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Kaliforniya’da Bitmeyen Kavga

Altmış yılda Kaliforniya tarımında tam bir devrim yaşandı. Es-
kiden temel ürünler sığır ve samandı. Bugün ise meyve ve seb-
ze en çok kâr getiren ürünler. Çiftçiliğin do ğasındaki değişimle 
birlikte, bu işi yürütmek için zorunlu emekçilerin doğasında ve 
miktarında da paralel bir değişme görüldü. Pazar için üretim ya-
pan bahçeler, dönüm başına çok daha fazla ürün vermekle bir-
likte, evin ihtiyacı için yetiştiri len sebze meyveye ya da samana 
göre çok daha fazla emek gücü ve ekipman gerektiriyordu. Aynı 
zamanda bu ürünler mevsimlikti, yani büyük oranda göçmen 
işçiler tarafından el le toplanıyordu. Tarımın yoğunlaşması, pa-
zar için üretim yapan bahçelerde başka bir önemli gelişmeyi de 
zorunlu kıl dı. Binlerce dolarlık yatırımın yapıldığı büyük ölçekli 
çiftlik lerin sayısı arttı; aynı şekilde, beş dönümle on dönüm arası 
bü yüklükteki çok küçük çiftliklerin sayısı da. Ama yüz dö nümle 
üç yüz dönüm arası, orta büyüklükteki çiftlikler yok olmaya yüz 
tuttu.

Bu yüzden, Kaliforniya’da hayat standartları, arzuları, ih
tiyaçları ve beklentileri bakımından birbirinden farklı iki çiftçi 
sınıfı ortaya çıktı: Anlaşmazlıklarda genelde iş çilerin yanında 
yer alan çok küçük çiftçiler ve Los Angeles Ti mes’ın sahibi A. J. 
Chandler ya da muazzam genişlikte top rakları uzaktan işleten 
Herbert Hoover ve William Randolph Hearst gibi spekülatif çift-
çiler. Bu büyük şahıs işletme leriyle birlikte hareket eden, hisse 
sahiplerinin malı olan ve ma aşlı idareciler tarafından yönetilen 
büyük şirket çiftlikleri ve ipotek yoluyla ele geçirilmiş, bankanın 
direktifine göre işçi politikası uygulayan sorumlu müdürlerin 
işlettiği çok sayıda banka çiftliği vardı. Örneğin, Bank of Ame-
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rica neredeyse Ka liforniya eyaletinin en büyük çiftlik sahibi ve 
işletmecisidir.

Bu iki sınıfın ortak noktası yoktu ya da çok azdı; küçük çift-
çiler Grange’a üyeyken, spekülatif çiftçiler Ticaret Odası’yla çok 
yakın bağları olan Kaliforniya Birleşik Çiftçiler gi bi örgütlere 
üyeydiler. Bu grubun en büyük faaliyeti tarım iş çilerinin her tür-
lü örgütlenme çabasına direnmekti. Ortak amaç, tarım işçilerini 
örgütlemeye yönelik her türlü girişimin kızıl bozguncuların işi 
ve her örgütün komünizm yanlısı ol duğunu göstermeye çalışan 
haberler yaymak ve bildiriler da ğıtmaktı.

