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Murray Bookchin
14 Ocak 1921'de New York City'de Rus göçmeni olan Yahudi bir aileye doğdu. 1930'da Genç Ön
cüler'e ve ardından Genç Komünist Birliği'ne girerek Komünist gençlik hareketine katıldı. 1939'da
Komünistler 'Troçkist-anarşist sapmalan" nedeniyle onu uzaklaştırdılar. Troçkistlerin Sosyalist
İşçi Partisi'ne katıldı. 1940'tan 1944'e kadar Bayorıne, New Jersey'de dökümhanede çalıştı, işçileri
kitlesel endüstri işçileri sendikasına, Congress of lndustrial Organisations (CIO), girmeleri için ve
onlan Troçkistlerin II. Dünya Savaşı'nın sonunda kesinlikle gerçekleşeceğini düşündükleri prole
tarya devrimi yolunda örgütlernek için çalıştı.
1944'ten sonra General Motors'da işe girdi, sonra United Aulo Workers'a (UAW), en radikal
Amerikan sendikasına girdi. 1946'daki büyük General Motors grevine katıldı, bu grev işçiler için
yalnızca küçük kazançlar sağladı. Fakat ı948' de GM yönetimi işyerinde huzur alınası karşılığında
büyük stratejik imtiyazlar verdi; UAW arılaşmayı kabul etti. Bookchin, Marx'ın analizlerine ve
beklentilerine karşın endüstriyel işçi sıruhnın doğası gereği devrimci olınadığını gördü. Mark
sizm'i terk etti, fakat devrimi değil. 1950'1erde bir grup radikalle yakın bir ilişki halinde post
Marksist, otoriter-alınayan bir komünizmin ne şekilde kurulacağına ilişkin arayışlara girdi. Bu
grup Cmıteınporary Issues dergisini yayımladı, Bookchin (takma isimle) burada ilk makalelerini
yazdı. 1952'de yazdığı uzun bir makale olan "Gıdadaki Kimyasal Maddeler Sorunu"nda, büyük
ölçekli, endüstriyel tanmın getirdiği gıda koruyuculannı ve pestisitlerin insan sağlığı için muhte
mel olumsuz etkilerini tartıştı. Bu sorunun çözümünün kent ve kın birleştiren, ölçek olarak küçük,
yurttaş meclisleri tarahndan yönetilen küçük-ölçekli desantralize bir toplum olduğunu söyledi.
1962'de Bookchin Our Syııthefic E11viromneııt'ı (Sentetik Çevremiz) yayımladı, bu kanser dahil
hastalıklann kaynağı olarak pestisitlerin, yiyeceklerdeki katkı maddelerinin araştıniması üzeri
neydi. Crisis i11 Our Cities'de (1965), devasa şehirlerin aynlmaz bir parçası olarak fosil yakıtlarm
kullanımının küresel ısınmaya yol açabilecek bir sera etkisi yaratacağı konusunda uyanda bulun
du; bu krizi aşmak için toplumun fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçmek -ve desantralize
olmak- zorunda olduğunu söyledi. Anarşizmi kucaklayarak, özgürlükçü ekolojik fikirlerini bir
çok yenilikçi ve etkili makaleyle yaygmlaştırdı. "Ekoloji ve Devrimci Düşünce"(1964), radikal poli

tik ekolojinin ilk manifestosuydu. "Towards a Liberatory Technology"(1965) alternatif, yenilenebi
lir enerji kaynaklannın ve mikroteknolojilerin özgürlükçü toplumun altyapısı olarak kullarıılması
çağnsında bulundu. "Forms of Freedom"da devrimci hareketlerde, 1793'teki devrimci Paris'in
seksiyon meclislerinde olduğu gibi meclis demokrasisini geliştirdi. Bütün bu makalelerini genç
radikalleri ekolojik anarşizm doğrulhısunda çok etkilemiş olan Post-Scarcity Aııarclıism (1971) adlı
antolojide toplandı.
1970'lerin başında eka-anarşist fikirlerine "toplumsal ekoloji" adını verdi. 1974'te Plainfield,
Vermont'ta Toplumsal Ekoloji Enstitüsü'nün kurucu ortağı ve yöneticisi oldu. Enstitü, toplumsal
tepki, alternatif teknoloji ve organik tanm konusundaki üç aylık kurslan nedeniyle uluslararası bir
itibar kazandı. Aynca 1974'te Ramapo College of New Jersey'de ders vermeye başladı, burada kı
sa sürede profesör oldu. The Limits of the City (1974) kitabında radikal toplumsal düşüncede kenti
keşfetti. The Spaııish Aııarchists (1977), başlangıcından ı930'lann ortalanna kadar İspanyol anarşist
hareketinin bir tarihiydi. 1976-ı978 arasında Dimitrios Roussopoulos ile Montreal'deki sol özgür
lükçü belediye hareketinin

şekillendirilmesinde işbirliği

yaph.

1977-78'de

Seabrook (New

Hampshire)'daki nükleer santrale karşı çıkınak için Clamshell Alliance'a katıldı. 1970'lerdeki ma
kaleleri Taward an Ecologica!Society (1980) isimli antolojide toplandı.
Büyük çalışması The Ecology of Freedom: The Emergence aııd Dissolutioıı of Hierarchy (1982)'de
kabilesel "organik toplumu", hiyerarşinin ve devletin yükselişini ve ardından doğayı egemenlik
altına alma düşüncesinin ortaya çıkışını sergiledi. Bu anıtsal çalışma politik, antropolojik, psikolo-

jik ve bilimsel temalan iç içe işler. 77ıe Rio;e of Urlıaııizafioıı aııd flıe D<•cliııe of Cifiuııslıip (1986)'da,
sivillerin kendilerini yönetmesini, meclis demokrasisini ve konfederalizmi anlahr. Bu tarihe kadar
politik projesini, belediyede, kasabada ve mahallelerde halkın demokratik meclisleri ile sivil poli
tik alanın yeniden yarahiması arayışındaki özgürlükçü belediyecilik olarak adlandırdı. Daha ge
niş bölgelerde bu meclisler konfederasyon oluşturabilir ve güç kazandıklarmda merkezi ulus
devlete meydan okuyabilirdi. Bu fikirlerin bazılan makalelerin bir araya getirildiği 77ıe Modem
Crisis (1986)'de geliştirildi.

1983'te Ramapo'dan emekli olduktan sonra Burlington'a (Vermont) gitti. 1980'lerin ortalann
da Avrupa'ya seyahat etti. Yeşillerin özgürlükçü belediyecilik ile desantralize bir ekolojik demok
rasi yaratabileceklerini iddia etti. 1980'lerin sonunda Burlington Yeşilleri'ni kurdu ve kentin yö
netim organlarnun demokratikleştirilmesi için çağnda bulunan bir yerel seçim kampanyasına
kahldı. 1990'da Bookchin politik yaşamdan emekli oldu. Emekli yönetici statüsünde Toplumsal
Ekoloji Enstitüsü'nde ders vermeye devam etti.
1987'de insandışı doğanın insaniann üzerinde olduğunu söyleyen doğa mistisizminin savu
nan derin ekolojistlerle bir tartışma başlath. Bu gerici ideolojiye karşı seküler, humanisı ve top
lumsal bir ekolojiyi savundu. 1994'te anarşizm içindeki mistik ilkelci eğilimlerin benzer bir eleşti
risini Social Anarclzism or Lifest-yle Allarclzism?'de yaph. İki yıl sonra postrnodemizmin, hunıanizm
karşıtlığırun genel bir eleştirisi olan Re-enclıaızfing Humaııity (1986)'yi yazdı. Destekleyici dünya
görüşü ekolojik düşüncenin hizmetindeki bir diyalektik türüydü. Bu "diyalektik doğalolığı" 77ıc
Plıilosoplıy of Social Ecology (1990, yeniden basım. 1994)' de geliştirdi.

Bookchin, anarşisılerin özgürlükçü belediyecilik ile -anarşistler oy vermeye ve bütün seçim
politikalarına karşıyd.ılar- ilgilenmediklerinin farkına vardı. Bireyden ziyade toplumsal özgürlüğe
yönelen komünalizm lehine Anarşizmden zaman içinde koptu. 1992 ila 2003 arasında dört büyük
ciltten oluşan, devrimci halk hareketleri tarihini anlathğı The 71ıird Rı�vollltioll (1996-2005)'ı yazdı.
Fikirleri hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyenlere, her zaman giriş niteliğindeki Rema

kiııg Society yi (1989) ve Janet Biehl tarafından hazırlanan 77ıe Mıırray Bookclıiıı Reader (1997)'ı tav
'

siye etti.
30 Haziran 2006'da Burlington'daki evinde kalp krizinden öldü.
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ÖN SÖZ
Üçiincii Devrim'in bu ikinci cildinde öncelikli olarak Fransız işçi sınıfının 1830
Devrimi, 1848 Devrimi ve 1871 Paris Komünü çizgisindeki on dokuzuncu
yüzyıl ayaklanmaları konu alınıyor. Ayrıca, gerekli olması dolayısıyla Ulus
lararası Emekçiler Birliği'nin (IWMA) veya Birinci Enternasyonal ve İkinci
Enternasyonal'in, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden epeyce etkilenmiş bir
Marksist sosyal demokrat kuruluş olması bağlamında tarihi ve kökenieri de
ele alınıyor. İçeriği artarak ideolojikleşen on dokuzuncu yüzyıl işçi hareketle
ri, modem proletaryanın ve sanayiye bağlı bir kapitalist sınıfın ortaya çıkışı,
radikal cumhuriyetçi bir ideoloji ve hareket olan Jakobenizmden, işçi sınıfına
odaklanmış çeşitli sosyalizmiere doğru yaşanan dönüşümü incelerneyi de ge
rekli kıldı. Yüzyılın ilk yarısında İngiltere ve Fransa'da gerçek bir modern sı
nıf çatışması ortaya çıkh ve bu gelişmeyi zaten Fransız Devrimi'ni izleyen
günlerden itibaren filizlenmekte olan çeşitli sosyalist ve anarşist ideolojilerin
sahneye çıkması takip etti. Dolayısıyla, devrimleri doğrudan konu edinmenin
yanı sıra solcu Jakobenizmden doğrudan sosyalizme doğru yaşanan evrimi
de özetleyen açıklamaları kitaba dahil ettim.
Bu cilt, bir anlamda modem tarihin en fırtınalı halk ayaklanmalarının ta
rihi olmakla kalmıyor, çeşitli büyük devrimci hareketlerin ve ideolojilerin ay
nasından bir on dokuzuncu yüzyıl Fransa tarihi olma niteliği de taşıyor. Pa
ris'teki 1830, 1848 ve 1871 devrimleri, büyük oranda 1789-1794 arasında süren
devrimin uzanhlarıydı ve bu devrimierin öznelerinin çoğunluğu da durumu
böyle görüyordu. Geleneksel tarihçilerin çoğunun aksine, Parisli işçilerin 1848
ayaklanmasının tüm on dokuzuncu yüzyıl Fransız devrimleri arasında sınıf
bilinci en yüksek olay olduğunu, hatta hiçbir anlamda sosyalist nitelik taşı
mayan, işçi sınıfı temelli bir yapıya sahip olmayan 1871 Paris Komünü'nden
(aslında Paris Komünü, sınıfsal bir devrim olmaktan ziyade Paris'in Prusya
tarafından işgali üzerine başlamış belediye temelli, siyasi ve vatanseverliğe
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dayanan bir süreçti) dahi ileride olduğunu öne süren Roger V. Gould'un gö
rüşüne katılıyorum. Fakat 1848 yılındaki Haziran Ayaklanması, pek çok katı
lımcısının da düşündüğü gibi, baldırı çıplakların [sans-culottes] 1793'te ger
çekleştirmeyi umdukları "üçüncü devrim" olarak değerlendirilebilir.
Bu ciltte ayrıca zanaatkar sosyalizminden proleter sosyalizmine geçiş sü
reci de ele alınıyor. Bu iki sosyalizm türü, pek çok açıdan örtüşmekle birlikte,
yöntemleri ve hedefleri açısından birbirinden ayrışır. Aslına bakılırsa bu kita
bın anlatım ekseninin odağında da, küçük el sanatı atölyesinden modem
sermaye-yoğun fabrikaya geçiş süreci ile birlikte tam da bu dönüşüm ve bu
nun ortaya çıkardığı duyarlılık ve siyaset farklılıkları yer alıyor. 1789 ve
1830'da çarpışan militanların çoğu fabrika işçisi değil, marangozluk, duvara
lık, mobilyacılık (özellikle Saint-Antoine semtinde yaşayanlar) ve matbaacılık
gibi mesleklerden gelen ve büyük bir kısmı usta sıfatını taşıyan insanlardı.
Yirminci yüzyılın gelişiyle birlikte, işçi sınıfının öncü militanları, mahir zana
atkarın bağımsız ruhunu koruyan ama gitgide fabrika ortamının temel bile
şenlerinden birini oluşturmaya başlayan metal işçileri oldu. Fabrikalardaki
binlerce yan vasıflı, vasıfsız ve kötü eğitilmiş işçi arasında deyim yerindeyse
bu "zanaatkar proleterler" en eğitimli, güçlü ve bağımsız figürlerdi ve bu da
diğerlerinin lider olarak onları benimsernesille yol açtı.. Haziran 1848 gibi er
ken tarihlerden itibaren ortaya çıkmaya başladılar ve üçüncü cildi okuyanla
rın da bildiği gibi, 1917 ile 1921 yılları arasında Rusya ve Almanya'yı kasıp
kavuran devrimci dalgada büyük roller oynadılar.
1830 yılından, özellikle de 1848 Devrimi'nden sonra Paris'te kooperatİf,
hatta kolektif üretim ve bölüşüm fikirlerinin oldukça yaygınlık kazandığı yö
nünde görüş bildiren Bemard H. Moss ve William H. Sewell Jr. gibi yakın
dönem araştırmacıla nnın fikirlerini paylaşıyorum. Bu fikirler tabii ki oldukça
çeşitlilik gösteriyordu, zaman zaman da muğlak fikirlerdi; kimileri basitçe
)onca tipi sendikalan savunurken kimileri eşitlikçi ve kolektivist kooperatİf
yapılanmaları destekliyordu. Parisli zanaatkarların, ya da Moss'un tabiriyle
bu "vasıflı işçilerin" hiç yanılmaksızın hep kolektif iş biçimleri yaratmak için
hareket etmiş olmalan ihtimal dışıdır. Sonuçta 1840'larda Paris'te yer alan iş
letmelerin yaklaşık yüzde ellisinin sahibi, çoğunlukla yanında bir ya da bir
den fazla kalfa çalıştıran zanaat ustalanydı.
Ama bu usta zanaatkarların çoğu, kendilerini denetim altına almak için
çabalatan tüccar kapitalistlere ve İngiltere örneğinden anlaşıldığı kadarıyla
zanaatkarları proleterleştirmeye niyetli olan fabrika sisteminin kuşatmasına
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karşı bağımsız konumlarını güvence alhna almak istiyorlardı. Mesleklerini
tüccarların denetiminden ve endüstriyel rekabetten koruma ihtiyacı, bu in
sanların eşitleriyle bir araya gelip kooperatİf topluluklar oluşturma isteğini
arttıran bir etken oldu. Bu ustaların çoğunun, ortak mülkiyet temeli üzerine
kurulu tam bir sosyalist toplum yaratma peşinde olduklannı öne sürmek ise
mümkün değildir.
Diğer yandan da, oldukça yüksek sayıda zanaatkar işveren değil, çalışan
rolündeydi. Hatta ustalar arasında on ve daha fazla işçi çalışbranların oranı
yalnızca yüzde ondu. İşverenlik vasfı olmayan bu sıradan zanaatkarlar da or
tak mülkiyet ve kooperatİf üretim konularındaki radikal eşitlikçi fikirlere da
ha yatkındı. Dolayısıyla, Paris işçi sınıfı başlangıçta ortak veya tutarlı bir bir
liktelik veya "çalışmanın örgütlenmesi" fikrine sahip değildi. Ustalar, kalfalar
ve yalnızca emeklerini satan vasıfsız proleterler muhtemelen oldukça farklılık
gösteren taleplerin peşindeydi.
1 830'lar ve 1 840'larda endüstriyel üretime gerçek bir kolektif temel oluş
turmaya çalışacak bir girişimin büyük zorluklarla karşılaşması beklenirdi.
Ancak Fransız zanaatkarlar, var olan atölyelerinde sosyalizan izler taşıyan
üretici birlikleri kurmak için oldukça yarahcı yöntemler geliştirdiler. Bu ne
denle "çalışmanın yeniden örgütlenmesi" konusunda dile getirilen ilk çağrı
lar genellikle ortak kredi kaynağı yarahlması; işsizlik, hastalık ve yaşlılık dö
nemlerinde zanaatkarlara destek olacak sigorta fonu oluşturulması ve büyü
yen fabrika sistemi karşısında küçük işletmelerin korunması taleplerine in
dirgendi.
Ancak zamanla, hem zanaa tkarlar hem de diğer meslek kollarındaki işçi
ler arasından en ilerideki işçi "militanlar", Fransız ekonomisinin büyük kıs
mını kolektifleştirmek amacı da gütmeye başladılar. Fransız işçi hareketi tari
hini inceleyen pek çok tarihçi, on dokuzuncu yüzyıldaki zanaatkarların, öz
gür birlikler temelinde tanımlanan kolektivist sosyalist fikirleri ateşli bir bi
çimde savunan gerçek proleterler olduğu fikri üzerinde birleşir. Marksist ta
rihçiler ise Parisli zanaatkarların pek çoğunu sanayi öncesi toplumun "küçük
burjuva" kalınhları olarak niteler ve "birlikler" oluşturma fikrinin küçük öl
çekli özel mülkiyete dayalı oluşunu eleştirir. Ben iki bakış açısını da bire bir
benimsemiş değilim ama bir orta yol bulmayı amaçladım. Marx'ın affına sı
ğınarak, kolektivist amaçların 1 830 Devrimi'ni takiben pek çok zanaatkar ara
sında ortaya çıkhğını belirteyim. Ama bu amaçlar çok çeşitliydi, çoğu zaman
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netleşmiş değildi ve çoğunlukla da on dokuzuncu yüzyıl Fransa sanayiinde
hüküm süren küçük ölçekli üretim bağlamında uygulanabilir değildi.
Zanaatkar sosyalizmin kolektivist ideolojisinin bir kanadı demiryollarının,
bankaların ve büyük sanayi kuruluşlarının kamulaştırılması ve buralarda ça
lışan insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini savunuyordu. Ama genel
anlamda Fransız sosyalistleri ve tabii ki anarşistler, merkeziyetçi değil federa
list birlik fikrine yakındılar. Bu yakınlık ve bunun yam sıra işçi kontrolüne
duydukları inanç, bu insanların bir sonraki yüzyıla da taşan bir süreç içeri
sinde bilinçli veya içgüdüsel olarak, tabandan yukarıya doğru ve liberter
sendikalar yoluyla kurulacak bir sanayi denetimi öngören anarkosendika
lizmi desteklemelerine yol açtı. Fransız Marksistlerinin Fransız işçi sınıfı üze
rinde sağlam bir yer edinememiş olmasının ve hem Marx'ın yaşadığı dö
nemde hem de ölümünden sonra onun fikirlerine tutarlı bir şekilde bağlı ka
lamamış olmasımn sebebi budur.
Mass'un aksine "zanaatkar" ve "zanaatkar proleter" tabirlerinin yerine
"vasıflı işçi" ve "vasıflı proleter" ifadelerini kullanmaktan kaçındım. Parisli
işçileri yeni ortaya çıkan fabrika işçilerinden ayıran şeyin bazı vasıf ve kabili
yeHere sahip olmaları değil, öncelikle kişisel bağımsızlık ve özgüven hisleri
olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında bir de geçmiş dönemlerden beri
sahip oldukları kentlilik bilinci ve sınıf bilinci de dikkate değerdir. Devrimler
mekana oldukça bağlı hadiselerdir. Ortaya çıkan sınıf karşıtlıkları, kendileri
ne ait kafeleri, toplantı salonları, meydanları, sokakları ve işyerleri olan belirli
topluluklar arasında belirginleşir. Devrim, özellikle Fransa'da, her biri belli
bir mahalle veya semti ilgilendiren küçük ayaklanmaların bir birleşimidir.
Fransız işçilerin, özellikle de Parislilerin, ayaklanma dönemlerinde şehir ça
pında ve bölgesel çapta örgütlenip karşıdevrimci güçlere karşı koordine ol
mak yerine kendi mahallelerine barikat kurmaya yönelmek şeklinde boy gös
teren ölümcül alışkanlıklannın kaynağı da budur.
İlk başta devrimler çağındaki halk hareketlerini iki ciltte incelerneyi umu
yordum. Ancak ikinci cildi hazırlarken, üçüncü bir cildin de gerekli olacağı
kendini belli etti. Üçüncü De11rinı'i iki ciltle sınırlamak, önemli birtakım olay
ları, fikirleri ve devrimci gelenek içerisindeki kimi gelişmeleri atlamaını ge
rektirecekti. Umudum, bu üç ciltlik eserin okuyucunun emeğine değmesi ve
bugünlerde hafızamızdan silinmekte olan önemli olayları ve hem şu andaki
hem de gelecekteki kuşaklara öğretip aktarması gereken dersleri zihninde
canlandırmasına yardımcı olabilmesidir.
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Bu cildin yazımı, sık sık dayanak aldığım kaynaklardaki gerçeklerin birbi
riyle uyuşmaması gibi kaçınılmaz bir nedenden ötürii kesintiye uğradı. Bu
süreçte pek çok kaynağın isimler, tarihler, olay sıralaması gibi konularda bir
birinden ayrıldığını, devrimiere ilişkin en temel gerçekleri atladığını fark et
tim. O dönemde yazılan çağdaş tanıklıkların bile temel gerçekler konusunda
birbirleriyle uyuşmadığını gördüm. Örneğin, Şubat 1848 Devrimi konusunda
Lamartine'in ve Blanc'ın yazdıkları, en önemli olayların ayrıntıları konusun
da farklı şeyler söylüyordu. Sürekli tekrar eden bu tür uyuşmazlıklar, makul
yargılara varıp bu on dokuzuncu yüzyıl ayaklanmalarıyla ilgili net bir tablo
oluşturmak için çok sayıda hahratı, döneme ilişkin evrakı ve başka tarih ça
lışmalarını gözden geçirmeınİ gerektirdi. Bu şartlar dahilinde hiç hata yap
mamak zor olduğundan, umuyorurn ki okuyacağınız sayfalarda en az sayıda
ve sonuca dair yargıları etkilemeyen hatalarla karşılaşırsınız.

Üçüncü Devrim 'in bu ikinci cildini yazarken kendimi en çok -yine- dos
turn ve çalışma arkadaşım Janet Biehl'e borçlu hissediyorum. Kendisi araş
tırma sürecinde bana sürekli olarak yardımda bulundu, yazdıklarımı büyük
bir titizlik, dikkat ve görev bilinciyle gözden geçirdi. Kendisinin destek ve
yardımları olmadan bu kitap yazılamazdı.
Burlington'daki Vermont Üniversitesi Kütüphanesi'nin pek çok çalışanı
da son derece yardırnseverdi. Dean Leary ve June Trayah kütüphanenin zen
gin koleksiyonundaki kitaplara erişmem için fazladan ernek verdi; Craig
Chalone ve Rebecca Gould da bu kitaplardan bazılarını iş saatleri bittikten
sonra ve dondurucu Verrnont kışında evime kadar getirdi. Ciddi anlamda
bedensel güçlüklerim olduğu için bu kitapları gidip kendim alarnadım.
Fletcher Özgür Kütüphanesi'inden Fred G. Hill de bana karşı benzer bir ne
zaket örneği sergiledi ve bulması zor bazı kitapları kütüphaneler arası kitap
ödünç alma sistemi vasıtasıyla bana ulaştırdı. En sıcak şükran duygularımı
tüm bu nazik Verrnontlulara sunuyorum. Son olarak Casseli'deki editöriim
Jane Greewood'a da cömert destekleri ve üçüncü cilde devam etmemi müm
kün kıldığı için teşekkür etmek isterim. Önceki editöriim Steve Cook'u da
tüm bu projeye duyduğu ilgi ve beni teşvik etmesi dolayısıyla sevgiyle hatır
lıyorum.

Murray Bookclıin
Burlington, Vermont
18 Mayıs 1997

l.KISIM
ZANAATKAR SOSYALİZMİNİN
YÜKSELİŞİ

1. BÖLÜM

JAKOBEN iZMDEN SOSYALiZME
Fransız Devrimi'nin etkisi, Robespierrecilerin 28 Temmuz 1794 tarihindeki,
ya da devrim takvimine göre Cumhuriyet'in İkinci Yılının onuncu Thermi
dor'undaki düşüşüyle son bulmadı. Sonradan alacağı adıyla "Büyük Dev
rim"in etkisi, Napolyon dönemi ve onu takip eden Bourbon Restorasyonu
boyunca, bir grup radikal komplocu azınlık arasında sürecekti. Devrim, her
ne kadar monarşinin, asiller sınıfının ve ruhban sınıfının geri dönerek terörü
ve kanlı iç savaşı cisimleştirmeleri nedeniyle sonradan tüyler ürpertici bir gö
rünüm kazanmış olsa da, etrafı kuşatılmış cumhuriyetçiler ve daha sonraları
da sosyalistler tarafından Fransa'nın ezilen yığınları için, hatta tüm insanlık
için yeni bir özgürlük dönemi açmak üzere başlatılmış yiğitçe bir girişim ola
rak kabul edildi.
Esasında, daha önce de belirttiğim gibi Fransız Devrimi, kendi stratejileri
ni 1789 ve 1794'ün kazanımları ve yenilgileri üzerine temeliendiren -yirminci
yüzyıldakiler de dahil- her türden devrimci için ölümsüz bir ibret kaynağı
dır. Daha sonraki devrimci kuşaklar, "Marseillaise"i Avrupa çapındaki top
lantılarında bir uluslararası marş olarak söylediler ve büyük oranda on do
kuzuncu yüzyıldakiler de dahil olmak üzere yazışmalarında, manifestoların
da, söylevlerinde (sonraları yerini sosyalistler ve anarşistler tarafından kulla
nılan yoldaş'a [comrade] bırakacak olan) yurttaş [citizen] sözcüğünü kullandı
lar. Neredeyse tüm Batı Avrupa ülkelerinde kendilerini Jakoben olarak nite
leyenler, katı bir cumhuriyetçi ideolojinin peşinde oldular ve Jakoben toplu
luklar oluşturma gayesi güttüler.
Ancak bu topluluklar, görüşlerini "93 Anayasası"nda belirtilen genişleti
lebilir yasal eşitlik ilkelerinin ötesine taşıdılar. Yalnızca kişisel eşitlik talep
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etmekle kalmayıp, ekonomik eşitlik taleplerini de dillendirdiler ve bu tutum,
kızıl cumhuriyetçilik adını aldı. Tamamen siyasi niteliğe sahip Jakobenizm
deki bu türden gelişmeler, bölüşümcü ekonomik adalet kavramı üzerinde
temelleniyordu. Buna göre servet, halihazırda var olan mülkiyet sistemi içeri
sinde adilane bir biçimde dağıhlmalıydı.
Bu bağlamda, on dokuzuncu yüzyıl kızıl cumhuriyetçilerinin siyasi ve
ekonomik bakış açıları, iki yüzyıl önceki İngiliz Düzleyicilerin1 çok da ötesine
geçmedi. Düzleyicilere ve kızıl cumhuriyetçilere göre iyi bir toplum, çiftçiler
ve zanaatkarlar gibi küçük ölçekli üreticilerden oluşmalıydı; bu küçük üreti
cilerin her biri de geleneksel "doğa kanunu" ilkelerine uygun, Putney müza
kerelerinde Albay Rainborough tarafından savunulan haklar· gibi temel ya
şam haklarına sahip olmalıydılar. Radikal Düzleyicilere ve kızıl cumhuriyet
çilere göre ekonomik eşitsizlikler, toplumun kaynaklarını adil bir şekilde pay
laşınakla ve özellikle de her yoksul adama ve ailesine geçinmeye yetecek
maddi kaynak -genel olarak bir miktar arazi- tahsis edilmesiyle yok edilebi
lirdi. Rainborough'nun söylediği şekliyle her bir "adamın", bağımsız bir gıda
üreticisi veya bir küçük girişimci olarak özgür bir toplumda güvenli ve ka
zançlı bir geleceğe sahip olma hakkı vardı.
Ancak, ne Düzleyiciler ne de kızıl cumhuriyetçiler, özel mülkiyet kavra
mının kendisine karşı çıkmadılar. Tam aksine, mülkiyetin çiftçiler ve şehirli
yoksullara adil bir biçimde dağıtılınasını engelleyen ortaçağ ipoteklerinin or
tadan kaldırılması gerektiğini savunuyorlardı. Karşı çıkhkları şey, doğuştan
edinilen veya satın alınan unvanlar yoluyla varlığını sürdüren ve

ancien regi

me'in2 toplumsal altyapısını oluşturan ayrıcalıklar sistemiydi.
Tabii ki bunlar sosyalist görüşler değildi. Mülkiyetin kolektif olarak sahip
lenilmesini ya da emek sonucunda üretilenlerin ihtiyaca göre dağıtılınasını
talep etmiyorlardı. Kızıl cumhuriyetçiler, Düzleyicilerden daha kararlı bir bi
çimde, zanaatkarların kendi araç gereçlerinin sahibi oldukları, köylülerin
kendi arazilerinin sahibi oldukları ve böylece mülksüz bir sınıf olarak sömü
rülmekten kurtulacakları ekonomik ve siyasi açıdan eşitlikçi bir toplum arzu
luyorlardı. Kısacası, mülkiyeti kolektifleştirmekten ziyade eşitleyerek herkes

1 17. yüzyılda İngiliz İç Savaşı sırasında ortaya çıkan özgürlükçü toplumsal hareket

(ç.n.).
·Bkz. Köylü isyanlarından Fransız Deurimine, s. 156-164.
2

Fransa' da 1789' dan önce yürürlükte olan siyasi-toplumsal sistem (ç.n.).
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için tam ekonomik ve siyasi hürriyet sağlayacak bir sosyal düzen arzusun
daydılar.
Temelinde bireyci olan ve üretim araçlarının mülkiyeti konusundaki eşit
liği sağlamak üzere dost bir devlet ve/veya ortaklaşa yönetilen kredi kurum
ları tarafından dikkatle düzenlenen küçük ölçekli üretim sistemi, on doku
zuncu yüzyılın başında İngiltere'de ve özellikle ekonomisi el işleri ve çiftçi ta
rım toplumuna dayalı olan Fransa'daki zanaatkarlar arasında oldukça be
nimsenir hale geldi. Bu sistemin en ünlü savunucusu, ilerleyen bölümlerde
fikirlerini ve etkisini inceleyeceğimiz Pierre-Joseph Proudhon'du.
Bu Fransız zanaatkarlar, piyasayı işgal eden ucuz fabrika mailarına karşı
kendilerini savunmak için işbirliği yapmak ve zor zamanları atiatabilmek için
büyük krediler bulmak zorunda kaldılar ve karşılıklı yardımlaşma amaçlı
cemiyet ve demekler kurdular. Bu dernekler, sözcüğün bugünkü anlamında
sosyalist değillerdi, bugünkü sendika ve kredi kooperatifleri gibiydiler; ancak
gerçek birer üretici kooperatifi gibi görünmeleri geçen yüzyılın toplumsal
düşünürlerini onları sosyalist yapılar olarak görmeye itti. Aslında bu demek
ler sıklıkla, en masum şenlik etkinliklerden en militan korumacı eylemiere
dek pek çok ortak faaliyet yürütüyorlardı, bu da onlara görünüşte bir sosya
list karakter atfedilmesine yol açtı. Esasında, bu dernekler, pek çok ciddi ada
letsizliğe son verilmesi için güçlü talepler sunan programlı hareketlere dö
nüştükçe, pejoratif anlamda sosyalist olarak da adlandırıldıkları oluyordu. Bu
yüzden de bunları, günün modasına uyarak, zanaatkdr sosyalizmi başlığı al
tında toplamak uygun olacaktır.
En erken dönemdeki gerçek zanaatkar sosyalistler, özel mülkiyetİn adila
ne paylaşımından daha fazlasını isteyen zanaatkar ve teorisyenlerdi. Özel
mülkiyete özü itibarıyla karşı çıkmaya başladılar ve uygun düştüğü durum
larda üretim araçların kolektif olarak sahiplerıilmesi gerektiğini savundular.
(Akıllıca ve sağlam siyasi sebepler dolayısıyla, aile arazilerini kutsal hakları
olarak gören köylüleri kolektifleştirme sürecinin dışında tuttular.) Bu sosya
listler, üretilen malların bölüşümü konusunda da temel olarak, çalışmaların
dan doğan ürünün her bir zanaatkarın emeğine oranla paylaşılması gerekti
ğine inanıyorlardı.
Bir yandan da diğer sosyalistler, 1840'lardan itibaren komünistler olarak
adlandırılan sosyalistler, emek ve bölüşüm konularında, bireylerin emekleri
yoluyla topluma sağlayacağı katkı farklanndan ve ihtiyaçları arasındaki fark
lardan doğacak kaçınılmaz eşitsizlikleri hertaraf edecek, daha etik temelli bir
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sisteme inanıyorlardı. "Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar" şi
arını rehber edinen komünistler, gerçekten eşitlikçi bir toplumun, üyeleri ara
sındaki farklı fiziksel yeterlilikleri ve ihtiyaçları dikkate alması gerektiğine
inanıyorlardı. Buna göre, üretilenlerin bölüşümü işçi tarafından üretim sürecin

de harcanan emeğe göre değil, bu işçinin karşılaması gereken -üreticinin ailevi
ve kişisel sorumlulukianna göre değişkenlik gösteren- spesifik ihtiyaçlarına
göre olmalıydı.

Devamhhklar ve Kmlmalar
On dokuzuncu yüzyıl boyunca, bu fikrin yeşerdiği zemin olan küçük ticaret
hanelerden ve el işçiliğinden oluşan zanaatkarlar dünyası, yerini kademeli
olarak büyük fabrikaların ve makineli üretimin proletarya dünyasına bıraka
rak, çoğunlukla vasıfsız makine operatörlerinden oluşan bir sınıfın doğması
na yol açtı. Tek bir zanaatkarın sahip olması için fazla büyük olan fabrikaların
ortaya çıkışıyla sosyalizm, tabiri caizse "ölçeğini" değiştirmek zorunda kaldı.
Üretimin bölgesel ve ulusal seviyede entegre edilmesi gerekliliğine vurgu
yapan sosyalist ideolojiler ortaya çıktı. Toplumsaliaştırma kısa sürede, eko
nomiye ya devlet tarafından (millileştirme) ya da işçi denetiminde, konfedere
örgütlenmiş sendikalar tarafından (sendikalizm) tamamen el konulması an
lamına gelmeye başladı. Özellikle 1871 Paris Komünü'nden sonra zanaatkar
sosyalizmi düzenli bir şekilde geriledi ve -hiçbir zaman tamamen ortadan
kalkmasa da- yerini proletarya sosyalizmine ve buna bağlı olarak, işçilerin
tercih ettiği ve devrimci liderlerinin de toplumu değiştirmeyi umut ederek
sarıldıkları örgütlenme biçimlerine bırakb.
Zanaatkar ve proleter sosyalistlerin toplumsal değişim için kullandıkları
stratejiler, genellikle birbiriyle taban tabana zıt nitelikteydiler. Zanaatkarlar,
derneklerin yanı sıra kulüplere ve genellikle gizli topluluklara üyeydiler.
Kendilerine oy hakkı tanındığı durumlarda bile parlamenter mücadeleyi
eleştirme eğilimindeydiler, polis ve askere kitle halinde saldırmak şeklinde
bir doğrudan eyleme başvuruyorlardı. Ciddi kriz dönemlerinde barikatlar
kurdukları ve düpedüz ayaklandıkları da vakidir. Örgütleri, genelde sürek
sizlik arz ediyor, siyasi ve ekonomik şartlara göre değişim gösteriyordu.
Bunun aksine, proleterler sendika ve siyasi parti kurmaya eğilimliydiler.
Büyük toplumsal krizierin ayaklanmalara yol açhğı zamanlarda, hatta top
lumsal devrim dönemlerinde bile, sanayi işçileri çoğunlukla kitle partileri,
sendikalar ve genellikle grev komitelerinin uzanhsı durumundaki konseyler
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yoluyla hareket ettiler. Zanaatkarlar barikat kurarken, proleterler paramiliter
örgütler kurdular. Zanaatkarlar isyanlarını kendi mahalleleriyle sınırlı tutma
eğilimindeyken; fabrika genelinde bir araya gelen proleterler, isyanlarını şe
hir geneline, bölgesel ve ulusal boyuta taşıdılar. Başlattıkları genel grevler
zaman zaman tüm ülkeyi felç edebilecek etkiye ulaşh. Zanaatkarlar ve prole
terler arasındaki bu strateji ve örgütlenme farklılıkları tabii ki istisnadan yok
sun değildi. 1820'ler gibi erkeı::ı bir dönemde bile, özellikle de 1830'larda,
Fransız zanaatkarlar hem isyana hem de ölçeği giderek artan greviere baş
vurdular ve taleplerini elde edebilmek için kulüplerin yanı sıra sendikalarda
da örgütlendiler. Parlamenter yapılara kendi adaylarını sokmak için politik
örgütleri kullanmaktan da geri durmadılar.
Ancak zanaatkar sosyalizminden proleter sosyalizmine geçiş süreci başka
bir bölümün konusu. On dokuzuncu yüzyılın başlannda zanaatkar sosya
lizmi yanlıları, zamanın elitleri ile ne şekilde ilişki kuracakları, sömürünün
gerçek yüzü ve yeni bir toplum yaratmakta sınıfların rolü gibi problemlerle
boğuşhılar. Teorisyenleri, işbirliği halindeki bir dünyanın oluşturulmasını
tamamen ahlaki bir ikna meselesi olarak görüyorlardı. Zenginlerin, Fransız
Devrimi'nden sonra sayıları artan çeşitli sosyalist şablonlardan birini destek
lemeleri için etik argümanlar kullanılarak ikna edilmeleri gerektiğine inanı
yorlardı. Onlara göre, toplumsal değişimi başlatmak için zenginlerin ve ikti
dar sahiplerinin hizmetleri gerekliydi; bu yüzden de elitlerin desteğini kaza
nabilmek için ortaklaşa yaşam ve üretime dair ikna edici örnekler sunabilmek
önemliydi.
Açıktır ki, bu tür bir toplumsal değişim görüşü sınıf bilincinin ve tabii ki
sınıf mücadelesinin yaygınlaşmasını yavaşlattı. Erken dönem sosyalist teoris
yeniere göre dünyanın eski ve yeni hakimleri desteklerini ve bilgilerini, as
lında kendi çıkarlarına tamamen aykırı olan sosyalist planların hizmetine
sunmalıydılar. Hatta çeşitli sosyalist teorisyenler, yeni dünyalarında eski elit
lere uygun konumlar bulmak için çaba bile gösterdiler; sosyalist proje finan
sörlüğü, sosyalist komplo yöneticiliği, hatta sosyalist toplumun potansiyel li
derliği, bu önerilen konumlardan birkaçıydı. Yani, erken dönem sosyalist teo
risyenler sınıf mücadelesini değil -sınıf sömürüsünün hiçbir şekilde tanın
madığı- başka bir sınıfsal uzlaşma biçimini vurguluyorlardı.
Dolayısıyla, zenginlere ve iktidar sahiplerine yönelik böylesine ılımlı bakış
açısına sahip olan erken dönem sosyalistler arasında, özel mülkiyet sahipleri
nin bu kazançları nasıl elde ettikleri konusunda yaygın bir kafa karışıklığı
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mevcuttu. Tüketicilerden fazla fazla bedel talep ederek mi kazanmışlardı
bunları? Hammadde almak ve maaş ödemek için borca ihtiyacı olanlara faiz
le borç vererek mi? İşçilerini fiziksel güçlerinin sınırlarını zorlayacak şekilde
çalıştırarak mı (aslında bu açıklama, pek çok sosyalist teorisyenin sınıf uyu
munu teşvik etme niyetiyle çakışır)? Tarımsal faaliyetlerin ihtiyaç fazlasını el
lerinde toplayarak mı? Ya da sadece üretim sürecine yaptıklan katkılar dola
yısıyla ödüllendiriterek mi? Zamanın iktisatçılannın kamunun dikkatine
sunduğu ve erken dönem sosyalistlerin pek çoğunun da kabullenerek analiz
lerine dahil ettiği pek çok seçenekten bazıları işte bunlardı.
Jakobenizmden sosyalizme doğru yaşanan ideolojik geçiş süreci, cumhu
riyetçi mitler ve komplocu örgütler tarafından oldukça karmaşık hale geti
rilmişti. Bourbon Restorasyonu sırasında, bilhassa 1820'lerde, hüküm süren
radikal ideoloji, hala cumhuriyetçi nitelikteydi ve pek çok ülkede yüzyılın
sonuna dek bu özelliğini korudu. Monarşiler ve aristokrasiler hala siyasi re
formun önündeki en büyük engeller olarak görülüyordu ve Birinci Dünya
Savaşı'na dek bu gerçek değişmedi. Cumhuriyetçi ve sosyalist amaçlar ara
sındaki fark, hem bu spesifik zaman diliminde hem de genel olarak geçmişte,
pek belirgin değildi. Fransız Devrimi'nin ağırlıklı olarak cumhuriyetçi niteli
ğe sahip retoriği, hem kızıl cumhuriyetçileri hem de sosyalistleri benzer bir
biçimde etkilemişti. Aslında bu iki hareket, bir süreliğine, aynı ayaklanma ve
komplolar içerisinde bir araya geldiler ve üyeleri de genelde aynı gizli örgüt
lere bağlıydılar.
Bu karmaşayı daha da içinden çıkılmaz hale getirmek için, Büyük Dev
rim'in kendisinden de birtakım (asgari derecede) sosyalizan fikirler çıkarabi
liriz. Saint-Just'ün (Şubat ve Mart) 1794'teVentôse'da dillendirdiği, cumhuri
yetin "tamnan düşmanlarının" malla rının haczedilerek "yoksul yurtseverler"
arasında bölüştürülmesi önerisi, sonradan bakıldığında mülkiyetİn yeniden
bölüşümüne yönelik sosyalizan bir arzu gibi görüldü. Ancak, Konvansi
yon'un hazırlayıcısını giyotine göndermeden dört ay kadar önce kabul edip
yürürlüğe koyduğu bu Ventôse Kanunlan'nın işlerliğe sahip olmadığı görül
dü; bilhassa hangi düşmanlarm "tanınmış", hangi yurtseverlerin "yoksul"
olduğuna karar verilmesi en zor husustu. Aslında bu kanunlar doğası itiba
nyla sosyalizan da değildi: Çok kısıtlı sayıdaki "düşmandan" çok fazla sayı
daki yoksula varlık devrini önerdiği için, her bir hak sahibine bu devirden
sembolik bir pay kalıyordu. Bu nedenle, Ventôse Kanunlan'nın, yoksullaştı-
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nlmış kitleler yaranna bir para bağışı sistemi olarak görülmesi daha uygun
olur.
Doğası gereği bundan çok daha sosyalizan olan örnek, 1796 bahannda,
Büyük Devrim'in eli kulağındayken "Eşitler Komplosu"nu oluşturan Gracc
hus Babeuf ve yandaşlannın talepleriydi. "Eşitler Manifestosu", nisan ayında
Sylvain Marechal tarafından, amaçlanru kesin bir dille tarif eden bir metin
olarak yazılmıştı ve her ne kadar 1793 yılındaki Jakoben söylemleriyle uyum
lu olsa da, Fransız Devrimi ile birlikte değerlendirildiğinde, aslında bir kınl
ma noktasıdır. Marechal, dönemin ateşli dilini kullanarak "Fransız Devrimi,
başka bir devrimin habercisidir yalnızca" diye yazıyordu, "çok daha büyük,
çok daha ciddi ve hepsinin sonuncusu olacak bir devrimin." Manifestoya gö
re 1793 Anayasası "gerçek eşitliğe doğru atılmış önemli bir de Jacto adımdır;
gerçek eşitliğin kendisiyle herhangi bir ilgisi yokhır. Ancak bu son Anayasa
amacına ulaşamamış ve hazırlanma amacı olan ortak refahı sağlamayı başa
ramamıştır."
Bu "büyük ilke"ye gerçeklik kazandıracak olan şey, manifestoya göre,
"MÜLK ORT AKLI GI" yoluyla tüm zenginlik farklanru ortadan kaldıracak
olan bir "EŞ İlLER CUMHURİYETI" kurmaktı. "Artık bireysel toprak mülki
yeti yok, toprak kimseye ait değildir. Dünyanın bize verdiği meyveleri beraberce
toplamak istiyoruz, bunu talep ediyoruz, meyveler herkesindir."3
Bunun oldukça sert bir dil kullanımı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer sosya
lizm tarihçileri arasında hala Babeufçülerin mülkiyet sahipliğine kesin olarak
son vermek isteyip istemediği konusunda şüpheler varsa, Babeufçü komplo
bastırıldıktan ve liderleri hıhıklandıktan sonra Babeuf'ün mahkemedeki sa
vunmasına kulak vermek bu şüpheleri giderecektir. Babeuf'ün zabıt kayıtla
nna girmesi için kendi dergisi olan Halkın Avukatı'ndan okuduğu pasaj şu şe
kildedir:
[Eşitler Cumhuriyeti' ne] varmanın yegane yolu özel mülkiyeti ortadan kaldıra
cak, her yetenekli adamı en iyi bildiği işin başına geçirecek, bu adamın yaphğı
işten elde ettiği kazancı ortak ambara koymasını sağlayacak, basit bir ihtiyaç
yönetimi meselesini halledecek, yani her bir kişinin ihtiyaçlannın ve elde bu ih
tiyaçlar la ilgili ne gibi malzemeler olduğunun bir listesini yapıp, gereken dağı-

3 Sylvain Marechal, "Manifesto of Equals" (Nisan 1 796), Socialist Thou ght: A Documentary
History içinde, ed. Albert Fried ve Ronald Sanders (New York: Doubleday,l964), s. 52, 55, 53;
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tımı en titiz bir şekilde eşit olarak yapacak ve bu dağıtılanların her bir yurttaşın
evine kadar girmesini temin edecek ortak bir yönetim kurmak tır.'

Ancak Babeuf'ün sosyalizm, hatta komünizm talebi bir ölü doğumdu.
Komplonun bashrılmasından sonraki süreçte bu fikirler, Napolyon dönemi
ve Restorasyon yılları boyunca Fransa'nın büyük kısmını pençesine alan top
lumsal ve siyasi hafıza kaybına kurban gittiler. Ancak 1830'lara gelindiğirıde,
Babeuf'ün Thermidor Direktuar İdaresi tarafından idam edilişinden bir ku
şak kadar sonra, sosyalizm Avrupa'da kalıcı bir kavram olarak yer edinebil
di. Ayrıca, sosyalizm sözcüğü Büyük Devrim'irı ülkesinde icat edilmemişti, ilk
kez İngiltere'de, Robert Owen'ın yeni bir toplum vizyonunu tanıtan bir der
gide basılı olarak kayda geçmişti. Restorasyon sırasında, 1815'ten 1830'a ka
dar, Fransız radikalleri hala Bourbon'lara karşı çeşitli neo-Jakoben cumhuri
yetçi komplolar hazırlamakla meşguldüler.
Liderler idam edildikten veya hapsedildikten sonra Babeuf Komplosu
büyük oranda unutulup gitmiş olsa da, hayatta kalan Babeufçülerden birisi
olan Philippe Buonarotti 1828'de, bu olayın öyküsünü ve trajedisini kamu
nun dikkatirıe sunarak Fransa'da zanaatkar sosyalizmi yanlısı ve benzeri sos
yalist teorisyenler tarafından savunulan daha evcil kavramlardan ziyade, dev

rimci sosyalist fikirlerin gelişimirıe hız veren eserini, Eşitler Komplosu'nun iki
ciltlik belgesel tarihirıi -Histoire de la conspiration pour l'egalite, dite de Babeuf
yayımladı. Soylu sınıfından atalara sahip ateşli bir İtalyan olan Buonarotti,
Paris'te hukuk eğitimi alırken devrimle tanışh ve 1793'te de Konvansiyon
kendisine vatandaşlık verdi. Her ne kadar Babeufçü kampioya kahlmış olsa
da, komplo bastırıldıktan sonra giyotirıden muaf tutuldu ve hapse ahldı. Son
olarak Cenevre'ye sürgüne gönderildi, fakat eski enrage' siyasi fikirler ile yeni
zanaatkar sosyalizmi fikirlerini bir potada eriten bir zihne sahip havai bir is
yankar olarak kaldı. Devrimci faaliyetlerdeki muazzam kültürel ve siyasi ge
rilemeye rağmen, yaklaşık otuz yıl boyunca Fransız ve İtalyan cumhuriyetçi
komplolarına aktif olarak katkıda bulundu.
Buonarotti, 1820'lerde tekrar sayıları artmaya başlayan -cumhuriyetçi ve
milliyetçi ya da sosyalist- her türden genç romantik devrimcinirı saygısını
kazanacak kadar uzun yaşadı. Yazdığı kitap, Fransız gençliğirıi etkileyen sos
yalizan ateşi besleyen kaynak olmayabilir, ancak bu ateşirı yanmaya başla'"Babeuf's Defense" (Vendome, Şubat-Mayıs 1797), Socialist Thou glıt içinde, ed. Fried ve
Sanders, s. 67-8; vurgular yazara ait.
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masını sağlayan ilk kıvılcım olduğu kesindir. Hayata veda ettiği 1 837 yılına
gelindiğinde, genç takipçilerİnİn pek çoğunun benimsediği basit Jakobeniz
mi, Babeuf'ün ve yandaşlarının savunduğu, isyana ve sınıf savaşına vurgu
yapan ateşli devrimci sosyalizm yönünde değiştirmeyi başarmışh. Hatta öl
meden önce, Lyon ve Paris sokaklarında Birinci Cumhuriyeti'nin üç renkli
bayrağının indirilerek, yerine sosyalizmin kızıl bayrağının dikildiğini göre
bilmişti.

i n gilter e ' d e işçi Radi kalizmi
İngiliz radikaller, on dokuzuncu yüzyıl başında Fransa'ya nüfuz eden sosya
list ideolojilere yeni ve teorik olarak daha donanımlı bir boyut eklediler.
1 790'larda İngiltere' de kendini Jakoben olarak niteleyen pek çok kişi Manş
Denizi'nin öte yanından gösteriler aracılığıyla Fransız devrimini selamlamış
h; ancak İngiltere'nin sosyalizme doğru kendi adımlarının ilki, belirgin bir
ekonomik ve toplumsal farklılığı yansıtacak şekilde, doğrudan İngiltere'nin
kendi kaynaklarından doğdu.
Ağırlıklı olarak tarımsal ve sanayi öncesi bir toplum içerisinde yaşayan
erken dönem Fransız iktisatçılar, örneğin Fizyokratlar, uygun bir biçimde ar
tık değer kaynağı olarak tarımı görürken, bir sanayi kalkınması dönemine ta
nıklık etmiş olan İngiliz iktisatçılar, değer teorilerini işçi sınıfınaferneğe da
yandırdılar. İngiliz iktisat teorisinde bu yönelim o kadar yaygındı ki, pek çok
İngiliz iktisatçısı, George Lichtheim'ın adlandırmasıyla "laborist"6 olarak ni
telenebilirler? İngiliz iktisatçılarının işçi sınıfını merkeze alışları, on yedinci
yüzyıl sonundaki William Petty'ye de, on sekizinci yüzyıldaki Adam Smith' e
de dayandınlabilir; fakat sınıf teorilerine geniş toplumsal ve ekonomik içerik
lerini kazandıran kişi, bir nesil sonra gelecek ve Sanayi Devrimi'nin akışına
tanıklık edecek olan David Ricardo idi.
Emek teorisyenlerinin dillendirdiği, emeğin tüm "zenginliğin" kaynağı
olduğuna dair görüş, oldukça radikal birtakım sonuçlara varabilir. Emek teo
risi, işçiye merkezi bir konum vererek eskinin basit kavramiarına göre sosya
list fikirler için daha elverişli olan muazzam bir açıklayıcı güce eriştiler. Esa
sında Ricardo' dan önce İngiliz sosyalizmi, sömürülenlere ve onları sömüren-

' İng." İşçici" (ç.n.).
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lere birbirlerinin ihtiyaçlarına karşı daha hoşgörülü olmayı öğütleyen ahlaki
bir teoriden fazlası değildi. Bu büyük oranda sübjektivist yaklaşım, toplumsal
değişime dair oldukça naif ve reformİst bakışiann gelişmesine yol açh. Son
raki sosyalist kuşaklar tarafından "ütopyaa sosyalistler" olarak adlandırıla
cak olan kuşak, çoğu zaman "alt sınıflar"a büyüklük tasiayan ve onlann top
lumsal "üstleri" karşısında korkuyla kanşık hürmet duygularını gizleyeme
yen bir tarzda, çeşitli reformlan ve aşamacı stratejileri hayata geçirebilmek
için işverenlere, devlete hatta despotlara müracaat etmekten memnun görü
nüyorlardı.
Oldukça zengin bir adam olan Ricardo, bir toplumsal radikaldi ve emek
değer teorisine kendisinden önce kimsenin başaramadığı ölçüde teorik tutar
lılık kazandırdı. Yalnızca emeği, piyasadaki herhangi bir metadan farkı ol
mayan bir meta olarak görmekle kalmadı, emek değer teorisini idamc esasına
göre oluşturdu. Ricardo'ya göre bir işçinin emeği, bir meta olarak, o işçiyi
gündelik yaşamda tutmak ve gelecekte tarımsal ve sanayi metalarının üreti
mini sağlayacak işçilerin üremesini sağlamak için gereken asgari masraftan
daha fazla değere sahip değildir (arz-talep ilişkisinden veya başka sebepler
den doğacak ücret dalgalanmalarını hesaba katmazsak). Ricardo'nun 18 17 ta
rihli temel kitabı T7ıe Principlcs of Political Ecanamy and Taxation' daki [Siyasi İk
tisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri] ifadesini kullanmak gerekirse, emeğin "do
ğal ederi" tam olarak "işçilerin çoğalmaksızın ve azalmaksızın, soylarını
idame ettirme ve sürekli kılma olanağı vermek için gereken ne ise odur." Do
layısıyla, emeğin değeri -yani, işçilerin hak ettiği ücret- "işçinin yaşam biçimi
gereği lüzumlu olan erzak, diğer zaruri ihtiyaç ve zorunluluklarm miktarına"
bağlıdır.s
Sonradan "ücretlerin demir kanunu" olarak anılacak olan bu fikri manhki
sonucuna kadar takip edecek olursak, yoksulluğun kapitalist toplumun sis
temik -ve yaygın- bir koşulu olduğu ortaya çıkar. Yoksulluğa, fiilen, yalnızca
zenginlerin açgözlülüğü sebep olmaz; yoksulluk, fazla nüfusun her zaman
ücretleri düşürerek işgücünün hayatta kalmasını sağlayacak asgari seviyeye
kadar çekeceğini öngören Malthusçu teorinin içerdikleri de dahil olmak üze
re, nihayetinde piyasanın temel kanunlarından kaynaklanır.
Her ne kadar sosyalistler, Ricardo'nun yoksulluğu örtük olarak meşrulaş
hrmasını eleştirseler de, kendisinin ortaya athğı ücretli idame teorisi, sosyaR
man,

David Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation (1817; Londra: Every
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listlerin kapitalizme karşı oldukça etkili bir söylem geliştirebilmeleri için ge
rekli donamma sahip olmalarını sağladı. Bilhassa İngiltere'de Sanayi Devri
mi'nin ve buna bağlı dehşetin zirveye ulaşhğı bir dönemde, çıkara burjuvayı
ahlaken mahkum etmeye dayalı duruşlarını terk etmeyen sosyalistler, kapita
lizmin özünde var olan ve kapitalizme içkin eğilimiere dikkat çekerek, toplu
mun işbirliği temelinde tamamen yeniden düzenlenmesini talep edebilir hale
geldiler. Ricardo'nun emek teorisinden etkilenen ve bu analizle güçlenen
sosyalistler, ya da "Sol Ricardocular", kapitalist sömürünün gizli doğasını if
şa edebilecek duruma geldiler. Kapitalistlerin, fabrikalar ve bankalarında ço
ğaltmakta oldukları kadarını, ekonomiye yaphkları hizmetler neticesinde,
yani "bir hizmet karşılığı" -sermayenin "ücreti" olarak- ve adil bir biçimde
kazandıkianna dair iddialarına karşı çıkabilecek konuma eriştiler. Ricar
do'nun emek teorisi, ücretli emeği proleter ve kapitalist arasında var olan,
hem sömürüye dayalı hem de sanayi işçisinin yoksullaşmasına ve nihayetin
de de tamamen yoksul hale gelmesine sebep olan, farklı bir toplumsal ilişki
olarak görebilmenin temelini attı.
Ricardo'nun eserleri üzerinde çalışan radikaller arasında bile bu fikirler
bir anlamda havada duruyordu: bu tür teoriler henüz Fransa'ya Manş'ın öte
sinden ulaşrnamış ve bu tür argümanları doğurrnarnışken Marx, İngiliz ikti
sat teorisini Fransız sosyalist fikirleri ile parlak bir biçimde sentezleyene ka
dar bu fikirler tam bir netlik kazanmadı. Ancak, yeni ekonomik gelişmelerin
bir sonucu olarak, İngiliz sosyalistleri arasında kapitalizmin özelliklerine dair
farkındalık günbegün gelişiyordu. Yüzyılın başında İngiltere, geleneksel za
naatkarların konumunda sabit bir düşüş, el erneğinin yerini makinelerin al
ması, ev içi üretirnin yerini fabrika sisteminin alması -kısacası, Sanayi Dev
rimi- gibi değişimlere diğer tüm ülkelere kıyasla çok daha fazla tanık oldu.
İngiliz toplumundaki bu temel değişiklikler -ve bunun sonucunda ortaya çı
kan son derece sert toplumsal koşullar- kaçınılmaz olarak erken dönem İngi
liz sosyalistlerirıi, Jakobenizmin siyasi sınırlarını aşmaya zorladı. Sonuç ola
rak, yalnızca Sanayi Devrimi'nin etkisinin -proletaryanın durumunun kötü
leşmesinin- dolaysız olarak yaşandığı İngiltere'de değil, zaman içerisinde
kapitalist toplumsal ilişkilerin nüfuz etmeye başladığı ve işçi sınıfiarına ben
zer dönüşümleri dayatmaya başladığı tüm Avrupa ülkelerinde de sosyaliz
min yükselişini derinden etkileyen şey, her şeyden çok İngiltere' de Sanayi
Devrimi'nin ortaya çıkışı oldu.
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Sanayi Devrimi : i ngi ltere
İngiltere, fabrika sisteminin ve büyük çaplı tarımın düzenlenmiş biçimlerinin
temelini atan teknolojik yeniliklerin çoğu bu ülkede geliştirildiği için, pek çok
tarihçi tarafından Sanayi Devrimi'nin doğduğu ülke olarak anılır. James
Watts'ın buhar motorunu geliştirmesiyle başlayarak, bu yenilikler hem İngil
tere'de hem de tüm kıtada toplumsal yaşamın yapısını köklü bir şekilde de
ğiştirdi. Ancak Sanayi Devrimi yalnızca üretimin makineleşmesi anlamına
gelmiyordu; görece bağımsız çiftlik işçilerinin üretimlerinin ve çalışma saatle
rinin düzenlenebilmesi maksadıyla, oldukça geleneksel nitelikteki gereç ve
makineleri kullanarak kulübe tipi yapılarda veya fabrikalarda (fabrika [fac
tory] ismi, bu işçilere hammadde sağlayan ve yarı tamamlanmış ürünlerini
sahn alan "aracı"lardan [factor] gelmektedir) bir araya gelmeleriyle makine
leşmenin öncesinde zaten başlamış olan kapitalist toplumsal ilişkilerin yükse
lişi anlamına da geliyordu. Zanaatkarlardan oluşan geniş bir çiftlik sanayisi,
bu fabrikalada birlikte on dokuzuncu yüzyıla değin eşzamanlı olarak var ola
caktı, ancak sonunda modem dünyadaki üretimin doğasını değiştirecek baş
ka süreçler de yoldaydı.
Sanayi Devrimi'nin devrimci gelenek üzerindeki etkisini konu alan her
tür tartışma, Sanayi Devrimi'ni mümkün kılan kayda değer teknolojik yenilik
lerle sanayileşmenin sıradan insanların gündelik yaşamiarına getirdiği fiili
değişiklikler arasındaki ayrımı net bir şekilde vurgulamak durumundadır.
Bir kapitalist sanayi ekonomisinin ortaya çıkabilmesi için teknik yeniliklerin
şart olmasının yanı sıra, bunların doğrudan toplum üzerindeki etkileri genel
likle oldukça dengesizdi; bu dengesizlik tüm çağı etkisi alhna alan değişken
gerilimleri kısmen açıklayan bir etkendir. Şurası önemli ki, yeni bir tekniğin
keşfi, hemen akabinde sanayide kullanılmasını beraberinde getirmiyordu. Bir
teknolojik keşifle, bu keşfin ekonomide pratik bir kullanım alanı bulması ara
sında genellikle ciddi bir zaman aralığı oluyordu. Bu zaman aralığı sebebiyle,
sanayi öncesi zanaatkar dünyasının "proleterleşmesi" genellikle görece yavaş
ilerledi ve fabrika sistemine karşı yaygın ve genel likle şiddetli direniş için
zaman sağlamış oldu.
Zanaatkarm imkaniarını epeyce aşan ve çiftliklerde verimli bir şekilde
kullanılmak için fazla büyük olan yeni makinelerin geliştirilmesi süreci kü
çük adımlarla başladı. 1733 yılında John Kay, uçan mekik adını verdiği ve bir
dokumacının tek bir kişinin yapabileceğinin iki kah iş yapabilmesini sağlayan
basit gereci geliştirdi. Bunun sonrasında icadm ana sebebi ihtiyaç oldu, zira
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tekstil sanayisindeki her bir yenilik, kumaş üretiminin çeşitli safhalarında
önemli dengesizliklere yol açh. Örneğin Kay'in uçan mekiği, iplik talebinde
patlamaya sebep oldu ve bu talep, yeni eğirme yöntemleri geliştirilene kadar,
karşılanamaz durumda kaldı. Bu sorun, tam otuz yıl sonra, 1764'te, James
Hargreaves'in, tek bir kirmen çevirebilen geleneksel çıkrıktan farklı olarak,
aynı anda sekiz kirmen çevirebilen bir çıkrık makinesi tasarladığında kısmen
çözülebildi. Richard Arkwright'ın su gücüyle çalışan ve iki sıra makaranın
dönerek hareket etmesi esasına dayanan ve daha ince, daha sıkı iplik do
kunmasına imkan sağlayan eğirme tezgahının patentini alması için beş yıl
daha geçmesi gerekti. Su tezgahı, dört yüze kadar kirmenin birden çevrile
bilmesine imkan tanıdı ve böylece modayı takip eden İngilizlerin daha önce
Hindistan' dan ithal etmek zorunda kaldıkları ince el dokuması iplik ve ku
maşlar, düşük masraflada İngiltere' de üretilmeye başladı.
Hargreaves'in çıkrık makinesinin ve Arkwright'ın su tezgahının Samuel
Crompton'ın eğirme makinesi tarafından daha da geliştirilmesi bir on yıl da
ha aldı ve 1779' da gerçekleşti. Arhk İngiliz tekstil sanayisi iplik fazlası ortaya
çıkarıyordu fakat bu ipliği kumaşa çevirecek yeterli makine dokumacısı yok
tu. Dokuma makineleri kullanıma girene dek, makinelerle dokunan iplik, za
naatkarlar tarafından dokuma tezgahlarında dokunınaya devam etti. Aslında
birbirini takip eden bu kısmi teknik yenilikler arasındaki zaman boşlukları,
pek çok geleneksel zanaatkarın ve çiftlik işçisinin emeği kullanılarak doldu
ruldu. Dolayısıyla, makine yapımı metaları tamamen veya kısmen üreten kü
çük üreticiler, büyük imalathaneler açısından uzun süre vazgeçilmez kaldılar.
Crompton'dan yaklaşık alh yıl sonra, 1785'te, Edmund Cartwright, önemli
iyileştirmelerin ardından pamuk kumaş sanayisinin tümden makineleşmesi
nin temelini atan makineli dokuma tezgahının patentini aldı.
Eğer temel enerji kaynağı, fabrikaları genellikle ticari merkeziere veya li
manlara uzak olan akınhlar etrafında yerleşmeye zorlayan ve güvenilmez ta
biata sahip olan su gücü olsaydı, bu icatların hiçbiri İngiltere'nin sanayi he
gemonyasını oluşturması için yeterli olmazdı. Bu temel problem, James
Watt'ın 1769'da patentini aldığı modern buhar motoru tarafından çözüldü.
Buhar motoru, bu süreçte fabrikaların, lokomotifierin ve buharlı gemilerin
can damarı haline geldi. Ancak Watt'ın buhar motoru hala, icadından on yıl
lar sonra bile, oldukça verimsiz ve kolay bozulabilir durumdaydı ve fabrika
ların suya bağımlılığını sona ecdirebilecek durumda değildi. Aslında on seki
zinci yüzyıl katlarının pek çoğu -ilk halleriyle- oldukça hantal, ilkel ve sü-
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rekli bakıma muhtaçh. Maden çıkarma işlemleri, kuyulan su basması nede
niyle sürekli kesintiye uğruyordu ve döküm tekniklerindeki ilerlemeye rağ
men metal uzun süre ucuz bir ürün haline gelmedi.
Daha büyük ilerlemeler, bilhassa daha komplike alet geliştirmeleri yoluy
la bu yenilikterin oldukça uygulanabilir olmaları ve ekonomik olarak hakim
konuma gelmeleri ancak bir sonraki yüzyılda gerçekleşebildi. Aslında İngil
tere'ye modem sanayinin gelişi, Kay'in uçan rnekiğiTiden yüz yıl ve Watt'm
buhar motorundan yaklaşık altmış yıl sonra, 1 830'larda gerçekleşti. Bu tarihe
gelindiğinde 270.000' den fazla işçi pamuk ürünleri sektöründe çalışıyordu,
çoğu da Lancashire ve Yorkshire' daki fabrikalarday dı. Yine de, yeni sistemin
neredeyse tüm el işçilerini ve çiftlik üreticilerini çarkın dışına atması için bir
kuşağın daha geçmesi gerekti ve bundan sonra da İngiltere "dünyanın atöl
yesi" haline geldi.
Sanayi Devrimi'nin getirdiği teknolojik değişiklikler, İngiltere'nin sınıfsal
yapısında da önemli değişikliklere yol açh. Sanayi Devrimi'nin zafere ulaş
masından önceki dört veya beş kuşak boyunca, geleneksel işçi sınıfı ustalar,
ustabaşılar ve çıraklar şeklinde bölünmüş durumdaydılar. Bu durum, dev
rimle birlikte kapsayıcı bir dönüşüme tabi oldu. Burada bahsettiğimiz "işçi
ler" el gereçleri ve elle işletilen makineleri kullanan ve oldukça küçük mekan
larda çalışan zanaatkarların (sanayi öncesi ustalar) yanı sıra; devasa, verimli
lik planianna uygun düzenlenmiş, sermaye-yoğun fabrikalarda ustabaşları
ve müdürler tarafından yakından takip edilen vasıfsız sanayi işçilerini de
kapsar.
Her ne kadar hem zanaatkarlar hem de proleterler işçi olarak addedilse ve
ikisi de

proleter olarak

(özellikle Fransa' da) anılsa da; çıkarları, davranışsal ka

lıpları ve saldırganlık dereceleri ciddi oranda değişiklik gösteriyordu. Genel
likle sanayi çevresinin dışmda çalışan zanaatkarlar kendi çalışma saatlerini
belirlemek konusunda serbesttiler ve son aşamada tamamlanmış sayılabile
cek şekilde üretim yapma imkanları vardı. Bu da onlara, fabrika proleterle
rinden farklı olarak mağrur sanatkarlık konumu sağlıyordu. Doğal olarak, bu
zanaatkarlar mütecaviz sanayi sistemine karşı, çoğu fabrika sahiplerine karşı
uysal ve saygılı olan erken dönem fabrika proleterlerinin aksine, ciddi bir
saldırganlıkla direniş gösterdiler.
Benzer bir farklılaşma, "burjuvazi" içerisinde de yaşandı. İlk başta "bmg
her", yani şehirli anlamına gelen burjuvazi sözcüğü, on yedinci ve on seki
zinci yüzyıllarda gitgide, iyi bir gelire sahip, mülkü -bilhassa arazisi- olan ve
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böylece sıradan şehir sakinlerinden ayrılan meslek sahiplerini, tüccarları,
sermayedarları ve hali vakti yerinde sahaları da kapsamaya başladı. Sanayi
Devrimi, bu görece amorf kategori içerisinde bile başka bir yarılma daha ya
rattı. Kapitalistler olarak adlandınlmalan daha doğru olan yeni sanayi sınıfı,
geleneksel burjuvazinin çıkarlarından farklı -hatta onlarla çahşan- çıkar ve
ilgi alanları geliştirdi. Dolayısıyla, burjuva terimi sanayi harici üst sınıflar için
kullanılıyordu, ta ki ortak toplumsal çıkarlan olan; sermayedarları, tüccarları
ve sanayicileri kapsayan bir kapitalist egemen sınıf ortaya çıkana dek.
Bunlar, kelime oyunları olmaktan çok uzak ayrımlardır. Erken on doku
zuncu yüzyılın toplumsal metabolizması, ciddi anlamda zanaatkarlar, toprak
sahibi burjuvalar, tüccarlar, proleterler ve sanayi kapitalistleri arasındaki mü
cadeleler tarafından belirlenmişti. Yeni durumlar baş gösterdikçe, bu katman
lar farklı şekillerde birbirleriyle işbirliği yaphlar veya birbirlerine karşı çıktı
lar. Yüzyılın sonuna gelindiğinde zanaatkarlar İngiltere ve Almanya'da
önemli üretici güç olma vasıflarını neredeyse tamamen yitirmişlerdi; burjuva
ve kapitalist sözcükleri, çıkarları ortaklaşmış ve organik olarak birbirine ke
netlenmiş olan, geniş ama tek bir toplumsal grubu -fabrika sahiplerini, ban
kacıları, büyük toptaneılan ve satıcıları- tanımlar hale gelmişti.

