden yoksun bir avuç üyesiyle gittikçe 
ufalmaktaydý. Kavgaya hevesli deðildiler ve 
herkesi Bakunin'in savaþçý ruhu etrafýnda 
toplanmaya çaðýran yakýnda yapýlacak 
Londra Konferansý haberi, onlarý kedere 
boðmuþtu. 6 Aðustos 1871'de, bu korkmuþ 
devrimciler Cenevre'de sükûnetle toplantýlar 
ve Ýttifak'ý daðýtarak belâyý önceden 
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defetmeye karar verdiler. Bu öneriyi dolaylý 
olarak öðrenen ve ayný gün karara karþý bir 
protesto kaleme alan Bakunin, bu emrivakî 
karþýsýnda öfke içindeydi. Bakunin'in gazabý, 
Genel Konsey korkusundan daha etkili oldu. 
Bu kaçaklar, birkaç Fransýz sýðýnmacýnýn 
iþbirliðini de saðlayarak yeniden toplandýlar 
ve kendilerini çabucak "Sosyal-Devrimci 
Eylem ve Propaganda Þubesi" adlý yeni bir 
þube olarak yeniden yapýlandýrdýlar. Bu 
manevra, olasý her türlü dezavantajý ortaya 
çýkarýyordu. Ýttifak'ýn yalnýzca isim olarak 
ortadan kalkýþý Marksistlerle anlaþmayý 
olanaksýz hale getiriyordu; öte yandan, bu 
yeni þube, Genel konseyden onay alan 
selefinin olanaklarından da yoksundu.441 

 
 
s. 443 
 
 
Bu yüzden, Londra Konferansý, 1871 

Eylül'ünün ortalarında nihayet 
toplandýðýnda, zarlarýn çok iyi hazýrlandýðý 
ortadaydý. Cenevre'yi temsilen Utin ve 
Bakunin'in bir diðer yeminli düþmaný 
gelmiþti. Genel Konseyin kararý önünde 
eðilmeyi ve Romande Federasyonu ismini 
bırakmayı reddeden Jura þubeleri davet 
edilmemiþ, onlar da davalarýný mektup 
yoluyla açýklama yoluna gitmiþlerdi. 
Konferans, Marx ve Engels'in yýlmaz 
rehberliði altýnda, kendisini, Bakuninistlere 
karþý yürütülen kampanyaya adadý. Devrim 
davasýnýn ilerideki olasý geliþmelerine iliþkin 
olarak her türlü politik faaliyette yer alma 
ilkesini yeniden onayladý. "Kendilerini sekter 
isimlerle adlandýran... ya da propaganda 
þubesi, vb. adlar altýnda ayrýlýkçý 
örgütlenmelere giden, Birliðin genel 
amaçlarýndan ayrý özel misyonlar üstlenmiþ 
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gibi yapan" þube ya da bölümleri yasakladý. 
Genel Konseyin, La Chaux-de-Fonds 
azýnlýðýný tanýyan ve Cenevre Komitesi’ni 
Romande Federasyonu olarak meþrulaþtýran 
kararýný onayladý, çoðunluk komitesine, 
eðer Genel Komite tarafýndan tanýnmak 
istiyorsa, "Jura Federasyonu" adýnı almasýný 
emretti. Nihayet, Genel Konseye, Neçayev'in 
faaliyetlerini açýkça reddetme ve bu konu 
üzerinde bir rapor hazýrlama talimatý verdi. 
Bu son kararýn yerine getirilmesi, bu 
konuda gönüllü ve yetkili olan Utin'e teslim 
edildi. Niyetin Bakunin'i gözden düþürmek 
olduðu açýktý, çünkü Neçayev'in kendisi, 
Enternasyonal'de en ufak bir ilgi konusu 
olmamýþtý.442 

Bakuninistler, Londra konferansýnýn 
kendilerine karþý manevralarýna yanýt 
vermek için fazla zaman kaybetmediler. 
Kasým 1871'de, Jura'daki Sonvillier'de bir 
kongre örgütlediler. Bakunin'in hazýr 
bulunmadýðý bu kongrenin itici gücü, 
Guillaume'nin yanýsýra, Juralý iki saat ustasý 
Spichiger ve Schwitzguébel'di. Yeni kurulan 
Cenevre "Propaganda Þubesi", Zhukovski ile 
Fransýz sosyalist hareketinde ön gelen bir 
rol oynadýktan sonra iltica etmiþ bir Fransız 
olan Jules Guesde’yi delege göndermişti. 
Diðer delegelerin hepsi Jura'dandý. 
Kongrenin ilk eylemi, Enternasyonal'in, 
gelecekteki toplantýlarýndan üyelerini ihraç 
etmesine herhangi bir mazeret verme 
ihtimalini ortadan kaldýrmak için Genel 
konseyin kararýný formel olarak kabul etmek 
oldu. Onca husumete yol açan Romande 
Federasyonu adýný býraktý ve Jura 
Federasyonu adýný benimsedi. Fakat Londra 
Konferansýnýn, Enternasyonal'e uygun bir 
organ olduðunu reddetti ve Genel Konsey 
tarafýndan uygulanan tacizkâr, otoriter 
iktidarý suçladý. Bir federal komite seçti. 
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Fakat bu komite, ilân edilen ilkeler uyarýnca, 
haberleþme amacýyla bir merkezî büronun 
fonksiyonlarýný yerine getirmekten öte bir 
fonksiyona sahip olmayacaktý.  

 
 
s. 444 
 
 
Öte yandan kongrenin esas iþi, 

Enternasyonal tarihinde Sonvillier Bildirisi 
diye ünlenen belgeyi kaleme almak oldu. 
Basýlýp, Fransa, Belçika, Ýspanya ve 
Ýtalya'daki tüm þubelere daðýtýlan bu 
bildiride Bakuninistler, Enternasyonal'in 
tam üyeli toplantýsý için acilen çaðrý 
yapýlmasýný talep ediyor ve Genel Konsey 
otokrasisine karþý saldýrýlarýný resmen 
baþlatýyorlardý.  

 
Eðer deneylerle binlerce kez doðrulanmýþ inkâr 
edilmez bir gerçek varsa (diyordu Bildiri) o da 
otoritenin, onu elinde tutanlarý yozlaþtýran bir etki 
yaptýðýdýr... Genel Konsey üyelerinin fonksiyonlarý, 
birkaç bireyin özel mülkiyeti haline gelmiþ 
bulunmaktadýr... Onlar, kendi gözlerinde bir çeþit 
hükümet haline gelmiþlerdir. Bu durumda doðaldýr 
ki, kendi özel fikirleri onlara, Birliðin resmî ve tek 
kabul edilir doktrini olarak görünmekte, öte 
yandan, diðer gruplarýn onlarýnki kadar deðerli 
olan farklý fikirlerinin ifade edilmesi de artýk 
meþruluk taþýmamaktadýr. Onlara göre bu fikirler 
gerçek batýnî fikirlerden ibarettir.  
 

Çözüm, diye devam ediyordu Bildiri, 
Genel konseyin diktatörce iktidarýný ortadan 
kaldýrmak ve onu, Jura Federasyonunun 
federal komitesi gibi "haberleþme ve 
istatistikler için basit bir ofis" durumuna 
getirmektir.443 

Kongre talebine artýk daha fazla 
direnilemeyeceði açýktý. 1869 Eylül'ünden 
beri Enternasyonal'in genel Kongresi 
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yapýlmamýþtý. 1870 yýlýndaki Fransýz-Prusya 
savaþý bir toplantýyý imkânsýz hale getirmiþ 
ve 1871'de Londra'da yapýlan özel konferans, 
kongreye vekalet rolü oynamýþtý. Eylül 
1872'de bütünsel Kongre toplanmalý ve 
Marsistlerle Bakuninistler arasýndaki kavga 
sorunu bir sona kavuþturulmalýydý. Bu ara 
dönem, her iki tarafýndan da kılıçlarını 
bilemesiyle geçecekti. Mayýs'ta, Sonvillier 
Bildirisi'nin þiddetli yanýtý üzerine Genel 
Konsey Les Prétendues Scissions dans 
L'Internationale* baþlýklý bir broþür 
yayýmladý. Bu broþür Marx'ýn kaleminden 
çýkmýþtý ve Marx'ýn en iyi polemiksel tarzýný 
yansýtýyordu. Bakunin bundan, "bizi tehdit 
eden Demokles'in kýlýcý" artýk "bir kýlýçtan, 
Marx'ýn geleneksel silahý olan pislik yýðýnýna 
dönüþtü" diye söz ediyor ve broþürde, 
"Marx'ýn Genel Konsey üzerindeki feci 
dominasyonunun" yeni delillerini görüyordu. 
Bakuninist tarafta ise, vicdanlý Guillaume, 
ilk bölümü daha sonraki Eylül'de 
tamamlanan, anýtsal Mémoire de la 
Fédération Jurassienne'yi*

 yazmaya 
giriþmiþti.444 

 
 
s. 445 
 
 
Gerçi, bu yoðun broþür yarýþından daha 

önemlisi, her iki tarafýn da yaklaþmakta olan 
Kongre'de gerekli oyu saðlama 
giriþimleriydi. Sonvillier Bildirisi, yalnýzca 
italya ve Ýspanya'da deðil, Belçika'da da 
sempatiyle karþýlanmýþtý. Marx, Almanya ve 
Birleþik Devletler’deki, durumu belirsiz ve 
delege yollamaya güçleri yetmeyen þubelere 
baþvurarak, onlardan, kendisine, güvenilir 
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taraftarlarýna daðýtacağı boþ vekâletnameler 
vermelerini istedi. Ne var ki, ulaşılan 
rakkam pek de güven vadetmiyordu. Marx, 
rakibini sadece oylamada yenmeyi deðil, 
gözden düþürmeyi de tasarlıyordu. 
Kongre'de Bakunin'e karþý yürütülecek 
iddia, Marx'ýn büyük çabalarla elde ettiði, 
esas olarak iki delile dayandýrýlacaktý.  

Marx, baþta gelen baþarýyý Ýspanya'da 
elde etti. Enternasyonal içinde Bakunin 
tarafýndan kurulan gizli bir Ýttifak'ýn varlýðý 
kuþkusu üzerine uzun zamandan beri akýl 
yürütüyordu ve bu örgütün gücünün 
farkýndaydý, eðer bu örgüt var ise 
Ýspanya'daydý. Marx'ýn kýzlarýndan biri, Paul 
Lafargue adlý, Küba doðumlu bir Karaib 
Fransýzý ile evlenmiþti. Lafargue gayet güzel 
Ýspanyolca biliyordu ve Ýspanyollarýn arasýna 
girebilirdi. 1871 sonunda Marx onu, bu 
ülkedeki durumu anlamasý ve 
Bakuninistlerin orada yürüttüðü 
kampanyaya karþý durmasý için Ýspanya'ya 
yolladý. Ýsmini Ýspanyolcaya dönüþtürerek 
Pablo Farga adýný kullanan Lafargue burada 
oldukça önemli bir görev yerine getirdi. 
Madrid'de, kendisini, yaklaþmakta olan 
Kongreye delege olarak yollayacak Marksist 
bir Enternasyonal þubesi kurdu ve yalnýzca 
Ýspanyol gizli Ýttifaký’nýn tüzüðünün deðil, 
ayný zamanda Bakunin tarafýndan Ýspanyol 
taraftarlarýndan birine gönderilen 
talimatlarý içeren bir mektubun kopyalarýný 
ele geçirdi. Bu belgeler, Marx'ýn, 
kuþkularýnýn doðruluðuna inanmasý için 
yeterliydi ve artýk Bakunin'e karþý davasýný 
bütünüyle ispat etmesi mümkündü. Temmuz 
1872'de Lafargue'nün İspanya'dan dönmesi 
üzerine, Genel Konsey, gelecek yýlýn 2 
Eylül'ünde, Lahey'de Kongre çaðrýsý yaptý.445 
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Lafargue'nin ele geçirdiði Ýspanya 
belgelerine ek olarak, Marx'ýn 
cephaneliðinde baþka bir silah daha vardý. 
Bakunin'in Kapital'i Rusçaya çevirme 
çabalarýný sona erdirmek üzere Neçayev'in 
Lyubavin'e tehdit dolu bir mektup yolladýðý 
hikâyesi Ýsviçre'deki Rus kolonisine ulaþmýþ 
ve Utin de o zaman, yemeyip içmeyip bunu 
Marx'a yetiþtirmiþti. Artýk karar aný 
yaklaþmaktayken, Marx bu mektubu 
hatýrladý, eðer herhangi bir yolla mektubu 
ele geçirebilirse, bu, Neçayev'le iþbirliði 
yaptýðý kolayca düþünülebilecek olan 
Bakunin'e karþý etkili ve kahredici bir silah 
olacaktý. Marx, Rusya'dan, sadece Danielson 
adlý bir ekonomi öðrencisiyle 
mektuplaþýyordu. 1872 Aðustos'unun 
ortalarýnda Danielson'a mektup yazarak, 
Lyubavin'den suçlanan mektubu ödünç 
almasýný rica etti. Bu, yerine getirilmesi 
oldukça zor görünen bir giriþimdi. Ama 
baþarýlý oldu. Bakunin'in kendisine yaptýðý 
muameleyi unutmayan Lyubavin mektubu 
yolladý ve Marx cebinde bu suçlayýcý belgeler 
olmak üzere rakibinin onun insafına 
kaldýðýnı düşenerek, her zamankinden daha 
güvenli bir þekilde, muzaffer bir havada 
Lahey'in yolunu tuttu.446 

 
 
s. 446 
 
 
Bu olaylar olup biterken, Bakuninistler, 

kendi kamplarýnda meydana gelen bir 
gaftan, Marksistlerin manevra ve 
önlemlerinden daha fazla zarar görmüþlerdi. 
1872 Aðustos'unun baþýnda, 
Enternasyonal'in yirmi þubesi, bir Ýtalyan 
federasyonu oluþturmak amacýyla Rimini'de 
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bir kongre topladýlar. Ýtalyanlar, son 
adamýna kadar anti-Marksistti. Bakunin'e 
sýcak bir selâmlama mesajý gönderdiler ve 
yalnýzca onun onaylayabileceði terimlerle 
Genel Konseyin tiranlýðýný suçladýlar. 
Buraya kadar her þey yolunda görünüyor. 
Fakat, Bakunin için ne þanssýzlýktýr ki, bu 
ateþli Ýtalyanlar kendi güzel sözlerinin 
mantýðýna kapýlarak oldukça ileri gittiler. 
Genel Konseyi otokratik iktidarýndan 
yoksun býrakmak üzere Lahey Kongresinde 
Bakuninistleri desteklemeye karar vermek 
yerine, derhal onunla olan bütün iliþkilerini 
kestiler, Lahey Kongresine delege yollamayý 
da reddettiler ve Ýsviçre'de Jura 
Federasyonu’yla iþbirliði halinde acilen yeni 
bir anti-Marksist Enternasyonal kurulmasý 
yönünde oy kullandýlar. Bu erken karar 
Bakunistleri büyük sýkýntýya soktu. Bu, 
yalnýzca Bakunistleri yaklaþan Kongrede 
saðlam bir oy blokundan yoksun hale 
getirmekle kalmýyor, ayný zamanda 
Marksistlerin, Bakuninistlerin reform 
yapmaya çalýþmayýp, Enternasyonal'i yýkmak 
istedikleri yönündeki her zamanki 
suçlamalarýna büyük bir haklýlýk 
kazandýrýyordu.447 

 
 
s. 447 
 
 
2 Eylül 1872'de Kongre, belirlendiði 

þekilde, Lahey'de, ironik bir vurguyla, 
Concordia* Hall adlı binada toplandý. 
Bakunin, yolculuk yapmak için çok yoksul 
ya da çok halsizdi. Fakat Marx ve Engels, 
durumun önemini takdir ederek, bir 
Enternasyonal Kongresinde ilk ve son olarak 
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hazýr bulunmuþlardý. Kongrenin ilk iþi, 
delegelerin itimatnamelerini onaylamak 
oldu. Bu görevi üstlenen komitenin iþi o 
kadar zor ve çekiþmeliydi ki, tam üç günü 
aldý. Kongrede temsil ile ilgili kurallar ister 
istemez kesinlikten uzak ve esnekti. Farklý 
ülkelerde farklý koþullar söz konusuydu. 
Bazýlarýnda, özellikle Fransa ve Almanya'da 
yasalarýn durumu düzenli bir formasyonu, 
Enternasyonal'in þubelerinin açýkça ilân 
edilmesini önlüyordu. Kongrede bizzat hazýr 
bulunan altmýþ altý delegeden altmýþ 
dördünün delegelikleri kabul edildi. Bu 
delegelerin her biri, Ýtalya ve Rusya hariç, 
Avrupa'nýn önemli ülkelerinden geliyorlardý 
(Utin Cenevre'den ayrýlmýþ ve davayý 
býrakmýþtý). Delegelerden dördü Birleþik 
Devletler, biri de Avusturalya'dandý. 
Almanlarýn tümü ve daha belirsiz olmakla 
birlikte Fransýz grubu da dahil delegelerin 
kýrký, sýký Marksistti. Böylece Genel Konsey, 
çoðunluðu saðlamýþ oluyordu. Geri 
kalanlardan yalnýzca Jura'dan iki delege, 
Guillaume ve Schwitzguébel ve dört 
İspanyol, söylemek uygun olur ki, 
Bakuninisttiler. Ýngiltere, Belçika ve 
Hollanda gruplarý da dahil, azýnlýðýn diðer 
üyeleri Bakunin'in kiþiliðine ya da 
doktrinine öyle pek büyük bir ilgi duyuyor 
deðillerdi. Onlarýn Bakuninistlerle 
paylaþtýklarý tek þey, Marx'ýn otokrasisine 
karþý ayaða kalkmýþ olmaktý. Cenevre 
"Propaganda Þubesi"ni temsilen gelen 
Zhukovski, delegeliði reddedilen iki kiþiden 
biriydi.  

 
 
s. 448 
 
 
Marx, Kongrede saðlam bir çoðunluk 

elde etmiþ olmasýna raðmen durum çok 
güven verici deðildi. Ýtalya ve Ýspanya'da 



devrimci hareket bütünüyle Bakuninistlerin 
eline geçmiþti. Ýsviçre'de Jura Federasyonu 
açýk bir isyan halindeydi ve Utin'in 
çekilmesiyle Marksistler savaþtaki 
sürükleyici ruhlarýný kaybetmiþlerdi. Geçen 
on iki ay içinde muhalefet, Belçika, Hollanda 
ve -hepsinden kötüsü- Genel Konseyin 
bulunduðu ingiltere'ye yayýlmýþtý. Bu 
koþullarda, Marx'ýn üstünlüðü, her geçen 
gün daha istikrarsýz bir hal alýyordu. Politik 
koþullar, Genel Konseyi Fransa ya da 
Almanya'ya taþýmayý önlüyordu; 
Enternasyonal'in kök saldýðý diðer bütün 
Avrupa ülkelerinde Bakuninist etki egemen 
durumdaydý. Marx, hýzla ve uyarý 
yapmaksýzýn kararýný verdi. Kongre, 
muameleleri yürütmek için normalde 
yeterliydi. Kongre, Ýttifak'ýn Enternasyonal'e 
karþý giriþtiði  entrika iddialarýný araþtýrmak 
üzere beþ kiþilik bir komite atadý. 
Proletaryanýn politik eyleminin önemini 
tekrarladý. Bakuninistlerin, Genel Konseyin 
"haberleþme ve istatistikler için bir merkezî 
ofise" dönüþtürülmesi önerisini önemli bir 
çoðunlukla reddetti ve Konseye, isyankâr 
þubelerle ilgili olarak sahip olduðundan bile 
daha büyük bir disiplin uygulamasý için 
daha geniþ iktidar yetkileri ihsan etti. 
Derken, Kongrenin son günü Marx, 
sürprizini ortaya attý. Genel Konseyin 
Londra'dan taþýnmasýný ve New York'a 
yerleþmesini önerdi. Birleþik Devletler'de, 
Bakuninist tehlikeden her halükârda 
yeterince uzak olunacak ve Konsey, 
iktidarsýz olsa bile, en azýndan ortodoks 
kalacaktý. Bu öneri, anti-Marksist saflarda 
olduðu gibi Marksist saflarda da büyük 
karýþýklýða yol açtý. Ters yönde verilen oylar 
nedeniyle karar küçük bir çoðunlukla kabul 
edildi. Altý Bakuninist oy kullanmadý. 
Aslýnda Bakuninistler, bu kararla ne bir þey 
kazanýyor, ne de kaybediyorlardý. Marx, 



Enternasyonal'i öldürmüþ, ama onlardan da 
kurtulmuþtu.448 

Gündemin bundan sonraki maddesi 
İttifak'a yöneltilen suçlamalarla ilgiliydi. Bir 
Alman, üç Fransýz ve bir Belçikalý delegeden 
oluþan komite, bu nazik görevi tarafsýz bir 
þekilde yerine getirdi. Komite, Ýspanya'dan 
alýnan belgeleri sunan Engels'i ve Genel 
Konseyin üyelerinden bazýlarýný dinledi; 
diðer yandan, Guillaume, Schwitzguébel, 
Zhukovski ve dört İspanyolu da dinledi. 
Tanýklýklar çeliþkiliydi ve fazlasýyla karýþýktý. 
Belgelerinden güç alan Engels, Bakunin'in, 
ilkeleri Enternasyonal'inkilere karþý olan 
gizli bir Ýttifak kurduðunu ve bu Ýttifak'ýn 
yalnýzca açýk Ýttifak'ýn daðýtýlmasýndan sonra 
deðil, þu ana kadar da var olmaya devam 
ettiðini ileri sürdü. Guillaume, gizli İttifak'a 
iliþkin tüm bilgileri reddetti. Ýspanyollar 
gizli bir Ýttifak'ýn varlýðýný kabul ettiler, 
ancak kendilerinin artýk onun üyesi 
olmadýðýný açýkladýlar.  

 
 
 
s. 449 
 
 
Problem, davanýn durumu hakkýnda 

daha geniþ bir bilgiye sahip olan ve Lahey 
komitesi üyelerininkinden daha derin bir 
görüþe sahip adamlarla çözülebilirdi. 
Komite’nin - Belçikalý üye muhalefet etmiþti - 
Kongreye sunduðu rapor körce bir naiflik 
içindeydi ve konuya vakýf deðildi. Ýlk iki 
karar ispatlanmaktan uzaktý. Birinci olarak, 
kurallarý Enternasyonal'in kurallarýna 
bütünüyle karşý olan gizli bir Ýttifak'ýn var 
olduðu açýklanýyordu; ikinci olarak, 
kurallarý Enternasyonal'inkilerden farklý 
olan Ýttifak adlý bir topluluðun Bakunin’ce 
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kurulmaya teþebbüs edildiðinden ve belki de 
baþarýyla kurulduðundan söz ediliyordu. Bu 
sonuçlar eksik ve zayýftý. Bu sonuçlarýn en 
güçlü dayanaklarý, komitenin elindeki, 
Lafargue'nün ele geçirdiði belgelerle 
birlikte, Ýspanyollarýn artýk herhangi bir 
gizli örgüte üye olmadýklarýna iliþkin 
beyanlarýydý. Üçüncü sonuç farklý 
karakterdeydi. Bu karar, Komite’nin 
referans verdiði iliþkilerin ötesine geçmiþ 
gibi görünüyordu, çünkü Ýttifak'la iliþkiler 
konusuyla ilgili hiçbir þey söylemiyordu. 
Fakat en azýndan net ve güçlü bir ifadeye 
sahipti. "Bakunin, bir baþkasýnýn servetine 
tamamen ya da kýsmen el koymak amacýyla 
hileli yöntemler kullanmýþ - entrikalar 
çevirme yoluna gitmiþ - ve ayrýca daha önce 
verdiði sözü yerine getirmemek için bizzat 
ya da ajanlarý aracýlýðýyla tehdide 
baþvurmuþtur." Ayrýntý verilmemiþtir, ancak 
ima edilenin Neçayev'in mektubu olduðu 
açýktýr. Varýlan bu sonuçlar temelinde 
Komite, Bakunin'in Enternasyonal'den 
atýlmasý (fakat raporda baþvurulan terimler 
yalnýzca bir taleple sýnýrlýdýr, eyleme 
geçilmesine iliþkin bir tavsiye söz konusu 
deðildir) tavsiyesinde bulunmaktadýr; 
bundan sonraki diðer bir tavsiye ise, 
Guillaume ve Schwitzguébel'in, "hâlâ İttifak 
adlý topluluða dahil olduklarý" gerekçesiyle 
ihraç edilmeleridir - komite varlýðý ileri 
sürülen topluluk hakkýnda "yeterli delil 
olmadýðý"ný da açýklamaktadýr. Ýspanyol 
delegeleri için verilecek kararýn ise 
ertelenmesi tavsiye edilmektedir.  