Amerika’yı boydan boya kateden demiryolunun tamam lanması, 
çalışmak için buraya getirtilen on binlerce Çinli ve biraz Hindu 
nüfus bırakmıştı geriye. Yaklaşık aynı dönemde, meyve üretimin-
deki artışla birlikte mevsimlik işçi ihtiyacı başgösterdi ve kitleler 
halindeki bu ucuz işgücüne talep art tı. Ama bu insanlar bölgede 
uzun süre kalmadı. Kentlere göç ettiler, buralarda küçük toprak 
parçaları satın aldılar, en kötüsü de, bir grup olarak ortak çabala-
rını yönlendire cek “ocaklar” içinde örgütlendiler. Çok geçmeden 
beyazlar arasında ırksal nefret alevlendi, Çinlilere karşı saldırılar 
baş ladı ve yıldırma faaliyetleri bütün eyalette kolayca bulunabi-
len ve ucuz emek kaynağı olan bu insanlar tarlalardan sürülüp 
atılana kadar sürdü. Çinlilerin yerini almak üzere, Ja ponların 
Kaliforniya’ya göçleri teşvik edildi ve onlar da, hat ta Çinlilerden 
daha çok, yalnızca kendi küçük toprak parça larını edinmekte 
kalmadılar, örgütlenme yeteneklerini de sergilediler. Sonuç “Ye-
şil Bela” kışkırtmasıydı. Derken, yüz yılın hemen başında kitleler 
halinde Meksikalı işçi getirtildi. Bir süre bunlar çalışkan, verimli 
işçilerdi; ne zaman ki ihtiya cın iki katı insan getirtildi, bu insan-
ların kazançları her tür kabul edilebilir hayat standardının altına 
düştü. Bu koşullar da, onlar da diğerlerinin yaptığını yaptı: Ör-
gütlenmeye baş ladılar. Büyük işletme sahipleri hemen üzerlerine 
ateş açtı. Gazeteler Meksikalı sendikaların radikalizmi haberle-
riyle doldu. Imperial Valley, Kern County ve çevresindeki üzüm 
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bağlarında ayaklanmalar patlak verdi. Yeni bir işçi dalgası, bu 
defa Filipin Adaları’ndan ayarlandı ve döngü tekrarlandı; emek 
bolluğuna paralel olarak ücret azalması, örgütlenme ve kaçınıl-
maz ırkçı nefret ve ayaklanmalar.

Yakın zamana kadar bu böyle sürdü gitti. Middle West’te 
geçtiğimiz yıllarda meydana gelen kuraklık muazzam bir ucuz 
emek gücünün bölgeye akın etmesine neden oldu. İnsan lar ta-
rif edilmesi imkânsız araçlarla, Oklahoma, Nebraska, Teksas ve 
kuraklık yüzünden bazıları yaşanamaz hale gelmiş diğer eyalet-
lerden Kaliforniya’ya geliyordu. Çiftliklerinin mahvolması sonu-
cunda yoksulluğun pençesine düşen ve elle rinde kalan ne varsa 
onu da bu yolculukta tüketen insanlar bölgeye o kadar bitap ve 
çaresiz geldiler ki, koşullar ne olur sa olsun, ne ücret teklif edilir-
se edilsin çalışmaya gönüllüydü ler. Göç hatırı sayılır düzeyde iki 
yıl önce başladı ve bugüne kadar artarak sürdü.

Bir an için şimdiki döngü de eskilerin tıpatıp aynısı gi bi gö-
rünmekle birlikte, bu akını diğerlerinden ayıran birkaç unsur 
var. İlk önce, göçmenler hiç kuşkuya yer vermeye cek bir bi-
çimde Amerikalı, taşıma değil. İkincisi, onlar iyi üc ret vaadiyle 
Kaliforniya’ya akın etmedi, tıpkı bir istilaya uğ rayıp felaketten 
kaçmış insanlar gibi mülteci durumuna düş tüler. Üçüncüsü, on-
lar çapulcu sürüsü değil, hepsinin kendi küçük çiftlikleri ya da 
eskiden Amerika’da dendiği gibi, çiftçi elleri var, yani işveren 
bir ailenin üyesi. Onların aklın da tek şey var, toprak edinmek ve 
yerleşmek. Belki de en önemli fark şuradan geliyor: Öyle kolay-
ca korkacak göz yok onlarda. Cesur, zeki ve yetenekli insanlar. 
Kuraklığın dehşetini yaşamış ve ondan kaçmak için muazzam 
çabalar sarf etmiş bu insanlar, ötekiler gibi sürü yerine konamaz, 
ürkütülemez, açlığa mahkûm edilemez ya da korkutulamaz.