Fransa ' da Sanayi Devrimi
Sanayileşmede yaşanan gecikmeler ve bunun üretimin çeşitli safhalarında
yarattığı teknolojik eşitsizlikler, kıta Avrupa'sında İngiltere' de olduğundan
çok daha belirgindi. 18 10 yılına gelindiğinde İngiltere beş bin kadar buhar
motoruna sahip olmakla övünürken, Fransa'da yalnızca iki yüz buhar moto
ru vardı. Makineleşme konusunda benzer uçurumlar, Fransız sanayisinin ne
redeyse her kolu açısından geçerliydi. Evsel üretim ve zanaatkar üretiminin
yerini fabrika sisteminin alması sürecinde de Fransa, İngiltere'nin epeyce ge
risindeydi. Örneğin 1850 yılında İngiltere'de kırk bin civarında elde dokuma
tezgahına karşılık yaklaşık iki yüz elli bin otomatik dokuma tezgahı varken,
1848' de Fransa' da, nüfus çok daha fazla olmasına karşın, sadece otuz bir bin
otomatik dokuma tezgahı vardı. (Yine de, Fransa'nın tekstil üretim hacmi ol

dukça yüksekti, yani -evsel üretim biçiminin merkezi olmayan yapısı sebe
biyle sayıları konusunda ancak tahmin yürütebileceğimiz- elde dokuma tez
gahlarının muazzam derecede verimli çalıştıklarını söyleyebiliriz.)
Şurası kesin ki, Fransa da İngiltere gibi, pek çok geniş çaplı sanayi tesisine
sahipti. Boulton ve Watt makine fabrikaları gibi çok katlı İngiliz tesislerinin
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muadilleri, 1790'lar gibi erk en tar ihlerde Le Creusot d ök ümhanel eri tarafın
dan ömeklen iyordu. Ancak küçük şirketler ve evsel üretim İngiltere'de on
dokuzuncu y üzyılın ortalanna d ek ömrünü az çok sürdürdüyse de Fransa'da
çok daha baskın b ir konumda kaldı, hatta yirminci yüzyıla kadar önemli bir
ekonomik rol oynamaya devam etti.
İngiltere i le kıyaslandığ ında Fransa'nın fabr ikalaşma konusunda yaşadığı
gecikme kısmen, muhtemelen kesin bir b içimde, Tom K emp ' in doğru bir şe
kilde "On dokuzun cu yüzyıl Fransa'sının temel paradoksu"" adını verdiği
fenomenle açıklanabilir. Büyük Devrim 'in b ir sonucu o larak Fransa, A vru
pa'daki en birey merkez li s iyaset ve hukuk sis temine sah ip ülkelerden b ir iy
d i; bu da, d iğer tüm şar tları eşi t kabu l ettiğim izde, buradaki sanayi kapita
l izmin in gelişimine büyük b ir ivme kazandırmış olması g er eken b ir ger çek
liktir. Ancak aynı Devrim, tarım üzer indeki f eodal yükü kaldırıp büyük ö l
çek li bir araz i r eformuna ka tkı sağlayarak Bah A vrupa 'dak i en k endine yeter 
li köylü sınıflarından b ir in in maddi altyapısını hazırlamış o ldu. Bu kendine
yeter lilik sayesinde, söz konusu köylü s ınıfı Fransa'nın iç pazarını fabr ika
ürünü mallara kapalı tutarak teksti l, deri ürünü gibi kalemler in seri üretimi
için koşulları zor laş hrdılar .
Kemp, Devrim'in genişlettiğ i bu bireysel hakların "arazi payla şımının mi
rasa dayalı olarak düzen lenmesi şekl indek i köylü geleneğin i güçlendir er ek ...
ülke g enelinde g er çekten bireysel temele dayanan bir tar ımın gelişmesini"
önlediğini ve durumu daha da güçleştirdiğini bel irtir. D evrim döneminin ve
Napolyon dönem inin kanunlar ındak i miras maddeler i,
köylü arazilerinin morcellement'a uğramasına [parsellenmesine] katkıda bu
lundu, zira ailenin büyüklüğü ile ilgili bir sınırlama getirmiyorlardı. Ancak, iç
pazarın genişlemesine ket vurup şehirli bir sanayi proletaryası oluşmasını en
gelleme pahasına da olsa ve köylüleri düşük bir yaşam standardına mahkum
da etse, bu maddelerin köylülüğü korumuş oldukları kesindir. 111

Dolayısıyla, 1789-94 "bu rju va" devrimine rağmen Fransız sanayi kapita
list leri kendilerini, devlet in İngiliz köylü sınıfını n er ed eyse yok edecek bir
arazi çitleme çılgınlığına gir işerek "terk edilmiş köyler " yarattığı İngi lte
r e'deki rakip ler i kar şısında ciddi bir dezavantaj içerisinde buldular. Fransız
sanayi kapita lizmi önemli ö lçüde, klas ik anlamda burjuva o larak tan ımlanan
b ir devrim tarafından fren lerımiş o ldu.
9
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Aslında Fransız burjuvası da sanayi kalkınmasını İngilizler gibi gerçekleş
tirmekten yana değildi. On dokuzuncu yüzyıl başlarında, genellikle Paris'te
yerleşik bulunan büyük burjuvazi, kaynaklarını arazi alımına, ipoteklere,
devlet tahvillerine ve para spekülasyonlarına aktarmaya devam ederek sana
yi ekonomisini büyük oranda görmezden geldi. Hala büyük ölçüde tarıma
dayalı olan Fransız ekonomisi gelenek i tibarıyla tutucuydu -dar görüşlü, za
naat odaklı bir yapıdaydı ve hepsinden önemlisi arazi değerine sabitlenmişti
ve mıcicn regimc ekonomisinin temel özelliklerini sürdürüyordu. İç pazarın
genişlemesi ve bölgesel sınırlılığın üzerinden gelinmesi konusunda da, İngil
tere ve Fransa arasında bu yıllarda var olan farkı en iyi anlatan istatistikler
den birisi döşenen demiryolu uzunluğunu belirten verilerdir. 1 843 yılında
İngiltere'deki ray uzunluğu 2036 mil iken Fransa'da 268 mildi; neredeyse on
kata varan bu fark, on yıllar boyunca bu şekilde kalmaya devam etti. İki ül
kenin de sanayi öncesi döneminde önemli bir konu olan bölgesel farklılıkla
rın sanayileşme ve demiryolları tarafından azaltılma seviyesi, Manş Deni
zi'nin iki tarafında da gelişecek olan sosyalist fikirlerin ve pratiklerin biçimle
ri üzerinde önemli etkilerde bulundu.

i n gi ltere ' n i n Sosyalist Yör ü n gesi
Tek başına ekonomik etkenlerİn İngiltere ve Fransa'da ortaya çıkan sosyalist
hareketler arasındaki farkı açıklayamayacağı kesindir. Siyaset gelenekleri, var
olan kurumların değişebilirlikleri ve işçi sınıflarının kültürel canlılıkları da bu
anlamda önemli etkenlerdir. Ancak ekonomik etkenierin önemi azımsanma
yacak ölçüdedir.
İngiltere'deki toprak reformları, yüzyılın başlarında eşi benzeri görülme
miş seviyelere ulaşarak tam oluşmamış ve moralsiz bir işgücü ortaya çıkardı,
bu işgücü de sonunda birbirlerine karşı şiddetli bir rekabet içerisinde olan
fabrika sahiplerinin acımasız sömürüsüne yem oldu. İngiltere' de 1 800 ve
1 820 yılları arasında, köylülerin orman kaynaklarını kullandığı ve hayvanla

rını otlattığı yaklaşık 1 20.000 hektarlık açık arazinin çitlenınesi sonucunda sa
yısız köylü, sanayi kapitalistlerinin insafına bırakılmış oldu. Dolayısıyla yeni
İngiliz fabrikalarına giren işgücü, hem evlerini kaybettikleri için hem de eski
den arazi sahibi asiller ve loncalar tarafından sağlanan geleneksel korumayı
yitirmiş oldukları için yılgın ve cesareti kırılmış insanlardan oluşuyordu. Mo
torlu makineler tarafından safdışı bırakılan bağımsız el işçisi zanaatkarlar gi
bi, yeni sanayi proletaryası da verimlilik esaslarına göre düzenlenmiş ve fab-
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rika sistemi ile sanayi öncesi köy toplumunun maddi açıdan yoksul da olsa
daha organik olan yaşam tarzı arasındaki şiddetli gerilime yakalandı.
İngiliz sanayi kapitalistleri, proletaryanın zayıflıklarını akıllıca istismar et
tiler ve bu kitlenin içerisindeki din ve cinsiyet farklılıkları üzerine oynadılar.
Yeni İngiliz proletaryasının yaklaşık yüzde yirrnisi, ülkelerindeki ezici eko
nomik koşullardan kaçarak gelmiş iriandalı köylülerden oluşuyordu. Fabri
kalarda ve kenar mahallelerde aynı sefaleti paylaşsalar da, iriandalı Katolik
ler ve İngiliz Protestanlar arasında çok sık gerginlik yaşanıyordu. Bu tür fark
lılıklar proJeterierin işvereniere karşı gelmek üzere bir araya gelme potansi
yellerini, bir süreliğine, birbirlerine karşı nefrete dönüştürdü, ta ki sınıf bilinci
İngiliz işçilerin "yabancılara" ve "Papacılara" karşı duyduklan kini köreitene
dek.
Ayrıca, fabrikalardaki işgücünün tahminen dörtte biri kadın ve çocuklar
dan oluşuyordu. Toplumsal açıdan savunmasız ve görece yumuşak başlı
olan bu gruplara, fabrika sahipleri daha kolayca baş eğdirebiliyordu. Sanayi
Devrimi boyunca çalışan nüfusun hiçbir kesimi, sanayi burjuvazisi tarafından
bu kadar acımasızca sömürülmemiş ve bu kadar sıkı kontrol edilmemiştir.
Sendika örgü tlenmesine yatkın militan erkek işçiler yerine genellikle işveren
tarafından kolayca korkutulabilen kadınlar işe alınıyordu. Benzer nedenlerle
çocuklar da bitkin düşene kadar çalışhnlıyorlardı ve erişkin dönemlerine fi
ziksel olarak zayıflamış ve raşitizmden harap olmuş halde giriyorlardı. Bu
çocukların bedenleri o kadar hasar görüyordu ki, bu durum sadece fabrika
işçisine değil, orduya fiziksel olarak güçlü insan kaynağı arayan yönetici sı
nıfları bile rahatsız ediyordu.
Kökleri hala sanayi öncesi geçmişin kültürel yaşam tarzlarında yer alan
daha bağımsız zanaatkarlar, toplumsal durumlarındaki kötüleşme karşısında
bu sanayi işçilerinden daha az tahammüllüydüler. Gıda kıtlığı ve toplumsal
istismarlar karşısında ayaklanma ve isyan benzeri hareketlere girişrnek bu
grupların tipik protesto biçimleri arasındaydı. Her ne kadar ileride çalışan
zanaatkarlardan ziyade sanayi işçilerinin temel özelliklerinden birisi haline
gelecek olsa da, grevler bile ortaya çıkmaya başlamışh. Newcastle'ın maha
retli gemi yapım ustaları 1750 gibi erken bir tarihte, Londra terzileri bundan
bir yıl sonra greve çıktılar ve iki eylem de haftalar boyunca sürdü. 1 753'te
Manchester' da inşaat işçilerinin yanı sıra marangozlar, dağramacılar ve du
varcılar -yani zanaatkarlar- daha fazla ücret alabilmek ve hatta hapisteki li
derlerinin savunulması amacıyla para toplayabilmek için iş bırakma eylemle-
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ri yaphlar. Sonuçta, 1795-96 yıllarmda büyük açlık isyanları tüm İngiltere'ye
yayıldı; kavgacılıkları, arhk yok olmakta olan kapitalizm-dışı dünyayı hahrla
tan kol emekçileri tarafından başı çekilen başkaldırılar yaşandı, Londra' da
doğrudan kralı hedef alan saldırılar düzenlendi.
Diğer zanaatkar isyanları daha örgütlüydü. Yeni emek tasarruflu makine
lere zarar vererek zanaata dayalı eski yaşam tarzlarını korumaya çalışan sert
Luddite hareketi, ağırlıklı olarak iç bölgelerdeki evsel üretim yapan kumaş ve
çorap işçileri tarafından başlahlmış ve 1811-12 yıllarmda ortakçılar ve pamuk
dokumanlarını içerecek şekilde yayılmışh. Bu zanaatkarlar ve evsel üretimde
çalışan işçiler isyankar kalabalıklar değildi, iyi örgütlenmiş ve eylemlerini
dikkatle seçtikleri sanayi hedeflerine gizlice yöneiten az sayıda gruptan olu
şuyorlardı. 1812 yazmda devlet, makine kırma eylemlerinin ve isyanların
gerçekleştiği bölgelere 12.000' den fazla asker göndermek zorunda kaldı. 1813
sonlarındaki kısa bir kesintinin ardından hareket devam etti ve iyi örgütlen
miş bir toplu başkaldırıdan korkan sanayi kapitalistlerinin paniğe kapılması
na yol açh. Hareketin büyük oranda bashrılması ancak York Kalesi'nde toplu
bir yargılama yapılması ve hareketin liderlerinin yirmisinin idamma, yedisi
nin Avustralya'ya sürülmesine hüküm verilmesi sonucunda mümkün oldu.
Gwyn A. Williams'ın da son derece doğru bir kavrayışla ifade ettiği gibi,
bu tür davranışlar ve değer yargıları, sadece teknik olmaktan ziyade sanayi

öncesi bir karaktere sahipti.
İngiliz filosunun gemicileri, 1 797' de "Eskiden beri kendimiz çalışhrmak için
adam arardık. Şimdi biz başkasının adamı olduk. Bu şekilde de muamele göre
ceğiz" diyorlardı. Bu üslubu başkalarından öğrenmişlerdi. Bu içgüdünün ilk si
yasi ifadesi, yoksul da olsalar kendilerini fabrikada "kol gücü" ya da "iş gücü"
olarak görmeye akılları yatmayan; bir maharetin asaletini taşıyan, bir zanaahn
sırrına vakıf, aletlerini kendileri cilalayan ve işin "ince noktalarını" bilen, aldık
ları ücretler "sa tış fiyatı" tarafından belirlenen, tüm mülkü emek olan, değerleri
-zor durumlarda bile- kazanılmış bir bağımsızlık tarafından sabitlenen adam
lar tarafından dile getirilmişti. Bu ifade, dile getirildiği anda evrensel hale geldi,
zira -yine onlardan birinden alıntı yapmak gerekirse- "bir adamı adam yapan
şeyler bunlardır." Yine de bu ifadenin kökeni gözden kaçırılmamalıdır. Temel
hakikat budur. . . Demokrasi ideolojisi sanayi öncesi karaktere sahipti ve bunun
ilk ciddi uygulayıcıları da zanaatkarlardı.11
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Gwyn A Williams, Artisans and Sans-Cu/ottes (Londra: Edward A. Arnold, 1 968),

s. 1 14.
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Tabii ki bu ifade, yeni sanayi proletaryasının, uğradığı korkunç istismarla r
karşıs ında tamamen pasif kaldığı anlamına gelmez. İlk "modem" sanayi g re
vi 18 10'da, binlerce Manc hester pamuk eği ricisi fabri kalarını terk edip, grev
fonlarında birikti rdikleri paradan haf tada 1.500 pound kullana ra k kendilerini
ekonomik ola ra k ayakta tutmayı başardıkla rında g er çekleşmişti r denilebilir.
Bu g rev, sanayi p roleterlerini daha yüksek ücret, daha az çalışma sü resi, daha
iyi çalışma şartları gibi tal epl er etrafında toplayacak sonraki grevierin müjd e
cisiydi. Yüzyılın baş ında İngiliz sanayi proletaryası kendisini far k ettirmeye
ve kendisini son ra ki pek çok kuşak boyunca sosyalist ideol ojinin odak nokta
sı haline getirecek beklentileri ortaya çıkarmaya başlam ış h.
Yine de İngiltere'de n e sanayi proletaryas ı ne de zanaatkar kol işçileri, pek
çok radikal teorisyenin bu tür amaçla rı onlara dayatma çabasına rağmen, top
lumun yapısına temeld en karş ı çıkmadı. C rom well iktidarının hemen a ka
binde, İngil ter e'deki yönetici sınıfla r, kitlesel har eketleri kontrol alhnda tuta
bilecek derecede ku rumsal esneklik kazanmışlardı v e asilere karşı güç kul
lanmak konusunda oldukça kararlıydıla r. İngiliz işçi sınıfın ın ortaya çıkardı ğı
büyük har eketler, Luddite hareketi dahil, başarıyla pa rlamen ter sis tem içeri
sine dahil edilmişti. Fransa' daki benzer ha reketler ile kıyaslandığında ise
böyle bir du rum geçerli d eğildi. Fr ans a'd aki monarşik yönetimden fa rklı ola
rak, İngiltere'nin pa rlamenter yönetim biçimi her zaman, reformlar sonucun
da yoksulların ve kısıtlı haklara sahip olanların yara rına gelişmeler yarahlabi
leceği ve her türlü toplumsal v eya siyasi isyanın bir devrimsel sü rece girm e
d en önce uzlaşma sonucunda bashrılabileceği bakış açısını taşıyordu.
1790'larda toprak sahibi sınıfla r, kırsaldaki yoksulla rın ken tlere göç etmesini
engellemek amacıyla Sp eerıhamland'de bi r anlaşmaya vararak, kırsal nüfu
sun en alt tabakaianna asgari bir ödeme yapılmas ı üzerinde uzlaşmışlardı.

On yıllar boyunca uygulamada kalan bu önlem, aç ve mül ksüz köylülerin
yeni sanayi şehi rlerin e göç etmesinin önüne geçemedi. Ancak hamiliğe ben
zer bir düzen ku rarak v e geleneksel köy toplumuna uzun süreli bir kredi ve
rerek isyanları dizginlemiş oldu.
Çartis t hareket v e ortaya çıkardığı sonuçlar, hal k kaynaklı muhalefetin bu
şekilde bash rılmasının bi r örneğini ortaya koyar. 1838' de Lond ra İşçi Birliği
taralından kabul edilen Halk Sözleşmesi; tüm erkeklere oy hakkı v erilm esi,
pa rlamento üyelerine ödeme yapılması, gizli oylama, adil bölünmüş seçim
bölgeleri, pa rlamento üyeliği için konulan mülk sahibi olma şartlannın kaldı-
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rıl ması ve bir yıllık parlamento süresi gibi temel -aşağı yukarı tümü Ameri
k a'd a z aten geçerlilik k azanmış- talepleri dile getiriyordu.
Çartis t hareket, neredeys e İngiliz işçi sınıfını n tüm kesimlerinden -hem
fabrik a işçilerinden hem zanaatkarlard an, hem emekçilerden hem entelek tü
el lerden, hem s a tı cı lardan hem meyhane sahiplerinden- destek gördü . Hare
ketin patlamaya hazı r bir tabiatı vardı v e b azı eylemleri tehdi t edi ci bir hal
alabiliyordu. Temmuz 1839'da Av am Kamarası, altı nd a bi r milyon iki yüz elli
bin imza yer alan Sözleşme'yi reddettiğinde, bunun halkta yarattığı öfke
ayaklanmalara, grev iere ve hatta geniş çaplı yerel b aşkaldınlara yol açtı. İç
sav aş çıkacağ ma d air söylentiler oldukça yaygı ndı, fakat Av am K amarası 'nın
1842'deki ikinci Çartis t i mza metı1ini de reddehnesini engelleyecek k adar
tehdit edici du rumd a değildi . Nisan 1848'de -ki tüm kı tada silahlı isyanları n
b aş gösterdiği bir yıldı - Çartistlerin taleplerini parlamentoya yeniden sun
mak ve bunu ki tlesel gösterilerle des teklemek şeklindeki p lan, yönetici sınıf
lar arası nda gerçek bir paniğ e yol açtı. Yüzbinlerce Çartist'in Londra'yı işgal
edeceğini düşünerek başkenti kışlaya çevirdiler. Orta sını f sivillerden kalab a
lık bi r z abıta örgü tü oluş turu ldu, yaşlı Wellington Dükü'ne şehri koruması
için bi r ordu nu n koroutası v erildi; hatta k raliçe bile, beklenen isyandan uzak
ta olması için, gizlice Wight Adası 'na k açı rı ldı.
Ancak bu panik, sonradan ortaya çık tığı üzere, temelsiz bir p anikti. Çar
tis t harek et, 1840'ları n b aşmd a zirv e yap tık tan s onra aslı nda sürekli bir geri
leme içerisindeydi. 1848 sü recinin öncesinde liderleri s trateji k onusunda bi r
birl erine zı t p ozisyonlar almıştı ve imza memini parlamentoya sunm ak için
bir araya gelen görece az sayıdaki kitl e de hükü metin ölçüsüz gü ç gös terile
rinden kork muş durumdaydı. Daha önceden Çartis tleri des tek iemiş olan orta
sı nı f unsurlar da artık ilgileri ni aciliyeti olan başk a mevzulara, örneğin
18 15'te çıkarılmış olan ve mısı r i thal atı nı top rak sahiplerinin çık arı uyarınca
kısı tlayan ve iç pazarda gıd a fiyatlarının ve çalışma ücretlerinin çok yüksek
olması na yol açan Mısı r Y asaları 'nı n k aldı rı lması gibi meselelere yönelhniş
lerdi. S anayi işçileri ise, Çartis t ajitasyonundan yüz çevirip (sendika kurmayı
yasaklayan yasaları n yürürlükten k aldı rı lmasının bir sonucu olarak) sendik a
oluştu rma sürecine odaklanmışlardı ve bunu maddi hedeflere ulaşmanı n en
olası yolu olarak gö rüyorlardı. En son olarak da, sanayi sis teminin pençesine
yeni yeni düşen zanaatkarlar, k aybolan s tatülerini ve yaşam tarzlarını koru
mak amacı yla d aha b arışçıl eylem tü rlerine yönelmişlerdi .
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Aslında Çar tizmin y ükselişi ve k öt üleşen ek onom ik k oşullar arasında k o
relasyon kurmak, hareketin zayıflamasın ı da maddi gelişmelerle ilişkilen
d irmek, ilk bakışta oldukça olas ı ve makul gör ünmek tedir. 1838'de m ıs ır fi
yatlarının aşırı derecede ar tması ve 1842'de ciddi b ir ekon om ik bunalımın ya
şanması sonucunda işçi s ın ıfın ın öfkesi geniş çaplı b ir isyana d ön üşme potan
siyeli kazandığı zaman Çar tizm önem li b ir güç haline gelm işti; ancak işçilerin
bu potansiyeli, tak ip eden yıllarda gitg ide zayıflam ış ve 1846 sonrasında da
geçim eksenli sendikacılık anlayışının işçi s ınıfı içerisinde Çar tist etkiyi yok
etmeye başlamas ıyla neredeyse yok olmuş tur.
Parlamento, Çar tist hareke tin gözünü korkutmak için katı önlemlere baş
vururken, bir yandan da işçi s ın ıfına göz k ırparak iler ide iyileştirmeyi taah
hüt e tt iği çalışma yasalarıyla ak ıllar ı çelmeye çalışıyordu. 1844 yıl ında Tory
parlamen tosu, sek iz ila on üç yaşları aras ındak i çocukların çalışma saatlerini
günde altı buçuk saatle sınırlayan b ir yasayı kabul e tti. Yasaya göre, on üç ile
on sekiz yaş arasındaki gençler de on b ir saa tten fazla çalışamayacak, maden
Ierde ise ne çocuk ne de kadın emeğinden faydalan ılabilecekt i. Üç yıl sonra
herkesi kapsayan bir on saa tlik çal ışma günü yasas ı kabul ed ild i, böylece İn
g iltere dünyan ın en iler i çalışma yasalar ına sahip oldu. Çalışma koşullar ın ı
denetleyen ve daha önce benzeri görülmemiş b ir açıklıkla e leş tir ilerin i rapor
olarak sunan fabrika müfet tişler i görevlend ir ildi. Bunu izleyen yıllarda or ta
sınıflar ve işçi s ın ıfının daha da geniş katmanlar ı h ük üme tin kendiler ine ta
nıdığı ayr ıcal ık larla tan ış tılar . Anl ık alevlenmeler -k i bunlar asla toplumsal
düzene yönelik ciddi b ir tehdit oluşturmadılar- dışında, İngiliz pr oletaryası
tamamen evcilleştirildi.
İngiliz sosyalist hareketinin genel yör üngesi de Çar tizmden daha devr im
ci değildi. Sosyalist proleterler ve zanaatkarlar bir isyana hazırlanmak yerine
kooperatifler, yardımlaşma de rnekler i, eğitim toplulukları ve k onvansiyonel
sendikalar oluş turmak için çaba sar f e tti le r. Sonraki sosyalis t nesiller, seçim
yoluy la sosyalis t topluma geçmeyi öngören İşçi Partisi'nin kuruluşuyla ümit
lendiler. Ancak, İngiliz sosyalizm i tamamen etk isizleştirilmeden önce, pek
çok erken dönem sosyalisti ve bunlarla yakınlığ ı olan anarşis tler, parlamenter
yöntem lere çok daha uzak durmuşlardı. 1833'ün Ekim ayında, R obert
Owen' ın kooperatİf ve send ika hareketlerini b irleştirmek üzere başın ı çektiği
K ooperatİf Kongresi'nin delegeleri, "Üreten S ınıflar ın B üyük Ulusal ve Ahla
k i B irliği"nin kuruluşunda görev aldılar (buradaki "Ahlaki" ifadesi d ikkate
değer ) ve kooperatİf topluma ulaşmak amacıyla genel grev örgü tleme fikrini
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benimsediler. Aynı ay içerisinde Glasgow işçilerinin bir toplanhsında, Harry
W. Laidler'in "modem bir sosyalist manifesto"ya benzettiği bir genel grev

kararı onaylandı . 12
Ancak burada tarhşılan genel grev planı, sendikal anlamda hiçbir şekilde
"genel" değildi, aksine kesintili ve parçalıydı. Plana göre işçiler gelirlerinin
bir kısmını biriktirecekler, bu meblağ bir hafta ya da bir ay kendilerini geçin
direbilecek miktara ulaşınca da işe gitmeyeceklerdi. Sonrasında işe dönecek
ve aynı çalışma-çalışmama çemberini tekrar edeceklerdi. Bu "doğrudan ey
lem"in arkasında yatan amaç, sürecin sonunda kapitalizmi yıkmakh. La
idler'in bu sürecin sert yaşandığına dair değerlendirmesine rağmen, genel
yöntem oldukça naifti ve asla uygulanamadı. Sonraları, Çartistlerin aklına bir
ay sürecek bir "Büyük Ulusal Tatil" fikri düştü ve işçileri bu "tatil"in birkaç
günü boyunca işyerlerinden çıkarabildiler de. Ancak bu grevin hiçbir kalıcı
etkisi olmadı, ulusal boyutlara da ulaşamadı. Yetkililerin sert cezaları, bilin
dik anlamda bir sendikal desteğin sağlanamaması sonucunda bu çaba -ve
genel grev fikri- fiyaskoya dönüştü.
Büyük "ütopyacı sosyalist" Robert Owen, kararlı ve idealist olmasına
rağmen bir ajitatör değildi. İngiliz işçi sınıfı içerisinde giderek yayılmakta
olan sınıf çahşması fikirlerine tümden karşı çıkıyordu. Başta bir tekstil üreti
cisiyken, kapitalizmin yararlı ve insanca işletilebileceğini göstermek üzere
New Lanark'taki fabrikasında geniş çaplı düzenlemeler yapmış ve bu sırada
da kar etmeye devam etmişti. Bunun sonucunda New Lanark, konuk devlet
adamları ve sanayicilere yönelik sabit ziyaret alanlanndan birisi haline geldi.
Owen, daha sonraki girişimlerinde "dayanışma köyleri" şeklinde yapılanmış
yeni bir toplum yaratmayı umdu. Owen'a göre, kendi kendine yeten bu
"köylere" başta işsizler tarafından yerleşilecek, sakinlerinin ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere tarım ile sanayiyi birleştirecek ve sonrasında da herkes, reka
betten ziyade dayanışma amacıyla üretim fazlasını birbiriyle paylaşacakh.
Owen, zamanla bu "köylerin" barışçıl bir şekilde kapitalizmin ve buna bağlı
sanayi kuruluşlarının yerini alarak uyuma ve kardeşçe sevgiye dayalı bir ça
ğın başiayacağını ümit ediyordu. Hatta bu planı için hükümetten destek al
maya bile çalışhysa da -aslında belirtmeye gerek yok- başarılı olamadı.
Hayahnın geri kalanını, bu özünde sanayi öncesi nitelik taşıyan yeni top
lum fikrini gerçekleştirmeye adadıysa da, uygulamaya dayalı hiçbir planı ba-
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Harry W. Laidler, History of Socialism (New York: Thomas Y. Crowell, 1968), s. 97.
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şarılı olmadı. Amerika'da bir ütopyacı topluluk oluşturmaya, bunu sürdür
meye ve finanse ehneye yönelik planı ise hiçbir şekilde başanya yaklaşamadı
bile. Yine de, işçi sınıfının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik durmak
bilmez çabaları kendisini bir süreliğine erken dönem İngiliz sendikacılığının
tartışmasız lideri haline getirdi ve kendisinin kooperatifler konulu propagan
daları, özellikle bir sonraki yüzyıl içerisinde hem ülkesinde hem de diğer ül
kelerde yeşerecek olan pek çok koruüni teryan harekete ilham kaynağı oldu.
(Yirminci yüzyılın sonunda Owen'ın kooperatif vizyonu, "dayanışma köyle
ri"nden ve bu konuda yaşanan başarısızlıklardan hiç haberleri yokmuş gibi
görünen komüniteryanlar tarafından tekrar tekrar ısıtılıp gündeme getiril
mektedir.)
İngiliz sosyalizmi on dokuzuncu yüzyılın geri kalan kısmında birkaç eği
lim etrafında şekillendi. Bunlar arasında yerelcilik vurgusu taşıyan !onca sos
yalizmi, aşarnanlık ve eğitim vurgusu yapan Fabian sosyalizmi ve hatta kü
çük çaplı Marksçı sosyalist eğilim ve hahrı sayılır derecede saygın bir anarşist
eğilim sayılabilir. Tüm bu eğilimler, oldukça büyük bir parlamenter işçi hare
ketinin oluşumu için bir araya geldiler. David Ricardo'nun işçici fikrilerine ve
radikal fikirlerini oluşturmuş olan sosyalistlere gelince, tümü -destekçilerinin
kabul ettiğinden çok daha fazla Ricardocu bir ekonomi fikrine sahip olan
Marx'ın ortaya koyduğu sentez içerisinde eridiler.
ironik bir şekilde, İngiliz sosyalizminin --en azından İngiltere'nin radikal
çağının- en büyük başarısı British Museum' a yerleşmiş bir Alman si.irgünün,
(belki İngiltere hariç) dünyanın çoğu yerinde sosyalizmi şekillendirecek olan

Kapital adlı başyapıtını yazması oldu. Zanaatkarların -ve onlarla birlikte, güç
lü serbestlik hissinin, çoğu zaman zararsız gelenekçi yaşam tarzlarının ve ah
laki bir ekonomiye duydukları inancın- ortadan kaybolması, İngiliz işçi sını
fının şevkinin kırılmasına sebep oldu ve onları toplumsal problemleri çöz
mek üzere parlamenter çözümler aramaya yöneltti. idealist toplumsal hedef
lerin yerini hızla fabrikalardaki çalışma saatlerini sınırlandırmaya, oy verme
hakkının genişletilmesine, sendikalara ve işçi partisine izin verilmesine yöne
lik pragmatik reformlar aldı. İngiltere' de toplumsal değişim çıkarılan yasalar
la son şeklini aldı.

J okobenizmden Sosyalizme 1 43

Fransa ' nm Sosyalist Yör ü n gesi
Fransa'da ise İngiltere'nin aksine toplumsal değişimlere, başarısız bile olsalar,
muazzam uluslararası etki yaratan bir radikal idealizm mirası bırakmış olan
silahlı ayaklanmalar tarafından şekil veriliyordu.
Durumu ideolojik ve duygusal bir bakış açısıyla ele alırsak, Fransız sosya. lizmi hakkındaki en önemli gerçek, Büyük Devrim trajedisidir. Fransız siyasi
hayalının her veçhesini -hem gerici hem devrimci kanatları- derinden etkile
yen bu devrim, tarihyazımı alanında bile tekrar tekrar mücadele verilen sa
vaşlara sahne olmuştur. Farklı devrimci sempatileri olan tarihçiler, Devrim'in
tarihini Dantoncu, Robespierreci, Hebertçi ve hatta (nadir olmakla birlikte)

enragc kimlikleriyle yazdılar. Tartışmanın diğer tarafında ise Bourbon'lara,
Girondin'lere ve hatta aşağılık Direktuar'a hayranlık duyan tarihçiler vardı.
Devrimi kendi İ mparatorlarına mal etmek isteyen Bonapartistler ile 1789 ve
sonrasının muazzam hadiselerinden büyük ölçüde etkilenmiş olan ılımlı
cumhuriyetçiler de bunların yanında sayılabilir.
Aslında, Baran Hausmanrı'ın göstericileri dağıtmak üzere silahlı asker ve
topçu hatlarını düzmeye çok elverişli geniş bulvarlar yaparak şehrin devrim
ci karakterini ve pek çok simge yapısını ortadan kaldırdığı 1860'lara değin,
Devrim Paris şehrine kazınmış durumdaydı. Temmuz 1789'da çalışmaların
başladığı Tuileries Bahçeleri ve 1 789' da Versailles' daki kadın yürüyüşünden
sonra XVI. Louis ve ailesinin işgal ettiği Tuileries Sarayı hala ulusal hüküme
tin resmi merkeziydi. Hebertistlerin, enragc ve sectionairre'ların kıyasıya tar
hşmaianna ev sahipliği yapan ve ik tidarı yitirdikten sonra Robespierre'nin
sığındığı Hôtel de Ville, devrimci Komün'ün bir tanığı olarak ayaktaydı. Pa
ris belediye binası, geleneksel olarak devrimci hükümetlerin takdis edilme
yeri haline geldiği için, radikal isyancılar sürekli burayı halkın egemenliği
adına işgal etmeye çalışıyor ve mekanın Büyük Devrim açısından taşıdığı
önemin alhnı yeniden çiziyorlardı.
On dokuzuncu yüzyıl barikatlarının kurulduğu quartier'ler13, evler ve so
kaklar; barikatiara malzeme sağlayan kaldırım taşları, Paris'e -özellikle de
Fransa halkı açısından- devrimin başkenti unvanını teslim ediyordu. On do
ktızuncu yüzyılın başlarında Paris'te yaşamak, devrimin pınarından su iç
mek, her caddede, sokakta, çıkmaz sokakta veya bulvarda devrimin varlığını
hissetmek anlamına geliyordu. İnsan Paris'te Büyük Devrim'i ateşleyen baldı-

13 Fr. Semt, mahalle (ç.n.).
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rı çıplakların oğullarına ve kıziarına denk gelebilir, hatta olaylarda bizzat rol
almış yaşlı kadın ve erkeklere rastlayabilirdi. Fiziksel açıdan, Napolyon'u
temsil eden anıtlara rağmen, Paris hala dar sokaklara, çıkmaz sokaklara ve
yedi kata kadar çıkan apartmanlarla çevrili dolambaçlı yollara sahip geniş bir
ortaçağ şehriydi ve bu da Paris' i hem barikat savaşçıları hem de keskin nişan
cılar için ideal bir ortam yapıyordu. Siviller, ne kadar kötü silahlanmış da ol
salar, eğitimli profesyonel askerler karşısında bile kendilerini savunabiliyor
lar ve etkili olabiliyorlardı.
Paris aynı zamanda Avrupa' daki kafe hayahnın da en canlı merkeziydi.
imparatorluk ve Bourbon Restorasyonu dönemleri sırasında radikal Parisli
ler, kendilerinin siyasi ve hitabete dayalı coşkunluklarını bastırmayı amaçla
yan pek çok müdahaleye rağmen dönemin rejimi hakkındaki sert eleştirileri
ni dile getirmek için her fırsah değerlendirdiler. Yemek yedikleri, şarap içtik
leri, satranç oynayıp dergi okudukları kafelerde konuşlanarı ateşli genç ente
lektüeller, okuryazar zanaatkarlarla -çok nadiren de sıradan işçilerle- kayna
şarak oldukça canlı bir forum zemini oluşturmuşlardı. Şarap hem dili hem de
gönlü çözdüğü için, Avusturyalı Metternich'in Napolyon Savaşları'ndan son
ra Prusya ve Rusya ile işbirliği yaparak oluşturduğu Kutsal İttifak'ın karşısı
na çıkacak aydınlanmış bir Avrupa'nın meşalesini bir kez daha taşıyacak
olan Fransa'ya dair fikirlerini dillendiriyorlardı.
Özellikle Bourbon Hanedam'ndan X. Charles'ın Temmuz 1 830' da tahttan
indirilmesinin ardından Paris, cumhuriyetçi ve sosyalist gruplar için elverişli
bir şehir haline geldi. Özellikle entelektüelleri cezbeden siyasi kulüpler, Orle
ans monarşisinin geçici de olsa daha fazla özgürlük sağlayan atmosferi içeri
sinde çoğaldılar ve canlılık kazandılar. Genç Parisliler, Polanya'nın Rus zul
münden kurtulmak üzere verdikleri uğraşa, Yunanların Türk yönetimine
karşı sürdürdükleri mücadeleye ve İtalyanların yarımadayı kaplayan ve bir
birinden ayrılmış pek çok bölgeyi birleştirerek yeni bir ulus yaratma çabala
rına coşkuyla destek veriyorlardı. Şüpheyle yaklaşılan radikaller arasında el
den ele gezen ve pür dikkat okunan bildiriler, sonunda bu heyecanın polis
ajanlarının da dikkatini çekmesine sebep oldu.
Sosyalist bir topluma dair genel fikirler yavaş yavaş, genellikle entelektüel
ve gazeteci çevreler arasında ortaya çıktı. Teşebbüs ettiği Eşitler Komplosu
Buonarotti tarafından 1 828'de bastırılan Babeuf hariç, Fransa'nın en önemli
ilk sosyalizan fikir adamı, unvanına ve soyunun doğrudan Charlemagne' a
dayandığını öne sürmesine rağmen Fransız Devrimi'nin en şiddetli zamanla-
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rı ndan sonra bile başına bir şey gelmemiş olan Comte de Saint-Simon' du. Sa
int-Simon, hayah boyunca kendi ifadesiyle la plııs nambreuse et la plus pauv
re'un, yani "en kalabalık ve en yoksul" Fransız işçi sınıfının çıkarlarıyla ilgi
lendi.
Mükemmel ve uyumlu bir topluma dair hayalleri ve niyetlerini bir yana
koyarsak Saint-Simon, Sanayi Devrimi'nin en makul analizini yapan ve dev
rimin ekonomik sonuçlarını öven en dikkate değer ütopyacıydı. Teknolojik
gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor ve fes industriels dediği sanayi sınıfını
aklın merkezde olduğu dünyada- toplumu yeniden düzenleyerek kitlelerin
maddi yoksulluklarını dindirecek gelecek elitler olarak görüyordu. Bu sanayi
sınıfı, işçilerin yanı sıra bilim adamlarını, sanayi liderlerini, mühendisleri,
fabrika sahiplerini ve bilhassa Saint-Simon'un finansal kaynaklarını toplum
sal faydası yüksek projelere aktarmak üzere ikna edilebileceklerine inandığı
bankerieri kapsıyordu. Saint-Simon'un fikrince bu sınıflar arasında her türlü
çahşma gereksizdi ve toplumsal olarak deforme olmuş toplumun ortaya çı
kardığı diğer olumsuz sonuçlarla birlikte kendi ütopyası tarafından çözüme
bağlanacaktı.
Saint-Simon'un fikirlerindeki vurgu değişimleri, sosyalist ideolojinin tari
hine dayanmaktadır. Bu fikirler, otuz yıl boyunca evrim geçirerek bir teknok
ratik oligarşi ve planlı ekonomi (Saint-Simon demokrasi yanlısı değildi) sa
vunusu haline geldi. Bir noktaya dikkat çekmek gerekirse, kendisi yüzeysel
anlamda da olsa Marx'ın ekonomiye dair fikirlerini öncelemiştir; dahası, son
raki pek çok nesil boyunca benimsenrneyecek ve uygulamaya geçerneyecek
olan devlet güdümlü sosyalizm fikri üzerine kafa yoran ilk düşünürdür.
1 820'lerin başında Saint-Simon'un takipçileri, ideolojik olarak onun, esas ola
rak teknokratik nitelik taşıyan fikri çerçevesinde kaldılar. Ancak liderlerinin
1 825'te ölmesinin ardından kendi yollarını çizdiler ve Saint-Simon'un toplu
mun ahlaki olarak yeniden yapılanması çağrısını genişlettiler. Hatta bir Sarnt
Simon kilisesi kurulmasıyla ortaya çıkacak ve kendi ritüelleri, ilahileri, giysi
leri, yan-dinsel bir hiyerarşisi olacak, kutsal metinleri Saint-Simon'un yazıla
rından ve kendi eklemelerinden oluşacak bir "Yeni Hıristiyanlık" için çağrıda
bulundular. Saint-Simonculuk Fransız işçi sınıfı içerisinde pek yaygınlaşa
mamış olsa da, fes endustriels içerisinden bazıları -özellikle banker Jacques
Laffitte, Credit Mobilier'i kuran Perier kardeşler, çok sayıda büyük üretici ve
Kasım 1832'de socialisme sözcüğünü "üreterek" (bunun Britanyalılardan ba
ğımsız olarak gerçekleşip gerçekleşmediği belirsizdir) ilk defa kullanan Saint-
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Simoncu dergi Le Globe'un başında bulunan yetenekli gazeteci Pierre Leroux
tarafından ciddi bir ilgiyle karşılandı.
O günlerde daha önemsiz görülen, ancak uzun erimli etkileri, bilhassa ra
dikal bohemler arasında kayda değer olan bir başka grup da, hayatının bü
yük bir kısmını "evrensel" i tme ve çekme yasaları üzerinde bir insan tabiatı
bilimi oluşhırmaya ve bunu takip eden bir toplumsal yeniden yapılanma
planı ortaya koymaya adamış olan Charles Fourier'yi üstatları olarak kabul
eden Fouriercilerdi. Hiciv yazılarının parlaklığı ve burjuva alışkanlıkianna
yönelik eleştirilerinin keskinliği ile tanınan Fourier, ütopyacı sosyalizmin ıs
sız diyariarında tek başına bir figür olarak kaldı. Boş zamanlarında normalde gezgin satıcı olarak çalışıyordu- toplumsal yenilenmeye dair sıra
dışı yenilikçi fikirler içeren planlar hazırlıyordu. Bugünün etçil hayvanlarının
yerini alacak olan anti-aslanlar, limonatayla doldurulacak denizler ve beşeri
ilerlemenin evreleri gibi çılgın fikirleri (bunlar daha çok bilimkurguya benzi
yordu) ise genellikle alay konusu olmuşhır. Yine de, toplumda kadınların sta
tüsünü temel gelişmişlik kıstası olarak kabul eden Fourier, falanster olarak ad
landırdığı ve kişilik özellikleri birbirine uygun matematiksel oranlar çerçeve
sinde tamamlayacak bireylerden oluşan, kendine yeterli kooperatİf topluluk
lar oluşturma yönünde ciddi planlar üretmiştir. Fourier'nin ü topyasında sıkı
cı iş ve uğraşların yerine zevkli ve çeşitli etkinlikler olacak, hem bahçıvanlık
işleri işler hem de zanaatla ilgili işler neredeyse her saat başı dönüşümlü ola
rak gerçekleştirilecekti. Bu anlamda Fourier'nin sahip olduğu orijinalite, ken
disinden sonra gelecek sosyalist teorisyenlerin ilerisindeydi; hatta yaratıcı ça
lışmanın toplumsal örgütlenişi hakkında ürettiği pek çok fikir bugün hala ge
çerliliğini korumaktadır.
Fourier'nin ütopyası hiçbir anlamda eşitlikçi değildi; falansterin üyeleri
emeklerine veya ihtiyaçlarına göre değil, topluluğa yaptıkları finansal yatırı
ma göre pay alıyorlardı. Bu anlamda Fourier'yi bir sosyalist olarak tanımla
mak pek mümkün değildir. Yine de düşünür kapitalizme kuvvetle karşı çıkı
yor ve kapitalizmin istismarlarını sürekli ifşa ediyor ve bunlara saldırıyordu.
Hatta bu falansterler Owen'ın "dayanışma köyleri" ne oldukça benziyordu (o
kadar benziyordu ki, Owencılar ve Fourierciler arasında bu fikri kimin kim
den "aşırdığı" konusunda bitmez tükenmez tarhşmalar yaşanıyordu). Fou
rier, belirgin ve Saint-Simon' a zıt bir şekilde merkezi, devlet kontrolündeki
ekonomiyi anlatan kavramlar kullanmaktan kaçınmış ve bu yönüyle ilerle
yen yıllarda anarşistlerin ilgisini çekmiştir.
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1 820'lerde Fourier'nin etrafında çok az kişi olmasına rağmen, 1830 Dev
rimi'ni takiben Fourier'nin fikirleri hem zanaatkarlar hem de entelektüeller
arasında saygın bir takipçi kitlesi buldu. Saint-Simoncular gibi Fourierciler
de, hocalarırun ölümünden sonra, onun fikirlerini sosyalizan bir biçimde
yaymaya devam ettiler. Fourierciliğin İngilizce konuşulan dünyada da seçkin
takipçileri mevcuttu. Albert Brisbane, Horace Greeley, Margaret Fuller, Nat
haniel Hawthome ve Ralph Waldo Emerson gibi Amerikalı yazar ve gazete
ciler Fourier'nin fikirlerini çeşitli ölçülerde okuyucularına ve ilerici New Eng
land elitlerinden oluşan çevrelerine aktarıyorlardı. Takipçilerinden bazıları
Amerika' da falansterler oluşturdular, Bostan civarındaki Brook Çiftliği bun
ların en ünlüsüydü.
Fransa'daki 1 830 Devrimi öncesinde, Saint-Simon ve Fourier dahil olmak
üzere önde gelen ütopyacı sosyalistler, ayaklanmalara şiddetle karşı çıkıyor
ve işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki çahşmaya odaklanan sınıf tahlilini kabul
etmiyorlardı. Ancak, bu kişilerin o dönemin sömürücülerinin karşısında ol
dukları kesindir. Örneğin Saint-Simon, Restorasyon sırasında en üst seviye
deki toplumsal sınıf olan tembel ve gerici toprak aristokrasisinden nefret edi
yordu (onun sermayedar ve üreticilerden gördüğü destek buna bağlanabilir).
Fourier ise rekabetin sanayi öncesi toplum üzerindeki etkilerinden korkuyor
du, falansterlerinin özünde de komünal prensipler etrafında inşa edilmiş kır
sal hayat tercihi yatmaktadır. Sonraki dönemlerde sosyalistlerin bu fikirler
den uzaklaşıp işçi sınıfına yaklaşmalarının sebebi, ütopyacılık meselesinden
ziyade, Fransa'da yüzyılın başlarında gerçekleşen -1830'ların başındaki is
yanlar ile 1848 Devrimi başta olmak üzere- büyük ayaklanmalardır. Bu hadi
seler ve işçi sınıfının daha fazla özgürlüğe yönelik heyecan verici talepleri
görmezden gelinemezdi, görmezden gelinecek olsa bile barikatlar ve tüfekler
buna izin vermezdi.
Çoğu küçük dükkaniarda çalışan ve işlerini bağımsız yürütme özlemi içe
risinde olan Fransız zanaatkarlar açısından, çokgeçmeden İngiliz fabrika işçi
leri arasında oldukça fazla destek görecek olan kurumsal sendikacılık fikrinin
pek anlamı yoktu. Aynı şekilde, Fransız parlamentosu da İngiliz parlamento
su gibi işçi sınıfırun şikayetlerinin dillendirilmesi için kapılarıru açacak bir ku
rum değildi. Sonuç olarak Fransız işçileri ve radikal entelektüelleri, toplumsal
adaletsizlikleri gidermenin birincil yolu olarak baskıcı rejimin karşısına doğ
rudan çıkma, hatta silahlanmış bir şekilde çıkma fikrini benimsediler. Fransız
sosyalist hareketleri, etkileri açısından, İngiliz muadilierinden derin farklılık-
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larla ayrılıyordu. Hem daha sonra ortaya çıkmışlardı, hem de ilk sosyalist te
orisyenlerin pasİfizmine rağmen, çok daha isyancı bir karaktere sahiptiler.
Fransız Devrimi'ne karşı gerçekleşen karşı-devrimci tepkiler, özellikle de
Bourbon kralları XVIII. Louis ve X. Charles'ın dönemlerinde gerçekleşenler,
cumhuriyetçi ve devrimci hareketlerin de bastırılması anlarnma geldi. Genç
radikaller gizli yasadışı gruplar kurmak zorunda kaldılar, çoğu da hedeflerini
"demokratik ve sosyal cumhuriyet" olarak ifade ediyordu. Fransız devrim ta
rihinin büyük bir kısmı boyunca yankılanmaya devam edecek olan bu slo
gan, radikal siyasi Jakobenizm ile açıkça sosyalizan hedefleri bir araya getire
rek, hem yönetim organma hem de toplumsal düzene dair değişim talebine
işaret ediyordu. "Demokratik ve sosyal bir cumhuriyet"; yoksulları, ezilenle
ri, kimsesizleri destekleyen ve zanaat işçilerini ayrıcalıklıların ve iktidar sa
hiplerinin sömürüsünden, sanayi kapitalizminin tecavüzünden koruyan bir
sistem anlamına geliyordu. 1830'ların öncesinde pek çok sıradan Parisli için
bu, özünde savunmacı bir kavramdı; bu fikre göre devlet muazzam ekono
mik eşitsizlikleri düzeltecek, zanaatkarların geleneksel mesleklerini sürdür
mesini temin edecekti. Ancak Restorasyon dönemindeki gerici tepki öyle yo
ğundu ki, böylesi ılımlı bir fikir bile ancak gizli yasadışı gruplar içerisinde di
le getirilebiliyordu.
Bu dönemde cumhuriyetçi yasadışı gruplarm ne kadar yaygın olduğunu
ve ne kadarının sosyalizan nitelik taşıdığını kestirmek güç. Arıcak bu yeraltı
dünyasının, açıkça isyankar bir kimliğe sahip olan sonraki gizli topluluklar
için iyi bir alıştıona zemini olduğu kesin. Bu tür topluluklara verilen İtalyan
ca isim, carbonari, bugünkü metinlerde daha çok kullanılsa da, burada Fran
sızcası olan clıarbonnerie'yi kullanmak daha uygun olacaktır, zira bu topluluk
lar ilk kez büyük ihtimalle Jura Dağları'nın Fransızca konuşulan bölgelerin
deki militan odunkömürü işçileri arasmda ortaya çıkmıştır. Bu isim de "kara
bina" tüfeklerinden değil, bu işçilerin ürettikleri karbondan gelmektedir. Ay
rıca bu grupların ritüelleri ve hiyerarşik yapıları -metafizik bir dile sahip ol
mamakla birlikte- Masonlara benzerlik gösterir.
İsimleri arasındaki benzerliğe rağmen bu iki farklı ülkedeki iki hareket
birbiriyle büyük farklılıklar gösteriyordu. İtalyan carbonari örgütü öncelikle
milliyetçi karaktere sahipken, Fransız clıarbonnerie örgütü kızıl cumhuriyetçi
leri, gücenik Bonapartistleri ve Buonarotti (aslında kendisi hem İtalyan hem
Fransız gruplar içerisinde önemli rol oynamıştır) gibi sosyalistleri bir araya
getiriyordu. "Ciıarbonnerie hareketi, en güçlü zamanında Fransa'nın 60 bölge-
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sinde 60.000'e yakın üyeye sahipti, çoğunluğu da doğu bölgelerinde bulunu
yordu" diyor Pamela Pilbeam. "Bir anlamda yıkıcı bir ideale sahiptiler, insan
ların eşitliğine ve kardeşliğine vurgu yapıyor, genç idealistlerin yanı sıra
cumhuriyetçileri ve yeni rejime angaje olmamış Bonapartistleri de kendilerine
çekiyorlardı."14 Yirmi kişiden fazla üyeye sahip her türlü örgütün resmi onay
almasını gerektiren Restorasyon yasalarına tabi olmamak için her alt bileşen
grubunun (vente) yirmi ya da daha az kişi olması kararlaşhrılmıştı. Yine ma
sonlara benzer bir şekilde, bu ağ hiyerarşik bir şekilde yapılanmışh ve tüm
örgüt Paris' teki en üst kademe vente supreme alhnda toplanıyordu.
Charbonnerie her ne kadar Juralı işçiler tarafından oluşturulmuş da olsa,
Restorasyon Fransa'sında bu hareket esasında elit bir hareketti. Hareketin kı
zıl cumhuriyetçi ve diğer üyeleri zanaatkarlardan değil öğrencilerden, Na
polyon dönemi subaylarından, romantik yazar ve şairlerden, hatta Orleans
hanedanını Bourbon hanedanına tercih eden liberallerden oluşuyordu. O dö
nemde Fransız işçileri arasında çoğunluğu oluşturan zanaatkarlar, birlik ol
ma ve karşılıklı yardımlaşma esaslarına dayalı kendi topluluklarını oluştur
dular ve entelektüeller ile profesyonellerden uzak kaldılar. Devrim sırasında
kabul edilmiş olan ve geleneksel loncalarla sendikaları yasaklayan yasalara
rağmen, usta zanaatkiirlar ve ustalar, çıkarlarını kollamak üzere dayanışma
ve karşılıklı yardımlaşma grupları kurdular. Bu noktada mutuellisme15 kav
ramı, Proudhon'un 1 840'lardaki karşılıklı yardım konulu yazılarını öneeleyen
bir şekilde, bir tür zanaatkar sosyalizmi ile harmanlanmıştı.
Zamanın en dikkat çekici ve cevval karşılıklı yardımlaşma topluluğu, usta
zanaatkarlar tarafından oluşturulan compagnonnages idi. Compagnon'lar Fran
sa' da iş bulmak ve beceri kazanmak için oradan oraya geziyor ve hanlarda
konaklıyorlardı. Topluluklarının kurulma esası karşılıklı yardımlaşma olma
sına rağmen, zanaatlarına göre örgütlerup birbirine yakın mahallelere yerleş
tirilen compagnon'tar için zanaatları, bir kibir ve üstünlük meselesiydi. Farklı
zanaatlara mensup compagnon'lar sıklıkla birbiriyle zıtlaşıyor ve toplumsal
şikayetlerinin yanı sıra kendi zanaatlarının üstünlüğünü vurgulayarak şiddet
içeren ve kargaşa yaratan çatışmalara giriyorlardı. İşçi sınıfının bölünme eği
limini küçük kasaba ve şehirlerin kafelerinde ve sokaklarında en güzel haliy
le ömekliyorlardı, ama yine de toplumsal kriz anlarında otoriteye karşı sa14 Pamela Pilbeam, Tlıc 1830 Revolution iıı Fraııcc (New York: St. Martin' s Press, 1991), s.
21 .
1' Karşılıklı yardımlaşma.
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vaşmak için bir araya gelebiliyorlardı. Ne olursa olsun, bu iç çahşmaların da
örnekiediği üzere, zanaat farklılıkları hala Fransız işçiler arasında bir bölün
me sebebiydi. Aslında şu noktaya da dikkat çekmek gerekir; Komünist Mani
festo'nun sonundaki "Bütün ülkelerin işçileri, birleşin" sloganı sadece ulusla
rarası sınıf dayanışmasına değil, sınıf içi bütünlüğe de gönderme yapıyordu.
Ancak 1830'lara gelindiğinde rüzgar başka yönden esmeye başladı. İşçiler
arasında, Büyük Devrim sırasında sıklıkla kullanılan bir hitap olan yurttaş
sözcüğünün çift anlamlı olduğuna dair bir ortak hissiyat gittikçe kuvvet ka
zandı. Bu sözcük, çalışanlar için başka, oturdukları yerden işçilerin emeğinin
meyvelerini tüketenler için başka anlama geliyordu. iktisatçılar ve ü topyacı
sosyalistler karın kaynağının ne olduğu hakkında kesin bir karara varamaz
ve sınıfların uzlaşmasını vazederlerken, sıradan işçiler içgüdüsel bir şekilde
sömürüldüklerini, hatta çalışma saatleri vasıtasıyla kendilerine ait olanın ça
lındığını biliyorlardı. Jakobenizmin, siyasi özgürlük mesajıyla, vasıflı ve va
sıfsız işçilerin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğuna dair bir anlayış
kuvvetleniyordu. İngiltere ve Fransa'daki işçiler; kendileri güvende olmadık
ça, iyi beslenemedikçe, uzun yaşayamadıkça ve hayahn en basit güzelliklerini
yaşayamadıkça özgürlüğün eksik kalacağını anlamaya başladılar. Bu kavra
yış ne işçileri ne de usta zanaatkarları birdenbire sosyalizmin karmaşık fikir
lerine teşne hale getirmedi, ancak ortaklaşa üretime dair fikirlere açık olmala
rını sağlayarak Jakobenizmin toplumsal isyanın baskın ideolojisi olduğu du
ruma bir son verdi.
On dokuzuncu yüzyıl ortalarına yaklaşıldığında, zamanın en parlak be
yinleri -bunlar ister Marx gibi komünist, ister Alexis de Tocqueville gibi zeki
muhafazakar olsun- açısından, geleceğin sınıf çahşmasıyla şekiileneceği ve
mülksüz kitlelerin mülk sahibi düşmanlarının karşısına çıkacağı kesinleşmiş
ti. Fransa'da Jakobenizmden sosyalizme geçiş son derece yavaş da olsa, yüz
yılın ilk kırk yılı içerisinde tamamlandı ve 1789'un üç renkli bayrağına karşı
çıkılarak yerine kızıl bayrak dikilmesiyle simgeleşti.