 
 
s. 450 
 
 
Allahtan ki, bu garip belgenin Arap 

saçýna dönmüþ yumaðýný çözmek o kadar zor 
deðildir. Gerek Guillaume, gerekse Marx, 



birbirlerini doðrulayan, makul açýklamalar 
býrakmýþlardýr. Çarþamba akþamý atanan 
Komite, raporunu Cumartesi akþamý 
Kongreye sunmuþtur. Cumartesi günü 
öðleden sonra, Komite tüm suçlananlarý ve 
Engels de dahil Genel Konseyin birçok 
üyesini dinledikten sonra, Guillaume, raporu 
sonuç olarak imzalayan üç komite üyesiyle 
(biri Komiteden çekilmiþ, beþincisi ise 
muhalefet etmiþtir) karþýlaþmýþtýr. Onlar, 
Guillaume'ye, "ciddi bir sonuca " 
varamadýklarýný söylemiþlerdir. Bu 
rastlaþmayla, ayný akþam raporun sunulmasý 
arasýndaki zamanda, komite son tanýk 
olarak Marx'ý dinledi. Üç ay sonra Marx, 
Danielson'a, Komiteye, Neçayev'in 
Lyubavin'e yazdýðý mektubu "tam bir 
sessizlik ortamýnda ve mektubun yazýldýðý 
kiþinin adýný vermeksizin" okuduðunu ve 
"mektubun görevini yerine getirdi"ðini 
yazýyordu. Açýklama önemliydi. Marx, son 
ana kadar sakladýðý kozunu, bu konu dýþý, 
ama yýkýcý mektuba saklamýþtý. O, 
Bakunin'in politik zeminde suçlanmasýný 
tercih ederdi. Her zamanki taktiklerine 
uygun olarak, geri planda kalmayý ve 
komitenin önüne þahsen çýkmamayý tercih 
ederdi. Fakat Cumartesi gününün öðleden 
sonrasýndaki bu kritik anda, ayný Guillaume 
gibi, komitenin "ciddi bir sonuca 
varmadýðýný" öðrenmiþ olmalýydý; rakibi 
kaçýp kurtulmasýn diye, son kozunu 
oynamaya ve tüm kiþisel aðýrlýðý ile 
kavganýn içine atýlmaya karar vermiþti.  

Bu akýl yürütmeler, ünlü raporu tahlil 
etmeyi kolaylaþtýrmaktadýr. İlk iki madde, 
muhtemelen komite Marx'ý dinlemeden 
kaleme alýnmýþtýr. Bu maddeler, komite 
üyelerinin Cumartesi öðleden sonra 
söyledikleri ciddi sonuçlardan uzaklýðý 
yansýtmaktadýr. Sahtekârlýk ve tehdit 
suçlamalarýný içeren üçüncü madde ise, 
kabul edildiði gibi, Marx'tan esinlenmenin 



ürünüdür. Üçüncü maddeyi takiben 
Bakunin'in ihracýnýn ve birinci maddeyle 
çeliþir bir biçimde Guillaume ve 
Schwitzguébel'in ihracýnýn salýk verilmesi, 
keza Marx'la yapýlan görüþmenin sonucu 
olsa gerektir. Böylece belgenin karýþýk 
karakteri net bir þekilde ortaya çýkmaktadýr. 
Ýlk iki madde, komitenin kendi çalýþmasýnýn, 
raporun geri kalaný ise Marx'ýn etkisinin 
ürünüdür. Raporu alan Kongre, derhal 
oylamaya geçerek büyük bir çoðunlukla 
Bakunin ve Guillaume'nin Enternasyonal'den 
ihraçlarýna karar verdi. Bu infazlar, 
Kongrenin kana susamýþlýðýný tatmin etti ve 
Schwitzguébel'in ihracý çok az bir oy farkýyla 
reddedildi. Kongre - Birinci Enternasyonal'in 
tarihindeki son önemli olay - kapanýþýný ilân 
etti.449 

 
 

    *           *             * 
 
 
s. 451 
 
 
Mihail Bakunin ve Karl Marx'ın adlarý ve 

doktrinleri, ondokuzuncu yüzyýlýn bundan 
sonraki döneminde devrimci hareketin 
gruplaþmalarýndaki rakip baþ rol 
oyuncularýydý. Bu gruplaþmalar çoðunlukla 
benzer etkiler altýnda geliþti. Her ikisi de 
Hegel temeline dayanýyordu. Her ikisi de 
devrimi pozitif ve negatif, tutuculuk ve 
geliþmecilik arasýndaki Hegelci antitezin 
ürünü olarak düþünüyordu. Her ikisi de bir 
sonrakinin bir öncekini yýkmasý yoluyla yeni 
bir düzenin sentez halinde vücut bulacaðýna 
inanýyordu. Bu anlamda Marx, Bakunin'in þu 
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sözünün altýna kesinlikle imzanýný atabilirdi: 
"yýkma güdüsü, ayný zamanda yaratýcý bir 
güdüdür." Zamanýn politik zorunluluklarý (ve 
belki kendi mizaçlarý da) her ikisini de, 
yýkmayý, programlarýnýn en önüne 
yerleþtirmeye sevk etti.  

Gerçi bu noktada, Hegel'i 
yorumlayýþlarýnda yollarý ayrýldý. Genç 
Hegelcilerle ayný yolda ilerleyen Marx, tam 
anlamýyla materyalist oldu, geliþmenin itici 
gücünü, sýnýf çatýþmasýnda ve sýnýfsal 
ekonomik çýkarlarýn çatýþmasýnda gördü. 
Bakunin, Almanya'da Reaksiyon adlý ünlü 
makalesinde, Straus ve Feuerbach'tan 
öðretmenleri olarak söz etti. Fakat ayný 
makalede, tarihi, "özgür, kaçýnýlmaz olarak 
özgür bir ruhun geliþmesi" diye 
tanýmlayarak pür Hegelci tarzý 
savunmuþtur. Özünde bir Hegelci idealist 
olarak kalmýþ ve Genç Hegelcilerden, aþýrý 
idealist ve bireyci Max Stirner’den 
etkilendiðinden daha az etkilenmiþtir. 
Bakunin'in övgüsünü yaptýðý mutlak 
özgürlük, yalnýz Marx'ýn özgürlüðünden 
deðil (Marx'ta özgürlüðün anlamý, bir sýnýfýn 
üyelerinin diðer sýnýfýn üyelerinden 
özgürleþmesi deðil, bir sýnýfýn diðer bir 
sýnýftan özgürleþmesidir), ayný zamanda Batý 
liberallerinin özgürlüðünden de (Mill'in 
klasik açýklamasýyla, özgürlük özel bir 
dikkatle burjuvaziye baðlanmýþtýr) tamamen 
farklý bir karakterdedir. Bakunin'in 
özgürlük düþüncesi aþýrý bireycilik analiziyle 
son bulur. Bu, o romantik doktrinin mantýkî 
sonucudur. Bu, aþýrýlýktan çekinmeyen ve 
doðasýný bireysel özdayatmacýlýðýn dýþa 
vurumunda bulan bir mizaçla uyuþan bir 
sonuçtur. Bakunin, teoride, özgürlüðün en 
fanatik savunucusu ve yaþamýnda da olduðu 
gibi, en bütünsel bireyciydi.450 
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s. 452 
 
 
Bireycilik, Bakunin'in sosyal ve politik 

sisteminin ve Marx'a karþý muhalefetinin özü 
olarak kaldý. Düþüncesi, 1867'den sonra 
önemli deðiþikliklere uðradýktan sonra bile 
kusursuz bir tutarlýlýkta deðildi. Bir 
paragrafta, özgür iradeyi reddediyor, 
kötülük ve erdemin, "doða ve toplumun 
birleþik eyleminin mutlak ürünü olduðunu" 
(gerçi "doða" sözcüðünün buradaki sunuluþu 
bu makaleye özgü gibidir) söylüyordu. 
Genellikle, onun, Rousseau'nun, insan, 
sosyal ve politik otoriteler tarafýndan baþtan 
çýkarýlmadýkça doða olarak erdemlidir 
hipotezini kabul ettiði söylenir. Daha ilkel 
insan, bu ideale daha yakýndýr. Modern 
dünyada en ilkel güçler, proletarya ve 
köylülüktür. Bu "saðlam, barbar unsurlar" 
toplumun kurtarýcýsý rolünü üstlenmiþlerdir. 
Þu da önemlidir ki, o, en sýcak umutlarýný, 
bu sýnýflarýn daha az uygarlaşmýþ Avrupalý 
üyelerine, Rus köylülüðüne baðlamýþtýr. 
Marx gibi Bakunin de devrimin þiddetle 
geleceðine inanýyordu. Fakat Marx, örgütlü 
devrime, eðitilmiþ ve disipline olmuþ sýnýf 
bilinçli proletaryanýn liderlik edeceðine 
inanýrken, Bakunin inancýný bir köylü 
ayaklanmasýna ya da þehir ayaktakýmýnýn 
kendiliðinden, öfkeli bir baþkaldýrýsýna 
baðlamýþtý.  

 
İşte o zaman Fransa'yý anarþi kurtaracaktýr (diye 
yazýyordu 1870 sonbaharýnda). Kýrlarda ve 
þehirlerde kitlesel anarþi zincirlerinden boþansýn, 
düþmanlarýný olduðu gibi Prusya'yý da yýkýp 
mahveden yuvarlanan bir çýð gibi devleþsin. 
 

O (özellikle Neçayev'le birlikte olduðu 
dönemde) "kötücül tutkulardan, sosyalist 
tutkulardan" ve hedefe varmak için her þeyin 



mubah olduðundan söz etmekten hoþlanýrdý. 
Fakat eðer haklý çýkma çabasý içindeyse, 
kafasýnda bulunan, yýkmanýn ayný zamanda 
yaratýcýlýk olduðu, "kötücül tutkunun" 
özünde iyicil olduðu gibi daha mantýkî 
düþünceleri ileri sürebilirdi. Onun hedefi, bir 
gözlemcinin belirttiði gibi, "temeldeki öfkeyi 
ayaða kaldýrmak"tý. Kendisi son derece 
kibar, nazik bir insandý ve olaðanüstü bir 
çabayla kendinden bile koptuðu anlar vardý. 
Devrimciler, demiþti bir keresinde 
Postnikov'a, "kan dökmek istemezler, eðer 
yayýnlarýnda kan dökmekten söz ediyorlarsa, 
bunu sadece monarþiyi korkutmak, teslim 
olmaya zorlamak için yaparlar."451 

 
 
 
s. 453 
 
 
Onun Devlete düþmanlýðý, doðrudan 

bireyin insanî doðasýna inançtan geliyordu. 
"Otoritenin tüm uygulamalarý alçaltýcýdýr ve 
otoriteye her boyun eðiþ, aþaðýlanmadýr" 
demiþtir.  "Her devlet, her teoloji gibi, 
insanýn temel olarak kötü ve günahkâr 
olduðunu farzettiðinden" devleti, "insanlýðýn 
en berbat, en sinik ve en bütünsel inkârý" 
olarak görür. Bu onun bireyciliðinin 
temelidir ki, Marx'ýn komünizmiyle ayný 
sonuca çýkar. Marx teoride (o da Bakunin 
gibi Fransýz ütopyacý sosyalist okulundan 
geçtiði için) Devletin bir gün ortadan 
kalkacaðýna inanýr. Fakat Bakunin, Devletin 
ilgasýnýn Marx'ýn sisteminde hayatî bir rol 
oynamadýðýný farketmekte haklýdýr. Marx, 
Devlet makinesini ele geçirmek istiyordu, 
yoksa yýkmak deðil. Marx'ýn politikasý, 
bireyi "yukardan" - devlet aracýlýðýyla, 
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Bakunin ise tek gerçek kurtuluþun 
"aþaðýdan" geleceðini düþünüyordu - 
"kurtarmak"tý. Bakunin kurtuluþu yýkým ve 
daðýlmada ararken, Marx'ýn düzenli iþleyen 
aklý bunu yaz ortasý çýlgýnlýðý olarak 
görmektedir. Marx disiplin ve bütünleþme 
ararken, bunlar Bakunin'e özgürlükle hiçbir 
ilgisi olmayan þeyler olarak görünür. 
Bakunin'e göre özgürlük, "Devletin yüksek 
koruyucu eylemiyle" getirilemez. O, Marx'ýn 
ideal toplumunu, bir keresinde Weitling'in 
de kullandýðý þu sözlerle tanýmlar: "yüksek 
maddî hedefleri izleyen ve hayatýn ruhsal 
yaný hakkýnda hiçbir þey bilmeyen, hep 
birlikte zora dayanarak sevkedilen bir 
hayvan sürüsü."452 

Bakunin’in Devleti bütünüyle 
reddetmesinin doðal sonucu, devrimi 
gerçekleþtirecek bir araç olarak politik 
eylemi reddetmesidir. 1848 baþarýsýzlýðý onu 
devrimin politik deðil, toplumsal olmasý 
gerektiðine ikna etmiþtir. Hem Marksistler, 
hem de Bakuninistler yeni bir toplumsal 
düzen isterler. Fakat yöntem konusunda 
temelden ayrýlýrlar.  

 
 
s. 454 
 
 

Komünistler (diye yazýyordu Bakunin son yýllarýnda) 
devrimin, iþçi sýnýfýnýn, özellikle þehir 
proletaryasýnýn politik gücünün örgütlenmesi ve 
geliþmesiyle baþarýlabileceðini hayal ederler... Diðer 
yandan, devrimci sosyalistler... bu hedefe yalnýzca 
þehirlerin ve kýrlarýn proleter kitlelerinin politik 
olmayan, sosyal ve bu yüzden de anti-politik 
gücünün örgütlenmesi ve geliþmesiyle 
ulaþýlabileceðini düþünürler.  
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Kesinlikle belirtilmelidir ki, politik 
kurumlarý yýkmada politik araçlarý 
kullanmanın elbette hiçbir mantığı yoktur; 
öte yandan, bu konuda Bakunin, başka 
konularda da olduğu gibi, kusursuz bir 
tutarlılık içinde değildir. 1868'de, bir 
Fransýz gazetesi için yazdýðý bir mektupta 
politikaya katýlmaktan çekinen Fransýz 
sosyalistlerine, kolayca politik korkaklýkla 
yorumlanabilecek biçimde saldýrmaktadýr; 
Gambuzzi ve Fanelli de dahil, Ýtalyan 
taraftarlarýndan en yakýn bazýlarý Ýtalya 
parlamentosunun üyeleri olmuþlardýr. Fakat 
kendi pratiðinde ve kendi içsel düþüncesinde 
Bakunin hiçbir zaman yalpalamamýþtýr. 
Proudhan'la birlikte o da tüm hükümet 
sistemlerinin kötü olduðuna ve yýkýlýncaya 
kadar boykot edilmeleri gerektiðine 
inanmýþtýr. 1848'den itibaren burjuva 
demokrasisi onun tarafýndan özellikle aforoz 
edilmiþtir.453 

Gerçi aþýrý bireyciliðin birden çok yüzü 
vardý. Bir yönüyle bütünsel bir anarþizme 
varýyorsa, diðer yönüyle de bireyci 
mutlakçýlýða iþaret ediyordu. Bireyciliðin 
filozofu Stirner sonunda bir anarþist olarak 
deðil, bir solipsist* olarak öldü. Bakunin'in 
Peter ve Paul Kalebentinde, önce Çara, sonra 
da Muravyev'e devrimci diktatörlük önerdiði 
zaman içine gömüldüðü fantastik rüyalarýn 
geçmiþte kalmýþ sapmalarýný ortadan 
kaldýrmak yeterli deðildi. Bakunin'in inatçý 
ve zorba karakterine temsili hükümet ne 
kadar aykýrý düþüyorsa, mutlak diktatörlük 
de o kadar uygun düþüyordu. Bir halk 
liderinin oynayacaðý rolü oynama yönündeki 
her türlü hedeften feragat ederken 
gerçekten de samimidir.  

 

                                        
453 Guillaume, Internationale, ii. 161; Materiali, 
ed. Polonsky, iii. 145.  
* Tekbenci, ç.n. 



Bana diyorsun ki (diye yazýyordu Albert Richard'a) 
sosyalizmin Garibaldi'si olamaz mýyým? Garibaldi 
olmak ve böyle bir grotesk rol oynamak umurumda 
deðil. Arkadaþým, öleceðim ve beni kurtlar yiyecek, 
fakat idealimizin zafere ulaþmasýný istiyorum. Benim 
istediðim, insan kitlelerinin tüm otoritelerden ve 
þimdinin ve geleceðin tüm kahramanlarýndan 
kendilerini gerçekten kurtarmalarýdýr.  
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Fakat Ýttifak’la ilgili tasarýmlarýnda 
olduðu gibi bu ideallerde de ayný karýþýklýk 
söz konusudur. Bakunin, "insan kitleleri" 
için aþýrý anarþizme sürüklenip bireysel 
özgürlüðü övmektedir. Devrimci parti için 
"bireyin mutlak siliniþini, gönüllülüðü, 
kolektif örgütlülük ve eylemi" arzu 
etmektedir ve teoride olmasa da pratikte 
kendini devrimci partinin diktatörlüðüne 
adamaktadýr. Marx, bir noktaya doðru bir 
þekilde dikkat çekerek, "onun kafasýnda 
anarþi her halükârda yalnýzca tek bir fikir 
olarak yer etmiþtir, o da birinci rolün 
kendisine verilmesidir" diye yazabilmiþtir. 
1869 baþýnda Enternasyonal Kardeþlik'teki 
baþkaldýrý, açýkça onun diktatörce 
yöntemlerince teşvik edilmiştir. Bakunin'in 
sistemindeki temel uyumsuzluk, evrensel bir 
sevgi rejimini, sýnýf nefretiyle yaratacaðýný 
umut eden Marx'ýn temel uyumsuzluğuyla 
kýyaslanabilir. Bakunin, dünyada anarþizmin 
kurucularýndan biri olarak bilinir. Ama, 
onun seçilmiþ ve sýký bir þekilde 
örgütlenmiþ, yalnýz ortak fikirlerde bir araya 
gelinen deðil, ayný zamanda mutlak devrimci 
diktatörlüðe kesin bir þekilde boyun eðilen 
bir devrimci parti fikrinin ilk mucidi olduðu 
pek az hatýrlanýr.454 

                                        
454 Materiali, ed. Polonsky, iii. 259-60; Marx-
Engels, Sochineniya, xxiv. 241.  



Ne Mihail Bakunin, ne de Karl Marx, 
ölümlerinden sonra devrimci prensiplerini 
dünya çapýnda pratiðe uygulama isteðinde 
olan herhangi bir enternasyonal örgüt 
býrakmýþlardýr. Lahey Kongresinden sonra 
ana yapýdan bölünen muhalif  
"Enternasyonaller" de, beþ yýldan fazla 
yaþayamamýþtır. Þu ya da bu ölçüde örgütlü, 
ama hiçbir yerde güçlü olmayan Marksist ya 
da Bakuninist gruplar, Büyük Britanya hariç 
Avrupa'nýn bütün önemli ülkelerinde var 
olmaya devam etmiþlerdir. Bu durum, 
gelecekteki devrimcilerin, Marksistlerin mi, 
yoksa Bakuninistlerin mi bayraklarýný 
yükseltecekleri konusundaki kehanetleri 
kýþkýrtmýþtýr. Fakat Marx, rakibine karþý 
müthiþ bir avantajdan yararlandý. o, 
takipçilerine net ve dogmatik bir yapýsal 
doktrin býrakmýþtý. Aslýnda büyük eserini 
bitirememiþti. Fakat kendisi hayattayken 
basýlan birinci cilt, öðretisinin en gerekli 
bölümünü içeriyordu ve o, Engels gibi, 
kendisinden geriye kalan iki cildin notlarýna 
edebî þeklini verecek yetenekli bir editöre 
sahipti. Bakunin'in öðretisi, bir çoðu özel 
durumlar ve amaçlar için planlanmýþ, çoðu 
bitmemiþ ve hemen hemen hepsi nihaî bir 
revizyonla (eðer Bakunin her þeyi gözden 
geçirmiþse) ortadan kaldýrýlmasý gereken 
tutarsýzlýklar ve belirsizlikler içeren bir seri 
makale, deneme ve broþürden oluþuyordu. 
Bakunin'in talihsizliði, çaðdaþlarý üzerindeki 
etkisinin, konuþmaya ve kiþisel iliþkiye 
dayanan ender rastlanan bir yetenekle 
sağlanmış olmasıdır. Onu yaþamýnda tanýmýþ 
olanlarý her zaman etkilemiþ olan o müthiþ 
gücü gelecek kuþaklara aktarmak elbette 
mümkün deðildi.  
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 Bakunin'in tarihteki etkisi 
Marx'ýnkinden kýyaslanmayacak ölçüde 
zayýftýr ve kesin bir deðerlendirmesini 
yapmak zordur. Rusya'daki devrimci 
çevrelerde Bakunin'in adý saygýyla anýlýr. 
Ancak sosyalist harekette Marksist sosyal 
demokratlarla bölünen Sosyal-Devrimciler 
Bakuninist deðildirler. Ruhça kesinlikle 
Bakunin'e Marx'tan daha yakýndýrlar. 
Kahramanca güdülere felsefî teoriden daha 
fazla önem verir, devrimin seçilmiþ kararlý 
komplocular kesimi tarafýndan 
gerçekleþtirileceðine inanýrlar. Fakat 
anarþizm akidesini kabul etmezler, monarka 
ve bakanlarýna - Bakunin bunu 
önermemiþtir - suikast yapýlmasý gerektiðini 
savunurlar. En ünlü temsilcileri Tolstoy ve 
Kropotkin olan Rus teorik anarþistler okulu, 
anarþizmi, Bakunin'i irkiltecek bir doktrin 
olan direnmeme doktrini ile birleþtirme 
eðilimindedir. Bakunin'in düşüncesi, 
etkisinin diðer Avrupa ülkelerine göre daha 
sürekli olduðu kanýtlanmýþ olan Ýspanya'da 
en etkili ve en þiddetli devrimci akide olarak 
yerini almýþ ve 1936'da patlak veren Ýspanya 
Ýç Savaþý arifesinde bile iþçi hareketinin en 
güçlü kanadýnýn kabul gören doktrini 
olmuþtur. Ýtalya'da, Bakunin'in ölümünden 
yýllar sonra da, iþçi hareketi anarþizmle 
derin bir alýþveriþ içinde olmaya devam 
etmiþtir. Fakat Ýtalyan devrimci teorisindeki 
bireyci gelenek anarþizmde deðil, devrimci 
diktatörlükte son bulmuþtur. Eðer Bakunin 
Ýtalya tarihinde yer alacaksa, Faþizmin bir 
veçhesinin karanlýkta kalmýþ atalarýndan 
biri olarak yer alacaktýr. Zeki bir politika 
teorisyeni, Bakunin'in Sibirya'da Muravyev'e 
hamlettiði "akýlcý" ama "demirden" 
diktatörlükle, Faþist Devlet arasýndaki tuhaf 
çekimi izleyebilir ve Karl Marx ile Mihail 
Bakunin arasýndaki mücadelenin en son 
tarihi ifadesini, modern proletarya ile Faþist 



diktatörlükler arasýnda bulduðunu ileri 
sürebilir.  
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Gerçi  Birinci Enternasyonal'i bölen 

tartýþma, devrimin iki rakip teorisi 
arasýndaki tartýþmadan çok daha evrensel 
bir konuyu temsil ediyordu. Bu, insan 
ruhunun karþýt ve bütünleyici tezahürleri 
arasýndaki zýtlýktý. Marx, insana, devlet 
adamý ve yöneticinin gözleriyle bakýyordu. 
Onun iþi bireyle deðil, kitleyle idi. Devrimci 
teori ve pratiðe, o zamana kadar hükümetin 
yetkisinde olan düzen, yöntem ve otoriteyi 
getiriyor, böylece devrimci Devletin temeline 
disiplini koyuyordu. Bakunin ise, bir hayalci 
ve bir peygamberdi. Kitleyle deðil, bireyle, 
kurumlarla deðil, ahlâkla ilgiliydi. Yaþamý, 
somut bir sonuç elde etme açýsýndan kýsýrdý. 
"Onun tüm hayatý" diyordu arkadaþý 
Vyrubov, "Sisyphus'un rolünü oynamakla, 
sürekli olarak sonuçta omuzlarýna çöküp 
zerresi kalmayan politik ve toplumsal 
devrimler hazýrlamakla geçmiþtir." Yine de 
Bakunin'in karakter ve amacýnýn baþarý 
idealine yabancýlýðý dikkate alýndýðýnda 
baþarýsýz olduðunu söylemek zordur. Bir 
keresinde Reichel ona, tüm planlarýný 
gerçekleþtirmeyi baþarsa ve her þeyi hayal 
ettiði gibi yaratsa ne yapardý diye 
sormuþtur. "O zaman" diye cevap vermiþtir 
Bakunin, "derhal her þeyi yýkýp alt üst 
etmeye ve yeniden yapmaya baþlardým." 
Bakunin, özgürlük ruhunun, tarihteki en 
tam tesessüs etmiþ halidir - o özgürlük ki, ne 
aþýrý serbestlik, ne de kapris onun 
dýþýndadýr, insan kurumlarýna hoþgörü 
göstermez, gerçekleþtirilmemiþ ve 
gerçekleþtirilemeyecek bir ideal olarak kalýr, 
ama insanlýðýn en yüksek arzularýnýn ve 



dýþavurumlarýnýn zarurî bir parçasý olarak 
hemen hemen evrensel olarak hissedilir.455 
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            VI. Kitap 
 
 
                                      
     Son Yýllar 
 
 

"Tek bir teselli var: ölümün yakýnlýðý. Çan 
çalmaya  baþladý - çan kulesinden çýkmanýn 
zamanýdýr." 

                                                                                    
BAKUNÝN'den OGAREV'e 

                                                                                    
(11 Kasým 1874)      
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        32. Bölüm 
                                        

455 Vyrubov, Vestnik Europy (Þubat 1913), ss. 48-9; 
El, Severnyi Vestnik (Nisan 1898), s. 179.  



  
 
      Son Projeler  
 
 
 
Bakunin'in bireysel yaþam öyküsü 1871 

yazýnda, malî koþullarýnýn bir an için gözle 
görülür biçimde iyileþmesiyle aynı zamana 
rastlayarak baþ aþaðý gitmeye baþlar. 
İyileþme kýsa sürdü. Yeterli para olmamasý 
nedeniyle Kýrbaçlý Alman Ýmparatorluðu'nun 
ikinci bölümü basýlamadý. Ekim 1871'de, 
günlükteki, yýlýn ilk aylarýnda görülen 
umutsuz ruh hali yeniden ortaya 
çýkmaktadýr. 25 Ekim tarihli sayfanýn 
giriþinde "alýþ veriþ için son on frank verildi" 
sözleri yer almaktadýr. "Gelen hiçbir þey yok. 
Ne yapacaðýz? Elde kalan 3 frank 35 
santim." 14 Kasým'da aile iki gün et yemeði 
yemedi ve kýsa süre sonra mum ve yakacak 
odun da bitti. Þurasý açýktý ki, o günlerde 
Bakunin'in kafasýný, Marx'ýn büyük bir hýrsla 
ona atfettiði, Enternasyal'in dayanýþmasýna 
karþý entrikalar çevirmektense bu tür þeyler 
çok daha fazla meþgul etmekteydi.  