Şimdi Dust Bowl’dan göçenlerin Kaliforniya’ya vardıkla rında 
ne bulduğuna bakalım. Kalıcı ve yerleşik emek gücü nün safları 
doludur. Çoğu durumda, bütün kaynaklar Dust Bowl’dan bura-
ya gelirken tükenmiştir. Çinliler ve Filipinlile rin aksine, erkekler 
nadiren tek başlarına gelmiştir. Eşleri ve çocukları da yanların-
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dadır, hatta bazılarının birkaç tavuğu ve kırık dökük ev eşyası 
da vardır ama çoğu, yol culuk için mazot almak üzere satılmış-
tır. Bir adam, karısı ve sayıları üçten sekize değişen çocuklarının 
Kaliforniya’ya, se yahat ettikleri döküntü bir araba ve bedenle-
rini saran yırtık sökük elbiseler dışında hiçbir şeyleri olmadan 
ayak basmala rı son derece normaldir. Sıklıkla yatak yorgan ve 
kapkacak tan yoksundur bu insanlar.

Bahar, yaz ve kısmen de güz aylarında erkekler şöyle ya da 
böyle mevsimlik tarım işçisi olabilir. Başarılı bir yıl içinde kazana
bilecekleri en yüksek meblağ 400 dolardır ve eğer herhangi bir 
sorunu varsa, hızlı, çevik ve güçlü değilse, bu para pekâlâ 150 
dolar da olabilir. Görülüyor ki, bir yer kiralamak ne ke lime, üste 
başa da bir şey satın alınamaz. Eldeki her kuruş yi yecek ve tarla-
dan tarlaya gitmek için kullanılan araba için harcanmak zorunda-
dır. Göçmen iki federal kamptan birinde, ya küçük ya da büyük 
çiftçiler tarafından kurulmuş evlerden oluşan eyalet kampında 
ya da malum işgal kamplarda ko naklayacaktır. Eyalet kampla-
rında, çevre sağlığıyla ilgili dü zenlemeler ve çadır kuracak bir yer 
vardır. Büyük çiftçiler ta rafından işletilen bu kamplar iki sınıfa 
ayrılır; ayda 4 dolar dan 8 dolara kadar kira karşılığında işçilere 
kiralanan evler ve işgal kamplardan pek farkı olmayan kamp 
alanları. Ki ra büyük bir sorun olduğundan, evlerin durumuna 
bir baka lım. Normalde bir odalıdır ve suyu yoktur; iki ya da üç 
yüz insan başına bir tuvalet ve bir banyo düşer. Gerçekten de, 
bir Üre ticiler Birliği toplantısında, kadınlar ve erkekler için ayrı 
tu valetler yapılmasını savundu diye, bir büyük çiftçi, “Komü nist 
mi ne?” suçlamasına maruz kaldı. Bazı geniş sığır çiftlik lerinde 
model işçi evleri denen evler vardır. Çok tanınmış bir şahsiyet 
tarafından işletilen bu çiftliklerin biri tek odalı sağlam kerpiç ev-
ler inşa etti. Tanesinin 500 dolara mal ol duğu söyleniyor. Bu ev-
ler ayda 5 dolara kiraya veriliyor. Bu çiftlik, ötekilerde saat başı 
30 sent ödenirken, 20 sent saat üc reti ödüyor ve bu da Grange 
tarafından onaylanıyor. Bu muh terem şahıs emek maliyetinden 
yüzde 33.5 tasarruf yapmak la kalmıyor, evleri için de ayda 5 do-
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lar kira alıyor; hemen gö rüleceği üzere, üstüne üstlük yatırdığı 
paranın karşılığını fazlasıyla alan bu kişi bir yardımsever olarak 
övülüyor. Ama bu malum çiftlik, göçmenlerin mazot parası bi-
riktirene kadar orada kalması ve sonra çekip gitmesiyle ünlüdür.