2. BÖLÜM

RESTORASYON DAN DEVRiME
Fransa, on dokuzuncu yüzyılın en önemli, hatta efsanevi devrimlerini ürete
rek neredeyse Avrupa kıtasındaki tüm ayaklanmaları gölgede bırakmanın
gururunu taşıyordu. Büyük Devrim'in şehrine ister sevgi ister nefret duysun
lar, Fransızlar da -özellikle Parisliler-, diğer halklar da bunun farkındaydılar.
Sevgi duyanlar arasında Alman siyaset yazarı ve genç Marx'la birlikte De

utsclı-Französisc/ıe ]a/ırbüc/ıcr'in edi törlüğünü yapan Arnold Ruge de vardı ve
1846'da Paris' e yaptığı yolculuğun başında şunları yazıyordu:
Fransa'ya, yeni bir dünyanın eşiğine gidiyoruz. U marım hayallerimizin geri
sinde kalmayacak bir dünyadır bu! Yolculuğumuzun sonunda geniş Paris va
disine, yeni Avrupa'nın beşiğine, dünya tarihinin oluşmakta olduğu ve en taze
kaynağını bulduğu büyük laboratuvara varacağız. Çağımızın ilerisinde olan
felsefemiz bile, Paris'te ilan edilmiş ve Fransız ruhuyla yoğrulmuş zaferi kut
lamaktan ileri gidemeyecek.1

Ruge'ün romantik coşkusu tarihsel doğruluktan yoksun değildi. Paris, hiçbir
zaman Ruge'ün naifçe umduğu gibi Genç Hegelci felsefenin merkezi haline
gelmediyse bile, kırk küsur yılda en az üç devrime sahne olmuştu. A vru
pa'nın, hatta dünyanın devrim merkezi olduğu şeklindeki romantik fikir, Pa
ris'i kıtanın dört bir yanındaki radikaller açısından bir çekim merkezi haline
getirdi. Diğer pek çok insanın yanı sıra Alman, Polonyalı, İ talyan ve Rus sür
günler bir araya gelerek Fransız başkentinin zanaatkar ağırlıklı mahallelerin
de, Bourbon Restorasyonu esnasında Fransız polisinin sıkı takibi altındayken
bile, gizli topluluklar kurdular. 1 830' da Orleans hanedamndan Louis1 Arnold Ruge, Zwei Jahre in Paris (Leipzig, 1846), akt. David McLellan, Karl Marx: His
Life and Tlıouglıt (New York: Harper and Row, 1973), s. 62.
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Philippe'in yerine Bourbon'ların geçmesini takiben Pa ris, kendilerini sürekl i
ola ra k --Chopin gibi- ya d a dönem dönem --Garibald i gibi- yeral tı örgü tleri
n in ve isyarun "Fransız ruhuna " adayan dev rimci romantiklerin m er kezi ha
l ine geldi.
Şehrin Seine Neh ri'nin sa ğ kıyısında yer alan ve atelier'ler [atölye] -bu
sözcük, hem zanaatka rların işyerierini hem de sanatçıla rın stüdyola nnı karşı
lamak için kullanılıyordu- ile dolu doğu bölgelerin in taşıdığı önem muaz
zamdı. Yine aynı bölgelerde, aşağı yukarı Place Vendôme ile Place de la Bas
t ille arasında, Fransız ulusal hükümet in in en önemli idari ve f inansal b inaları,
d evasa kraliyet sarayları, ç irk in büro krat ik yapılar, m erkez bankası v e borsa
yer alıyordu. K riz dönemlerinde bu d evlete ait ve kap italist aygıtların atölye
lere yakınlı ğı, düzenden hoşnu tsuz olanların binaları işgal etm es in i, hatta n e
redeyse hüküm et kontrolünü ele geçirmesini kolaylaştırıyordu.
Ancak şeh rin bu romantik atmosferi, y in e ş eh rin kendi içinde hüküm sü
ren hakiki toplumsal gerilimler ta rafından üretilmişti. Başken t sadece her m il
letten dev rimciler için değil, F ransa'nın diğer bölgelerinden gelen yoksulla r
için de bir cazib e m er keziydi. Yeni teknolojilerin işsiz bıra khğı zanaatka rlar,
aile arazileri giderek küçük parçalara bölünen ve böylece ekonomik olarak
büyü k sıkın tıya düşen köylüler de şehre akın ediyordu. F ransızcayı yabancı
a ksaruyla konuşan göçmenlerle, F ransa'nın uzak bölgelerinden gel en zanaat
ka r ve köylüler giderek kaynaştı. Büyük Devrim'i takip eden iki nesil içeri
sinde Paris'in nüfusu 600.000'den b ir m ilyonun epeyce üzerin e çıktı, yen i ge
lenlerin çoğu şeh rin ekonomisi içerisinde tu tunarnadı ve yoksulluk içerisinde
yaşamaya başladı. F ransa'nın merk ez gün ey bölgesinden, Auvergne'den v e
d iğer böl gelerden gelen v e gezici göçebeler olarak tanımlanan toplulukla r en
kötü işlerde, özell ikle inşaatlarda çalışıyor v e şehre bahar-yaz aylarında ça
lışmak için gelip kışları köylerine dönüyorlardı. Soğu k aylarda şehirde kalan
lar ise, Rue Saint-Den is c ivarındaki hastalık ve suçla boğuşan varoşlarda ve
diğer doğu quartier'lerinde kalıyorlardı.
Bu sayısız işsiz ve ya rı-işs izin sebep olduğu toplumsal risk, F ransız eko
nom isinin çağın çok geris inde kaları yapısıyla birleşince, daha da a rttı. Paris
yabancılara, hatta varoş istilasına u ğramış Londra'dan gelen z iyar etçilere n e
kadar kozmopolit gö riinse de, barındırdığı işçi sınıf ı içerisinde c iddi farklılık
lar vard ı. En büyük ü retici grubu, daha önce gördüğümüz üzere, matbaacı,
terz i, mobilyacı, duvarc ı, kuyumcu ve ma rangoz gib i zanaatka rla rdı. Bunla
rın çoğunluğu, k end i işçileriyle birl ikte atölyel erde iş gören ustaların altmda
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çalışıyordu. Görece daha rahat bir çalışma ternposuna alışık olan bu insanlar,
başkentin dış bölgelerinde ortaya çıkmakta olan fabrikalarda ter döken prole
terlerden kolayca ayırt edilebiliyorlardı.
İşçi sınıfının bir alt tabakasında da, çalışma şartları çok kötü olan küçük
işyerlerinde çalışanlar yer alıyordu: korıfeksiyoncular, dantel işçileri, eğiriciler
ve boyacılar. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan bu topluluğun durumu fab
rika işçileriyle, İngiltere' deki fabrikalarda çalışan kadın ve çocuklarla benzer
lik gösteriyordu ve acımasız sörnürücülere karşı örgütlenmeleri ihtimali dü
şüktü. Ekonomik zincirin en sondaki halkasını ise, günlük veya haftalık baz
da çalışarak sıradan işleri gören, pek çoğu göçebe, bir kısmı da görece yerle
şik olan (Büyük Devrim'in bras nus'unu hatırlatan) gündelikçi işçiler oluştu
ruyordu. Son olarak da bu iki hasarnağın arasmda ümitsiz hayatlar süren, ço
ğu suça karışmış, birbirlerine ve işçi sırufının görece hali vakti yerinde birey
lerine dadanan geniş bir lürnpen proletarya kitlesi yer alıyordu. Varoşlarda
toplanmış olan bu kitle okur yazar değildi, ortalama yaşarn süreleri kısaydı
ve işsiz olmadıkları zamanlarda çok uzun saatler çalışıyorlardı; yarı aç gezi
yor, salgın hastalıklar ve kıtlıklarda kırılıyorlardı. Louis Chevalier'nin Paris'in
alt sınıfları hakkında yaptığı incelernede kısa ve özlü bir biçimde belirttiği gi
bi, "Yetkili hiç kimse işçi sınıfının ne yaphğıyla ve bunun sonucunun ne ola
cağıyla ilgilenrniyordu."2
Güçlü toplumsal farklılıklara rağmen, başkentin çeşitli sınıfları oturdukla
rı bölgeler veya birbirleriyle kurdukları iletişim bağlammda birbirlerinden
tamamen kopuk değildi. Şurası kesin ki, Paris'in en kötü varoşları "tehlikeli
sıruflarla" doluydu ve bu sınıflar yoksul ve saygın işçilerle öğrencileri, göçe
beleri, hırsızları, fahişeleri bir arada -çoğu zaman son derece sağlıksız oda ve
dairelere hkışrnış bir şekilde- barındırıyordu. "Daha iyi" mahallelerde ise
birbirinden açıkça farklı toplumsal konurnlara sahip bireyler fiziksel olarak
birbiriyle kaynaşıyor, hatta aynı dairelerde kalıyorlardı. Bu tür bir binarun bi
rinci katı (ya da Amerikan hesabıyla ikinci kah) genellikle varlıklı bir burjuva
ailesi tarafından kiralarur; geniş bir salona, avizelere ve pahalı mobilyalara
sahip olunurdu. Bir üst katta daha mütevazı, ama yine de hali vakti yerinde
bir aile yer alırdı, sonraki katlarda ise kısıtlı imkanlara sahip zanaatkarlar
otururdu. Son olarak, çatı kahnın küçük, çirkin ve neredeyse mobilyasız oda2 Louis Chevalier, Lıboring Classes and Dangerous C/asses in Paris During tlıe Firsf Half of
tlıe Nilıefel'llllı Century, çev. Frank Jellinek (Princeton: Princeton University Press, 1973), s.
1 89.
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larında neredeyse mutlak malınırniyet içerisinde yaşayan yoksullar yaşardı.
Restorasyonun ilk yıllarında hali vakti yerinde olanlarla yoksulların kaynaş
ması istisnadan ziyade kaide olarak tecrübe edilmiş gibi görünüyor.
Bu fiziksel yakınlığa rağmen, 1820'ler ve 1830'larda toplumsal ilişkilenme
giderek seyrekleşti. Orta sınıflar ve durumu diğerlerinden daha iyi olan işçi
ler, bilhassa batı bölgelerinde yeni imara açılan ve hem ihtiyaçlarına hem de
zevklerine daha çok hitap eden, zenginle yoksulu birbirinden fiziksel olarak
da ayıran alanlara taşındılar. Bu ayrışma, daha sonraki ayaklanmalarda şeh
rin batı yakasının burjuva, doğu yakasının işçi sınıfı bölgesi olarak değerlen
dirilmesinin temelinde yatan etkendir.

Cabet , Bla n q u i , Buchez, Blanc ve P rou d h o n
B u farklılaşmış nüfusun radikal üyelerine göre sosyalizm, daha önce d e gör
düğümüz gibi, içerisinde devletin kamusal refahı sağlamakla yükümli.i ola
cağı bir "demokratik ve sosyal cumhuriyet" anlamına geliyordu. Ancak Na
polyon ve Restorasyon dönemlerinde ütopyacı sosyalistlerin Saint-Simon ve
Fourier gibi pek az temsilcisi, ütopyaları ve falansterleri yoluyla zanaatkar ça
lışanlar ve sanayi proletaryası üzerinde kalıcı etki sahibi olabildi. İşçi sınıfı
arasında asıl yaygınlık kazanan, sosyalizmin özellikle siyasi fikirleri, işçilerin
pra tikteki sorunlarına hitap eden fikirleriydi. Blanqui, Buchez, Blanc gibileri
nin, Cabet gibi geçici sosyalistlerin ve bireyci Proudhon'un yazıları ve eylem
leri, 1848 devrimci ayaklarıması ve bir ölçüde de 1871 Paris Komünü üzerin
de çeşitli derecelerde etkili oldu; ancak 1871'den sonra bu isimterin etkisi, ye
rini anarşizan ve Marksçı ideolojilere bıraktı.
Tek bir siyasi sıfatla tanımlanamayacak olan ü topyacı düşünür Etienne
Cabet bir yandan Owenci ve Fourierci yaklaşımlarla bağını korurken, bir
yandan da pratik bir radikalizmi benimsiyordu. Yazdığı ütopik roman Vayage
en Icarie (İkarya'ya Seyahat) 1840'ta hasılınıştı ve büyük ölçüde Thomas Mo
re'un klasik eseri Ütopya yı temel alıyordu. Üretim ve bölüşüme dair devlet
'

sosyalizmi modelini ele alıp geliştiriyor ve romanın ilk sayfasında yer alan
"Herkesten gücü kadar, herkese ihtiyacına göre" sloganını benimsiyordu.

Communiste sözcüğünü Marx ve Engels'ten neredeyse on yıl önce popülerleş
tirmeyi başaran bu kitap, basıldığında büyük ilgi görmüştü.
Ancak kitabın içerdiği iyicil toplumsal fikirler; yazarın giyinme, barınma
ve gündelik yaşamın neredeyse tüm diğer ayrıntıları konusunda tektipliği
benimsernesinin gölgesinde kalıyor, bu da kitabı ütopyadan ziyade gelecek-
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teki kara ütopyaların bir öncülü haline getiriyordu. Cabet'nin İkaryalılarının
hayatlarına, ütopyayı sıkı kurallar etrafında yöneten bir grup seçkin teknik
yetkili yön veriyordu . Cabet'nin komünizm versiyonu o kadar otori terdi ki,
komünizm sözcüğüne -hiçbir zaman tamamen sıyrılamayacağı- diktatöryal
ve devletçi çağrışımları iliştinnişti. Cabet, ayaklanmalara son derece karşıydı;
işçi sınıfının kazanımlarını artbrmak konusundaki samimiyeti de işçi sınıfı
adına sergilediği başarısızlıkları örtmeye yetmiyordu. Görüşlerinin görece
zararsızlığına rağmen, yine de azgın bir conımuniste olarak yaftalandı ve
Fransa'dan sürüldü.
On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Fransa'da bulunan radikaller ara
sında Louis-Auguste Blanqui, Louis Blanc ve Pierre-Joseph Proudhon'u ayrı
ele almak gerekir, zira bu isimler Parisli işçiler ve radikal entelektüeller üze
rinde doğrudan etkili olmuştur. Blanqui, gizemli bir kışkırhcı ve ayaklanma
lar konusundaki karanlık ve dahice rolüyle genç romantik devrimciler üze
rinde muazzam bir etkiye sahip olsa da, devrimci eylemlerinin ilk yıllarında
işçiler arasında görece daha az tanınıyordu. Paris işçi sınıfının ağırbaşlı devlet
adamı Louis Blanc ise, aksine, isyan fikrine sıcak bakınamasına rağmen
1 848'de işçiler üzerinde kısa süreli ama kayda değer etki sahibi olmuşhı. Son
olarak Fransız devrimci siyaset arenasma daha sonraları kahlan ve takipçileri
tarafından anarşizm ve sendikalizmin babası olarak tanımlanan Proudhon,
yaşam süresinin çok ötesinde bir uluslararası etki yarattı. Proudhon, hapse
girmesine ve birkaç defa ülkeden kaçmasına rağmen, Blanqui gibi bir eylem
ciden ziyade bir yazardı; Blanc kadar istikrarlı bir düşünür olduğu da söyle
nemezdi.
Blanqui'nin yaşamı on dokuzuncu yüzyıl Fransız devrim ve işçi sınıfı is
yanları tarihiyle o kadar iç içedir ki, bunlardan herhangi birini anlahrken di
ğerini dahil etmemek mümkün değildir. Blanqui, kapitalizmin yerine, şiddet
yoluyla oldukça otoriter bir sosyalist düzeni getirebilmek üzere sürekli olarak
komplo girişimlerinde bulunulan ve başarısız olunan Fransız devrimci siya
set dönemini hakkıyla temsil eden bir figürdür. 180S' te doğan Blanqui, Fran
sız Devrimi'nin yarathğı ateşli bir devrimcidir. Bonapartist bir devlet yetkilisi
olan babası ise Konvansiyon'un Girondist üyelerinden biriydi. Oldukça par
lak bir öğrenci olarak lycee' de klasik bir eğitim alıp onur derecesiyle mezun
olduktan sonra hukuk ve hp eğitimi almak üzere Paris' e gitti. Babası gibi
devrimci siyasete ilgi duyuyordu ve çok genç yaşında clıarbonnerie'ye kahldı.
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Genç Blanqui, inançlı ve boyun eğmez devrimci eylemci figürünün vücut
bulmuş haliydi. 1827' de liberal dergi Le Globe için muhabiriik yaparken halk
ayaklanmalan sırasında yaralandı. Buonarotti'nin 1828 Eşitler Komplosu ta
rihi hakkında yazdığı kitap basıldıktan sonra sıradan gazetecilik kariyerini
sonlandırdı ve Babeufçü siyasi görüşü benimsedi. 1 830 devriminden sonra,
Louis-Philippe'in iktidanru sarsan çeşitli eylemlerin örgütlenmesine yardım
etti ve 1 848'e gelindiğinde isyankar devrimci eylemleriyle oldukça yaygın bir
üne kavuştu ve bu şöhret, ömrünün çoğunu hapse girip çıkarak geçirmesinin
temel sebebi oldu. Blanqui, toplamda yetmiş alh yıllık ömrünün otuz bir yılı
nı demir parmaklıklar arkasında geçirdi.
Fransız burjuvazisi, bu inanmış adama bir nevi on dokuzuncu yüzyıl Ma
rat' sı gibi muamele etti. Aristokrat kökenli Alexis de Tocqueville, 1848 Dev
rimi sırasında Milli Meclis'in bir "ayaktakımı kalabalığı" tarafından işgal
edildiği olaylar hakkında yazarken Blanqui hakkındaki şu nefret dolu sahrla
rı kaleme almıştı:
Ondan sonra da kürsüye o zamana dek gönnediğim bir adamın [Blanqui] çık
tığını gördüm, onu hatırlamak her zaman içimin korku ve tiksintiyle daimasına
yetmiştir. Solgun, çökmüş avurtları, açık renk dudakları, hasta görünüşlü, ha
his ve itici bir yüz ifadesi vardı. Benzi kirli bir san renkteydi, kütlü bir cübbe
cesedine benziyordu, etsiz ve solgun kollarını saran eski bir siyah cübbe giy
mişti; hayatını lağımda geçirmiş ve oradan henüz dışarı çıkmış gibi duruyordu .
Onun Blanqui olduğunu söylediler.'

Burnu havada conı te'un, hapishanelerde gördüğü kötü muamele yüzün
den sağlığı mahvolmuş bir adamı hedef alan bu sözleri sınıfsal nefret ve top
lumsal kibir yüklüdür. Ancak, tam bir Fransız Devrimi mahsulü olan Blanqui
sıkı bir materyalistti, eğitimin insan davranışını değiştirebileceğine yürekten
inanıyordu ve her türlü baskının karşısındaydı. Doğaüstü bir varlığa duyulan
inancın, devrimci mantığın ve ruhun oluşmasının önündeki en büyük ideolo
jik engel olduğunu savunuyordu. Blanqui'nin sosyalist veya komünist top
luma ani siyasi darbeler yoluyla ulaşmayı umduğuna dair geleneksel yorum
ların aksine o, komplo ve darbelerin önemli olduğuna inanınakla beraber,
mal hırsının ve açgözlülüğün yerine komünist ekonominin geçebilmesi için
uzun süreli bir ahlaki eğitimin gerekli olduğunu düşünüyordu.

1

Alexis de Tocquevillc, The Recol/ections of Alexis de Tocqucville, çev. Alexander Teixeira

de Mattas (New York: Macmillan, 1 896), s. 163.
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Marx gibi Blanqui de, mevcut düzeni kaldırarak ulaşmayı planladığı ko
münist topluma dair detaylı bir tasvir vermekten kaçınıyordu. "En acayip
küstahlıklarımızdan birisi, biz barbarların, biz kara cahillerin gelecek nesiller
adına kural koyucular olduğumuzu düşünmemizdir" diye yazıyordu, gele
cekteki toplumun hatlarını çizip belirlemeye çalışan ütopyacı sosyalistlere
karşı. Cabet'nin komünizmi ile Proudhonculuk "ırmağın bu yanında dur
muş, öte yanda mısır tarlası mı yoksa buğday tarlası mı olduğunu tarhşıyor
lar. Önce bir karşıya geçelim, vardığımızda görürüz ne tarlası olduğunu."�
Blanqui'nin ajitasyon eğilimi ve şahsi tabiah, çoğu zaman, sınıf çahşması
na ve bunun tarihteki rolüne dair görece zengin bir bakış açısına sahip olan
teorisini gölgede bırakmışhr. Bu teoride "emekçiler", eski Üçüncü Zümre'den
farklı bir sınıf olarak ele alınıyordu. Bu bağlamda Blanqui, dönemin Fransız
sosyalistlerinden ayrılır. Özel mülkiyete -bilhassa da kapitalist bağlamda
açıkça karşı çıkmış ve reformları, devrimci değişim arzusunu bastırmaya yö
nelik uyuşturucular olarak görüp reddetmiştir. Ancak Marx'tan önceki pek
çok Parisli sosy<llist yazar gibi, onun ekonomik teorileri de toplumun yoksul
larını ve sömürülenleri mahvettiğini düşündüğü mali sermayeye yoğunlaştı
ğı kadar sanayi sermayesine yoğunlaşmıyordu. Ona göre, kapitalist karın
kaynağı yalnızca işçi sınıfının sömürülmesinde değil, kapitalistlerin alıalar
dan normalden fazla bedel talep etmelerinden doğuyordu. Bu görüş, kar sis
temine dair ahlaki yargılarda bulunmaya yönelik süregiden sosyalist eğilimi
yansıhyordu.
"Proletarya diktatörlüğü" kavramını ona mal eden pek çok tarih araştır
masına rağmen, Blanqui bu kavramın mucidi değildir. Sanayi proletaryasını
(Fransa' da hala çok küçük bir azınlıktı), dönüşmekte olffil toplum içerisindeki
diğer tüm "emekçi" katmanları yönetecek hegemonik bir sınıf olarak dü
şünmek Blanqui için oldukça yabancı bir fikirdi. Ancak Blanqui, samimi bir
grup elit cumhuriyetçinin geçici diktatörlüğünün -daha net olmak gerekirse,
toplumsal açıdan ilerici Paris'in, Fransa'daki her tür toplumsal gelişme üze
rinde bir engel olarak görülen köylü sınıfı üzerinde diktatörlük kurmasının
mevcut toplumu ortadan kaldırmak için gerekli olabileceğine inanıyordu.
Marksist ve anarşist eleştirmenler Blanqui'yi küçük, iyi eğitimli ve yüksek
motivasyonlu bir grubun çalışmaları sonucunda siyasi iktidarın ele geçiril4

Louis-Auguste Blanqui, Critique Socialc (Paris: Felix Akan, 1885), akt. Alan B. Spitzer,

The Revolutionary Theories of Louis Auguste Blanqui (New York: AMS Press, 1970), s. 105
ve 108)
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mesi fikrinin babası olarak tarif ettiklerinde haklıydılar. Blanqui'nin
1830'larda oluşturduğu gizli örgütler, gizli bir merkezi korniteye mutlak itaat
etme esasına dayalı etkileyici askeri örgütlerdi. Bu örgütler, dolaylı yoldan da
olsa yıllar sonra Rus popülistler tarafından kurulmuş ya da planlanmış yeral
tı örgü tlerine, hatta Mikhail Bakunin'e ve Blanqui'nin darbeci taktiklerine sıkı
muhalefetiyle bilinen Bolşevik lider Lenin' e bile ilham kaynağı oldu.
Blanqui'nin hakkını teslim edecek olursak, kendisi darbe girişimlerini
halk ayaklanmalarının yerine geçecek eylemler olarak görmüyordu . Kitlesel ey
lemin yerine küçük bir elit grubunun eylemlerini koymak gibi bir niyeti de
yoktu. Aksine, Blanquici bir darbenin temel işlevi, kitleleri toplumsal düzene
karşı geniş çaplı bir ayaklanma için kışkırtrnaktı. Bu bağlamda Blanqui aslın
da Fransa'da yaygınlıkla kabul gören bir devrim fikrini takip ediyordu; yani
devrimierin küçücük bir kıvılcımla, sözgelimi Hôtel de Ville'in işgaliyle veya
işçi mahallelerinde barikatlar kurulmasıyla ezilenlerin harekete geçtiği du
rumlardan doğan, özünde kendiliğinden bir nitelik taşıyan halk hareketleri
olduğuna inanıyordu. Büyük Devrim de Desmoulins'in Temmuz 1789'da Pa
lais Bourbon' da isyan çağrısı yapmasının sonucunda ortaya çıkan kitlesel bir
ayaklanmayla başlamamış mıydı? 1830'un barikatları bir kralı devirmemiş
miydi? Blanquici bir darbe de aslında aynen Desmoulins'in çığlığıyla aynı üs
lubu paylaşır, bu ikisinin başansı da halktan gelecek coşkun tepkinin varlığı
na bağlıdır. Bu kendiliğinden devrim anlayışı 1871 Paris Komünü'ne dek bin
lerce sıradan Fransız işçi ve orta sınıf cumhuriyetçi tarafından benimsenmişti.
Komün' den sonra ise yerini örgütlü sosyalist partilere bıraktı.
Son olarak, daha az bilinen bir başka nokta da Blanqui'nin, hayatının daha
sonraki dönemlerinde, toplumsal değişim yolunda darbe girişimleri ve gizli
örgütlere yaptığı vurgunun giderek azalmış olmasıdır. 1870'lerde halkın eği
tim almasının ve büyük oranda endüstriyel işçi sınıfını temel alan halk taban
lı toplumsal hareketlerin önemini vurgulamaya başladı. Ancak her zaman
devrimci eyleme bağlılığını korudu, bilhassa kendisini le Vieux ("İhtiyar")
olarak adlandırıp adanrnışlığı, dürüstlüğü ve azmi nedeniyle takdir eden
genç kitlelerce benimsenmesini sağlayan da (genelde muğlak kalan veya sü
rekli üzerinde oynadığı) toplumsal teorilerinden ziyade bu bağlılıktı. Bu sıra
dışı ve kendini düşünmeyen adamın 1871 Komünarları adına kitle önünde
yaptığı bir konuşmanın ardından kalp krizi geçirerek aniden ölmesi şaşırtıcı
olmasa gerek. Genelde radikal entelektüeller ve siyaset yazarları tarafından
sevilmesine rağmen, 1881'in Ocak ayındaki cenazesine büyük bir işçi kitlesi
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de kahlmıştır. Fransız işçileri, Blanqui'yi hem sosyalizm mücadelesinin efsa
nevi bir simgesi olarak hem de kitlelerin ezilmesi ve sömürülmesi karşısında
hep dik durmuş inançlı bir devrimci olarak selamladılar.
Blanqui'nin kızıl cumhuriyetçi fikirlerinin açıkça sosyalist bir mecraya
girmesinden de önce, eski bir clıarbonnaire ve bir hekim olan Philippe-Joseph
Benjamin Buchez, Hıristiyanlığın yardımlaşma, kardeşlik ve eşitlik ilkelerine
dayandırdığı sosyalizan fikirlerini işçiler arasında yaymaya başlamıştı. Bir
popülist olan Buchez, işçilerin durumu karşısında oldukça hassash ve onlara
birlikler kurmaları konusunda doğrudan yardım ediyordu. Fransız koopera
tif hareketinin kurucusu olarak bilinen Buchez'i 1 830'ların diğer teorisyenle
rinden ayıran nokta, mali kapitalizm ve sanayi kapitalizminin tecavüzleri
karşısında işçi sınıfının bağımsız ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini
savunmasıydı.
Buchez, ılımlı cumhuriyetçi dergi Le National'de yazacak ve 1848 Devrimi
sonrasında ortaya çıkan Kurucu Meclis'in kısa süreliğine başkanlığına seçile
cek kadar siyaseten ehil bir figürdü. Ekonomik birliklerin girişimciler tarafın
dan kontrol edilmesini savunan Saint-Simoncu fikirlerin aksine, işçilerin
kendi birliklerini kurup yönetmesi gerektiğini savunuyordu. Çağdaşları olan
ve büyük ölçekli sanayinin ortaya çıkışını öngörerek ekonominin millileşti
rilmesini savunan ve biriikiere dayalı bir ekonominin kurulması sürecini dev
lete havale eden kolektivist Constantin Pecqueur ve François Vidal'ın fikirle
rinin aksine Buchez, yine, üretici birlikleri kurmak için gerekli mali katkıyı
sağlayacaklarına inandığı işçilere bel bağlıyordu.
Buchez'in üretici birliği kavramı, pek çok bağlamda radikal kolektivist bir
karaktere sahipti. Buna göre bir üretici birliği, işçilerden katkı payı toplanarak
kurulmalı ve bu para, hiçbir bireysel talebe konu olmayacak bir ortak senna
ye olarak değerlendirilmeliydi. Üretim araçları hiçbir bireye değil, bir bütün
olarak bu üretici birliğine ait olacakh. Bu araçlar, ü retici birliğinden ayrılmaya
karar veren işçilere, kısmen de olsa, tahsis edilemeyecekti. Bu devredilemez
sermayenin doğurduğu kazanımlar hammadde ve makine alımında kullanı
lacak, bu alınanlar da işçilerin ortaklaşa çalışması sonucunda pazara mal
üretmek için kullanılacaktı. Sonrasında da kar, üretici birliğinin üyeleri ara
sında demokratik ve adil bir biçimde paylaşılacakh.
Buchez'in planı, sanayi proletaryasına ve fabrikalara değil, tamamen za
naatkarlara ve küçük ölçekli üretim biçimlerine odaklanıyordu. Bu zanaatkar
sosyalizmi sistemi, anakronik bir biçimde, Fransa'ya nüfuz etmekte olan sa-
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nayi sisteminin ve ileri teknolojinin karşısına yerleştiriliyordu. Muhtemelen
Buchez'in en önemli varisi, sosyalizm tarihindeki yeri Buchez'i de gölgede bı
rakan ve 1848 Devrimi'nde çok önemli bir rol oynamış olan Louis Blanc' h.
Yaşadığı dönemde ütopik sosyalist olarak nitelenen Blanc'ın siyasi tavrı,
serbestlik yanlısı fakat ılımlı toplumsal idealleri içeren ihtiyatlı bir parlamen
tarizmdi. Blanqui gibi Blanc da bir Fransız Banapartİst yetkilinin çocuğuydu;
181l'de Madrid'de doğmuş ve Korsika'da eğitim almışh. 1837'de Paris'te ra
dikal demokratik dergi La Revue du progres'i kurdu, 1 830'larda ve 1840'ların
başlarındaki tarihsel çalışmalarıyla, bilhassa Jakoben cumhuriyetin tarafını
tuttuğu Fransız Devrimi incelemesiyle araşhrmacılık yönü ön plana çıkh.
Ancak Blanc başkaldırı yanlısı biri değildi. Parisli işçilerin Haziran 1848'teki
ayaklanmasına, 1 871 ve 1 872 Koruünlerine karşı çıkmış, hatta Uluslararası İş
çiler Birliği'ne -yani Birinci Enternasyonal'e- karşı çıkarılan yasaları destek
lemişti. Öldüğü yıl olan 1882'ye gelindiğinde siyaseten o kadar törpülenmişti
ki üyesi olduğu Temsilciler Meclisi, kendisi için resmi cenaze töreni yapılması
kararı aldı.
Blanc'ın işçi sınıfı içerisinde yaygın beğeni toplamasının sebebi, ilk olarak
1 840'ta Revue'de tefrikalar halinde yayımianmış olan ve ateliers sociaux, yani
kapitalist ekonomiye kooperatif bir alternatif olarak kurulacak toplumsal
atölyelere dair planını anlattığı Organisation du travail (Çalışmanın örgütlen
mesi) kitabıdır. Blanc'ın öngördüğü nihai durumda bu atölyeler işçiler tara
fından yönetilecek ve yine işçilerin kontrolünde olan üretici birlikler halinde
federatif olarak örgütlenecekti.
Ancak başlangıçta Blanc'ın toplumsal atölyeleri, hayırsever bankalar ve
duruma olumlu bakan devlet tarafından gerekli kredilerin temini aşamasında
destek görecekti. Bu plan ilk baştan i tibaren devlet desteğini temel aldığı için,
devlet sosyalizmi fikrinin ilk örneklerinden birisi kabul edilmiştir. Birbirleriy
le işbirliği yapan ve manevi bir ortaklık kuran bu atölyeler sonunda kapitalist
girişimler karşısında rekabet edebilecek güce erişecekti. Blanc, kapitalist fir
maların bu şekilde uygun bir kar ve daha istikrarlı bir topluma kavuşacakları
için, zaman içerisinde, verimli toplumsal atölyelerle birleşmeyi daha karlı bu
lacaklarını umut ediyordu. Bu şekilde, yalnızca piyasa güçlerini kullanarak
sınıf çabşması ortadan kaldırılmış olacaktı.
Blanc'ın atölyeleri için öngördüğü rekabetçi başarı, kendisinin rekabet ya
da piyasa hakkında olumlu fikirler beslediği anlamına gelmez. Aksine, lais

sez-faire ekonomisinin İngiliz proletaryası üzerindeki etkisinden duyduğu
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dehşet, Blanc'ı -kendisi socialist sözcüğünü tercih etse de- bir komünist haline
getirmişti. Üretim ve paylaşım kavramları bağlamında açıkça komünist pren
sipleri benimsiyordu. Bireyler arasında doğal eşitsizliklerin var olduğuna
inanıyordu, ancak bunların özgür ve insancıl bir toplumda telafi edilerek eşit
lenmesi gerektiğini savunuyordu.
Tüm insanlar fiziksel güç ve zeka konusunda eşit değildir; herkesin zevki, eği
limleri, yetenekleri, tıpkı yü zleri ve vücutları gibi, farklı farklıdır. . . ancak her
bir insan, yeteneklerini en verimli kullanabileceği, diğerlerine zarar vermeye
ceği ölçüde doğal ihtiyaçlarını tatmin edebileceği şartlara kavuşturulmalıdır.'

Blanc' a göre, insanlığın ahlaki gelişimi, bireylerin bu eşitsizliklerini telafi ede
cek yepyeni bir değerler bütününü doğuracakh. Aslında bu şekilde, (önceden
Jakobenler tarafından kabul gören) herkesin yeteneklerinden bağımsız olarak
kanun önünde eşit olduğu ve çalıştığı ölçüde toplum tarafından desteklendi
ği durumda özgürlüğün var olacağına dair liberal varsayıma karşı komünist
bir eleştiriyi dillendiriyordu . Blanc, bu liberal varsayımın aksine, böylesi bir
düzenin sağlanması durumunda birilerinin, ne kadar çalışırsa çalışsın, yine
yoksullaşacağına inanıyordu, çünkü bu insanlar daha büyük maddi gereksi
nimler tarafından kuşatılacaktı. O, bunun yerine bireylerin kendilerinin ve ai
lelerinin ihtiyaçlarına göre ödüllendirilmesi gerektiğini ve yaptıkları iş ve be
cerinin bu noktada söz konusu olmaması gerektiğini savunuyordu.
Kendisinden önce yazan Cabet ve sonra yazan Marx gibi, Blanc da insan
ların çalıştığı ölçüde kazanç sağlaması yönündeki (Marx' ın sonraları "burjuva
hakkı" olarak tanımladığı) sözleşmeci yaklaşımı reddediyar ve bunun yerine,
giderilmesi gereken ihtiyaçların temel alındığı bir paylaşım düzenini savu
nuyordu. Bu fikri şu cümlelere döken ilk kişiler arasında Blanc da vardı:
"Herkesten yeteneğine göre" (Blanc, bu kısmı "vazife" olarak görüyordu),
"herkese -toplumun kaynaklarının sınırları gözetilerek- ihtiyacı ölçüsünde"
(bunu da "hak" olarak görüyordu). Bu prensip, Blanc'ın sınıfsal işbirliğine
dair naif görüşlerinden çok daha önemli bir yere oturur ve kendisinin ismini
sosyalist fikirler tarihinde önemli bir konuma yükseltir. Zira Blanc, dönemin
deki tüm teorisyenlerden çok daha açık bir şekilde komünist toplumun temel
sloganını dile getiriyordu: "Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı ka
dar."
' Louis Blanc, Organisation du travail, akt. Harry W. Laidler, History of Socialism (New
York: Thomas Y. Crowell, 1968), s. 63. Marx da Critique of Gotlıa Program ında çok benzer bir
tartışma yürühnüştür.
'
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Ancak, atölyelerin oluşturulması için başlangıçta gerekli olan para, teknik
ve idari uzmanlıklar konusunda devlete bel bağlaması, Blanc'ın toplum üze
rinde kalıcı bir devlet denetimini savunduğu anlamına mı geliyordu? İlginçtir
ki, hayır. Toplumsal atölyelerin devletleştirilmesi veya bürokrasinin ellerine
teslim edilmesini asla istememiş, aksine işçilerin üretim sürecini denetlernesi
gerektiğini savunan ilk Fransız sosyalistlerden birisi olmuştur. Gönüllü bir
liklerin samimi bir savunucusu olan Blanc, tüm işçiler sıkı bir şekilde sosya
list düşüneeye bağlı olmadıkça ve tüm atölyeler eşit bir şekilde kooperatif bir
toplum kurmak şeklindeki ortak çıkar uğruna -hem etik hem maddi- işbirli
ği içinde hareket etmeye niyetli olmadığı sürece, toplumsal atölyelerin hayata
geçmesinin imkansız olduğunu düşünüyordu. Blanc'ın bu görüşleri, kendi
sini işçi denetimindeki kuruluşlardan oluşan özgürlükçü ağlar fikrini benim
seyen sendikalizme yaklaşhrır. Kendisinin ateliers sociaııx planı, zamanın za
naatkar topluluğu tarafından başarılması mümkün olan sosyalizan hedefleri
gerçekleştirmeye, 1 840'larda geliştirilmiş diğer tüm sosyalist fikirlerden daha
fazla yaklaşhrmıştır ve sonraki yıllarda da bu kazanımlar kıta Avrupa'sının
tamamında pek çok konfedere ve ademi merkeziyetçi sosyalist ekonomi yak
laşımını dalaylı olarak etkilemiştir.
"Mutualizm" adı albnda sendikalizmi desteklediği kabul edilen Pierre
Joseph Proudhon ise, aksine, "birlik ilkeleri" konusunda çok daha kuşkucu
bir bakış açısına sahipti." Proudhon, kırk yıl önce Fourier'nin doğduğu Be
sançon' da doğmuştu. Anne ve babası işçi sınıfı ve köylü kökenliydi. Fou
rier'den farklı olarak Fransa kasaba düzeninin bölgeciliğini ve yerel düşünce
sistemini aşmayı düşünmemiştir. Sert bir aile babası (ve kadın düşmanı) olan
Proudhon, köylü ailesini toplumsal yaşamın temel birimi olarak yüceltmiş ve
sömürüye dair algısı tefecilere faiz ödeme meselesinden ileri gitmeyen pek
çok Fransız köylüsü gibi, ekonomik olumsuzlukların temelde mali sermaye 
özellikle de Yahudi tefeciler- tarafından yarahldığına inanmıştır. Esasında,
ölümünden çok sonraları, kendisinin sıkı antisemitizmi ve ataerkil fikirleri,

6

Pierre-Joseph Proudhon, Gcl!era/ Idea of Rewlutioıı in tlıe Nilleleellllı Centun; (1851), çev.

John Beverly Robinson (Londra: Pluto Press, 1989) s. 78-80. Buradaki "mutualist" sözcüğü
ilk kez, Proudhon önem kazanmadan çok önce, 1830'lann başlannda iki büyük ayaklanma
ya imza atan Lyons'un ipek dokumaolan tarafından kullanılmışhr. Bu terimi, Proudhon'un
ya da başka bir düşünürün fikirlerini değil, kendi deneyimlerinden ortaya çıkan bir tür !on
ca komünalizmini ifade etmek için kullanmışlardır.
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pek çok görüşünün -doğrudan faşistler de dahil olmak üzere- Avrupalı geri
ciler tarafından benimsenmesine sebep olmuştur.
Bu pürüzler, Proudhon'un "anarşizmin babası" sıfatını kazanmasını en
gellememiştir. Ancak onun devlete ve siyasete karşı beslediği açık düşmanlık
yalnızca kendisine özgü değildi, vergi memurlarını ve noterleri zalim olarak
gören kırsal zihniyetle son derece uyum içerisindeydi. Ayrıca devlet konu
sundaki tavrı her zaman olumsuz değildi. Devlet iktidarını ve gücünü sıklık
la reddehnesine rağmen, değişen şartlar ve hatta yalnızca hevesinin geçmesi
sebebiyle tavrını genellikle yumuşahnıştır. Yine de zamanının pek çok siyasi
ve ekonomik kalıplarına karşı çıkıp bunları reddetrnesi kendisinin provakatif
bir muhalif olarak ınimlenmesine sebep olmuştur. O da bu sıfatı, sayısız ideo
lojik çelişkisi ve alelade fikirlerine rağmen sürekli besleyerek taşımıştır.
Proudhon, aslında dışarıdan göründüğü gibi bir cnja11t tcrriblc7 değildi.
Değere dayalı emek teorisi sebebiyle, Fransız sosyalizminin genel gidişatı içe
risinde -eğer sosyalist idiyse- bir yer sahibi olduğu doğrudur. İlgili ü rünle
rin üretiminde gerekli olan emeğe dayalı olarak alışveriş yapılması fikri, as
lında zanaatkarlara ve onların problemlerine odaklanmış olmasına rağmen,
proletaryaya da merkezi bir pozisyon sunuyordu. "Mülkiyet hırsızlıktır!"
şeklindeki ünlü çıkışına rağmen Proudhon bir sosyalist değildi, özel mülkü
kesinlikle savunuyordu ve kar ya da sömürü içermeyen sözleşmelerle birbi
rine bağlı, küçük şahıs malı kuruluşlar etrafında örgüHenecek bir ekonomiyi
savunuyordu.
Sömürü yoluyla elde edilmiş "mülk" ile ernekle kazanılmış "tasarruf"
arasında bir ayrım yapan Proudhon, aslında özel mülkiyet savunusunu ahla
ki bir çerçeve içerisinde fikriyatının içerisine sızdırıyordu. "Mülkiyet hırsız
lıktır" ifadesi, doğrudan somut ekonomik mülkiyeti tarif etmiyordu, mülki
yetİn ortadan kaldırılması gibi bir teklif de içermiyordu. Daha ziyade, Proud
hon'un fikrince mülkiyet belirsiz bir ahlaki kategoriydi ve bu fikir, Mülkiyet
Ncdir ?'in basıldığı 1840 yılında kitabı kapitalizm cephesinden eleştirenler ta
rafından doğru şekilde anlaşılmış olsaydı, George Lichtheim'ın acı bir alayla
tespit ettiği üzere, Proudhon "Fransız burjuvazisinin korkulu rüyası" olarak
görülmezdi.s
Aslında Proudhon, "zorunluluk, ortak sorumluluk, dışarıdakilere kıyasla
hakların ve görevlerin kaynaşması öğelerini de beraberinde getirdiği için"
7

Fr. Korkunç çocuk (ç.n.).

� George Lichteim, 71ıe Origins of Socialism (New York: Frederick A. Praeger, 1969), s. 90.
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"birlik ilkesinin" açıkça karşısında olan sıkı bir bireyci ve rnülkiyetçiydi. Bu
dururnun teknolojik gelişme için gerekli olan rekabetin "harekete geçirici" et
kilerinin önüne geçtiğini savunuyordu. Aslında Proudhon, birlik fikrine karşı
çıkmak için burjuva dağarcığından kullanabileceği ne kadar kaba ve ilgisiz
argürnan varsa kullanrnışh. Birliğin "zayıf ve tembel" ortaklar doğuracağına
yönelik şişirrne argürnan da bunların içindeydi. Ona göre birlik, "herkesin
herkesten sorumlu olduğu, en küçüğün en büyük kadar büyük olduğu, en
son gelenin en eski üye ile aynı haklara sahip olduğu" yanlış bir düzeni bera
berinde getiriyordu.9 Büyük ihtimalle Cabet'nin devletçiliği ve Blanc'ın bir
likçiliği sebebiyle, komünizmin de her tiirünün otoriter olduğunu düşünü
yordu.
Proudhon, payiaşımda ernek yerine ihtiyacı temel alan komünist yakla
şımı, ısrarla, "verimsiz ve rahatsız edici, yalnızca özel bazı durumlarda uygu
lanabilir, zararı yararından fazla, . . . işçinin serbestliğine ve emeğin faydalı
kullanımına son derece aykırı" bir yaklaşım olarak görüyordu.10 Ona göre, iş
çinin kurtuluşu " [kabiliyet ve beceriyel hayat veren rekabette" yahyordu.11
Zaten burjuva iktisatçılar her yerde rekabetin insanlığın kurtuluşu olduğu
fikrini yaymaya çalışırken Proudhon'un neden aynı fikirleri proJetaryaya an
latmak için uğraştığı merak edilebilir. Ayrıca Proudhon'un (yukarıdaki alıntı
ların kaynağı olan) On Dokuzuncu Yüzyılda Genel Oc'vrim Fikri kitabının,
Temmuz 1851'de basılır hasılmaz neden Parisli burjuva tarafından değil de
işçilerce kapışıldığı belli değildir.
Proudhon'un savunduğu "karşılıklılık" esası, her insanın hakkı olanı al
ması gerektiğini savunan ve bunu tamamen metaların "eşit" bölüşümüne
endeksleyen burjuva eşitlik anlayışından başka bir şey değildir. Proudhon'un
anarşizrni ise, eğer böyle bir şey varsa, ağır ve ustalık gerektiren işleri ödül
lendirmekle beraber, bu tiir ağır işleri yapamayacak olan zayıfların, hastala
rın, yaşlıların ve hatta fiziksel engeliiierin bakımı için hiçbir toplumsal ödenek
öngörrnüyordu. Bu eşitsiz bireyler sadakanın insafına, veya daha büyük ih
timalle, Proudhoncu toplumsal yaşarnın temel birimi olan ailenin bakırnma
bırakılıyordu. Proudhon'un iyi toplum idealinde bu insanların kaderleri ko
nusunda kolektif bir vazifeye yer yoktur. Komünist bir sistem altında, gerçek
insanlar arasında yetenek eşitsizliklerinin sistemik olarak "eşitlenmesi" Pro9

Proudhon, General idea of the Reuolution, s. 83-4.

10

A.g.e. s. 84-5.

11 A.g.e.

s.

89.
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udhon'u kızdırmış gibi görünüyor; çünkü bu kendisinin eşitliklerin değiş to
kuşunu öngören kutsal kaidesinin ihlali anlamına geliyordu.
Proudhon'un toplumsal vİzyonunun dayanak noktası, sözleşmeye olan
bağlılığıydı. Tabii bunun Rousseaucu bir "toplumsal sözleşme" değil, kapita
list ekonomiyi sürdürmeye yarayan gündelik dünyevi sözleşmeler olduğunu
vurgulamakta fayda var. Proudhoncu sözleşmeyi kapitalist sözleşmeden ayı
ran yalnızca bir ahlaki hüküm vardır; o da kar ve sömürüyü reddetmesidir.
Proudhon'un anarşist toplumunda özgür ve tamamen özerk bireyler, yani
mülk sahipleri, birbirleriyle mal ve hizmet değiş tokuşu için sözleşmeler dü
zenler ve -ne eksik ne fazla- hakları neyse onu alırlar, bunun miktarı da de
ğiş tokuşa tabi olan malların üretiminde harcanan emeğe göre tespit edilir.
Proudhon' a göre sözleşme, adil ticareti sağlayacak olan basit bir ekonomik
araç olmaktan ziyade, sanayi işgücünün de dayanak noktasıydı. Fabrikalar
daki işçiler emeklerini değiş tokuş etmek üzere birb irleriyle sözleşmeler oluş
turacaklar, fabrikalar ve insan toplulukları da birbirleriyle sözleşmeler imza
layarak federasyonlar oluşturacaklar ve tüm bunları mal ve hizmetlerin eşit
değiş tokuşu temelinde gerçekleştireceklerdi. Etik bir temel etrafında ortak
laşma fikri, Proudhon'un toplumsal vİzyonundan kayıp gi tmiş görünüyor.
Kendi "mu tualizminin" özünde, ahlaki bir kavram değil, Halk Bankası veya
Değişim Bankası gibi bir kurum yoluyla bu girişimlerin finanse edileceğini ve
böylece küçük mülk sahiplerinin düşük faizlerle, sıradan işçilerin birikim ve
yahrımlarıyla oluşan fonlardan kredi alabileceğini öngören bir plan yer alı
yordu.
Şurası açık ki, Proudhon'un -her şeyden önce ataerkil aile ve bireysel
mülkiyet kavramları üzerine oturan- mülkiyetçi görüşleri, kendisini her tür
komünizmin muhalifi konumuna düşürmüştür. Sosyalizan bir izienim ver
miş olmasının sebebi muhtemelen gür sesli belagati, içeriğinden ziyade şok
yaratması düşünülerek kurgulanmış sloganları ve emek sömürüsüyle kar
hırsını mahkum eden ahlaki talimatlarıydı. Ancak kendisinin bireysel mülki
yeti, kişisel çıkarı, sözleşmeye dayalı piyasa ilişkilerini, ihtiyaçtan ziyade ye
teneğe dayalı bölüşümü fazlasıyla vurgulaması ve üretici birliklerine ve ko
münizme yönelik bitmek bilmez düşmanlığı, ilginç bir şekilde zamanının ka
lıplaşmış burjuva öğretileriyle neredeyse tamamen örtüşmektedir.
Proudhon yandaşları hiçbir şekilde Fransa'nın en radikal grubu değildi,
kendilerini nadiren anarşist olarak tanımlıyor, genellikle daha ılımlı ve top
lumsal kabul görme ihtimali daha yüksek olan mutualist sözcüğünü kullanı-
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yorlardı. Proudhon, greviere ve ayaklanmalara zor'a başvurdukları için karşı
çıkmıştı, en yakın takipçileri de bu konuda ustalarının yolunu izliyordu. Pro
udhon'u anarşizmin öncü teorisyenlerinden birisi olarak gören Bakunin, yine
de "Proudhoncu bireycilerin" tamamen karşısındaydı. Bazı Proudhoncular,
örneğin kendisinin varisi sayılabilecek olan Henri Tolain gibileri, toplumsal
görüşlerinde aslında oldukça muhafazakardılar. Gerçek bir sözleşmeci olan
Tolain, hem kadınlara vatandaşlık haklarının verilmesine karşı çıkmış, hem
de 1871 Paris Komünü'nün bastırılmasından sorumlu olan Temsilciler Mecli
si'nde bulunmuştu ve doğal olarak, birçoğu kendisinin eski takipçiteri olan
Fransız işçilerinin nefretini kazanmıştı.
Proudhon'un aşamalı toplumsal değişim yaklaşımı ve neredeyse her tür
militan eylemin karşısında oluşu dikkate alınırsa, fikirlerinin 1 871 Paris Ko
münü'nün neo-Proudhoncu destekçiteri tarafından kabul görebilmesi için
epeyce makaslanmış olduğu açıktır. Proudhoncu Komünarların Proud
hon'un eserlerinden ilham aldıkları nokta, onun rahatsız edici bireyciliğinden
ziyade, toplumsal hayatın temeli olarak federalist yapıya yaptığı vurguydu.
Aslında Proudhon Komün' den altı yıl önce ölmüş olmasaydı ve on dokuzun
cu yüzyılın son yıllarında Fransa' da sendikalist hareketin ortaya çıkışına yar
dımcı olan az sayıda Proudhoncuyu görseydi, muhtemelen büyük bir şok ya
şardı. Gerçek şu ki, Proudhon'un sendikalizmle olan bağlantısı yapay olarak
üretilmiş bir mit üzerine kurulmuştur. Bemard H. Mass'un cümleleriyle:
Devrimci sendikalizmin zirve yaptığı esnada, Alman Marksizmine muhalefet
halinde olan bir grup Fransız entelektüeli, Fransız sosyalizmini Proudhoncu
olarak tanımlamayı tercih etti. Proudhonculuk ve sendikalizm arasında tarihsel
bir bağ bulamamai<:ırına rağmen, Marksist ve liberal tarihçilerin de paylaştığı,
asla tarihsel araştırmalar tarafından desteklenmeyen bir Proudhoncu işçi hare
keti miti yarattılar. Proudhonculuk yalnızca bir dönemde, 1 860'ların başların
da, işçi militanlar üzerinde ciddi bir etki sahibi oldu; ancak bu durum, kısa süre
içerisinde kendi kurallarını hem teoride hem pratikte ihlal eden bir hareketin
ilk aşarnalarına tekabül ediyordu. Ticaret sosyalizminin amacı, yani sanayinin
ticaret federasyonları tarafından kolektif olarak sahiplenilmesi prensibi, Pro
udhon'un küçük ve bağımsız ü reticileri temel alan anarşizmi ile uyumlu değil
di. Eğer ticaret sosyalizmi ile anarşist gelenek bir şekilde ilişkilendirilecekse,
Bakunin'in "kolektivist" anarşizmi bu iş için Proudhon'un bireyci anarşizmin
den daha uygun olacaktır."

1 2 Bemard H. Mass, Tiıe Origins of tlıe Frenc/ı Labor Movemenl, 1830-1914: Tiıe Socialism of
Skilled Workers (Berkeley ve Los Angeles: University of Columbia Press, 1976), s. 6-7. Moss,

Restorasyondon Devrime 1 67

Sendikalistler Proudhon' dan bazı temel fikirleri ödünç almış olmalarına
rağmen, ileride de göreceğimiz gibi, liberter işçi sınıfı hareketleri, bilhassa İs
panya' da, Proudhon'un özcü aşamacılığından ve mülkiyetçiliğinden kurtul
mak zorundaydılar. Proudhon'un, beyhude yere hayata geçirmeye uğraştığı
düşük faizli Halk Bankası fikri, anarşizmin ve sendikalizmin teorik cephane
liğinden tamamen çıkarıldı (Bkz. 32. Bölüm). Sonraki anarşistler ilham kay
nağı olarak, hem kolektivist ve komünist hem de kesinlikle devrimci bakış
açısına sahip olan Bakunin ve Kropotkin gibi figürlere dönmek zorunda kal
dılar.
1850'lere gelindiğinde Proudhon'un Fransız işçiler üzerindeki etkisi bitme
noktasına gelmişti; greviere karşı oluşu, Louis Bonaparte'ı dönem dönem
desteklemesi ve görünüşteki militan bakışından ödün verdiği pek çok başka
konu sebebiyle Proudhon'un, öldüğü 1865 yılından sonra pek az takipçisi
kaldı. Sırf, bazı anarşistler Proudhon'un belirsiz ya da çelişkili bir şekilde bı
raktığı fikirleri yeniden düzenledikleri için kendisi önemli bir anarşist figür
mertebesine yükseltildi ve eserleri ölümünden sonra değer kazandı. Fikirle
rinin bazıları Tolstoy, Martin Buber ve Gandi'yi; yanı sıra da Mussolini'nin ve
Vichy Fransa'sının faşizmini besieyecek olan sağ korporatist eğilimleri etkile
di. Yakın zamanlarda da, başlı başına bir çelişki olarak değerlendirilebilecek
bir şeydir bu, "piyasa sosyalizmi" ne doğru sürüklenen anarşistler tarafından
yeniden canlandırıldı.
Blanqui, Cabet, Buchez, Blanc ve Proudhon'un, şu veya bu ölçüde, sınıf
temelli bir toplumsal hareketin sesleri haline geleceği bir bilinçli işçi sınıfı ha
reketinin ortaya çıkışı 1830 Devrimi'nin epey sonrasına rastlar. Her ne kadar
hem Cabet hem Blanqui Restorasyon sırasında yerel ayaklanmalara katılmış
olsalar da, Blanc ve Proudhon bu erken dönem devrimci hareketlerinde yer
alamayacak kadar gençtiler. 1820'lerde hiçbirinin ne zanaatkar ne de proleter
Fransız emekçiler üzerinde etkisi vardı. Aslında Fransız işçilerin bu on yılın
son döneminde temel meseleleri ekonomik zorluklar ile X. Charles'ın giderek
sertleşen baskıcı tutumuydu.