Diðer ev içi sýkýntýlar da kendilerini kýsa 
sürede gösterdiler. 1 Kasým 1871'de, 
Antonia, hayatta kalan tek erkek kardeþinin 
Krasnoyarsk'taki ölümünü haber alınca, 
kocasýnýn günlüðe yazdýðýna göre, "yarý 
yarýya kafayý oynattý." Ebeveynlerinin ve kýz 
kardeþinin saðlýðý konusunda mantýk dýþý 
bir korkuya kapýlmýþtý ve kocasý "son kalan 
25 frank"ý Krasnoyarsk'a telgraf çekmek için 
harcadý. Þimdi Antonia’nın acýsý, dokuz yýllýk 
ayrýlýktan sonra, uzaktaki evini ve ailesinin 
hayatta kalan bireylerini yeniden ziyaret 
etme gibi dayanýlmaz bir arzuya  
dönüþmüþtü. O kýþ, plan ve hazýrlýklarla 
geçti. 1863 yýlý baþýnda Londra'ya gelmek 



üzere Premukhino'dan ayrýldýðýnda Rusya'ya 
yeniden girmek istemeyeceðine söz vermesi 
gerekmiþti. Fakat þimdi Rus Hükümeti onun 
Rusya'ya yolculuk yapmasýnýn önündeki 
yasaðý kaldýrmýþtý ve bu, belki artýk 
Bakunin'in de ciddi bir tehlikeyle karþý 
karþýya olmadýðýný düþündüren bir gönül 
rahatlýðýna yol açmýþtý. 1872 yýlý 
Haziran'ýnýn son günü, Antonia, iki 
çocuðuyla birlikte, Rusya'ya gitmek üzere 
Lokarno'dan ayrýldý. Bakunin, onlara, 3 
Temmuz'da son kez uðurlayacaðý Basel'e 
kadar refakat etti. Günlüðüne, þu kýsa ve 
duygulu notu yazmýþtýr:  

 
3'ü. Ayrýlýk; Ne kadar zaman için? Bir yýl mý? 
Ebediyen mi? Antonia sabah 8.45'de Frankfurt'a 
doðru yola çýktý (bilet, Cassel tarikiyle Berlin'e).  
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Ailesinden yoksun kalan yaþlý adam, 
Lokarno'nun yalnýzlýðýna dönmeye 
dayanamazdý. Birkaç ay Zürih’te kaldý, bu 
göl kenti, otuz yýl önce Herwegh'le birlikte 
Ýsviçre'ye geldiðinde onun ilk dinlenme yeri 
olmuþtu. Gerçi Zürih'i seçmesi duygusal 
anýlardan deðil, kýsaca açýklanabilecek 
sebeplerden kaynaklanýyordu.456 

1870 yazýnda Neçayev'le çatýþma ve 
heybetli albay Postnikov'un altý ay sonra 
Rusya'ya dönmesi, Bakunin'in ülkesiyle olan 
baðlarýnýn tamamen kopmasýna neden 
olmuþtu. Ýsviçre'deki Rus arkadaþlarý, elden 
ayaktan kesilmiþ Ogarev ve tembel, yavaþ 
akýllý Zhukovski, o kadar uzun zamandýr 
sürgündeydiler ki, çaðdaþ Rusya hakkýnda 
hiçbir bilgileri yoktu. Ogerev'i Lyon 
yenilgisinden beri görmüyordu. Devrimci 

                                        
456 Guillaume, Internationale, ii. 228-30, 301; 
Pisma Bakunina, ed. Dragomanov, s. 325.  



kuþaðýn en gençlerinden biri olup Bakunin'i 
geçen sonbahar ziyaret eden Zaitsev, sayýyý 
pek kabartmamaktadýr. Bunlarýn hepsi 
geçmiþe aitti. Öyle görünüyordu ki, 
Bakunin, kendi ülkesinden ve dilinden 
insanlarla bir daha asla aktif politik iliþki 
kuramayacaktý. Fakat, hemen hemen bütün 
umutlarýn söndüðü bir anda Rusyalý yeni bir 
gençlik grubu hayatýna girdi ve 1872 
yazýnda, yaklaþýk iki yýllýk bir aradan sonra, 
onu bir kere daha Rus devrimci entrikalar 
alanýna sürükledi.  

Bu yenilerin en önemlisi ve Bakunin'in 
kalbinde Neçayev'den kalan boþluðu 
doldurur gibi görüneni,  ilk kez Cenevre'de, 
Neçayev olayýnýn son günlerinde tanýştýðý 
enerjik bir gençti. Gerçek adý Mihail 
Sazhin'di.  Fakat Amerika'da bulunmuþtu ve 
devrimci arkadaþlarýnca tanýndýðý Armond 
Ross takma adýný almýþtý. Ross, artık enerjisi 
tükenmekte olan Bakunin üzerinde tuhaf bir 
büyülenme yaratan domine etme ihtirasýna 
ve kararlý bir karaktere sahipti. Gizliliðin 
baþtan çýkarýcý örtüsü Ross'un tüm 
hareketlerini içine alýyordu. Gizemli 
misyonlar için aylarca ortadan yok oluyor, 
sonra aniden ve önceden haber vermeksizin 
Londra'dan, (Komün sýrasýnda bulunduðu) 
Paris'ten, Balkanlardan ya da hatta bir 
keresinde bizzat Rusya'dan çýkageliyordu. 
1871-2 kederli kýþý boyunca Bakunin'in en 
düzenli yazýþtýðý ve küçük borçlar aldýðý kiþi 
oydu. Bundan sonraki iki buçuk yýl boyunca, 
Bakunin'in yaþamýndaki en güçlü kiþi olarak 
kaldý.457 
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Fakat Bakunin'in Rusya faaliyetlerini 
yeniden baþlatan itki bir baþka yerden geldi. 
1871 yazýnda, katýldýklarý politik gösteriler 
yüzünden Petersburg Üniversitesi'nden 
atýlmýþ Holstein ve Oelsnitz adlý iki genç týp 
öðrencisi, öðrenimlerine devam etmek üzere 
Zürih'e gelmiþlerdi. Mart 1872'de, Holstein, 
Lokarno'ya geldi ve ünlü devrimci savaþçýyý 
ziyaret etti. Takip eden ay, Oelsnitz, bir 
zamanlar Neçayev'le birlikte çalýþmýþ, Peter 
ve Paul kalebentindeki cezasýný yeni 
tamamlamýþ Ralli adlý genç bir öðrenciyle 
birlikte, Holstein'e katýlmak üzere, gölün 
aþaðý tarafýndaki, birkaç saatte gidilen 
komþu Arona kasabasýna geldi. Oelsnitz ve 
Ralli, Bakunin tarafýndan, Holstein 
aracýlýðýyla, ýsrarla kendisini ziyaret 
etmelerini isteyen davetler almýþlardý. 
Bakunin'in günlüðü, onlarýn 22 Nisan 1872 
günü geldiklerini kaydetmektedir.458  

Bakunin yalnýzdý, Antonia ve çocuklar, 
Mentona'ya, Mroczkowskileri ziyarete 
gitmiþlerdi. Yalnýzlýðý, gelenleri daha da 
büyük bir iþtiyakla karþýlamasýna yol açtý. 
Yaklaþýk iki hafta boyunca, genç Rus üçlüsü 
evin sürekli konuklarý oldular. Baþlangýçta 
küçük bir engel ortaya çýktý. Ralli, 
masumane, Neçayev'le arkadaþlýðýndan söz 
etti. Bakunin kýzgýn bir þekilde, Neçayev'le 
arkadaþlýðýyla kendisiyle arkadaþlýðý 
arasýnda bir seçim yapmasý gerektiðini, 
çünkü bu ikisinin hiçbir þekilde 
uzlaþtýrýlamayacaðýný söyledi. Ralli, kendi 
anlatýmýna göre, yöntemlerini onaylamadýðý 
Neçayev'le yeni bir þeyler yapmak 
konusunda özel bir isteðe sahip deðildi. 
Fakat Bakunin'in ültimatomundan alýnmýþtý, 
ertesi gün Lokarno'yu terk edeceðini yüksek 
sesle duyurduktan sonra yatmaya gitti. Ne 
var ki, ertesi sabah, henüz yataktan 
kalkmamýþken, "heybetli bedeni" Holstein ve 
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Oelsnitz tarafýndan yanlardan desteklenen 
Bakunin, Ralli'nin odasýna geldi, barýþ 
yapýldý, can sýkýcý Neçayev sorunu 
muhtemelen çözümsüzlüðe býrakýldý. Tek 
engel böylece ortadan kaldýrýlmýþ oluyordu 
ve Bakunin, üç ziyaretçisini "yeni kurulan 
Bakuninist anarþist gruba" kaydetti. 
Bakunin, bir kez daha yarý yarýya unutulmuþ 
hazlarý tattý. Bir program ve tüzük kaleme 
aldý, bunlarý kendisine hayran dinleyicilerine 
okudu. Konuklar en sonunda oradan 
ayrýlmalarý gerektiðini söyleyince, son 
akþamı bundan sonra birbirleriyle 
sürdürecekleri mektuplaþmalarda 
kullanacaklarý gizli kodlarý saptamaya 
harcadılar. Bu "yeni kurulmuþ grubun" 
Ýttifak'la ya da Enternasyonal'le iliþkilerinin 
ne olacaðý gibi yararsýz bir soruyu sormak 
bile gereksizdir. Ralli'nin, onlarýn, Bakunin 
tarafýndan "Enternasyonal Kardeþlik 
topluluðuna ait" olarak görüldüklerine ve 
"yoldaþýmýz Ross'un aradaki baðlantýlarý 
kurma görevini yerine getireceðine" iliþkin 
açýklamalarýný da çok anlamlý bulmak 
mümkün deðildir.  

 
 
 
s. 464 
 
 
Ralli, Holstein ve Oelsnitz daha yeni 

gitmiþlerdi ki, Zürih'ten, devrimci bir Sýrp 
olan, Hvracanin adlý bir baþka beklenmedik 
ziyaretçi daha geldi. Bakunin, 1848'den beri, 
Türkiye Slavlarýnýn kurtuluþu konusunda 
ciddi bir þekilde düþünmemiþti. Fakat böyle 
büyüleyici bir yabancýyý büyük bir istekle 
dinlemiþ, devrimci davada yer alan, baský 
gören Slav kardeþlerini örgütleme kadim 
rüyasý kafasýnda bir kere daha canlanmýþtý. 
Sýrplar, kafasýnda, doðal olarak daha az uzak 
anýlarý arasýnda yer etmiþ olan Polonyalýlarý 



harekete geçirdi. Lokarno'ya Polonyalý bir 
ziyaretçinin geldiðine iliþkin bir kayýt yok. 
Fakat 8 Haziran 1872 tarihinde, Bakunin 
günlüðüne, bir "Polonya programý" 
hazýrladýðýný yazmýþ. Bakunin'in anýlarýnýn 
derinliklerinden çýkýp gelen geçmiþin ruhu, 
çöküþ yýllarýna aldatýcý bir umut ýþýðý 
serpmiþti. Bu tür hedeflerin izi ancak 
Zürih'te sürülebilirdi. Artýk Antonia da onu 
belirsiz bir zaman için terk ettiðine göre 
oraya çekilecekti.459 

 
 

        *        *           * 
 
 
s. 465 
 
 
Yetmiþlerin baþlarýnda, Rusya 

üniversitelerindeki devrimci ve radikallere 
uygulanan zulüm doruk noktasýna ulaþtý ve 
yüzlerce Rus öðrenci, kadýn, erkek yurt 
dýþýna kaçtý. O dönem, üniversitesi çok 
ünlenen ve Cenevre'yle yarýþta onu geçen 
Zürih bu genç mültecilerin sýðýnma cenneti 
oldu. Üniversitenin yakýnýndaki Oberstrasse, 
âdeta "Rusya'nýn bir köþesi"ydi ve orada, 
diðer dillerden çok Rusça iþitilirdi. 
Bakunin'in pitoresk figürü, çevresi kýrmýzý 
þeritli, geniþ kenarlý hasýr þapkasýyla, yazýn 
bastýrmasýyla kýsa sürede o çevrelerde 
tanýndý. Genç vatandaþlarýnýn oluþturduðu 
bu topluluk ona oldukça sempatiyle yaklaþtý. 
Her yerde devrim umudunun arzuyla dile 
getirildiðini iþitti ve bütün bu atmosfer onun 
en tutkulu umutlarýný harekete geçirdi. 
Bakunin, hiçbir zaman, Herzen gibi bu 
yükselen kuþaðý hakir görüp reddetmemiþti. 
Bu genç devrimcileri, kendi çalkantýlý 
gençliðindeki yoldaþlarýn deðerli ardýllarý 

                                        
459 Steklov, M. A. Bakunin, iv. 206-7.  



olarak selâmlamýþ, onlar tarafýndan, büyük 
bir istekle, kendilerine örnek olan bir yol 
gösterici olarak kabul edilmiþtir. Zürih'e 
geliþinden kýsa süre sonra, bir kýsým 
taraftarýyla birlikte, züðürt öðrencilerin 
uðrak yeri olan bir pansiyona öðle yemeğine 
geldi. O sýrada orada bulunan genç bir Rus 
kýzý, bize, Bakunin'i sarýp sarmalayan o 
kahraman-savaþçý havasýný canlý bir þekilde 
tasvir eden satýrlar býrakmýþtýr: 

 
Kapý ardýna kadar açýldý ve devasa gövdesiyle Mihail 
Alexandroviç Bakunin girdi içeriye. Bir anda tam 
bir sessizlik oldu. Tüm gözler gayriihtiyarî onun 
üzerine çevrilmiþti. Bütün dikkatleri üzerine 
çekmek onun için öyle alýþýlmýþ bir þey olmuþtu ki, 
bu ýsrarlý bakýþlardan en ufak bir þekilde sýkýlmadý 
ve rahat adýmlarla sandalyesine doðru ilerledi. 
Orada bulunan herkesin dikkati onun üzerindeydi, 
kimse, peþinden gelmekte olan, Fransýz, Ýspanyol, 
Rus ve Sýrplardan oluþan maiyetinin farkýnda bile 
deðildi... 
 
Birinden bir diðerine dönüyor, en ufak bir çekinme 
hissetmeksizin bir bakmýþsýnýz Almanca, bir 
bakmýþsýnýz Ýtalyanca, Fransýzca, Ýspanyolca 
konuþuyordu. Ancak yine de en uzun konuþtuðu dil 
Rusçaydý... Bugün formunda olmalýydý, Moskova'da, 
Belinski'yle geçen gençlik günlerini anlatýyordu. 
Herkes onun sade, zarif anlatýmýný dinliyordu. 
Yalnýz onun masasýnda deðil, diðer masalarda da 
aðýrbaþlý, saygýlý bir sessizlik vardý. Bizim masada 
oturanlar da sessiz kaldýlar, içlerinden sýkýlmýþlardý 
ama aðýzlarýný açmaya cesaret edemediler.  
 

Yemeðini bitiren Bakunin, bu anýlarýn 
yazarýna dönerek sigara içip içemeyeceðini 
sordu. Modasý geçmiþ bu nezaket jesti, 
topluluðun daha modern üyelerini þok etti. 
Bakunin, oradaki hanımlardan birini þarap 
içtiði için kýnayarak bu þaþkýnlýðý daha da 
ileri noktaya götürdü. Bir kadýný içki ya da 
sigara içerken görmeye tahammül 
edemeyeceðini söyledi. Bu genç aydýnlar, söz 
konusu kiþi Bakunin - bunlar Premukhino 
geleneðinin son uyumsuz kalýntýlarýydý – 



olmasaydı, böyle bir şeyi katiyen hoş 
karşılamazlardı.460 

 
 
 
s. 466 
 
 
Bakunin, belki de hiçbir zaman böylesi 

büyük bir prestij ve hayranlýkla 
karþýlaþmamýþtý. Ancak, planladýðý tantanalý 
projelerin hiçbiri gerçekleþmedi. Zürih'te 
kalýþýnýn ilk aþamasýnda Sýrp Hvracanin'le 
birlikte oturdu. Zürih'e varýþýndan üç gün 
sonra günlüðüne, "Slav þubesinin 
kurulduðunu" yazýyordu. Üç yýl önce, 
Neçayev'in büyük günlerinde, Cenevre'de, 
Bulgar devrimcilerinden bir heyeti kabul 
etmiþti. 1870'de, Karavelov adlý bir Bulgar, 
Lokarno'daki ziyaretçileri arasýndaydý. Ne 
var ki, Bulgarlar yeni bir þube olarak ortaya 
çýkmamýþ ve Zürih'te Sýrp'larýn en büyük 
grubu da Marksist olup uzaklaþmýþtı. 
Giriþim tek yanlý olarak Bakunin'den geldi. 
Bulgar þubesinin programý tamamen onun 
elinden çýkmýþtý. Ralli, "az çok bilinçli 
üyelerin" sayýsýný tahmini olarak altý ya da 
yedi kiþi diye vermektedir, muhtemelen bu 
küçük sayýnýn içinde kendisi, Oelsnitz ve 
Holstein de bulunmaktadýr. Bakunin bile bu 
þube hakkýndaki ilüzyonlarýný uzun süre 
sürdürememiþtir. 
Slavlar arasýndaki çalýþmalarýmýz için (diye 
yazýyordu þubenin kuruluþundan kýsa süre sonra 
Ralli'ye) çekirdek görevi yapacak bir Slav þubemiz 
olmalý ve Zürih'te elimizin altýnda en iyi malzemeyi 
hazýr tutmak zorundayýz. 

Bakunin'in kurduðu birçok örgütte 
görüldüðü gibi, Slav þubesi, onun iyimser 
hayallerinin dýþýnda bir hayatiyet 
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gösteremedi. Bakunin'in varlýðý ortadan 
çekilir çekilmez, hiçbir iz býrakmadan sönüp 
gitti.461 

Bakunin'in Polonyalýlarla iliþkileri, farklý 
bir nedenden, ayný þekilde baþarýsýz 
olmuþtur. Zürih'te sekreterliðini Adolf 
Stempkowski adlý bir tabela ressamınýn 
yaptýðý, oldukça aktif bir Polonyalý sosyal 
Demokrat topluluðu bulunmaktaydý. 
Bakunin, bu topluluðu, Jura 
Federasyonu'nun ve Enternasyonal'in bir 
þubesine dönüþtürmenin muazzam bir fikir 
olduðunu düþündü ve bu topluluk için 
Bakuninist çizgide yeni bir program kaleme 
aldý. Tabii ki, kendisinin de yazarlarý 
arasýnda yer aldýðý bir Polonya gazetesi 
çýkarýlmasýný da teþvik etti. Hatta gazete için 
yazdığı makaleye, kayýtsýzca hoþ bir jest 
yaparak, "Ne istiyorsanýz onu haykýrýn" 
baþlýðýný koydu, yazýya 1847 ve 1863'ün 
büyük günlerinde deðer verilen bir tarzla 
girdi: 

 
 
s. 467 
 
 

Aristokratik Polonya, bir daha iflah olmaz bir 
þekilde yýkýlýp gidiyor. Köylü, iþçi, halk Polonyasý bu 
ölümden doðacak... Fakat o, asillerin 
ayaklanmasýyla deðil, bir köylü devrimiyle, tüm 
emekçi kitlelerin bir genel baþkaldýrýsýyla 
kurtulabilir. 

 

Ne yazýk ki, 1847'de Polonya ile ilk 
iliþkilerini kýsýrlaþtýran ve 1863 Polonya 
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ayaklanmasýndaki çabalarýný zehirleyen o 
ayný kalýtsal zorluklar temel tarihi 
gerçeklerin amansýz inatçýlýðýyla 
tekrarlandý. Ayný Paris'teki ya da 
Londra'daki ve Stockholm'dekiler gibi 
Zürih'teki Polonyalýlar da "aristokratik 
Polonya'yý" gömmek ya da Polonya'nýn 
kurtuluþunda sýnýf refahýnýn kurallarýný 
uygulamak niyetinde deðillerdi. Bakunin, 
Polonya'nýn, Ukrayna, Beyaz Rusya ve 
Litvanya üzerindeki "tarihi haklarýný" 
reddedince ve "Polonya'nýn yalnýzca, halkýn 
kendisini Polonyalý olarak kabul ettiði ve 
Polonyalý olmayý istediði yerde var 
olduðunu" açýklayýnca, Polonyalılar protesto 
zamanýnýn geldiðini düþündüler. Yeni gazete 
yayýmlandý, ama ne Bakunin'in makalesini 
ne de programýný yayýmladý. Bakunin ve üç 
naibi, bu topluluktan çekilmekle kalmadýlar, 
fakat gazeteye katký olsun diye verdikleri 60 
franký da geri istediler, böylece bu iliþki de 
karþýlýklý þikayetlerle son buldu. Bakunin 
üçüncü ve son kez þu dersi öðrendi ki, 
Polonya milliyetçiliði ile dünya devriminin 
yakýn dost olmalarý öyle kolay iþ deðildi. 
Polonya sorunu, ayný Türkiye Slavlarýnýn 
sorunu gibi, ebediyen kafasýndan silinip 
gitti.462 

1872 Aðustos'unun ortasýnda, Zürih Slav 
kolonisinin hayatý dramatik bir olayla 
noktalandý. Ýki yýldýr hakkýnda herhangi bir 
þey duyulmayan Neçayev, Ýsviçre polisi 
tarafýndan Zürih’te ele geçirilip tutuklandý. 
Rus Hükümeti hesabýna çalýþan Polonyalı 
Stekpkowski'nin ihanetine uðramýþtý. Üç ay 
sonra Bakunin, Ogarev'e, Neçayev'in Zürih'te 
olduðunu kendisinin de öðrendiðini ve onu, 
bir aracý vasýtasýyla polisin izini bulduðu 
konusunda uyardýðýndan söz etti. Neçayev, 
kibirle, "Bakuninistlerin kendisini Zürih'ten 
uzaklaþtýrmaya çalýþtýklarýnı" söyleyerek 
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uyarýyý dikkate almadý ve kendisini ihbar 
edenin cennetinde polis gelip onu alýncaya 
kadar kaldý. Tutuklama sýrasýnda Bakunin, 
Lahey Kongresi için delegelerini seçmek için 
Jura Federasyonu'nun konferansýnýn 
toplandýðý ve onlarýn talimatlarýný yazacaðý 
Chaux-de-Fonds'a gitmek üzere yola 
çýkmýþtý. Bern'de yolculuðuna ara verdi, o 
sýrada Federal Meclis üyesi olan Gustov 
Vogt'dan, Neçayev'in iade edilmesini 
önlemesini rica etti. Giriþim baþarýsýzlýkla 
sonuçlandý. Daha iki yýl öncesinden Ýsviçre 
otoriteleri Neçayev'in politik sýðýnmacý deðil, 
bir suçlu olduðunu kafalarýna 
yerleþtirmiþlerdi, Ekim sonunda onu 
Rusya'ya teslim ettiler. Neçayev’in, 
Bakunin'in bir zamanlar acýsýný çektiklerine 
benzer kaderi, yaþlý adamýn yüreðine 
dokunmuþtu.  

 
 
s. 468 
 
 

Hiç kimse (diye yazýyordu Ogarev'e) onun yaptýðý 
kadar, kasýtlý olarak yaptýðý kadar bana zarar 
vermemiþtir, yine de onun için üzgünüm. Az 
rastlanýr enerjiye sahip bir insandý ve senle birlikte 
onu ilk tanýdýðýmýzda, içinde  yoksul, mazlum 
halkýmýz için bir sevgi ateþi yanýyordu, çaðlar 
boyunca ezilen halk için gerçek bir acý çekiyordu... 
Evet mahvolup gitti. 

 

Neçayev, Petersburg'daki yargýlanmasý 
sýrasýnda boyun eðmez bir meydan okuma 
tavrý takýndý ve on yýl sonra Peter ve Paul 
kalebentinde öldü.463 

Neçayev'in kaderi hâlâ tam olarak belli 
olmamýþken, Zürih'e Lahey Kongresi'nin 
kararlarý ulaþtý. Bu kararlar hiç de 
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beklenmedik þeyler deðildi. Fakat Bakunin'le 
Guillaume'nin atýlmalarý, Ýttifak'ýn 
suçlanmasý bazý dramatik karþý darbeler 
indirme talebini doðurmuþtu ve Bakuninist 
güçler Zürih'te toplanmaya baþladýlar. 
Rimini Kongresi'nden bazý Ýtalyanlar zaten 
oradaydý ve 11 Eylül 1872 günü Lahey 
Kongre'sinde bulunmuþ dört anarþist delege 
de geldi. Tartýþmalar, bundan sonraki üç 
gün boyunca sürdü. Bakunin, býkýp 
usanmadan, günlüðüne bir diðer "gizli 
enternasyonal örgütün" kurulduðunu, tabii 
ki kendisinin kaleme aldýðý tüzüðünün 
belirlendiðini yazdý. Fakat kamuya açýk 
olarak, 15 Eylül'de, Jura'daki Saint-Imier'de, 
Guillaume ile Schwitzguébel'in de hazýr 
bulunduklarý bir kongre toplanacaktý. 

 
 
s.469 
 
 
Kongre, belirlenen zamanda toplandý. 