Küçük çiftçiler, tuvalet için kazılan bir iki çukur dışında, 
kampların hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Son çare, bazı de re 
yataklarına kurulan, işgal kamplar oluyor. İnsanlar bura ya yığı-
lıyor. Suyunu içmek, yıkanmak, giysilerini yıkamak ve dışkıları-
nı boşaltmak için bu dere kullanılıyor; sonuçta salgın hastalıklar 
kolayca yayılıyor ve kontrolü güçleşiyor. Örneğin, Stanislaus 
County, işgal kampı sayesinde bağırsak kurduyla tanıştı. Uzun 
süredir yaşadıkları yoksulluk yüzün den, bu kampların insanla-
rı hastalıkla savaşacak güçte değil. Amerika’da kimsenin acın-
dan ölmediği söylenir sık sık; ama geçtiğimiz yıl, Santa Clara 
County’de bölge valisi beş bebeğin “yetersiz beslenme” yüzün-
den öldüğünü rapor etti. “Yetersiz beslenme” açlıktan ölme ye-
rine kullanılıyor ve daha az şok edici bir sözcük ama çağrışımı 
belki daha da dehşet ve rici çünkü acının daha uzun sürdüğü an-
lamına geliyor.

Bu işgal kamplarında göçmenleri bu zamana kadar görül
memiş bir sefalet bekliyor; ayrıca tehdit ve korkunun da sını rı 
yok. Bir kampta, aynı zamanda yakınlardaki büyük bir çiftliğin 
de çalışanı olan şerifin adamlarının, sanki yüzle ri ezberlemeye 
çalışıyormuş gibi çadırlardan içeriye dikkat le bakarak, kampı 
saatler boyu denetlemesi alışıldık bir şey. Kampların kurulduğu 
bölge ahalisi göçmen işçilerin ürü nün toplanacağı ay gelmesini 
ve iş biter bitmez bölgeyi terk etmesini istiyor. Eğer gitmezlerse, 
silahlarına davranıp zorla kovuyor.

Bunlar Kaliforniya’nın Dust Bowl’dan gelen göçmenlere sun-
duğu koşullardan bazıları. Ama bu göçmenler açlık sını rındaki 
ücretler ve derme çatma kulübeler konusunda Çinli, Filipinli ve 
Meksikalı mültecilere göre daha dertli. Aileleri yanlarında olan 
bu insanlar önceki göçmenlere göre daha az hareket kabiliyetine 
sahip. Açlık kapıyı çaldığında, tek bir ki şi değil, bütün aile açlı-
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ğın pençesine düşüyor. O yüzden, bu in sanlar kendi güvenlikleri 
için örgütlenmek zorunda oldukla rını çabuk gördüler.

Örgütlenme girişimleri daha girişim halindeyken bile bü yük 
yetiştiricilerin vahşi saldırılarıyla karşılandı. Kern County’de işçi-
ler daha geçenlerde AF of L altında örgütlenmek üzere bir araya 
geldi. Formları doldurup bir yetki dilekçesi imzaladılar ve bunu 
Washington’a postaladılar. O gece Bir leşik Çiftçiler’in bir temsil-
cisi Washington’a bir telgraf çeke rek, bu işçilerin yetki dilekçesi 
hakkında bilgi istedi. Washington bürosu doğal olarak böyle bir 
yetki belgesinden haberle ri olmadığını bildirdi. Ertesi gün Ba-
kersfield gazetelerinde AF of L’in yetki isteminin reddedildiği ya-
zıyordu; demek ki, önerilen sendika komünist işi olmalıydı.

Ama “komünizm” sözcüğünün öcü olarak kullanılması artık 
neredeyse anlamsız hale geldi. Spekülatif bir çiftçi gru bunun bir 
yetkilisine “komünist” derken neyi kastettiği sorul duğunda, ya-
nıtı, “Biz saat başına 20 sent verirken 25 isteyen adama başka ne 
denir?” oldu. Bu gerçekçi ve lakayt tanım sonunda işçiler tara-
fından anlaşıldı ve artık terim eskisi gibi korkutucu değil. Ve bir 
bölge yargıcı, “Kaliforniya tarımı bi zim bir köleci sistem yarat-
mamızı ve yaşatmamızı talep edi yor” derken, tarım emekçileri-
nin örgütsüz geleceği tarla ve bahçelerde çalışan her insana açıkça 
ilan ediliyordu.