Porudhonculuğa sendikalist bir veçhe kazandıran bu Fransız "entelektüeller çevresi" içeri
sinde Jules L. Puech, Gaetan Pirou ve Maxime Leroy isimlerini sayar.
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Devrime Giden Yol
Bourbon Restorasyonu'nun zayıflığı, muhtemelen en açık biçimde, Napo
lean Bonaparte'ın Elba'daki sürgününden hızla dönerek, 1815'te (ünlü yüz
günlük saltanalı sırasında) XVII. Louis'yi geçici olarak tahttan indirmesi va
kasında belirginleşir. Bourbon monarşisinin ülkede iktidarda kalmasının tek
sebebi Fransa'nın Waterloo Savaşı -Bonaparte'ın ismiyle özdeşleştirilen sayı
sız savaşların sonuncusu- sonrasında tükenme noktasına gelmesidir.
Fransa barış istiyordu. Hem emperyal çalışmaların hem de devrimin çal
kantısırun dinmesini istiyordu. Napolyon'un yenilgisinin ardından düzenle
nen ve Avrupa'nın belli başlı devletlerinin bir araya geldiği Viyana Kongresi,
devrimin ya da savaşın uzamasının Fransız tarafında derhal haskılara ve iş
gale sebep olacağını gösteriyordu. Her türlü Banapartİst girişimi önlemek ve
daha da önemlisi, Fransa'nın Avrupa kıtasına yayılacak bir devrim dalgasını
yeniden tetiklemesini engellemek için Prusya, Rusya ve Avusturya arasında,
başını Rus I. Alexander ile Avusturyalı Mettemich'in çektiği bir Kutsal İttifak
oluşturuldu.
Ancak devrim, Fransız halkının aklına gelecek en son şeydi. Ne Devrim'in
ve Napolyon'un tarımsal reform politikalarından faydalanan kitle olan köy
lüler, ne de burjuvalar -en azından bu sınıfın en önemli katmanı olan serma
yedarlar- savaşın ve toplumsal istikrarsızlığın devamından yanaydı. Fransız
toplumunun geri kalanı da vergiler ve askere almalar sebebiyle sefil durum
daydı. Çeşitli teknolojik ileriemelere rağmen sanayi, Napolyon savaşlarından
çok az kazanımla çıkmıştı. İngiliz ablukası Fransa'nın uluslararası pazarlarını
küçültüp ve iç yaşam standartlarını epeyce aşağı çekerek, ülkenin ekonomik
kalkınmasını tüm nüfus katmanları açısından bir hayli geriye götürmüştü.
Dolayısıyla, XVIII. Louis'nin 1815 ve 1824 arasındaki dokuz yıllık yöneti
mi, bedeli ne olursa olsun bir ekonomik tasarruf ve barış dönemi oldu. XVI.
Louis'nin şişman ve hantal kardeşi pek sevilmediğinin, hatta Büyük Devrim
sırasında yaşadıkları kayıpların tazmin edilmesi için çaba gösterdiği, sonra da
Napolyon döneminde ortaya çıkmış uysal asiller sınıfı ile birlikte Restorasyon
döneminin toprak sahibi yönetici sınıfını oluşturan sinirli ve kibirli siyasi
göçmenler tarafından bile sevilmediğinin muhtemelen farkındaydı. Kısacası,
ülke nefesini tutmak ve normale dönmek için önlemler almak zorundaydı;
bunu da ancak istikrarlı bir monarşi sağlayabilirdi sanki. Kral, konumunun
saliantıda olmasına rağmen, monarşinin arzulandığını ve seçilecek en iyi yo-
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lun ülkeyi çok sıkı önlemlere başvurmadan idare etmek olduğunu görebile
cek kadar akıllıydı.
Devrim'in sebep olduğu ekonomik değişikliklerin tersine çevrilemeyece
ğinin farkındaydı. Siyasi göçmenlerin zararlannı tazmin etmeye karar vermiş
olmasına rağmen, köylüler ve arazi simsarlan ele geçirdikleri mülkten vaz
geçmeye niyetli değildi. Burjuvalar da 1 789'dan sonra kazandıkları hukuki
kazanımlardan vazgeçmeye niyetli değildi. Ancak, yeni tarımsal düzenleme
leri ve birey haklarını ortaya çıkarmış olan cumhuriyet pek hayırla yad edil
miyordu. Din adamları ve seküler eğitimciler, cumhuriyetçiliği terör, iç savaş,
toplumsal istikrarsızlık, maddi gerileme ve dış çatışma gibi kavramlarla öz
deş görüyorlardı. 1820'li yıllarda bile, pek çoğunun babası bu hareketlerin
yandaşı olmasına rağmen Girondinler veya Jakobenler hakkında hiçbir şey
bilmeyen pek çok genç mevcuttu.
Ancak eski asiller sınıfı susturulamadı. Louis'nin yönetimdeki ilk yılı,
kendilerini bir kuşak önce Fransa' dan süren devrimcilere karşı için için birik
tirdikleri şikayetlerin ve misilierne taleplerinin dikkate alınmasını isteyen
aristokrasinin öfkesinin yükselişine tanıklık etti. 181S'in Temmuz ayında gös
termelik bir "serbestlik" içerisinde gerçekleşen ve skandal olarak nitelenebile
cek kadar dar bir seçmen kitlesi belirlenerek yapılan Meclis seçimleri, intikam
peşinde bir kralcı çoğunluğu (ya da o zamanki adlarıyla "ultra"ları) 420 kişi
lik mecliste 350 sandalyeyle iktidara getirdi. Bunu takip eden bir "beyaz te
rör" dönemi basma çok kah kısıtlamalar getirdi ve sayısız Bonapartisti bü
rokrasiden ve diğer kamusal görevlerden uzaklaştırdı. Binlerce üst düzey belediyede, bakanlıkta ve daha yüksek pozisyonlardaki- devlet görevlisi, es
ki rakiplerine diş bilemekten başka bir şey yapamayacakları bir karşı-dev
rimci boşluğa itildiler. Ü lke çapında, hapis cezasının yanı sıra ölüm cezası da
verebilen özel yetkili askeri mahkemeler kuruldu. XVIII. Louis tarafından
asillik mertebesiyle ödüllendirilen, fakat "yüz gün" sırasında imparatora sır
tını çeviren Napolyon'un en meşhur komutanı Mareşal Ney bile Peers Mecli
si'nde yargılandıktan sonra idam edildi.
XVIII. Louis, yine de, ülkeyi bir iç savaşa sürüklerneden geri döndürülme
si mümkün olmayan toplumsal değişimlerle uzlaşmanın yollarını aramaya
niyetliydi. Napolyon'un "yüz gün"ünden bile önce Louis, Clıarte olarak da bi
linen 1814 Anayasası'nı kabul etmişti. Bu anayasa, dikkatle seçilmiş ve baba
dan oğula intikal eden bir Asiller Meclisi'ni, seçilmiş bir Temsilciler Mecli
si'ni, kanun önünde eşitliği, ifade, vicdan ve ibadet özgürlüklerini kabul edip
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vatandaşların keyfi tutuklamalar ve mülkiyete el koyma olaylarıyla karşılaş
masının önüne geçen bir rnetindi. Ülkenin yasal sisteminin temelini atan Na
polyon Kanunları korunmuş ve hem devrim hükümetinin ilk zamanlarında
hem de Direktuar ve Napolyon dönernlerinde hizmet etmiş Talleyrand gibi
kabiliyetli adarnlar görevlerinde kalmışlardı. Aslında Louis, kurduğu Temsil
ciler Meclisi'nin, aşırı kralcı yapısı sebebiyle, rnonarşiyi korumak rnaksadı
çerçevesinde tahtın otoritesini bile yok sayarak parlamenter iktidarı ön plana
çıkarması ve 1 789'da XVI. Louis'yi zayıftatmaya çalışan ileri gelenlerle aynı
işlevi yüklenmesi dolayısıyla oldukça gücenrnişti.
Son olarak, 1815 Temsilciler Meclisi'nin kurulmasından yaklaşık bir yıl
sonra Louis, meclisin yasakçı uygulamalarından rahatsız olmaya başladığın
dan, bu Clıambre introııvable'ı (o kötü adıyla "Kıyas kabul etmez Meclis" i) fes
hetti. Bunu takip eden seçimler, çeşitli bakanlıklarda 1821'e kadar görevde
kalacak ve Fransa'yı görece bir kalkınma ve istikrar dönemine kavuşturacak
olan ılırnlı kralcıları iktidara taşıdı.
Bu sessiz dönem, Temsilciler Meclisi'nde siyaseten yeniden gruplaşmala
rın da önünü açh ve yaşlanrnakta olan Marquis de Lafayette gibi gömlek de
ğiştirrniş curnhuriyetçilerden, Benjarnin Constant, (babası Devrim sırasında
önde gelen generallerden biri ve bir Direktuar üyesi olan) Hippolyte Camot
gibi rneşruti rnonarşi yandaşlarından ve Meclis'teki aşırı kralcı azınlıktan hiç
hoşlanmayan diğer kişilerden oluşan bir "Sol" ortaya çıkardı. Bu güya hizipçi
"Sol", banker Jacques Lafitte, pamuk ve şeker baronu Benjarnin Delessert,
tüccar Temaux ve girişimci Casirnir Perier gibi burjuva unsurları da içeren,
daha geniş bir ılırnlı parlamenterler grubuyla, ya da diğer adıyla, Meclis'teki
"Bağırnsızlar"la birlikte çalışh.
Bu yılların ılırnlı veya liberal hükümetleri, burjuvaları ve işçi sınıfını sessiz
kılacak kadar ekonomik kalkınma yaratmayı başardı. Meclis'teki liberal koa
lisyon ve aşırı kralcılar arasındaki sürtüşrnenin devarn etmesine rağmen, aşa
ğıdaki sınıflar açısından bu, dikkate alınması gerekecek kadar ciddi bir rnese
le değildi. Fransa hala toprak sahipleri tarafından yönetiliyordu. Asiller ve
yandaşları, iktidarlarını, taşra yargıçları ve belediyelerdeki ücretli ve kırsal
egemenlerin önünde diz çöken görevliler gibi daha alt kadernelerdeki me
murlar yoluyla sürdürüyorlardı. Kendi kapalı dünyalarında yaşarnaya de
vam eden zanaatkarlar ve köylüler, üzerinde hiçbir etki sahibi olmadıkları
ulusal hükümete karşı kayıtsızdılar. Temsilciler Meclisi'nin seçmen tabanı, en
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az 300 frank vergi ödeyen hali vakti yerinde vatandaşlardan, yani yaklaşık
dokuz milyon yetişkin seçmen içerisinde en fazla 110.000 kişiden oluşuyordu.
Ancak bu esas itibariyle istikrarlı durum, kralın yeğeni olan Berry Dü
kü'nün suikasta uğraması ve bunu takip eden sert kralcı tepki sonucunda,
1820'de sona erdi. Kendisi de çileden çıkmış olan Louis, oy hakkını iyice kısıt
layarak "çift oy" sistemini getirdi ve böylece seçmenierin en varlıklı kesimi 
yaklaşık 25.000 erkek- Meclis'in 265 üyesinin 165'ini tek başlarına seçme
hakkına sahip oldular (1823 seçimlerinde aşırı kralcılar büyük bir meclis ço
ğunluğu elde ettiler; bunun sebebi hem seçme hakkına getirilen yeni kısıtla
malar hem de atanmış yerel yöneticilerin ve yerel kralcı güçlerin manipülas
yon ve hile yoluyla zaferi sağlama almalarıydı. Ölmüş kralcıların isimlerini
seçmen listelerine ekiernekte tereddüt etmediler. Seçimlere hile karışmış ol
duğu, herkes tarafından bilinen, ama hükümetin göz yumduğu bir gerçekti.)
1821 'de XVIII. Louis ılımlı Eli Decazes'ten bakanlık görevini alarak yerine
Temsilciler Meclisi'ndeki aşırı kralcıların lideri olan gerici Kont Villele'i getir
di. Kralın konseyinin başkanı olan Viiiele siyasi göçmenlerin ve Cumhuriyet
yıllarında topraklarını kaybeden kişilerin zararlarını tazmin etmeye devam
etmek için bir miktar devlet istikrazı bozdurdu ve bu hareket, 1 790'larda biens

nationaux satın olmuş pek çok köylü ve burjuvanın, eski asalete dayalı arazi
sisteminin tamamen değişime uğrayacağından endişe etmesine sebep oldu.
Bakanlık, Katolik Kilisesi'nin otoritesine saygıda kusur etmeyerek ve kiliseye
maaş bağlayıp Katolikliğe "Fransızların dini" statüsünü vererek bu kurumla
ilişkilerini yolunda tuttu. Sonuç olarak, eğitim üzerindeki kilise kontrolü da
ha da arttı ve bu durum, sekiiler vatandaşların, bilhassa Cumhuriyet döne
ıninde kilise arazilerinin satışından çıkar elde e tmiş olanların rahatsızlık
duymasına yol açtı. Çeşitli kısıtlaınalar, özellikle de dizginsiz sansür uygu
laınaları liberal basını hedef alınaya başladı, Temsilciler Meclisi üyelerinin
görev süreleri dört yıldan yedi yıla çıkarıldı ve hala birtakım özgürlük talep
lerini seslendirmekte olan liberalleri öfkelendirecek bir biçimde, Fransız bir
likleri, 1823 yılında yarımadada yaşanan bir ayaklanmada İspanyol devriınci
leri bastırmak amacıyla İspanyol ınonarşisinin yardımına gönderildi. Villele;
Louis'in ve X. Charles'ın hükümdarlık dönemlerine yayılan görev süresince,
gerici aşırı kralcıları memnun edecek bir biçimde, yeni Chambre retouvee'nin
kişileşmiş hali olarak var oldu.
Viiiele'nin yönetimi altında Sağ, 1 814 Anayasası'nda yer alan ve krala im
tiyazlar sağlayan açıklardan yaralanarak liberal muhalifleriyle baş edebildi.
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Neredeyse tüm vekiller metne sadakatlerini bildirmiş olmalarına rağmen,
Anayasa'nın giriş kısmı, bunun hükümdarın "kraliyetin özgür iradesi ile" ve
"gönüllü" olarak Fransa'ya bahşettiği bir uygulama olduğunu belirtiyordu.
Bu ifade, Anayasa ile hükümdarıo -istediği an, bu hakkı verdiği gibi geri ala
bilecek kişinin- iradesi ile özdeşleşmesine sebep oldu. Buna ek olarak, Ana
yasa hükümet başkanlannın "sorumlu" olduklarını belirtiyor, ancak bu so
rumluluğun krala karşı mı yoksa meclise karşı mı olduğunu açıklamıyordu.
Dolayısıyla hükümetin sorumluluğunun kralolara göre kralın takdiri çerçe
vesinde, muhalefete göre Temsilciler Meclisi'nin onayı çerçevesinde değer
lendirilmesi gerekiyordu ve bu sorumluluk da bir anlamda boşlukta kalıyor
du. Son olarak, Anayasa, krala istediği anda tüm meşruti sistemi feshetme
hakkını veren bir taahhüdü, 14. Madde'yi de içeriyordu:
Kral devletin mutlak başıdır. Kara ve deniz kuvvetlerine kumanda eder, savaş
ilanı ve barış anlaşmalarını, ittifak ve ticaret anlaşmalarını yapar, tüm kamu
görevlilerini atar, yasaların yürütülmesi ve devletin güvenliği için tüm düzen
leme ve talimatnameler onun yetkisindedir.11

Louis döneminde tüm bu kralcı formülasyonlar, sadece Fransa'nın bir mo
narşi olduğunu teyit etmeye yönelik retorik ifadeler olarak değerlendiriliyor
du. Ancak 14. Madde, kendisini uygulamayı seçecek otoriter bir hükümdan
tetikte bekliyordu. Ve Louis'nin 1 824'teki ölümünden sonra, ödün vermez
aşırı kralolardan oluşan maiyetiyle Fransız tahtına geçen isim de tam olarak
böyle bir hükümdar olan X. Charles' h.
Eğer Louis çok sevilen bir kral olmadığını büyük ihtimalle biliyorduysa,
Charles'ın da en azından Fransızların büyük çoğunluğu tarafından nefret
edilen biri olduğunu da bilmesi.gerekirdi Yalnızca siyasi göçmen nüfusun en
fanatik aşırı kralcı kısmı ve bunların çocukları -yani Devrim'in ve cumhuri
yetçiliğin her türlüsünden tamamen nefret edenler- kralın etrafında yer alı
yor ve kralın devrimcilerin darbe yapacaklarına dair korkularını sürekli ola
rak besliyorlardı. Altmış yedi yaşında tahta çıkan Charles, hayahnın yirmi
yedi yılını Artois Kontu olarak sürgünde geçirmişti. 1 789 gibi erken bir tarih
te Fransa'yı terk eden Charles, yurtdışındaki Bourbon yanlıları ile işbirliği
yaparak Cumhuriyet'e, Direktuar'a ve İmparatorluğa karşı girişilen komplo-

13 Akt. David H. Pinkney, 17ıe Frenc/ı Revolılfioll of 1 830 (Princeton, N.J.: Princeton Uni
versity Press, 1972), s. l l n.
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!ara katılmıştı. 1824'te kral olduğunda, Viiiele ile birlikte muhteşem uyumlu
bir kraliyet eli ve hükümet eldiveni olarak birbirlerini bulmuşlardı.
Viiiele'nin otoritesini üzerine kurduğu oldukça kısıtlı ve varlıklı seçmen
kitlesi içerisinde bile kısa süre içerisinde ciddi ayrılıklar baş gösterdi. Pek çok
seçmen, hükümet başkanının çok fazla sağa kaydığını düşünürken, bir kısım
aşırı kralcı da onun yeterince ileri gitmediğini düşünüyorlardı. 1827'ye gelin
diğinde Villele, hem kralcı yandaşlarının hem de liberal muhaliflerinin, hü
kümetinin ülkeyi etkili bir şekilde yönetmesine imkan vermeyecek -en azın
dan zorlaşbracak- ölçüde tepkisini toplamışb. Fransız siyasi hayatını kendi
çıkarı yönünde yeniden düzenlemeyi ümit ettiğini anlamak güç de olsa,
Charles' ı seçimlerin yenilenmesine ikna etmek zorunda kaldı.
Liberaller de, sağcıların seçimleri daha fazla suiistimal etmelerini engel
lemek için taban seviyesinde örgütlenmeleri gerektiğini öğrendiler. 1 827' de
liberal yayın organı Le Globe'un avukatları, yazarları ve editörleri, yaklaşan
seçimlere yerel yöneticiler ve kraliyet temsilcileri tarafından hile karıştınlma
sını önlemek amacıyla Aide-toi, le ciel t'aidera ("Tanrı, kendi kendilerine yar
dım edenlere yardım eder") isimli, kamusal bir denetleyici ve eğitim amaçlı
grup kurdular. Seçmen listelerini kontrol etmek, seçim salonlarında kralcıla
rın müdahalelerini engellemek ve liberal adaylar lehine propaganda yapmak
amacıyla tüm Fransa'da geniş bir Aide-toi komiteleri ağı oluşturuldu. Olduk
ça etkili olan eylemleri, Kasım 1827 seçimlerine kablan seçmenler arasında li
berallerin sayısının epeyce artmasına katkıda bulundu ve Meclis'te 1 80 libera
le karşı 60 ila 80 kişiden oluşan küçük bir kralcı bloğun kalmasını sağlayacak
bir tablo ortaya çıktı. Viiiele istifa etti ve yerine liberal Martignac Vikontu geç
ti (aslında resmi olarak hükümet başkanı olmadı, sadece içişleri bakanı olarak
kaldı, hükümet başkanlığı mercii, istediği şekilde idare etmesi için kralın tak
dirine bırakıldı).
Liberallerin 1828'teki zaferi, aşırı siyasi uçların uyuşmazlığının ötesinde
nedenlere sahipti. 1827 (hatta kuzeyde 1825) yılından beri Fransa derin bir
ekonomik kriz içerisinde yaşıyordu. Özellikle kuzeyde, patates ve tahıl hasat
larının kötü geçmesi, sanayi işçilerinin ve yoksulların temel gıdalardan mah
rum kalmasına yol açtı. Bu kıtlıklar bir de (kısmen ucuz İngiliz demiri ithali
nin sebep olduğu) büyük çaplı finansal kriz ve işsizlikle birleşince, Viiiele ile
Martignac'a karşı duyulan nefretin, geniş çaplı ayaklanmaların ve rejim
-bazen de kral- karşıtlığının artmasına sebep oldu. Normandiya ve Alsa
ce'taki tekstil işçileri, ya yabancı malların ülkeye girişi sebebiyle işlerinden
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atılmış ya da zaten düşük olan ücretleri daha da azaltılmıştı. Bu ekonomik sı
kınhlar daha fazla isyana yol açh ve şehirlerdeki işlerini kaybetmiş olan pek
çok işçi, ekonominin düzgün olduğu zamanlarda ayrıldıkları köylerine dön
mek zorunda kaldılar. Her ne kadar bu ekonomik krizden derinden etkilenen
işçilerin, kendilerine oy hakkı tanınmadığı için, siyaset dünyasına etki etme
şansları olmasa da, eylemleri ülkenin orta sınıfını ve daha üst sınıflarını, alt
sınıfların yeni bir toplumsal ayaklanma başlataeakları yönünde korkutınayı
başararak rahatsız etti.
Bu korkular boşuna değildi. 1 820'lerde halk arasında Büyük Devrim'e
oları ilginin oldukça arthğı görüldü. Devrimde rol oynayanların anıları ya
yımlanmaya başladı, hatta liberal basının yetenekli gazetecilerinden birisi
olan Adolphe Thiers, 1823 ve 1827 yılları arasında, meşruti monarşiyi yeğle
mesine rağmen Konvansiyon dönemine sempatik yaklaşan, hatta Terör dö
nemini objektif olarak ele almaya çalışan Histoire de la revolution française adlı
eserini yayımladı. Devrim hakkında neredeyse hiçbir şey bilmeyen okurya
zar gençlerin 1 789 ve 1 794 arasında yaşananlarla tanışmalarının yolu böylece
açılmış oldu; onlar da bu eseri büyük bir ilgiyle karşıladılar.
Napolyon'un 1821'de St. Helena'da sürgünde ölümü, kendisinin halk ara
sında övgüyle anılmasını sağladı ve böylece Fransa'nın devrimci geçmişine
duyulan hayranlığın da artmasına sebep oldu. Bonapartistlerin yazdığı çok
sayıda hahrat yayımiandı ve Waterloo öncesi dönemden kalma hatıra eşyala
rı, genelde nişarılar, o dönemin şarkıları ve imparatorun büstleri popüler tü
ketim malları haline geldi. Bourbon monarşisi tarafından bir "canavar" diye
tarutılan Napolyon bir halk kahramanı haline geldi ve nesiller boyunca Fran
sa'yı etkisi altına alacak Napolyon efsanesi başlamış oldu. Hükümet, Viile
le'nin kendi kralcı seçmenlerini elinde tutmak için sürekli ahfta bulunduğu
cumhuriyetçi ve Bonapartist darbelere karşı sürekli tetikteydi. Aslında Viiiele
ve Martignac dönemlerinde cumhuriyetçi ve Bonapartist darbe ihtimali yok
denecek kadar azdı, ancak 1820'li yıllar boyunca bu tehlikenin abartılmaya
devam edilmesi, halk arasında zaten büyümekte olan toplumsal kriz endişe
sini pekiştirdi.
Aslında krizin temel sebebi Charles'ın kendisiydi. 1 789'u asla aklından çı
karmayan kral, liberal basının ve liberal örgütlerin artan militanlığını, ufukta
görünmekte olan bir devrimin kanıh olarak görüyordu. Kral, Anayasa'ya
bağlılık yemini etmiş olmasına rağmen, aslında yarı-feodal asaJet sistemi, Ka
tolik Kilisesi'nin ahlaki otoritesi, hükümdarın ülkedeki tüm kurumlar üze-
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rinde mutlak iktidar sahibi olması gibi geleneksel kurumları ve değerleri sa
vunuyordu. Büyük Devrim' den sonra Fransa' da gerçekleşmiş olan toplumsal
değişimleri neredeyse hiç görmeyerek, kardeşi XVI. Louis'yi on yıllar önce
idam sehpasına gönderen görüşlere sıkı sıkıya bağlı kalmayı sürdürüyordu.
Muhtemelen Fransız tahtına Charles kadar yakışmayan bir kral daha zor
bulunurdu, zira kendisinin toplumsal vizyonu giyotine gönderilen kardeşi
ninkinden de zayıfh. Onun eskiye saplanıp kalmış dünya görüşü, Fransa'nın
bir meşruti monarşi olarak İngiltere'ye yetişrnek için çok çaba sarf etmesi ge
rektiğine inanan liberal muhaliflerin görüşüyle tam bir zıtlık içerisindeydi.
Fransa kralı, liberal görüşleri bir anlamda siyasi sapkınlık, hatta doğrudan
vatan hainliği olarak görürken, liberaller ve onların çeşitli yandaşları, hatta
bazı ılımlı kralcılar bile, kralı, ülkeyi istikrara kavuşturma kabiliyetine sahip
olmayan, yönetmeye hiç yeterli olmayan siyaseten gerici bir figür olarak gö
rüyorlardı.
1829' da bakan Martignac, basın üzerindeki sansürü kaldırıp Cizvitlerin
eğitim üzerindeki denetimine kısıtlamalar getirerek tahta yönelik liberal kar
şıtlığını hafifletmeye yeltendiğinde, kral kendisini görevden alarak yerine Po
lignac Prensi Jules Armand'ı getirdi. Arınand o kadar aşırı bir gerici ve o ka
dar inançlı bir Katolikti ki, Anayasa'ya sadakat yemini etmeyi reddetti. Po
lignac yönetimi ve Temsilciler Meclisi artık doğrudan çatışma içindeydiler.
Dönemin önde gelen romantik yazarlarından olan François-Rene de Cha
teubriand'ın önderliğindeki bir grup kraliyet yanlısı bile hışımla aşırı kralcıla
rın saflarından ayrılıp kralı hükümete karşı derin nefret besleyen bir çoğun
lukla karşı karşıya bıraktı. Liberal basın, özellikle de Le National, yeni rejime
isyan bayrağını açtı ve Charles'ı, gerici uygulamaları yüzünden 1 688'de
"Glorious Revolution" [Şanlı Devrim] sırasında İngiliz yönetici sınıfı tarafın
dan tahttan indirilen İngiltere kralı II. James ile kıyaslamaya başladı.
Stuart hanedanının son dönemi ile Bourbon hanedanının son dönemi ara
sındaki bu tür kıyaslamalar mesnetsiz değildi. İngiltere'de Cromwell'in Pro
tectorate'inin ardından, yumuşak başlı Il. Charles'ın yerine II. James getirilmiş
ve bu kralın mutlakıyetçi tavrı Stuart hanedanının sonunu getirmişti. Fran
sa'da da uzlaşmaya gönüllü görünen XVIII. Louis'nin yerine tavizsiz gerici X.
Charles gelmişti. Ufukta 1 789'un bir tekran görünüyordu. Kabinedeki bakan
lıkların el değiştirmesi ve Charles'ın Temsilciler Meclisi'nin bütçe konusun
daki yasama yetkilerini kısıtlamaya yönelik birkaç zayıf girişimi de huzur
suzluğu yatıştırmaya yetmeyince, kralın, 14. Madde'den doğan haklarını kul-
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lanarak Meclis'in yasama yetkilerini kaldınp devletin kontrolünü diktatöryal
bir biçimde eline alacağı kesinleşti.
Kral, 2 Mart'ta yaphğı tehditkar bir konuşmada, hükümete yönelik "ille
gal girişimlerin" alhnı çizerek bunları lanetiedi ve "kamu düzenini sağlaya
cağına" dair uyarılarını dile getirdi. Bu sözlere karşı Meclis daha da sert bir
yanıt metni hazırladı. Liberal vekiller, krala halkın istekleri ve hükümet ara
sındaki "kalıcı uyumun" arhk var olmadığını ve halkın rejimi "özgürlükleri
ne karşı bir tehdit" olarak algıladığını dile getirdiler.14 Yanıt metni iki gün
boyunca Meclis' te gizli oturumda tartışıldı ve 221 vekil metni destekler yön
de oy kullanırken 181 vekil de karşı oy kullandı.
Böylece kral ve Meclis arasındaki ipler kopmuş oldu. Kralın "kararlarının
değiştirilemez" olduğunu belirttiği daha sonraki görüşmeler tahmin edilebi
leceği gibi başanya ulaşmadı ve 19 Mart'ta Charles, liberallerin "Vive La Clıar

te!" [Yaşasın Anayasa] ve kraloların "Vive le roi!" [Yaşasın kral] çığlıkları ara
sında yasama organını kapath. Arhk anayasa açık bir şekilde mutlakıyetçi bir
hükümdarın keyfi otoritesi karşısında savunulan bir kavram haline gelmişti.
Her ne kadar kral Temsilciler Meclisi'ni feshetmiş olsa da Temmuz 1 830
seçimleriyle birlikte liberal muhaliflerinin sayısı daha da artmış (bu sayı daha
önceki meclisin 221 muhalif üyesinin de yeninden seçilmesiyle 221 'den 274'e
çıkmıştı) ve yalnızca 145 kral yanlısını içeren bir meclis ortaya çıkh. Krizi da
ha da derinleştiren şey, kralın ve onu destekleyen konseyin 25 Temmuz'da,
dördü sınırlı meşruti hükümetin de facto iptali anlamına gelen beş yeni dü
zenlemeyi onaylaması oldu. Düzenlemelerden biri yapılan son seçim sonu
cunda oluşan meclisi daha toplanmaya fırsat vermeden iptal ediyor, bir diğe
ri yalnızca çok zenginlerin -genelde toprak sahiplerinin- oy hakkı olacak şe
kilde seçim yasalarını değiştiriyor ve pek çok işadamı, yargıç ve meslek erba
bının oy hakkını ellerinden alıyordu. Yine başka bir düzenleme, herhangi bir
dergi hasılınadan önce editör ve matbaaoların onay alması ve bu onayın her
üç ayda bir yenilenmesi şarhnı getiriyordu ki, basın özgürlüğü böylece rafa
kalkmış oluyordu.
Liberallere ve pek çok ılımlı kralcıya, bunların yanı sıra siyasi duyarlılığa
sahip halka göre bu düzenlemeler -bilhassa hükümdarın fermanları- 1814
Anayasası'na karşı gerçekleştirilmiş gerici bir darbeden başka bir şey değildi.
Charles'ın düzenlediği ve XVI. Louis günlerine geri dönölmesine sebep olan
bu beş dü zenleme devrimin yolunu açınış oldu.
14

A.g.e., s. 20.
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Kralcılar bir yana, önde gelen liberallerin hiçbiri Charles'ın gerçekleştirdiği
darbe harekatının Paris'e bir devrim fırtınası getireceğini aklından bile geçir
rniyordu. Temsilciler Meclisi'ndeki muhalefet hizipleri de, hali vakti yerinde
olanlara ve rnülke zarar verme eğilimine sahip -ve Büyük Devrim'in eylem

günlerini hatırlatan- silahlı kitlelerin geri dönüşünü hiç mi hiç arzularnıyor
lardı. 1830'da, vaktiyle Bastille'e akın eden, Luxernbourg Bahçesi'nde kralın
askerleriyle çatışan ve giyotinin her inişinde coşkuyla tezahüratta bulunan
baldırı çıplakları canlı birer anı olarak hafızalarında taşıyan asiller ve burjuva
lar hayattaydı. Kralın, yeni ve daha liberal Temsilciler Meclisi'ne karşı sert
tedbirler almak üzere 14. Madde'den doğan haklarını kullanacağına dair de
dikodular etrafta dolaşrnakla birlikte, en yakınındakiler hariç, hiç kimse bu
olası baskıcı planların ayrıntıları hakkında etraflıca bilgiye sahip değildi. Kra
lın yeni emir ve düzenlerneleri o kadar büyük bir gizlilik içerisinde hazırlan
mıştı ki, Polignac bu emirlerin bir ikincisi var olmayan nüshalarını, masasının
kilitli çekrnecesine koymayı bile reddederek yanında taşıyordu.
Charles'ın da Meclis'teki muhalefete karşı güç kullanarak tedbirler uygu
larnası gerektiğine kimse tarafından ikna edilmeye ihtiyacı yokhı. Bir rivayete
göre, emirleri irnzaladıktan sonra Saint-Cloud' daki yazlık ikarnetine doğru
hareket eden kral, bu emirleri imzalaması ile ilgili olarak "Düşündükçe başka
türlü hareket etmenin mümkün olmadığına dair kanaatirn daha da güçleni
yor" demişti.'

1

Martial de Guemon-Ranville, foumal d'un miııistrc (Caen, 1873), akt. David H. Pinkney, The

Freııc/ı Rı'7.>olutioll of 1830 (Princeton: Princeton University Press, 1972), s. 75.
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" Şanh Üç G ü n "
Kral ne denli kararlı ve azimliyse, liberal muhalifler, tersine, o denli dağınık
ve kararsızdı. Yeni emirlerin -26 Temmuz tarihli Moniteur'de- yayımlanması,
muhalifler üzerinde yıldırım çarpması etkisi yaratmış, her birini serseme çe
virerek evlerine veya müttefiklerinin yazı işleri odalarına si.irüklemişti. Paris
Jandarma komutanı bile, son gelişmeler karşısında tamamen hazırlıksız yaka
lanmıştı : hiç kimse ona yakında kamusal şiddet olaylarını bastırmak için gü
venlik kuvvetlerine ihtiyaç duyulacağını bildirmemişti. Kırsalda yaşayan pek
çok liberal ve kralcı, kralın yaptığı darbeyi panikle şehirlerden kaçmakta
olanlardan öğrenmişti. Moniteur abanesi olmayanlar, haberleri kafelerde ve
kıraa thanelerde duymuştu. Paris'in iş, gazetecilik ve siyasi çevrelerinin az sa
yıdaki önde gelen isimleri, kralın hamlesinin olası etkilerini tarhşmak üzere
gergin toplantılar -küçük veya büyük gruplar halinde- düzenliyor ve bir
yandan da monarşiyi istikrarsızlaştıracak şekilde hareket etmekten korkuyor
lardı.
Sonradan yayımlanan raporlar, basımevi sahiplerinin basın üzerindeki kı
sıtlamaları protesto etmek için işletmelerine kilit vurduklarını aktarmaktadır,
ancak bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçekten kapatılan işletmele
rin, kralın emirlerine karşı bir tür " grev" amacıyla değil, tutuklanmaktan kur
tulmak için kapılarına kilit vurdukları anlaşılıyor. Kısacası orta sınıflar, öz
gürlüklerine karşı yapılan her saldırı karşısında aldıkları karakteristik tutu
mu takınmış, her zamanki korkaklıklarıyla hareket etmişlerdi.
Aslında ilk başlarda Paris kamuoyu darbeye oldukça kayıtsız görünüyor
du. 26 Temmuz Pazartesi oldukça sıcak bir gündü ve çeşitli işkollarındaki iş
çiler için tatil günüydü. İnsanlar, bunalhcı havada ferahlayabilmek için bü
yük kalabalıklar halinde kendilerini dışarıya atmışlardı. Bunlar protestocu
değildi ve nihayetinde nüfusun oran olarak oldukça küçük, hali vakti yerinde
bir kesimini ilgilendiren yeni emirler çok da umurlarında değildi. Şüphesiz,
çeşitli yayın organlarından gazeteciler ve editörler, Fransız halkını protesto
amacıyla vergi ödememeye çağıran bir bildiri yayımiayan (ama bu çağrısı
dikkate alınmayan) ılımlı National'in biirolarına doluşmuştu. National bürola
rındaki heyecanlı toplantılar bir düzene girdiğinde, son gelişmelere karşı bir
protesto planlamak üzere bir komite oluşturuldu. Bir meşruti monarşi yanlısı
olan genç Adolphe Thiers tarafından yazılan protesto metni, kralın tuhımuna
karşı halkı itaatsizliğe çağırıyordu. Epey bir tarhşmanın ardından belge, baş
kentteki on bir önemli yayın organının yazar ve editörleri tarafından imza-
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!andı, ancak o öğleden sonra, akşam ve ertesi gün yapılan toplantıların hiçbi
rinden somu t bir eylem planı çıkmadı.
Bu arada kral, bakanları ve çeşitli devlet kurumlarındaki resmi görevliler,
emirlerin halk arasında pek az tepki göreceğinden emin bir şekilde, huzur
içerisinde bekliyorlardı. Ülkenin askeri birliklerinden hiçbirinin komutanı,
askerlerini hazır tutması için ikaz edilmemiş, polisin alarmda durması için
hiçbir adım ahlmamışh. Pazartesi günü, halkın, yaptığı darbeye kayıtsız kala
cağından emin olan kral, her gün yaptığu şeyleri tekrar etti; sabah ayinine ka
hldıktan sonra en büyük oğlunu yanına alarak ava gitti. Akşam da saraya
dönüp yemek yedikten sonra kağıt oynayarak geceyi buldu.
Sokaklardaki tatil kalabalığına gelince, gün boyunca genellikle sakin kal
dılar. işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıya kalan ve öfkeyle sokaklara dökülen
matbaa işçileri bile, gelen geçenleri kendilerine kahlmaya ikna etmeyi başa
ramadılar. Fakat ılımlı ve meraklı kalabalıkları protestoculara, sonra da is
yancılara dönüştüren o katalizör her ne ise o günün akşamında kendisini en
belirgin şekilde gösterdi. Palais Royal'in bahçesinde, bir basımevinin camın
da yazılan dizeleri okumak üzere duranlar küçük bir kalabalık oluşturdukları
sırada, büyük ihtimalle yeni basın kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle bu
işletmeyi kapatmak üzere bir polis ekibi geldi. Meraklı kalabalığın sayısı git
gide arttıkça taşkınlığı da arth ve polis memurları yuhalanmaya, "Yaşasın
Anayasa!" sloganlarıyla beraber yeni ve daha tehlikeli olan "Kahrolsun Bo
urbonlar" çığlıkları da duyulmaya başladı. Tamamen spontane bir protesto
gösterisiydi bu. Kalabalıkları kontrol etmek üzere eğitilmiş jandarmalar olay
yerine gönderildi, direnen sekiz göstericiyi tutukladılar, bahçeyi insandan
arındırarak kapılarını da kapattılar.
Ancak kalabalık dağılmadı, Palais Royal meydanında tekrar toplandı. Bir
grup eylemci Rue de Rivoli boyunca koşarak sokak lambalarını kırmaya, ba
kanları suçlayan ve bilhassa Polignac'ı hedef gösteren sloganlar atmaya baş
ladı. Kalabalık Maliye Bakanlığı'na ulaşhğında şiddet düzeyi artmıştı, muha
fıziara taş atılıyor, ofisierin camları kırılıyordu. Yine başka bir grup, kralın
emirlerinin aleyhinde sloganlar atarak, Polignac ve dört bakanının huzursuz
laşan kalabalıkları nasıl kontrol edeceklerini tarhşmakta oldukları Adalet Ba
kanlığı' nın önünden yürüyüş kolu halinde geçiyordu. Ana bulvarlar boyunca
yürüdükten sonra grup dağıldı. Aslında gece yarısı olduğunda şehir aldatıcı
bir sakinlik içerisindeydi ve emniyet müdürlüğü asayişin sağlandığını bildi-
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riyordu. Paris'te daha önce de küçük çaplı ayaklanmalar yaşanmıştı ve yetki
liler bu seferkinin özel bir tehlike oluşturduğunu düşünmüyorlardı.
Ancak büyük bir isyan yaklaşıyordu. 27 Temmuz Salı sabahı, Büyük Dev
rim sırasında eylem günlerinin büyük bir sınav verdiği Faubourg Saint
Antoine sokaklarında ve meydanlarında bir önceki günkünden çok daha
tehditkar kalabalıklar toplarurken, matbaaolar da başkentin sokaklarına da
ğılıp işçileri eyleme çağırıyorlardı. Palais Royal öfkeli kalabalıklarla dolarken
polis kapılan kapatarak topluluğun civar sokak ve meydanlara dağılmasına
sebep oldu. Yetkililerin daha fazla sorun yaşanmasını engellemek üzere gön
derdikleri atlı jandarmalar gerginliği daha da körükledi; s.ıcağın verdiği ra
hatsızlık ve kalabalıkların alaycı tavrı sebebiyle sabrını kaybeden jandarma,
halkın üzerine ateş açmaya başladı. Sonuçta devlet kan dökmüş oldu ve dev
rimin ilk şehitlerinin bedenleri "Bakanlara ölüm!" ve "Polignac' a ölüm" slo
ganları eşliğinde sokaklarda törenle gezdirilmeye başlandı.
Protesto gösterileri ve dağınık çatışmalar olarak başlayan olaylar kısa süre
içerisinde devlet ile özellikle Parisli işçiler arasında silahlı çatışma haline
döndü. Kral, jandarmanın silah kullanmasının akabinde Raguse Dükü Au
guste de Marmont'u emniyet güçlerinin başına geçirdi. Pek çok Parisli,
1814'te Napolyon'u yüzüstü bırakarak Müttefiklere katıldığı için Mar
ınant'tan nefret ediyordu. Hatta ismi ("Ragusard"), "oportünist" ve "hain"
sözcüklerinin eşanlamlısı olarak kullanılmaya başlamıştı. Dük'ün ilk tepkisi
sert oldu, tüm Paris gamizonunu (kraliyet muhafızları, jandarmalar ve bölge
birliklerini) başkentin belli başlı meydan ve bulvarlarını işgal edip kapatmak
la görevlendirdi ve bu provakatif hareket kalabalıkların öfkesini kamçılamak
tan başka bir işe yaramadı.
Sonunda, 27 Temmuz Salı günü, dağınık gösteriler geniş çaplı bir isyana
dönüştü. İşçi mahallelerinin ve pek çok devlet binasının yer aldığı şehrin "sağ
yakası"nın merkezi bölgelerinde Marrnont'un birliklerinin belirlenen hedef
.lere intikalini engellemek amacıyla barikatlar kuruldu. Saat akşam yedi oldu
ğunda askerler kendilerine taş atan kalabalıklara karşı silah kullanmaya baş
ladı; devrim martirlerinin sayısı bir bir artıyordu. Şafak söktüğünde, geceyi
fırsat bilerek silah dükkanıarını yağrnalamış olan kalabalıklar, eriyeceklerine
daha da büyümüştü. Sistemli bir şekilde sokak lambalarını patlatarak, baş
kentin isyana sahne olan bölgelerini tamamen karanlıkta bırakmış, böylece
savunma hazırlıkları ve silah bulma çalışmalarını gizlilik içerisinde yürütme
şansı yakalamışlardı.
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Kalabalık, muhtemelen yaşlıca asilerin çoğu Napolyon Savaşları'nda yer
aldığı ve bir ölçüde siyasi bilince sahip kişiler olduğu için, kendilerini hedef
alan çeşitli silahlı güçlere karşı dikkate değer bir kavrayış ve algı içerisinde
hareket ediyordu. Ordu askerlerinin sadakatlerinin saliantıda olduğunun,
nefret edilen jandarma erieri ve kraliyet muhafızlarının ise hala krala sadık
olduklarının farkındaydılar. Eğer askerlere iyi davrarurlarsa, onları kendi saf
larına çekme şansları olabilirdi. Akıllıca bir hamle yaparak "Çok yaşa ordu!
Kahrolsun jandarma ve muhafızlar!" şeklinde sloganlar atmaya başladılar.
Göstericiler yaklaşık saat ona kadar barikatlarda kaldıktan sonra evlerine
dönmeye başladılar. Geceyarısı olduğunda tüm kalabalık sokaklardan çekil
mişti. Bu sessizliği, direnişin bitişi olarak yorumlayan idareciler, askerlerin
sayısını oldukça azaltıp, sadece Tuileries ve Place de la Eastille civarında so
kak devriyelerini bırakırken, Marmont da, soğukkanlı kralı ayaklanmanın
hastınldığı yönünde temin ediyordu .
Ancak 28 Temmuz Çarşamba sabahı kalabalık, merkez mahallelerde tüm
gücüyle yeniden ortaya çıktı. Hatta, Marmont'un telaşla rapor ettiği gibi, ön
cekinden daha da kalabalık ve tehditkar görünüyorlardı. Çok büyük bir ka
rarlılıkla ağaçları deviriyor, kaldırım taşlarını söküyor, at arabalaoru ve
dükkan tezgahlarını ters çevirerek çok daha usta işi barikatlar kuruyorlardı.
isyancı arrondissemen t'lardan geçmeye teşebbüs eden birlikler şiddetli direniş
le karşılaştılar. Meydan ve bulvarlara bağlanan dar sokaklar boyunca asker
ler, güzergahları üzerinde birbiri ardınca çok sayıda barikatla karşılaşıyordu.
Her durmak zorunda kaldıklarında etrafiarındaki evierden üzerlerine ateş
açılıyordu; kaldırım taşlarından, mobilya parçalarından ve kiremitlerden olu
şan bir yağınura maruz kalıyorlardı. Bir barikah yıkmayı başarsalar bile, on
ları dar sokaklarda iki taraftan kuşatan ve ölümcül bir çapraz ateş altında bı
rakan yeni barikatlar çabucak kurulmuş oluyordu.
Öğleden önce saat on bir civarında, Place de Greve'de bir kalabalık, Hôtel
de Ville önünde muhafız birliğini aşarak zorla kapıları açmış, eski labirentim
si binayı işgal ederek valinin kaçmasına yol açmıştı. Charles'ın siyaseten gü
venilir bir kuvvet olmadığına hükmederek 1827' de dağıttığı Ulusal M uhafız
lar yeniden ortaya çıktı ve belediye binasını işgal etti. Binanın tepesinde, orta
kubbenin üzerinde bulunan beyaz Bourbon bayrağını indirerek, yerine dev
rimci zaferin simgesi olan yasaklı üç renkli bayrağı çektiler. Hatta asiler şeh
rin sakinlerinin pek çoğunun rahatça görebileceği bir noktaya, Notre Dame'ın
kulelerinden birine de üç renkli bayrağı asarak unutulmaz eylemlerden biri-

82 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Frans1z Devriminden ikinci Enternasyanale

ne imza atmış oldular. Dostane kalabalıklar tarafından sarılmış olan ordu as
kerleri, yavaş yavaş işçilerle ahbapça ilişkiler kurmaya başlamışh. Ö ğle saat
leri geldiğinde bu tehlikeli gelişmeleri haber alan Marmont, askerlerinin taraf
değiştirmelerine engel olmak amacıyla, onları daha kalabalık birlikler halinde
düzenleyip, topçu korumasındaki alay ve taburlar halinde şehir merkezini,
stratejik bulvarları ve Hôtel de Ville'i ele geçirmek üzere harekete geçirdi. Kı
sa süreli bazı zaferiere rağmen, sonuç Bourbon monarşisi adına bir felaket ol
du.
Napolyon emrinde savaşmış asiler, öyle görünüyordu ki yoldaşlarına, ra
kibin askerlerinde olmayan bir taktiksel esneklik becerisini kazandırabilmiş
lerdi. Açık bir savaş alanında doğrudan bir karşılaşma muhakkak yenilgiyle
sonuçlanırdı, fakat asiler kendi evlerinin çahlarından ve camlarından kiremit
ve kaldırım taşlarını, hatta kurşunları, nefret ettikleri muhafıziarın ve jan
darmanın üzerine yağdırabildiler. Labirent gibi mahalleleri avuçlarının içi gi
bi bildikleri için barikatlar ve sağlam mevziler arasında iletişim noktaları ku
rarak şehrin büyük bir kısmını dev bir devrim kalesine çevirebildiler. Birlik
ler, kafa karışhrıcı çıkmaz sokaklara ve dolambaçlı geçitiere çekilerek, aslında
çok daha üstün silahiara ve eğitime sahip olmalarına rağmen, çevreyi kendi
lerinden daha iyi bilen çevik asiler karşısında müdafaaya çekilmek zorunda
kalıyorlardı. 29 Temmuz'da Paris'in kuzeyinden merkezine kadar yürüyecek
olan bir kişi, her sokakta ve yaklaşık 10 metrede bir, kimileri muazzam bü
yüklüğe sahip pek çok barikatla karşılaşırdı. Büyük Devrim sırasında istisnai
bir yöntem olan barikat kurma, Temmuz 1 830'da önceki ve sonraki tüm Paris
isyanlarından daha fazla başvurulan bir taktik oldu.
Asilerin keskin nişancıları her yerde işbaşındaydı ve moral bozma işlevini
başarıyla yerine getiriyorlardı. Bazı komutanlar, özellikle Kraliyet Muhafızla
rı içerisindeki İsveçli paralı asker birliklerinin komutanları, Paris'in dolam
baçlı caddeleri ve çıkmaz sokaklarına aşina değildi, bu yüzden de bu komu
tanların yönettiği birlikler yakındaki diğer birlikler ile irtibah kaybetti. Hatta
bu süreçte korumalı yapıların bile birer tuzak olabileceği ortaya çıkh. Hôtel
de Ville'i U lusal Muhafızlar'dan geri almaya çalışan İsveçli Muhafızlar Place
de Greve' de silahlı kalabalıklar tarafından kuşahidı ve binanın içerisinden
açılan ateşe hedef oldular. İsveçliler belediye binasını ele geçirmeyi başardı
ğında hiçbir şekilde kendilerine takviye kuvvet ve erzak naklinin mümkün
olmadığının farkına vardılar. Bulundukları yerden ayrılmaları yönünde bir
emir aldıklarında, pek çok İsveçli asker şehrin dış mahallelerine kadar çahşa-
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rak çıkmak zorunda kaldı ve tekrar yakın binalar ve dar sokaklardan açılan
ateşiere hedef oldu.
Marmont'un yiyecek, içecek, hatta mühimmat yokluğu çeken birlikleri
gitgide moral kaybetti. Halkın geniş çaplı isyanı artık baş edilemeyecek bir
hal almış gibi görünüyordu. Sonuçta, çarşamba günü sona ererken neredeyse
tüm önemli devlet binaları asilerin eline geçmiş, askerlerin hareket edebilece
ği yalnızca tek bir güzergah açık kalmıştı. Bir önceki gün Marmont'un strate
jik bölgelere gönderdiği birlikler, yaralanmalar ve daha da önemlisi firarlar
sonucunda, epeyce kan kaybetmişti. Barikatların kurulduğu caddeleri geçe
bilmeyi başaran birlikler yalnızca meydanlara, birkaç geniş bulvara veya hü
kümet binasına hakim olabilmiş, etrafiarındaki sokaklar ağı asilerin elinde
kalmaya devam etmişti. Marmont'un birliklerinin, meclis binasını çevreleyen
yoğun nüfuslu bölgeleri ele geçirme girişimleri sert ama şaşırtıcı olmayan bir
direnişle karşılaştı. Marmont'un birliklerinin ele geçirdiği bölgeler bile, asker
lerin ilerleyişinden bir süre sonra asilerin eline geçiyordu.
29 Temmuz Perşembe gününe gelindiğinde ordu fiili olarak yenilgiye uğ
ramıştı. Normalde sadakatierinden şüphe edilmeyen Kraliyet Muhafızları
dahi halka karşı savaşmayı reddediyordu. Dahası, dış bölgelerden sadık bazı
birliklerin Paris gamizonuna destek maksadıyla şehre gireceklerine dair
ümitler de kısa süre içerisinde suya düştü, zira bu bölgelerin yetkilileri Paris
birliklerine gıda yardımı yapmayı reddetmekle kalmayıp, yol boylarında on
lara yönelik saldırılar bile düzenliyorlardı. İ syanın bu son gününde Mar
ınant'un birliklerinden geriye kalan askerler de ya şehir dışına püskürtüldü
ler ya da firar etmeye zorlandılar.
Salıdan perşembeye kadar süren bu "üç şanlı gün" boyunca yaklaşık 2000
kişi öldü. Büyük çoğunluk (yaklaşık 1800 kişi) marangoz, doğramacı, ahşap
ustası, duvarcı, ayakkabıcı, çilingir, mücevher ustası, matbaacı ve terzi gibi
zanaatkarlardı. Ayaklanmanın akabinde, yaralanmış isyancıların Commis
sion des Recompenses Nationales'e yaptıkları tazminat başvuruları dikkate
alınacak olursa, orta sınıfların çatışmalarda çok önemli bir rol oynamamış ol
dukları söylenebilir. Sokak çatışmaları sırasında, farklı mahalleler arasındaki
farklar bir yana, aynı apartman içerisinde bile sınıf farklılıkları kendini gös
termişti. Alçak katlardaki dairelerde oturan hali vakti yerinde kraliyet yanlı
ları isyanı bastırmaya çalışan askerlere yiyecek ve içecek sağlarken, aynı bina
ların üst katlarında yaşayan işçiler ise o askerlere pencerelerden veya çatıdan
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silahlarla ve taşlarla saldırıyorlardı. David H. Pinkney'in alaycı bir şekilde d i
le getirdiği gibi:
1 830 Burjuva Devrimi olarak adlandırılan hadise esnasında orta ve üst sınıf
burjuvalar ya kurşun geçirmeyen bedeniere sahipti ya da ateş hattında yer al
madılar. Bazı burjuvalar, olaylara karışmadıkları halde yoldan geçerken kur
şunlara hedef olup öldüğüne göre, ilk ihtimali eleyebiliriz . . . [Commission des
Recompenses Nationales tarafından düzenlenen) ölüler listesinde bir doktor ve
bir öğretmen vardı, fakat herhangi bir banker, avukat, milletvekili, yayıncı ve
ya gazeteci bulunrnuyordu. Yalnızca bir kaynak bir gazetecinin öldüğünü akta
rıyor. Yaralılar ve diğer çatışanlar arasında bu sınıfın birkaç mensubu -dört
doktor, bir avukat, sekiz öğretmen; gazeteci, vekil ve yayıncı yine yok- yer alsa
dahi, tümünün sayısı tek başına duvaroların ya da ahşap ustalarının sayısına
yaklaşamıyor bile. Ferdinand Delacroix'nun "Halka Önderlik Eden Ö zgürlük"
tablosunda barikatlarda resmedilen silindir şapkalı burjuva, o göstermelik ko
numunu pek de hak etmiyor, o tehlikeli nokta kendi sınıfının sembolik olarak
yer aldığı bir alan değil.2

Sonuç tanamayan Devrim
Ayaklanmayı takip eden hafta içerisinde, mağlup kral ve maiyeti yavaş yavaş
Paris'i terk ederek Manş limanianna ve oradan da İ ngiltere'ye doğru doğru
yol aldılar. Gazeteciler, yayıncılar, milletvekilleri, daha da önemlisi van yoğu
elinden alınmış Bonapartist bürokrat ve memurlar, Parisli işçiler tarafından
başlahlmış ve zaferle taçlandırılmış olan halk ayaklanmasını kendi lehlerine
kullanıp kendi çıkarlarını ve prestijlerini artbracak bir rejim kurmak üzere
kralın yerini almayı bekliyorlardı.
Daha önce gördüğümüz gibi, Parisli liberaller, çeşitli renklerden cumhu
riyetçilerden oluşuyordu ve bunların bir kısmı da açıkça Jakobendi. 29 Tem
muz' da liberaller, gidip barikatlarda devrime öncülük ehnek yerine telaş içe
risinde devrimin gidişatı üzerinde tartışmalar yapmayı sürdürüyorlardı. An
cak kraliyet güçlerinin çöküşüyle, apar topar üç renkli bayraklara bürünüp
meşruti monarşi yanlılarıyla birleşerek, içinde banker Perier'nin de yer aldığı
bir Belediye Komisyonu seçme işine giriştiler. Sabık Temsilciler Meclisi tara
fından başkentin yönetimi, müdafaası ve asayişin sağlanması ile görevlendi
rilen bu komisyon (bu yapının, geleneğe uygun biçimde kendisini "komün"

2 Pinkney, Frenc/ı Revo/uliorı of 1830, s. 255-6.
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olarak adlandırmamış olması dikkat çekicidir) Hôtel de Ville'e yerleşerek
yetkilerinin kapsamını tarhşmaya başladı.
Arhk Paris'in askeri altyapısı iki kuvvetten oluşuyordu: Örgütsüz silahlı
işçiler ve Ulusal Muhafızlar. Paris'teki tek örgütlü askeri güç olan Muhafızlar,
bir meşruti monarşi taraftarı olan ve cumhuriyetçi bir lidere doğru geçirdiği
tereddütlü evrim içerisinde cumhuriyetçi öğrenciler, işçiler, Ulusal Muhafız
lar ve Bonapartistler arasındaki görece daha radikal eğilimleri kontrol altında
tutma işini büyük bir özenle yürüten Lafayette Markisi'nin kamutası alhn
daydı. İşçi-asi güçleri arasında, Lafayette'in prestij ve ünü ile yarışabilecek bir
potansiyel lider yoktu. Dolayısıyla, Lafayette Belediye Komisyonu'nun savu
nulması amacıyla Ulusal Muhafıziarın silahlarına talip olduğunda, Komis
yon'un Paris'teki tek idari güç olduğu kesinleşmiş oldu. Komisyon da hpkı
Temsilciler Meclisi gibi, İngiliz parlamentosu ayarında bir liberal meşruti
monarşi kurulması yönünde çalıştı. Peki, kral kim olacakh? Bu seçim, asiler
tarafından değil, Orleans Dükü Louis-Philippe'in adaylığını desteklemek
üzere bir klik oluşturmuş olan banker Laffitte, gazeteci meslektaşı Thiers ve
tarihçi François Guizot tarafından yapıldı. Dük, XVI. Louis'nin rakibi, Büyük
Devrim esnasında Birinci Cumhuriyet'i desteklemek üzere prestijli unvanın
dan vazgeçmiş olan Philippe Egalite'nin oğluydu.
Egali te'nin bu seçimi kendisini giyotinden kurtaramadı; onun bu kötü
kaderi, oğlu Philippe'in son derece temkinli bir insan olmasına sebep oldu.
Belediye Komisyonu'nun idaresini elinde tutan Orleans hanedam taraftarları
ve Lafayette gibi cumhuriyetçi "düzen adamları", herhangi bir cumhuriyet
rejiminin terörist bir Jakoben rejimine dönüşmesinden endişe ediyorlardı.
Dolayısıyla, Laffitte ve Thiers Louise-Philippe' i "yurttaş-kral", ya da daha ab
sürt şekilde, "barikatlar kralı" -ki Orleans Dükü, sokak çalışmaları sırasında
Paris'i terk ederek, güvenli olduğunu düşündüğü Neuilly'ye kaçmışh- un
vanıyla tahta geçirmek için görüşmelere başladılar. isyandan sonraki siyasi
karmaşa içerisinde, ashrdığı posterleri, kendisinin Charles'ın tahhna geçecek
en uygun aday olduğunu ilan ediyordu ve bu propaganda çalışması Thiers
tarafından yönlendiriliyor, Lafayette tarafından finansa ediliyordu. Dük, so
nunda, hiçbiri ayaklanmanın aktif kahlımaları olmamış liberal danışmanla
rının yönlendirmesiyle tahta doğru ilerlemeye başladı.
Louis-Philippe'i sonunda (yandaşlarının tabiriyle) "cumhuriyetçi kurum
lar tarafından etrafı çevrilmiş" bir kral yapan şey, Lafayette'in kendisini 31
Temmuz'da Hôtel de Ville'de halk önünde desteklemesi oldu. Lafayette,
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Chateaubriand'ın anılarında aktardığı üzere, dışarıda toplanmış olan -ve
cumhuriyet yanlısı görünen- kalabalık kontrolden çıkıp başıboş kalmasın di
ye "Orleans Dükü'ne bir üç renkli bayrak verdi, Hôtel de Ville'in balkonuna
çıktı ve şaşkına dönmüş kalabalığın gözleri önünde, ulusal bayrağı sallamak
ta olan Dük'e sarılarak onu tebrik etti." Daha ilkeli kralolardan birisi olan
Chateaubriand, satırlarını alaycı bir şekilde bitirir: "Lafayette'in cumhuriyetçi
3
öpücüğü bir kral yarattı."
Lafayette, 1830 Devrimi'ni gerçekleştiren pek çok işçiye açıktan ihanet
edercesine, son derece istekli bir şekilde, Dük'ün kral olması için çabalıyordu.
Chateaubriand'ın anlattıkları, bu durumu halkın, bazı tarihçilerin iddia ettik
leri gibi "coşku" içerisinde değil şaşkınlık içerisinde karşıladığını gösteriyor.
Yani Lafayette aslında cumhuriyetçi hükümete büyük oranda "kağıt üzerin
de" bağlılık duyan bir meşruti monarşi yanlısı olduğunu tekrar göstermiş
oluyordu. Kısa bir süre sonra, neredeyse yeni hükümette yer alan herkes, bu
1 789 kalıntısından kurtulmak istiyordu. Yetmiş üç yaşındaki Marki'nin bir
hakaret olarak kabul ettiği "Kraliyetin Ulusal Muhafızlarının Onursal Baş
komutanı" şeklindeki anlamsız unvanın kendisine verilmesinin akabinde,
görevinden istifa etti ve neredeyse siyasi arenadan tamamen çekildi.
9 Ağustos' ta, Lafayette'in kitle önünde yaptığı gösteriden yaklaşık bir haf
ta sonra, Temsilciler Meclisi'nin ve Asiller Meclisi'nin uzlaşısıyla Louis
Philippe'e taç giydirildi. (Artık meclis binası olarak kullanılan) Bourbon Sa
rayı'nda gerçekleşen taç giyme töreni, Charles'ın Rheims Katedrali'nde ger
çekleşen şaşaalı taç giyme töreninin aksine, kasıtlı olarak püri ten bir basitlik
içerisinde gerçekleşmişti. Yeni kral, "kutsal hak''tan ziyade "halk iradesi"ne
vurgu yapan sivil bir törenle, zaten kralın "gönüllü" bir armağanı olmaktan
çıkarılmış ve böylece üzerindeki kısıtlamalar kalmış olan Anayasa'yı savuna
cağına dair ant içti. Yeni düzenlemeler yoluyla Asiller Meclisi'nde babadan
oğula görev devri de kısıtlandı ve oy verme yaşı 30'dan 25'e, oy vermek için
belirleyici olan vergi ödeme meblağı 300 franktan 200 franka düşürüldü.
Temsilciler Meclisi'ne, basın üzerindeki sansür uygulamalarını kaldıran ve
gazeteciliğe dair suçlar için rastgele yargılama prosedürleri yerine jüri kararı
gerekliliğini getiren düzenlemeler yapması konusunda görevlendirildi. Tem-
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silciler Meclisi, seküler okulları finanse edecek kaynakları bulduğu anda, ülke
çapında eğitim de kilisenin değil devletin bir görevi haline getirildi.
Romantik bir nostalji algısından hareketle üç renkli bayrak Fransa'nın
resmi sembolü oldu. Louise-Philippe de "yalnızca kanunlar çerçevesinde ve
4
kanunlardan hareketle ülkeyi idare etme" sözü verdi. Dük, "Çok yaşa kral!"
ve "Çok yaşa I . Louis-Philippe!" çığlıkları arasında asiller ve vekiller tarafın
dan verilen tacı, asayı ve kraliyet kılıcını kabul ederek, kendisini krallığa taşı
yan belgeleri adeta bir ticari sözleşmeymişçesine imzaladı. Muhtemelen
cumhuriyetçiliğin mutlakıyetçiliğe üstün gelişini temsil eden bu ruhsuz ve ti
caret anlaşması havası veren törende Dük, tahh "Fransa Kralı" olarak değil
"Fransızların Kralı" olarak devraldı.
Hesapçı bir kişi olan Louis-Philippe, sürgünde geçen yıllarında epeyce se
yahat etmiş, Amerika'ya bile gitmişti ve bu sırada kendisiyle ilgili yeni geliş
meleri beklemişti. Viiiele'nin tazminat yasası 1825'te kabul edildiğinde ailesi
nin el konulmuş arazi ve mülklerini usulen devralarak Bourbon rejimi içeri
sinde yüksek bir konuma yükselmişti. Aslında kralın tutumu, Honore de
Balzac'ın romanlarında tasvir ettiği yeni bir Fransız insanını yansıtıyordu.
Louis-Philippe, aristokrat şeceresine rağmen, alışkanlıkları itibariyle eli sıkı
ve vurdumduymaz bir burjuvaydı ve kendisini ileri sürmek konusunda tem
kinliydi; hatta, kral ilan edildikten sonra bile sıradan insanlara yönelik sıcak
tuhımunu sürdürdü ve onların sarayı sıradan bir kamu binasıymış gibi ziya
ret etmelerine müsamaha gösterdi. "Yurttaş kral" oldukça sade giyiniyordu
ve yönetimi de

-o

zamanki adıyla Temmuz Monarşisi- gösterişten uzakh.

Yeni kralın şansına, Fransa 1 820'lerin sonundan 1830'ların başına kadar ya
şadığı ekonomik bunalımı da aşmaya başlıyor ve görece bir refah dönemine
doğru ilerliyordu.
Ancak Nisan 1 831'de çıkarılan ve Orleans hanedanının bir reform tedbiri
olarak sunulan yeni seçim kanunu hala pek az kişiye oy verme hakkı tanı
yordu; 9 milyon kişiden yalnızca 166.000 kişinin oy verebilmek için gerekli
olan 200 franklık vergi tutarını ödeme gücü vardı. Priscilla Robertson, "du
rum, rakamların söylediğinden de kötü olabilir, ancak her halükarda küçük
ve orta boy iş adamlan, eğitimli ve uzman sınıflar ve tabii ki işçi sınıfı oy
verme hakkından yoksundu" diyor.5 Oy vererneyen Fransızlar, tüm eksiklik' Akt. Pinkney, FreHclı Revolutio11 of 1830, s. 194.
' Priscilla Robcrtson,
1952), s. 15
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lerine rağmen 1 832 Reform Yasası ile seçmen sayısını yüzde 50 arhrarak
750.000'e çıkarmış olan İngiltere'yi kıskançlıkla izliyorlardı. İngiltere' de bin
kişiden 32'si oy kullanabilirken, Fransa'da bin kişiden sadece S'i oy verme
hakkına sahipti. Kralın başbakanı Guizot, daha geniş bir seçmen kitlesinin
kapsanması taleplerine ukalaca cevap veriyor, "Siz de zenginleşin, siz de oy
verin" diyordu. Sonuçta, 1836 yılında Temsilciler Meclisi'nde 1 1 6 toprak sa
hibi ve asalak rantiyeci yer alırken, yalnızca 45 banker, sanayi kapitalisti ve
tüccar vardı.
Aslında Marx'ın 1830 Devrimi'ni iktidarın toprak sahibi asillerden mali
burjuvaziye geçişi şeklinde yorumlaması, birkaç istisna hariç, mali burjuvazi
nin ve tabii ki sanayi burjuvazisinin Temmuz Monarşisi'nde çok az güç ka
zanmış olması gerçeğiyle yanlışlamaktadır. Bourbon Restorasyonu'nun da
temelini oluşturan toprak sahibi asiller sınıfı, özellikle de yerel eşraf, eski Bo
napartist memurlar ve bir iki burjuva aralarına katılmış olduğu halde, yeni
monarşinin de temellerini oluşturmaya devam ediyordu. William L. Lan
ger'in değindiği gibi:
Parisli matbaacılar tarafından başlahlmış ve zanaatkarlar tarafından çarpışarak
kazanılmış olan Temmuz 1 830 Devrimi'ni, en önemlileri arasında Laffitte, Ca
simir-Perier ve Delessert'in yer aldığı bir grup bankerin kurnazca sahiplendiği
doğrudur. Ancak ortalık durolduğunda Fransa'nın, sonraki on sekiz yıl bo
yunca bankerler ve sanayiciler tarafından değil, çoğu Napolyon döneminde
memur veya resmi yetkili olan yerel eşraf, avukatlar ve bürokratlar tarafından
yönetileceği anlaşıldı. 1 837 yılında mecliste yeni sanayi sınıfının üyesi sayılabi
6
lecek en fazla kırk vekil yer alıyordu.