Toplantýda, Zürih'ten, Bakunin'in yanýsýra 
beþ Ýtalyan, dört Ýspanyol vardý. Diðer 
delegeler, Jura'dan Guillaume ile 
Schwitzguébel ve biri, anlaþýlmaz bir þekilde, 
Enternasyonal'in iki Amerikan þubesini 
temsil etmek üzere üç Fransýz mülteciydi. 
Delegeler oy birliði ile Lahey Kongresinin 
kararlarýný reddettiler ve Enternasyonal'in 
özgür birliklerinin federasyonu olarak 
yapýlandılar; kendilerini, Genel Konsey gibi 
bürokratik bir örgüt olarak deðil, "dostluk, 
dayanýþma ve karþýlýklý savunma temelinde 
bir pakt" olarak tanýmladýlar. "Tüm politik 
iktidarlarýn yýkýlmasýnýn proletaryanýn ilk 
görevi olduðunu" cesaretle belirtip bu temel 
ilkeleri ayrýntýlarý ile açýklayan bir dizi 
kararý kabul ettiler. Böylece muhalif anarþist 
Enternasyonal güzelce ve gerçekten 
kurulmuþ oldu. Bu kararlarda Bakunin'in 
etkisi açýk bir þekilde görülmektedir. Fakat 



herhangi bir tartýþma söz konusu deðildi, 
alýnan kararlar formel ve esinden yoksundu. 
Ýkinci akþam her þey bitmiþti. Ziyaretçiler 
grup grup Zürih'e giderken, Ýtalyan ve 
Ýspanyollar da ülkelerine döndüler.464 

Fakat yýllarca kendisine karþý yürütülen 
kiþisel saldýrýlarla iyice duyarlý hale gelmiþ 
Bakunin için Lahey Kongresi'yle hesap 
kapanmış deðildi. Baþka insanlarýn 
mülkiyeti üzerine hile çevirdiðine iliþkin 
suçlama yanýtsýz býrakýlamazdý. Saint-
Imier'den Zürih'e dönünce Rus arkadaþlarýný 
topladý ve onurunu korumak için bir 
protesto açýklamasý kaleme almalarýna 
yardýmcý oldu. Açýklama, Sibirya'dan 
döndüðünden beri kendisine karþý 
sistematik bir þekilde sürdürülen uzun 
erimli "Marksist iftira" kampanyasýný 
hatýrlatýyordu. Bu kampanyanýn son 
suçlamasýnýn doruk noktasını oluþturduðu 
açýktý. Ýmza sahipleri, Bakunin'e karþý ileri 
sürülen yeni suçlalamanýn ayrýntýlarýný, 
Neçayev'in içinde bulunduðu "talihsiz 
durumdan" dolayý tartýþma olanaðýndan 
yoksundular. Fakat inanýyorlardý ki, her 
dürüst insan, "böylesine çirkin bir entrika ve 
en temel adalet ilkelerinin böylesine 
pervasýzca ihmal edilmesi karþýsýnda" 
tiksinecekti; öte yandan Rusya'da, "Bakunin 
son derece saygý gören bir insandý ve 
iftiraya uðradýðý gayet iyi bilinmekteydi." Bu 
açýklama, Ralli, Oelsnitz, Holstein ve Zürih'te 
yaþayan diðer Ruslar, Smirnov ile Lozan'dan 
özellikle bu amaçla gelmiþ Ross tarafýndan 
imzalandý. Sonra Ogarev, Dzerov ve 
Zaitsev'in imzalamalarý için Cenevre'ye 
gönderildi ve 4 Ekim 1872'de, Lahey 
Kongresinin kararlarýný yayýmlayan, 
Brüksel'deki Liberté gazetesine ulaþtýrýldý. 
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Keza, Jura Federasyonu'nun aylýk 
Bülten'inde de yayýmlandý.465  

 
 
 
s. 470 
 
 
Ne var ki, Bakunin'in kendini aklama 

tutkusu tatmin olmamýþtý. "Marx, Utin ve 
onlarýn Alman-Yahudi ortaklarý" tarafýndan 
yürütülen iftira kampanyasýnda, onun 
Bahmetiyev fonuna el attýðý defalarca ileri 
sürülmüþtü. Marx, Engels'e, belki de 
inanarak, Bakunin'e, Herzen'in servetinden, 
"yýlda 25.000 franka varan propaganda fonu" 
saðlandýðýný yazmýþtýr. Bakunin, Ogarev'in, 
Bahmetiyev fonunu Neçayev'e teslim ettiði, 
Bakunin'in elinde bu fondan hiçbir þey 
bulunmadýðý, hatta bu fon Neçayev'e teslim 
edilirken kendisinin orada olmadýðý yönünde 
bir açýklama kaleme aldý ve Ogarev'den bunu 
tanýklarýn huzurunda imzalamasýný istedi. 
Son nokta, kesinlikle gerçek dýþýydý. Ama 
Bakunin, haklý bir öfkeye kapýldýðý zamanlar 
belleði pek iyi çalýþmazdý, Ogarev de artýk 
sorumlu bir kiþi olarak görülemezdi. 
Bakunin'in el yazýsýyla kaleme alýnmýþ ve 
Ogarev tarafýndan imzalanmýþ açýklama 
taslaðý Ogarev'in evraklarý arasýnda kaldý. 
Baþka bir imzalý nüshanýn Bakunin'e 
gönderilip gönderilmediðine, eðer 
gönderildiyse herhangi bir þekilde kullanýlýp 
kullanýlmadýðýna iliþkin hiçbir bilgi yoktur.  

Rus dostlarýn protestosu, Bakunin'in 
Zürih konukluðunun son kamusal eylemiydi. 
Bir hafta sonra, kýþ için Lokarno’ya döndü. 
Bir politik kampanyacý olarak yaþamak için 
çok yaþlý ve yorgundu, Lokarno, Zürih'ten 
daha sakin, sýcak ve ucuzdu. O sýrada 
kendisi bunun farkýnda olmasa da, Ýtalyan 
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sýnýrýndaki bu küçük göl þehrine çekilmek, 
politik alandan kesinlikle emekliye ayrýlmak 
anlamýna geliyordu. Marksist Enternasyonal 
ölmüþtü. Saint-Imier Kongresi'nden çýkan 
alternatif örgüt ölü doðmuþtu. Son Polonya 
deneyimi bir fiyaskodan da beterdi. Onun 
"Slav þubesi" resmen bir komediydi. Bir 
yýldan fazla bir zamandýr pes etmemiþ ve 
devrim davasý için yürütülen hararetli 
faaliyetlerde hazýr bulunmak için mücadele 
etmiþti. Fakat bu son yýl ona acý ve 
beyhudelikten baþka bir þey getirmemiþti.466 

 
 

           *         *          * 
 
 
s. 471 
 
 
Ekim 1872'den Eylül 1873'e kadar, 

Bakunin, Lokarno'da olaysýz bir hayat 
yaþadý, önce Alberto del Gallo'yla birlikte 
kaldý, sonra, Zaitsev ve ailesi Lokarno'ya 
taþýnýnca, onlarýn kiraladýðý bir evin alt 
katýnda, Kamçýlý-Alman Ýmparatorluðu 
eserinin ikinci bölümünü yeniden ele aldý, 
sonra yine býraktý. Ýspanyol ve Ýtalyan 
taraftarlarla muazzam boyutta bir 
mektuplaþma içindeydi ve Ýtalyanlar onu 
sürekli ziyaret ediyorlardý. Fakat ilgisi hâlâ, 
esas olarak Rusya'ya iliþkin geliþmelerde 
yoðunlaþmýþtý, Zürih’teki yaverlerinin 
giriþtikleri iþleri Lokarno'dan yönlendirmeye 
devam ediyordu. Tanýnmýþ Rus mültecisi 
Peter Lavrov þehre geldiðinde, Bakunin'in 
oradan ayrýlmasýnýn üzerinden çok zaman 
geçmemiþti. Lavrov, ellili yaþlarýnda bir 
matematik profesörüydü. 1867 yýlýnda, 
teklikeli bir radikal olarak Petersburg'dan 
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sürgüne gönderilmiþ, üç yýl sonra yurt 
dýþýna kaçýp Paris'e yerleþmiþti. Lavrov, 
devrimci olmaktan çok, bir liberaldi. 
Fikirleri, Herzen'inkiler gibi, köklü bir 
eklektisizm içindeydi ve aþýrýlýða karþýydý. 
Onda, Herzen'in edebi dehasý yoktu. Fakat 
baþta gelen tutkusu bir yayýncý olarak 
Herzen'i taklit etmek ve Rus aydýnlanma 
fikrinin organý olan Kolokol gibi baþarýlý 
olacak bir gazete çýkarmaktý. 1870 yazýnda, 
Mihail kýsa bir an için kendi hesabýna 
Kolokol’u yeniden canlandýrmayý hayal 
ettiðinde, Lavrov'un bu giriþime katýlmasý 
üzerine baþarýsýzlýkla sonuçlanan bir 
görüþmesi olmuþtu. Zürih'in, geniþ ve politik 
bakýmdan aktif  bir Rus kolonisine barýnak 
olduðunu öðrenen Lavrov, 1872 Kasým'ýnda 
zemini yoklamak için þehre geldi.  

 
 
s. 472 
 
 
Lavrov, geldikten kýsa süre sonra, bu 

sýrada Zürih'te bulunan tüm genç Ruslarýn 
dudaklarýnda Mihail Bakunin'in adý 
olduðunu farketti. Düzenliliðe alýþýk 
içgüdüleri anarþizmin herhangi bir izini 
taþýmaktan uzaktý. Fakat bir zamanlar, 
yeterince radikal bulmayanlarýn itirazlarý 
doðrultusunda programýný yeniden yazmýþtý. 
Þimdi de Zürih'teki sözü geçer 
Bakuninistlerle bir uzlaþmaya girmemesi 
için hiçbir sebep yoktu. Görüþmelerin 
ayrýntýlarýný, Ross, Ralli ve Lavrov'un 
birbiriyle çeliþen raporlarýndan çözüp 
çýkarmak mümkün deðildir. Zürih'le 
Lokarno arasýnda telgraflar gidip geldi ve 
Aralýk'ta Ross, Lavrov'la iþbirliði temalarýný 
tartýþmak üzere Bakunin'i ziyaret etti. 
Gazetenin politikasý üzerine yazýlacaklarda 
iki taraf da uzlaþmaya hazýrdý. Fakat 
gazetenin yönetimi gibi daha can alýcý bir 



sorunda bir türlü anlaþmaya varýlamýyordu. 
Lavrov,  ortak deðil, yardýmcý ve dergiye 
yazý yazacak birilerini arýyordu. Ross, 
Bakunin'in desteði karþýlýðýnda, yazý 
kurulunda bir yer talep etti. Bu noktada 
uzlaþma söz konusu bile deðildi. 19 Aralýk 
1872'de, Bakunin, günlüðüne, memnuniyetle 
þöyle yazýyordu: "Ross'dan iyi haber: 
Lavrov'la kopulmuþ."467 

Bu hayal kýrýklýðýna raðmen Lavrov 
gazetesini çýkarmayý baþardý, gazetenin ilk 
sayýsý 1873 Nisan'ýnda çýktý ve Zürih'teki 
genç Ruslar, Bakuninistler ve Lavrovistler 
olarak iki rakip fraksiyona bölündüler. 
Kavga, Rus kitaplarý kütüphanesinin 
sahipliði konusunda yoðunlaþtý. Bakunin, 
savaþýn kaderini tutkulu bir ilgiyle 
Lokarno'dan izliyordu ve 1873 Þubat'ýnda 
Ralli'ye yazdýðý bir mektupta Lavrovist 
partinin esas olarak Yahudilerden, 
Asyalýlardan, casuslardan ve "böylesi 
kuþkulu kiþilerden" oluþtuðunu ima 
ediyordu. Bakunin, eskiden beri Lavrov'un 
bir budala olduðunu düþünürdü, þimdi ise 
onu hýnzýrýn biri olarak görüyordu. 
Nisan'da, Sokolov adlý, öfkeli ve ayyaþ genç 
Bakuninist, bir zamanlar Bakunin'in 
taraftarý olan, ama þimdi Lavrov'un 
sekreterliðini yapan Smirnov'la yumruk 
yumruða geldi. Bir kamusal skandal patlak 
verdi. Zürih'teki Rus kolonisinin çoðunluðu 
Smirnov'un yanýnda saf tuttu ve azýlý 
Bakuninistlerin kantondan çýkarýlmasý için 
otorilere sözlü olarak baþvuruldu. Ross 
tarafýndan derhal Zürih'e çaðýrýlan Bakunin, 
Smirnov'un evinde kalan Lavrov'u ziyaret 
etti. Orada bulunmayan Ross'a göre, 
Lavrov'un gazetesine katýlmayan 
Bakuninistlerle ilgili olarak birbirlerine 
serzeniþte bulundular ve Bakunin, Lavrov'un 
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kafasýndaki "esneklikle" alay etti. Muhalif 
fraksiyonlarýn sözde liderleri arasýndaki 
toplantý, rekabeti geçici olarak yatýþtýrmýþ 
gibiydi. Fakat bu yatýþma, Lavrov ve 
Bakunin gibi, birbirine bu kadar antipatiyle 
yaklaþan bu iki kiþi arasýnda dostça 
duygular yaratamadý. Lavrov'un kendinden 
memnun bilim adamlýðý, muhtemelen 
Bakunin'in ateþli, düzensiz retoriðinden 
etkilenmemiþti. Bakunin ise, Lavrov'un 
kibirli ve sýkýcý bir bilgiç olduðunu 
düþünüyordu.468 

 
 
s.473 
 
 
 Gerçi Bakuninist partinin Zürih'teki 

nihaî çöküþü, Lavrovistlerin düþmanlýðý  
deðil, iç muhalefet yüzünden oldu. 
Bakunin'in 1872 sonbaharýnda Lokarno'ya 
çekilmesi, baþta gelen yardýmcýlarý arasýnda 
kýskançlýk rekabetinin patlak vermesinin 
iþareti oldu. O sýrada Ross, Bakunin'in 
sýnýrsýz güvenini kazanmýþ gibi 
görünüyordu. Karakterinin gücüyle kiþisel 
hýrslarýnýn güçlü bir karýþýmý bir araya 
gelmiþti ve Bakunin'in yokluðunda onun 
adýna emirler verebileceðine, eyleme 
geçebileceðine hakký olduðunu 
düþünüyordu. Bakunin'in otoritesine 
sorgusuz boyun eðmiþ olan grubun diðer 
üyeleri, Ross’un önünde Bakunin'in satrabý 
olarak diz çökmeye hazýr deðillerdi.  
Durumu haber alan Bakunin, ayaklanmanýn 
lideri olan Ralli'ye yatýþtýrýcý mektuplar 
yazdý, 1873 Mart'ýnýn baþýnda Ralli, 
Lokarno'ya çaðrýldý. Lokarno'ya gelen 
Ralli'ye, Bakunin, "Enternasyonal 
Kardeþlik'in Rusya þubesinin" (terminoloji 
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her zamanki gibi deðiþkendi ve net bir 
anlamdan yoksundu) yeniden organize 
olduðunu söyledi. Þube bundan böyle 
Bakunin, Lermontov adlý, Rusya'dan yeni 
gelmiþ bir anarþist, Ross ve Ralli'den 
oluþuyordu. Holstein, devrimden çok týpla 
ilgilenen Oelsnitz "ikinci kategori"de ele 
alýnýyorlardý. Lermontov Rusya'ya dönecek 
ve çalýþmalara orada devam edecekti. Ralli, 
Zürih'teki "unsurlarla" irtibat görevini 
yürütecekti.469 

 
 
s.474 
 
 
Bu naif giriþim, rütbesi yükselen ya da 

yükseldiðini düþünen Ralli'nin sadakatinin 
devam etmesini saðladý, hareketin iç 
hiyerarþisi ertelenmiþ, ama karýþýklýk 
önlenememiþti. Rusya'ya dönen Lermontov, 
kýsa süre sonra Ýsviçre'deki arkadaþlarýndan 
ellerini yýkadý. Ross'un güvenilmez, kibirli 
ve bencil olduðunu açýkladý. Ralli, Holstein 
ve Oelsnitz, devrimci çalýþmaya uygun 
insanlar deðildi. "Yaþlý adam", geçmiþi 
saygýyý hak etse de, þimdi tamamen Ross'un 
etkisi altýndaydý. Bu sýrada, Zürih'te, bu 
grup tarafından kurulan bir yayýn organý, 
kavganýn belkemiðini oluþturdu. Üçlü, 
Ross'un, bu yayýna giriþmelerini önlediðini 
iddia etti. 1873 Aðustos'u baþýnda Oelsnitz, 
Bakunin'e, ültimatom niteliðinde ortak 
imzalý bir mektup gönderdi. Yaþlý adam için 
üzücü bir dilemma söz konusuydu. Daha 
güçlü ve canlý günlerinde olsa, öfkeyle ayaða 
kalkar, eser üfürür, yumruk yumruða 
dövüþürdü. Yaþlanýp güçten düþtüðü şu 
yýllarýnda ise sükûna müthiþ ihtiyacý vardý, 
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cevabý arkadaþlarýný þaþkýnlýða düþürecek 
kadar ýlýmlý ve mütevekkil bir havadaydý.  

 
Sorunu gayet net bir þekilde ortaya koymuþsunuz 
(diye yazýyordu Oelsnitz'e). Sen, Ralli ve Holstein, 
bundan sonra Ross'la hiçbir ortak çalýþmaya 
giriþmeyeceksiniz. Benim adýma bundan sonra 
giriþilecek her türlü çabanýn yararsýz olacaðý 
konusunda beni uyarýyor ve onunla sizler arasýnda 
bir seçim yapmamý istiyorsun. Beni böyle bir seçim 
yapmaya davet ederken, kuþkusuz yanýtýmý tahmin 
etmiþsinizdir. Ross'dan ayrýlamam ve 
ayrýlmayacaðým da... Ancak böylece sizinle benim 
aramda bir kopma da kaçýnýlmaz oluyor, gelin bu 
durumun ortak davamýza zarar vermesini önlemek 
için elimizden geleni yapalým, çünkü bizler, hâlâ 
ayný hedefe, ayný programa sahibiz, ayný davanýn 
hizmetkârlarý durumundayýz.470 
 

Fakat kopuþ öyle kolay gerçekleþmedi. 
Ralli ve arkadaþlarý, kendini "Rus 
Anarþistlerinin Devrimci Komünü" olarak 
adlandýran yeni bir grup kurdular. Diðer 
yayýn organýný kullanma olanaðýný elde 
tutmak için Bakunin'in Enternasyonal 
Kardeþlik programýnýn hemen hemen ayný 
olan bir manifesto yayýmladýlar. Bu 
manifesto, Oelsnitz'in daha sonradan özür 
diler bir havada açýkladýðý gibi, "anarþizmin 
ve kolektivizmin saf ilkelerinden" baþka bir 
þey içermiyordu. Fakat Bakunin, 
ayrýlýkçýlarýn kendi düþüncelerini çaldýðýný 
düþündü ve Ross’un kışkırtmasıyla, 
eylemlerini ihanet gibi sert sözcüklerle 
damgaladý. Eylül 1873'de, Bakunin'in 
ziyarete gittiði Bern'de üzücü bir toplantý 
yapýldý ve tartýþma, aylardýr sürüncemede 
kalan malî yükümlülükler gibi sefil bir 
konuyla sönüp gitti. Bakunin'in eski 
arkadaþý Zhukovski ve Zürih'teki çoðu 
Bakuninistin de katýldýðý yeni grup, Rusça 
anarþist propagandanýn en önemli merkezi 
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olarak yýllarca yayýnlarýný baþarýyla 
sürdürdü. Ross'u domine etme pahasýna 
herkesten ayrý düþen Bakunin, çaresiz ve 
tecrit olmuþ bir konumda, partiden yoksun 
bir adam olarak kalakalmýþtý. Genç 
yurttaþlarýnýn nezdinde hâlâ huþu ile 
anýlýyordu, fakat Rus devrimci hareketindeki 
aktif paylaþýmý sona ermiþti.471 

 
 

       *         *          * 
 
 
s. 475 
 
 
Bakunin'in bütün Eylül ayýný ve Ekim'in 

bir kýsmýný kapsayan Bern ziyaretinin özel 
amacý, týbbî konularda bir süredir resmî 
olmayan danýþmanlýðýnı yapan Adolf Vogt'a 
bir görünmekti. 1873 Mayýs'ýnda Bakunin, 
altmýþ yaþýna basmýþtý. Beþ hapishane 
deneyimi ile tükenmiþ, bir zamanlar çok 
güçlü olan organizmasý artýk düzensiz 
yaþam tarzýna ve sofra baþýndaki 
tükenmeyen iþtahýna ayný þekilde yanýt 
veremiyordu. Ýsviçre Ýtalyasý’na geldiðinden 
beri gözde yemeklerine bol yaðda piþirilen 
yerel makarna ya da risottolu bifteði de 
eklemiþti. Yaþamýnýn son aylarýnda bile hors 
d'ouvre tarzý yapýlmýþ bir konserve kutusu 
sardunyayý bir yandan kaþýðýn yardýmýyla, 
bir yandan da yutarak kuyruklarýyla birlikte 
gövdeye indiriyordu. Gövdesi devasa bir 
þekilde þiþmiþti. Görünüþü ve yürüyüþü 
adetâ bir fili andýrmaktaydý. Küçük 
kasabanýn sokaklarýnda yürüyerek, küçük 
çocuklardan oluþan bir kalabalýðýn, 
arkasýndan "fil Mihail!" diye baðýrmalarýný 
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kýþkýrtmakta her zaman istediði baþarýyý 
saðlayarak yarattýðý sansasyonun tadýný 
çýkartmaktan da geri kalmýyordu. Ak 
düþmüþ saçlarý hâlâ heybetli alnýna daðýnýk 
bir þekilde dökülmekteydi, gri-mavi gözleri 
delici parlaklýklarýný kaybetmemiþlerdi. 
Fakat bu gözlerin alt kýsmý torbalanmýþ, 
yüzünün derisi þiþip gevþemiþti. Yýllarca 
önce kalpte yaðlanma belirtileri saptanmýþ 
ve doktorlar striknin ve nux-vomica türü 
ilaçlar vermiþlerdi. Þimdi onu ziyaret 
edenler, en ufak bir çaba gösterdiðinde 
soluk soluða kaldýðýný ve ayakkabýlarýný 
giymek için eðildiðinde yüzünün mosmor 
olduðunu farkediyorlardý. Antonia 
gittiðinden beri yaþamýnýn düzensizliði daha 
da artmýþtý. Kronik astýmý onu uyutmuyor, 
yatakta yatýp iþkence çekmektense bütün bir 
gece oturup arkadaþlarýyla kahve, votka ve 
punç içmeyi tercih ediyordu. Adolf Vogt'un 
vereceði ilaçlarýn bedeninde ve karakterinde 
böylesine derinden yer etmiþ hastalýklarý 
biraz olsun iyileþtirmesi pek mümkün 
deðildi.472 

 
 
s. 476 
 
 
Gerçi Bakunin'in Vogt'u görmek 

istemesinin tek nedeni saðlýk durumu 
deðildi. Önceki sonbahar Neçayev'in 
tutuklanmasý ve iade edilmesi, sinirlerini 
gözle görülür biçimde sarsmýþtý. 1849 ve 
daha sonra bir kere daha 1863'de çýlgýnca 
bir cesaretle boynunu ilmiðe uzatan bu 
adam, þimdi kafasýnda teröre iliþkin korkunç 
hayaller kurmaya baþlamýþtý. Son yýllarýný 
bir Rus hapishanesinde geçirmesi için 
Ýsviçre otoritelerinin onu Rus polisine teslim 
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etmesine iliþkin gerçek bir tehlike olduðuna 
kendini ikna etmiþti. Bu korkuyu 
defetmenin tek yolu, Ýsviçre vatandaþlýðýný 
kazanıp, bu dünya yüzünde ilk ve son olarak 
kendisine sürekli ve güvenli bir dinlenme 
yeri saðlamaktý; bu bakýmdan Bern'deki 
resmî çevrelerle iyi iliþkileri olan Vogt gibi 
adamlarýn desteðini saðlamak önemliydi. 
Eðer tehlike, tehdit edici hale gelirse onlar 
koruyucu görevini yerine getireceklerdi ve 
Ýsviçre Federasyonu’nun vatandaþlýðý için 
zaman olgunlaþtýðýnda da 
destekleyeceklerdi.  