Göçmenlere karşı alışıldık yıldırma önlemleri uygulandı: Şerif 
yardımcılarının “kendini savunma” amacıyla ateş açma sı, suçsuz 
yere hapse atma, jüri önünde mahkemede yargılan ma hakkı ver-
meme, işkence ve gece baskınları yaparak dayak atma. Ama bu 
Amerikalı göçmenlerin buraya çıkıp gelmele riyle, kısa sürede bir 
değişiklik oldu. Anlaşıldı ki, bu insan lar daha yüksek ücretler is-
tedikleri ve komünist oldukları için değil, yalnızca örgütlenmek 
istedikleri için saldırıya uğruyor du. Ve ahali için, bu izin verile-
mez bir şey olduğu kadar, iş çilerin güvenliği için zorunluydu.

Bu sezon, önceden kullanılmayan yeni bir korkutma tak tiğiyle 
başladı. Bu iş dünyasındaki rakipler arasında son dere ce başarılı 
olan fısıltı kampanyasıydı. İş dünyasında olduğu gi bi, burada da 
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ölümcül sonuçlar getirdi çünkü kaynağı bilinemiyordu ve kolay-
lıkla yayılıyordu. Bu kampanyanın bir parçası olarak, kulaktan 
kulağa işçi olaylarında grevcilerin saflarını da ğıtmakla görevlen-
dirilen şerif yardımcılarının göz yaşartıcı değil zehirli gaz kul-
lanacakları yayıldı. İkinci söylenti ka dınları hedef alıyordu ve 
ne kadar aşağılık taktikler kullanıl dığını gösteriyordu. Söylenti 
mealen şöyleydi: İşçiler olay çıka rırsa, grevcilerin kullandığı su 
kaynaklarına tifo mikrobu atı lacak. Bu tür duyumların eyaletin 
büyük bir bölümünde alını yor olması bu taktiğin etkili olduğu-
nu gösteriyor.

Etki beklenenin de ötesinde oldu. Şimdi Kaliforniya’da kor-
ku yerine öfke var. Büyük yetiştiricilerin aptallığı yüzün de kor-
kunun yerini can derdi aldı. Grange, toprağa ve insan lara yakın 
çalıştığı ve bu yeni ırktan insanların huyunu bildi ği için, az da 
olsa bu insanların ayakta kalmasına yetecek bir ücret belirleme-
ye çalıştı. Ama tarım sektöründe hatırı sayılır bir kâr elde eden 
tek grup olarak gösterilen, büyük sebze ve meyve yetiştiricileri 
paralarını göz yaşartıcı gazlara ve tüfek lere harcıyordu. İnsan-
lar örgütlenecek ve büyük yetiştiriciler örgütleri zorla bastıra-
cak. Neler olacağını görmek için kâhin olmak gerekmiyor. Kern 
County’de, Grange pamuk toplayı cılarına ilk toplama için elli 
kilo başına 1 dolar önerdi. Birle şik Çiftçiler ise 70 sentin üzerine 
çıkmıyor. Vadide gerilim var ve yarın ne olacağı belli değil.

Gönül ister ki, Kaliforniya ürünlerinin toplanması için bu 
kadar gerekli olan büyük göçmen işçi gruplarına insanca ya şam 
hakkı verilsin, sürekli olarak zulüm görmesin, işken ceye uğra-
masın ve acılar çekmesinler ki, sonunda kendi lerinden önce iş-
kenceye uğrayan ve açlıktan ölen yüz binler ce insanın intikam 
melekleri haline gelmesinler.

(1936)
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