Ve Pinkney'in de isabetli bir şekilde kaydettiği gibi:
Yeni rejimin eskilerden farkı, Laffitte ve Perier gibi işadamlarına daha fazla
alan tanımasıydı . . . Yine de siyasi iktidar hala tamamen toprak sahiplerinin,
mevki sahiplerinin ve uzmanların elindeydi.7

Diğer yandan da, tüm bu savaşı veren işçiler, ortaya çıkışına bizzat olanak
verdikleri bu rejimden siyasi ya da maddi hiçbir çıkar sağlayamamışlardı. İ s
yan sırasında Marmont'un ordusunu mahveden "Temmuz kahramanları"
(zanaatkarlara böyle deniyordu), 1 831'de siyasetin kapılarını yüzlerine kapa
tan bir seçim kanunuyla karşılaşmışlardı. Aslında ilk günlerinden itibaren
" William L. Langer, Politica/ and Social Upheaval, 1832-1852 (New York Harper & Row,
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yeni monarşi, sadece Paris'teki değil tüm Fransa'daki işçi sınıfı mensupianna
ihtiyatla yaklaşmıştı. Aralık 1 830'da, yeni monarşi tarafından oldukça iyi
muamele edilen eski Bourbon bakanlarının kaderlerinin ne olacağına dair
ateşli tartışmalar neredeyse başkenti yeni bir isyana sürükleyecekti. Hükü
met, Ulusal Muhafızlar'ı harekete geçirip ordu birliklerini de teyakkuz halin
de bekleterek bir güç gösterisi yaptı ve kamu düzenini tehdit eden "anarc/ıis
te"leri (bu sözcük bakanlıklardaki müzakereler sırasında ortaya çıkmıştı)
kontrol edebilmek için emrindeki tüm askeri gücü kullanmaya hazır olduğu
nu gösterdi. Eski bakanların yargılanmaları sırasında ortaya çıkan krizin ar
dından gerçekleşen bir dizi grev ve ekonomik aksamalar Paris Belediye Ko
misyonu'nu, toplu huzursuzluğun önüne geçmek amaoyla binlerce işsize
kamusal istihdam sağlamaya zorladı.
Radikal cumhuriyetçi gruplar yeni rejime karşı komplolar hazırlamaya ve
suikastçılar kralı takip etmeye başladığında, hükümet daha da muhafa
zakarlaştı. Temsilciler Meclisi, yasadışı toplantıların ya da kendilerine verdik
leri adla attroupenıent'ların engellenmesi amacıyla Nisan 1831'de karar aldı ve
muhalefet liderlerinin tutuklanmasına devam edildi. Liberallerin dakunula
maz diye gördüğü ve Louis-Philippe tarafından tahta çıkar çıkmaz tekrar
onaylanmış olan basın özgürlüğü yasası da 1830 sonbaharından 1834 Ey
lül'üne kadar defalarca kırpıldı ve sonunda cıımlıuriyet sözcüğünün kullanıl
masının yasaklanması yanında tüm siyasi karikatürlere de yasak getirildi.
1834'te derneklerin çoğunun -Bourbon'ların izin verdiğinin aksine, 20 kişi
den az üyesi olanların bile- yasal olarak faaliyete geçmeden önce izin almala
rı zorunluluğu getirildi. Bu yasa sadece cumhuriyetçi demekleri değil, hem
daha iyi ücret ve çalışma koşulları için mücadele eden sendikaları hem de
karşılıklı yardımlaşma demeklerini yok edecek nitelikteydi. Pamela Pil
beam'in belirttiği gibi, yeni monarşi "yeni liberal rejimi Restorasyon döne
minden bile daha tahammülsüz hale getiren bir gözetleme, tutuklama ve son
oiarak da demek kanunlarını değiştirme politikası" izlemişti.� Guizot, her or
tama uyum sağlayan Nicolas Soult (daha önce Napolyon'un bir mareşaliydi)
ve isyancı işçilerin daimi düşmanı Thiers arasında el değiştiren hükümetler,
özgürlük alanını sürekli bir şekilde daralttılar.
Pinkney'e göre "siyasi iktidar hala tamamen toprak sahiplerinin, mevki
sahiplerinin ve uzmanların elinde" olduğu için " . . . Temmuz günleri FranR
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sa' da herhangi bir devrime yol açmadı." Ancak bu ayaklanma " devrimsel bir
değişikliğe yol açtı ve bu değişimden yararlanacak olanlar bunu planlama
mışlardı, ancak böyle olmasına çok da üzülmediler. Değişim şuydu: halk,
bilhassa Paris halkı, 1 790'lardan beri gerçekleşmeyen bir oranda, siyasete da
9
hil oldu."

Gizli Dernekler
Lafayette'in Hôtel de Ville'de Orleans Dükü'nü kucaklayışını izleyen kalaba
lıklar, kazandıkları zaferin ellerinden çalındığını hissettikleri Temmuz olayla
rının bir sonuca bağlanmamış olması dolayısıyla öfkeliydiler. Nefret edilen
Bourbon monarşisine karşı bir kez ayaklanmış ve onu devirmiş olan işçi sınıfı
artık gücünün farkındaydı. Buonarotti'nin, Temmuz olaylarından yalnızca iki
yıl önce basılmış kitabında anlattığı Babeufçü komploya yönelik ha tırı sayılır
ilgiyi yaratan etken, çok büyük ihtimalle, 1 830 Devrimi'ydi. Buonarotti'nin
kitabı artık Temmuz Monarşisi'ni devirmek üzere komplocu yöntemleri de
neme heveslerini besliyordu ve dönemin Fransız devrimcileri arasında bu
eğilimin en büyük destekçisi Blanqui'ydi. Temmuz isyanı patlak verdiğinde
belki de Blanqui zaten bir cumhuriyetçiydi, fakat ne olursa olsun G/obe' daki
ılımlı gazeteci meslektaşlarını terk ederek bir eline üç renkli bayrağı, diğerine
de tüfeğini almış ve kendisini sokak çatışmalarının ortasına atmıştı. Yaralan
mış ve bu yüzden yeni hükümet tarafından madalyayla ödüllendirilmişti,
ancak sokak çatışmalarından bir kızıl cumhuriyetçi olarak çıktı ve gitgide bir
sosyaliste dönüştü.
Haziran 1 832' de, radikal görüşleri yüzünden yargılandığı mahkemede
kendisini savunurken J. Tchernoff'un "bu dönemin ilk sosyalist manifesto
su" 10 olarak tanımladığı coşkulu bir konuşma yaptı. Blanqui'ye göre Temmuz
Monarşisi "burjuva sınıflarının hükümeti" idi ve halk da "zenginler ve yok
sullar arasında süren bir savaş" içerisindeydi. ı ı Mahkeme başkanı tarafından
kendisinin hangi sınıfa mensup olduğu sorulduğunda hemen "proletarya"
diye cevapladı Blanqui. Başkan, proletarya diye bir sınıf olmadığını belirterek
9
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yanıtını reddettiğinde Blanqui, "Ne dernek proletarya diye bir sınıf yok?
Ernekleriyle yaşayan ve siyasi hakları olmayan otuz milyon Fransız'ın sınıfı
dır proletarya!"12 diye gürledi. Sosyalizmin dili, Blanqui'nin ve sayıları gide
rek artan sıradan curnhuriyetçilerin zihinlerinde yer etmişti bile.
Sosyalist bireyler vücuda getirrnek için kullanılan ilk alanlardan birisi So
cü�te Des Arnis du Peuple (Halkın Dostları Derneği) adındaki, cumhuriyetçi
yayıncı Godefroy Cavaignac'tan ilham alan gizli cumhuriyetçi demekti. 30
Temmuz'daki Paris sokak çatışmalarının hemen ardından örgütlenen bu
demek, eski Temsilciler Meclisi kurumunun devam ettirilmesi yerine, Fran
sızlara devletin ne şekilde varlığını devam ettireceğine karar verecek bir ku
rucu meclis seçme hakkının verilmesi gerektiğini savunuyordu. Derneğin
düzenlediği sayısız cumhuriyetçi toplantı ve konuşma, yeni monarşinin meş
ruiyetine gölge düşürmüş, binden fazla insanı toplantılara çekecek kadar ilgi
görmüştü. Aslında Amis'in Paris'te kendini bu işe adamış sadece 150 üyesi
vardı, birbirleriyle ne kadar yakın oldukları hala meçhul olmakla beraber
Buonarotti ve Blanqui de bunların arasındaydı. Amis' ten daha radikal ve bü
yük bir grup da, 1832'den sonra ciddi bir işçi sınıh tabanına ulaşmayı ve etki
sini Paris arrondissement'larına ve taşraya kadar yaymayı başarabilmiş,

Amis'nin epeyce disiplinli bir dalı sayılabilecek olan Societe des Droits de
l'Homme'dur. Hiyerarşik bir yapıya sahip olan Droits'nın en üst kademesin
de on bir kişiden oluşan bir merkez komite yer alıyor, onun altında her biri
bir arrondissenıent' dan sorumlu on iki kişilik sorumlu grubu, bunların altında
da her bir arrondissement'ın içerdiği dört q u artier'den sorumlu toplam 48 so
rumlu bulunuyordu. Bu q ua rtier'ler de yine alt kısırnlara bölünmüştü ve her
bir kulüp, dernek üyeliği üzerindeki devlet kısıtlamasına tabi olmamak için
bağımsız olduğunu beyan ediyordu.
Tüm Fransa'ya yayılan A mis ve Droits gibi demekler açıkça cumhuriyetçi,
zaman zaman da görünüş itibariyle sosyalist nitelik taşıyorlardı. 1833'e ge·

lindiğinde Droits Paris'te 4000, başkent dışındaki birkaç örgütünden biri olan
Chalons'ta da 1500 kadar üyesi olduğunu iddia ediyordu. Bu cumhuriyetçi

1 2 Akt.Maurice Dommanget, Auguste Blanqui: Des Origincs a la revalutinn de 1 848: Premi
crs combals ct prmıihes prisoııs (Paris and La Haye: Mouton, 1969), s. 99. Blangui, Danton'dan

yanm yüzyıl önce mahkemelerde savcı lan ve hakimleri yargı lamaya başlamışh bile. Du
ruşmalannda iddia sahiplerini sanığa çeviriyar ve fikirlerini bu yöntemle insanlara iletiyor
du. Hapishanede geçirdiği dönemler de aynı şekilde diğer siyasi mahkumlar için bir eğitim
hrsah oluyor, bu insaniann çoğu Blaııgui'nin fikirlerini benimsemeye başlıyordu.
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kulüpler yalnızca tarhşmaların yürütüldüğü demekler değildi. Pek çoğu,
Droits'nın belli birlikleri dahil olmak üzere, silahlıydı ve bilhassa taşradakiler
askeri talim yapıyorlardı. Zanaatkarlar arasında bu tür derneklerin mantar
gibi yayılması üst sınıfların yeni monarşi tarafından dayahlan dernekçilik kı
sıtlamalarını kabul etmek için bahane bulmalarına ve böyle bir gerek duyma
larına sebep oldu.
5 Haziran 1 832' de Maximihen Lamarque için bir cenaze töreni düzenlendi. Lamarque, sürgündeki Napolyon'un çok sevdiği, hatta St. Helena'da
ölüm döşeğindeyken kendisine fahri mareşallik unvanı verdiği, muazzam
derecede tanınan bir Bonapartist generaldi. Lafayette'in de aralarında bulun
duğu önemli askeri liderler tarafından liderlik edilen binlerce kişilik bir kortej
Lamarque'ın tabutuna Pantheon'a kadar eşlik etti. Törene kahlanlar arasında,
arka sıralarda yer alan ve cenaze sonrasında krallığa karşı geniş kapsamlı bir
ayaklanmayı başlatma planları yapan devrimci toplulukların üyeleri de var
dı.
Öğrencilerin arasından biri "Peki, bizi nereye götüriiyorlar?" diye bağırdı.
Temmuz madalyaları göğsünde bulunan ve topluluğun lideri gibi davranan
birisi "Cumhuriyete" diye yanıtladı ve devam etti "ve şundan emin olun, ak
şam yemeğini Tuileries'de yiyeceğiz." D

Kortej, özel olarak hazırlanmış ve birtakım ileri gelenlerin Lamarque için son
samimi sözlerini dile getirecekleri kürsü önünde durduğunda, Louis Blanc'ın
anılarına göre birden,
bir yabancı ortaya çıkh ve kalabalığı zorlukla yararak bir ata bindi. Netarneli
bir görüntüsü vardı, siyahlara büriinmüştü ve elinde kızıl bir bayrak taşıyordu,
başına da bir hürriyet başlığı geçirmişti. Burjuvazinin gözleri önünde ete kemi
ğe bürünen şey, 93 olaylarının bir sembolüydü.

Bayrak Lafayette'in keyfini o kadar kaçırdı ki, Lamarque'ın yakın bir yoldaşı
olmasına rağmen, cenazeyi apar topar terk etti.
Bu göriintünün yarathğı öfke muazzamdı, bilhassa bu korkutucu görüntünün
ilkelerini yanlış temsil ettiğini ve kendilerine leke sürdüğünü tahmin eden
cumhuriyetçiler çileden çıkmıştı. Ya beyinsizce bir fanatiklik sebebiyle, ya da
cumhuriyet davasına zarar vermek gibi sinsice amaçlarla alkışiayan birkaç kişi
dışında, hazır bulunan herkes bir ağızdan lanetler yağrdırmaya başladı.
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Blanc'a göre bu adamın görünüşü, cumhuriyetçilikle "kanlı Jakobenizmi"
ilişkilendirerek, kortejdeki pek çok kişiyi planlanan ayaklanmanın aleyhine
çevirmeyi başarmıştı.
Kızıl bayrak etkisini gösterdi: Bayrağı taşıyan adam birdenbire ortalıktan y o k
oldu ve o andan itibaren cumhuriyetçiler, burjuvazinin çoğunluğunu arkaları
na alma ümitlerini yitirdiler. "

Bu atlının provokatör bir polis olup olmadığını hiçbir zaman bilemeyece
ğiz, ancak yaptığı eylem o gün büyük çaplı bir ayaklanma çıkmasını engel
lerneyi başardı. Ancak Paris'teki daha militan cumhuriyetçiler yılmamışlardı;
atlıya rağmen planiarına devam ettiler, olağanüstü bir cesaret örneği göstere
rek ve hükümetin pek çok üyesinin paniklemesine sebep olacak şekilde,
ayaklanmayı başlatmak için başkentin çok mühim noktalarından bazılarına
dev barikatlar (Victor H ugo Scfiller' de bu kısmı tüm detaylarıyla tasvir etmiş
tir) kurmaya başladılar. Ancak sonradan anlaşıldı ki Louis-Philippe her tür
ayaklanma ihtimaline karşı oldukça iyi hazırlanmıştı; emrinde 24.000 civa
rında asker ve bunun yanı sıra Ulusal Muhafıziarın büyük bir kısmı yer alı
yordu. 6 Haziran'da, iki gün süren cesurca, ama nafile sokak çatışmaları so
nunda ayaklanma bastırıldı.
Haziran 1832 ayaklanmasından sonra, o zamana kadar yarı yasal bir ko
numda bulunan dernekler tamamen yer altına inmek zorunda bırakıldı. An
cak bu tür derneklerin üzerine gidildikçe, kızıl cumhuriyetçiler arasında sos
yalizan fikirler daha hızlı yayılıyordu. Kısa süre içerisinde, yeni kurulan sos
yalist dernekler eski cumhuriyetçi dernekler ile işbirliği yaparak ortaklaşa
komplo ve eylemler yoluyla karşılıklı kaynaşmayı başardılar. Hem cumhuri
yetçi hem de sosyalist gruplar üzerinde aynı baskı politikasını sürdüren Or
leans rejimi, bu demekleri gözü dönmüşçesine ve çoğu zaman da fazlaca ma
ceracı eylemler yapmaya itti. Ancak bu yeraltı demekleri arasından muhte
melen en çok hatırlanınası gereken, Blanqui ve destekçilerinin kurduğu, hem
bir ilham kaynağı hem de bir model olarak görii len demektir. Blanqui, 1834
(ya da bazı kaynaklara göre 1835) yazında, açıkça Orleans rejimine karşı bir
darbe düzenlemeyi hedefleyen bir gizli demek olan Societe des Familles'i (Ai1�

A.g.e.,

s.

31-2. Blanc'ın birinci elden bilgiye dayandığı açık olan bu aktanmı, kızıl bay

rağı adı bilinmeyen bir "yabananın" eline değil de Lamarque'ın tabutunun üzerine yerleşti
ren diğer anlahmlardan daha güvenilir nitelikte. Bayrağın tabut üzerinde olması imkansız
gibi görünüyor, zira kortejde yer alan önemli isimlerden Lafayette, böyle bir harekete muh
temelen hiçbir şekilde izin vermezdi .
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leler Cemiyeti) kurdu. 1836'ya gelindiğinde, tahminlere göre derneğin 1200
civarında üyesi vardı.
Familles'nin yapısı da diğerleri gibi hiyerarşikti, charbonnerie tipi klasik ör
gütlenme şablonunu takip ediyordu. En küçük alt birimi altı ila on iki kişiden
oluşan bir "aile" idi ve beş altı aile bir araya gelerek bir liderin emri altında
bir "sokak" oluşturuyor, üç veya dört sokak bir araya geldiğinde bir comman
dant de quartier tarafından yönetilen bir "mahalle" oluyordu. Aynı şekilde,
birden çok mahalle de bir agent revolutiomıaire tarafından idare ediliyordu.
Son olarak, örgütü yukarıdan yönlendiren bir Conzite secret, ya da merkez
komite, yer alıyordu ki bunların kim oldukları örgütün geri kalanı tarafından
bilinmiyordu. Aslında bu merkez komite büyük oranda kurmacaydı. Cemi
yetin asıl idaresi üç "devrim temsilcisi"nin elindeydi, bunların en önemlileri
de Blanqui ve Arınand Barbes' h. Max Nomad'ın "genç, varlıklı, coşkulu, iyi
bir tabiata ve kahramanca tavırlara sahip, öğrenci gençliğin idolü ve rejimin
cumhuriyetçi muhalifleri arasında ünlü birisi" 1 " olarak tanımladığı Barbes,
devrimcilik hayatının büyük kısmında daimi bir ergen ve yılmaz bir roman
tik oldu. Aslında 1835 civarında Blanqui'nin katılımına dek Famillcs, kendisi
ne ciddi bir konum edinememişti.
"Aile"nin her bir bireyinin, askeri eğitim alması, Muhafızlar arasında
propaganda yapması ve eğer mümkünse silah ve barut ele geçirmek amacıy
la onlara kahlması bekleniyordu. Bu tipik Blanquici cemiyetin Paris'in göbe
ğinde bir (belki de iki) barut laboratuvarı, şehrin farklı bölgelerinde çeşitli giz
li silah depoları vardı ve örgüt, polis daha varlığından haberdar dahi olma
dan önce Paris garnizonunun iki alayına sızmaya başlamıştı. Örgütün farkına
varılmasının akabinde Blanqui tutuklanarak hapse a tıldı, ancak bir yıl sonra
genel afla serbest kalıp Paris yakınlarında bir nevi sürgüne gönderildi. Fakat
bu sürgün aslında Blanqui için rahat bir ortam sağladı ve kısa bir süreliğine
de olsa çok sevdiği eşi Amelie-Suzanne (eşinin birkaç yıl sonra gerçekleşen
erken ölümü, Blanqui'nin yaşamının sonraki yıllarını son derece karanlık bir
örtüyle kaplayacakh) ile evinde mutlu bir yaşam sürdü.
Blanqui, sürgündeyken yine bir gizli örgüt kurdu. Yine Barbes ve matbaa
cı Martin Bemard ile işbirliği yaparak kurduğu bu örgütün adı Societe des Sai
sons (Mevsimler Cemiyeti) idi . Familles'ten farklı olarak, bu örgüt işçi sınıfının
daha yoğun katılacağı bir şekilde büyüdü. (Gerçekten Marx, cemiyeti tama
men proletaryan karaktere sahip olarak görür, ancak muhtemelen bu kanaat
15
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bir basitleştirmenin sonucudur.) Saisons da Charbonnerie örneğini takip ederek
bir gruplar ve basamaklar hiyerarşisi içerisinde örgütlenmiştir. Bu kez her bir
üye haftanın günleriyle isimlendiriliyor ve altı kişi bir araya geldiğinde "Pa
zar" tarafından yönetilen bir "hafta" ortaya çıkıyordu. Dört hafta bir araya
gelerek bir "ay" oluşturup "Temmuz"un kumandasına giriyor, üç ay da bir
araya geldiğinde "bahar" tarafından yönetilen bir mevsim haline geliyordu.
Tüm mevsimler birleştiğinde ise ortaya, "devrim temsilcisi" tarafından yöne
tilen bir "yıl" çıkıyordu. Ö rgüt bin kadar üyeye sahip olduğu için, her biri bir
"devrim temsilcisi" tarafından yönetilen üç "yıl" oluşmuştu. Bu üç temsilci
de Blanqui, Barbes ve Bemard' dı. Küçük birimler ve merkezi idare ilkeleri et
rafında şekillenen bu detaylı sistem, polis sızmalarını önlemek ve tarihi en üst
seviyedeki liderler haricinde henüz kimse tarafından bilinmeyen darbe ger
çekleştiğinde örgü tün en iyi şekilde koordine olmasını sağlamak amacıyla ta
sarlanmışh.

Sais01ıs üyeleri, Pazar öğleden sonralannda habersizce sokaklarda dolaşan
Parisiiierin arasında darbe için tatbikatlar yapıyorlardı. Bu isyan talimleri, si
yah paltosu ve siyah eldivenleriyle bir kafede oturup müstakbel isyancıları
nın geçişini izleyerek tüm süreci yakından takip eden Blanqui tarafından or
ganize ediliyordu. Saisons için kader anı 12 Mayıs 1839'da gelip çattı. isyancı
lar silah dükkaniarını yağmalayıp Palais de Justice ile Hôtel de Ville'i ele ge
çirdiler ve yüksek sesle hep bir ağızdan "Marseillaise"i söyleyerek cumhuri
yeti ilan ettiler. Ulusal Muhafızlar ve Belediye Muhafızları hızla harekete ge
çerek isyancıları işçi mahallelerindeki barikatıara dek sürdüler. Saisons nor
malde işçi sınıfından geniş bir destek görmesine rağmen, sıradan işçiler pasif
kaldı ve ayaklanmaya katılmaktan imtina etti. İki umutsuz günün ardından,
Paris işçi sınıfı üzerinde kalıcı bir etki bırakmaksızın, tüm plan çöktü.
Blanqui, beş ay boyunca kilerlerde ve çatı katlarında saklandıktan sonra
yakalandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. Cezası müebbet hapse çevrildi. Önce
Mont Saint-Michel adasındaki kalenin zindanına, sonra da Tours'daki bir
hükümlü hastanesine gönderildi. Sağlık durumunun kötüye gitmesi nede
niyle 1844'te buradan tahliye edildi. Mayıs ayaklanmasını tüm ayrıntılarına
dek planlamış olmasına rağmen, öyle görünüyor ki, süreç başladıktan sonra
başarı şansı konusunda şüpheleri ortaya çıkmıştı. Her halükarda, Blanqui
ayaklanmanın başarısız olacağını anladıktan sonra kendisini kollamak ama
cıyla, ancak ayıplanacak bir biçimde, eylemden geri çekildi. Bu durum da, ça-
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tışmalar sırasında bizzat yaralanmış oları maceracı Barbes ile aralarının bir
daha düzelmemek üzere bozulmasına neden oldu.

Saisons komplosu, başarısız olmasına rağmen, sonraki devrimci kuşakla
rın, anarşistler dahil, hayalgücünü süslemeye devam etti ve Dostoyevski' den
Conrad' a pek çok büyük yazarın anarşist terörizm ile ilgili yazdıkları roman
Iann atmosferinin temelini oluşturdu. Blarıqui'nin anarşist olmadığı muhak
kaktı; Saisons'un liderleriyse nihai amaç olarak son derece merkezi bir devlet
düşlüyorlardı. Ancak, 188l 'de Çar Il. Alexander' ı öldüren popülist ve terörist
örgüt olan Narodnaya Volya (Halkın iradesi veya Halkın Özgürlüğü - Rus
çada volya sözcüğü iki anlamı da taşımaktadır), Blanqui'nin yoldaşlarından
Peter Tkachev'den ilham almıştı. Tek tek bireylerin değilse bile küçük grup
ların, kahramanca eylemler yoluyla geniş çaplı devrimci olayları başlatabiie
ceği fikri, erken dönem Blanquici anlayışın bir ürünüdür. Ancak Blanqui'nin
kendisi, zaman içerisinde, gizli örgütlerin potansiyelleri konusunda daha
gerçekçi fikirler geliştirmiştir.
Gerçekten de, 1840'lara gelindiğinde, tekrar tekrar yaşanan yenilgiler, tu
tuklamalar ve baskılar sonucunda, Blanquici saldırı yöntemlerinin geçerlili
ğine duyulan güven gittikçe azalıyordu. Rejim, komploları ve Louis
Philippe'e yönelik pek çok suikast teşebbüsünü başarıyla kendi çıkarma çevi
rerek, halk içerisinde cumhuriyetçilik ve sosyalizmin itibarını zedelemek için
kullanıyordu. Bu baskılar veya başka unsurlar sebebiyle, gizli örgütler Tem
muz Monarşisi'ne karşı herhangi bir kitlesel hareket yaratmayı başaramadı.
Fransa'daki işçilerinin kendilerine ait geleneksel bir kaygıları vardı; kendi ça
lışma koşulları üzerinde denetim sahibi olmak, hatta alttan alta mülkiyet sis
teminin temellerini sarsan bir kooperatİf atölyeler sistemi kurmak ve tabii ki
iyi ve saygın koşullarda yaşamak istiyorlardı. Batı Avrupa'nın ekonomik ve
siyasi atmosferinde geniş çaplı dönüşümler yaşandıkça, zaman içerisinde on
lar da başka yöntemlerle daha iyi bir toplum yaratmayı vaat eden sosyalist
örgütlere doluşacaklardı.
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1830 Devrimi'nin yarattığı şok dalgalan Avrupa'nın tamamına yayıldı. İngil
tere, Belçika, Portekiz ve İspanya'nın yanı sıra Alman Konfederasyonu içeri
sindeki birkaç devlette hanedanlara veya kraliıkiara tavır alıp reform talep
eden hareketler çoğaldı, bu talepler zaman zaman isyan biçimine dönüştü.
Ancak bu reformların büyük çoğunluğu milliyetçi ya da liberal -siyasi hakla
rın genişletilmesini talep eden- karaktere sahipti, ya da hem milliyetçi hem
liberaldi; kitlelerin radikal anlamda yeni bir ekonomik ve siyasi düzen için
savaştığı top/ımısal ayaklanmalar değildi. Ulusal bü tünleşme konusundaki
can sıkan sorunlar zaman içerisinde, halk isyanları yoluyla değil, İ talya' da
Cavour ve Almanya'da Bismarck örneklerinde görüldüğü gibi, yarı-demok
ratik halk hareketlerinin değil kendi arzularını gerçekleştiren güçlü devlet
adamları yoluyla çözüldü.
Kitlesel silahlı isyanların temelde milliyetçi hedeflerin ötesine geçip eko
nomik sömürü, sınıf hakimiyeti ve mülkiyete dair "toplumsal mesele"ye
odaklanması, on dokuzuncu yüzyılda neredeyse tamamen Fransa'da ve özel
likle de Paris'te gerçekleşti. Daha önce bahsettiğimiz üzere, Büyük Devrim,

ancicn regimc'in toplumsal düzenlemelerini hiçbir şekilde değiştirmemişti. As
lında, ironik bir biçimde, 1 789 geleneğinin yanı sıra Fransa'nın -en azından
İngiltere'ye kıyasla- ekonomik geriliği de devrime ve radikal ideolojilere be
şik olmasının temel sebeplerindendir.

Eski Fransa ' nı n inatç1hğ1
1 840'larda gerçekleşen kayda değer ekonomik ve teknolojik değişimlere
rağmen, Fransa'nın mülk sahibi sınıflan -orta sınıfın yanı sıra asiller de-
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prestij ve iktidarı hala toprak sahipliğiyle eş tutuyorlardı. Un van sahibi olsun
olmasın burjuvalar da, ülke yönetiminde daha ayrıcalıklı bir pozisyona ka
vuşmak için başlı başına yeterli sebep olan büyük malikhanelere sahip olmak
için çabalıyordu. Toprak sahipliğine verilen bu büyük önem, Fransa'nın şe
hirlerinde, bilhassa da bankacılığın ve ticaretin giderek yaygınlaştığı Paris'te
kuşkusuz azalmıştı. Başkentte, pleb kökenli Jacques Laffitte, Casimir, Perier,
Adolphe Thiers ve François Guizot gibi isimler (bankerler, gazeteciler ve
akademisyenler) ülke işlerinde önemli mevkilere erişmişti ve aristokrat çevre
lere girmeleri, asiller ile evlenmeleri de kolaylaşmıştı, zira ticaret ve finans gi
derek daha karlı gelir kapıları haline geliyordu.
Ancak kırsal bölgelerde ve küçük şehirlerde idari işler ve belediye işleri,
neredeyse tamamen, şehirli işadamlarından nefret eden ve bölgelerindeki
köylülerle zanaatkarları devrim öncesi küstahlıklarıyla yöneten toprak sahibi
asillerin elindeydi. Din adamlarıyla da el ele vererek, 1789 Devrimi hiç ol
mamışçasına ayrıcalıklar dağıtıyor ve emirnameler çıkarıyorlardı. Unvaniara
ve toprak sahipliğine uşakça bir saygı besleyen köylüler ve az sayıdaki şehirli
sınıflar da, bilhassa batı ve güneydeki koyu kralcı bölgelerde, asillerin yerel
hakimiyetine karşı koyma iradesi gösteremiyorlardı.
EyaJet seviyesinde ve daha küçük kapsamlı yerelliklerde uygulanan ikti
dar, siyasi açıdan hiç de azımsanacak ölçüde değildi. 1830'larda Fransa hala
büyük oranda ademi merkeziyetçi bir yapıdaydı; bazı açılardan modem
ulus-devlet tanımlamasını zar zor hak ediyordu . Büyük şehirlerin ulaşım ağ
ları dışındaki seyahat koşulları oldukça ilkeldi ve bu da ülkenin pek çok kıs
mının izole ve yerel toprak sahiplerinin yönetiminde kalmasına yol açıyordu.
Restorasyon sırasında gerçekleştirilen kayda değer yol ve kanal çalışmalarına
rağmen, David Pinkney'in belirttiği gibi, "1830'larda Fransa'nın ulaşım sis
temi . . . hala on sekizinci yüzyıl seviyesindeydi"1
Örneğin 1830' da posta arabaları saatte ortalama dört mil hız yapıyordu ve
bu arabalada taşınan yüklerin Paris'ten Orleans'a ulaşması on ila yirmi günü
buluyordu. Rhône üzerinden Arles'ten Lyon'a yapılan bir buharlı gemi yol
culuğu üç ila dört gün sürüyordu, sel veya sis durumunda bu süre daha da
artıyordu. Kış mevsimlerinde, donma sonucunda nehrin bü tün bir hafta bo
yunca ulaşıma kapandığı oluyordu. Orleans yönetimi esnasında yapım hızı
1

David H. Pinkney, Decisive Years iıı Fraııce: 1840-47 (Princeton, N.).: Princeton Univer

sity Press, 1986), s. 13.
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üç kat artan kanallar yoluyla seyahat etmek de havanın kötü olması, sel ve
suların çekilmesi gibi benzer sorunları içeriyordu. Dolayısıyla Fransa'nın kır
sal bölgeleri başkentle genellikle oldukça az ve kısıtlı bir iletişime sahipti. Kır
sal bölgelerdeki geniş alanlarda işlerin yürütülmesi ister istemez yerel aris
tokrasİnin eline bırakılmışh; bunların çoğu da hala, XVI. Louis ve kardeşleri
nin üyesi olduğu eski Bourbon hanedanın yandaşları, yani "Meşru Veliahtçı
lar"dı.
Şunu vurgulamak gerekir ki, geçmişin devamlılıkları yalnızca bölgesel
İzolasyon, bozuk yollar ve kuvvetli memleketçilik hisleri konusunda değil,
hala oldukça ilkel durumda olan bankacılık sistemi konusunda da geçerliydi.
Çoğunlukla güvenli devlet tahvillerine ve kısa süre içerisinde kar getiren dü
şük riskli menkul kıymetiere yatırım yapmaya devam eden bu sistem, daha
mekanik ve sermaye-yoğun teşebbüslerin gelişimini engelledi. Taşkömürü ile
yanan ocaklarda demir üretimi yapan küçük işletmeler bile (ülkenin demir
talebinin büyük kısmını bunlar sağlıyordu) haddinden fazla temkinli davra
nan yerel bankalara bel bağlamak zorundaydı, aksi takdirde kendilerini fi
nanse etmeleri gerekiyordu . Lokomotif ve demiryolu raylarının üretiminde
son derece önemli olan ve kömür kullanan büyük işletmeler, pek çok yerel
kuruluşun kapasi tesini aşacak derecede büyük sermaye yahrımlarına gerek
sinim duyuyordu. Aslında, Paris-Saint-Germain Demiryolu'nun finansal bir
başarı olduğu ortaya çıkana dek, büyük Paris bankaları demiryolu yapımına
büyük yatırımlar yapmaya veya Paris Borsası'nda demiryolu hisseleri alıp
sa tmaya pek yanaşmadılar.
Nihayetinde, bir köylü ailesinin topraklarını genişleterek kendilerine yete
cek olandan fazla ürün yetiştirme girişimleri yerel finans kurumlarının dire
nişiyle karşılaşıyordu, zira bu kurumlar küçük ölçekli tarımsal üreticilere dü
şük faizli kredi vermek konusunda son derece gönülsüz davranıyordu. So
nuç olarak Fransız köylüsünün tarım faaliyetleri gerileyerek bir anlamda or
taçağ yöntemi sayılabilecek olan finans türlerine (kasaba noterinden yüksek
faizli borç almak gibi) mahkum oldu ve sonuçta da köylüler, kötü hasat ya da
kuraklık gibi geleneksel talihsizliklerinin kurbanı olmaya devam ettiler. De
miryolları, buharlı gemiler ve fabrikalar çağında bile, ancien regime'i hatırlatan
gıda kıtlıkları hala ciddi bir problem olarak ortadaydı.
Varlık sahipleri ise, paralarını toprak alırnma harcadıkları için, endüstriyel
büyüme ve hatta daha ileri tarımsal teknikler için gerekli olan yeterli serma
yeye sahip değildi. Bir ailenin zenginlik ölçütü, tarımsal üretkenliğinden zi-
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yade, sahip olduğu arazilerin toplam yüzölçümüydü. Pinkney, bu durumu
"Burjuvazinin önerusediği değerler ve amaçlar, tamamen kar odaklı olan ve
bir çalışma sistemi oluşturma peşinde koşan İngiliz sanayi önderlerinkilerle
değil, hala toprak sahiplerininkilerle uyuşuyordu" şeklinde açıklıyor.2
Yine de Fransa değişime tamamıyla direnemiyordu, en azından Temmuz
Monarşisi'nin son on yılında direnemedi. i malat sektörünün ağırlıklı olarak
zanaatkarlara dayalı yapısına rağmen, sanayi açısından ekonomik ilerlemeler
kaçınılmazdı, ancak hiçbir şekilde İngiliz sanayisi ile kıyaslanabilecek ölçekte
değildi. Kuzey bölgesi, pamuktan kumaş üretimi konusunda makineleşme
nin merkeziydi, Loire havzası kömür üretimini giderek arthrıyordu, daha
önceden ülkenin demir üretiminin büyük kısmını üstlenen küçük dökümha
neler birleşerek daha büyük işletmelere dönüşüyor ve İ ngiltere'nin pek çok
kısmına çoktan yayılmış olan Sanayi Devrimi'ne işaret ediyorlardı.
Belki de en önemlisi, demiryollan giderek yaygınlaşh ve önceleri tama
men ticarete kapalı olan izole bölgelere ulaşh. 1842 Dufaure demiryolu kanu
nunun kabulü, ulusal bir demiryolu ağının oluşhırulmasını zorunlu kılıyor
du. Kanuna göre arazi, raylar ve istasyonlar devlet tarafından tedarik edile
cek, ondan sonra da demiryolları gerekli işletme ekipmanı ve demiryolu
araçlarına sahip özel şirketlere kiralanacaktı. 1842 ve 1848 yılları arasında,
Fransa' daki ray uzunluğu 600 kilometreden 1800 kilometre civarına çıkarak
üç kat arth. Fransa'nın ücra bölgelerinin İzolasyonuna son vermek konusun
da bu bir ilk adıındı ve aynı zamanda da modernleşme için vazgeçilmez bir
öğe olan metalürji endüstrisini de teşvik etmiş oldu.
Ancak siyaseten, Louis-Philippe'in rejimi birkaç zengin yurttaş dışında,
herkese kapalıydı; 1831 seçim kanununa göre en 200 frank vergi ödeyen
Fransızlar oy kullanabiliyordu, bu da 9 milyon yetişkin erkek içerisinden yal
nızca 250.000 kişinin aşabildiği bir engeldi. Temsilciler Meclisi'nde sunulan
seçim kanunu reformu önerilerinin hiçbiri işçi sınıfına oy hakkı verilmesini
içermiyordu, yönetimdeki tüm taraflar işçilerin seçime kahlmalarının söz ko
nusu olmaması konusunda aniaşmış gibiydiler. Rejim ahlaki açıdan inanıl
maz derece bozulmuştu, rüşvet ve dolandıncılık devletin askeriye dahil her
seviyesinde son derece yaygındı. Temmuz Monarşisi aslında, Marx'ın tabiri y
le, devasa bir holding halindeydi, Louis-Philippe yönetime geldiğinden beri
muazzam servetler kazanan borsacı ve sermayedarlar tahh ellerinde tuhı-

2 A.g.e., s. 19.
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yordu. Bu dunımun kanıtı, rejimin yükselen burjuvazi ve köy kökenli yeni
zenginler için yarattığı son derece teşvik edici ve ayrıcalıklı ortamdı. Karın
maksimizasyonu, yönetici elitlerin temel değerler sistemi haline gelmişti ve
mülk sahibi sınıflar utanç verici ölçüde karlı sözleşmeler, pervasızca yapılan
spekülasyonlar ve hileli krediler yoluyla kendilerini finansal olarak besleme
ye devam ediyor ve ülke çapında gelir uçurumları yaratıyorlardı.

1840' larm Birlikçi Ta lepleri
Fransa, Büyük Devrim'in hemen sonrasındaki yıllarda ağırlıklı olarak zana
atkarlığa dayanan ekonomik yapısını korur durumdaydı, dolayısıyla Fransız
ekonomisinin imalat sektörü hala büyük çoğunlukla zanaatkarlardan oluşu
yordu. Her ne kadar 1789 ve 1840 yılları arasında ekonomik konumları de
ğişmiş olsa da, zanaatkarların çıkarları ve statüleri şaşırtıcı bir biçimde aynı
kalmıştı. Daha önce de gördüğümüz gibi, Paris bile, Bashlle'in alınmasından
sonra geçen elli yıl içerisinde, neredeyse hiç değişmemişti ve üretim yöntem
leri, hatta işçi sınıfının hayat tarzı, iki nesil öncesininkiyle büyük benzerlikler
gösteriyordu .
Usta zanaatkarlar genellikle dükkaniarının ve kullandıkları araç gereçle
rin sahibiydiler; üretim sürecinde aile bireylerinin, çırakların ve kalfaların
emeklerinden faydalanıyorlardı. Bireyler arası farklılıklara müsamaha gös
termekle beraber, ortak bazı değerlere, alışkanlık ve umutlara sahiptiler.
Mülk sahibi olmayanlar, zaman içerisinde kendi atölyelerini açmak ve usta
zanaatkar olmak ümidi taşıyordu. Hali vakti diğerlerinden daha iyice olan
usta zanaatkarlar, yan yana çalıştıkları çıraklar, kaHalar ve ücretli işçilerle ay
nı fikir, umu t ve yaşam tarzını paylaşınakla kalmıyor, sıklıkla kendi evlerini
ve yemeklerini de paylaşıyorlardı.
On dokuzuncu yüzyılın ortalarına doğnı bu bağımsız zanaatkar yaşam
tarzını tehdit eden yeni toplumsal kuvvetler ortaya çıktı; yeni teknolojiler,
bilhassa da demiryolu taşımacılığı, o zamana kadar tecrit halinde kalmış pa
zarların kapılannı yurtiçinden ve yurtdışından gelen ucuz seri üretim mallara
açtı. Tüccar kapitalistler, özellikle de zanaatkarların ürünlerine belli bir öde
me yapıp sonra da bu ürünleri satmak için başka yerlere götüren tüccarlar,
ekonomik hayat içerisinde daha merkezi figürler haline geliyordu. Bu tüccar
lar, işlerin dağılımı ve zanaatkarların malları karşılığında hak edecekleri ücret
üzerinde daha fazla söz sahibi olmaya başladı ve üreticilerin ihtiyaçlarını
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dikkate aldıklan da söylenemezdi. Ticaretin yayılmasıyla birlikte tüccarların
rolü daha da önem kazandıkça, zanaatkarların daha aşağı ve bağımlı hale
gelmesi, burjuva efendilerin emrinde ve hizmetinde bir konuma itilme tehli
kesi baş gösterdi. Aynı zamanda sanayi kapi talizmi dünyası da onların za
naat dünyasını işgal edip yerine fabrika sistemini geçirmeye hazırlıklıydı.
Bu önemli değişimler, derhal ele alınıp baş edilmesi gereken çeşitli temel
sorunları ortaya çıkardı. Fransa'nın değişmekte olan ekonomik ve toplumsal
yaşamında zanaatkar işçilerin yeri ne olacakh? Son derece rekabetçi bu piya
sa ekonomisinin acımasız etkilerini nasıl önleyebilirlerdi? Zanaatkarlar ola
rak, doğmakta olan bu sömürücü ve rekabetçi kapitalist ekonomiye bir alter
natif yaratabilirler miydi?
Bu yakıcı sorulara cevap vermeye çalışan bir yığın komünist ve sosyalist
kitap ve broşür basıldı. Ancak 1830 Devrimi'nden sonra, Fransız işçilerini
"üretici birliği" olarak bilinen ortakçı ya da kooperatİf üretim örgütlerinde
birleşmeye ikna etmek için, deneyim ve ihtiyaç, en az teori kadar önemli hale
gelmişti. Çok daha eski ve kökleri devrim öncesine uzanan corporation (şirket)
sözcüğünün yerine kullanılan association (birlik) sözcüğünün yaygınlığının
sebebi, büyük ölçüde Fouriercilerin yazıları, özellikle de Buchez'in 1 830 gü
zünde verdiği halka açık o ünlü derslerdi.
Fransız işçilerin tam olarak ne zaman üretici birlikleri oluşturmaya başla
dıkları konusunda tarihçiler farklı kanaatiere sahiptir. Bemard Moss'a göre
"üretici birlikleri fikri, 1830 Devrimi'nin tetiklediği grev ve örgütlü protesto
dalgaları sırasında," daha kesin belirtmek gerekirse, 1833'te Fransa'nın şehir
lerini, özellikle de Paris'i etkisi alhna alan yaygın grevler sırasında ortaya
çıkmışh.3 William Sewell ise üretici birliklerinin tarihini, bir önceki yüzyılın
işçi yardımlaşma kurumlarına dayandırıyor ve bunların 1831'den sonra ye
niden canlandırıldıklarını iddia ediyor. Kesin olan nokta, 1833'te ekonomik
yükselişin ve buna paralel bir grev dalgasının Fransız i�çiler arasında güçlü
bir üretici birliği hareketi yarathğıdır. İş durdurın,ı eyll•ınleri sebebiyle boşta
kalan grevciler, ilk başta yalnızca belli bir gelir eldl' l'Lkbilnw k için kooperatİf
birlikler oluşturdular.
Bu yeni yapıların örgütsel sınırlarını forınüle edenler işçi-militanlardı.
1 833'te, bize ismi yalnızca Efrahem olarak ul,ı�,ın ıı ı ilit,ın bir kunduracı, "ül·1 Bemard H. Mass, 17ıe Origi11s of tlw frl'lldl /.a/ıı•r A ı,,.,."'''"'· 18. W-I<J I.J: Tlıc Socialism of
Skilled Warkers (Berkeley: University of Ca li forııi,ı l'n .,,, 1 '1/'ıı). L'
·,
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kenin [etat] işçilerini aralarında bir teşkilat [corps] oluşturup, yine o teşkilat
içerisinden, efendilerle yapılan müzakerelerde kendilerini temsil edecek bir
komisyon seçerek, bu müzakerelerde ücretleri teşkilahn üyelerinin tartışma
sonucunda belirledikleri tarifler [ücretleri belirten sözleşmeler] seviyesinde
sabitlemek için çabalamaya" çağınyordu.4 Burada etat ve corps sözcüklerinin
kullanılmış olması, eski deviriere dair kavramların işçilerin dil ve düşüncele
rine işlemiş olduğunu gösteriyor, fakat Efrahem'inki gibi bir üretici birliğinin
arkasındaki niyetin ne olduğu açıkhr: esas itibariyle bir sendika. Bu tür üretici
birlikleri kabul törenleri, çeşitli ritüeller, gizli işaretler ve ortak kutlamalar gi
bi öğeleri içerseler de bunlar sosyalizan yapılar oldukları söylenemez.
Aslında bu üretici birliklerinin temelinde grevler sırasında çıkarlarını ko
rumak isteyen işçilerin kurdukları basit sendikalar olduğu söylenebilir. İşçi
ler, grevi sürdürebilmek için karınlarını doyurmak ve ailelerinin ihtiyaçlarını
karşılamak zorundaydılar. Birer sendika veya karşılıklı yardımlaşma kurumu
olarak işlev gösteren üretici birlikleri, işçilerin hayatta kalabilmeleri için bu
tür gereksinimleri karşılamak üzere bir dereceye kadar erzak stoklamayı ba
şarabildi. Ancak grevler yoğunlaştıkça işçiler, kurdukları üretici birliklerinin
işlev alanlarını daha da genişlettiler. Fransa'nın çeşitli şehirlerinde grev ya
pan kunduracılar, terziler ve marangozlar, grev sırasında ve mallarını satın
alan efendiler ya da tüccarlar makul bir fiyat tarifesini kabul edene dek kendi
kendilerini desteklemek için iş görebilecekleri üretici birlikleri veya koopera
tif atölyeleri ortaya çıkardılar. Bu üretici kooperatifierin çoğu pek uzun ömür
lü olmadı. Sewell şunları yazıyor:
[bu kooperatifler] grevden sonra da devam etmek üzere kurgulanmamışlardı.
En başarılı ve tutkulu olanları bile (örneğin ( 1833] Ekim ve Kasım aylarındaki
uzun grev sırasında Parisli terziler tarafından oluşturulmuş olan ve kurucula
rının terziler toncasının kalıcı bir parçası haline dönüştüğünü düşündükleri
"ulusal atölye"), tüm işçileri kapsayan birliğin [yani tek bir mesleğin sendika
sının] alt birimi olarak görülüyordu.'

Aslında bir sendika prototipi olmanın biraz daha ötesine geçebiimiş olan
bu sınırlı üretici birliği türü, grev koşulları altında belirgin bir şekilde dönü
şüm geçirerek kolektivist bir üreticiler birliği halini aldı. Grevler veya bu tür

' Akt. William H. Sewell, Jr., Work and Rcııolııtiorı in Francc: 71ıe Larıguage of Labor from tlıe
Old Regime to 1848 (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), s. 210.
' A.g.e.
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üretici birlikleri yoluyla işçilerin sıkınhlarının dile getirilmesine cevaben, hü
kümet 1834'te bir Üretici Birlikleri Kanunu çıkararak -en zararsız türleri ha
riç- tüm üretici birliklerini yasakladı. 1830'ların geri kalanı ve 1840'lar bo
yunca, yalnızca grevler sırasında ve pratik amaçlarla kurulmuş olan üretici
kooperatifleri ve kolektivist üretici birlikleri, zanaatkar sosyalizmi ideolojisi
nin temel bir bileşeni haline geldi. Bu ideoloji, kooperatİf üretim ve paylaşım
ilkesi etrafında şekillenen, ekonomisi üretici birlikleri üzerine bina edilmiş
sosyalist bir toplumu hedefliyordu.
Ayrıca bu tür üretici birliklerinin konfedere bir sisternde lıer rnes:ek kolu
ile kardeşlik ağı içerisinde olması öngörülüyordu. Her Meslek Kolundan Emekçi

lerin Üretici Birlikleri Üzerine başlıklı bir broşürii kalerne alan kunduracı Efra
hern, tek bir devletin işçilerini konu almanın ötesine geçer ve işçi sınıfının bir
bütün olarak kardeşçe dayanışrnası fikrini vurgular. Daha geniş üretici birlik
leri oluşturulrnazsa, var olan loncaların tek tek "dağılıp yok olacakları . . .
kendilerini tecridin bireyciliği ve egoizrni içerisinde rnahvedecekleri" uyarı
sında bulunur. Dikkate değer fikirlere sahip bu işçi, üretici birliklerinin, her
meslek kolundan delegeler seçerek koordinasyondan sorumlu bir "merkez
komite" oluşturmasını savunur. Grev yapıldığında da bu merkez komite ge
rekli kaynakları toplayacak ve işçiler arasında bölüştürecektir.�>
Efrahem bu karşılıklı kardeşçe dayanışmayı önerebildiğine göre, pratik
olarak gerekli yapının var olduğunu söyleyebiliriz. Bu öneri, Parisli devrimci
işçilerin çoğunun sanayi kapitalizmine alternatif olarak gördükleri bir yapıya,
kolektivist üretici birliklerinin finansmanını ve bunların kazanırnlarının ola
bildiğince eşitlikçi biçimde bölüşümünü koordine edecek, her meslekten se
çilmiş işçilerin oluşturduğu bir merkezi komite fikrine işaret ediyordu. İşçiler,
takip eden yıllarda bu zanaatkar sosyalizmin farklı farklı yanlarını tartışmaya
açhlar. Bu tür kolektivist kooperatifler ağında kazanımlar tek bir üretici birli
ği içerisindeki işçiler arasında mı paylaştırılacaktı, yoksa işçi sınıfının tüm
üyeleri arasında mı? Bu paylaşım, yapılan iş (sosyalizm) temel alınarak mı
gerçekleştirilecekti, yoksa işçinin ve ailesinin ihtiyaçları mı (komünizm) göz
önüne alınacakh? Üretici kooperatifleri başlangıç kredisi için devlete mi, üye
lerinin yapacağı katkılara mı bel bağlayacakh? Üretici birliklerinin arasındaki
bağ -geçici veya kalıcı olarak- devlet tarafından mı denetlenecekti (sonraki
dönemlerin sosyalist hareketlerinin "işçi devleti" adını vereceği sistem), yok" Akt. a.g.e.,

s.
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sa atölyelerin gönderecekleri temsilcilerden oluşan konfedere bir delegeler
konseyi tarafından mı?
Parisli işçiler, 1840'larda bu üretici birliği temelindeki sosyalizm formları
na ek olarak, Proudhon'un son derece bireyci, diğer bir tabide "anarşizan"
planıyla da tanışhlar. Bu fikir, daha önce de gördüğümüz gibi, özel mülkiyeti
ve üreticilerle tüketidierin sözleşmeler yoluyla ilişki kurmalarını temel alı
yordu. Her türlü kolektivizmin azılı düşmanı olan Proudhon, 1848 ve sonra
sında yükselen üretici birliği dalgasının akabinde, 1851 yılında, büyük ölçekli
işletmeler için bir tür üretici birliğinin kaçınılmaz olduğunu kabul etmek zo
runda kaldı:
Aslında üretici birlikleri, insanların ekonomik d ünyasında önemli bir işievin
sahibidir. İ şçilerin üretici birlikleri yakın gelecekte önemli bir rol oynayacaktır
ve hem ücret sistemine yönelik bir protesto olarak, hem de karşılıklılığın bir te
yidi olarak umut vaat etmektedir. Bu durum özellikle, muazzam bir ortaklaşa
işlerliğin yanı sıra kesin bir işlev böl üşümü gerektiren büyük iş kollarının ida
resi konusunda, bazı büyük çaplı girişimlerin yerine getirilmesinde söz konu
sudur. Üretici birlikleri süreci, ya da daha iyisi katılım süreci işletilirse emekçi
sınıf için çok sayıda okul ortaya çıkmış olacaktır. Bu tür girişimlerin arasında,
diğerlerinin yanı sıra, demiryolları da yer alır.7

Proudhon'a göre bu büyük çaplı üretici birliklerinin sahibi, içerisinde çalışan
işçiler olacaktı ve üretici birliklerinin bileşenleri etik ya da kardeşlik bağların
dan ziyade sözleşmeler yoluyla birbirine bağlı olacaktı.
1848'e gelindiğinde tüm bu üretici birlikleri -ister sendika veya koopera
tifler olsun, ister sosyalist ya da komünist üretici birlikleri ve bunların oluş
turdukları konfederasyonlar olsun- çeşitlilik gösteren, fakat sıkı sıkıya be
nimsenen zanaatkar sosyalizmi ideolojisinin bir parçası haline geldiler. "De
mokratik ve sosyal cumhuriyetin" ekonomik altyapısını oluşturmayı hedefli
yorlardı. Paris'in en devrimci militanları, "çalışmanın örgütlenmesi" temeli
ne, yani özünde sosyalist ya da komünist karakter taşıyan üretici birlikleri
fikrine dayanan bir cumhuriyet anlayışı geliştirdiler. Daha basit bir toplum
sallığa sahip olan işçiler ise, yardırnlaşma demeklerinden basit üretici birlik
lerine veya meslek birliklerinin oluşturdukları konfederasyonlara kadar yayı-

7

Pierre-Joseph Proudhon,

Genemi Idea of the Revolution in tlıc Nineteentlı Century, çev.

John Beverley Robi nson (1923; Londra: Pluto Press, 1989), s. 98.
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lan çeşitli birlikler tarafından idare edilecek bir cumhuriyet fikrini benimsedi
ler.
1830'larda ve 1840'larda işçi sınıfının taleplerini dile getirenler genelde
bilgi düzeyi daha yüksek olan militanlardı. Bu fikirlerin pek çoğunu sentez
leyen ve G.D.H. Cole'un tabiriyle "Parisli işçilerin büyük çoğunluğunun or
tak çığlığı"8 haline gelen eser, Louis Blanc'ın Çalışmanın Örgütlenmesi adlı ese
ri oldu. Böylece, "işin" birlikler etrafında "örgütlenmesi" fikri neredeyse yarı
mitik boyutlara ulaşh ve Droits de l'Homnıe gibi topluluklar bile, asli görevi iş
çilere kendi yönetecekleri kooperatİf birliklerini oluşturmak için gerekli araç
ları teslim etmek olan bir cumhuriyet talep etmeye başladı.
1848 kışına gelindiğinde, Fransa'nın toplumsal kazanı devrim ateşiyle
kaynamaya başlamışh. O yılın ocak ayında Alexis de Tocqueville, Temsilciler
Meclisi'ndeki meslektaşlarını, korktukları devrimin ufukta göründüğü konu
sunda uyarıyordu:
Şu anda sessiz görünen işçi sınıfının yüreğinde neyin yattığını görün . . . Yürek
lerinde yalnızca kanunları, hükümeti, hatta yönetim şeklini değil, toplumun
kendisini de değiştirecek ve bugün üzerinde durduğu temeli toplumun altın
dan çekip alacak fikirler ve görüşler beslediklerini görmüyor musunuz? Her
gün kendi kendilerine neler söylediklerini duymuyor musunuz? Kendilerinden
yukarıda yer alan herkesin, onları yönetmekten aciz olduğuna, onları yönet
meye layık olmadığına; dünyada paylaşımın adil olmadığına; mülkiyetİn adil
olmayan bir temel üzerinde yükseldiğine dair fikirleri durmaksızın tekrarladık

larını duymuyor musunuz? Ve bu tür fikirler bir kez kök salınca, neredeyse
uluslararası bir yaygınlığa kavuşunca, kitlelere mal olunca, er ya da geç arkala
rından en zorlu devrimleri getireceklerini fark etmiyor musunuz?"

Tocqueville, Fransa'nın hem toplumsal hem de siyasi bir devrimle karşı kar
şıya olduğunu söylerken yanılmıyordu. 1830 ayaklanmasındaki zaferleri bir
grup meşruti monarşist ve liberal tarafından ellerinden alınmış olan Fransız
işçiler, barikatlar kurup kan dökmeye sırf hükümetin değişmesi için yönel
memişlerdi. 1830'u bizzat yaşamış olanların çoğu, en azından, 1791 tarihli Le
Chapelier kanunu ve 1834 Birlikler Kanunu tarafından yasaklanmış olan bir
lik kurma haklarının geri verilmesini talep ediyordu. Bu talepler, burjuvaziH

G.D.H. Cole, A History of Socialist T1ıouglıt, c. 1: T7ıe Forerunners, 1789-1 850 (Londra:

Macmill an, 1962), s. 168.
9

Alexis de Tocqueville, The Reco/lections of Alexis de Tocquevi/le, çev. Alexander Tcixeira

de Mattos (New York: Macmillan, 1896),
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nin aklında mülkiyete ve servete yönelik toptan bir toplumsal devrim tehdidi
olarak canlanmış olmalıydı. Dahası, işçiler arhk militanlarm işçi kafelerinde
yaydıkları fikirleri daha dikkatli dinliyor ve bir yandan da Blanc'm, Ca
bet'nin, Proudhon'un ve daha az bilinen sosyalistlerin kitaplarını okuyarak
bu fikirleri derinlemesine tartışıyorlardı. Tocgueville'in, Paris'in 1848 Devrimi
ile çalkalanmadan yaklaşık bir ay önce Meclis'in dikkatini çekmeye çalıştığı
şey de bu tartışmalardı.

Devrimin Başlangıcı
Parisli işçiler arasmda toplumsal değişime dair yapılan tartışmalar ne kadar
yoğun olsa da, sosyalizan fikirlerin tek başına Paris'i isyana sürüklemeye
yetmesi pek mümkün değildi. 1848'in Şubat ayında başkent halkını yeni bir
devrimci ayaklanmaya iten şey, iki yıl önce başlamış ve fazla uzamış olan
ekonomik krizdi. 1846 ve 1848 yılları arasında ciddi boyutlara ulaşan kriz,
hem işçi sınıfının hem de orta sınıfların, bilhassa da şehirlerdeki kitlesel hare
ketlerin önemli bir kısmını oluşturan küçük dükkan sahiplerinin refahını zora
sokmuştu. Buhran, ancicn rt'gimc sırasında da çok görülen türden tarımsal kıt
lıklarta başlamıştı. 1845'te patates hasadının yapılamaması, 1846'da da buğ
day hasadının oldukça kötü geçmesi, yiyecek ve vergi isyanlarına yol açmıştı.
Kısa zamanda da ticaret, finans ve sanayi alanlarına yayılarak, Fransız top
lumunun genelde ılımlı tutuma sahip kesimlerinde ciddi toplumsal istikrar
sızlığa yol açmıştı. İşçi sınıfı içerisinde işsizlik çok artmış, bu da küçük burju
vaların refahını ciddi ölçüde etkilemişti. Mark Traugott'un da belirttiği gibi:
Fransa'nın geneline kıyasla kriz Paris'te daha etkili olmuştu . Başkentteki yıllık
iflas sayısı 1 845 yılında 691'ken, 1 846'da 931'e ve 1847'de 1 139'a yükselmişti.
Bu iflasların oldukça büyük bir kısmı küçük işletmelerde gerçekleşmişti.10

işsiz kalan zanaatkarlar ve yoksulların durumu çok kötüleşmişti. Bu du
rumun yansımasını Paris'te küçük çaplı hırsızlık oranının "yüzde altmıştan
fazla artması ve yakalanan dilenci sayısının neredeyse üç kat artması" vaka
sında görebiliriz.11 1846-47 kışında, başkentte yaşayan bir milyon insanın yak
laşık üçte biri, geçinebilmek için bir şekilde yardıma muhtaç duruma düş
müş, anne ve babaları tarafından terk edilen çocukların sayısında patlama
10 Mark Traugott, Arınics of tlıc Poor: Detcrminmıts of Workiııg-Ciass Participation i11 tlıe Pa
risimı Insıırrection oflımc 1848 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985), s. 1 1 .
11
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yaşanmıştı. Orduya kahlmak için başvurup da, yeterli beslenmemiş olduğu
ve askerliğe elverişli fiziğe sahip olmadığı için reddedilenlerin sayısı da kat
lanmışh. Hükümet ise insanların çektiği yoklukları hafifletmek için pek bir
şey yapmıyordu; sonuç olarak 1847'nin sonunda kriz dindiğinde arkasında
binlerce dilenci bırakınakla kalmamış, sıradan Parisliler arasında rejime yöne
lik derin bir güvensizlik oluşturmuştu.
Bu memnuniyetsizliklere bir de Temmuz Monarşisi'nin kısıtlayıcı siyaseti
eklendi. Aslında hükümetin Meclis'te yüz yüze olduğu en zorlayıcı mesele,
seçmen tabanının genişletilmesi talebiydi. Meşru veliahh destekleyen ve Lo
uis-Philippe'i bir gasıp olarak gören vekiller, kralın rejimini küçük düşürmek
ve halkın desteğini kazanmak için herkese oy verilmesini talep ediyordu. Sa
yıları, seçim yasasındaki kısıtlamalar sebebiyle, çok az olan radikal cumhuri
yetçi vekiller hariç, kimse bu kindar talebi ciddiye almadı. Fakat sayısal ola
rak üstünlüğü elde tutan Orleansçı merkez -Kral Louis-Philippe'e sadık olan,
fakat vekili Guizot'ya karşı çıkan Odilon Barrat gibilerinin oluşturduğu "ha
nedan muhalefeti"- zenginlerin yanı sıra eğitimli ve kabiliyetli erkekleri de
kapsayacak şekilde seçme hakkının genişletitmesini savunuyor, bu şekilde
nüfusun siyaseten güvenilir kesimlerini kapsayan bir değişiklik amaçlıyordu.
Sonunda, 1847'nin Mart ayında, Thiers'in yetiştirmesi olan rneşruti rnonarşist
Prosper Duvergier de Hauranne, seçmen listelerine 200.000 "kabiliyetli
adam" eklenmesini sağlayacak bir reform önerisini meclise sundu. Bu teklif o
kadar olumlu karşılandı ki, hanedan muhalefetinin lideri Barrat ve başka bir
çok temsilcinin coşkulu desteğini kazandı.
Bu taleplerin hızla artmasının sebebi, sekiz yıldır Louis-Philippe hüküme
tine liderlik eden, inatçı gericiliğiyle nam salan ve halkın itimadını yitiren,
muhafazakar Kalvinist başbakan François Guizot'ydu. Başbakan, seçmen ya
saları konusundaki tüm değişiklik taleplerine akılsızca göz yurndu, böylece
de zamanla neredeyse meclisin tamarnını karşısına aldı. Sonuç olarak, muha
lif vekiller ve onların parlamento dışındaki destekçiteri ortak bir amaç etra
fında birleştiler ve Guizot'yu gürevinden alıp seçme hakkının genişletilrnesini
talep etmeye karar verdiler.
Seçim reformu taraftarları, halkın desteğini kazanmak amacıyla, önerile
rini halka götürmeye kararlıydılar. Ancak, yetkililerin izni olmaksızın siyasi
toplanhlar düzenlenernediğinden kanunun etrafından dolaşmaya yönelik bir
strateji geliştirdiler. 1847'nin Haziran ayından başlayarak, görünüşte siyasetle
ilgisi olmayan, kardeşçe kutlamalar niteliği taşıyan bir dizi şenlik düzenledi-

Şubat 1848 Devrimi 1 lll

ler. Ancak bu şenliklerde birbiriyle kadeh tokuşturan katılımcılar, hükümetin
oy hakkı ve diğer meselelerdeki tutumu konusundaki memnuniyetsizlikleri
ni, hatta ağır eleştirilerini rahatlıkla dile getirebiliyorlardı. Fransa'da, 1847'nin
ikinci yarısında bu tür en az elli şenlik düzenlendi ve halkın sınırlı bir seçmen
yasası reformuna desteği arthrıldı. Bu şenliklere genelde orta sınıfın üyeleri
katılıyordu -altı franklık giriş ücreti yoksulların kahlımını engelliyordu- fa
kat ekonomik krizin harap ettiği öfke dolu ve çaresiz işçiler, buralarda konu
şulanları, kafelerdeki konuşmalar ve gazeteler yoluyla yakından takip ettiler.
Hükümet, şenliklerin yol açtığı büyük etkiye rağmen reform taleplerini
kararlı bir şekilde reddetmeye devam etti. Kralın parlamentoda yaptığı gele
neksel konuşmaların metnini düzenleyen Guizot, yangına körükle gidercesi
ne, Louis-Philippe'in aslında zararsız olan 28 Aralık 1847 tarihli Meclis ko
nuşması metnine şu kışkırtıcı pasajı ekledi:
Kör ve düşm<ınca tutku l<ırın y<ır<ıttığı t<ıhrik ortamında bana hayat veren ve
beni ayakta tutan fikir, tüm bu engelleri aşmamızın ve sevgili ülkemizin tüm
ahlaki ve m<:Kidi ihtiyaçlarını karşılamamızın tek doğru aracı olan meşruti mo
narşi içerisinde, devletin büyük güçlerinin bu ittifakı içerisinde yaşıyor oluşu
muzdur".