Bakunin'in, kendisi için güvenliði 
saðlama isteðiyle, ateþli bir propagandayla 
baþkalarýnýn güvenliðini tehlikeye 
düþürmeyi býrakması birbirini 
tamamlýyordu. Kuþkusuz Vogt'un 
tavsiyesiyle, politik mücadeleden çekildiðini 
bildiren formel bir açýklamada bulunmaya 
karar verdi. Aktif politik hayatý aslýnda 1870 
sonbaharýnda, Lyon ve Marseille'daki 
fiyaskoyla sona ermiþti. Marx'la uzun süreli 
düellosu, Enternasyonal'in bölünmesiyle 
sonuçlanmýþtý. Geçen yýl Zürih'te giriþtiði 
Rus, Slav ve Polonyalý entrikalarý, telafi 
edilemeyecek bir felakete yol açmýþtý. 
Gerçekte bir ölçüde itibarýný hâlâ koruduðu, 
devrimin patlak verebileceði iki ülke 
kalmýþtý: Ýspanya ve Ýtalya. Tam da 1873 
yazýnda, birçok taraftarýnýn bulunduðu, ama 
hiç ayak basmadýðý Ýspanya'ya bir ziyaret 
yapmayý düþünmüþtü. Arkadaþlarý yolculuk 
için 1500 frank bile toplamýþlardý. Eski 
günlerde olsa sýrf bilet fiyatýna giderdi. Ama 
þimdi önerilen miktarý yetersiz bulup 
reddetmiþ, Lokarno'nun sükûnetinde 
kalmayý tercih etmiþti. Marx'la kopmasýyla 
ve anarþist Enternasyonal'in kuruluþuyla, 
Ýtalya'daki prestiji müthiþ artmýþtý. Hiçbir 
yerde bu kadar çok taraftarý olmamýþtý, 
bütün ülkelerdeki sosyalistler için Mihail 



Bakunin santo maestro* ve yarý efsanevi bir 
þahýs haline gelmiþti. Anakarada devrimci 
faaliyetler için uygun bir üs olarak Malta'ya 
yerleþme üzerine bile konuþtuðu olmuþtu 
zaman zaman. Fakat planlar gerçekleþmedi 
ve Ýtalya umut kýrýcý bir þekilde sakin kaldý. 
Devrimin ön savaþ cephelerinde Bakunin'e 
artýk yer yoktu. Eski savaþçýnýn silahlarýný 
býrakmasýnýn zamaný gelmiþti.473 

 
 
s. 477 
 
 
Karar alýndýktan sonra onu açýklamak 

için kýsa süre içinde bir fýrsat doðdu. 1873 
Eylül'ünün ortasýnda, Londra'da, Fransýzca, 
isimsiz ve L'Alliance de la démocratie 
socialiste et l'association internationale des 
travailleurs* baþlýklý bir broþür yayýmlandý. 
Bu, esasen, Engels ve Lafargue'nin bir 
çalýþmasýydý ve Lahey Kongresinin, 
Bakunin'in Enternasyonal'den çýkarýlmasý 
kararýný savunuyordu. Broþürün çeþitli 
nüshalarý uluslararasý basýna gönderilmiþti 
ve 19 Eylül'de Journal de Genéve, ondan 
uzun bir özet yayýmladý. Bu özetlemede 
dökümanlardan alýntýlar yapýlýyor ve  
Journal de Genéve, 1869'un patýrtýlý 
günlerinde, Bakunin ile Neçayev arasýndaki 
iþbirliðinin sürdüðü dönemde yayýmlanan 
Devrim Sorunu Kendini Nasýl Ortaya Koyar 
adlý broþürden çeþitli bölümler aktarýyordu. 
Çok uzak olmayan bir geçmiþe iliþkin bu 
düþüncesizliklerin yaygýn bir þekilde okunan 
bir Ýsviçre muhafazakâr gazetesinde yeniden 
yayýmlanmasý, en azýndan, zararsýz burjuva 
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saygýnlýðý pozuna bürünmüþ Bakunin 
açýsýndan uygunsuz bir durum yaratmýþtý. 
Journal de Genéve'de, 26 Eylül'de 
yayýmlanan uzun bir yanýt yazdý. Bu, 
geçmiþin bir savunmasý ve gelecekten 
feragat etme yazýsýydý.  

Bakunin, Londra broþürünün yazarý 
olarak gördüðü (esasen haksýz da deðildi) 
Marx'a cepheden saldýrmaya baþladý. 
"Komünist, Alman ve Yahudi olarak üç misli 
kapasitesiyle" Marx onun doðal düþmanýydý 
ve "Rus hükümetinden ayný ölçüde nefret 
ediyormuþ gibi yapsa da" kendisiyle 
"uðraþmaktan hiçbir zaman geri kalmaz, 
dolayýsýyla Rus hükümetiyle mükemmel bir 
uyum içinde davranýrdý." Lahey Kongresi bir 
"Marksist yanýltmaca"ydý. Yeni yayýn, 
Marx'ýn "bir polis ajaný, bir ihbarcý ve bir 
iftiracý rolü oynamaya" hazýr olduðunu 
göstermiþti. Bakunin, öfkeyle, Journal de 
Genéve'in daha önceki nüshalarýndan 
birinde yayýmlanan bir raporda, Ýspanya'da 
son zamanlarda ortaya çýkan bütün devrimci 
karýþýklýklarýn onun baþýnýn altýndan 
çýktýðýnýn yazýldýðýný söylüyordu. Devrim 
Sorunu Kendini Nasýl Ortaya Koyar 
broþüründen alýntýlara atýfta bulunarak, 
"yabancýsý olduðum bir yayýn" diyor ve 
bundan böyle yalnýzca üzerinde imzasý 
bulunan yayýnlarla deðerlendirilmesini 
diliyordu. Böylece zemini temizleyen 
Bakunin þöyle devam ediyordu: 

 
 
s. 478  
 
 

Ýtiraf etmem gerekir mi? Bütün bunlar beni kamusal 
hayattan fazlasýyla tiksindirdi. Orada fazlasýyla yer 
aldým, tüm yaþamým mücadeleyle geçti, artýk 
yoruldum. Altmýþýmý geçtim ve yaþla birlikte 
gittikçe büyüyen kalbimdeki acý, hayatý daha ama 
daha zor hale getirmektedir benim için. Býrakalým 



daha genç diðerleri devralsýnlar mücadeleyi. Artýk 
reaksiyonun muzaffer güçlerine karþý Sisyphus'un 
taþýný yuvarlamak için ne gerekli güce, hatta ne de 
güvene sahibim. Bu yüzden, mücadeleden çekiliyor 
ve arkadaþlarýmdan tek bir iyilik bekliyorum: 
unutulmak. 

Bugüne kadar tek bir soluk bile almadým ve þimdi 
sýram geldi, beni huzur içinde býrakýn. 

 

Bu mektup, Ýsviçre çapýnda büyük bir 
sansasyona yol açtý. Bir zamanlarýn bu 
yýlmaz ajitatörünün yýllarca süren çalýþmalar 
içinde deðiþtiðini çok az kiþi farketmiþti ve 
onun en iyi arkadaþlarýndan bir çoðu bu 
mektubun devrim davasý için giriþilen yeni 
faaliyetlerin maskelenmesi için yapýlmýþ bir 
hile olduðuna inanýyordu. Bu yorgun 
kıdemlilik bir blöften ibaretti. Bundan birkaç 
gün sonra Bakunin'in "Jura 
Federasyonu'ndaki yoldaþlarýma" baþlýðýyla 
yazdýðý mektupla Federasyon’un ve 
Enternasyonal'in üyeliðinden istifa etmesi, 
bu tür ilüzyonları ortadan kaldýrdý. 12 Ekim 
1873'de Federasyon'un Bülten'inde basýlan 
bu mektubun en önemli paragraflarýndan 
biri þuydu: 
Sizlere olan sempati ve þükranlarýmý bildirmek 
üzere son birkaç söz söylemeksizin kamu 
hayatýndan çekilmemek gerektiðini düþündüm... 

Sizin, otokrasinin entrikalarýna karþý özgürlüðün ve 
Enternasyonal'in zaferine inancım tamdýr. Dün, 
durum hâlâ dengedeyken - gerçi kendi adýma 
zaferden hiçbir zaman kuþkuya düþmemiþimdir - 
sizin saflarýnýzý terkeden herhangi birisi için zafer 
öngörülür bir þey deðildi. Bugün ise zaferiniz bir 
oldu bittidir ve herkes özgürlüðünü kendi kiþisel 
durumuna uygun bir þekilde hareket ederek 
kazanacaktýr. 

Bu yüzden, ben de böyle bir andan yararlanarak 
sevgili yoldaþlar, Jura Federasyonu ve 
Enternasyonal üyeliðinden istifamýn kabul 
edilmesini rica ediyorum... 

 



 
 
s. 479 
 
 
Sempatim ve eðilimim olmasa da, doðumum ve 
kiþisel statü olarak yalnýzca bir burjuvayým ve bu 
yüzden aranýzda bulunduðum sürece ancak 
propaganda çalýþmasý yapabilirim. Zamanýn 
çoðunun teorik sorunlar üzerine, basýlý ya da 
konuþma biçiminde büyük söylevlerle geçtiðine 
inanýyorum. Enternasyonal içindeki son dokuz yýlýn 
geliþmelerine bakacak olursak dünyanýn kurtulmasý 
için gerekli olandan daha fazla fikir ileri 
sürülmüþtür, eðer dünya fikirlerle kurtulabilecekse; 
ben ise, yeni bir fikir icat edecek birisine karþý 
koyacağım. 

Artýk fikirler ileri sürmenin zamaný deðildir, zaman 
hareket ve eylem zamanýdýr. Hepsinden önemli olan 
ise, proletaryanýn kendi güçlerinin örgütlenmesidir. 
Eðer genç olsaydým bir iþçi hayatý benimser ve 
kardeþlerimin emekçi hayatýný paylaþýrdým, onlarla 
ayný þekilde proletarya güçlerinin örgütlenmesinde 
yer alýrdým. Bu örgütün proletaryanýn kendi eseri 
olmasý zorunludur. 

Fakat ne yaþým, ne de saðlýðým buna izin veriyor... 

Bu yüzden sevgili yoldaþlarým, size þükranlarýmý 
sunuyor, büyük ve kutsal davanýza - insanlýk 
davasýna karşı büyük bir sempatiyle dolu olduðumu 
bildiriyorum. Attýðýnýz tüm adýmlarý sonsuz bir 
ilgiyle izlemeye devam edecek, çabalarýnýzýn 
doðurduðu her yeni zaferi büyük bir zevkle 
selâmlayacaðým. 
 
Ölünceye kadar sizinle... 
 

Bu mektuplar yazýlıp gönderildi. 
Bakunin'in yerine getirmesi gereken bir 
görev daha vardý. Bir terziye gitti ve 
saygýdeðer bir burjuva olarak oynayacaðý 
yeni role uygun tarzda gardrobunu yeniledi. 
Sonra, 1873 Ekim'inin ortalarýna doðru 
Ýsviçre Federasyonu'nun sözde vatandaþýný 



yeni sýkýntýlarýn beklediði Lokarno'ya 
gitmek üzere Bern'den ayrýldý.474 

 
 
 

s. 480 
 
 
 

          33. Bölüm 
 
 
          Baronata  
 
 
Bakunin Ýsviçre vatandaþlýðýna girmenin 

yollarýný aramaya baþladýðýnda birisi ona, 
eðer ev sahibi olursa þansýnýn artacaðýný 
söylemiþti. Teoride özel mülkiyeti reddeden 
ve sýk sýk hayatýn en acil gerekliliklerini 
karþýlayacak para gibi gereçlerden bile 
yoksun olan birisine böyle bir öneride 
bulunmak bir hayli ironikti. Fakat öneri, 
Bakunin tarafýndan þaþýrtýcý bir þekilde 
ciddiye alýndý. Arkadaþlarýyla, Ýsviçre 
topraðýnda özel mülk sahibi olmanýn 
yollarýný ve araçlarýný tartýþmaya baþladý. 
1873 yazýnda, bu olmayacak hedefin 
gerçekleþmesini saðlayan gökten inme bir 
fýrsat doðdu.  

Devrimin coþkulu taraftarlarý arasýnda, 
1871 Roma Kongresinde Mazzini'ye karþý 
Bakuninist muhalefete katýlmýþ ve 1872'de 
Lokarno'yu ziyaret etmiþ genç Ýtalyan Carlo 
Cafiero da vardý. Babasý, tüccar Barletta 
ölüp, oðullarý arasýnda paylaþýlacak büyük 
bir servet býraktýðýnda, Cafiero, Bakunin'in 
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büyüsüne tam anlamýyla kapýlmýþtý bile. 
Carlo, bu umulmadýk servetin, ustasýnýn 
politik dirayetine yararlý olmasýndan baþka 
hiçbir þey hayal edebilecek durumda deðildi. 
Dolayýsýyla, Lokarno yakýnlarýnda, 
Cafiero'nun parasýyla, fakat Bakunin'in adýna 
bir ev satýn alýnmasý kararlaþtýrýldý. Bu ev, 
iki amaca hizmet edecekti. Ev, Bakunin'in 
kuþkulu kiþiliðinin saygýdeðer bir kiþiliðe 
dönüþümünün alâmetifarikasý olacaktý. 
Ayrýca, zor zamanlarda, uluslararasý 
devrimcilerin sýðýnma cenneti olacak, 
buluþma yeri görevini yerine getirecekti. Bu 
iki amaç, kesinlikle söylemek gerekir ki, 
birbiriyle çok az uyumluydu. Fakat Bakunin 
ve Cafiero, tutarlýlýk konusunda 
titizlenmediler. Plan, bir taþla iki kuþ 
vurmak için mükemmel görünüyordu. 1873 
yazýnda, Cafiero Ýtalya'da deðilken Bakunin, 
Lokarno'dan Bellinzona'ya giden yol 
üzerindeki gölün kenarýnda, Baronata denen 
eski bir evi seçti. Aðustos'ta Cafiero yeniden 
ortaya çýktý ve evin satýn alýnmasý için 
gereken parayý ödedi. Bakunin ve Cafiero, 
yeni kazanýmlarýnýn çocukça heyecanýnýn 
ardýndan evin gerekli teçhizata sahip 
olmadýðýný farkettiler. Orada toplantý 
yapmalarý umut edilen devrimciler grubunu 
barýndýracak yeterli oda yoktu evde. Evin 
kalýn duvarlarý ona kasvetli bir kale 
görüntüsü veriyordu, genelde bakýmsýz ve 
rutubetliydi. Heyecanlý ev sahipleri, bir süre, 
var olan evi yeniden tamir etmekle, arsaya 
daha geniþ bir ev yapmak arasýnda tereddüt 
ettiler. Sonunda, daha görkemli alternatif 
üzerinde karar kýldýlar. Prensesle birlikte 
tam zamanýnda bir ziyarette bulunan 
Mroczkowski planlarý hazýrladý ve Bakunin, 
1873 Eylül'ünün baþýnda Vogt'u Bern'de 
ziyaret etmek üzere yola çýktý, Nabruzzi adlý 



Ýtalyan devrimcisi (Cafiero da Ýtalya'ya 
dönmüþtü) bu inþaat iþini üslendi.
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s. 481 
 
 
Baronata traji-komedisi, Bakunin'in 

Bern'den Ekim'in ortasýnda dönmesiyle 
birlikte baþladý. Nabruzzi, Bakunin'in "kutsal 
aile" adýný taktýðý, annesi, kökeni ve namý 
karanlýk genç bir haným ve biri Ýtalyan, 
diðeri Ýspanyol olan iki devrimciyle birlikte 
eve postu sermişti. Nabruzzi'nin görevi, 
kendi ifadesiyle, masraflarý günü gününe 
kaydetmekti, ama masraflarda sýnýr diye bir 
þey yoktu. Cafiero'ya kalan miras, o sýrada 
hâlâ her türlü endiþenin ötesinde 
görünüyordu, býrakýn Cafiero'nun kendisini 
geçindirmeyi, bitmek tükenmez bir servet 
gibiydi, bu yüzden ekonomik davranmak 
yönündeki her giriþim gereksiz, hatta 
saçmaydý. Bakunin'in geliþiyle kadýn 
yardakçýlar kendilerini kapýnýn önünde 
buldular. Fakat diðer taþkýnlýklar serbestçe 
devam etti. Baronata'nýn kendi giderlerini 
karþýlamasý ve orada yaþayanlarýn topraktan 
yiyeceklerini saðlamalarý düþünülmüþtü. 
Meyva aðaçlarýnýn dikimi için 5000 franktan 
fazla para harcandý, ayrýca iki inek, iki at, 
bir binek arabasý, bir yük arabasý ve bir 
sandal satýn alýndý. Ýneklerden süt saðmak 
için bir süt saðýcý kýz bulundu. Atlarýn 
alýnmýþ olmasý yalnýzca bir seyisi deðil, eski 
bir ahýrýn yeniden düzene sokulmasýný ve bu 
görevliler için bir baþka evi gerektiriyordu. 
Yük ve binek arabasý için gereken yolun 
yapýmý 6000 franký bulmuþtu. Son olarak, 
evin daha hoþ bir görünüm kazanmasý için 
yapay bir gölle zenginleþtirilmesine karar 
verildi. Bakunin, gizli bir kaçýþ tüneline 
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sahip bir yeraltý sýðýnaðý kazmanýn 
avantajlarýný düþünmeye baþladý. 
Baronata'nýn masraflarý için ayrýlmýþ hesapta 
bunun için yeterli para yoktu. Fakat Nisan 
1874'te, Cafiero, 50 000 franklýk, öncekine 
eþit bir miktarý daha ortaya koydu ve 
Bakunin, neþeyle, bu paranýn Temmuz'a 
kadar bol bol yeteceði konusunda garanti 
verdi.
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Çeþitli koþullar, bu fantastik giriþimin 

akýbetini hýzlandýrıp þiddetlendirdi. 
Bakunin, Antonia'nýn yokluðunun yarattýðý 
duyarlýlýðý henüz üstünden atabilmiþ deðildi. 
Kendini, ondan sürekli ayrý kalma 
düþüncesine asla alýþtýramamýþtý. 
Baronata'nýn varlýðý, Bakunin'e, Antonia'ya 
zengin bir ev sunma fýrsatý vermiþti ve 
Cafiero'ya çok defa (ki Cafiero da bir ölçüde 
naifçe bir tavýrla onun sevincini 
paylaþmýþtýr) "Antonia'ya bir cennet 
hazýrlamakta olduðunu"  söylemiþtir. 
Bakunin’in âlicenaplýðý (Cafiero'nun 
sýrtýndan) daha da ileri noktalara varmýþ, 
Antonia'nýn yaþlý ebeveynlerinden ayrýlmak 
istemeyeceðini düþünerek onlarýn da gruba 
katýlmalarýný önermiþti. Durum bir hayli 
belirsizdi. Baronata'nýn koþullarý hâlâ iki ya 
da üç kiþi arasýnda bir sýrdý. Genel olarak 
herkes gibi Antonia da, Bakunin'in en 
sonunda erkek kardeþlerinden payýna düþen 
mirasý aldýðýna ve Baronata iþine bu parayla 
giriþildiðine inandýrýlmýþtý. Bu gökten indiði 
farzolunun mirasýn verdiði güvenceyle 
Antonia, kocasýnýn rýzasýný alarak, Sibirya'ya 
varmasýndan kýsa bir süre sonra üçüncü 
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çocuðunu dünyaya getirdi. Ekim 1873'de 
Bakunin, Antonia'ya, yol masraflarý için 
2000 frank (tabii ki Cafiero'nun parasýndan) 
gönderdi. Bu kadar uzun bir yolda paranýn 
yetişmemesi ihtimali göz önüne alýnarak 
sonradan ek bir 4000 frank daha gönderildi. 
Antonia, her iki parayý da 1874 ilkbaharýnda 
aldý ve Mayýs sonunda, yanýnda üç çocuðu, 
ebeveynleri ve evli kýz kardeþi Sofia 
Losowska olduðu halde, Krasnoyarsk'dan 
Lokarno'ya doðru, uzun bir yolculuða 
çýktý.
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           *       *       *  
 
 
Bu sýrada Cafiero'nun kaderinde bir 

deðiþiklik oldu. Geçen kýþ Lokarno'yu 
ziyaret ettiðinde, Bakunin'in arkadaþý 
Zaitsev'in baldýzý Olympia Kutuzov'a aþýk 
olmuþtu. 1874 ilkbaharýnda Olympia, ölüm 
döþeðindeki annesini görmek üzere Rusya'ya 
gitti, dönmek isteðinde ise, devrimci 
faaliyetleri hakkýnda bilgi sahibi olan Rus 
yetkililer, pasaportunu yenilemeyi 
reddettiler. Bu durumda tek yol kalýyordu.  
Cafiero, Petersburg'a gitti, Olympia ile 
evlendi ve böylece Ýtalyan vatandaþlýðýna 
geçmesini saðlayarak onunla birlikte 
Lokarno'ya döndü. Temmuz'un baþýnda 
döndüler, yaklaþýk ayný zamanda, Londra'da 
altý ay kalmýþ olan Ross da oraya geldi. 
Bakunin, Cafiero'nun yokluðundan 
yararlanarak, komþu arsalardan bir miktar 
satýn almýþtý. Bakunin, yaptýðý bu giriþimi, 

                                        
477
 Guillaume, Internationale,iii. 198-9, 203.  



satýn aldýðý arazide çok iyi aðaçlar ve 
keresteler olmasýyla ve fiyatýn uygunluðuyla 
açýkladý. Bunun üzerine bir tartýþma çýktý, 
Ross (eðer onun anlatýmýna inanacak 
olursak) ilk kez, Baronata'da giriþilen iþlerin 
devasa masraflarýna iki arkadaþýnýn 
dikkatini çekti. Bakunin, iþin tamamlanmasý 
ve kendi kendine yeterli bir yer haline 
gelinceye kadar desteklenmesi gereken 
Baronata için 50.000 frank daha gerektiðini 
hesaplamýþtý; hiçbir þey Cafiero'nun gözünü 
yýldýrmadý, babadan kalma mülkiyetin 
tasfiyesini tamamlamak üzere yola çýktý.
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Böylece Baronata dramýnýn son pardesi 
açýlmýþ oldu. Temmuz'un ilk günlerinde 
Gambuzzi, Antonia ve topluluðuyla 
Viyana'da buluþtu. Milano’ya gitmek üzere 
onlara katýldý. Yolculuklarýnýn son 
aþamasýnda onlara refakat etmek üzere Ross 
Milano’ya gönderildi ve 13 Temmuz 1874'de 
Lokarno'ya ulaştılar. Bakunin'in Basel'den 
karýsýný uðurlamasýnýn üzerinden iki yýl 
geçmiþti ve günlüðüne bu ayrýlýðýn bir 
yýllýðýna mý, yoksa ebediyen mi olduðunu 
soran satýrlar yazmýþtý. Ayný akþam 
Baronata'da yolculara hoþ geldin diyen havaî 
fiþek gösterisi düzenlendi, bu þenlik devam 
ettiði sýrada Cafiero ile karýsý da Barletta'dan 
geldiler.  

 
 
s. 484 
 
 
Bundan sonra olaylar hýzla geliþti. 

Viyana'dan Milano’ya yolculuk sýrasýnda  
Gambuzzi, Antonia'ya, belki de duyduğu 
memnuniyeti saklayamaksızın, Ýtalya'da 
kulağına gelen, Bakunin'in, Cafiero'nun 
gençliðinden ve deneyimsizliðinden 
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yararlanarak babadan kalma mirasýný soyup 
soðana çevirdiði ve onu yýkıma sürüklediği 
yolundaki dedikodularý aktarmýþtý. 
Baronata'nýn Premukhino'dan gelen parayla 
alýndýðýna hâlâ inanmakta olan Antonia, 
geliþinin hemen ertesinde, kocasýný 
öfkelendiren dedikodularý kendisine 
nakletti. Bakunin, doðru Cafiero'ya gitti ve 
Ross'un önünde ondan bu rezil imalarý 
yalanlamasýný rica etti. Cafiero, yarýndan tezi 
yok bunu yapacaðýna söz verdi. Fakat ertesi 
sabah, 15 Temmuz günü, asýk bir yüzle 
gelip, Bakunin'e, dedikodularýn temelden 
yanlýþ olmadýðýný, çünkü kendisinin 
gerçekten de yýkýlmýþ bir adam olduðunu 
açýkladý. Babasýnýn mülkiyetinin nihaî 
hesaplanmasýndan çýkan sonuca göre bu 
servet tükenmez deðildi, ortalama bir hesaba 
göre 100.000 frank cývarýndaydý. Bu paranýn 
büyük kýsmý zaten çarçur edilmiþti ve 
bundan sonra Baranota'ya tek kuruþ 
harcayacak durumu yoktu. Servetini 
yitirdiðini düþünmenin verdiði kýzgýnlýkla 
arkadaþýný, ortak giriþimlerini ihtiyatsýzca 
ve budalaca iflasa götürdüðünü söyleyerek 
azarladý. "Arkadaþlýk maskesini bir kenara 
atarak," diye yazýyordu Bakunin güncesine, 
"hakaretlerle dolu bir tirada baþladý."

479
 

Bu, Bakunin'e indirilmiþ büyük bir 
darbeydi. Baronata'nýn kaybedilmesi ve 
debdebeli hayallerin yýkýlmasý yeterince 
acýydý. Fakat daha da acý olaný, Antonia ile 
yüzleþme sorunuydu. Antonia'ya bu kötü 
haberi nasýl vereceðini bilmiyordu. Onu, 
Sibirya'dan onca yolu ailesiyle birlikte 
kendisine katýlmasý için ikna etmiþ, artýk 
ona sunacak bir evi ve geliri olduðunu ve 
geleceðinin güvence altýnda olduðunu 
söylemiþti. Gerçekte ise, hayatýnýn bu en 
sýkýntýlý anýnda evsiz ve meteliksizdi. On gün 
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süren acý veren bir sessizlik içinde durumu 
derin derin düþündü. Sonunda, bu deðiþen 
koþullarda Baronata'nýn nominal sahipliðini 
elinde tutmanýn doðru olmayacaðýna karar 
verdi. 25 Temmuz'da (belki de Cafiero'dan 
yana tavýr alan Ross'un baskýsýyla) 
mülkiyeti, "içindeki inekler ve atlar da dahil 
olmak üzere tüm müþtemilatýyla birlikte“ 
Cafiero'ya devreden bir anlaþmayý imzaladý. 
Fakat ailesini yerleþtirip, mülke ve geleceðe 
iliþkin planlar yaparak Baronata’nýn budala 
cenneti ortamýnda yaþayan Antonia'ya 
gerçeği hâlâ söylemeye cesaret edememiþti. 
"15'ini izleyen günler," diye yazýyordu 
Bakunin, iki hafta kadar sonra, "gerçek 
anlamda bir cehennemdi."
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Tek bir çýkýþ yolu vardý. "Ölmeye karar 

verdi"; kahramanca bir ölüm ona bu zor 
durumdan kurtulma þansý verecekti. 
Cafiero'nun Lokarno'da bulunmasýnýn tek 
hedefi Baronata'nýn tasfiyesi deðildi. Ona, 
Ýtalyan arkadaþlarý tarafýndan, Aðustos 
baþlarýnda Bologna'da baþlayýp bütün 
Ýtalya'ya yayýlacak bir ayaklanma için 
dinamit satýn alma görevi verilmişti. Bir 
miktar dinamit Ross tarafýndan Ýsviçre'de 
satýn alýnmýþ ve bir eþarbýn içine dikip 
vücuduna saran Olympia Cafiero tarafýndan 
Ýtalya'ya sokulmuþtu. Bakunin olup bitenleri 
biliyordu ve aslýnda onlarýn giriþtikleri bu 
iþin içindeydi. Þimdi ise Bologno'da meydana 
gelecek ayaklanmaya bizzat giderek katýlma 
niyetinde olduðunu açýklamýþtý. Gitme saati 
yaklaþtýðýnda cesareti kýrýlmýþ gibiydi ve bir 
zaaf anýnda arkadaþý Bellerio'ya aslýnda 
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istemeden gittiðini açýklamýþtý. Fakat 
Antonia'nýn yüzüne karþý Baronata'nýn 
gerçek öyküsünü anlatma ihtimali 
karþýsýnda her þey tercih edilebilir 
durumdaydý. Antonia'yý böyle bir anda bile 
bir kere daha aldattý ve ona Zürih'e bir 
arkadaþýný ziyarete gittiðini söyledi. 
Antonia, Ýtalya yolculuðu olup bitene kadar 
hiçbir þey sezmedi. 24 Temmuz 1874'de, 
Antonia'nýn geliþinin havaî fiþek 
gösterileriyle kutlanmasýndan tam iki hafta 
sonra, Bakunin Ross'la birlikte Ýtalya'ya 
gitmek üzere Baronata ve Lokarno'dan 
ayrýldý. Splügen geçidinde yolculuk yaptýlar- 
Tennyson'un yirmi yýl önce bir "papatya 
koparttýðý" ve hakkýnda bir þiir yazdýðý "karlý 
Splügen"de. Dolambaçlý bir yoldu. Fakat 
polis tarafýndan tanýnmaktan kaçýnmak için 
her þeye katlanmak gerekiyordu.  