Guizot aynı mesajı -hükümetin hiçbir reforma müsaade etmeyeceği me
sajını- muhalefet milletvekilierini açıkça aşağılamadan da verebilirdi. Ancak
bir "tahrik" sonucunda ortaya çıkan "kör ve düşmanca tutkulara" değinmesi
hem muhaliflere hakaret niteliğindeydi hem de tümden gereksizdi. Ne meşru
veliaht yanlıları ne liberaller ne de hanedan muhalefeti -söz konusu "tutkula
rın" sahipleri olarak gösterilenlerin tümü- meşruti monarşiye karşı değildi;
üstelik, mesele buysa, Louis-Philippe'i tahtından etmeyi de planlamıyorlardı.
Thiers ve Barrat gibi vekiller, seçme hakkının genişletilmesini ne kadar istese
ler de, istikrarsızlıktan da korkuyor ve böyle bir durumun işçi sınıfına siyasi
arenaya çıkma şansını tanımasından endişe ediyorlardı. Aslında meclisin öf
kesinin hedefinde büyük oranda Guizot vardı, makul bir kral olarak gördük
leri Louis-Philippe değil.
ironik bir biçimde, tam da bu konuşmanın yapıldığı ay içerisinde, bir son
raki yılın 20 Şubat'ında Paris'te bir şenlik yapılması kararı verildi. Bu şenlik,
diğerlerinden biraz farklı olacaktı. Muhalif vekiller tarafından değil, Ulusal
12
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Muhafızlar'ın on ikinci lejyonu tarafından düzenleniyordu ve bu lejyonu, Sa
int-Victor ve Saint-Marcel adlı işçi sınıfı mahallelerini de kapsayan on ikinci
Paris arrondisement'inden alınan askerler oluşturuyordu. Şenliğin bu patla
maya hazır bölgede düzenlenecek olmasının yanı sıra, bir pazar günü, yani
işçilerin rahatlıkla kahlımda bulunabilecekleri bir tatil günü yapılması plan
lanmıştı. Giriş ücreti de, pek çok zanaatkarın karşılayabileceği bir meblağ
olan üç frank olarak belirlenmişti. Şenliğin Paris caddeleri boyunca sürecek
ağırbaşlı bir gösteri yürüyüşüyle başlaması planlaruyordu. Organizasyonu
yapanlar, neredeyse kışkırtıcı bir biçimde, olaylar sırasında güvenliği sağla
mak üzere silahsız fakat baştan aşağı üniformalı -çoğu muhtemelen alt-orta
sınıf mensupları veya esnaf olan- Ulusal Muhafıziarın görevlendirilmesine
karar vermişti.
Bu tehlikeli şenlik için izin başvurusu yapıldığında yetkililer, tabii ki, onay
vermeyi kesinlikle reddettiler. Şehirde zaten sorunun ve olası ayaklanmaların
işaretçisi olan "açlık gösterileri" yoksullar tarafından düzenleniyordu. İzin
alarnamalarma rağmen, şenliğin planlayıaları illegal de olsa etkinliklerini
gerçekleştirecek şekilde yollarına devam etiler. İşçi mahallelerinden birinde
düzenlenecek bir şenlik fikrinden rahatsız olan sadece merkezi idare değildi,
şenlikte radikal fikirlerin ortaya atılacağından endişe eden muhalif vekiller de
devreye girerek on ikinci arrondisement yetkilileriyle görüşüp onları yeni bir
organizasyon komitesi tertip etmeye ikna ettiler.
Yeni komite, hem muhalifleri hem de hükümeti rahatlatacak bir şekilde
daha fazla sayıda seçkin üyeye sahipti ve gösterinin rotasını orta sınıf
Champs-Elysees bölgesine kaydırmayı başardı. Ayrıca katılım ücreti de üç
franktan altı franka çıkarıldı, etkinliğin günü de 22 Şubat Salı olarak belirlen
di. Hem ücretin yükseltilmesi hem de şenliğin bir iş gününe kaydınlması so
nucunda katılımın az olması bekleniyordu. Şenliğin başında da bir hükümet
yetkilisi çıkarak kahlımcılara yasadışı bir etkinlikte bulunduklarını hatırlata
caktı. Plandaki bu büyük değişikliklere rağmen, hükümet tehlikenin geçmiş
olduğuna ikna olmayarak Paris garnizonuna 50.000 takviye asker yerleştirdi.
Şenlik, muhalif vekillerin istediği gibi sade ve gündelik bir protesto olarak
ilan edilmiş olsaydı, tüm bu saçmalıklar başanya ulaşacakh. Ancak, çok sayı
da okuyucuya sahip Le Republican gazetesinin ılımlı ancak değişken tabiata
sahip cumhuriyetçi editörü Arınand Marrast, gazetesinin 21 Şubat sayısında
ertesi günkü etkinliklerin ayrınhlarını neredeyse gerçek bir savaş planı ya
yımlar gibi haber yapmayı seçti. Le National'i okuyanların gözünde bu plan,

Şubat 1848 Devrimi 1 1 13

ılımlı bir protesto çağrısı gibi değil, bir eylem günü için emir listesi gibi can
lanmış olmalıydı. Marrast, muazzam bir titizlikle gösterinin tüm ayrınhlarıru
(toplanma noktasını [Place de la Madeleine], Champs-Elysees'ye yürünürken
geçilecek güzergahı, kortej düzenini, hatta Ulusal Muhafız birliklerinin dura
cakları noktaları) tek tek belirtmişti. Plan yalnızca Marrast'ın gazetesinin yanı
sıra, en radikal cumhuriyetçi yayın organı olan La Reforme tarafından, hatta
Fourierci La Democratie pacifique tarafından da yayınlandı.
Marrast neredeyse tamamen kendi inisiyatifi ve cumhuriyetçi gazeteci ar
kadaşlarının desteğiyle hareket etmişti, ancak muhalefet vekilierine danış
mamıştı. Tocqueville'e göre şenlik programı,
kendilerini hala ortaya çıkardıkları harekete hakim zanneden parlamento üye
lerinin katılımı veya bilgisi olmaksızın kararlaştırıldı, hazırlandı ve yayımlandı.
Programı, bir gece yarısı bir araya gelen gazeteci ve radikaller alelacele hazırla
dı, hanedan muhalefeti de tüm bunlardan halkla aynı anda, sabah gazetelerini
okurken haberdar oldu . . . Programa herkes kadar karşı olan M . Odilon Barrot,
o güne kadar kendisiyle beraber hareket eder gibi görünen insanlara karşı çık
maktan çekindiği için programı reddettiğini açıklamaya cesaret edemedi.�'

Artık ateş hacayı sarrnışh. Marrast'ın savaş planı, kasten veya değil, olayı
yerel bir protesto olmaktan çıkarıp rejimle bir hesaplaşmaya, hatta hüküme
tin meşruiyetini sorgulamaya yönelik bir eyleme dönüştürdü. Hükümet cep
hesinde bu, bir tür ültimatom gibi algılanmış olmalıdır. Şenlik komitesi tüm
bunlara ek olarak, hükümetin kendi kontrolünde varsaydığı bir kuvvet olan
Ulusal Muhafızları göreve çağırarak devletin kolluk kuvvetleri üzerindeki
denetimini yok saymıştı.
Hükümet, aynı sertlikte -ve olağan aptallığıyla- tepki verdi. 21 Şubat Pa
zartesi günü, öğleden sonra, Paris'teki tüm toplanh faaliyetleri iptal edilerek
şenlik yasaklanmış oldu. Başkentin polis müdürü, ertesi gün eğer planlandığı
gibi bir gösteri gerçekleşirse, bunun illegal bir hükümet oluşturmak için yapı
lan bir eylem olacağını, bu durumda da kuşatma yoluna gidileceğini beyan
etti. O günün akşamı, cesareti kırılmış muhalif vekiller, korku içerisinde Bar
rat'nun evinde toplandılar ve oybirliğiyle yasak kararına uyup gösteriyi iptal
etme kararı aldılar.
Ancak ertesi güne dair planları yönetme yetkisi artık ellerinde değildi;
derhal ve utanç verici bir biçimde teslim olmaları, başkalarının yanı sıra, şen-

1 1 Tocqueville, Recollectimıs, s. 30-1 .
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liğe hazırlanmış ve sonuçları ne olursa olsun gösteriye kahlma niyetinde olan
pek çok öğrenciyi derin hayal kırıklığına uğrath. Guizut'yu koltuğundan et
menin yanında rnonarşiyi de devirrneyi hedefleyen çok sayıda cumhuriyetçi
ve sosyalist eğilimli grup da aynı duygular içerisindeydi. Sosyalist Marc Ca
ussidü�re o akşamı şöyle habrlıyor:
Ayaklanma komiteleri genellikle gizli cemaatler içerisinde veya cumhuriyetçi
gazetelerin ofislerinde toplanıyordu. Oralarda neler olup bittiğinden haberdar
değildik. Muhtemelen eyleme geçmekten ziyade gözlem yapmakla meşguldü
ler. Sözünü dinieyecek az sayıda kişiden başka bir şeyi olmayan komplocular,
ancak ve ancak genel olarak paylaşılan bir hissiyata veya önceden mevcut bir
coşkuya hitap edebilirse etkili olurlar.

Eylemcilerin bel bağladıkları rnağduriyet ve zarar görmüşlük hissi, aslında
sıradan insanlar arasında da vardı. Güneş batar batrnaz yüz insan, neler yapı
lacağını tarhşmak üzere La Reforme'un idari ofislerinde toplanrnışh ve Caus
sidiı�re'in belirttiği gibi her bir kişi,
tek başına, elleri cebinde Place de Madeleine'e gidip olayların akışını izlemeye
ve kamuoyunu kraliyete karşı döndürmeye niyetliydi. Sonrasında olaylar pat
lak verirse her bir üye, eylemi güçlü bir şekilde örgütleyebilmek ve cumhuri
yetçi bir karaktere büründürebilmek için derhal La Reforme ofisine dönecekti"

Hükümet, birtakım askeri önlemler almış olmasına rağmen, ilan ettiği ya
sak kararının olası sonuçlarını hesap edernernişti. Charles'tan on sekiz yıl ka
dar sonra, onunla aynı kayıtsızlığı taşıyan Louis-Philippe, Tuileries'nin pen
cerelerinden dışarıya, başkentin soğuk ve yağmurdan ısianmış sokaklarına
bakıyor ve lakayt bir biçimde, Parisiiierin asla kış aylarında devrime yelten
rnediklerini söyleyerek takvimden rnedet umuyordu.
22 Şubat'ta şenlik gerçekleşmedi. Çok sayıda işçi, çalışmayı bırakıp sokak
larda dolaşmaya başladı; bunlar zaman zaman küçük gruplar halinde topla
narak bir önceki haftanın olaylarını tartışıyorlardı. Bazı bölgelerde barikatlar
kurulmuştu, ancak bu çabalara herhangi bir cumhuriyetçi liderlik etmiyordu.
Hatta o güne şahitlik edenlerin anlatırnlarında en dikkat çekici ortak nokta
lardan birisi, radikaller arasında belirgin bir liderin yer alrnayışıydı. Blanqui,
hala B lois'de yarı yasaklı durumdaydı ve olayların uzağında kalmışh. Bazı

1'

Louis Marc Caussidiere, Memoires (Londra, 1848), 1848 in Fra!lce içinde, ed. Roger Pıi

ce, Documents of Revolution dizisi (Londra: Thames & Hudson; Ithaca, NY: Comeli Uni
versity Press, 1975), s. 54-5.
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rivayetlere göre, geceleyin gizli topluluklar bir araya gelmiş ve isyan planları
yapmıştı; ancak bunların polis ajanlarının iddia ettikleri kadar etkin oldukla
rına ya da olaylarda öncü rolü üstlendiklerine dair dişe dokunur kanıt bu
lunmamaktadır.
Sabah saatlerinde büyük bir öğrenci kalabalığı Place du Pantheon'da, şeh
rin sol yakasında toplarımıştı ve ünlü hocalarının -tarihçiler Jules Michelet ve
Edgar Quinet ile Polonyalı şair Adam Mickiewicz'in- ders vermesinin yasak
lanmasını protesto ediyorlardı. Bir süre sonra bu öğrenciler, Seine boyunca
işçi mahallelerinin içerisinden geçen yolu takip ederek, normalde Meclis'in
toplandığı Palais Bourbon'a doğru ilerlemeye başladılar. "Marseillaise" ve
"Mourir de la Patrie" (Dumas'nın ünlü bir oyunundan uyarlanmış bir Giron
dist şarkısı) söyleyerek ve "Kahrolsun Guizot", "Yaşasın reform" sloganları
atarak ilerleyen kitleye işçiler de katılarak Meclis'e doğru ilerleyen muazzam
bir kalabalık oluşturdular. Palais Bourbon'a vardıklarında küçük bir grup bi
nayı işgal etmeye teşebbüs etti, fakat bina o sabah boştu ve başarısız oldular.
Dışişleri bakanına ciddi bir saldırı teşebbüsü olduysa da, o da başarılı olama
dı.
Öğleden sonra, açıklanması güç bir şekilde, şehri aniden bir barikat kur
ma çılgınlığı sardı. Hükümet de olası bir ayaklanmayı baştan önlemek için
önemli noktalara ve binalara asker yerleştirmeye başladı. Palais Bourbon'da
bir grup atlı asker kılıçlarını çekerek topluluğa doğru harekete geçti, fakat
daha insanların yanına varmadan birden durdular ve muhtemelen amirleri
nin emriyle, halkın çılgınca bağırışları eşliğinde, kılıçlarını kınlarına soktular.
Bu olaya bakıp kralın düşüşünün alarnetinin onun en güvenilir birlikleri tara
fından ortaya konulduğunu görmek için çok yetenekli bir gözlemci olmaya
gerek yoktu. Askerler sonunda bir barikatı ele geçirmeyi başarsalar da, karan
lık çökerken çatışmalar dinmiş gibi görünüyordu ve şehri denetiminde tuttu
ğundan oldukça emin olan hükümet, askerlere kışlaya çekilme emri verdi.
Louis-Philippe, Parisiiierin kış aylarında ne yaptığı hakkında düşünedursun,
neredeyse yirmi yıllık kötü yönetimin ve demagojinin ardından iyice nefret
edilir hale gelmiş olan rejimi bir ayaklanmayla burun buruna gelmişti (bu
ayaklanma, Avrupa'nın her yerinde müesses nizarnı sarsacak bir etki yarata
caktır).
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Şubat Bari katlan
Salı günü herhangi bir şenlik ya da büyük çaplı bir gösteri gerçekleşmemiş
olduğundan, bir sonraki gün, yani 23 Şubat Çarşamba günü Paris sokaklarına
hala derin bir beklenti duygusu hakirndi. Dükkanlar kapalı, kepenkler inikti;
sokaklar boştu ve Cornedie-Français kapılarını sürgülernişti, ki bu, olay çıka
cağının kesin göstergelerinden biriydi. La Reforme'daki gazeteciler "elleri cep
lerinde" beklerneye devarn ediyor, yani katılımadan ziyade gözlernci sıfatıy
la şehir genelinde dolaşmaya devarn ediyorlardı. Sağcı kulüpler, başladı baş
layacak katharnlara ve "komünist" rnüdahalelere (üst sınıflar arasında bu
"kızıl hayalet" gitgide daha yaygın bir korku öğesi haline geliyordu) dair
korkularla doluydu. Genelde ise, tüm milletvekilleri ya evlerinde ya da asker
ler ve toplarla korunan Palais Bourbon'da kendilerini güvence altına almayı
tercih etmişlerdi.
Ancak barikat sayısı gitgide artıyordu. Toplarnda lSOO'den fazla barikat
kurulmuştu, bulvar ve meydanlardaki barikatlardan bazıları inanılmaz yük
sekiikiere erişrnişti. Priscilla Robertson'un bu geleneksel barikatiara dair anla
tımının tarnarnır.ı alıntılamazsak eksik olur diye düşünüyoruz:
Coşkulu Parisliler, 1 588'den beri (Guise Dükü'ne karşı kurulanlardan beri) ba
rikat kurma yolunu seçiyorlardı ve artık yöntemlerini geliştirmiş, oldukça ağır
kaldırım taşlarını yerinden sökmek için levye kullanır olmuşlardı. Kibarca arn
nibüsleri durdurdular, atları çözüp yolcuları tahliye ettiler ve araçları devirip,
ağırlaşsın diye içine ve üzerine taş yığdılar. Evierden demir parmaklıkları sö
küp bulvarlardaki dört bin ağacı kestiler, bir o kadar da lamba direğini söktü
ler. Bu işlerin sonrasında caddeler bir fırtına felaketinden çıkmış gibi görünü
yordu. Barikatlar arasındaki devasa ateşlerin arasında çömelmiş adamlar [tü
feklerde kullanılmak üzere) kurşun döküyorlardı. Tüm şehirde evler alt üst
edilerek silah aranınıştı ve bir kapının üzerine tebeşirle yazılmış "Silahlar Tes
lim Edilmiştir" yazısının altına " Memnuniyetle" yazısının iliştirildiği görülebi
liyordu. Durmak bilmeyen siren seslerinin arasından sürekli Marseilles veya
Mourir pour la Patrie söylendiği duyulabiliyorduY

isyancıların koca bulvarları kapatmakta kullandıkları ve kaldırım taşı, taşıt,
mobilya, ağaç ile larnba direklerinden oluşan devasa yığınaklar, daha önceki
barikatların boyunu kat kat aşrnıştı. Dönernin litograflannın resimlerinde ba
rikatlar, birkaç katlı binalar kadar yüksek, tepesine üç renkli bayrak dikilmiş
ıs

Priscilla Robertson. Rcvolutions of 1848: A Social History (Princeton, NJ.: Princeton Uni

versity Press, 1952), s. 35.
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v e tüfeklerini başlarının üzerine kaldırmış, sıkıca tutan yurttaşlarla dolu ola
rak görünüyorlar.
Sabah saatlerinde, başkentte huzursuzluk çıkabileceğini fark eden hükü
met, Place de la Concorde, Hôtel de Ville, Porte de Daint-Denis ve Porte Sa
int-Martin gibi stratejik (ve her kargaşa sırasında olayların patlak verdiği)
noktaların askerler tarafından turulmasını sağladı. Şehrin çeşitli bölgelerine
tellallar çıkarhlarak Ulusal Muhafızlar silah başına çağrıldı. Bu noktada Ulu
sal Muhafızlar, hükümetin güvenebileceğini düşündüğü bir kuvvetti, zira
Temmuz Monarşisi'ni korumak ve müdafaa etmek üzere yeniden yapılandı
rılmıştı. John Plamenatz'ın ifadesiyle Muhafızlar, "burjuva nüfuzunu koru
mak ve burjuvaziyi müdafaa etmek için seçilmiş ve özellikle yarahlmış" bir
araçtı.16 Miktarı ne kadar az olursa olsun emlak vergisi ödeyen yirmi ve alt
mış yaş arasındaki her vatandaş bu efsanevi milis grubuna kaydolmak zo
rundaydı. Bir Muhafız kendi üniformasım sahn almak, süvarİ olmak istiyorsa
da kendi atını almak zorundaydı ve bu tür masrafların karşılanması zor ol
duğundan Muhafıziarın çoğu burjuva kökenliydi. Muhafız olmanın ortaya
çıkardığı masraflara rağmen, Muhafızlar arasında kayda değer sayıda
dükkan sahibi, meslek erbabı ve diğer alt-orta sınıf üyeleri yer alıyordu.
Ancak, 200 frank vergi ödeme şarhnı taşımadıklarından Muhafıziarın ço
ğu oy verme hakkına sahip değildi ve kendilerine bu hakkı vermeyen mo
narşiyi savunmaları bekleniyordu. Oysa meclisteki muhaliflerin seçim refor
mu önerisi, hali vakti yerinde üyelerin oluşturdukları elit birlikler hariç, Mu
hafızların durumunu düzeltecek bir öneriydi. Dolayısıyla, bir isyan çıktığın
da kargaşayı bu birliklerin bashracağına güvenmek pek de akıl karı değildi.
23 Şubat'ta Muhafızları silah başına çağıran emirler duyumlduğunda da an

cak birkaç birlik emre uydu. Üyeleri görece varlıklı olan Süvarİ Alayı ve on
iki piyade birliğinden yalnızca üçü emre uyarken, hükümetin kendilerine
verdiği emre son derece karşı olan diğer birlikler kendi aralarında toplanma
ya başladılar.
Bu sırada Meclis'te hanedan muhalefeti, muhafazakar çoğunluğun yuha
lamaları arasında, Guizot'nun istifasını ve ılımlı seçim reformunun yasalaş
masını talep ediyordu. Louis-Philippe de bu noktada, hanedanın sürmesini
istiyorsa eğer, "Kahrolsun Guizot" çığlığına kulak vermesi gerektiğini fark et1"

John Plamenatz, The Rt'lıolılfionary Mavement

Green, 1952), s. 64.
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ti. Çarşamba günü öğleden sonra, yanaklarından gözyaşları süzülen hüküm
dar, Guizot'ya görevden aziedildiğini bildirdi. Baskılar karşısında verilen bu
taviz, ayaklanmanın ordu tarafından kolayca basbrılabileceği şeklinde yanlış
bir kanaate sahip olan muhafazakar vekilieri çileden çıkardı.
Guizot'nun istifaya zorlandığı haberi, liberal liderler arasında büyük bir
memnuniyetle karşılandı. Bu liderler, artık son kararıyla orta sınıfların talep
lerini de yerine getirmiş ve onları isyanolara destek vermekten bir aşama da
ha alıkoymuş olan kralla ve monarşiyle yaşamaya razıydılar. Aynı haberler,
işçi sınıfı arasında coşkuyla karşılandı, nefret ettikleri adamın görevden alın
masının coşkusunu taşıyan kalabalıklar sokaklara döküldü. Paris bir anlam
da bir fraternite (kardeşlik) ruhuyla dolmuştu; bir yandan çeşitli sınıflardan
insanlar sokaklarda birbirini kucaklarken, bir yandan da Ulusal Muhafızlar
halkla kaynaşıyordu. Ülkenin üzerine yeni bir güneş doğuyor gibiydi. Pek
çok insan, kral hala tahtta olsa da, uzun süredir bekledikleri cumhuriyetin
çok uzakta olmadığı fikrine kapıldılar; hatta Guizot görevinden alındığına
göre "demokratik ve sosyal cumhuriyetin" de gerçekleşebileceğini düşündü
ler.
Ancak bu coşkulu atmosfer uzun sürmedi. Titiz bir görgü tanığı olan
Agoult Kontesi'nin ifadesine göre, sabah saat dokuz buçuk civarında coşkulu
"bir kortej, ellerinde meşaleler ve kızıl bayrakla Montmartre Caddesi üzerin
de göründüler."17 Bir işçi sınıfı korteji olduğu neredeyse kesin olan bu grup,
kendilerine eşlik eden şen çocuklarla birlikte, bir alt tabaka mahallesi olan Sa
int-Antoine varoşundan gelmişti. Kısa süre içerisinde, çeşitli yönlerden gelen
halk toplulukları bu korteje kahldı. Bir araya gelen kalabalık, cumhuriyetçi

National'in binasının önünde durdu ve burada gazetenin editörü Arınand
Marrast tarafından karşılandı. Marrast, "cumhuriyetçi muhalefetin yergiterini
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ve öfkesini ateşli bir söylemle dile getiriyor"18 ama aynı zamanda da toplulu
ğun barışçıl tavrını övücü sözler ediyordu. Sonra daha da kalabalıklaşan
grup, Capuchins Bulvan üzerindeki Dışişleri Bakanlığı'na varana dek yoluna
devam etti. Burada ordunun on dördüncü alayından 200 kadar askerin oluş
turduğu bir muhafız grubuyla karşılaşhlar.
Birliğin komutanı olan Yarbay Courant'ın, bu kadar büyük bir kalabalık
karşısında panikleyerek askerlerine ateşe hazır biçimde kalabalığın etrafını
sarma emri vermesi, şenlikli bir şekilde buraya kadar gelmiş insanları şaşkına
çevirdi. Daha da kötüsü, sıkişan insanların birbirini itmesi sonucunda kalaba
lık iyice askerlere doğru yaklaşınca, süngü takma emri verildi. İşte bu nokta
da birden, Guizot'nun görevden alınması talebini monarşinin feshi talebine
çeviren öngörülememiş bir olay yaşandı. Agoult Kontesi olanları şu şekilde
aktarıyor:
Bu emrin uygulanmasının yarathğı hareketliliğin orta yerinde bir silah patladı
ve bir asker vuruldu. Birdenbire, herhangi bir emir olmaksızın, herhangi bir
uyarı yapılmaksızın . . . kitlenin üzerine yaylım ateşi açıldı.

İlk silah ahşının kazayla mı yapıldığı yoksa iki taraftan birinin kasıtlı olarak
provokasyon amacıyla mı ateş açtığı kesin olmamakla beraber, olay kaza gibi
görünmektedir. Sebep ne olursa olsun, bu ateş askerlerin kendilerini saldırı
alhnda hissetmelerine yetmişti. Kimse ateş açılması için emir vermemişti.
Duman bulutu dağıldığında,
anlatılamaz derecede dehşetli bir manzara ortaya çıktı. Kaldırımların üzerinde
yüz adam yatıyordu; bazıları öl üydü, bazıları ölümcül yaralar almıştı. Büyük
bir kısmı izdiham sebebiyle ezilmiş, bir kısmı içgüdüsel olarak kaçarken yüzüs
tü yere kapaklanmıştı. Yollarda kan derecikleri oluşmuştu. Yaralıların inleme

leri, ölülerin ve ölmek üzere olanların arbedesinden kaçmaya çalışanların çı
kardıkları boğulur gibi sesler, bu katharnın masum m üsebbibi olan ve etrafını
korku dolu gözlerle izleyen askerin de y üreğini parçalıyordu.'"

Elli iki kişi öldü, yaralılar ise sayılınadı bile. Askerlerin halka ateş açhğı
haberi hızla her yere yayıldı. Suçlamaların hedefi hükümet ve -1830'da bir
halk ayaklanması sonucunda tahta çıkmış- kralın kendisi oldu. Dehşetle do
lan ve gözlerine inanamayan işçiler cesetleri bir araya topladılar, at arabaları
na yüklediler ve hükümetin gaddarlığının sonucunu halka göstermek için bu

" Lamartine,
19
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Stern, Histoire de la reı•olll lioll, s. 137-8.
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ceset taşıyan arabalan şehrin caddelerinde gezdirdiler. D' Agoult'nun aktar
dığına göre "bir işçi, çıplak kollarıyla" -aux bras nus- geminden tuttuğu be
yaz ah sürüyordu ve ata bağlı olan arabanın üzerinde
beş ceset korkunç bir simetri içerisinde yatıyordu. [Arabanın] mili üzerinde sa
bitlenmiş gözlerinden a teşler saçarak kollarını açmış soluk benizli bir halk ço
cuğu neredeyse hareketsiz duruyor, intikamın vücut bulmuş hali gibi görünü
yordu. Kırmızımsı bir a teş veren meşalesi, boynu ve ezilmiş göğsü kan içinde
genç bir kadının bedenini aydınlatıyordu. Zaman zaman, arabanın arkasında
duran başka bir işçi kaslı kollarıyla bu hareketsiz bedene sarılıp onu yerinden
kaldırıyordu. Kalabalıkların içerisinden geçtikleri sırada dışarıdakilere dönüp
" İ ntikam! intikam! İ nsanları katlediyorlar!" diye bağırıyor ve kalabalıktan "Si
lah başına! " cevabını alıyordu. Sonra ceset yine arabanın zeminine yatırılıyor,
sessizlik başlıyordu.ıo

Muhtemelen benzer sahneler şehrin dört bir yanında yaşanıyor, benzer
arabalar mahalle mahalle geziyordu. İ şçi mahallelerinde, evlerin kapılarında
silahlı adamlar belirerek içeridekileri intikam için çahşmaya çağırmaya baş
ladılar. Alt-orta sınıftan insanların da katılımıyla kalabalıklaşan işçiler ayak
lanmayı bir halk hareketine çevirecek şekilde küçük burjuva ile temel bir i tti
fak kurmuş oldular. D' Agoult, "kısa bir süre sonra, kaldırımlarda kazmaların
çıkardığı kuru sesler ve bulvarlardaki ağaçların gümbürtüyle yıkılına sesleri
duyulmaya başladı"21 diye anlatıyor. İnsanlar kaldırım taşlarını söküyor, da
ha fazla barikat kuruyor ve sirenieri çalıyordu. 22 Şubat'ın barışçıl ahnosferi
yerini artık Şubat Devrimi'ne bırakmıştı.

Monarşi n i n Çöküşü
Capuchins Bulvan katliamı ile birlikte monarşinin kaderi belirsizliğe gömül
dü. Durumun ciddiyetinden bihaber Louis-Philippe, çarşamba günü hiHa ka
bine değişiklikleriyle uğraşıyor, görevden aldığı Guizot'nun yerine atayacak
birini arıyordu. İlk tercihi, eksik akıllı ve gerici saray adamlarından Mole
Kontu oldu, ancak hiçbir muhafazakarın sokaklarda patlak vermekte olan
durumu kontrol edemeyeceğinin farkında olan Kont, geceyarısı civarında
teklifi reddetti. Saatler sonra, çaresizlik içerisindeki Louis-Philippe, hanedan
muhalefetinin tartışmasız lideri Thiers'e yöneldi, onu göreve getirirse insan-

20 A.g.e., s. 140-1.
21 A.g.e., s. 140.
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ların sakinleşeceğini ümit ediyordu. Ancak söz konusu kalabalıkların, isyan
bashrma hevesiyle meşhur Thiers'den nefret ettiğini hesaba katmaınıştı (Thi
ers, 1834'te Rue Transnonain'deki meşum katliamdan sorumlu tutuluyordu).
Thiers, görevi kabul etmeden önce, muhalefet liderlerinden Odilon Barrat'un
da hükümete dahil edilmesini içeren bir dizi reform talep etti. Kral, Bar
rat'dan hoşnut olmamasına rağmen, başka bir seçeneği olmadığı için taleple
re boyun eğdi ve böylece Thiers, Temmuz Monarşisi'nin son başbakanı oldu.
Tüm bunlar olup biterken, hem orduya bağlı askerler hem de şehrin stra
tejik noktalarını zapt etme emri almış Ulusal Muhafızlar huzursuzdu, ta
lepkar ve kararlı bir halk isyanını bastırmak konusunda gönülsüzdüler. Ki
mileri sayılarını 50.000 olarak aktarsa da, sonradan hükümetin başı haline ge
lecek olan şair Alphonse de Lamartine, orada en fazla 25.000 asker olduğunu
aktarır. Louise-Philippe'in askerleri, sayıları ne olursa olsun, tıpkı

X.
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les'ın Temmuz 1830 isyanlarını bastırmaya gönderdiği askerler gibi aç, yor
gun ve şubat sağuğunda kırk sekiz saattir sağa sola koşuşturmaktan dolayı
moralsiz düşmüş durumdaydı, amaçlarının ne olduğu konusunda taşıdıkları
şüpheler de cabası.
Çarşamba günü geç saatlerde kral katliamdan ve sokaklara hakim olmaya
başlayan isyandan haberdar edildi. Tuileries'ye gelmekte olan raporlar, mo
narşinin kendi vatandaşlarına karşı almak zorunda kaldığı askeri önlemleri
meşrulaştırmayı hedefliyor gibiydi. Kral, 24 Şubat'ın erken saatlerinde, şehir
deki tüm askeri kuvvetleri, acımasızlığıyla meşhur, halkın 1 834 Paris isyanla
rını bastırmakta oynadığı rolden dolayı tanıdığı ve nefret ettiği Mareşal
Thomas Bugeaud'un emrine verdi. Bu gelişmeyi takiben, perşembe günü er
ken saatlerde, saat sabaha karşı bir buçukta Mareşal Bugeaud Tuileries'de bir
savaş konseyi topladı ve başkenti tüm isyancılardan temizleyecek planını
açıkladı. Ordunun dört alayına, topçulara ve Ulusal Muhafızlara, en kısa za
manda kışialarından çıkıp barikatiara saldırarak isyancıları uykuda gafil av
lamaları emredildi. Sabah beşte yola koyulacak olan General 5ebastiani ko
mutasındaki ilk alay, Hôtel de Ville'in bulunduğu alandan geçerek ana cad
deleri barikatlardan arındırıp Fransız Bankası'nın etrafındaki alanı kuşata
caktı. Aynı sırada General Bedeau komutasındaki ikinci bir alay yola çıkıp
Grand Boulevards ve Borsa hattını takip ederek Bastille bölgesine ulaşacaktı.
Sonrasında iki alay yerlerini alıp, kendi geçtikleri bölgelerde yeni barikatlar
kurulması ihtimaline karşı harekete geçecek olan üçüncü alaya takviyede bu-
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lunacaklardı. Bu sırada da dördüncü bir alay harekete geçip stratejik
Pantheon bölgesini alacaktı.
Fransız Bankası yakınlarında Bonne-Nouvelle Bulvan üzerinde kurulmuş
oldukça büyük ve iyi müdafaa edilen bir barikat tarafından yolu kesilen Be
deau'nın alayı hariç tüm alaylar küçük çaplı kayıplar vererek de olsa menzil
lerine ulaştılar. General, kan dökülmemesi için, isyancıların tarafına geçmiş
yerel bir işadamı ve Ulusal Muhafız subayı olan Fauvelle-Delabarre aracılı
ğıyla isyancılarla müzakereye başladı. Ancak isyancıları hükümetin iyi niyetli
olduğuna ikna edebilmek için Barrat'nun başa geçtiğini söylemekten daha
fazlasını yapamadı.
Fauvelle-Delabarre akıllıca davranarak iki tarafı da harekete geçmeyi erte
lemeye ikna etti, böylece Mareşal Bugeaud ile bir anlaşma yapmak için Tuile
ries'ye gitmesine yetecek zamanı yaratmış oldu. Bu kurnaz tüccar, mareşalle
görüşmesi sonrasında umduğundan da fazlasını elde etti; Bugeaud alayı ta
mamen geri çekmeye razı oldu. Bu sırada da beklemekten hitap düşmüş ve
morali bozulmuş askerlerin kimileri asilere katılmaya kimileri de silahlarını
bırakıp Tuileries'ye geri çekilmeye başladılar. Thiers'in askerlerin geri çekil
mesi şartını kabul etmiş olan kral, o sabah sevk edilmiş olan bütün birliklerin
kışialarma dönmesi emrini verdi. Sonuçta ordunun tamamı Paris sokakların
dan çekilmiş oldu. Başkent, artık açıkça isyancıları destekiernekte olan Ulusal
Muhafıziarın kontrolüne bırakıldı.
Şubat Devrimi için kansız bir devrimdi denemez. Chateau d'Eau ve Pa
lais-Royal'de işçiler ve Belediye Muhafızları (aslen sivillerden oluşan Ulusal
Muhafıziada karıştınlmaması gereken, silahlı bir polis gücü) arasında ciddi
çatışmalar yaşandı. İki bölgedeki çatışmalar da isyancıların zaferiyle sonuç
landı. Göstericiler Hôtel de Ville önünde Belediye Muhafızları ile çatışırken
General Sebastiani olan biteni izlemekle yetiniyordu; sabah saat on bir civa
rında bir Ulusal Muhafız ve küçük bir öğrenci grubu tarafından kolayca tes
lim alındığı sırada da General 5ebastiani ve askerleri kışlaya çekiliyorlardı.
Sonuç olarak, hükümetin herhangi bir ciddi direnişi olmaksızın Paris her an
lamda isyancıların eline geçmişti. isyancıların bu noktadaki problemi kralı ve
geride kalan destekçilerini yakalamaktı.
Tuileries'ye kapanmış olan Louis-Philippe, silah seslerinin sayısız çatış
maya sahne olmuş saraya doğru gitgide yaklaştığını duyabiliyordu. Ümidini
kaybetmiş bakanlar, saray eşrafı ve prensler arasında beklemekte olan kral,
tacını korumak için son bir adım daha attı. 24 Şubat Perşembe sabahı saat on
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birde, general üniformasım giyip yanına iki oğlunu ve az sayıdaki maiyetini
alarak, sarayın dışındaki meydanda sıralanmış olan Ulusal Muhafızlar ve as
kerleri teftişe çıktı. İlk başta askerlerin kralı destekleyici tezahüratlarla karşı
ladığı duyuldu. Ancak "Kralımız çok yaşa!" çığlıkları arasında, asi bir Ulusal
Muhafızlar birliği krala doğru öne çıkarak, hatta silahlarını krala doğru salla
yarak "Çok yaşa reform!" ve "Kahrolsun sistem! " sloganları atmaya başladı.
Cesareti kırılan kral, birdenbire atını saraya doğru döndürdü ve içeride göz
den kayboldu. Monarşinin çöküşü böylece tamamlanmış oldu.
Gün sona ermeden, Louis-Philippe, ailesi ve maiyeti Paris'i terk ederek
İngiltere'ye doğru yola çıktı ve bu tarihten sonra Bourbon veya Orleans ha
nedanlarının hiçbir üyesi Fransa'da tahta çıkamadı. Barikatlar yerlerinde kal
dı ve bir süre sonra Fransız ulusu cumhuriyet ilan etti. Ancak bu cumhuriyet
nasıl bir cumhuriyet olacaktı? Geleneksel ve biçimsel bir cumhuriyet mi, yok
sa zanaatkarların özlemini duyduğu "demokratik ve sosyal cumhuriyet" mi?
1848 Devrimi'ni takip eden aylar, bu mesele etrafında dönen ve sonunda bir

patlamaya yol açan bir tartışmaya sahne oldu. Tarhşmanın tarafları Paris'in
işçi sınıfı ve onları kontrol altında tutmaya çabalayan üst sınıflardı.

S.
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TAMAM LAN MAM I Ş D EVRi M
Monarşinin yerine ne türden bir cumhuriyet kurolacağına dair tarhşmalar
neredeyse kralın Paris'i terk ettiği anda başlamışh. Tuileries'yi işgal etmiş ol
mak ve kralın yemek masasında oturarak birbirlerine alaylı bir biçimde
"Dük" ve "Marki" diye seslenmek, isyancılardan bazıları için yeterli bir za
ferdi. Ancak binlerce işçi; tüfekleri, süngüleri, mızrakları ve kılıçlarıyla panik
halindeki Temsilciler Meclisi'nin oturum halinde olduğu Palais Bourbon'a ve
Paris'te devrim hükümetlerinin geleneksel olarak kurulduğu yer olan Hôtel
de Ville'e akın etti. Kentin ana caddeleri ve bulvarları sevinç nidaları atan,
"Marseillaise" söyleyen ve cumhuriyet istediklerini haykıran insanlarla do
lup taşıyordu. Kimileri kızıl bayrak, kimileri de üç renkli bayrak sallıyordu ve
bu durum, yakında başkenti geleneksel bir orta sınıf cumhuriyeti isteyenler
ile "demokratik ve sosyal cumhuriyet" isteyenler arasında ikiye bölecek fark
lılıkların sembolik bir alameti gibiydi.

Geçki H ü kü met
Yeni bir hükümet kurmak için siyasi tavsiyeye ihtiyaç duyan isyancılar, akıl
danışmak üzere iki büyük cumhuriyetçi gazetenin editörlerine gittiler. Daha
orta-sınıf ağırlıklı unsurlar, ılımlı ama sosyalizm karşıh bir cumhuriyetçi olan
Arınand Marrast'ın editörü olduğu Le National etrafında toplandılar. İşçiler
ise, daha radikal cumhuriyetçi eğilimleri olduğu bilinen Ferdinand Flocon ta
rafından çıkarılan La R�forme' a yöneldiler. Bu iki gazete, ayaklanma öncesin
de çetin bir rekabet içerisindeydiler, ancak arhk geçici bir hükümeti oluştura
cak ortak bir liste üzerinde anlaşmak zonındaydılar. Blanc, bu listenin görü
şülmesi sürecine La Reforme temsilcisi olarak kendisinin ve Le National temsil
cisi olarak Strasbourg'lu Martin'in aracılık ettiğini yazar.
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Bu iki adam, iki gazetenin de kabul edilebilir bulduğu makul bir liste
oluşturdular ve çahşrnanın sona erdiği 24 Şubat gününün hemen öncesinde
Blanc bu listeyi La Reforme bürosunun önünde toplanmış olan büyük kalaba
lığa okudu. Listede, tahmin edilebileceği gibi, çok sayıda eski tüfek cumhuri
yetçi yer alıyordu. Büyük Devrim'in son yıllarında Direktuar içerisinde aktif
siyaset yapmış olan Jacques Dupont de L'eure, aslen başarılı bir gökbilirnci
olarak ünlenrniş olan François Arago, genelde radikal bir cumhuriyetçi olarak
kabul edilen Alexandre Ledru-Rollin, sosyalist Louis Blanc ve gazetelerini
temsil eden Marrast ile Flocon listedeydiler.
Listede ayrıca eskiden rneşruti rnonarşi yanlısı olup da son bir iki gün içe
risinde birden cumhuriyetçi kesilmiş isimler de vardı. Bir şair ve aristokrat
olan Alphonse de Larnartine, 24 Şubat akşarnma ve belki de daha sonrasına
değin rnonarşi sempatizam olarak kalmışh, ancak ismi listedeydi. Aynı şekil
de, ılırnlı curnhuriyetçiliğe doğru en az Lamartine kadar hızlı bir geçiş yap
mış olan avukat ve muhalefet milletvekili Alexandre Thomas Marie, başta
Louis-Philippe'in yerine geçecek rnonarşiye dayalı bir naiplik yönetimi
önermiş bir milletvekili olan Adolphe Crernieux ve ikircikli cumhuriyetçili
ğiyle hali vakti yerinde orta sınıfın çıkarlarını yansıtan bir başka milletvekili
olan Antoine Gamier-Pages de listedeki isimler arasındaydı. Gamier-Pages
aslında radikal curnhuriyetçilere hiçbir şekilde sempati beslerniyordu ve işçi
ler arasmda sahip olduğu prestij de, tamamen, ateşli bir cumhuriyetçi lider
olan kardeşinden kaynaklanıyordu.
Blanc, Reforme bürolarının önlerinde büyük kalabalıkların bir araya geldi
ğini ve önerilen hükümet üyelerinin isimlerinin halka okunarak onayiarına
sunulduğunu aktarır. Halk, Blanc ve Flocon'un isimlerini duymaktan mem
nun olduysa da bu kadar çok eski rnonarşistin ve ılırnlı cumhuriyetçinin yer
aldığı bir listeye çok sıcak karşılarnadı. Bu türden ılırnlıların 1 830 ayaklanma
sını nasıl ellerinden çaldığını canlı bir şekilde hatırlıyor ve aynı şeye tekrar
izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorlardı. Devrimci görüşleri ve eylemleri
nedeniyle Parisli işçiler tarafından desteklenen bir düğrneci olan Alexandre
Martin'in (takrna adıyla Albert'in) de listeye girmesini isteyen çığlıklar du
yuldu. Tanınan bir sosyalist olan Martin'in gizli cerniyetlerle sıkı bağları var
dı. Kalabalığın düşüncesine göre, eğer onun gibi işçi sınıfından birisi hükü
mete girerse, işçilerin çıkarına aykırı hiçbir teşebbüs cevapsız kalmazdı. Tam
bu sırada Palais Bourbon'da toplanan Temsilciler Meclisi'nin Orleans Düşesi
ve genç oğlu Paris Kontu'na kral naipliği görevini teslim etmeye hazırlandığı
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dedikodusu kulaktan kulağa yayıldı ve kalabalık bu plana engel olmak üzere
hışımla saraya doğru harekete geçti.
Dedikodu gerçek çıkmıştı. Palais Bourbon'da Orleans hanedanının des
tekçiteri ve eski hanedan muhalefeti grubunun üyeleri hala eski kralın yerine
düşesi ve oğlunu getirme ümidi içerisindeydiler. Tam bu konunun tartışıldığı
sırada isyankar kalabalık Meclis'i bastı. Silahlı kitleden bazıları silahlarını
kürsüdeki vekiliere doğrulttular. Tocgueville olayları şöyle anlatıyor:
[Salonlardan birinin] kapısı önünden gürültüler duyuldu ve baskıya dayana
mayan kapı, kısa sürede parçalara ayrıldı. Bir anda salon silahlı bir grup adam
la doldu. Gürültüyle o salonu ve diğer salonları doldurdular. Alt tabakalardan
bir adam, bir ayağını pervaza koymuş halde, silahını başkana ve konuşmacıya
yöneltti, diğerleri meclis üyelerini hedef aldılar.1

Bu arbedenin ortasında kalan düşes ve oğlu, kendilerini ellerinden geldiği
kadar çabuk dışarı attılar. Sağcı ve ılımlı vekillerin çoğu da onları takip edin
ce meclis yarı yarıya boşalmış oldu. Geriye kalan üyelerin neredeyse tamamı
ürkmüş durumdaydılar ve dikkat çekmernek için ellerinden geleni yaptılar.
Meclis başkanı, ohırumu resmi bir şekilde bitirmek için bir süre boş yere ça
baladıktan sonra sarayı tamamen kalabalığa devretti ve sonradan burada ya
saya uygunluk gibi bir kaygısı olmayan bir halk meclisi oluştu.
Kısmen Tocgueville'in teşvikiyle, şair Lamartine kürsüye çıktı. Lamartine
ilk başta düşesin taht talebini olumlu karşılamış olmasına rağmen, değişken
tabiatı ve uyum sağlama yeteneğiyle tam bir kariyer düşkünüydü. Eskiden
monarşi yanlısı olan bu ayran gönüllü siyasetçi şimdi de üç renkli bayrağa
bürünmüş, yükselişi kaçınılmaz görünen cumhuriyete övgüler düzerek fra

tenıite ruhunu yayıyordu.
Düşesin güvende olup olmadığını kontrol etmek için kısa süreliğine mec
lis salonunu terk etmiş olan Tocgueville, geri döndüğünde "karmaşanın zir
veye ulaştığını" gördü. Lamartine, kürsüden kitleye hitap etmiyor, etrafına
diziimiş olan kalabalıkla adeta sohbet ediyordu. Aynı anda pek çok konuş
macının bir şeyler anlatmaya çalışması yüzünden "dinleyici sayısı kadar ko
nuşmacı" ortaya çıkmıştı. Sonunda birisi, büyük ihtimalle Ledru-Rollin, La
martine'e birkaç saat önce La Reforme bürosu önünde kitlenin onayladığı isim

1

Alexis de Tocqueville, The Reco/lections of Alexis de Tocqueville, çev. Alexander Teixeira

de Mattos (New York: Maonillan, 1 896), s. 66-7.
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listesini verdi.2 Tocqueville'in anlatlığına göre "bir anlık -sessizliğin ardından
Lamartine, kısa bir süre önce kimsenin bilmediği bir şekilde ilan edilmiş olan
geçici hükümette yer almalarına kimler tarafından karar verildiği belli olma
yan insanların isimlerini okumaya başladı."3 Her ismin okunmasının ardın
dan kalabalık ses çıkararak onay veriyordu.
Ancak Palais Bourbon'daki daha aklı başında isimler, bu listeden Paris'te
bir isyan hükümeti oluşturmak için Temsilciler Meclisi'nden arta kalanların
onayının yeterli olmayacağını biliyordu. Devrim protokolü, her yeni hükü
metin kesinlikle Hôtel de Ville'de yemin etmesini zorunlu kılıyordu. Ayrıca,
devrimi kendi taraflarına yontarak ortaya geleneksel bir orta sınıf iktidarı çı
karmak isteyenlerin de kaybedecek vakti yoktu; onların yokluğunda Hôtel de
Ville'de daha devrimci bir rejim kurulabilirdi. Tocqueville'in anlattığına göre,
Palais Bourbon'da "Haydi Hôtel Ville'e!" diyen bir ses yükseldi ve "Lamarti
ne de bu çağrıyı 'evet, Hôtel de Ville'e' diye cevaplayarak yola koyuldu ve
kalabalığın yarısını da peşine taktı."4
Lamartine'in kendi hatıralarında bu olayı biraz daha farklı aktanr ve bu
hareketi başlatan akil adamın kendisi olduğunu ileri sürer. Kendisinden sü
rekli üçüncü tekil şahıs olarak söz eden Lamartine, sonradan yorum kattığı
olayları şu şekilde kaydeder:
Lamartine, bu hükümetin Temsilciler Meclisi'nde veya içişleri bakanının maka
mında kurulması halinde, gece yarısı olmadan saldırıya uğrayıp büyük ihtimalle yı
kılacağını sezdi. Böyle olursa, iki rakip yönetimin husumeti sonucunda bu hüküme
tin ilanıyla dindirilmiş olan iç çatışma yeniden alevlenecekti. Bu devrimin merkez
üssü, Halkın Sarayı, isyanın Mount Aventine'i [tepe noktası] olan Hôtel de Ville, ci
var mahallelerden gelen sayısız insan ve silahlı banliyölüler tarafından işgal edilmiş
ti. En gözüpek ve girişken adamlar tarafından idare edilen bu kitleler, krallığın sona
erdiğini, naiplerin kaçtığını ve devrimin zafere ulaştığını duyduklarında kendi adia
rına bir hükümet kurmaktan çekinmezlerdi. Lamartine'in hafızasında, birinci cum
huriyet sırasında Paris avamlarının kanlı anarşisi ve zorbalığı caniandı ister istemez.
Komünizm, sosyalizm ve kamulaştırma gibi saçma doktrinlerin kışkırttığı diğer is-

2 Neil Stewart'a göre bu listede Flocon, Marrast, Blanc ve Albert'in isimleri yer almıyor
du. Liste, Palais-Bourbon'da kitleye Ledru-Rollin tarahndan okunmuştu. Bkz. Neil Stewart,

Blanqııi (Londra: Victor Gollancz, 1939), s. 99. Ben, kendisi kablanlar arasında olduğu için,
Tocqueville'in anlattıklarını geçerli sayıyorum.
-'

Tocqueville, Recol/ectioııs, s. 70.
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yan öğeleriyle dehşeti artan bu kitlenin, yiyecek ekmeği olmayan ama silahları olan
bu işçi kitlelerinin galeyana gelebileceklerini gördü.5

Seine nehrinin öbür tarafında ise, Hôtel de Ville'in arkasındaki büyük Pla
ce de Greve meydanında ve labirentimsi belediye binası içerisinde gerçekten
de yeni bir isyan içten içe kaynamaktaydı. Ellerinde tüfekler, süngüler, mız
raklar ve kılıçlar bulunan, meşaleler ve kızıl bayraklar tutan silahlı işçi kitlele
ri alanı doldurmuş, yan sokaklara taşmış ve binayla meydanı işgal etmişti. Bu
şekilde devrimlerini kendi seçtikleri bir hükümet kurmak yoluyla tamamına
erdirmek niyetindeydiler.
"İsyanın Mount Aventine'i" olan bu bölgede hiç kimse Palais Bourbon'da
"devrimin" -yani daha birkaç saat önce düşesi kral naibi yapmaya çalışan
Lamartine ve listedeki diğer isimlerin- yokluklarında ve onayları olmaksızın
bir geçici hükümet kurduklarından haberdar gibi durmuyordu. Hatta bilse
ler, muhtemelen, üstleri başları kan içinde ve yüzleri baruttan kararmış halde,
silahlarıyla Temsilciler Meclisi'ni basıp orayı çoktan dağıtabilirlerdi. Kalaba
lığın büyük kısmını oluşturan işçilerin niyeti, sosyal bir cumhuriyet ya da en
azından daha geniş kapsamlı bir demokratik cumhuriyet kurmaktı.
Bu sırada geçici hükümetin yeni üyeleri Meclis'ten Hôtel de Ville'e doğru
ilerlerken kendilerine zar zor yol açabildiler. Fizik itibariyle neredeyse bir cü
ce olan Louis Blanc'ın kaslı işçiler tarafından omuzlarda taşınması zorunlu
oldu. Palais Bourbon'dan tek bir grup olarak yola çıkan ekip ve eşlikçiteri kı
sa süre içerisinde iletişimlerini kaybettiler ve ikili üçlü gruplar halinde yola
devam ettiler.
Belediye binasına vardıklarında, Salle Saint-Jean olarak bilinen meclis sa
lonunda isyancılar büyük bir toplanhyı başlatmak üzereydiler. Bir geçici hü
kümetin seçildiği haberi yayılınca, yeni bakanların Salle'de kalabalığın huzu
runa çıkarak kendilerini ve ilkelerini onaytatmaları gerektiği bildirildi. Gar
nier-Pages, Ledru-Rollin, Dupont, Arago ve Lamartine ilk gelenlerdi; hemen
meclisin önüne çıkarılıp sorgu suale tabi tutuldular. Verdikleri cevaplar ka
ğıtlara yazılarak pencerelerden dışarıdaki kalabalığa iletiliyordu. Belediye bi
nası içerisindeki ve meydandaki insanlar büyük jüri işlevi görüyor, çeşitli

5 Alphonse de Lamartine, Hislory of the Frenc/ı Revolution of 1848, çev. bilinmiyar (Lond
ra: Beli & Daldy, 1851),

s.
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dandır.
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müstakbel bakanları sorguya çekip onlarla münakaşa ediyor ve onayladıkları
yerlerde de bunu bağırarak belli ediyorlardı.
Bu kitlesel jüri, Lamartine'i, bilhassa hemen bir cumhuriyet ilan etmeye
yanaşmadığı için, pek hoş karşılamadı. Blanc'ın, kendi tabiriyle "kaslı işçile
rin" omuzlarında Salle'e taşınmasından hemen önce Lamartine, cumhuriyet
ilanını hemen gerçekleştirmeyi neden reddettiğini açıklıyordu. Blanc, alaylı
bir dille şunları aktarıyor:
Sözlerine son derece temkinli ve karmaşık ifadeler kullanarak başladı. Lamar
tine bu meselenin [Fransa' da cumhuriyetin ilanının] son derece mühim bir ha
dise olduğunu ve ulusun üzerine eğilerek bunu iyice incelemesi gerektiğini,
kendisinin de bu konuda herhangi bir peşin hükmünün olmadığını belirtti. Bu
sözleri muazzam bir gürültünün kopmasına yol açtı. M ü thiş bir Vive la Rt?mb
lique! çığlığı binanın duvarlarında yankılandı.

Bu kargaşanın orta yerinde militanlardan biri Lamartine'e müdahale etmeyi
başardı ve şairi eğer cumhuriyetçi bir bakan olma niyeti taşıyorsa "insanların
çok büyük bedeller ödeyerek elde ettikleri şey konusunda" onları aldatmaya
teşebbüs etmemesi yönünde uyardı. Lamartine derhal pozisyonunu değiştir
di ve konuşmaya tekrar başladığında, Blanc'tan öğrendiğimiz kadarıyla, "az
önce girmiş olduğu güzergahtan derece derece sapmak için büyük bir özen
gösterdi ve sözlerini Cumhuriyetçi Yönetim lehinde bitirerek sıcak bir alkış
aldı."6 isyancıların karşısında konuşma sırası Blanc'a geldiğinde, kendisi
resmi bir cumhuriyete talep etmekle kalmadı, hem ekonomik hem de hukuki
eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını talep eden bir çağrı yaptı. Blanc'ın anlat
hğına göre konuşması "Vive le republice sociale!" sloganıyla desteklenmişti.
Hükümet üyelerinden oluşan ilk grup -Lamartine, Ledru-Rollin ve diğer
leri- onay aldıktan sonra sıcakkanlı bir rehber tarafından Hôtel de Ville'in la
birent gibi ve bitmek tükenmek bilmeyen koridorlarından geçirilerek binanın
diğer tarafında küçük bir salona götüriildüler. Burada salonun kapısını kapa
tarak yetkilerini nasıl kullanacaklarına dair toplantı yapmaya başlamadan
önce Ecole Polytechnique öğrencilerinden bir grup silahlı genci dışarıda nö
betçi olarak bıraktılar. Onlardan daha geç gelmiş olan Blanc, Flocon ve Mar
rast ise bu uzak salona giden yolu kendileri bulmak zorunda kaldılar. Blanc,
bu süreci "Hôtel de Ville'in dolambaçlı koridorlarından geçerek [hükümet
üyelerinin] nerede olduğunu bulmamız pek kolay olmadı" 7 şeklinde aktan" Louis Blanc, 1848:
7

A.g.e., s. 19.
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yor. Daha radikal meslektaşlarının henüz gelmemiş olması Lamartine ve kli
ğini onlar olmaksızın toplantıya başlamaktan alıkoymamışh; Blanc ve diğer
lerinin gelişi ise salonda pek kibarca karşılanmadı. Lamartine, anılarında
Blanc'ın salona girişinden, sanki yabancı birisi salona zorla girmiş gibi bahse
der. Şair her ne kadar bu ekibi, Blanc'ın ifadesiyle, her zamanki "neşe saçan"
ifadesiyle karşıladıysa da diğerleri öfkeli ve hatta düşmanca bakışlada karşı
ladılar. Blanc, Marrast, Flocon ve (salona daha da geç gelen) Albert'i hüküme
tin parçası olarak görmeyi hazmedemiyorlardı. Ancak o anda bu radikal üye
leri görmezden gelmeleri kendilerini tehlikeye atacak bir davranış olurdu, zi
ra böyle bir hareket dışarıdaki kalabalığı derhal harekete geçirirdi. Garnier
Pages'ın parlak önerisi sonucunda geç geleriler "sekreterler" olarak kayda
geçirildi ve hükümetteki konumları belirsiz kaldı.
Ancak Lamartine bile, hükümetin bir bütün olarak meşruiyetinin sorunlu
olduğunu teslim eder. Üyelerinin küstahlığı dışında hiçbir sağlam temeli bu
lunmayan Geçici Hükümet, bu noktada herhangi bir silahlı grup tarafından,
hatta tam pencerelerinin alhnda dolanmakta olan işçiler tarafından bile dağı
hlabilirdi. Ve gece bitmeden bu yeni hükümetin meşruiyetine yönelik yoğun,
hızlı ve öfkeli meydan okumalar ortaya çıkh.
İlk münakaşa konusu, Geçici Hükümet'in dışarıdaki kalabalık tarafından
büyük bir kararlılıkla talep edilen cumhuriyeti ilan edip etmeyeceğiydi ve
ılımlı çoğunluk bu adımı atmak konusunda tereddütlüydü. Cumhuriyet de
nince akla hala Büyük Devrim sırasında yoksulların ve mülksüzlerin kitlesel
olarak seferber olduğu görüntüler geliyordu. Şurası kesin ki, şehirli işçi sını
fının yapacağı etkiden korkan bakanların çoğu, hükümetin biçimine kırsal
Fransa nüfusunun, özellikle de gerici köylü kesiminin karar vermesini isti
yordu. Bu sebeple, bakanlar Lamartine tarafından kuru bir dille yazılmış ve
hükümetin cumhuriyet rejimini "tercih" ettiğini belirten bir niyet beyaruyla
ortaya çıkhlar, Blanc ise bu ifadeyi hükümetin cumhuriyeti "desteklediği"
şeklinde değiştirdi.
Bu ana kadar, bu hayati mesele konusundaki gecikmeler ve kaçamak ey
lemler meydanda bekleyen kitleleri öfkelendirmeye yetmişti. Bu yüzden hü
kümet, sonunda nihai resmi kararını açıkladı. Kararda, geçici hükümetin
"Fransa halkı adına" görev yaphğı ve "hükümetin, derhal fikri alınacak olan
halk tarafından onaylanması kaydıyla, bir cumhuriyet kurulmasını arzu etti-
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ği"8 belirtiliyordu. Ancak buradaki "arzu" ifadesi yeterli değildi. Marx'ın ifa
desiyle, halk devrimdsİ sosyalist François Raspail "Geçici Hükümefe cum
huriyeti ilan etmesini emretti, eğer halkın bu emri iki saat içerisinde yerine ge
tirilmezse 200.000 adamın başına geçeceğini belirtti."9 Bunun üzerine Blanc,
Place de Greve'de halkın önüne çıkarak "Geçici Hükümet'in cumhuriyet iste

diğini" beyan etti ve halk da bunun, hükümetin gerçekten cumhuriyeti ilan
ettiği anlamına geldiğini düşündü.
Önümde dizilen ve sayısız meşale tarafından daha da korkunç hale getirilen
asık suratlarda birden tarif edilemez bir memnuniyet ifadesi belirdi ve bu his
hemen bir zafer çığlığına dönüştü . . . Hôtel de V ille'in bir köşesinde büyük bir
kumaş parçası bulan birkaç işçi, bir parça kömürle kumaşın üzerine büyük
harflerle La R t'publiq u c u 11c et indivisible esi proc/amee en France yazdı. 10

Bu bayrak Hôtel de Ville'in pencerelerinden birine asılıp meşalelerle aydınla
hlarak tüm kalabalığın yazıyı görmesi sağlandı.
Geçid Hükümet, bu deklarasyonun ardından bakanlıklan çeşitli üyeleri
arasında paylaşh. 1848'e dair yazılan tarihçelerin çoğu Lamartine'in hükümet
başkanı olduğunu kaydetse de aslında kendisi resmen sadece dışişleri baka
nıydı. Ancak tabii ki hükümet içerisindeki en dikkat çekici figürdü, bu du
rum rakipleri açısından bile böyleydi. Daha yaşlıca olan Dupont de l'Eure, bu
bakanlar konseyinin resmi başkanı seçilmiş, kendisi daha önce Birind Cum
huriyet'te de görev aldığı için bu hükümete de bu cumhuriyetçi havanın yan
sıması istenmişti. Arago donanma bakanı, Ledru-Rollin içişleri bakanı olur
ken, "sekreter" olarak kaydedilen üyeler herhangi bir bakanlık görevi alma
dılar.
Geri kalan bakanlıklar, iki gazetenin ortaklaşa oluşturdukları listede yer
almayan isimlere verildi. Banker Michel Goudchaux maliye bakanı, impara
torluk generali Baran Subervie savaş bakanı, solcu cumhuriyetçileri müdafaa
etmesiyle ünlü liberal cumhuriyetçi bir avukat olan Eugene Bethmont tarım
ve ticaret bakanı, Vicomte de Courtais de Ulusal Muhafızlar komutanı oldu
(ancak Goudchaux'un yerine birkaç gün sonra Gamier-Pages geçti). Son ola
rak Hippolyte Sarnot da eğitim bakanı olarak atandı.

R
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Marrast derhal Paris belediyesinin başına geçti. 1830'larda Blanqui'ye ya
kın olan ve sonradan La Reforme'da gazeteciliğe başlayan bir Jakoben, Marc
Caussidiere, elini kolunu saliayarak emniyet merkezine gitti ve cesur bir bi
çimde kendisinin emniyet müdürü olduğunu ilan etti, zaten ürkrnüş olan po
lis yetkilileri bu duruma hiç itiraz etmediler. Tüm rnernurlara curnhuriyete
bağlılık yemini ettirdi ve onları yerninlerini ihlal etmeleri halinde vurulacak
ları konusunda uyardıktan sonra, geçmişte kendi sırtiarına basarak iktidara
gelenlerin ihanetlerinin tekrar etmemesi için halkın silahlarını teslim etme
mesi gerektiği yönünde bir talimat yayınladı. Caussidit:�re kısa sürede küçük
bir ordu oluşturarak adını "Montagnards" koydu. Bu küçük ordu, cumhuri
yeti düşmanlarından ve kendi saflarında yer alan potansiyel oportünistlerden
korumak üzere kurulmuştu. Bunun dışında, Etienne Arago (gökbilirnci Fran
çois'nın kardeşi) da posta bakanı olarak hükümete bir Reforme üyesinin daha
girmesini sağladı.
Geçici Hükümet bir gecede rnonarşinin kururnlarını feshedip çeşitli cum
huriyetçi kururnların kuruluşunu ilan eden yasa ve kararnarneler yayınlama
maratonuna girdi. Bu kararlardan birisi Asiller Meclisi'ni feshederken bir di
ğeri konuşma ve basın özgürlüğünü güvence alhna alıyor ve pek çok muhalif
yayını zor duruma sokan sansür uygularnalarını kaldırıyor, yine bir diğeri ise
toplantı ve dernek özgürlüklerini korumaya alıyordu. Başka bir madde Ulu
sal Muhafızlar'ı "dernokratikleştirerek" saflarını tüm yetişkin erkeklere açı
yor ve maddi durumu uygun olmayanlara üniforrna ternin edileceğini belir
tiyordu. Bakanlar bu kararları apar topar hazırlayıp irnzaladıkça, metinler el
le yüzlerce kez çoğalhlarak pencerelerden aşağıda bekleyen kalabalığa ulaştı
rılıyordu. Bir süre sonra belediye binasına matbaa makineleri getirilerek ka
rarlar makinede basılrnaya ve basılan kararlar Paris'in dört bir yanına asıl
maya başladı. O gece hükümet bir yasa ve kararname makinesi gibi çalıştı. 24
Şubat gecesi, Larnartine'in saydığına göre altmıştan fazla karar irnzalanrnıştı.

H ôtel De Vi lle Mücadelesi
Bu sırada, akşam boyunca, insanlar komşu mahallelerden ve banliyölerden
Place de Greve'e gelmeye devam ettiler. Larnartine'e göre sayılan kadınlı er
kekli 200.000'i geçiyordu. Binlereesi de Hôtel de Ville binasına girmiş, salon
ları, koridorları ve halleri doldurrnuşlardı. Her köşe başında başka bir ko
nuşmacı, kitleleri -özellikle de işçileri- haklarını talep etmeye çağırıyordu.
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Lamartine, 24 Şubat gecesi Hôtel de Ville'in görünümünü bir "savaş
meydanına" benzetir. 1 1 Özellikle banliyölerden yeni gelmiş olan işçiler için,
daha önce yapılan tarhşmalar ve bu hükümete yetki veren uzlaşmalar her
hangi bir anlam ifade etmiyordu. Süngülerinde kızıl bayraklar sallanan bu iş
çiler, hükümet üyelerini Hôtel de Ville'den tamamen atmayı, hatta bu sırada
onları hırpalamayı düşünüyorlardı.
Bu insanların paylaşhğı en temel hissiyat, kendi kanları ve canları pahası
na kazandıkları cumhuriyetin ellerinden alınmasından duydukları korkuy
du. Hükümetteki radikallerin -Blanc, Flocon ve Albert'in, yani "demokratik
ve sosyal bir cumhuriyet" için monarşiye karşı mücadele verdikleri yıllar bo
yunca saygı duydukları bu isimlerin- hükümette yalnızca sekreter olarak gö
rev aldıklarını ve asıl iktidarı ellerinde tutanların ılımlılar, hatta eski kralcılar
olduğunu öğrendiklerinde küplere bindiler ve tüm belgelerde bu kişilerin
isimlerinin önündeki "sekreter" ibaresinin kaldırılmasını talep ettiler. Lamar
tine ve ekibinin Place de Greve'i dolduran kalabalıktan korktuğu kadar, işçi
ler de kendisini Geçici Hükümet ilan etmiş olan bu küçük gruptan korkuyor
du. İki taraf da yaklaşan bir savaş için silah kuşanırmış gibi davranıyordu.
Sonunda kalabalıktan birkaç kişi, yeni hükümetin toplanh yapmakta ol
duğu salonun kapılarına dayanınayı başardı. Israrla kapıları yumruklayarak,
girişe defalarca tüfekli ve kılıçlı saldırılar düzenleyerek, içerideki bakanların
isteklerine boyun eğmesini ve isteklerini yerine getirmesini talep ettiler. An
cak içerideki yeni bakanlar, kalabalığı dışarıda tutabiirnek için kapıların arka
sına ve koridariara ağır mobilyalar yığmışlardı. Taleplerinin ivediliğine rağ
men, çalkalanan kalabalık bir şekilde geri püskürtüldü. Bu kısmen mobilya
lar sayesinde, kısmen de ikna yoluyla oldu; zira Lamartine sık sık odadan çı
karak belagatiyle onları sakinleştirmeye çalışıyordu. Akabinde, dışarıda pat
layan tüfek sesleri içinde bakanlar işlerinin başına döndü ve birbiri ardınca
kararname imzalamaya başladılar. Ahlan her bir imza adeta kendilerini dışa
rıdaki silahlı pleb kalabalığın saldırısından koruyacak hayali duvara eklenen
birer tuğla gibiydi. Kararlardan birisi siyasi suçlar için ölüm cezasını kaldırı
yor (görünüşe göre hükümet Jakoben teröründen kaçınma niyetini göster
mek istiyordu), bir diğeri ise işçilere sendika ve demek kurma hakkı veren Le
Chapelier Kanununu yeniden yürürlüğe sokuyordu. Yine başka bir karar,
dokuz yüz "halk temsilcisinin" oluşturacağı ve yeni, muhtemelen cumhuri
yetçi bir anayasa yazmaya girişecek ulusal bir Kurucu Meclis için çağrıda bu1 1 Lamartine, Frenc/ı Revolution of 1848, s. 180.
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lunuyordu. Başka bir kararda ise yirmi bir yaşının üzerindeki tüm erkeklere
oy hakkı veriliyordu, ki bu Fransa'nın o zamana kadar gördüğü en kapsayıcı
seçim düzenlemesiydi. (Tıpkı Kurucu Meclis çağrısı gibi, bu karar da kentli
işçilerin siyasi etkisini azaltıp köylülerinkini arttırmak içindi.)
Place de la Greve'de işçiler ve hükümet yanlıları arasındaki kavgalar ve
karşılıklı tehditler geceyarısına ve daha geç saatiere dek sürdü. Sonunda yor
gun düşen kalabalıklar meydandan ayrıldı ve tüm meydan sessizliğe bürün
dü. Tüm bu bağınş çağırış, tehdit ve zorlamalara rağmen bakanlar yerlerinde
kaldılar ve radikal işçilerin eline geçmesin diye Hôtel de Ville'i terk etmeyi
reddettiler; gün doğana dek de nöbetieşe uyudular.
25 Şubat'ta gün doğduğunda, ellerinde kızıl bayraklar olan on beş yirmi
kişilik gruplar işçi mahallelerinden tekrar Place de Greve'e indi. Tüfek ve kılıç
kuşanmış bu insanlar meydanda bulunan diğer insanlara kumaştan kızıl
bantlar dağıthlar ve bir süre sonra kızıl şeritlere bürünmüş büyük bir kalaba
lık oluştu. Üç renkli bayrak taşıyan işçi grupları meydana girdiğinde kısa sü
rekli İtişmeler yaşansa da kızıl renk meydana hakim oldu.
25 Şubat gününün temel tartışma konusu İkinci Cumhuriyet'in rengi ola
rak hangi bayrağın kabul edileceğiydi. Hükümet, mülk sahibi sınıflar, orta
sınıflar ve işçilerin milliyetçi eğilim taşıyan kesimleri, Büyük Devrim'i, Birinci
Cumhuriyet'i ve Fransız ulusal gururunu yansıtan eski üç renkli bayrağı
muhafaza etmek istiyorlardı. Oysa siyasi bilinci yüksek işçiler için üç renkli
bayrak, Louis-Philippe'in Temmuz Monarşisi ile özdeşleştiği için lekelenmiş
ti. Bunun yerine "demokratik ve sosyal cumhuriyetin" simgesinin kızıl bay
rak olmasını istiyorlardı.
Bir süre sonra, kızıl bayrak yanlıları muhafızları aşarak Hôtel de Ville'i iş
gal etme noktasına gelince, Lamartine dışarıya çıkarak üç renkli bayrağın
cumhuriyetin sembolü olması gerektiğine dair bir nutuk attı. Kızıl bayrağın
Fransa'ya değil, "terörist ve komünistlerden oluşan" bir "parti"ye ait oldu
ğunu vurguladı. Kızıl bayrak "terörün bayrağı", kan ve çatışmanın bayrağıy
dı12 ve "Champ de Mars civarında çamur ve kan içinde sürüklenmişti" (bu
sözlerle Lafayette'in 1 791'deki katliamına gönderme yapıyordu). Oysa üç
renkli bayrak Fransa'nın diğer uluslar nezdinde tanınan ve "dünyayı muzaf
fer bir biçimde dolaşmış" olan bayrağıydı.13 Büyük oranda Lamartine'in be
lagati sebebiyle ve insanların çoğunun onun ulusal şan ve şeref bahsine ikna
s. 234.
n A.g.e., s. 230.

12 A.g.e.,
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olmaları sonucunda üç renkli bayrak, cumhuriyetin simgesi olarak kabul
edildi. Hükümet, hala tatmin olmamış az sayıdaki militana yönelik bir taviz
olarak, ulusal bayrakların çekilecekleri gönderlere birer kızıl rozet eklerneyi
ve tüm hükümet üyelerinin giysileri üzerine kızıl bir rozet takmalarının zo
runlu kılınmasını kabul etti.
Lamartine için üç renkli bayrağın zaferi bu durumda bile kesin görün
memiş olacak ki, durumu güvenceye almak için, bu ulusal bayrağa sevgileri
ni ve coşkularını gösterecek bir kalabalığa ihtiyacı olduğunu düşündü. Ak
şam saatlerinde, hükümet için destek örgütlernek üzere genç muhafızları ve
Ecole Polytechnique'ten diğer öğrencileri görevlendirdi. Diğer orta sınıf un
surlar tarafından da desteklenen bu gruplar, tüm başkenti gezerek, mülk sa
hibi sınıfları ertesi sabah ellerinde silahlarıyla Hôtel de Ville önünde toplan
maya çağırdılar. 26 Şubat sabahı kızıl bayrak taşıyan işçiler, kavgalarıru sür
dürmek için tekrar belirdiklerinde, Place de Greve'i ellerinde üç renkli bayrak
taşıyan geleneksel cumhuriyetçilerio daldurduğunu ve Hôtel de Ville'in etra
fıru süngü takılı tüfekleriyle en az 5.000 adamın sarmış olduğunu gördüler.
Gün ilerledikçe, Lamartine'in anlahmına göre, kızıl bayraklar üç renk denizi
nin içinde neredeyse kaybolmuştu.

Kızıl bayrak taşısınlar veya taşımasınlar, işçilerin "demokratik ve sosyal
cumhuriyet" arzuları oldukça hakikiydi ve üç renkli bayrak albnda bile bu
ümitlerini sürdürüyorlardı. Ayın yirmi beşinde tüm gün boyunca "çalışma
hakkı" -yani istihdam garantisi- vermesi ve işçilerin çıkarını gözetecek bir
Çalışma ve Kalkınma Bakanı görevlendirmesi konusunda hükümete baskı
yaphlar.
İşçiler öğle sularında -Lamartine'in adlandırmasıyla "bu akıllı yoksullar
ordusunun Spartaküs'ü" olan- Marche adındaki genç bir militanı sözcüleri
olarak seçerek, isteklerini iletmek üzere bakantarla görüşecek heyetin başına
geçirdiler. Lamartine'e göre Marche bakanların toplandığı salona girdi;
yirmi-yirmi beş yaşlarında, orta boylu ama dik ve sağlam, kolları hacakları güç
lü görünen bir adamdı. Yer yer baruttan kararmış yüzü yoğun duygulada dolu
ve solgun görünüyor, dudakları öfkeden titriyor ve çıkık alnının alhnda içeri
kaçmış gibi duran gözlerinden alevler saçıyordu. Bakışlarında halkın tamamı
nın elektriği yoğunlaşmış gibiydi . . . Sol elinde kızıl bir kurdele veya şerit taşı
yor, sağ elinde ise her cümlesinin sonunda dipçiğini yere vurarak salonu iniet
tiği karabinanın namlusunu tutuyordu . . . Bir adam olarak değil, sözlerine
uyulması gereken ve beklerneye tahammülü olmayan halk olarak konuşuyor
du . . . Şiddeti giderek artan sesiyle, imkansızlar manifestosunun maddelerini
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tekrar tekrar söyledi, halk her söyleyişinde çığlıklarıyla destek oldu ve bu
maddelerin derhal kabulünü talep etti. Bilinen toplumsal düzenin tamamen
yıkılması; mülkiyetin, kapitalistlerin ve sömürünün ortadan kaldınlması, yok
sulların derhal varlık paytaşırnma dahil edilmesi; bankerlerin, zenginlerin, fab
rikatörterin ve burjuvaların her haktan mahrum ve men edilmeleri bu manifes
tonun içeriğini oluşturuyordu.1•

Marche büyük ihtimalle bunların hiçbirini söylememiştir. Lamartine'in son
derece yanlı anlatımı, yalnızca o dönemde Parisli işçiler ile ayrıcalıklı sınıflar
arasındaki kutuplaşmayı yansıtması açısından değer taşımaktadır. Blanc'ın
olaya dair aktanını ise olanları neredeyse bire bir yansıtmaktadır. Blanc' a gö
re Marche şu şekilde davranmıştır:
Halk adına konuştuğunu beyan etti, buyurgan bir tavırla Place de Greve'i işa
ret e tti, tüfeğinin dipçiğini yere vurdu ve "Droit du Travail"in [çalışma hakkı
nın) tanınmasını istedi . . . Onu kenara çektim ve Lamartine konuşmasını sürdü
rürken bir kağıda yazmış olduğum "Geçici hükümet . . . her vatandaşa çalışma
teminah vermek için çalışacakhr" maddesini gösterdim1'

Marche "çalışma hakkını" resmi olarak güvence altına alan bu gelişmenin
ardından Blanc'a "Halk Cumhuriyet'e üç aylık bir yoksulluk mühleti veri
yor" yanıtını verdi. Bununla demek istediği, hükümetin kayda değer değişik
likler yapması için ancak üç ay daha zor koşullara dayanabilecekleriydi. Bu
süre sonunda, eğer talepleri haL3 karşılanmamışsa, işçiler ciddi bir şekilde
ayaklanacaklardı. ı"

1848 ' i n Paradoks lan
Marche'ın b u uyarısı, önceki ayaklanmalada kıyaslandığında, Fransa'nın
devrim geleneğinde eşi görülmemiş bir değişime işaret ediyordu. William H .
Sewell Jr., işçilerin 1848 ayaklanmasını anlatırken, "1830'dan sonra her şeyin
ne kadar değiştiği 1848'de anlaşıldı" diyerek bu noktaya işaret eder.
Temmuz 1830 devrimi işçileri hazırlıksız yakalamışh ve işçiler, iş işten geçtik
ten sonra ortaya bağımsız bir program koyabilmişlerdi. Oysa Şubat 1 848' deki
devrim, sadece Paris'te değil Fransa'nın pek çok şehrinde sınıf bilincine sahip
bir işçi hareketini tetikledi. Parisli işçiler, en başından itibaren hükümeti 24 Şuı•

A.g.e., s. 218, 219-20.

ıs

Blanc, Historical Rroelations, s. 81-2.

16Akt. Georges Duveau,
Random House, 1967), s. 66.

1848:

The Making of a Rcrıo/ııtioıı, çev. Anne Carter (New York:
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bat'ta cumhuriyet ilan etmeye zorlayarak, 25 Şubat'ta "çalışma hakkının" kabu
lüne ve Ulusal Atölyeler'in kurulmasına ve 28 Şubat'ta ünlü Lüksemburg Ko
misyonu'nun kurulmasına zorlayarak devrimi sürekli sola çektiterY

Ulusal Atölyeler ile Lüksemburg Komisyonu'nu az sonra ele alacağız, an
cak burada değinilmesi gereken en önemli nokta, genel anlamda, 1848 Fran
sız Devrimi'nin tüm on dokuzuncu yüzyılın en sınıf odaklı sivil çatışması ol
duğu gerçeğidir. İşçiler ve mülk sahibi sınıflar bu noktadan sonra, sosyalist
ve anarşistlerin nesiller boyunca yanlış bir şekilde klasik proleter devrimi ola
rak tasvir ettikleri 1871 Paris Kornünü'nü de aşacak bir şekilde, doğrudan
doğruya karşılıklı çatışma içerisine girdiler, kendi toplumsal kimliklerine ve
çatışan çıkarlarına dair hissiyatları daha da kuvvetlendi. Kendilerini belli be
lirsiz bir şekilde "halk" olarak gören 1793'ün baldırı çıplaklarınlll aksine,
1848'de işçiler kendilerinin "halk" tan ayrı bir toplumsal sınıf olduğu bilincine
daha çok erişrnişlerdi. Ve bir sınıf olarak da oldukça spesifik toplumsal ve
ekonomik talepleri vardı. Aslında çok azı gerçekten sanayi proJeteri olsa da,
başkentteki işçi sınıfının çoğunluğunu oluşturan bu zanaatkarlar, kendilerini

proletairs ya da daha sıklıkla, sınıfsal düşmanları olan fes capitalistes ve la bour
geoisie'nin karşısında olan ouvriers ve travailleurs olarak tanırnlıyorlardı.
1848'in militan ouvrier1erinin tarihsel ölçekte iki talebi vardı: Demek kur
ma hakkı ve "çalışma hakkı". Demek kurma hakkı, daha önce de değindiği
miz gibi, demekleri, üretici kooperatiflerini, karşılıklı yardım topluluklarını
ve sendikaları yasaklayan veya kısıtlayan her türlü kanunun kaldırılması an
lamına geliyordu. Hükümet, Le Chapelier Yasası'nın kaldırılmasıyla bu hak
ların ilk ayağını tanımış oldu; fakat demek kurulmasını teşvik ederek ikinci
ayağı da tanıyıp tanımayacağı henüz belirsizdi. "Çalışma hakkı", kendi mes
lek kollarında iş bularnayan işçilerin, iş bulana kadar maddi anlamda destek
lenmesi anlamına geliyordu. Bu talep, özellikle 1848'de aciliyet taşıyordu, zi
ra Paris kazandığını anında harcamak zorunda kalan, en gerekli eşyalarını
dahi rehine veren veya satan, hırsızlık ve fuhuş yapan, parklarda uyuyan, kö
tü hava koşullarında avlularda, kanalizasyonlarda ve Seine köprülerinin al

tında toplaşarak korunmaya çalışan işsiz işçilerle doluydu. Kırsaldaki yerel
kıtlık şartlanndan kaçıp şehre iş bulmaya gelenler korkulukları andırıyordu.
17

William H. Sewell, Jr., "Artisans, Factory Workers, and the Formatian of the French
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İşçi mahallelerinde açlık kol geziyordu. Bakanlar konseyinin aldığı en önemli
kararlardan biri, yoksullara, on franktan daha az para ödenmiş eşyalarını re
hincilerden geri alabilme hakkı tanıyordu. Ancak Geçici Hükümet'in daha
fazla çalışması ve bu "çalışma hakkı"nı gerçekliğe tercüme etmesi gerekiyor
du.
Bu haklar meselesi, gösterilerde ve isyanlarda seslendirilecek sıradan ta
lepler değildi. Bunları dile getiren işçiler, bu hakları daha ziyade Büyük Dev
rim'de radikaller tarafından talep edilen ve geri alınamaz haklar olarak kabul
edilen "özgürlük, eşitlik, kardeşlik" ile kıyaslanabilecek temel ve doğal haklar
olarak görüyorlardı. İşçiler, toplumun adalet kavramlarını büyük oranda ge
liştiren hakları talep ettiklerini düşünüyorlardı, bu da bilinçlerinin 1 789'un
hukuksal haklar çerçevesine göre ne kadar ilerleme kaydettiğinin bir göster
gesidir. Bu militanlar siyasi anlamda, tüm erkeklere hükümetin tüm organla
rında oy hakkı verilmesini istiyorlardı ve buradaki temel gerekçeleri de "de
mokratik ve sosyal cumhuriyetin" ekonomik taleplerini karşılamasını güven
ce alhna almaktı. Bu cumhuriyetin yapısı her ne kadar belirsiz de olsa, işçile
rin "nasırlı elleri ile" (böyle tabir ediyorlardı) Palais Bourbon'un ve Hôtel de
Ville'in sandalyelerinin hepsini değilse de çoğunu doldurmasını istiyorlardı.
Kendi davaları için uğraş veren radikal entelektüellerin sayısının çokluğuna
ve bunların verdiği desteğin memnuniyetle kabul görmesine rağmen, işçiler
yeni hükümet içerisinde atölyelerden ve gizli demeklerden çıkmış Alexandre
Martin (Albert'in gerçek adı) gibi güvenilir proletaire isimleri görmek istiyor
lardı.
Tekrara düşmek pahasına da olsa, 1 848'in Parisli işçilerinin özel mülkiyet
kavramına temelde karşı olmadıklarının alhnı yeniden çizmekte fayda var.
Lamartine'in onları "mülkiyetin" ve tabii ki "toplumun" düşmanı olarak
resmetme çabası kasıtlı bir demagojiydi ve burjuvaziye yaranmayı, sonrasın
da da işçi sınıfına karşı alınan baskıcı tedbirleri meşrulaşhrrnayı amaçlıyordu.
Parisli işçiler ekonomik olarak hala endüstri öncesi dönemde yaşıyariardı ve
zanaatkarlar olarak pek çoğu kendi mülkünün sahibiydi. Ustalara bağlı ola
rak çalışan zanaatkarların çoğunluğu da kendilerine ait bir atölye kurmayı,
sonra da buraları kendi başlarına ya da maaşlı adam tutarak işletmeyi hedef
liyordu.
Ancak "çalışma hakkı" talebi, bu geri alınamaz hakkın hangi kurumsal ya
pı içerisinde gerçekleşeceği sorusunu doğurdu. Toplum, bu hakka maddi
gerçeklik kazandırmak üzere, nasıl örgütlenecekti? Diğer haklara, cumhuri-
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yetin yasal sistemi içerisinde görece bariz ve dolaysız yollarla somutluk ka
zandırılabilirdi. Basın, konuşma ve toplanma özgürlüğünü koruyan yasalar
çıkarılarak özgürlük kurumsallaştırılabilirdi. Eşitlik (koşul değil fırsat eşitli
ği), varlık ve statüsünden bağımsız olarak herkesi kanun önünde eşit gören
bir yasal zernin oluşturularak sornutlaştırılabilirdi. Ancak "çalışma hakkı"
nasıl kururnsallaştırılacaktı?
Fikirleri bu soruyu en iyi cevaplandıran teorisyen, kar etme arnacı güt
rnekten ziyade insan ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen ve kooperatİf bir
toplum oluşturmak üzere bir karşılıklı yardırnlaşma kuruluşları federasyonu
içerisinde örgütlenecek olan toplumsal atölyeler kavramını geliştirmiş olan
Louis Blanc' h. Çalışmanın Örgütlenmesi adlı eseri ciddi bir üne erişrnişti ve
Şubat Devrimi'ni takip eden haftalarda, militan Fransız işçiler onu en önemli
sözcüleri addediyorlardı. Pek çok işçinin, endüstriyel kapitalizme karşı koo
peratİf bir alternatif oluşturmak üzere rehberlik etinesini bekledikleri ve so
nucunda da kendisinden oldukça uygulanabilir bir plan aldıkları isim
Blanc'tı.
28 Şubat'ta, Blanc'ın Marche'ın talebi üzerine "çalışma hakkı" tasarısını
yazınasından üç gün sonra, Geçici Hükümet, işçiler adına pek çok projeyi ge
liştirmek ve işçilerin erneklerinin karşılığını alabilmesinin yollarını araştırmak
üzere bir Çalışına Komisyonu kurdu. Bu kornisyona şaşaalı bir görünüm ka
zandırmak, bilhassa da bu komisyonun çalışına konusunda "üst meclis" ol
duğu izlenimini vererek işçilere onların bu yeni cumhuriyet içerisinde temel
bir kurumsal konuma sahip oldukları mesajını verrnek üzere eskiden Asiller
Meclisi'nin toplanınakla olduğu Lüksemburg Sarayı'nda konurnlandırılrna
sına karar verildi.
Sonradan kazandığı adıyla Lüksemburg Komisyonu, özünde ileri gelen
iktisatçıları, sosyalist teorisyenleri, yayıncıları -başkalarının yanı sıra Fourier
ci Victor Considerant'ı ve Saint-Sirnone'cu Constantin Pecqueur'ü- içeren bir
idari koıniteydi. Blanc, Çalışma Komisyonu'nun yanı sıra Çalışına Parlamen
tosu gibi turnturaklı bir isim taktığı, aslında her bir sendikanın gönderdiği
üçer delegeden oluşan ad hoc bir Çalışına Kongresi olan yeni bir meclis daha
kurdu. Bu üç delegeden birisi Çalışına Komisyonu'nun bir parçası olarak ça
lışırken, diğer ikisi Çalışına Kongresi'nin toplantılarına katılacaktı.
1 Mart tarihinde Lüksemburg Komisyonu'nun ilk toplantısı, Blanc'ın tabi
riyle "çeşitli sendikalardan gelen" 200 kadar (o zaman sayıları 700'den faz
laydı) temsilcinin "daha önce Fransız asilleri tarafından işgal edilen makarnı
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devralmak üzere"18 toplanmasıyla gerçekleşti. Ancak Blanc, neredeyse ilk
resmi oturumu açmasının hemen ardından, militan işçilerin çalışma günü
nün kayda değer ölçüde kısalhlmasına ve marchandage sisteminin, yani asalak
aracıların işçiler ve işveren arasında konumlanarak işçilere alacakları ücretin
bir kısmı karşılığında iş bulması sisteminin kaldırılmasına dair taleplerine
karşı çıkh. Günlüğünde yazdığına göre Blanc, mülk sahipleri sınıflar ile zıt
laşmamak için bu iki talebi "bu kadar hassas bir mevzuda işverenlerin görüş
lerine başvurmadan" hemen değerlendirmeye almak istememişti.19 İşçileri,
taleplerinden vazgeçmeleri için ikna etmeye çalışmışh ve kendisinin de belirt
tiği gibi, bu çabası "pek sıcak karşılanmamışh" .
Yaklaşmakta olan bir mücadeleyi haber veren kasvetli bir sessizlik vardı orta
lıkta ve daha bir dakika bile geçmeden çok sayıda işçi hep beraber ayağa kalkıp
bağırarak, bu iki talep yerine getirilene kadar hiçbir şekilde çalışmaya devam
edilmemesi gerektiğini belirttiler 20

Aslında Blanc samimi bir şekilde işverenleri de Lüksemburg Sarayı'ndaki
toplantılara işçilerle eşit bir şekilde katmaya çalışmışh. ileriki aylarda, arhk
Fransa'da epey olağan hale gelen grevleri soniandırmak üzere başarılı gö
rüşmeler de yürütmüştü. Anlaşıldığı kadarıyla Blanc, kapitalistlerle işçilerin
uzlaşması mümkün olmayan rakipler olduğu türünden bir inanca sahip de
ğildi ve sınıf çahşmasına toplumsal anlamda zararlı olduğunu düşündüğü
için karşı çıkıyordu. Yine de Lüksemburg Komisyonu, Çalışma Kongresi ile
birlikte, Paris işçi sınıfının Geçici Hükümet'e karşı sahip olduğu kurumsal bir
karşı-güce en yakın şeydi. William Sewell'ın gözlemlerine göre bu komisyon,
"1848 işçi hareketinin adağını ve örgütsel merkezini oluşturuyordu".
Resmi işlev olarak yalnızca bir tavsiye makamı olmasına rağmen, devrimci işçi
ler bu komisyonu çok daha yüksek bir yerde görüyorlardı. Marangoz delegele
re göre bu kurum, "çalışma anayasası" hazırlamak kadar ciddi bir göreve sa
hipti ve Louis Blanc da komisyonu "halkın Estates General'i" olarak niteliyor
du."21

18
19

Blanc, Histarical Revelations, s. 126.
A.g.e., s. 129.

20 A.g.e., s. 129-30.
21 William H. Sewell, Jr., "Property, Labor, and the Emergence of Socialism in F rance,

1 789-1848," Coıısciousııess and Class Experience in Nineteenth-Century Europe içinde, ed. John
M. Merriman (New York ve Londra: Holmes & Meier, 1 979), s. 59.
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Aslında Çalışma Kongresi sonunda Geçici Hükümet'i hem marchandage sis
temini yasaklamaya hem de Paris'teki işçiler için on saatlik, diğer yerlerdeki
işçiler için on bir saatlik iş gününü kabul etmeye mecbur etmişti. (Geçici Hü
kümet de tabii ki bu talepler karşısında direndi, fakat delegeler Çalışma
Kongresi'ni toplu olarak terk etmekle tehdit edince -ki bu durumda Kongre
tamamen işlevsizleşecekti- kabul etmek zorunda kaldı.) Ayrıca Komisyon
başarılı bir şekilde birkaç toplumsal a tölye oluşturmayı başarmışh, bunların
en dikkat çekeni de terk edilmiş Clichy hapishanesinde kurulan usta terziler
kooperatifiydi. Fransa'nın ikinci yasama meclisi olarak çalıştığına dair pek
çok iddia ortaya alıldıysa da aslında Lüksemburg Meclisi ne bir iktidara sa
hipti ne de eski Asiller Meclisi'nin sahip olduğu kaynaklara . . . Blanc, Şubat
Devrimi'nin ilk günlerinde öncelikle hükümetin bir parçası olarak bir Çalış
ma ve Kalkınma Bakanlığı kurulmasını ve bu kurumun gerekli gördüğü tüm
kararlan uygulayabilmesi için tam yetkiyle donahimasım önermişti. Ancak
diğer bakanlar Blanc'ın bu önerisini, kendisinin oldukça ılımlı görüşlerine
rağmen, kabul edilemez buldular. Kamu İşleri Bakanı Marie'nin daha sonra
ları ifade ettiğine göre hükümet,
Blanc'ın önerisini reddetmek için canla başla çalışh, çünkü bu planın arkasında
bu adamın diktatörlüğünü ve toplumsal düzenin topyekun altüst oluşunu gö
rüyordu. Ancak Blanc'a Lüksemburg Komisyonu'nu kurması için izin vermek
ten başka bir yola da gidemedi.22

Lamartine ve ahbapları tarafından oluşturulan Lüksemburg Komisyonu
kısa süre içerisinde, temel işlevi toplumsal bir cumhuriyet isteyen militan işçi
leri yahşhrmak olan, büyük oranda göz boyamaya yönelik ve temelsiz bir
yapıya dönüştü. Üstelik Lamartine, Blanc'ı bu komisyona başkan ve Albert'i
de başkan yardımcısı yaparak akıllıca bir hareketle bu iki radikali kabineden
uzaklaşhrmış ve görünüşünden başka bir gücü olmayan saraya hapsetmiş
oldu. Marx'ın sonraları yazdığı gibi, Lüksemburg Komisyonu aracılığıyla,
işçi sınıfının temsilcileri Geçici Hükümet' e ait sandalyelerden uzaklaştınldı, bu
hükümetin burjuva ayağı gerçek devlet iktidarını ve idari dizginleri elinde
tutmaya devam etti. Ayrıca Maliye, Ticaret ve Kamu İ şleri Bakanlıkları ile yan
yana, Banka ve Borsa ile yan yana bir sosyalist sinagog ortaya çıkh. Bu sinago
gun baş görevlileri Louis Blanc ve Albert'in, vaat edilmiş toprakları keşfetmek,
22
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yeni ayetler vazetmek ve Paris proletaryasına iş sağlamak gibi görevleri vardı.
Diğer dünyevi devlet güçlerinin aksine, bunların bir bütçesi yoktu, emirlerinde
bir idari merci mevcut değildi . . . Lüksemburg Komisyonu'ndakiler felsefe taşı
nı ararken Hôtel de Ville'dekiler o zamanın parasını basınakla meşguldü. 21

Yine de Blanc'ın Lüksemburg Komisyonu yoluyla samimi bir şekilde,
ağırlıklı olarak zanaatkarlığa dayanan bir toplumun endüstriyel kapitalizmin
büyümesine karşı benimseyebileceği yegane sosyalist alternatifi yaratmaya
çalışhğını kabul etmek gerekir. Blanc'ın "sosyalist sinagogu" üretici koopera
tifleri kurmak, Fransa Bankası'nı ve demiryollarını kamulaşhrmak, birkaç
deneysel toplumsal atölyeye mali destek sağlamak, çalışma birliklerini teşvik
etmek ve "çalışma hakkı"nı temin etmek için uğraştı. Lüksemburg Komisyo
nu'nun hükümete hazırladığı ve Blanc tarafından yazıldığı açıkça belli olan
raporda Fransa'nın tüm bölgelerinde her biri yüzer aileden oluşan, ortak
mutfak ve çamaşırhanelere sahip, kendi okulları, bakımevleri, kütüphaneleri,
hamamları ve bahçeleri olan model konut alanlarına da sahip tarım kolonileri
oluşturulması tavsiye ediliyordu. Nesiller sonra gerçekleşecek olan reformları
erken bir zamanda öngörmüş olan Blanc, tüm işçilerin emekli maaşma, hasta
ların ve imkanları kısıtlı olanların devlet tarafından sağlanacak sağlık sigorta
sına kavuşmasını umut ediyordu. Bu hedefler bugün her ne kadar reforrnist
ve küçük çaplı görünse de, 1840'ların Fransa'sında oldukça yenilikçi, hatta
radikal olarak değerlendiriliyordu.
Fransa'nın sanayi öncesi ekonomiden modem sanayi kapitalizmi ekono
misine geçmekte olduğu on dokuzuncu yüzyıl ortasında hiçbir sosyalizm tü
rü kapitalizme karşı bir alternatif oluşturamazdı. Sonradan ortaya çıkan milli
leştirilmiş ekonomi anlamında sosyalizm ise söz konusu dahi olamazdı, çün
kü demiryolları ve bankalar bir yana, cumhuriyetçi bir devlet tarafından dev
ralınabilecek kayda değer çok az üretim kolu mevcuttu. Fabrika temelli bir
sosyalizm de uygulanabilir değildi. İngiltere'de büyük sıçramalarla ilerlemiş
olan fabrika sistemi, henüz Fransız zanaatkar atölyesini üretim etkinliğinin
marjinal ve kayda değer bir biçimine dönüştürmemişti. İpekli kumaşlar hala
Lyon'daki küçük atölyelerde üretiliyordu ve her ne kadar pamukltı kumaşlar
büyük fabrikalarda makineler tarafından dokunsa da sanayinin bu kolu hala
ikincil konumdaydı. Proudhonculuğa gelirsek, bu alternatif de zaten kulla
nımdan düşmüş bir ekonomiye geri dönmek anlamına geliyordu. Eğer Fran
sa'ya bir kooperatif ekonomi gelecektiyse bu, tüm zayıflıkları ve devletçiliği
21 Marx, Class Strııggles in Fraııce, s. 55.

144 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Fransız Devriminden ikinci En temasyanale

bir yana, Marksist, Proudhoncu veya Cabetçi bir formda olamazdı; Blanc'ınki
gibi zanaatkar ekonomisi temeli üzerine oturtulmuş bir sistem olmalıydı.
Nihayetinde toplumsal atölyeler, fabrika sisteminin iledeyişinin önünde
ancak yavaşlahcı bir işieve sahip olabilirdi, fabrikalada eşdeğer olamazdı. İn
giltere seri üretim için gerekli makineleri kullanmaya başladığı için hiçbir ül
ke İngiliz mallarıyla rekabet edemiyordu. Fransa'nin kooperatİf bir ekonomi
yaratmak için tek alternatifi, kendisini dünya pazarından tecrit etmek olabi
lirdi; ancak bu da pek çok zanaatkarın, özellikle de ipek işçilerinin bağımlı
olduğu pazardan kopması anlamına gelirdi. On dokuzuncu yüzyıla gelindi
ğinde, kapitalizmin gelişimi arhk durdurulması imkansız hale gelmişti ve
topyekun ekonomik tecritten -tahrip edici ekonomik bir otarşiden- başka
hiçbir önlem, ucuza mal edilmiş ürünlerin pek çok sanayi öncesi üretim sis
temini yıkmasını engelleyemezdi.
Sonuç olarak, Blanc'ın toplumsal atölyeleri, endüstriyel kapitalizmi yavaş
Iatmak için en önemli plan olsa da hiçbir zaman ciddi olarak benimsenmedi.
Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, sonraları bir "Ulusal Atölyeler" planı
ortaya a hldı. Bu proje, Blanc'ın toplumsal atölyeleri ile isim olarak benzeşme
sine rağmen, onun sosyalist hedefleri ile hiçbir ortaklık taşımıyor, hatta bu
hedeflerin itibarını azaltınayı hedefliyordu.

K u l ü p Hareketi
Gördüğümüz gibi Paris, Şubat Devrimi'nden bile önceleri gizli cemiyetlere ve
yasadışı işçi örgütlerine ev sahipliği yapıyordu. Devrimin başarısı, Büyük
Devrim'in ateşli zamanlanndan beri Fransa'nın görmediği derecede siyaseten
aktif bir kulüp hareketini ortaya çıkardı. Kulüpler, işçi birlikleri, eğitim der
nekleri ve yeni yeni palazlanan sendikalar her yerde ortaya çıkmaya başladı.
Paris'in her mahallesinde yer alan bu kulüplerin çoğu, 1793'ün mahalle bir
likleriyle yüzeysel bir benzerliğe sahipti ve hızla, şehrin en militan işçilerini
ve entelektüellerini eğiten, tarhşhran ve mobilize eden, çoğu zaman da şehrin
siyasi yaşamına doğrudan müdahalede bulunan merkezler haline geldi.
Şubat barikatlarını takip eden haftalarda çok az insan kulüp hareketinin
potansiyelini, Blois'daki sürgününden 24 Şubat'ta dönmekte olan ve Geçici
Hükümet'in kurulduğu Paris'e doğru hızla yol alan Auguste Blanqui kadar
net fark edebilmişti. 25 Şubat'ta, kralın tahttan indirilmesinin üzerinden daha
bir gün geçmişken Blanqui, büyük bir dans salonunda Club de Prado'ya hi
tap etti ve şunları söyledi:
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Fransa [yeni Geçici Hükümet'in idaresi altında) cumhuriyetçi değildir. Henüz
geçmiş olan devrim, güzel bir sürprizden başka bir şey değildir . . . Hôtel-de
Ville' deki adamları beceriksizlikleriyle baş başa bırakın, onların zayıflıkları
şüphesiz ki düşüşlerinin bir işaretidir. İ ktidarları bir günlüktür onların: Halk ve
kulüpler bizim yanımızda, bu kulüplerde onları -eskiden Jakobenlerin yaptığı
gibi- devrimci bir şekilde örgütleyeceğiz. 24

Bir süreliğine, kulüpler yoluyla güçlenileceğine dair bu tahmin kısa süre
de gerçekleşecekmiş gibi göründü. Monarşinin yıkılmasından sonraki kısa
bir zaman dilimi içerisinde Paris bölgesinde en az 203 siyasi kulüp faaliyete
geçti, bunların 149'u tek bir federasyona bağlıydı. Peter H. Amann, kitle de
mokrasisine dair yaptığı çalışmada, Paris kulüplerinin üye sayısının en cimri
hesapla 50.000 ile 70.000 arasında olması gerektiğini belirtiyor, "ancak yüz
bin civarında bir rakam daha muhtemeldir" diye ekliyor. İşçiler mart ortasına
gelindiğinde kulüp hareketine o kadar hevesle sarılınışiardı ki, romancı Ge
orge Sand anahtarını unutup dışarıda kaldığında bir çilingir bulmakta epeyce
zorlanmıştı. Tüm çilingirler kulüp toplantılarındaydı. Arnann'ın belirttiği gi
bi, "birkaç hafta içerisinde kitlesel bir hareket kök saldı."25
Nisan ortasına gelindiğinde başkentteki her mahalle ve arrondissement'da
kulüpler, özellikle de toplanhları binlerce üyeyi ve sempatizam çeken işçi ku
lüpleri vardı. Büyük kulüpler genellikle okul binalarında, kiliselerde, dans sa
lonlarında, belediye binalarında ve hatta kafelerde toplanıyordu. Yapısal an
lamda epeyce değişiklik gösteriyorlardı; Societe des Droits de l'Honmıe gibi ki
mileri resmi bir şekilde örgütlenirken, kimileri de oldukça gayrı resmi ve is
tediği gibi hareket eden kulüplerdi. Birkaç kulüp bilinçli olarak geçmişle bağ
larını koruyordu. Bazıları, daha önceden gizli cemiyetlere üye olmuş isimleri
barındırıyordu. 1848 Mart ayının ortasında siyasi geçmişleri bilinen kulüp
başkanlarının on yedisinden onu devrim öncesi gizli cemiyetlerde yer almıştı,
en tanınanları da 1830'larda (Saisons zamanında) önde gelen figürler olan
Blanqui ve Barbes'tı. Daha radikal kulüpler, artık bu tür bölünmeler lüzum
suz hale gelmiş olmasına rağmen, tıpkı monarşi zamanında illegal topluluk
ların yaptığı gibi, alt "kısımlar" veya "hücreler" şeklinde bölünüyordu. Başka

24 Blanqui, akt. Alphonse Lucas, Les Clulıs et /es clulıistes (Paris, 1851),
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kulüpler de bilinçli olarak Büyük Devrim' den ödünç aldıklan ]acobins, Mon
tagnards, Aınis du Peııple, Egalite et Fratcrnite ve Comnıııne gibi isimleri kulla
nıyordu. Çıkan süreli yayınlar arasında ismi, yarım yüzyıla yakın süre önce
Hebert'in ve Desmoulins'in çıkardığı gazeteleri hatırlatır biçimde Pcre Dııc

lıesne ve Vieııx Cordc/ier olanlar vardı.
Ancak bu kulüplerin çoğu, daha önceki gizli cemiyetlerle herhangi bir
bağlanhya sahip değildi. Pek çoğu belirgin bir şekilde Emek ve İşçi sözcükle
rini içeren isimlere sahipti. Ayrıca bu kulüplerin sınıfsal içerikleri de oldukça
dikkat çekiciydi. 1 78 kulüp başkanının yarısını oluşturan (meslekleri bilinen)
kitlenin,
yüzde 23'ü işçiydi, yüzde 22'si aydın sınıftan geliyordu (yazar, gazeteci, profe
sör), yüzde 21'i burjuvaydı (işveren, mülk sahibi, i dareci, rantiyer - ancak bu
son kategori muğlakhr), yüzde lS'i beyaz yakalı (tezgahtardan muhasebeciye,
rahibe kadar geniş bir yelpazeden) işçiydi, yüzde 9'u şaraphane sahipleri, pan
siyon işletmecileri, küçük çaplı esnaf gibi "popüler burjuvazi" üyesiydi ve
yüzde S' i de üniversite öğrencisiydi.26

Dolayısıyla, kulüp başkanlarının en az yarısı işçi ve entelektüellerden oluşu
yordu, öğrenciler de entelektüel sınıfına dahil edilirse tabii. İ şçilerin ve ente
lektüellerin oranının bu kadar yüksek olması devrimci durumlarda olağan
dır; sonraki ayaklanmalarda devrimci grupların en belirgin yanları işçilere
nazaran daha çok entelektüeli barındırınaları olmuştur. Aslında entelijansiya
-çoğunlukla kamusal üne sahip bireyler ve uzmanlar-, önceleri içerik ve yö
nelim olarak ağırlıkla işçi sınıfı üyelerinden oluşan örgütlerin liderlik kadro
larını dolduran kesimdi.
1848'de kulüpler muazzam bir sıklıkta toplantı yapıyorlardı. Büyük Dev
rim sırasındaki sayısız yerel toplantıyı hatırlatan bir şekilde haftada dört ya
da beş gece toplanmak sıradışı bir durum değildi. Kulüplerin çoğu hala resmi
olarak toplantılarını haftada iki kez ile sınırlamışh, ancak bu takvim Şubat ve
Mart aylarında sıklıkla delindi. Blanqui'nin Merkezi Cumhuriyetçi Toplulu
ğu -ya da daha çok bilinen adıyla Blanqui Kulübü- pazar hariç her gün top
lanıyordu. Kurallar oldukça sık ihlal ediliyordu; pek çok kulüp, özellikle de
toplantıları binlerce coşkulu işçi tarafından doldurulanlar, asgari resmiyet
kurallarıyla işliyordu ve büyük kulüplerin toplantıları genelde binden fazla
kişiyle yapılıyordu.

2" A.g.e., s. 41 .

Tamamlanmamiş Devrim 1 147

1 848'in radikal siyasi kültürü, sayısız kulübün yanı sıra hızla büyüyen ve
kulüplerle halk arasında hayati bir hat oluşturan bir devrimci basma da sa
hipti. Kulüpler toplantılarını duyurmak, toplantı tutanaklarını ve bildirilerini
yayıolamak için afişleri ve dergileri, bilhassa da mahalle dergilerini kullanı
yorlardı. İlgiyle okunan bu dergiler hararetli nutukları da yayınlıyordu. Res
mi bir sayıma göre başkentte 171 gazete vardı, ancak bunların çok azı birkaç
haftadan uzun süre ayakta kalabildi. Özellikle işçi mahalleleri, pek çok farklı
görüşü duyuran çeşitli afişlerle, eleştiri ve talepleri dile getiren bildirilerle,
konuşmacı ve hatiplerin nutuklarıyla dolup taşıyordu. Kulüplerin önceden
organize edilen toplantılarının yanı sıra, son derece canlı bir tartışma ortamı
da radikal hararetİn giderek artmasına yol açıyordu. Ayrıcalıklı sınıfiara göre
devrim, sonunda ancak kaba kuvvetin üstesinden gelebileceği bir canavar
yaratmıştı.
Kulüplerin birkaçı hayli yüksek bir itibara sahipti. Bunun sebebi kısmen
ünlü radikal liderlerin bu kulüplerin kurulmasına katkıda bulunmuş olması,
kısmen de radikal görüşlerin kendileriydi. En önemli kulüpler arasında her
hangi bir toplantısında yüzlerce, hatta binlerce insanı bir araya getiren
Blanqui'nin Merkezi Cumhuriyetçi Topluluğu yer alıyordu. Bu kalabalıkların
bir kısmını bu kötü şöhretli, siyah paltolu ve siyah eldivenli örnek devrimeiyi
görmeye gelmiş meraklı seyirciler oluşturuyordu. Blanqui Kulübü, toplantı
larını şehrin farklı farklı yerlerinde yaparak Paris işçi sınıfının geniş bir kıs
mına ulaşmayı başarmıştı. Kulübün toplantıları, katılıma açıktı ve genelde
ateşli fikri tartışmalarıyla ve Arnann'ın "Blanqui asla üstünlük kurmaya ça
lışmıyordu"27 şeklinde tarif ettiği hitabet bolluğu ortamıyla ünlüydü. Ancak
Blanqui Kulübü'ne katılmak o kadar da kolay bir iş değildi. Üye olmak iste
yen birisi, iki üyeyi kefil göstermesi ve yazılı bir destek yeminini imzalaması
gerekiyordu.
Etienne Cabet'nin Merkezi Kardeşlik Topluluğu ise toplantılarının resmi
yeti ve kurucusunun otoriter tavırları ile ünlüydü. Cabet, muazzam derecede
ünlü romanı Vayage to Icaria [ İkarya'ya Yolculuk) ve oldukça ilgi gören gaze
tesi Le Populaire temelinde örgütlenen oldukça dogmatik bir hizip İkaryanlar- yaratmıştı. 4.000 civarında erkek ve 1 .000 civarında kadın, kulübe
üyeydi ve bunların çoğu ünlü liderlerinin büyüsüne kapılmış işçilerdi. Şubat
ayaklanmasının hemen ardından gelen haftalarda Merkezi Kardeşlik Komi-

27 A.g.e.,
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tesi muhtemelen diğer tüm kulüplerden daha fazla işçi kalabalığına hitap etti.
Bu sırada comnıuniste sözcüğü tüm Paris'te kullanılmaya başlamışh ve bir
aşağılama sözü olarak Büyük Devrim zamanında gelişigüzel bir biçimde kul
lamlan anare/üste sözcüğünün yerini alıyordu. Cabet bir militandan başka bir
şey olmamasına rağmen conımıtnisme, toplumun saygın katmaniarına korku
salıyordu ve bu da işçileri oldukça memnun ediyordu. Cabet'nin Merkezi
Kardeşlik Topluluğu temelde devrimci nitelik taşımıyordu ve görüşleri şaşır
hcı derecede ılımlıydı; ancak 1848 baharında Parisli işçiler Cabet'ye hayranlık
duyuyordu. Mart ve Nisan'da hizbin disiplini Cabet'yi ve conımunisme'i öne
çıkardı. Cabet'nin kulübünün didaktik tonuyla kıyaslanabilecek bir başka
yapı da François Raspail'in, bir siyasi arena olmaktan ziyade eğitsel bir forum
olan Socil'te des Amis du Pcııple (Halkın Dostları) kulübüydü. Raspail'in işçi
lerden saygı görmesinin temel nedeni, işçilerin çıkariarım savunmak konu
sunda daha önceden de sınanmış olan kararlılığıydı, ancak Blanqui'nin aksi
ne kendisi kitleleri dinlemek yerine onlara nutuk çekmeyi yeğliyordu. Kendi
verdiği adla "derslerinden" birinde 4.000'e yakın insanı etrafına toplayabil
mişti. Ancak bu kulüplerin hiçbiri eski Societe des Droits de l'Homme ile kıyas
lanabilecek büyüklükte değildi. Bu örgütün 34.000'i Paris'te olmak üzere
lOO.OOO'e yakın üyesi olduğu iddia ediliyordu. 1830'larda kapahlmasından
sonra 1848'de yeniden canlandırılan bu kulüp, Robespierre'in 1793 Anayasa
sı'na yazdığı önsözde yer alan siyasi eşitlik ideallerini 1 840'ların yarı
sosyalizan adalet kavramıyla kanşık bir biçimde belli belirsiz destekleyen
neo-Jakoben bir topluluktu. Merkez komitesinde Armand Barbes vardı ve
kulüp Ledru-Rollin'in İçişleri Bakanlığı'ndan mali destek alıyordu. Droits,
kendisini disiplinli bir askeri örgüte dönüştürme çabasına rağmen, tutarlılık
tan ziyade ideolojik kafa karışıklığıyla kendini belli ediyordu. Barbes, Droits
kulübündeki rolünün yamnda, esasında lideri Barbes olduğu için ünlenen

Club de la Revolution (ya da Barbes Kulübü) içerisinde de kendisine epey des
tekçi bulmuştu.
Bu tür "büyük isimlerin" oluşturduğu kulüplerin haricinde pek çok daha
küçük ve kısa ömürlü kulüp de vardı. Bunları ortak bir devrimci hareket içe
risinde toplama girişimleri pek çok örgütsel işbirliğine yol açh, fakat bu işbir
liklerinin etkileri kısıtlı oldu. Bunların en ünlüleri, hem Paris'teki hem de Pa
ris dışındaki pek çok kulübün birbiriyle temas kurmasında önemli rol oyna
yan Kulüpler Kulübü'ydü. Droits gibi Kulüpler Kulübü de İçişleri Bakanlı
ğı'ndan mali destek alıyordu ve Ledru-Rollin'ten bir hayli etkilenmişti, ancak
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öyle görünüyor ki, en önemli işlevi cumhuriyetçi fikirleri ve propagandayı
dış bölgelere ulaşhrmak ve dış bölgeler hakkındaki bilgileri Paris'e taşımakh.
Hatta tarihçilerio Paris dışındaki siyasi etkinliklere dair temel bilgi kaynakla
rından biri Kulüp'ün dış bölgelerde yürüttüğü faaliyetlerin raporlarıdır.
Merkezi Demokratik Topluluk ve en büyük rakibi Genel Seçimler İ çin Mer
kezi Komite gibi diğer federatif kulüpler, temelde orta sınıf cumhuriyetçi
adayları Kurucu Meclis' e sokmak üzere oluşturulan geçici seçim koalisyonla
rı olarak kaldılar.
Tüm rekabetleri, koalisyonları, karşılıklı ilişkileri, işlevleri ve gizli destek
çileri ile kulüp hareketi hakkında önemli olan nokta, Lüksemburg Çalışma
Kongresi ile birlikte Geçici Hükümet' e karşı oluşmakta olan bağımsız bir işçi
sınıfı gücünün bir kısmını yaratmış olmasıdır. Arnann'ın da belirttiği gibi, ku
lüpler "halk iradesini örgütleyerek, kurumsallaşhrarak ve kuvvetlendirerek
zirve noktasını, kalıcı bir şekilde devrimi oluşturuyorlardı."28 Hatta bazı ku
lüpler kendilerini tam da bu rolü oynayan aktörler olarak görüyordu. Örne
ğin Blancs Manteaux'nun Demokratik Kulüp'ü, açıkça şu deklarasyonu ya
pabiliyordu:
[Kurucu] Meclis'in üyeleri bizim delegelerimizdir, ancak egemen bir halk ken
di yetkilerinden feragat etmez; vekilierinin tartışmalarını da dikkatle takip et
mek durumundadır. Kulüpler muhakkak halkın sesi ve onun iradesinin ifadesi
olmalıdır.29

Bu ifadenin en güçlü içermesi, kulüplerin aslında hpkı delegeleri Lük
semburg Sarayı'nda toplanan işçi birlikleri gibi, Geçici Hükümet'in karşısın
da yer alan bağımsız bir güç olması idi. Hükümet de kulüplerin, Lüksemburg
Çalışma Kongresi ile birlikte, kendi hakimiyetine oluşturduğu tehlikeyi fark
etmekte gecikmedi. Hatta William Sewell Jr. "1848'de bu işçi birliklerinin
1792-94 yıllarının örgütlerine en yakın yapılar" olduğunu belirtir.30 İşçi birlik
leri ile kulüplerin ikili bir güç haline gelip gelemediği ise tarhşmalıdır. So
nunda Lüksemburg Kongresi feshedildi (aslında her zaman güçten yoksun
bir yapıydı) ve onu oluşturan birlikler, Sewell'ın onlara yakışhrdığı adla, Bü
yük Devrim'in örgütleriyle kıyaslanabilir "hükümet birimleri" olmaktan çık-
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(New York ve Londra: Cambridge University Press, 1980), s. 255.
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tı.31 Diğer yandan pek çok kulüp, tıpkı eski örgütler gibi, Paris mahallelerinde
işlev göstermeye devam etti ve hem siyasi hem ekonomik meseleleri tartış
mayı sürdürdü.
Proudhon, gazetesi Le Represan t du peuple'da (28 Nisan 1 848) kulüplerin
kitlesel demokrasisinin, Kurucu Meclis tarafından kullanılmak üzere devri
min toplumsal gündeminin hazırlanabileceği bir halk forumu haline gelebile
ceği yolundaki parlak önerisini açıkladı. Bu öneri, kulüplerin isyana yönelen
ikili bir güç olma potansiyelini özünde etkisiz hale getirecek nitelikteydi. ik
tidarının en ufak kısmını bile halk iradesi ile paylaşmayı reddeden hüküme
tin uzlaşmaz tavrı sebebiyle Proudhon'un önerisi sonuçsuz kaldı.
Açıkça tamamlanmamış olarak kalan devrim, iki ayrı yöne çekiliyordu:
İşçi sınıfının talepleriyle bir yöne, geleneksel orta sınıf cumhuriyeti talepleriy
le başka bir yöne. Karşılıklı olarak birbirinden şüphe eden sınıflar arasında
giderek büyüyen bu gerilim çok uzun süremezdi, her an açık bir çatışmanın
fitilini ateşleyebilirdi. Şubat barikatlarını takip eden günler ve haftalarda işçi
ler -ki kendileri için zafer kazanılmadan geçen zaman, düşmanın ta kendi
siydi- yeni bir çatışma için hazırlanırken, hükümet de gizlice askeri güçlerini
hazırlıyordu. Haftaların ayları, ayların yılları kısalttığı bu devrim anında, ça
tışma hızla ve öfkeyle yaklaşıyordu.
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Toplumsal görevlerini yerine getirmeyi başaramayan her devrim, derhal kar
şı-devrimin ve sonunda da kendi kanlı yıkımının yolunu açar. Bu ilkenin
mutlak bir şekilde sabit olduğunu söyleyebiliriz. Tamamlanmamış bir dev
rimin arkasında bıraktığı boşluk hemen, kendilerini zaman zaman "uzlaşma
cı", "gerçekçi", "makul" adamlar olarak tanıtan ve devrimi dizginleyerek o
zamana kadar ortaya çıkarmış olduğu enerjiyi yine devrimin mahvına yönel
ten düşmanlar tarafından doldurulur. İngiliz Devrimi sırasında Lilbume gibi
mütereddit "Düzleyiciler" ordu üzerindeki nüfuzlarını, Cromwell' e karşı da
ha etkili tedbirler aldırmak konusunda kullanmayı başaramadılar; Büyük
Fransız Devrimi'nde de, herhangi bir idari önderliğe sahip olmayan enrages
grubu Marat tarafından manipüle edilerek Kamu Güvenliği Komitesi'ne tes
lim edildi. Mütereddit bir devrim, sonu yakın bir devrimdir.
Bu yüzden, devrimci durumun zirveye ulaştığı ve isyancıların toplumun
kontrolünü ele almaya psikolojik olarak hazır oldukları an hayati bir andır.
Birkaç günlük bir gecikme bile bu devrimci dalganın sönümlenmesine yol
açabilir. Çok az lider bunu, pek çok mevkidaşının muhalefetine rağmen,
Ekim Devrimi'nin arifesinde derhal bir ayaklanma talep eden ve bu talebi
karşısında oyalayıcı bir tutum takınan Bolşevik Merkez Komitesi'nden istifa
etme tehdidinde bulunan Lenin kadar iyi anlayabilmiştir.
1848'in Parisli işçileri, artık monarşiyi de devirdikten sonra tam da böyle
bir ana kavuşmuşlardı, ancak liderleri bu anı kullanarak Lamartine ve mütte
fiklerinin oluşturduğu hükümetin yerine gerçek bir toplumsal cumhuriyet
kurmak konusunda isteksiz davranıyordu. Temmuz Monarşisi gibi Geçici
Hükümet de iktidara bir isyanın sonrasında gelmişti ve -Blanqui, Raspail ve
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belki yorgun Caussidiere hariç- belli başlı liderleri bir zamanlar aşamacı siya
setin kararlı takipçileriydi. İşverenler ve işçiler arasındaki kardeşliğe dair bu
lanık argümanlara sahip olan Blanc, hükümetin sayısı giderek ardan silahlı
güçlerinin karşısına çıkacak bağımsız bir işçi sırufı gücü oluşturmak konu
sunda pek isteksizdi.

La Republique

idealiyle büyülenmiş, kısıtlı bir sosyalizm

kavramıyla -zanaatkarlar birliği-kösteklenmiş ve mütereddit Blanc'ın liderli
ğine teslim edilmiş işçilerin Şubat Devrimi, aaklı bir şekilde yarım kaldı.
Şurası kesin ki, sıradan Parisli işçiler devrime devam etmek ya da en
azından devrime karşı olmasını bekledikleri bir saldırı karşısında savunmaya
geçebilmek için kendi mühimmat yığınaklarını yapma gerekliliğinin farkın
daydılar. Diğer yandan, yeni hükümet ve temsilcisi olduğu sınıflar da işçi sı
nıfının elinde tuttuğu silahiann kendilerine yönelik en büyük potansiyel teh
dit olduğunu fark etti. Kızıl bayrak hakkındaki tarhşmanın yaşandığı 25 Şu
bat gününün sabahında Place de la Greve'deki bir grup işçi, eski rejimin Vin
cennes'deki devasa cephaneliğinin halka teslim edilmesini talep ettiler. İşçile
rin zaten sahip oldukları silahlardan daha fazla silaha erişmesine izin veril
memesi gerektiğini savunan hükümet, bu talebe şiddetle karşı çıkh ve La
martine, talep sahibi işçileri susturması için Flocon'u gönderdi. Sonra Flocon
bir grup işçiye Vincennes'e kadar eşlik etti ve asıl silahların ve mühimmahn
saklanmakta olduğu kaleyi dikkatlerden kaçırarak işçilerin buradan birkaç
bin tüfek almasına izin verdi. Şurası dikkate değerdir, Lamartine sonradan
Flocon'un ellerine sarılmış ve "ulusal cephaneliği koruduğu için" ve radikal
kimliğini kullanarak Faubourg Saint-Antoine'ı yahşhrdığı için ona içten te
şekkürlerini sunmuştur.1 Daha birkaç gün önce görünüşte bir radikal olan
Flocon, iktidara geçer geçmez kitleleri kontrol etmek ve hükümetin dizginle
rini ayrıcalıklı sınıfların eline teslim etmek için elinden geleni yapmışh.