Bakunin ve refakatçisi, Splügen'deki 
handa iki gün boyunca kendilerini sýnýra 
götürecek bir araç beklediler. Bakunin 
burada Baronata olayýnýn, baþka tanýklarýn 
olaya iliþkin ifadelerinin de eklenip kaynak 
gösterildiði uzun anlatýmýný kaleme aldý. 
Yazý, Zavallý Antonia'm Ýçin Kaleme Alýnmýþ 
Savunma Notlarý baþlýðýný taþýyordu. Yazýyý 
Bellerio'ya postaladý, ondan, yazýyý Cafiero’ya 
vermesini istiyor ve Cafiero'nun da 
okuduktan sonra bunu Antonia'ya vermesini 
rica ediyordu. Bu metinden birkaç ibare 
daha önce alýntýlanmýþtýr. Sonuç paragrafý 
þöyleydi: 

 
 
s. 486 
 
 

Lokarno'dan Bellinzona'ya, Bellinzona'dan Splügen'e 
giden yol boyunca, bütün gece gözümü kýrpmadým 
ve Cafiero'yu düþündüm. Bundan sonra Cafiero'dan 
bir þey kabul etmemeye karar verdim, hatta 
ölümümden sonra aileme bakma sözü vermesini de. 
Yapamam, Antonia'yý aldatamam daha fazla artýk. 



Gururu, onuru, ne yapmasý gerektiðini 
söyleyecektir ona. Baþýna inecek bu darbe 
korkunçtur, fakat karakterindeki enerji ve 
kahramanlýðýn onu ayakta tutacaðýný düþünüyorum 
- ya da en azýndan öyle olmasýný umuyorum. Ailemin 
geleceði için gücümün dahilinde yapabileceðim her 
þeyi yaptým. Son bir veda olarak, ortak 
mülkümüzdeki payýmý hiçbir zaman inkâr etmemiþ 
olan erkek kardeþlerime bir mektup yazdým. Onlar 
her zaman benden, payýma düþeni vermeleri için 
güvenimi kazanan tam yetkili birisini göndermemi 
istediler. Þu ana kadar böyle bir kiþi bulamamýþtým. 
Þimdi iliþikteki mektuplarla birlikte bu tam yetkiyi 
Antonia'nýn kýz kardeþi Sofia'ya veriyorum. Bunun 
için daha güvenilir eller bulamazdým. Kararlý ve zeki 
bir insandýr ve Antonia'ya baðlýlýðý sýnýrsýzdýr.  
 
Ve þimdi dostlarým, artýk benim için geriye 
ölmekten baþka yapýlacak bir þey kalmýyor. Elveda... 
 
Antonia, bana inkisar etme, affet. Sana ve sevgili 
çocuklarýmýza hayýr dualarý okuyarak öleceðim.  
 

Bakunin, Splügen'den, Guillaume'ye bir 
elveda mesajý yazarak "canlý çýkacaðýný 
sanmadýðý bir mücadelede yer almak üzere 
Ýtalya'ya gittiðini” bildirdi. Eski arkadaþýna 
yazdýðý son mektubunda devrimci faaliyetten 
çekilme niyetini açýkladýðýný ve Guillaume'ye 
de ayný yönde hareket etmesi için ýsrar 
ettiðini muhtemelen unutmuþ olmalýydý. 
Sýnýrý sað salim geçti ve 30 Temmuz 1874'de 
Bologna'ya ulaþtý. Geri dönmeyi ummadýðý 
gibi, arzuluyor da deðildi.  

Ross, Bologna'da ondan ayrýldý. "Ross 
aþaðýlýk bir tutum içinde," diye yazdý 
Bakunin günlüðüne, "caný cehenneme." Daha 
Lokarno'dan ayrýlmadan önce, Bakunin, 
onun, Cafiero'nun yanýnda saf tuttuðunu 
hissetmiþti ve Bologna'da da bu konuda bazý 
tartýþmalar cereyan etmiþ olmalýdýr, ne var 
ki, bu konuda günümüze kalmýþ bir belge 
yoktur. Muhtemeldir ki, Bakunin, çoðunu 
pek az tanýdýðý Ýtalyan devrimcileri arasýnda 
yalnýz baþýna býrakýlmýþ olmasýna alýnmýþtýr. 
Daha da muhtemel olaný, tartýþmanýn malî 



konu ve Bakunin'in, Ross'dan gelmesini 
umut ettiði, ama gelmeyen para üzerinde 
dönmüş olmasıdır. Tartýþma sert ve uzun 
sürdü, bundan sonraki birkaç ay boyunca 
Bakunin'in günlüðünde “sefil yaratýk”, eski 
arkadaþý için en sýk kullanýlan terim oldu.

481
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Bakunin, Bologna'da, bir otelde, 

Tamburini adýnda, "hali vakti yerinde, hasta 
ve saðýr bir irat sahibi" olarak bir haftadan 
fazla gizlice kaldý. Kimliði polis tarafýndan 
farkedilmedi ve odasý önde gelen 
komplocular tarafýndan toplantý yeri olarak 
kullanýldý. Darbenin zamaný 7-8 Aðustos 
gecesi olarak belirlenmiþti. Bolognalý 
devrimciler þehir surlarýnýn öte yanýndaki 
iki noktada toplandýlar ve onlara Ýtalya'nýn 
baþka yerlerinden diðer devrimciler katýldý. 
Birleþik güçler sabah saat ikide iki farklý 
giriþ kapýsýndan Bologna'ya girip tersane de 
dahil olmak üzere kilit noktalarý ele 
geçirdiler. Þafak söktüðünde tüm þehrin 
ellerine geçeceðini umut ediyorlardý.  

Dikkatle planlanan her þey ters gitti. 5 
Aðustos gecesi, baþta gelen 
örgütleyicilerden biri olan Costa adýndaki 
bir genç, polis tarafýndan tutuklandý. Zaman 
geldiðinde, diðer þehirlerden gelecek 
takviye güçlerinin söz verilenden ve 
umulandan oldukça az olduðu görüldü. 
Buluþma noktalarýnda toplanan Bolognalılar 
korkuya kapýldýlar. Çoðunluk daðýldý ve 
evlerine gitti. Daha ürkek ve tanýnmýþ 
olanlar Ýsviçre'ye geçmek umuduyla daðlara 
kaçtýlar. Bu erken giriþimin tek sonucu, 

                                        
481
 Guillaume, Internationale, iii. 200-204; Steklov, 

M. A. Bakunin, iv. 365.  



polisin Bologna'da düzenin ve yasanýn tehdit 
altýnda olduðunu görmesi oldu. O ölümcül 
gece boyunca tek baþýna oturup bekleyen 
Bakunin, giriþimin baþarýsýz olduðunu 
anlayýp intihar etmeyi düþündü ve 
tabancasýný doldurdu. Fakat son anda caydý 
ve Ýtalyan arkadaþlarý üç gün sonra onu 
ülkenin dýþýna çýkardýlar.  

Ýtalyan devrimcilerden birinin 
kýlavuzluðunda, yaþlý ve hasta bir köy papazý 
kýlýðýnda Bologna'dan Verona'ya, Verona'dan 
Splügen'e getirildi. Saçýný traþ etmiþ, koyu 
renk güneþ gözlüðü takmýþtý, bir bastona 
dayanarak aðýr aðýr yürüyor ve kolunda bir 
sepet yumurta taþýyordu. Bologna'dan 
ayrýlmadan önce Bellerio'ya kýsa bir mektup 
gönderdi: 

 
Arkadaþým ve kardeþim, sana korkarak Antonia ve 
babasý hakkýnda bir haber alýp almadýðýný sormak 
istiyorum. Ona, kendisini böylesine acýlý bir 
durumda býrakma düþüncesinin bana büyük azap 
verdiðini ve beni en acý verici düþünceler içinde 
býraktýðýný söyle. Ne var ki baþka çarem yoktu. 
Uzun mektubumu okuduktan sonra (yani Savunma 
Notlarý'ný) sen de benim gibi baþka alternatif 
olmadýðýný kabul edeceksin. 
 

Yolculuk olaysýz geçti ve yolcular 
herhangi bir tutuklamaya maruz kalmadýlar. 
14 Aðustos 1874'de Bakunin Splügen'e geldi,  
Lokarno'ya, geliþini telgrafla haber verdi.
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Bakunin yokken Baronata'da durum 
gergin ve çekiþmeliydi. Onun ayrýlýþý, bir 
tarafta karýsý ve ailesi, diðer tarafta politik 
arkadaþlarý arasýndaki tek baðý da 
kopartmýþ, böylece iki parti, birbirlerine 
karþý duyduklarý deðiþmez antipatiyi 
serbestçe ifade etme olanaðýna 
kavuþmuþlardý. Bakunin'in evlilik koþullarý 
arkadaþlarýný fazlasýyla þok etmiþ ve 
þaþýrtmýþtý. Fakat Antonia'nýn karmaþýk 
kiþiliðinin de onlarý etkileyen derin, 
içgüdüsel gücenmeye bir þeyler katmýþ 
olmasý gerekir. Herzen, onunla Londra'da ilk 
kez karþýlaþtýðýnda vehimli ve yüksekten 
bakan bir insan olduðu izlenimini edinmiþti. 
Onunla sadece bir kere karþýlaþmýþ olan 
Guillaume, Antonia'ya iliþkin güzel sözleri 
olmadýðýndan, Bakunin'in "þefkatle dolu 
yüreðini" yumuþatacak mazeretler bulmaya 
hazýrdý. Cafiero, asýk yüzlü bir düþmanlýk 
tutumu içindeydi; Bellerio, Antonia'ya 
yardým etmek için parmaðýný kýmýldatmazdý; 
Ross ise onun amansýz düþmanýydý. Antonia, 
devrim davasýna karþý ilgisizdi. Devrimden 
daima uzak durmuþtu - ya da Bakunin'in 
arkadaþlarý böyle hissediyorlardý - devrime 
iliþkin paylaþtýðý tek þey Bakunin'e ihtimam 
göstermekti, þimdi de devrimin ihtiyaçlarýna 
harcanmasý gereken Cafiero'nun parasýyla 
"Antonia'ya bir cennet" inþa edilmekteydi. 
Antonia, evlilik sözüne uygun olarak 
kocasýna da baðlý kalmamýþ, yumuþak huylu 
bir hoþgörü ortamýnda Gambuzzi'ye 
gösterdiði sýcaklýðý ona göstermemiþti. 
Fakat bu sebepler, akla yatkýn olmakla 
birlikte, hikâyenin tamamýný açýklamaz. 
Antonia'nýn, kendi ailesi dýþýnda her þeye 
karþý soðuk, hor gören ve beðenmeyen tavrý, 
Bakunin'in politik arkadaþlarýnýn ona karþý 
amansýz bir nefret duymalarýný 
getirmiþtir.483
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Bu talihsiz kadýnýn durumu o anda 

gerçekten trajikti. Bakunin, yanlýþ bilgiler 
verip onun ve ailesinin Sibirya'dan 
Lokarno'ya getirmesi sonucu Baronata 
karmaþasýnýn baþta gelen ve masum 
kurbanýnýn Antonia olduðunu düþünürken, 
yoldaþlarý, Antonia'yý baþ suçlu olarak 
görüyor, ona karþý olan kinlerini göstermek 
için hiçbir fýrsatý kaçýrmýyorlardý. Kocasýnın 
kandýrdığı, kocasının arkadaþlarýnın 
tiksindiği Antonia, geliþinden on beþ gün 
sonra, budala cennetinde yaþamaya devam 
ediyordu - buranýn kocasýnýn mülkiyeti 
olduðuna tek baþýna hâlâ inanmaya devam 
ettiði ve diðer herkesin ona iþgüzar olarak 
muamele ettiði bu evde. 

 Savunma Notlarý, Bellerio'ya 30 
Temmuz'da ulaþtý. Bazý net olmayan dürtüler 
nedeniyle bu metnin bir kopyasýný yaptý, 
orijinali imha edildikten sonra (kendisine 
hiçbir zaman ulaþtýrýlmayacaktýr) 
Antonia'nýn evraklarý arasýnda bulunan bu 
kopyadýr. Bellerio, orijinal metni, Bakunin'in 
Antonia'ya ulaþtýrýlmasý dileðiyle birlikte 
Cafiero'ya verdi. Metni okuyan Cafiero, 
ricayý yerine getirmeyi kesinlikle reddetti. 
İleri sürdüðü mazeret, metnin, Antonia gibi 
devrimci çevrenin dýþýnda bir yabancýya 
açýlmasý uygun olmayan, devrimci faaliyete 
iliþkin bilgiler içermesiydi. Gerçi Bakunin, 
metnin hiçbir yerinde, alýþýlmamýþ bir 
ihtiyatlýlýkla, katýldýðý Ýtalyan 
yolculuðundan söz etmemiþti. Sorun, 
Antonia'nýn Baronata'da sahte bir güvenlik 
içinde yaþamaya devam ettiði bir ortamda, 
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günlerce sonuçsuz bir þekilde bekledi. 
Sonunda Bellerio, Ross'dan, metni 
göstermeksizin, bu mutsuz kadýna ev iþinin 
gerçek yüzünü açýklama iþini üstüne 
almasýný rica etti. Bu görüþmeyi aktaran tek 
kiþi bizzat Ross'un kendisidir ve biri 1904'de 
Guillaume'ye verilen, diðeri de on yýl sonra 
kaleme aldýðý anýlarýnda kendisi tarafýndan 
tutulan notlarý içeren iki çeliþkili anlatým 
býraktý. Biz burada gerek özel olmasý, 
gerekse de doðallýk olasýlýðý nedeniyle 
birinci anlatýmý tercih edeceðiz. Fakat 
ayrýntýlarýn kesin olmadýðý açýktýr.  

 
 
s. 490 
 
 
Antonia ile Ross arasýndaki görüþme, 6 

Aðustos 1874'de, Bellerio'nun evinin 
bahçesinde ve onun da katılmasýyla 
yapýlmýþtýr. Görüþme, Bellerio'nun da 
katýlabilmesi için Fransýzca baþlamýþ, ancak 
konuþmacýlarýn heyecanlanmasýyla doðal 
olarak Rusçaya dönmüþtür. Öyle 
anlaþýlmaktadýr ki, Ross, nefret ettiði bu 
kadýna acý ve aþaðýlayýcý gerçeði açýklama 
görevini hiç de sýkýlmadan, büyük bir zevkle 
yerine getirmiþtir. Ross, Antonia'ya, 
Baronata'da kalmaya hakký olmadýðýný dobra 
dobra söyledi. Antonia, sertçe, kocasýnýn 
evinde oturmakta olduðu yanýtýný verdi. 
Ross, Baronata'nýn "devrimin mülkiyeti" 
olduðunda ýsrar etti. Antonia, öfkeli bir 
þekilde, Ross'u ve Cafiero'yu, kocasýnýn 
mülküne el koymakla suçladý. Ross, tüm 
olayý anlatarak tecricen onun durumu 
kavramasýný saðladý ve Antonia'nýn öfkesi, 
taþ gibi bir acýya dönüþtü. Bakunin'in 
oradan ayrýlmadan birkaç gün önce 
imzaladýðý senet kuþkuya yer vermeyecek 
kadar açýktý. Baronata, legal olduðu kadar 
manen de Cafiero'nun mülkiyetiydi. Antonia, 



yediði darbeyle serseme dönmüþ bir þekilde 
Baronata'ya döndü. Fakat, cesaretini de, 
gururunu da tamamen kaybetmiþ deðildi. 
Kaçýnýlmaz durumu çabucak kabul etti ve üç 
gün sonra, tüm eþyalarýný yanýna alarak, 
ailesiyle birlikte, Ýtalyan bölgesindeki gölün 
aþaðý taraflarýndaki Arona'ya gitmek üzere 
Lokarno'dan ayrýldý. Ross'un, ona, kocasýnýn 
o sýrada nerede olduðunu bildirip 
bildirmediðine iliþkin herhangi bilgi 
yoktur.

484
 

Bakunin, Splügen'e sað salim 
döndüðünü bildiren telgrafý, ne Antonia'ya 
(o sýrada kandýrdýðý ve yaraladýðý karýsýyla 
iletiþim kurmaktan, suçluluk duygusu 
nedeniyle kaçýnmaktaydý) ne de Bellerio'ya, 
Rus arkadaþý Zaitsev'e çekmiþti. Bunun 
ardýndan Bakunin, Bellerio'ya bir telgraf 
çekerek ve mektup yollayarak, Cafiero'nun 
gelip kendisini Splügen'de bulmasýný rica 
etti. Yanýnda tek kuruþ parasý kalmamýþtý ve 
birisi para getirmedikçe ya da yollamadýkça 
bu geçici sýðýnaðýndan kýpýrdamasý mümkün 
deðildi. Yolladýðý haberlere anýnda yanýt 
alamadý. 21 Aðustos'ta, bir haftalık endiþeli 
bekleyişten sonra, Ross Splügen'e geldi. Ne 
var ki, yanýnda ne nakit para vardý, ne de 
Cafiero'dan bir haber getirmiþti. Ross'un 
geliþi, yaþlý adamýn duyduðu acýlarý 
yoðunlaþtýrmaktan baþka bir amaca hizmet 
etmedi. Ýki gün sonra Sofia Losowska ve 
Bellerio da geldiler. Arona'da bulunan 
Antonia, kocasýnýn döndüðü haberini almýþ 
ve onlarý Bakunin'i bulmalarý için 
göndermiþti. Antonia'nýn devrime karþý 
kayýtsýz ve kocasýna sadýk olmadýðý doðru 
olmakla birlikte, Bakunin'le tuhaf iliþkisinde 
bir samimiyet olmadýðýný ve inatçý deve 
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tutkulu bir sevgi duymadýðýný söylemek 
mümkün deðildir.

485
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Bakunin, geri dönmek konusunda hâlâ 

kararýný verebilmiþ deðildi. Devrimci 
tutkularý hâlâ bütünüyle sönmemişti. Havaî 
bir þekilde Ýtalya'da þansýný bir kere daha 
denemekten söz ediyor, Splügen'deki 
zorunlu aylaklýðý sýrasýnda yeni planlar ve 
gizli þifreler tasarlayarak saatler harcýyordu. 
Deðiþken bir ruh hali içindeydi. Bazen 
Amerika'ya göç etmekten ve oranýn 
vatandaþlýðýna geçmekten söz ediyordu; 
ancak Antonia'nýn Napoli'ye gidip 
Gambuzzi'yle yaþamayý düþündüðünü 
duyduðu zaman, sanki tek hedefi onu bu 
kesin adýmý atmaktan caydýrmak haline 
geldi. Son aylardaki manevî iþkencelerle 
zayýflamýþ ve yönünü þaþýrmýþ aklý artýk 
tutarlý bir þekilde çalýþmamaktaydý. 
Cafiero'yu görme tutkusuna saplanýp 
kalmýþtý. Beyni, Cafiero'nun hem servetinde, 
hem de duygularýnda meydana gelen radikal 
deðiþikliði hâlâ kavrayamýyordu. Baþlýca 
umudu, eski arkadaþýndan projelerini 
gerçekleþtirmesi için gerekli olan bir miktar 
parayý elde etmekti.

486
 

Sonunda, 25 Aðustos'ta, Ross'dan, içinde 
200 frank bulunan ve Cafiero'nun kendisiyle 
Valais kantonundaki Sierre'da, Eylül baþýnda 
görüþeceði mesajýný içeren "meþum bir 
mektup" aldý. Seçilen bu buluþma yeri, 
Ýsviçre'nin bir baþtan öbür baþa kat 
edilmesini gerektiriyordu ve ertesi sabah 
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Bakunin, acýlý saatler geçirdiði Splügen'deki 
küçük handan, bir daha geri dönmemek 
üzere ayrýldý. Yavaþ adýmlarla yolculuk 
yapmasýna raðmen sonunda Sierre'ya vasýl 
olduðunda henüz ne Cafiero ne de Ross 
gelmiþlerdi. Daha bir yıl önce Mihail 
Bakunin, Ýsviçre'de yükselen devrimci kuþak 
tarafýndan kahramanlaþtýrýlmýþ, lider ve 
öðretmenleri olarak tanýnmýþtý. Þimdi ise iki 
genç arkadaþýnýn buyruklarýyla Ýsviçre'nin 
bir baþýndan öbür baþýna yolculuk yapýyor ve 
onlar gelinceye kadar dalkavukça 
bekliyordu. Saxon-les-Bains kaplýcalarý çok 
uzakta deðildi. Birkaç yýl önce, kumara 
tutkuyla kapýlan Dostoyevski'nin sýk sýk 
geldiði bir kumarhanesi de vardý buranýn. 
Son derece gergin bir durumda olan 
Bakunin de tuzaða direnemedi ve kumarda 
100 frank kaybetti. Bu, ayaða kalkmýþ 
sinirlerini biraz olsun yatýþtýrmaya hizmet 
etti.  

 
 
s. 492 
 
 
Bu sýrada, Cafiero ve Ross, Guillaume ile 

görüþtükleri Neuchâtel'den yola çýkmýþlardý. 
Guillaume, onlardan Baronata'nýn tüm 
öyküsünü öðrenmiþ ve onlar Guillaume'ye, 
daha sonra imha edeceði Savunma Notlarý'ný 
teslim etmiþlerdi.  Guillaume'nin, eski 
arkadaþýna karþý karar almasý için çok 
zaman geçmesi gerekmedi. Guillaume, 
Bakunin'in, Baronata olayýnda "zayýflýk ve 
bilinç noksanlýðý gösterdiði” kararýna vardý, 
Cafiero ile Ross'a, yapacaklarý her þeyde 
onlarla birlikte olduðunu bildirdi. Böylece 
Guillaume'nin onayýný alan Cafiero ve Ross 
Sierre'ya gittiler. Bakunin'le toplantý 2 
Eylül'de yapýldý. Cafiero, yaþlý adama acil 
ihtiyaçlarý için 300 frank verdi ve yüzde 6'sý 
Antonia'nýn kýz kardeþi ya da bir diðer malî 



garantor tarafýndan desteklenmek üzere iki 
yýllýðýna 5000 frank borç verdi. Tavrýn 
cömertçe olmadýðý söylenemez ve sözleþme 
de þaþýrtýcý deðildi, fakat görüþme 
beklendiði gibi acý vericiydi. "Hepimiz buz 
gibiydik," diye yazýyor Bakunin günlüðüne. 
"Aramýzdaki her þey bitti." Bu, acý çekmesi 
için artýk geride pek bir þey kalmadýðýný da 
gösteriyordu.

487
 

Bakunin Sierre'da üç hafta daha kaldý. 
Antonia'nýn kendisini kabul edip 
etmeyeceðini öðrenene kadar dönemezdi, bu 
yüzden zamanýnýn çoðunu ona uzun 
mektuplar yazmakla geçiriyordu. Antonia ve 
ailesi bir kez daha Ýsviçre topraklarýndaydý, 
Arona'dan Lugano'ya taþýnmýþlardý. Antonia, 
onu avutsa da, Gambuzzi'ye katýlma 
fikrinden vazgeçmiþti. Fakat kocasýyla eskisi 
gibi yeniden bir ev hayatý yaþamakta hâlâ 
tereddüt etmesi þaþýrtýcý deðildir. Çünkü 
Bakunin'in samimiyetinden, hatta akýl 
saðlýðýndan kuþku duymasý için birçok 
neden vardý. Bakunin'e yazdýðý ilk mektup 
"yabancý ve samimiyetten uzaktý". Sofia 
Losowska, Cafiero'dan gelen borç önerisini 
doðrudan reddetmiþti. Bakunin yine eski 
iyimserliði içindeydi. Anýlarýný yazarak 
"binlerce frank" kazanacaktý ya da erkek 
kardeþlerini, 40.000 franktan fazla 
tutabilecek mirastaki payýný ödemeleri için 
"zorlayacaktý". Fakat zaman zaman 
meteliksiz bir adam olduðunu da idrak 
ediyordu. Eðer Antonia ona geri dönmeyi 
reddedecek olursa aklýndan intihar etmeyi 
geçirdiði de oluyordu. Antonia'nýn kararýný 
beklerken, Sierra'da eline geçirdiði Fransýz 
romanlarýna sýðýnýyordu. Bu romanlardan 
birinin adý önemli ve kötücül bir anlama 
sahipti: Je me tuerai demain.*

 Bakunin'in 
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daha sonradan en kötü düþmaný olarak 
gördüðü kiþi olan Ross onu görmeye geldi, 
Antonia ve Sofia ile onun arasýnda 
arabuluculuk yapacaðýna söz verdi. Bakunin 
günlüðüne þunlarý yazmýþtý: "Bütün günü 
Ross'la geçirdim. Tam bir anlaþma." Bu 
haftalar boyunca yaþadýðý tereddütler 
çürümenin kasvetli bir tasvirini ortaya 
koymaktadýr.  

 
 
s. 493 
 
 
Sonunda, Antonia'nýn, onu Lugano'da 

kendisine katýlmaya davet eden uzun süredir 
beklenen mektubu geldi. 23 Eylül 1874'de, 
neþeyle yola çýktý. Cafiero ve Ross'u görmek 
için Neuchâtel'de mola verdi. Görüþme, 
Guillaume ve Spichiger'in de katýldýðý bir 
ortamda cereyan etti. Bakunin, belli ki, 
Juralý eski arkadaþýnýn sempatisini 
kazanacaðýna iliþkin umudunu koruyordu. 
Cafiero ve Ross'un hikâyeyi önceden ona 
aktardýklarýný biliyor olmasý gerekir. Ne var 
ki, ezici darbe, Guillaume'nin, kayýtsýz 
þartsýz onlarýn yanýnda saf tutmasý oldu. 
Bakunin donup kalmýþtý. Acý bir þekilde 
kaydettiðine göre, dört kiþinin içinde en çok 
duygulanan, içlerinde en az tanýdýðý ve 
hiçbir kiþisel yakýnlýðý olmayan birisiydi. 
Diðerleri gayet soðuk ve duygusuz bir 
haldeyken, Spichiger bir köþede, eski 
savaþçýnýn aþaðýlanmasýna sessizce gözyaþý 
dökmekteydi. Ona ayda 300 franklýk bir para 
teklif ettiler. Ýsviçreli, Ýtalyan ve Rus eski 
arkadaþlarý bu paraya yapacaklarý katkýyý 
aralarýnda eþit þekilde bölüþmüþlerdi. 
Bakunin, düþmanlarýndan para kabul etmeye 
karþý hâlâ itiraz edebiliyordu. Fakat gururu, 
yaralanmýþ olmasýna raðmen, "borç" almaya 
engel deðildi. Önerilen aylýğı geri çevirdi ve 
Cafiero'dan bir kere daha 3000 frank borç 



talep etti. Cafiero, daha önceki, kabul 
edilebilir bir garantör istediðine iliþkin 
deðiþmez talebini tekrarladý. Bakunin, 
baldýzýnýn onay vermeyi reddettiðini kabul 
etti. Fakat Bellerio'nun garantörü olmayý 
kabul edeceðini umut etmekteydi. Bundan 
sonra ayrýldýlar. Bu, Guillaume ile beþ yýldan 
fazla süren arkadaþlýðýnýn da sonuydu, onu 
bir daha hiç görmedi.
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s. 494 
 
 
Bakunin, Lugona'ya giderken Bern'de 

bir haftadan fazla mola verdi. Saðýrlýk 
belirtileri göstermeye baþlamýþtý ve Adolf 
Vogt, onun için bir makine ayarlamaya söz 
vermiþti. Federal encümen Üyelerinden biri 
olan Schenck tarafýndan kabul edildi, 
Schenck onun Ýsviçre vatandaþlýðýna geçme 
ve en sonunda dünyada tanýnan bir statü 
elde etme isteðini sempatiyle dinledi. Fakat 
arkadaþlarýnýn tüm çabalarýna raðmen, 
hiçbir Ýsviçre kantonu, bu meþum maceracýyý 
vatandaþlýðýna geçirmek konusunda istekli 
davranmadý. Mihail Bakunin, devletsiz bir 
sürgün olarak yaþadý ve öyle öldü.  

7 Ekim 1874 sabahýnýn erken 
saatlerinde Lugano'ya vardý. Antonia, Sofia, 
Ksaweri Kwiatkowski ve Antonia'nýn 
çocuklarýndan büyük olan ikisi onu 
bekliyorlardý. "Mükemmel bir oda, sýcak ve 
samimi dostluk," diye yazýyordu günlüðüne, 
aþikâr bir rahatlamayla. Son haftalarda 
yediði darbeler, insanlýðýn iyiliðine olan 
inancýný yýkmýþtý ve endiþelerden tamamen 
azade olmasa da, onu iyilikle kabul eden ev 
yaþamýna istekle yöneliyordu. Uzun 
yolculuðu sona ermiþti. Vahþî tutkusu ve 
dinamik enerjisi sonunda tükenmiþti. Artýk 
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sükûnet içinde ölmekten baþka istediði bir 
þey yoktu.
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s. 495 
 
 
 

          34. Bölüm  
 
 
 Bir Rantiyerin Ölümü  
 
 
 

Dostça karþýlanmýþ olmasý ve 
Lugano'nun sakin atmosferi Bakunin'in 
yaralý ruhunu tedavi etti. Doðal neþesi bir 
kere daha yerine geldi. Dönüþünden iki gün 
sonra Bellerio'ya yazdýðý bir mektubun 
baþýna Béranger'den yaptýðý kendiyle dalga 
geçen bir alýntý, nükte duygusunun 
yeterince yerine geldiðini göstermektedir: 

       Me revolià, people fidèle, 
       Qui m'avez donné mon congé, 
       Pardon, si la goutte cruelle 
       M'ôte le peu d'esprit que j'ai.* 
 
Hatýrladýkça, son zamanlardaki 

talihsizliklerini, tarafsýz bir gözle, kendi 
"budalalýðýna", Cafiero'nun "kalýn 
kafalýlýðýna" ve "Ross'un büyük alçaklýðýna" 
yoruyordu. Ross'a acý bir mektup yazarak 
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onu, kendisini, "fiziksel olarak, moral olarak 
ve sosyal bakýmdan öldürmek için elinden 
gelen her þeyi yapmak"la suçladý. Cafiero, 
Ross'un aleti olmaktan baþka bir þey deðildi. 
Üç hafta sonra Rusya'ya gizli bir yolculuk 
yapan Ross yaþlý adama bir kere daha 
yanaþmayý denediðinde Bakunin, 
"Lugano'da, bütün kirli entrikalardan ve 
entrikacýlardan uzak, sakin ve huzurlu bir 
hayatý olduðu"ndan söz eden sert bir yanýt 
vermiþti. Hayatýnýn bu mutsuz devresini 
arkada býrakmýþtý. Fakat özellikle sorumlu 
olduðunu düþündüðü bu adama karþý 
dargýnlýðý alýþýlmadýk bir direnç içindeydi.490 

 
 
s. 496 
 
 
Bakunin'in özel ihtiyaçlarýndan biriydi 

insanlarla görüþmek ve Antonia olsun, ailesi 
olsun bu ihtiyacý asla karþýlayamýyorlardý. 
20 Kasým 1874'de - eski Rus takvimine göre 
Aziz Mihail Günüydü - Lokarno'dan özel 
olarak gelen baba oðul Bellerio'lara "cömert" 
bir ziyafet verdi. Fakat böyle dýþardan gelen 
konuklarla yetinemezdi. Altmýþ bir 
yaþýndaydý ve yalnýzca on sekiz ay kalan 
yaþamýnda kendisi için yeni bir arkadaþ 
çevresi yaratmak zorunda kalmýþtý. 
Lugano'da çevresine topladýklarý arasýnda 
Mazzini'nin takipçisi olup Ýtalya'dan 
Ýtalyanca dersleri vermeye gelmiþ Pederzolli 
adlý bir profesör; Baronata traji-komedisinde 
küçük bir rol oynamýþ, fakat bu olayda 
Bakunin'in diðerlerine duyduðu husumetten 
bir ölçüde kurtulabilmiþ Nabruzzi ve Paris 
Komünü sýðýnmacýlarýndan Arthur Arnoud 
vardý. 1875 yýlýnda, daha sonradan birçok 
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ülkede Stepniak adýyla ünlenecek 
Kravchinski adlý genç bir Rus devrimcisi 
onu ziyaret etti. 1876 Ocak ayýnda, 
Bakunin'in 1871'den beri görmediði Benoît 
Malon Lugano'ya yerleþti ve kýsa bir süre 
sonra da Madam de Champseix ona katýldý. 
Fakat bunlarýn hepsi geçici arkadaþlardý. 
Arkadaþlýk, artýk aktif olduðu günlerdeki 
gibi derinden kök salmýyordu ve Bakunin 
hayatýnýn bu kapalý geçen aylarýnda 
gerçekten yalnýz bir insandý. Gambuzzi 
zaman zaman uðruyordu ve onun için daima 
bir oda hazýrdý, fakat onun varlýðý 
Antonia'nýn kocasýna çok az teselli 
verebiliyordu. Devrim davasý üzerine 
konuþtuðu zaman büyülenmiþ gibi dinleyen, 
keyifsiz olduðu zaman kendi çabasýyla 
yapamayacaðý lezzetli yemekler getiren çoðu 
yerel bir Ýtalyan iþçi grubunun üyesi olan 
iþçilerin adanmýþlýðý Bakunin'i 
duygulandýrýyordu. Bakunin daima evde, 
elleriyle çalýþan bu insanlarýn arasýndaydý. 
Bu insanlar - belki de yalnýzca onlardý hor 
görmeyi merhametle bezemeksizin ona 
bakan - onun son taraftarlarýydý.491 

Bu günlerde onu ziyaret eden Fransýz 
komünard Arnoud, Bakunin'in Lugano'daki 
hayat tarzý hakkýndaki en eksiksiz anlatýmý 
býrakmýþtýr. Bakunin sabah sekizden sonra 
çýkýyor ve þehrin ana meydanýndaki bir 
cafeye gidiyordu. Burada kahvaltý ediyor, 
gazeteleri okuyor, mektup yazýyor ve 
arkadaþlarýyla buluþuyordu. Parasý olmadýðý 
zaman ihtiyacý olan krediyi buluyor ya da 
borçlarý bir hayli kabarmýþ olsa da cafe 
sahibi kadýna borç yazdýrýyordu, bazen de 
baþka bir cafeye geçip oranýn müþterisi 
oluveriyordu. Saat ikide öðle yemeði için eve 
dönüyor, eðer parasý varsa ya da kredi 
bulabilmiþse çocuklar için kek ya da tatlý 

                                        
491 Guillaume, Internationale, iii. 254, 300, 314, 
321.  
 



yiyecekler de getiriyordu. Saat dörtten 
sekize kadar uyuyordu. Sonra Antonia'nýn 
salonuna geçiyor ve geçmiþ kahramanlýk 
öykülerini anlatarak Antonia'nýn konuklarýný 
eðlendiriyordu. Gece yarýsý odasýna 
çekiliyor, bütün gece yazýyor ya da okuyor, 
ertesi sabah ayný programa baþlamaya 
hazýrlanýyordu. Bir tahtada ya da kamp 
yataðýnda bütünüyle giyinik uyuyordu, 
söylendiðine göre, topluluk içine çýkarken 
baþýndan hiç eksik etmediði gri kepini 
uyurken de baþýndan çýkarmýyordu.492 

 
 
s. 497 
 
 
Bakunin, yeni iþçi arkadaþlarýna 

anarþizmi övmeye ya da Antonia'nın 
salonunda büyük eylemlerini ve geçmiþte 
çektiði büyük acýlarý anlatmaya hâlâ 
hevesliydi. Fakat politika için enerjisi ya da 
hevesi kalmamýþtý ve hayat boyu 
sürdürdüðü iyimserlik sonunda tükenmeye 
yüz tutmuþtu.  
 
Büyük bir üzüntüyle (diye yazýyordu Elisée Reclus'a) 
her gün yeniden ve yeniden anlýyorum ki, kitlelerde 
devrimci ideal ya da umut ya da tutku diye bir þey 
yok; ne kadar uðraþýrsan uðraþ bir sonuç elde 
edemeyeceksin. 
 

1875 yýlý, en fazla taraftarýnýn olduðu 
ülkelerde bile, onun en kötümser 
tahminlerini doðruluyordu. Ýspanya'da XII. 
Alfonso, genel bir coþku havasý içinde, 
atalarýnýn saltanatýný restore etmiþti. 
Ýtalya'da, Garibaldi, Victor Emmanuel'in 
kýrallýk yönetimini selâmlamýþ, hatta 
Vatikan'la barýþ yapmýþtý. Çað, Bakunin'in 
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Bellerio'ya itiraf ettiði gibi, "alçaklarýn 
evrensel zaferi" çaðýydý. Ýnsan doðasýnýn 
iyiliðine olan inancýný bile yitirmiþti. Bir gün 
Pedezolli'ye, "þayet dünyada üç insan kalsýn," 
demiþti, "ikisi birleþip üçüncüyü ezerler." 
Kiliseye olan nefreti, bu son aylarda, devlete 
olan nefretinden daha aðýr basar olmuþtu; 
Almanya'daki Kulturkampf'ýn ortaya çýkýþýný 
büyük bir dikkatle izlemiþ, yarý þaka yarý 
ciddi, "Bismarkçý bir yöneliþ" içine girdiðini 
açýklamýþtý.  

Aktif hayattan çekilmek ve politik 
ilgisinin kesilmesi onda geriye yalnýzca 
"yoðun bir merak" biçimindeki yönlendirici 
tutkuyu býrakmýþtý. "Yeterince öðrettik. Þu 
yaþlýlýðýmýzda yeniden öðrenmenin vaktidir," 
diye yazýyordu, Ýngiliz metresiyle bir kere 
daha Londra'ya yerleþen Ogarev'e ve ona, 
günlük okumalarý içinde yer alan eski 
arkadaþý Kolb'un Kulturgeschichte der 
Menschheit'ini (Yunan yönetim sistemi olan 
"federalizmi" övmesiyle ve Romalýlarýn 
"merkezîyetçi" örgütlenmesini suçlamasýyla 
hoþuna gitmiþti), John Stuart Mill'in 
Otobiyografi’sini  ve Schopenhauer'in 
eserlerini öneriyordu. Birkaç ay sonra, Adolf 
Vogt'tan, kendisine Marx'ýn Kapital‘ini 
göndermesini istedi. Kitabý alýp almadýðý 
bilinmemektedir, ama eski rakibinin 
þaheserlerini bir kere daha okumaya 
teþebbüs ettiði kesindir. Öte yandan 
Ogarev'e ismini saydýðý eserleri ne ölçüde 
incelediðine iliþkin herhangi bir bilgi de 
bulunmamaktadýr. Yazýlarý arasýnda buna 
iliþkin herhangi bir not bulunamamýþtýr. 
Ölümünden sonra el yazmalarý arasýnda 
bulunan birkaç önemsiz politik parçada bu 
döneme iliþkin belirgin bir þeyler yoktur. 
Diðer arkadaþlarýna olduðu gibi Ogarev'e de 
yýllar yýlý fasýlalarla "anýlarýný yazmakta" 
olduðunu söylemiþtir. Fakat bu uzun süreli 
niyetin pratiðe geçirildiðini sanmak için 
hiçbir neden yoktur. Lugano'ya yerleþince 



Bakunin, yaþlýlýðýn yoðun hareketsizliðine 
kolayca ve acýsýz bir þekilde kayýp 
gitmiþtir.493 

 
 
s. 498 
 
 
 Gerçi bir bakýma hiç de deðiþmiþ 

deðildi. Hâlâ paraya ihtiyacý vardý ve hâlâ 
onu elde etmek için yaptýðý planlar bir 
çocuðunki kadar pratikten ve titizlikten 
uzaktý. Cafiero'nun ona bundan böyle para 
saðlayamayacaðýna ve saðlamayacaðýna bir 
türlü inanasý gelmiyordu. Bellerio, Aziz 
Mihail Günü partisi için Lugano'ya 
geldiðinde Bakunin, ondan, Cafiero'dan borç 
almasýna yardýmcý olmasý için ciddi ciddi 
ricada bulundu. Kocasýný ikna etmek için 
asla giriþimde bulunmayan Antonia, 
Bellerio'dan boþ yere, geçmiþte bütün olup 
bitenlerden sonra böyle bir talebin "onun 
onuruna yakýþmayacaðýný" Bakunin'e izah 
etmesini rica etmiþti. Bakunin bu tür 
gerekçelere kulak asmadý ve kendi 
mantýðýnýn sesini dinledi. "Bu" diye açýkladý, 
"Cafiero'yla ilgili bir sorun deðildir, adil 
anlaþmayla ilgili bir sorundur." Cafiero, 
Baronata konusundaki tutumuyla, onu "fena 
halde içinden çýkýlmaz bir duruma" 
sokmuþtu. Bu durumdan kurtulmasý için 
gerekli araçlarý saðlamak Cafiero'dan 
baþkasýnýn görevi deðildi. Karakteristik bir 
þekilde, bu paranýn altý ay içinde geri 
ödeneceðinden de "aþaðý yukarý emin" 
olduðunu ekliyordu. Diðer kaynaklarýn yolu 
da tamamen kapatýlmamýþtý. "Haydi gel 
kardeþ olalým," diye haykýrmýþtý bir gün 
Arnoud'a. "Senin paran olduðu zaman bana 

                                        
493 Guillaume,Internationale, ii. 155; iii. 284; 
Steklov, M. A. Bakunin, iv. 398, 402, 404, 411; 
Pisma Bakunina, Ed. Dragomanov, 347-8.  
 



verirsin, benim param olduðunda da ben 
sana veririm." Fakat kurnaz Fransýz, ikinci 
ihtimalin hiçbir zaman ortaya çýkmayacaðýný 
anladýðýndan teklife yanaşmamýþtý.494 

 
 
s. 499 
 
 
Bakunin, diðer bütün malî krizlerde 

favorisi olan deus ex machina'yý* hesaba 
katardý - ele geçmeyen miras umudu. Kasým 
1874'de Sofia Losowska Rusya'ya dönmek 
üzere Lugano'dan ayrýldý; Bakunin onu, 
erkek kardeþlerinden her zamanki acil 
yüzdesini istemek için görevlendirmekte 
gecikmedi. Sofia, Aralýk ayýnda gerçekten de 
Premukhino'yu ziyaret etti; para olarak bir 
þey alamasa da (Mihail'in kardeþlerinin 
ellerinde para olmadýðýna iliþkin ýsrarlý 
beyanlarýndan kuþku duymak için herhangi 
bir neden yoktur) Mihail'in payýna düþen, 
tahminen 100.000 frank tutarýndaki bütün 
bir ormanýn varlýðýný öðrendi. Sofia ya da 
Bakunin'in bu iyimser tahminden özel olarak 
sorumlu olup olmadýklarý kuþkuya açýktýr. 
Fakat þurasý son derece nettir ki, Bakunin, 
Sofia'nýn Premukhino'dan gönderdiði 
rapordan da güç alarak, normalin ötesinde 
bir inançla, mirasýnýn önemli bir kýsmýna 
konduðunu düþünmüþtü.  

Bu inancýn ortaya çýkardýðý sonuç 
göstermiþtir ki, Bakunin ne karakterini 
deðiþtirmiþtir, ne de geçmiþ deneylerin 
derslerinden gereken sonuçlarý 
çýkarabilmiþtir. Baronata'da, kalbi fazlasıyla 
yara almýþ, yýkým, gururundan fazlasýný bile 

                                        
494 Guillaume, Internationale, iii. 254-5; Steklov, 
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(Aðustos 1891), s.592.  
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yaralamýþtý. Bazý yatýþtýrýcý nedenler bulana 
kadar bütünüyle iyileþmesi kesinlikle 
mümkün deðildi. Promukhino'dan cebine 
akacak zenginlik bunun için altýn bir fýrsattý. 
Daha fazla beklemeden, Þubat 1875'te, 
28.000 franka (3000 frank baþlangýçta 
ödenmiþti, 3500 frank Nisan'da ödenecekti 
ve Ekim ayýnda bu miktarýn tamamý 
ödenmiþ olacaktý) Villa Bresso diye bilinen, 
Lugano'nun dýþ taraflarýnda, Monte 
Salvatore yönünde, güzel bir villa ve bahçe 
satýn aldý. Her zamanki gibi müsrif davrandý. 
Eðer daha fazla gecikilirse, villa diðer bazý 
alýcýlar tarafýndan kapýlacaktý. Lugano 
çevresinde fiyatlar ilkbaharda yükselecekti, 
özellikle Milano'dan tren yolu döþenmeye 
baþladýðýndan daha da yükselme ihtimali 
vardý. Depozit parasýný - anlaþýldýðý kadarýyla 
kýsmen - Gambuzzi'den aldý. Mirasýn Ekim 
ayýnda eline geçeceðinden hiçbir kuþkusu 
yoktu. Mart ayýnda erkek kardeþlerine acil 
bir mektup yazarak mülkiyetin "tasfiyesi" 
için acele etmelerini istedi ve gecikmiþ bir 
uyarý önlemi olarak Sofia'dan Premukhino'ya 
bir kere daha gitmesini ve "her þeyi formel 
bir iþ biçiminde tamamlasýný" rica etti. 
Kardeþleri onun bilgiççe dakikliðinden 
gücenecek deðillerdi; çünkü “bu yaþlý 
halinde bir hayalci gibi davranmak saçma 
olurdu." 

 
 
s. 500 
 
 
 Mart 1875 mektubu, Bakunin'in 

Premukhino'ya yazdýðý son, bilinen 
mektubudur; sanki bir daha yazmayacakmýþ 
gibi bir önseziyle, onlardan, "mezara son 
yolculuðunu yapmadan önce, aðabeylerini 
son bir kez ziyaret etmelerini" istemektedir. 
Tatyana ölmüþtü. Bakunin ve Alexandra, 



"Premukhino'nun kadim dünyasýnýn son 
Mohikanlarýydýlar." 

 
Eðer bir araya gelirsek birçok aný canlanacaktýr - 
bir daha asla bir araya gelemeyecek miyiz? Hepinizi 
görmek istiyorum, hepinizi tüm sýcaklýðýmla, 
kardeþçe bir sevgiyle kucaklamak istiyorum - yeter 
ki gelin... - yalnýz sizleri deðil, tanýmadýðým 
yeðenlerimi de davet ediyorum - hanginiz gelirseniz 
gelin, sevinçle karþýlanacaktýr. Fakat çoðunuz 
gelmelisiniz. Paul, Alexis ve Nikola, sizler bana, 
düzenlenen ev ve bahçe için tavsiyelerde 
bulunabilirsiniz. Burayý küçük bir cennet krallýðý 
yapmak istiyorum - toprak, iklim, her þey son 
derece elveriþli. Burasý meyva, sebze ve çiçek dolu 
ve biz baba evinin anýlarýný yeniden canlandýracaðýz. 
 
 

Bakunin'in ölümünden sonra, evraklarý 
arasýnda "Kardeþlerime Elveda Mektubu" 
baþlýklý bir el yazmasý bulunmuþtur. Bu 
mektup günümüze kalmamýþtýr.495 

 

 
        *         *         * 
 
 
Bakunin'in yabancý topraklarda 

Premukhino'nun þanýný yeniden hayata 
geçirme hülyasý, diðer hayalleri gibi 
gerçeklerle baðlantýsýzdý. Villa Bresso 
hikâyesi, Baronata'nýn kaderinin tam bir 
parodisidir. Kendisine, verimli ekim 
yapmayla, gübre kullanýmýyla, kimyayla 
ilgili kitaplardan bir kütüphane oluþturdu ve 
çeþitli tohumlar ýsmarladý. Dut aðaçlarýný 
kýþlýk odun olarak kesti, onlarýn yerine sýra 
sýra meyva aðaçlarý dikti, aralarýna çeþitli 
cinsten tohumlar ekip çevrelerine, gübreyle 
doldurduðu hendekler kazdý. Bu hazýrlýklar 

                                        
495 Kornilov, Byloe (1925) No. 3, ss. 51-7; 
Steklov, M. A. Bakunin, iv. 433; Bauler, Byloe 
(Temmuz 1907), s. 71.  
 



onu gurur ve neþeye boðdu. Aðustos'ta, 
Bellerio'ya yazdýðýna göre, kendini, 
"cennetin açýlan kapýsýnýn önündeymiþ" gibi 
görüyordu.496  

 
 
s. 501 
 
 
Fakat sonbaharla birlikte daha kasvetli 

renkler hakim olmaya baþladý ve Bakunin'in, 
cennete girmeden önce arafı geçmek 
gerektiðini hatýrlamasýna yol açtý. Ünlü 
miras hâlâ gelmemiþti ve villa için ödenecek 
paranýn son taksiti, Gambuzzi'nin bir 
Napolili bankerden borç almasý sayesinde 
ödenebilmiþti. Ekim 1875'te, Bakunin 
Premukhino'dan gelen haberle öðrendi ki, 
ancak sözü edilen miktarýn üçte ikisini 
alabilecekti ve bu miktar da iki yýla yayýlan 
taksitlerle ödenecekti. Topraða o kadar çok 
ekim yapýlmýþ ve öylesine fazla gübre 
kullanýlmýþtý ki, Villa Bresso'nun bahçesi tek 
bir ot bile bitmeyen kýraç bir çöle dönmüþtü. 
Kasým'da beklenmedik bir þekilde kar da 
yaðýnca, Bakunin, "bütün koþullarýn 
kendisine karþý birleþtiðini" düþünmeye 
baþladý. Aralýk'ta, Pederzolli'den alýnan borç 
sayesinde sonunda taþýnma gerçekleþti ve 
Villa Bresso, Villa Bakunin oldu. Fakat 
1876'ya girilmesine on beþ gün kala 
Bakunin, Bellerio'ya durumun umutsuz 
olduðunu yazdý. Evde tek kuruþ kalmamýþtý, 
saðdan soldan on beþ ya da yirmi frank borç 
bulmuştu da Antonia yiyecek bir þeyler 
alabilmiþti.497 

 

                                        
496 Steklov, M. A. Bakunin, iv. 429, 433; Arnoud, 
Nouvelle Revue (Aðustos 1891), ss. 600-601.  
 
497 Guillaume, Internationale, iii. 300, 313, 320; 
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s. 502 
 
 
 Bakunin'in saðlýðý hýzla kötüye 

gidiyordu. Fiziksel çöküþ, bilincini de 
zayýflatýyordu. Günlük hayatýn önemsiz ývýr 
zývýrý yüzünden aklî baðlantýlara her 
zamankinden daha az yer kalýyordu. Üç dört 
yýldýr kronik hale gelmiþ astým ve kalp 
yetmezliði ile on iki aydýr ona büyük sýkýntý 
veren saðýrlýða ek olarak þimdi yeni hastalýk 
belirtileri ortaya çýkmaya baþlamýþtý. Zaman 
zaman ortaya çýkan hafýza kaybýndan 
muzdaripti. Bacaklarý su toplayýp þiþtiðinden 
hareket etmekte zorluk çekiyordu. 
Hepsinden daha fazla sýkýntý verici olaný ise, 
geceleri idrarýný tutamamasý ve bazen 
gündüz vakti çocuklarýn bu yüzden þok 
olmalarýydý. Önceden Bakunin'e ilaç 
hazýrladýðý için durumdan haberdar olan 
yerel bir Ýtalyan pratisyen doktor, bütün 
hastalýklarý soðuk algýnlýðýna yordu ve 
vücudun nazik bölgelerinin oðulmasý için 
kunduz yaðý verdi, en nihayet mesanede 
ciddi bir iltihaplanma olduðu tespit edilmek 
zorunda kalýndý. Bir Alman doktor çaðýrýldý. 
Fakat o da yalnýzca prostat torbasýnýn 
geniþlediði teþhisinde bulundu ve herhangi 
bir rahatlama saðlayamadý. Hem yatamýyor, 
hem de oturamýyordu, ancak bir masanýn 
üzerine iki büklüm eðilerek uyuyabiliyordu - 
yalnýzca bu pozisyon kýsa bir süreliðine acý 
duymamasýný saðlýyordu. Ýki Ýtalyan iþçisi, 
ayakkabý tamircisi Santandrea ve Bologna 
isyanýndan bir sýðýnmacý olan Mazzotti, 
sabahlarý ve akþamlarý sýrayla gelerek, 
giyinip soyunmasýna yardýmcý oluyorlardý. 
Bakunin bu fizikî iþkenceye, malî 
karýþýklýklara nasýl davranýyorsa, öyle 
davranýyordu; nazik davranmak, hoþgörüyle 
küçümsemek, yapabildiði kadarýyla onlarý 
kabul etmek, fakat onlar kendisine bir an 



mühlet verdiðinde derhal unutmak, 
hastalýklarýnýn týbbî adlarý üzerine hoþ 
olmayan kelime oyunlarý, nükteler yapmak, 
okumak, eski ateþinin belirli aralýklarla 
parlamasýyla, eski mantýksýzlýðýndan da fazla 
bir mantýksýzlýkla öðütlerde bulunmak. 
Pederzolli'nin sözleriyle, o, "bir andan bir 
ana, bir çocuða, bir barbara, bir profesöre" 
dönüþebiliyordu.498 

Ýçgüdüsel olarak sonunun yaklaþtýðýný 
sezdikçe, dünyayla barýþtý. Eylül 1875'te, 
ayrýlıktan bir yýl sonra Ross, Lugano'ya 
geldi. Baþlangýçta, epey bir uzaklýkla 
karþýlaþsa da, sonradan dostça davranýþlar 
gördü ve bütün bir haftayý þehirde geçirdi, 
gerçi Antonia'yla karþýlaþmaktan kaçýndýðý 
için Bakunin'le yalnýzca cafede buluþuyordu. 
O sýrada bir iþ olayý, Cafiero'yla barýþmayý da 
getirdi. Ýtalya'da bir iþ kurmak için 
Lokarno'dan ayrýlan Cafiero, Bakunin'e, 
Baronata'nýn bazý eþyalarýný uygun 
koþullarla Villa Bresso'ya verme teklifinde 
bulundu. Bakunin, iþlemleri tamamlamak 
için Baronata'ya gitti. Ýki hafta sonra 
Cafiero, karýsýyla birlikte bir iadei ziyarette 
bulundu. Antonia ile karþýlaþma 
tenezzülünde bile bulunmadýlar ve "en iyi 
iliþkiler" yeniden kurulmuþ oldu - tabii ki, 
Cafiero'nun Ýtalya'ya gidiþiyle birlikte 
ebediyen kopuncaya kadar. Daha da eski 
düþmanlýklar eriyip gidiyordu. Bir gün birisi 
Neçayev'den söz etti. Bakunin ona karþý 
herhangi bir husumet hissettiðini reddetti, 
çünkü "o iyi niyetliydi." Artýk geçmiþin 
kiþisel çetelesini tutmak için zaman 
kalmamýþtý.499 
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     *        *          * 
 
 
s. 503 
 
 
1876 ilkbaharýnda, genç bir Rus kýz 

öðrenci, Alexandra Weber, Lugano'ya geldi. 
Pederzolli'den Ýtalyanca dersi alan 
Alexandra, kýsa süre sonra Pederzolli 
tarafýndan, ünlü hemþerisiyle tanýþtýrýldý. 
Birkaç gün içinde Alexandra Weber, Villa 
Bakunin'in sürekli ziyaretçisi oldu. 
Gençliðin çekiciliði ve kendi ülkesi 
Bakunin'i harekete geçirmeden edemezdi ve 
zaten Petersburg'dayken devrimci ateþi 
kapmýþ olan genç kýz çabucak eski 
savaþçýnýn büyüsüne kapýldý. Bu uyumsuz 
ikili yakýn arkadaþ oldular. Arkadaþlýk ve 
güven vericilik rolünü yerine getirmekte, 
Alexander Weber, Bakunin'in son yýllarýna 
herhangi bir baþkasýndan daha uygundu. Ve 
bize, Bakunin'in yaþamýnýn son haftalarýnýn 
en bilinmeyen ayrýntýlarýnýn kayýtlarýný 
býrakmýþtýr.   

Bakunin'in ev içi hayatý, farklý 
dünyalarda yaþayan ve hareket eden iki 
bölüme ayrýlmýþtý. Bir tarafta Bakunin ve 
pek seyrekleþmiþ ziyaretçileri vardý, diðer 
tarafta ise, Antonia ve ailesi. Bakunin 
çocuklarla, özellikle iki kýz çocuðuyla 
oynuyor, onlara çikolata veriyor ve bahçede 
ateþ yakmalarý için odun toplamalarýna 
yardým ediyordu. Fakat Bakunin Antonia'ya 
hitap ettiðinde, o genellikle, tam bir 
kayýtsýzlýk içinde "bir heykel baþý" gibi baþýný 
çevirip bakmýyordu bile. Bakunin bir oturma 
odasýnda yaþýyor, konuklarýný orada kabul 
ediyordu. Kapý tarafýnda, uzun bir masa 
vardı. Masanýn üzerinde devamlý çay 



kaynayan bir semaver ve çay takýmlarý, 
ayrýca sigara olarak sarýlmak üzere bir 
miktar tütün bulunuyordu. Keza açýk bir 
gazetenin üzerinde ýstampa duruyordu. 
Birkaç kırık oyuncak ve bir parça çikolata 
masanýn üstündeki bu manzarayý 
tamamlýyordu. Diðer iki masada ve 
döþemenin büyük kýsmýnda, çeþitli ülke ve 
dillerden gazete yýðýnlarý, yazýlý ve her çeþit 
kaðýt, tepecikler oluþturmuþtu. Bu yýðýnýn 
içine yarý yarýya gömülmüþ ve daðýlmýþ ilaç 
þiþeleri göze çarpýyordu. Gazeteler öylesine 
yýðýlmýþtý ki, yataðýn boyunu bile aþmýþtý - 
yün bir örtüyle kaplanmýþ demir karyola bu 
eski savaþçýnýn muazzam cüssesini zorlukla 
taþýyabiliyor, yerinden kýpýrdadýkça 
gýcýrdayıp sallanýyordu. Alexandra Weber, 
Gambuzzi'ye ayrýlan yatak odasýnda ise, 
yumuþak þilteli bir yatak, keten çarþaflar ve 
ipek yatak örtüsü bulunduðunu kýzgýnlýkla 
kaydetmektedir.  

 
 
s. 504 

 
 

Bakunin, son taraftarlarý olan genç 
misafiri ve Ýtalyan iþçileriyle hâlâ devrim 
üzerine konuþuyordu ve gözlerinde "yeþil, 
sert, þeytanî" bir ýþýk yanýyordu. Artık, 
geçmiþten çok geleceðe iliþkin konuþuyordu. 
Anýlarýný yazma düþüncesi peþini 
býrakmamıştı, ama artık onlarý yazacak gücü 
bulamýyordu kendinde. Alexandra'ya, bazý 
materyaller dikte ettireceðini, bunlarý iyi bir 
Fransýzcayla yazmasý gerektiðini 
söylüyordu. Alexandra'nýn stili bu amaca son 
derece uygundu. Bakunin ondan Fransýz 
klasiklerinin en büyüðü olan Pascal'ý 
okumasýný rica ediyordu. Baþka zamanlar 
tam anlamýyla bir hoppalığa sapıyordu. Bir 
zamanlar Paul de Kock'ta ortaya çıkan 
zararsýz bir þehvet, hayatýnýn bu son 



aþamasýnda yeniden kendini göstermişti. 
Malon ve Madam de Champseix Lugano'da 
yaþýyorlardý ve sürekli ziyaretçisiydiler. 
Malon'un meþum sadakatsizliklerini 
kendinden geçmiþ, büyük bir dikkatle 
dinlemek kadar hiçbir þey ona zevk 
vermiyordu. Bakunin ona "kaçakçý", eþine de 
"gümrük memuru" adýný takmýþtý, "kaçakçý" 
kaçak maceralarýndan birine giriþtiðinde 
Bakunin keyifle kýkýrdamaya baþlýyordu. 
Kendi zevkleri ve ciddiyeti olan Alexander 
Weber, idolünün bu sapması karþýsýnda 
duyduðu hayal kýrýklýðýný saklayamýyordu.  

Fakat ölüm yaklaþtýkça, Bakunin, 
hepsinden çok çocukluðu ve bir zamanlar 
öylesine sevdiði Rusya üzerine konuþmayý 
seviyordu. Villanın bahçesindeki kurbaðalarý 
seviyordu. Çünkü Premukhino'nun 
çayýrlarýnda ve havuzlarýnda yaz akþamlarý 
nasýl baðýrdýklarýný hatýrlýyor ve onlarýn 
"þahane müzikal yaratýklar" olduðunu 
düþünüyordu. Böyle anlarda, "gözlerindeki 
sert, þeytanî parýltýlar gidiyor ve yüzü 
üzüntüyle kasýlýp, dudaklarýnýn çevresi 
gölgeleniyordu." Alexandra Weber'den 
kendisine memleket hakkýnda bir þeyler 
anlatmasýný istiyordu. Weber, ona, 
Rusya'nýn, içinde büyüdüðü tarla ve 
çayýrlarýnýn bilinen görüntülerini ve 
seslerini anlatýyordu. Hikâyesini bitirdiði 
zaman, Bakunin, bir çocuk gibi, ayný 
hikâyeyi yeniden anlatmasý için 
yalvarýyordu, o da Bakunin uyuyuncaya 
kadar onunla konuþuyor ya da okuyordu. 
Kendi halkýndan birisinin hayatýnýn bu son 
saatlerinde yanýnda olmasý onun için büyük 
bir teselliydi. "Hiçbir Ýtalyan," diye 
haykýrýyordu, "bana uygun bir þeyler 
okumasýný bilemez." Bazen kýz kardeþlerini 
düþünüyordu, fakat tutkuyla sevdiði 
Tatyana'yý ya da tutkuyla mücadele ettiði 
Varvara'yý, ölüm döþeðinde gördüğü 
yumuþak huylu Lyubov'dan daha az 



düþünüyordu. "Ah Mihail," demiþti ona ölüm 
döþeðinde yatarken Lyubov, "ne kadar güzel 
ölmek! Ne kadar güzel insanýn kendisini 
birisinin kollarına bırakması." Þimdi 
hatýrlýyor ve onun bu sözlerini anlýyordu. O 
da ayný böyle hissediyordu. Onun da genç 
arkadaþýndan þiddetle arzu ettiði tek ve son 
þey buydu. Eðer Alexandra onun ölmekte 
olduðunu görürse, "dudaklarýna bir sigara 
sýkýþtýrmayý unutmayacak, böylece ölmeden 
önce sigaradan bir duman çekebilecekti."500 

 
 
s. 505 
 
 
Fakat ebedî gezgin kendisini rahatça 

teslim etmeye izin vermiyor, bir baþka 
ayaklanma meydana gelmedikçe ölmüyordu. 
Son kriz, Sofia Losowska'nýn 1876 Mayýs'ýnýn 
baþýnda Rusya'dan Lugano'ya dönüþüyle 
baþladý. Sofia, sonunda, mülkiyetin 
paylaþýlmasý sonucunda, orman arazisinin 
Mihail'le erkek kardeþleri arasýnda 
paylaþýldýðýný anlayabilmiþti. Avans olarak 
ilk 1000 ruble iki ay önce gönderilmiþti ve 
Sofia da yanýnda 7000 ruble getirmiþti - 
Mihail'in þu andaki ve muhtemel bütün 
serveti bundan ibaretti. Acý gerçeðin bu 
darbesi, on misli daha büyük olarak 
düþündüðü mirasýn yol açtýðý hayalleri bir 
anda daðýttý ve onu umutsuz, iflah olmaz bir 
müflis durumunda býraktý. Eðer hâlâ 
hissetme yeteneði kaldýysa, Bakunin, aile 
meclisinde tepeden tırnağa aþaðýlanma içine 
gömülmüþ olmalýdýr. Villanýn tahliye 
edilmesini önlemek için son bir çaba 
gösteren Bakunin, tüm borçlarýnýn karþýlýðý 
olarak borç aldýðý kiþiye 10.000 ruble 
önermeye karar verdi, gerçi planý, gerçekten 
sahip olduðu 7.000 ruble ile, her zamanki 

                                        
500 Bauler, Byloe (Temmuz 1907), ss. 66-87.  



gibi muhtemelen belirsiz bir söz aldýðý 
10.000 ruble arasýndaki farký kaþla göz 
arasýnda ortadan kaldýrmaktaydı ama. Öneri 
kesinlikle reddedildi. Kredi verenlerin en 
baþýnda gelen kiþi, Gambuzzi'nin arkadaþý 
olan Napolili bir bankerdi, muhtemeldir ki, 
Gambuzzi,  Antonia ile çocuklarýn, 
Bakunin'in de zorunlu olarak katýlmasýyla, 
Napoli'de kendi yanýna gelmeleri için bu 
fýrsattan yararlanmaktan imtina etmemiþtir. 
Böylece Napolili bankerin Lugano'daki 
villaya el koymasý kalan tek alternatifti.501 

Bakunin, Napoli'ye taþýnma kararýna 
katýlmaktan çok, boyun eðdi. Bunun yerine 
getirilmesi, Ýtalyan hükümetinin onu kabul 
etmesine baðlýydý. O sýrada Ýçiþleri Bakaný, 
Bakunin'i Napoli'den tanýyan, hatta onun 
gizli örgütlerine kenarýndan köþesinden 
bulaþmýþ Nicotera adlý biriydi. Antonia, 
kocasýna, Nicotera'ya, Ýtalya'da ikamet izni 
için ricada bulunmasý ve hiçbir politik 
faaliyette bulunmayacaðýný bildirmesi için 
ýsrar etti. Gençliðinin kahramanýna 
tapýnmada uzlaþma tanýmayan ve Antonia'ya 
keskin bir þekilde düþman olan Alexandra 
Weber, Bakunin'in böyle bir mektup 
yazmasýnýn "geçmiþini inkâr" anlamýna 
geleceðini düþünüyordu. Fakat artýk 
Bakunin'in, Antonia'nýn tekliflerine 
direnecek ne gücü, ne de isteði vardý. 
Alexandra'nýn haberi olmadan mektup 
yazýldý ve Haziran'ýn ikinci haftasý, Antonia, 
Nicotera'ya dilekçeyi sunmak amacýyla 
Ýtalya'ya gitmek üzere Lugano'dan ayrýldý. 
Aileyi Napoli'ye taþýmak için diðer gerekli 
iþlemleri Gambuzzi'nin yardýmýyla yerine 
getirdi.502 

 

                                        
501 Bauler, Byloe (Temmuz 1907), ss. 66-87.  
 
502 Bauler, Byloe (Temmuz 1907), s. 83; Steklov, M. 
A. Bakunin, iv. 435.  
 



 
s. 506 
 
 
Ýsviçre'den ayrýlmadan önce Bakunin, 

Bern'deki eski arkadaþlarýný bir kere daha 
ziyaret etmek, artan rahatsýzlýklarý hakkýnda 
Adolf Vogt'a gözükmek istedi. 13 Haziran 
1876 günü, vefalý ayakkabý tamircisi 
Santandrea ile birlikte Lugano'dan yola çýktý 
ve ertesi gün Bern'e vardý. Adolf Vogt, onu 
istasyonda karþýlayıp hastaneye götürdü. 
Ayný akþam Reichelleri ziyaret etmek üzere - 
galiba son defa olmak üzere - hastaneden 
ayrýldý, orada Reichel piyanoda onun sevgili 
Beethoven’ini çalarken porselen sobanýn 
karþýsýnda eðilerek öylece dinledi. O günden 
itibaren Reichel ve karýsý hastaneyi her gün 
ziyaret ettiler. Bol bol müzik üzerine 
konuþtular. "Her þey geçip gidecek," diyordu 
Bakunin, "ve dünya da mahvolacak, ama 
Dokuzuncu Senfoni yaşayacak." Belki 
Dokuzuncu Senfoni, Bakunin'i, 1849'da 
Dresden'de onun icra edilmesini yöneten 
Wagner'e götürüyordu. Eski isyan 
arkadaþýnýn bestelerinden duyduðu 
hoþnutsuzluðu ifade ediyordu. 
Schopenhauer'in eserlerini soruyordu. 
Bütün filozoflarýn, bir kolektivitenin parçasý 
olmalarýna raðmen bir birey gibi davranarak 
yanlýþ yola gittiklerini söylüyordu. Anýlarýný 
yazmayacaktý, kim okuyacaktý ki onlarý? 
Uluslar devrimci içgüdülerini yitirmiþlerdi 
ve kaybettikleri bu içgüdü öylesine korkunç 
bir þeydi ki, halklar itaatkâr, hareketsiz hale 
gelmiþlerdi. Eðer iyileþirse, kolektif 
temeldeki etik üzerine bir tez yazacaktý.  

 
 
s. 507 
 
 



Adolf Vogt, Bakunin'in baþlýca 
rahatsýzlýklarýnýn yol açtýðý fiziksel ve moral 
sýkýntýlarý yatýþtýracak bir alet temin etmiþti. 
Fakat hasara uðramýþ bu organizmayý hiçbir 
þey onaramazdı. Bilinci, zaman zaman 
bulansa da, genelde net ve uyanýktý. Fakat 
artýk fizikî çöküþün hýzla geliþmesini 
önleyecek hiçbir þey yoktu. 28 Haziran'da, 
vücudu normal fonksiyonlarýný yerine 
getiremez hale geldi ve birkaç saniyelik kýsa 
aralarla çýkabildiði derin bir komaya girdi. 
Zaman zaman birkaç kaþýk kasha ya da 
Maria Reichel'in - yaþamýnýn son saatlerinde 
yanýndaki tek Rus oydu - hazýrladýðý lapa 
dýþýnda hiçbir þey yiyemiyordu. 1 Temmuz 
1876 Cumartesi sabahý, Reicheller hastaneye 
mutat ziyaretlerini yaptýklarýnda 
durumunun deðiþtiðine iliþkin bir iþaret 
yoktu. Fakat bir saat sonra, kýsa bir can 
çekiþmenin ardýndan her þey sona erdi. 
Mihail Bakunin, öðlenleyin öldü. Maria 
Reichel, bir çelenkle geldiðinde, vücudun 
rengi deðiþmeye baþlamýþtý bile.503 

 
 
s. 508 
 
 
Cenaze, 3 Temmuz Pazartesi günü 

kaldýrýldý. Sýcak bir yaz günüydü, bulutsuz 
gökyüzünün altýndaki karlý zirveler 
buharlaþarak titreþiyor ve gül kokularý her 
yana yayýlýyordu. Mezar kazýcýlar cenaze 
kortejinin gelmesini beklerken, tabutun 
büyüklüðü ve aðýrlýðý, bu kavgacý isyancýnýn 
son istirahatgâhý için aldýklarý, mezarý her 
zamankinden daha derin kazma emri 
konusunda þakalar yapýyorlardý. Cenazeye 
otuz ya da kýrk kiþi katýlmýþtý. Ýsviçre'nin 
çeþitli bölümlerinden temsilciler gelmiþti, 

                                        
503 Guillaume, Internationale, iv. 32-5; Steklov, 
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fakat yabancý ülkelerdeki arkadaþlarýna ve 
taraftarlarýna haber vermek için zaman 
olmamýþtý. Mezarýn baþýnda, ölünün anýsýna, 
cenazede hazýr bulunan tek Rus olan 
Zhukovski, Guillaume, Schwitzguébel, Elisée 
Reclus ve son olarak Bernli bir iþçi 
tarafýndan konuþmalar yapýldý. Guillaume 
konuþmasýný yarýda kesti ve hýçkýrýklara 
boðuldu, uzaklara dalýp gitmiþ olan Maria 
Riechel gözyaþlarýný tutamadý. Fakat 
seramoninin bütünü, katýlanlara sýkýcý, 
yavan ve yetersiz gelmiþti. Bu müthiþ 
fýrtýnanýn ve isyanýn, çöküþe gittiði yýllarda 
sýðýndýðý bu sakin ülkede, gösteriþsiz bir 
þekilde burada böylece yatýyor olmasý, hiç de 
ona uygun bir son gibi görünmüyordu. Ayný 
gün, cenaze kaldýrýldýktan sonra, polis, 
aceleyle ölüm kayýt tutanaklarýný 
tamamlamaya giriþti ve Adolf Vogt'tan, 
merhumun mesleðini ve geçimini nasýl 
saðladýðýný sordu. Zor bir soruydu bu. Cevap 
vermeye pek hazýr olmayan Vogt, 
arkadaþýnýn Ýtalya Ýsviçresi’nde bir villanýn 
sahibi olduðu yolunda karmakarýþýk bir 
þeyler geveledi. Bu, polise mükemmel bir 
açýklama olarak göründü. Böylece, resmî 
tutanaklara "Michael Bakounine, rantiyer" 
kaydý düþülmüþ oldu.  

Kocasýnýn ölümünü telgrafla öðrenen 
Antonia, birkaç gün sonra Napoli'den Bern'e 
geldi. Bakunin'in arkadaþlarý onu soðuk bir 
þekilde karþýladýlar. Maria Reichel, ona kibar 
davrandý. Bayan Vogt, ona, yalnýzca Bern'i 
nasýl bulduðunu, buradaki ayýlarý görüp 
görmediðini sordu.504 

 
 
 
 

                                        
504 El, Severnyi Vestnik (Nisan 1898), ss. 181-2; 
Guillaume, Internationale, iv. 36-7; Steklov, M. A. 
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Arka Kapak Yazısı 
 
Büyük bir gelecek bekliyor beni. Önsezilerim 
beni yanýltmaz... Hâlâ çok kederliyim, ama 
bu keder geçecektir. Bu, Rusya'dan 
ayrýlýþýmýn verdiði son acý olacak. Artýk bir 
kez daha güçlüyüm, hiçbir þeyden 
korkmuyorum, yolumda baþým dik 
ilerlemeye hazýrým. Ama dostlarým, 
biliyorsunuz ki, denizlerin ötesinde asla 
kopamayacaðýnýz, sizin için aþkla dolu 
dostunuz var, sizden ayrýlmýþ ve bu dünyada 
evsiz. 
 
Mihail Bakunin’in, 4 Kasım 1842’de, 
Premukhino’daki kardeşlerine yazdığı 
mektup’tan 
 
 
Haydi, yýkýcý ve imha edici sonsuz ruha 
güvenelim, çünkü bu bilinmez ve sonsuz 



ruh, tüm hayatýn kaynaðýdýr. Yýkma güdüsü, 
ayný zamanda yaratýcý bir güdüdür! 
 

Mihail Bakunin’in, Deutsche 
Jahrbücher’de 1842 yılında yayımlanan 
Almanya’da Reaksiyon adlı makalesinin 
sonundaki ünlü cümleleri. 

 
 

Eskisi gibi, aslan baþlý ve yelesi 
karmakarýþýk koca bir devdi. Ellisinde, hâlâ, 
gezgin bir öðrenci gibiydi, Rue de 
Bourgogne'deki evsiz Bohemlerden farksızdı, 
yarýnı dert etmeyen, paraya boþveren, parasý 
olduðunda har vurup harman savuran, 
olmadýðýnda saðdan soldan, hiç ayrým 
yapmadan borç alan... son kuruþunu bile 
herhangi birisine vermeye hazýr, kendine 
yalnýzca en gerekli þeyleri, sigara ve çay için 
birazýný ayýran bir insan. Bu tür bir hayat 
tarzýndan hiçbir sýkýntýsý yoktur; büyük bir 
gezgin, büyük bir serseri olarak doðmuþtur. 
Herhangi birisi ona mülkiyet hakkı 
konusunda ne düþündüðünü sorsa, vereceði 
yanýt, Lalande'nin Napolyon'a Tanrý 
konusunda verdiði yanýtýn aynýsý olacaktýr: 
"hayatýmýn hiçbir aþamasýnda ona inanmanýn 
gereðini hissetmedim." 

Herzen’in Anıları’ndan 
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