Devri m ve Karşt -devri m
Yeni yönetici sınıflar ayrıca, iktidarı ellerinde tutabiirnek için işçi sınıfının ör
gü tleyebileceği her tür güçten daha üstün bir silahlı güç yaratmak zorunda
olduklannı fark ettiler. Göreve geldikleri andan itibaren, hatta Blanc safça
Lamartine'in

kardeşlik,

sınıfsal işbirliği ve cumhuriyetçi birlik çağrılarını yeni

den seslendirirken bile, Geçici Hükümet'in bakanlannın geri kalanları, siste-

1 Alphonse de Lamartine, History of the Frenclı Ri•ııo/utimı of 1 848, çev. bilinmiyar (Lond
ra: Beli & Daldy, 1871),
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matik işçi sırufı hareketini kontrol alhna almakta kullanılabilecek çeşitli askeri
güçler oluşturmaktaydılar. Özellikle Lamartine, genellikle ergenlik çağındaki
asi işçi sınıfı oğlanlarının barikat çatışmalarında önemli rol oynadıklarını;
gençlikleri sebebiyle isyankarların en atak ve cesurlarının onlar olduğu fark
etmişti. Maceracı davranışların herhangi bir huzursuzluğu hemen silahlı bir
ayaklanmaya dönüştürebileceğim hisseden dışişleri bakanı, akıllıca bir ham
leyle, bu gençleri hükümetin hizmetindeki özel bir kuvvete katmaya karar
verdi. 25 Şubat gününün erken saatlerinde çıkan ilk kararnamelerden biriyle,
on altı ve otuz yaş arası erkeklerden oluşacak Seyyar Muhafızları kurdu. Son
raki birkaç hafta içerisinde neredeyse tamamı işçi sınıfından gelen 25.000'e
yakın genç yirmi dört tabur içerisinde toplandı ve hükümetin hizmetine ve
rildi.
Seyyar Muhafızlar, Ulusal Muhafıziardan farklı olarak bir sivil milis gücü
değildi. Aksine, kendi kışialarında kalan ve halkın geri kalanından mümkün
olduğunca uzak duran bekar erkeklerden oluşuyordu. Hükümet, bu askerle
rin mahallelerdeki vatandaşlada yakınlaşmasını engellemek için her türlü ön
lemi alıyordu. Askerler farklı üniformalar giyiyor, devletin verdiği silah ve
teçhizatı kuşanıyorlardı. Şehir çatışmaları konusunda dikkatle eğitilmiş olan
askerler bir tür elit kuvvet olarak muamele görüyor, hükümetin praetorianla
rı olarak övülüyor ve yavaş yavaş kendi toplumsal sınıflarından uzaklaştırılı
yordu. Hatta bu askerlere günlük bir buçuk frank da ücret ödeniyordu ki, bu
para bekar bir delikanlı için görece iyi bir paraydı. Kendi subaylarını seçme
lerine izin verilmesine rağmen, seçtikleri subaylar, ordunun genelinden ayrı
profesyonel askerler olan generalin ve savaş bakanının onayından geçmek
zorundaydı.
Cumhuriyetçi liderlerin arasında,

seyyarlarm

tam olarak ayrıcalıklı sınıfla

rın özel muhafızları olduğunu ve işçi sınıfı direnişin kalbine doğrultulmuş bir
kılıç olduğunu neredeyse bir tek Blanqui fark etmişti. Merkezi Cumhuriyetçi
Topluluğu'nun ilk toplantılarından itibaren bu son derece tehlikeli kuvvetin
oluşturulmasına karşı çıkmış, hem bu yapılanmanın hem de tüm diğer pro
fesyonel askeri güçlerin dağıtılması çağrısı yapmıştı. Yönetici sınıflar, kendi
adlarına, Seyyar Muhafızları oluşturmakla tehlikeli bir kumara giriştiklerinin
farkındaydılar. Pek çoğu işçi sınıfından "çocuklar" veya gençler olan bu as
kerlerin siyasi sadakatleri şüpheliydi. Olası bir işçi sınıfı ayaklanması halinde
bu gençler, kendi mahallelerinde kendi aileleri ve komşularıyla birlik olur
muydu? Yoksa subaylarının emirlerini mi dinlerlerdi? Bu belirsizlik, askerle-
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rin gençlikle karışık ataklıkları neticesinde daha da arhyordu, zira bu hisler
savaş zamanında zirve yapan hislerdi. Her kim ki

seyyarların bağlılığını kaza

nır, Paris'i o kontrol eder diye düşünülüyordu. Tocgueville, Champ de Mars
üzerinde Seyyar Muhafıziarın ve diğer askeri birliklerin geçit resmini izledik
ten sonra tedirgin bir şekilde şöyle yazıyordu:

Seyyar Muhafıziarın taburları çeşitli tezahüratlarla karşılandı. Bu da bizleri, o
sırada bizlerin kaderini herkesten çok ellerinde tutan bu gençlerin, daha doğ
rusu çocukların niyetleri konusunda şüphe ve endişe içerisinde bıraktı.2
İşçiler de, kendi paylarına, Geçici Hükümet'in kendi "çocuklarını" kışlalara
kapatmasını ve ordu subayları yoluyla onlara eğitim vermesini endişe içeri
sinde gözlemliyorlardı. Ellerinden geldiğince oğullarına ulaşınaya ve onların
sınıf kimliğini yeniden canlandırmaya çabaladılar. Ancak bu kuvvetin varlı
ğının ilk birkaç ayı boyunca bu gençlerin olası siyasi fikirleri kışlalarda kapalı
kaldı.
Devrim'in toplumsal hedeflerine gelince, düşmanlarını iyi tanıyan işçiler,
Blanc birkaç sembolik toplumsal atölye kurmaya çalıştığı sırada bile, hazırlık
yapıyorlardı. Hem Seyyar Muhafıziarın kuruluşun hem de iyi donanımlı
burjuva aygıtı olan Ulusal Muhafıziarın sıradan halka karşıtlığının ve küstah
lığının artışını dehşet içerisinde izliyorlardı. işverenlerin artan düşmanlığının
ve ayrıcalıklı sınıfların işçilerin toplumsal hedeflerine karşı büyümekte olan
nefretlerinin de farkındaydılar. Blanc fark etmediyse de, Lüksemburg mecli
sinin ve Paris'in militan işçileri, genel anlamda ayrıcalıklı sınıflar ile ciddi bir
çahşma içerisine girebileceklerinin farkındaydılar.

U l usal Atölye ler
Şubat'ta, Place d e Greve isyancılardan temizlendik ten kısa b i r süre sonra, ön
celeri Ecole Centrale' de öğrencilik yapan genç bir mühendis, Emile Thomas,
Kamusal İşler Bakanı Marie'ye bir teklifle geldi. Azimli bir adam olan Tho
mas, tüm işçilerin nihayetinde burjuvazinin üyeleri olacak kadar varlıklı ola
cağı yeni bir Fransa hayaliyle yaşıyordu. Bu ütopyayı gerçekleştirme yolunda
bir adım olarak, işsizierin toplanarak devlet ödenekli ve devlet denetiminde
"Ulusal Atölyeler" sistemi içerisinde geçici işlerde çalışhrılmalarını önerdi.

2 Alexis de Tocqueville, Tiıe Recol/ections of Alexis de Tocqueuille, çev. Alexander Teixeira

de Mattos (New York: Maonillan, 1896), s. 179.
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Eskiden hanedan muhalefetinin bir üyesi olan Marie'ye göre işsizleri dev
letin yanaşmaları haline getirerek aralarındaki huzursuzluğu yok etmek ka
çınılmaz bir süreçti. 23 Mart'ta Kamusal işler Bakanı, genç mühendise (Tho
mas o sırada yalnızca yirmi alh yaşındaydı) hükümetin önerisini kabul etme
ye ve kendisine Atölyeleri kurmak üzere beş milyon frank vermeye hazır ol
duğunu söyledi.J Daha sonra bakan, Thomas' ı bir kenara çekerek ona, işsizle
ri "eline alması" ve onları kendisine "bağlaması" gerektiğini söyledi. Atölye
lerini yaratmak konusunda hiçbir masraftan kaçınmaması gerektiğini öğüt
ledikten sonra bakanlığının "gizli ödeneğini" Thomas'ın emrine verdi.
Yeni direktör, safça Marie'ye sordu: "Toplumsal huzurdan başka hangi
amaç, sizi bu tavsiyeleri vermeye itiyor acaba?" Bakanın cevabı şöyle oldu:
"Kamu güvenliği. Tüm adamlarını birden idare etmeyi başarabileceğini dü
şünüyor musun? Bu adamları yollara döküp, kendi işçi dostlarına karşı cephe
aldırmamız gereken gün yakın olabilir." Thomas da Marie'nin önerilerine
uydu ve sayıları en kalabalık zamanda 120.000 bulan A tölye üyelerini kendi
kamutası alhnda ve orta sınıf öğrenci arkadaşlarını subay tayin ederek askeri
birimler, yani bölük, tabur ve tugaylar halinde düzenlemeye başladı. Sonun
da, Thomas'ın yardımıyla, Marie potansiyel olarak karşı-devrimci bir ordu
daha yaratmış oldu.
Ulusal Atölyelerin ilanının ilk etkisi, geçici iş bulma amacındaki 100.000
işsiz Fransız'ın kırsaldan başkente akın etmesi oldu. İş bulanlar günlük iki
frank alıyorlardı, bu da evli ve masrafları olan insanlar için oldukça mütevazı
bir ücretti. Ancak sonradan gelen 50.000 kişiye verilecek iş bile yoktu. Arhk
Paris'e gelmiş bulundukları için caddelerde ge zinerek işçi sınıfının zaten var
olan açlığına ve huzursuzluğuna katkıda bulunmaya başladı lar. Ulusal Atöl
yelere kaydolanlardan bazılarına, Georges Duveau'nün de gözlemlediği gibi,
aslında gerçek bir iş bile verilmiyordu:

Ulusal Atölyelere kaydedilen işçiler zamanlarının çoğunu bilardo oynayıp sos
yal demokrat Cumhuriyet için övücü söylevler vererek geçiriyorlardı. Sağda
solda birkaç tanesi birkaç araba yükü kumu Champ de Mars'a ya da Belleville
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tepelerine taşırken göriilüyordu. Biraz sağı solu kazdıktan sonra yine oyunla
rına ya da sohbetlerine dönüyorlardı .4
Duveau'nün tasviri, gerçeklikten ziyade burjuva medyası tarafından oluş
turulmaya çalışılan Ulusal Atölyeler tablosunu yansıhyordu. Aslında binlerce
atölye çalışanı gerçekten faydalı işlerle rneşguldü. Şubat barikatlannı oluş
turmak için sökülmüş ağaçların yerine yenilerini dikiyor, Charnp de Mars'ı
güzel bir çarşı haline getirrnek üzere düzlüyor, diğer işsiz işçiler için elbise ve
ayakkabı üretiyor ve Marseilles'te oldukça gerekli olan bir kanalın kazısını
yapıyorlardı. Paris'in işsiz sanatçıları da ihmal edilmemişti; onlar da cumhu
riyetçi propaganda afişleri ve başka siyasi içerikli sanat eserleri üretmek üze
re işe alındılar.
Ancak Ulusal A tölyelerin bir aylaklar kampı şeklinde yansıhlan tiksindi
rici resmi kısa süre içerisinde orta sınıflar arasında benimsendi ve hpkı Lük
semburg gibi, radikallere karşı kullanıldı. Thomas şöyle yazıyor:

Marie bana, hükümetin niyetinin bu deneyin (Lüksemburg'un) kendi halinde
ilerlemesine izin vermek niyetinde olduğunu, böylece işçilerin Louis Blanc'ın
uygulanması imkansız teorilerinin boşluğunu kendi kendilerine fark edecekle
rini söyledi . . . Böylece işçi sını h bu deneyimden hareketle yanlış fikirlerden
vazgeçecek, kafalarında yarathkları Louis Blanc idolü paramparça olacak ve
Blanc tüm etkisini, itibarını kaybederek bir tehlike oluşturma vasfını yitirecek
ti.s
Tahmin edilebileceği üzere, basın Ulusal A tölyeler konusunun alhndan girip
üstünden çıkh ve atölyeleri Lüksemburg Komisyonu ve sosyalizrnle özdeş
leştirdi. Aslında projeye Ulusal Atölyeler isminin verilmesi, kamuoyunda bu
ismin Blanc'ın toplumsal atölyeleri ile karışhrılrnası düşünülerek karar veril
miş hesaplı bir harnleydi. Marie ve burjuvazi, işçilerin "çalışma hakkı" talep
lerini ne idüğü belirsiz sosyalizan bir tür canavar gibi yansıtmak konusunda
ellerinden geleni yaphlar. Marie, bu temel talebi püskürterek, 24 Şubat ayak
lanmasını toplumsal anlarnından soyundurmuş oldu.
Blanc ise kendi adına Marie'nin kendi sosyalizan planlarını sinik bir üs
lupla aşağılamasına oldukça iğneleyici bir yaklaşımla cevap verdi. Ulusal
A tölyeler hakkında şunlan yazdı:
4
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[Bunlar] normalde beslenmesi yeterli olacak olan, fakat nasıl çalışhnlacaklan
merak edildiği için bir araya toplanmış ve bir arada yaşamalan askeri bir teşki
latianma haricinde mümkün olmayan ve tuğgeneral unvanı taşıyan başçavuş
larca yönetilen yoksul sürüleridir."
Fakat Blanc'ın Ulusal Atölyeleri tembellik ve militarizmle dolu lağım çukur
ları olarak tarif ederek yaptığı saldın hem yersiz hem de kendisine zarar verir
nitelikteydi. Blanc'ın bu saldırılan Marie'yi memnun edecek bir şekilde Lük
semburg Komisyonu'nu ve Çalışma Kongresi'ni, tüm geçimlerini Thomas'ın
tugaylarından sağlayan on binlerce işçiyle karşı karşıya getirerek işçi sınıfı
içerisinde tehlikeli bir ayrışma yaratmış oldu.
Ancak istihdam edilmiş işçilerin de, artık ayrıcalıklı sınıflar adına kulla
nılmak için hazırlanmış bir paralı asker ordusu haline gelen Ulusal Atölyelere
düşmanlık beslemek için geçerli nedenleri vardı. Aslında bahar ortasında
Emile Thomas, Ulusal Atölyeler çalışanlarının pek çoğunun desteğini Geçici
Hükümet tarafına çekmeyi başarmıştı. Maddi anlamda işçilere düzenli bir
maaş ödeyerek desteklerini almış, psikolojik boyutta ise onlara askeri coşku
lar yaşatan şenlikler düzenleyip bu coşkularını devlet hizmetine yöneitmeyi
başarmışh. Şubat barikatlarının kaldırılmasından bir ay kadar sonra Kamusal
işler Bakanlığı ve Geçici Hükümet, Cumhuriyet'i hayata geçirmek için kanla
rını dökmüş olan Parisli işçilere karşı harekete geçirilebilecek bir karşı-dev
rimci ordu kurmak için kamu kaynaklarını müsrifçe harcıyordu.

1 7 Mart Eylem G ü n ü
Cumhuriyet henüz orta sınıflara bile tam anlamıyla nüfuz etmemişti, b u du
rum kırsaldaki tüm sınıflardan insanlar için daha bir geçerliydi. Kralcılık
Fransa'da hala oldukça yaygmdı ve taşradaki halk kitleleriyle kırsaldaki bü
yük kentlerin birkaçı Paris'teki olaylara ve bunlara sebebiyet veren radikal iş
çilere karşı derin bir nefret besliyordu. Şubat Günleri'nin ardından Paris'teki
radikal fikirlerin etkisi de yavaş yavaş zayıfladı ve işçilerin -sosyal cumhuri
yet şöyle dursun,- "resmi" bir demokratik cumhuriyete dair inancı bile sön
meye başladı. Aynı zamanda gerici güçler de güç kazanıyor ve Şubat cumhu
riyetinin kısıtlı kazarumiarına karşı mobilize olmaya başlıyordu. Marx, 1848
Devrimi'ni çalışan pek çok tarihçi için çıkış noktası olan önemli eseri

6 A.g.e., s. 198.
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158 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Fransız Devriminden ikinci Enternasyonale

sa'da Sınıf Savaşları 'nda, "1848'den 1849'a kadar tutulan devrim günlükleri
nin, birkaç sayfası hariç, çoğunda aynı başlık vardır: "Devrimin Yenilgisi!".'
Marx, bu yenilgiye giden yolu, doğru bir şekilde, Parisli işçilerin o bahar
yaşadığı ve yaklaşık birer ay arayla gerçekleşen dört önemli journec [gün]
üzerinden inceler: 17 Mart, 16 Nisan, 15 Mayıs ve tepe noktası olarak işçi sını
fının kolektif isyanına sahne olan 23 Haziran. Her bir eylem günü ile birlikte
radikallerin etkisi azaldı, karşı-devrimcilerin gücü arth ve politikaları daha
kararlı hale geldi.
17 Mart'ta yaşanan ilk eylem günü kulüplerin ve çeşitli esnaf örgütlerinin,
daha önce üzerinde anlaştıkları üç talebe destek sağlamak üzere, hükümet
karşıh bir gösteri planı yaprnalarıyla başladı. Öncelikle Kurucu Meclis seçim
lerinin ertelenmesini istiyorlardı. Geçici Hükümet, bu seçimin tarihi olarak 9
Nisan'ı belirlernişti, fakat tarihin bu kadar yakın olması, şehirlerdeki curnhu
riyetçilerin mesajlarını kırsala, daha da zoru hala din adarnlarının etkisinde
olan ve yerel aristokratlardan korkan köylülere iletmeleri için yeterli zamanı
bırakrnıyordu. Curnhuriyetçiler, bilhassa yeni meclisin Fransa için yeni bir
anayasa hazırlarnakla görevlendirileceğinden dolayı, ulusal seçimler yapıl
madan önce Cumhuriyet'in meşruiyetini kırsalcia sağlamasına ve köylülerin
cumhuriyetçi fikirler konusunda bilgilendirilrnesine fırsat verilmesi gerekti
ğini savunuyorlardı. 9 Nisan'a üç haftadan biraz fazla zaman vardı. Kendisi
ni ilerici Paris'te bile tam olarak tanırnlayarnarnış bir devrimin, bu kadar kısa
süre içerisinde, pek çoğu gerici din adarnlarının güdürnünde olan eğitimsiz
köylülerin desteğini kazanması beklenemezdi.
Aslında Cumhuriyet'in ta kendisi, köylülerin desteğini kazanmak bir ya
na, onları ağır ve geri döndürülrnesi imkansız bir biçimde kendisinden uzak
laşhran bir adım atmışh. Üst üste biriken mali zorluklarla boğuşan cumhuri
yet, 16 Mart'ta gelir vergisi değil, ama emlak vergisi olarak ödenen her bir
frank için 45 santim daha tahsil edilmesini öngören bir kararı onayladı. Bu
karar Parisli bankerler için kabul edilebilir olsa da, küçük toprak sahipleri için
vergi yükünün yüzde elli artması anlamına geliyordu ve yoksul, ezilen köy
lüleri kentlerin aleyhine döndürdü.
Köylüler, işçilerin toplumsal cumhuriyet talebine de kahlrnıyordu. Basın,
ücra bölgelerdeki kamuoyunu Paris'teki "kızılların" aleyhine çevirme işini
başarıyla yürütüyordu ve özellikle Ulusal Atölyeler, gazeteler ve kilise kürsü7 Karl Marx, The
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leri köylülerin kinini körüklemek için etkili bir malzeme olarak kullanılıyor
du. Yerel ve kentli gericilerin propagandasından etkilenen bu küçük toprak
sahiplerine göre yeni emlak vergisi, Atölyeler' deki aylakları sübvanse etmek
için konulmuştu. Bu verginin "cumhuriyetin ölüm fermanı" olacağını fark
eden Blanqui, kararın çıkmaması için canla başla uğraş verdi.8 Priscilla Ro
bertson'ın da belirttiği gibi:
45 santimlik vergi artışı cumhuriyeti iflastan kurtarmış olabilir, ancak aynı za
manda da kırsalın nefretini toplayarak ölümüne yol açmıştır. O günden sonra,
Louis Napoleon dahil, köylülerin desteğini kazanmaya çalışan tüm propagan
dacılar, bu vergiyi kaldıracakları vaadini kullandılar.9

Dolayısıyla, gericilerin Kurucu Meclis'te çoğunluğu kazanamamaları adı
na, solun ve hatta ılımlı cumhuriyetçilerin kırsalı bir bütün olarak cumhuri
yetçiliğe kazandırmak için daha fazla zaman kazanması şarth. 1 7 Mart ey
lemcileri, Cabet'nin önerisi üzerine seçimlerin 31 Mayıs'a ertelenmesini vaz
geçilemez bir talep olarak sunmaya karar verdi, ki aslında bu erteleme bile
kırsaldaki seçmenierin zihinlerine kök salmış fikirleri terk ederek kentli radİ
kallerin öne sürdüğü fikirleri benimserneleri için yeterli zaman kazandırma
yacaktı.
Aynı derecede önemli, hatta Blanqui'ye göre daha önemli, başka bir husus
da Ulusal Muhafızlar subaylarının seçim tarihiydi. Muhafızları demokratik
leştirmeyi hedefleyen yeni uygulama uyarınca, kuruluşun Paris'teki yumu
şak başlı komutanı Courtais Vikontu, personelindeki on dört boş mevkiin sa
dece işçilere ayrılmasını önermişti. Ancak radikallere göre bu seçimin tarihi
de, tıpkı Meclis seçimlerinin tarihi gibi, çok erkendi. Bu tarih, yeni göreve baş
lamış işçilerle tecrübeli orta sınıf Muhafıziarın kaynaşmaları ve böylece ger
çek cumhuriyetçi subayların seçilebilmesi için yeterli zamanı sağlamıyordu.
Kulüp liderleri arasında sınıf bilinci ve taktik becerisi en yüksek kişi olan
Blanqui, işçi sınıfından gelen yeni Muhafıziarın tecrübeli burjuvaların gele
neksel sınıfsal önyargılarını aşabilmeleri için daha fazla zamana ihtiyaçları
olduğunu kavramışh. 17 Mart eylemcileri, yine Cabet'nin önerisi üzerine,
Ulusal Muhafızlar için yapılacak subay seçimlerinin Mart sonundan 5 Ni-
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san'a ertelenmesini talep ettiler, ki aslında bu da oldukça kısa ve etkisiz bir er
telemeydi.
Planlanan eylernin gündemindeki üçüncü ve son nokta da, işçileri son de
rece rahatsız eden bir rnesele olarak, ordu birliklerinin Paris'teki varlığıydı.
Her ne kadar ordunun genelinden arta kalan bu birlikler Ledru-Rollin'e göre
2000 kadar askerden oluşsa da işçiler hükümetin bu askerleri başkentte tut
mak için sunduklan gerekçeleri şüpheyle karşılıyordu. Ayrıca Larnartine'in
Lille' deki ordunun kurnandanıyla ve bazıları başkente demiryoluyla hızlı ca
ulaşabilecek konumda olan büyük tugayların komutanlarıyla gizli bir iletişim
içerisinde olduğundan şüphe etmernek için hiçbir neden yoktu. Bu yüzden,
hükümetin emrindeki askeri güçlerin boyutu ve konumu, kendi çıkarlarını
savunmak için yeterli ve örgütlü bir silahlı güce sahip olmayan militan işçiler
için endişe verici bir rneseleydi ve dolayısıyla ordu birliklerinin uzaklaştırıl
masını istiyorlardı.
Tüm bu kaygılar, 9 Mart'ta üç bin kadar işadamının Paris Borsası'ndan
Hôtel de V ille' e yürüyerek süresi dolmak ta olan senetlerinin süresinin üç ay
daha uzatılınaması durumunda işçilerini kapı önüne koyacakları tehdidini
seslendirrneleriyle yeniden canlandı. Bu eylemin hemen ardından öğrenciler
bir yürüyüş düzenleyerek Borsa'ya karşı hükümeti desteklediklerini dile ge
tirdilerse de, gerici tepkinin evierden ve kafelerden çıkıp sokaklara indiği ve
Şubat barikatları sırasında egemen olan kardeşliğin bozulrnaya başladığı
aşikardı.
Dururnun ciddiyetinin son derece farkında olan Blanqui, 14 Mart'ta ortak
bir gövde gösterisi yapmak üzere tüm kulüpleri bir araya getirmeyi denedi.
Benjamin Flotte'un evinde gerçekleşen bir toplantıda, üç talebinin yerine geti
rilmesi için kamuoyu oluşturmak üzere 14 kulübün ve 300 işçi örgütünün
temsilcilerinden oluşan bir merkezi komite oluşturmaya çalıştı. Bakanlar
konseyi komitenin sözcülerini kabul etmeyi reddettiğinde, işçi sınıfı artık ta
leplerini başkentte kitlesel bir eylem düzenleyerek dile getirmenin vaktinin
geldiğine karar verdiler.
Bu eylem muhtemelen 17 Mart'tan daha ileri bir tarihte gerçekleşecekti,
fakat Cumhuriyet'in gereğinden fazla eşitlikçi ilkeleri olarak adlandırdıkları
uygularnalara karşı çıkmak konusunda ısrarcı olan elit Ulusal Muhafızların
yürüyüşü sebebiyle acele edildi. Geçici Hükümet'in 24 Şubat tarihinde onay
ladığı ve Ulusal Muhafızlara fiziksel durumu uygun olan tüm erkeklerin ka
tılabileceğini öngören karar üzerine 90.000 kadar aday, milis saflarına katıl-
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mayı bekliyordu. Bunların çoğu işçiydi ve bu yüzden orta sınıf Muhafızları
toplamda sayıca geçme olasılıkları yüksekti. Üstelik işçilerden gelen kitlesel
baskı, hükümeti Muhafıziarın süslü üniformaları, uzun ayı postundan başlık
ları (bonnets a poil) ile dikkat çeken e !it burjuva bombacı taburlarını feshetmek
ve onları farklı sosyal tabakalardan askerlerin bir arada bulunduğu farklı bir
Iikiere dağıtmak zorunda bırakmışh. Birimleri feshedilen bu "ayı postlular",
daha düşük sınıflardan askerlerin bulunduğu birimlerde görev yapmayı aşa
ğılayıcı buluyor ve eli nasırlı pejmürde köylülerle yan yana uygun adım yü
rüme fikrinden tüyleri ürperiyordu.
16 Mart'ta bu tenzil tehdidine karşı 30.000 kadar "ayı postlu", şaşaalı üni
formalarını giyip başkentin sokakları boyunca yürüyerek Hôtel de Ville'e yö
neldiler. Pont au Change' a (Notre Dame yakınları) vardıklarında, sinirli bir
şekilde "kahrolsun bonnets a poil!" diye bağıran marangozlar, tamirciler ve
matbaacılarla karşılaşhlar. İşçilerin bu karşı gösterisi tam anlamıyla anlık bir
gösteri olarak gerçekleşmemiş olabilir. Bazı raporlar, bir polis şefi ve Ledru
Rollin'in yakın dostu olan Caussidü�re'in işçi sınıfından ajitatörleri harekete
geçirerek elit Muhafızları aşağılamalarını ve onlara aleni bir ders vermelerini
istediğini kaydetmektedir.
Her halükarda, "postluların" elit mevkilerini korumak için yaphkları gös
teri, Şubat Günleri'nin üzerinden daha bir ay geçmemişken, karşı tepkinin
destekçilerini açıkça harekete geçirmeye başladığını gösteriyordu. Pont au
Change'da işçilerin sloganlarıyla karşılaşan Muhafızlar aynı düşmanca his
lerle cevap verdiler ve "kahrolsun komünistler" ve "kahrolsun Ledru-Rollin"
sloganları atmaya başladılar. Aslında bu hakaretler garip bir şekilde anlam
sızdı, zira komünist sözcüğü bu sırada, komünist inançlarına rağmen Şubat'ta
isyanolara kesinlikle özel mülkiyete zarar vermemelerini ve orta sınıf cum
huriyetini desteklemelerini buyuran Cabet'nin pasifist fikirlerinin takipçileri
için kullanılıyordu. Aslında d' Agoult Kontesi'nin ve hatta Lamartine'in görü
şüne göre Cabet'nin genelde ılımlı olan görüşleri Parisli işçilerin Geçici Hü
kümet karşısında eyleme geçmelerine ket vuran bir rol üstlenmişti. Daha da
garibi, aslında ılımlı La Reforme'un kurucularından birisi olan Ledru-Rollin,
zaten düzenli bir şekilde sağa kayıyor ve sahip olduğu radikal imajını örtme
ye çalışıyordu. Binlerce muhafızın Cabet'nin ılımlı ortaklarına ve Ledru
Rollin'in sola meyleden liberalizmine saldırmalan, birkaç hafta öncesi için
akıl almaz bir olaydı. Georges Duveau'nün de belirttiği gibi " Kahrolsun Led-
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ru-Rollin!" sloganı "hatırlamaya değer bir slogandır, çünkü gerici unsurların

seslerini yükselttikleri ilk an budur." 10

Elit muhafıziarın 16 Mart gösterisi, bakanların onlara dair kararını değiş
tirmeyi başaramadı. Geçici Hükümet hala kendi kararlarının ve eşitlikçi
prensiplerinin arkasında duracak kadar cumhuriyetçiydi. Muhafızlara, birim
lerinin demokratikleştirme sürecinin planlandığı şekliyle devam edeceği ve
hükümetin yaptığı değişikliklere uymaktan başka seçenekleri olmadığı bildi
rildi. Ancak Paris işçi sınıfı, elit muhafıziarın bu ukala tavırlarının cevapsız
kalmasına izin veremezdi ve 16 Mart gecesi kulüpler, "postlulara" karşı du
ruşlarını gösteren ve taleplerini seslendiren kitlesel bir karşı gösteri düzenle
mek üzere işe koyuldular.

17 Mart sabahı, çoğunluğu işçi olan 150.000-200.000 kadar insan Place de
la Concord'a akın etti. Yürüyüşün liderliğini Cabet'nin yanı sıra, işçilerin de
rinden hissettikleri kaygıları herhangi bir bireyden çok daha fazla ve etkili bir
şekilde dile getiren Blanqui yapıyordu. Eylemin bir parçasını da Cabet tara
fından hazırlanmış olan ve Paris'te bulunan ordu birliklerinin çekilmesi, Ulu
sal Muhafızlar ve Kurucu Meclis seçimlerinin ertelenmesi taleplerini içeren
bir toplu dilekçe oluşturuyordu. Davullar çalan, "Marseillaise" söyleyen ve
sloganlar atan kalabalık, burjuva Paris'in en merkezi noktasından Hôtel de
Ville'e kadar yürüdü. Ağırbaşlı ve düzenli bir şekilde yürüyerek kendi birlik
lerinin flamalarının arkasında yerlerini aldılar. Meydan, Şubat Devrimi'nden
beri Parisli işçiler üzerinde oldukça etkili olan esnaf birlikleri akımının etkisi
ni gösterir şekilde bir flamalar denizini andırıyordu, bunların yanı sıra çok
sayıda üç renkli bayrak ve Paris'teki sürgünlerin memleketlerinin bayrakları
da vardı. Rus bayrağı da oradaydı, çünkü romancı Ivan Turgenyev ve anar
şist Mikhail Bakunin de saflardaki sürgünler arasındaydı.
Yürüyüş muazzam derecede kalabalıkb. Hatta kalabalığın boyutu ve ol
dukça düzenli oluşu, 1792-93 yıllarının büyük eylem

günlerini

anımsabr nite

likteydi ve işçi sınıfının gizilgücünün ve olağanüstü örgütlenme yetisinin bir
kanıb gibiydi. Bu eylem, çoktandır cumhuriyetçiliği kana susamış kalabalık
larla, kargaşayla ve terörle özdeşleştirmiş olan asillerin ve burjuvazinin yü
reklerine korku saldı. ironik bir biçimde, gösteridierin pek çoğu yalnızca yeni
cumhuriyete desteklerini göstermek için oraya gelmiş olsalar da, bu muaz
zam kitle yalnızca orta sınıfları değil, kalabalığı beklediklerinden çok fazla
bulan ılımlı sosyalistleri de şaşkına çevirdi. Hatta Blanc
10

Duveau, Maki11g of a Revolııtioll, s. 82.
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balıklığı karşısında paniğe kapılarak, ilk göstericilerin Place de Greve'e ulaş
hğı andan itibaren hükümete doğru meyletmeye başladı.
Bugünden geriye bakhğımızda, 17 Mart eylemi 1848'de cumhuriyetçilerin
gücünü gösteren en kalabalık eylemdi. Hatta o bahar, işçilerin çok fazla kan
dökmeksizin hükümeti devirebilme ihtimalini taşıyan tek gündü denilebilir.
Görünüşe bakılırsa böyle bir ayaklanma planı vardı da. Polis şefi Caussi
diere'in, alt-orta sınıfın sevgilisi Ledru-Rollin'i ve Arınand Barbes'ı Saisons
döneminden arkadaşları Blanqui ile buluşturup işçileri bir ayaklanma için
mobilize etmesi için teşvik etmeye istekli olduğunu biliyoruz. Aklındaki
ayaklanma, hükümetin tutucu üyelerini temizleyip Cumhuriyet'i sola dön
dürmeye yönelikti.
Eğer böyle bir hamle hayata geçirilseydi başarılı olabilirdi, çünkü henüz
Paris'te bunun önlemeye yetecek kadar güçlü bir askeri güç mevcut değildi.
Fakat Ledru-Rollin'in ılımlı cumhuriyetçilerle ilişkisi Blanqui ile işbirliği
yapmasına engel olacak kadar samimiydi. Barbes da arhk neredeyse çılgınca
nefret ettiği eski ortağıyla güçlerini birleştirmeyi aklından bile geçirmiyordu.
Aslında, Max Nomad'ın da gözlemlediği gibi, "1848 Devrimi'nin kaderine,
Ledru-Rollin ve Blanc'ın Blanqui'yi hakir gören tavırları ile Barbes'ın artan
nefreti mührünü vurmuştu.
Durum, Sağ' ı Geçici Hükümet' ten uzaklaştıracak kansız bir devrim için olduk
ça müsaitti. Ancak böylesi bir zafer Blanqui'yi, bazı tarihçilerin ona taktığı isim
le, Devrimin Richelieu'sü haline getirirdi . . . Sonuç olarak, bir yanda Ledru
Rollin gibi radikal pozisyona yakın liberaller ve Louis Blanc gibi ılımlı sosya
listler, diğer yanda da [Bianqui'ye karşı) bir şekilde kişisel öfke besleyen Ar
mand Barbes gibi devrimci komünistler, pasif kalmayı tercih ederek Sağ'ın ka
tıksız bir zafer elde etmesine giden yolu hazırlamış oldular. 1 1

Devrimsel olasılıklara dair stratejik hesap kabiliyeti yıllar içerisinde daha da
gelişmiş olan Blanqui'nin niyeti belki de sadece gericileri Geçici Hükümet
içerisinden temizlemekti. Ancak Nomad'ın akıl yürütmesi doğruysa eğer,
1848 Devrimi'nin kısmen, en azından belli başlı radikal liderlerinin küçük
meselelerle uğraşan ve ikircikli figürler olması sebebiyle, her türlü başarısız
lığa mahkum olduğunu söyleyebiliriz. Eylemin sonucu, işçiler adına pek bir
şey kazanmaksızın buıjuvaziyi korkutmaktan ileri gitmedi.
Kortej, Hôtel de Ville'e vardığında, işçi delegasyonuyla hükümetin bakan
ları arasında gerçekleşen toplanhnın ortaya koyduğu tablo içler acısıydı.
1 1 Max Nomad, Apost/es ofRevolutioll (New York: Collier Books, 1%1), s. 42.
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İ çinde Blanc'ın da bulunduğu bakanlar, göstericilerin taleplerinin kabul edil
diğini göstermek için, içinde güvende oldukları Hôtel de V ille' den ayrılıp
Place de Greve'deki kalabalığın karşısına çıkmak zorunda kalmışh. Meydan
daki militan işçiler bu harekete pek kanmamışlardı. Blanc bu olaylan sonra
dan şöyle aktarıyordu: "Gözlerinin parlaklığı, yüzünün tüm solgunluğunun
önüne geçen güçlü ve hareketli bir adam, hızla bana doğru koştu, kolumu
yakaladı ve sinirle 'O zaman sen de bir hainsin, sen bile!' diye bağırdı." 1 2
B u sert suçlama pek temelsiz sayılmazdı. Şurası kesin ki, bakanlar gösteri
cilerin taleplerinin bir kısmına olur vermişlerdi. Özellikle Blanc ve Albert'in
ısranyla Ulusal Muhafız seçimlerini 5 Nisan'a ertelemeyi kabul etmiş, genel
seçimleri de -eylemcilerin istediği tarih olan 31 Mayıs'a olmasa bile- 23 Ni
san' a erteleyerek cumhuriyetçitere ve sosyalist!ere köylüler konusunda
imkansızı başarmak için bir aydan biraz fazla bir süre kazandırmışlardı. An
cak Paris'te kalan askerlerin yerini değiştirmeyi kesinlikle reddetmişler ve se
bep olarak da ordunun asıl büyük kısmının kentin dışında bulunmasını gös
termişlerdi.
Dolayısıyla 17 Mart eylem günü, bugünden bakıldığında tam bir fiyaskoy
du. Geçici Hükümet' ten yalnızca birkaç taviz kopanlabilmiş ve Ulusal Muha
fızlar arasındaki bölünme konusunda hiçbir ilerleme kaydedilememişti. Dev
rim, hem toplumsal anlamda hem de biçimsel anlamda yarım kalmıştı. Şubat
döneminin demokratik kazanımlan son derece kırılgan ve gerici bir Kurucu
Meclis tarafından kolaylıkla tümden silinebilir hale girmişti. Sonunda, burju
vaziyi ve asilleri boyutu ve gücü ile korkutınayı başaran eylem gün ü, onları
olası herhangi bir işçi sınıfı tehdidine karşı ciddi önlemler almaya zorladı.
Devrimler tarihi, korkaldığı kadar kindarlığı da büyük olan orta sınıfın deh
şete düşmesinden daha tehlikeli bir şey olmadığını tekrar tekrar gösterir. Ku
lüplerdeki militan işçiler bunu anlamış görünüyorlardı ve 17 Mart' tan sonra
bir ay kadar bir süre boyunca kenti Lamartirıe'in ve bakanlarının kitleleri kar
şıianna almak gibi tehlikeli bir işe giriştiklerine dair afişlerle donathlar.

12
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16 Nisan Eylem G ü n ü
17 Mart günü, Louis Menard'ın tabiriyle, "demokratik kanadın son şanlı gü
nü" 13 idi, ama o günden sonra, birbirlerine güvenmemelerine rağmen cum
huriyeti hep destekiemiş olan -işçi sını& ve orta sınıf tabanlı- ılımlı cumhuri
yetçiler, radikal cumhuriyetçiler, sosyalistler ve komünistlerden oluşan gev
şek blok, hem sınıfsal hem de mesleksel farklılıklar yüzünden kendi içinde
bölünmeye ve parçalanmaya başladı.
Bu çözülme süreci, eylem gününden iki hafta sonra, Blanqui'nin ününe göl
ge düşürüp radikal hareketi bölmeye yönelik sansasyonel bir hamlenin ya
pılmasıyla hız kazandı. Jules Tascherau'ya göre, on yıl kadar önce Blanqui
polisin elindeyken, Mayıs 1839 tarihli Saisons darbe girişimi hakkında bildik
lerini itiraf etmişti. Tascherau'nun La Revue retrospective'de yayımladığı bu
"itiraflar", darbe girişimi konusunda ancak Blanqui ve ona yakın birkaç is
min bilebileceği ayrıntıları içeriyordu. Blanqui'nin 1839 ayaklanması sırasın
da güneydeki arazisinde sürdüğü hazcı yaşamdan koparıp ayaklanmaya d a
hil ettiği Barbes, arhk Tascherau'nun doğruluğu şüpheli iddialarına destek
verip eski yoldaşının ismini karalamak konusunda hiç çekinmiyordu.
Bu sansasyonel belge, Paris'te kafelerde, salonlarda tarhşılan, hatta sokak
kavgalarına bile sebep olan bir mesele haline geldi. 17 Mart'ın hemen sonra
sında ortaya çıkmış olan bu belgenin gerçekliğinden şüphe etmek için yeterli
sebep mevcu thı. Tascherau'nun kendisi, Louis-Philippe zamanında polis aja
nı diye şüphelenilen bir isimdi, Barbes da artık Blanqui'nin en azılı düşma
nıydı. Hepsinden önemlisi bu "vahiy", tam da hükümetin işine yarayacak bir
zamanda gelmişti; böylece hükümetin karşısındaki en büyük tehlikenin
Blanqui ve yandaşlan olduğu kesinleşmiş oluyordu. Bu eski devrimcinin
şöhretini zedelemek ve radikal cephe içerisinde ciddi bir bölünme yaratmak
için bundan iyi fırsat olamazdı.
Tascherau tara&ndan yayımlanan itirafların gerçekten Blanqui'ye ait ol
duğuna dair ikna edici herhangi bir kanıt da mevcut değildir. Belge onun el
yazısıyla yazılmamışh, hatta ismi bile geçmiyordu. Üstelik, Blanqui gerçekten
bu itira& yapmış olsaydı bile bundan hiçbir kazanç etmiş olamazdı, ne hukuk
sistemi ne de polis kendisine herhangi bir kolaylık göstermiş değildi. Hatta

13 Menard, akt. Mark Traugott, Tlıe Annies of tlıe Poor: Detenninants of Working-Class Par
ticipation in tlıe Parisian Insurrection of fune 1848 (Princeton, NJ.: Princeton University Press,
1985), s. 20.
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belgenin dikkatle ineelemnesi sonucunda, i tirafların içerisinde Saisons üyele
rinin veya o sıralarda örgüte sızmış olan polis ajanlarının bildiklerinden daha
fazlasının yer almadığı da görülüyordu.
Blanqui'nin tüm bunlara verdiği etkili ve bir o kadar da mantıklı cevap
şuydu: Eğer bu belgeye inanmaya, kendisini şahsi olarak gözden düşürmeye
ve her şeyin ötesinde kendisinin örgütlernek için onca çaba harcadığı devrim
ci hareketi bölmeye son derece hevesli bu kadar düşmanı olmasaydı, her şeye
bir son verip kendisine yöneltilebilecek suçlamaların önünü de rahatlıkla ke
sebilirdi. Her ne kadar Tascherau belgesi Blanqui hakkında hayahnın sonuna
kadar peşini bırakmayacak bazı şüpheler uyandırdıysa da, onu mücadelesi
ve fedakarlığı nedeniyle saygıyla karşılayan işçilerle ilişkisi üzerinde pek etki
li olmadı.
Tascherau belgesi güvensizlik yaymaya ve pek çok cumhuriyetçi hizip
arasında ayrışmayı tetiklemeye devam ederken, hükümet de emrindeki aske
ri birlikleri güçlendirip Seyyar Muhafızları tam donanımlı hale getirmekle
meşguldü. Aynı zamanda Ulusal Muhafızlar içerisindeki işçi sınıfı ve burjuva
kökenli unsurlan bölen önyargılı fikirleri de körüklemeye uğraşıyordu. 17
Mart'la birlikte korkuya düşmüş olan ayrıcalıklı sınıflar, yeni bir çahşmayı
gözler olmuşlardı. O gün gelip çathğında şartlar o kadar enteresandı ki, etki
leri bu kadar trajik olmasa, oldukça komik bir absürd hatalar koruedyası ola
rak değerlendirilebilirdi.
S

Nisan günü, Ulusal Muhafızlar için subay seçimleri planlandığı gibi ya

pıldı. Ancak pek çok sebepten dolayı, kıdemli Muhafız subaylarının karşısına
çıkan cumhuriyetçi ve işçi sınıfı mensubu adaylar yeterli oy alamadı. Bunun
üzerine Courtais, on dört subay mevkiini yalnızca işçi sınıfı mensubu adayla
ra ayırmaya ve bunun için 16 Nisan' da Champ de Mars' da özel bir seçim ya
pılmasına karar verdi.
Bunun yanında, görünüşe bakılırsa Blanc'ın fikriydi bu, Champ de
Mars' taki işçilerin hükümet adına başlatılacak bir para toplama kampanyası
na kahlarak cumhuriyete bağlılıklarını da ifade etmeleri bekleniyordu. On
dan sonra bu "vatansever bağışlarını" Hôtel de Ville'e iletmek üzere, nehrin
bab yakası üzerinden, üç renkli bayraklar ve meslek örgütü flamalarıyla dü
zenli kortejler halinde barışçıl bir yürüyüşün gerçekleştirilmesi planlanıyor
du. Bu noktada ayrıca hükümete, ılımli bir dille yazılmış ve daha toplumsal
odaklı bir siyaset takip edilmesini talep eden dilekçe sunulması hedefleni
yordu. Bakarılar bu planlardan habersiz değildi; Blanc işçilere bir gün önce-
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sinde barışçıl bir yürüyüş beklediklerini ve kalabalığın "vatanseverce bağışı
nın" yanı sıra birkaç toplumsal taleplerinin de kabul edileceğini iletmişti.
Ancak muhafazakar bakanlar, bu planlı yürüyüşü isyancı bir eylem olarak
görmeye baştan niyetliydi. Bu stratejiyi besleyip güçlendiren şey de 14 Ni
san'da Bu/letin de la Republique'de, gazetenin editörünün görevinin başında
olmadığı bir günde yayımlanan pervasız bir makale oldu. George Sand tara
fından provakatif bir dille yazılan bu makale, yalnızca bir hafta sonra yapıla
cak olan Kurucu Meclis seçimlerinden radikallerin çoğunlukta olduğu bir so
nuç çıkınazsa ayaklanma olacağı tehdidini savuruyordu . Ünlü romancı şöyle
yazıyordu:
Eğer seçimler toplumsal hakikatin zaferiyle sonuçlanmazsa, eğer tek bir sınıfın
sadık ve güven duyan halktan koparıp alacağı çıkarların ifadesi haline gelirse,
Cumhuriyet'in kurtuluşu olması gereken bu seçimler, onun felaketi olacaktır
şüphesiz. Ondan sonra, barikatları kurmuş olan insanlar için tek bir kurtuluş
yolu kalacaktır: taleplerini ikinci kez ortaya koymak ve sahte ulusal temsil tara
fından alınmış kararları feshetmek.1"

Lamartine günlüklerinde, bir ayaklanma beklentisi sonucunda ve diğer ba
kanların kentin etrafında koşuşturup bir işçi sınıfı ayaklanmasına karşı hazır
lık yaptıkları sırada, apar topar vasiyetini yazdığım ve gizli evraklarını yaktı
ğını kaydediyor.
Sand ayrıca Blanqui'nin (bu kez yanında Barbes, Caussidiere ve Flocon
olmaksızın) yaklaşmakta olan "ayaklanmayı" kullanarak Lamartine'in yerine
zor kullanarak dik başlı radikalizmin timsali olan Ledru-Rollin'i getirmeyi
hedeflediğini iddia ediyordu. Fakat bir ay kadar önce Ledru-Rollin, kesin ve
tepeden bakan bir üslupla Blanqui ile herhangi bir işbirliği içerisinde olduğu
iddialarını reddetmişti ve tutarlı bir şekilde sağa kayıyordu. Hatta 16 Ni
san'da Blanqui'nin hükümeti devirmek üzere gizli planlar içerisinde olduğu
iddiası bile pek inandırıcı değildir. Blanc'ın inandırıcı bir biçimde kayda ge
çirdiği üzere, yürüyüşlin bir gün öncesinde Blanqui, radikalleri kendi tarafına
kazanmak için karşı konulmaz büyüsünü kullanmayı deneyerek Lamartine
ile bakanın evinde birkaç saat tatlı tatlı sohbet etmişti. Marx ise, daha gerçekçi
bir şekilde, hükümetin " orduyu Paris'e çağırmak için bir bahaneye" ihtiyacı ol-

14 Sand, akt. Duveau, Making of a Revolu tion,

s.
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duğunu belirtir, ki hükümetin hazırlanan gösteri karşısında sergilediği histe
rinin en olası nedeni de bu gibi gözükmektedir.15

16 Nisan sabahı gelip çattığında on binlerce silahsız işçi, haklarında ayak
lanma iddiaları yayıldığından tamamen habersiz bir şekilde Champ de
Mars'ta toplandı. Şenlikli fakat örgütsüz bir kitle halinde, on dört Muhafız
subayı için oylarını kullandılar ve sorırasında da "vatanseverce bağış"larını
yapıp Hôtel de V ille' e doğru yürümeye başladılar. Yürüyüş tamamen barış
çıl dı, hatta oldukça ağırbaşlıydı. Meslek flamaları ve pankartları "emeğin ör
gütlenmesi" çağrısı yapıyor, "insanın insan tarafından sömürülmesine" son
verilmesini talep eden ibareler içeriyordu; bunlar ne tehlikeli ne de provaka

tif, oldukça genel sloganlardı. Son olarak, taleplerini aktarma üslupları da
düşmanca olmaktan son derece uzaktı:

Yurttaşlar; gericilik sesini yükseltiyor, ilkesiz ve onursuzların en sevdiği silah
olan iftira, zehirli yalanlanyla dört bir yandan halkın gerçek dostlarını hedef
alıyor. Bizlerin, yani devrimcilerin, eylem ve görev adamlarının, halkın bir
Demokratik Cumhuriyet istediğini, insanın insana köleliğinin yok edilmesini
ve emeğin birlikler etrafında örgütlenmesini istediğini Geçici Hükümefe ilan
etmemiz gerekiyor. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Geçici Hükümet!!"
Geçici Hükümet'i coşkuyla selamiayan bu kapanışa rağmen, Paris'te işçilerin
yürüyüş sırasında belediye binasını işgal edecekleri ve "komünist" bir hü
kümet ilan edecekleri yönünde bir söylenti alıp yürümüştü. Bu sözleri kimin
yaydığı h�Ha meçhul, ancak söylenti üzerine, bakanlardan birisi, her zaman
olduğu gibi celp yoluyla değil, "genel teyakkuz" ilan ederek, yani yalnızca
genel bir kuşatma durumunda kullanılan davul ve borazan uyanlarıyla Ulu
sal Muhafızları silah başına çağırdı.
Barışçıl, çoğunlukla sessiz ve tümü silahsız olan göstericiler, Champ de
Mars'a Pont Royal üzerinden yöneldiler. Ancak Hôtel de Ville'e ilerledikleri
sırada birden 50.000 kadar, tamamen düşmanca tavırlar sergileyen, tüfekleri
ne süngü takmış Ulusal Muhafız ile karşılaştılar. Belediye binasının etrafı
Muhafıziardan ve hatta Ulusal Atölyelerde çalışan muhalif işçilerden oluşan
gerçek bir ordu tarafından sarılmışh. Hatta göstericilerin belediye binasına
ulaşabilmeleri için, kendilerine hakaret eden ve "komünistler" diye bağıran

15 Marx, Class Strııggles in France,

s.
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Muhafıziarın arasından geçmeleri gerekiyordu ve bu sırada da eylemcilerin
arasına dağılmış olan Seyyar Muhafız birimleri onları, görünüşe bakılırsa bir
darbeye engel olmak amacıyla, küçük gruplara bölüyordu.
Peki, bu provakatif rnobilizasyonu kim ernretrnişti? Sonradan birkaç ba
kan bu oldukça garip şerefin sahibi olduklarını iddia ettilerse de gerçek so
rumlu, Larnartine'e de danışarak şehri bir kuşatma haline sürükleyen Ledru
Rollin' den başkası değildi. İçişleri Bakanı artık işçilere karşı Lamartine ile
güçlerini birleştirrnişti. Ayrıca, 16 Nisan'da itibarına gölge düşen tek önemli
radikal kendisi değildi; Ulusal Muhafıziarda albay olarak görev yapan
Barbes, biriminin başında üniforrnasıyla yerini almış, işçilerden gelecek bir
saldırı durumunda Hôtel de Ville'i savunmak için hazır bekliyordu .
İşçiler bu karşılama karşısında dehşete düştüler ve hükümet için topladık
ları "vatansever bağışları" iletmekle görevli heyetin bakanlar konseyi tarafın
dan değil, belediye başkanı tarafından kabul edildiğini öğrendiklerinde de
hayret içerisinde kaldılar. Bu hareketler yoluyla ve düzenli bir yürüyüşe ne
redeyse bir ayaklanma şeklinde muamele eden askerlerin güç gösterisiyle
küçük düşürülmüş ve aşağılanrnışlardı. Artık Şubat barikatlarından iki ayrı
dünyanın doğduğu kesinleşrnişti: Biri elleriyle çalışan halkın dünyası, diğeri
onların erneği üzerinden yaşayan ayncalıklı insanların dünyası. Artık işçile
rin çıkarlarını savunması konusunda hükümete güvenilemezdi ve Blanc'ın
ya da Albert'in varlığı, bunun katıksız bir burjuva hükümeti olduğu gerçeği
ni değiştirrniyordu. Duveau'nün mecazlı ifadesiyle:
Dükkan tezgahı, günü, fabrikaya karşı kazandığı zaferle kapattı ve 16 Ni
san' dan sonra tüm ülkede bir karşı toplumsal tepki dalgası yayılmaya başladı.
Caussidiere, " tüm inançlı cumhuriyetçiler komünist adı alhnda birleştirildi"
diye yazıyorduY

16 Nisan'dan sonra, işçilerin taleplerine duydukları ortak düşmanlık etra

fında birleşmiş olan "düzen partisi", yani ayrıcalıklı sınıflar ve küçük esnaf,
artan bir güç ve özgüvenle ortaya çıktı. Hatta beş gün sonra, 21 Nisan'da hü
kümet, tahmini zor olmayan bir şekilde, bu sözde kalkışınayı beş askeri birli
ği -üç piyade iki süvari alayım- Paris'e sokmak için bahane olarak kullandı.
Albert, bakanlar kurulunda bu provakatif hamleyi hararetle protesto etse de,
bakanlar verdikleri kararı resmi gazetede yayımlamayı bile reddetti. Dolayı
sıyla, orduyu çağırma karan yasal olarak kamuoyunun çoğundan gizlenmiş

17 Duveau, Makin:>? of a Revolution, s. 92.

170 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Fransız Devriminden ikinci Enternasyonale

oldu, ancak yurttaşlar kısa süre içerisinde askeri kıtalan ve süvarİ devriyele
rini Paris'in çeşitli stratejik noktalarında görmeye başladılar. Nisan militanla
rının devrimin ellerinden kayıp gittiğine ve güç kaybettiklerine dair karşıla
şabilecekleri en net kanıt, piyadelerin taş sokaklarda yankılanan düzenli
adım sesleri ve süvarilerin atlarının çıkardığı nal sesleriydi.

Büyüyen Kriz
Kurucu Meclis seçimlerinin öncesindeki günlerde, Kulüpler Kulübü'nden de
legeler, başkente Fransa kırsalındaki siyasi duruma dair kaygı verici raporlar
göndermeye başladılar.

Delegelerden birinin Paris'in

dışındaki Saint

Cloud' dan gönderdiği rapor, şu dikkate değer tasviri sunuyordu:
Şehirlerden uzaklaştıkça geçmişin hatıralarıyla daha çok karşılaşıyor ve bugü
nü anlama yetimi yitirmeye başlı yorum . . . Paris' te, belli çıkarları gözeten hü
kümeti devirmiş olan o aydın insanların arasındayken toplumsal adaletsizlik
geçmişe dair bir kavram gibi görünüyordu. Halk, İ sa'nın vaat ettiği geleceğe
umut bağlamış. Çeşitli eyaletlerin belli başlı şehirlerinde de Cumhuriyet'in ge
lişiyle bizler için açılmış olan gelecek imkanına bel bağlayan asil, sadık kalpler
ve ruhlar bulabilirsiniz. Ancak küçük yerlerde her şey çok farklı. Buralardaki
vatandaşlar kendi bencilliklerinin, dar kafalılıklarının ve içler acısı önyargıları
nın kurbanı durumundalar. . . Dün farklı cephelere bölünmüş durumda olan
burjuvazi, asiller ve paragözler bugün Devrim'in içeriğini değiştirmek ve re
form dalgasını durdurmak için bir araya geldiler. . . Hala bu insanlara bağımlı
olan işçiler, kafalarını kaldırmaya cesaret edemiyor. İ nsanların arasında veya
kulüplerde, yalnızca aristokratların anti-liberal ifadeleri karşısında sessiz kala
rak protestoda bulunuyorlar.1H

Bir Paskalya Pazarı olan 23 Nisan günü, Fransa'nın tüm yetişkin erkekleri,
çoğu ilk defa olmak üzere, bir Kurucu Meclis seçmek üzere sandık başına git

ti. Geçici Hükümet'in tüm erkeklere oy kullanma hakkı veren kararı uyarınca
Fransa'daki yirmi bir yaşının üzerindeki erkeklerin yüzde seksen ikisi seçim
lere kahldı. Blanqui'nin daha önceden uyardığı gibi, kırsaldaki seçmenlerden
çoğu toplumsal üstlerinin, yani asillerin, din adamlarının veya işverenlerin
etkisi alhnda oy kullandı ve bazı geri kalmış bölgelerde köylüler oy vermeye

!H

M.

Prat (Kulüpler Kulübü delegesi), Saint-Cloud'dan gelen rapor (Nisan 13, 1848);

1848 in Francc içinde, ed. Roger Price, Documents of Revolution dizisi (lthaca, N.Y.: Comeli

University Press; Londra: Thames and Hudson, 1975), s. 90.
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papazların önderlik ettiği kortejler halinde gitti ya da kendilerini izleyen ileri
gelenlerin gözetimi altında oy kullandı.
16 Nisan eylemini Parisli radikallerin küçük düştüğü bir başarısızlık ola
rak niteleyeceksek, bu seçimlerin sonucunu tüm vicdan sahibi Fransız cum
huriyetçiler için bir felaket olarak adlandırmamız gerekir. 900 kişiden oluşan
yeni Kurucu Meclis'in çoğunluğu Fransa kırsalından gelenlerden oluşuyor
du. Hatta bu meclis, Louise-Philippe zamanında oldukça dar kapsamlı bir se
çim yasası uyarınca yapılan seçimlerle ortaya çıkmış meclisierin tümünden
daha fazla sayıda toprak sahibi, din adamı ve asil içeriyordu. Yeni meclisin en
az yarısı "ılımlı cumhuriyetçilerden", yani genel anlamda bir yandan cumhu
riyeti desteklediklerini ifade etmelerine rağmen, gerici kanaatlerini de elden
bırakmamış olan eski monarşi yanlılarından oluşuyordu . Sandalyelerin yüz
de onundan azını (o sırada 1 793'ün Jakobenlerine atıfla kendilerini Montag
nardlar olarak tanımlayan) radikal cumhuriyetçiler almıştı ve temsilcilerin en
az üçte biri de açıkça monarşi yanlılarından, Orleans hanedanı yandaşların
dan ve az sayıda da Bourbon yandaşından oluşuyordu.
Bu gerici meclisin Louis Blanc ve Albert'e, ikisi de meclise girmiş olmasına
rağmen, hükümet içerisinde önemli görevler vermeye hiç niyeti yoktu. Hatta
Blanc, işçilerin çıkarlarını gözetmek konusunda oldukça gönülsüz bir çizgi
izlemiş olmasına rağmen, yeni hükümet onu ve Albert'i idari görevlerinden
uzaklaştırmak için hiç zaman harcamadı ve 4 Mayıs'ta yaptığı ilk otururnun
ardından bu işi halletti. Geçici Hükümet'in bakanlan görevlerinden alındı ve
ülkenin idaresi için İdari Komisyon adı altında yeni bir kurul oluşturuldu. Bi
rinci Cumhuriyet'in Direktuan gibi, bu Komisyon da beş kişiden oluşuyordu
(bu yüzden muhalifleri tarafından Pentarşi olarak adlandırılıyordu) ve ta
mamen gerici meclisin kontrolü altındaydı.
Bu beş kişilik Komisyon'un tüm üyeleri egemen sınıfın temsilcilerindendi:
Lamartine, Arago, Marie, Gamier-Pages ve Ledru-Rollin. (Bir zamanlar radi
kal olan Ledru-Rollin, Lamartine'in ısrarı üzerine ve 16 Nisan'da işçilere ettiği
ihanetin ödülü olarak buraya seçilmişti). Şubat çatışmalarının tüm yükünü
sırtlamış ve cumhuriyetin kurulmasında halkın diğer tüm kesimlerinden da
ha fazla pay sahibi olmuş Parisli işçiler Komisyon' da hiçbir temsileiye sahip
değildi. 4 Mayıs' ta, adeta Şubat Devrimi'nin tamamen bittiğini haber verirce
sine, meclis Fransa'nın "toplumsal" değil "biçimsel" bir cumhuriyet olduğu
nu resmen ilan ederek işçilerin, ekonomik ihtiyaçlarının giderileceğine dair
ümitlerini de suya düşürdü.
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Ancak, ağırlıklı olarak gericilerden oluşan bu meclisin seçiminin tüm suçu
kırsal bölge oylarına bağlanamaz. Paris'in küçük burjuvaları ve burjuvaları 
hatta tüm mülk sahipleri- işçi sınıfı adaylarını yenilgiye uğratmak için tüm
güçlerini kullanınışiardı ve sayıları da az değildi. Parisliler, Lüksemburg Ça
lışma Meclisi tarafından gösterilen yirmi radikal adaydan yalnızca birini seç
tiler, Blanqui de çok düşük oy alarak başarısız oldu. Genel olarak sevilen
Barbes bile Paris'te kaybetti, meclise girmesini başka bir bölgeden aldığı aylar
sağladı. Toplamda, Paris seçmenleri Garnier-Pages ve Marie gibi muhafa
zakar isimlere Louis Blanc'tan daha fazla oy verdi. Blanc bir temsilci olarak
seçilmiş olsa bile, Lamartine' e verilen oyun yarısından azını alabildi ve 17
Mart'ın gözdesi olan Cabet ile Fourierci Corısiderant ağır yenilgilere uğradı
lar. Sonuçta ortaya, işçilere pek az yakınlık duyan bir meclis çıkh. Samuel
Bemstein'ın yazdığı gibi:
Meclis ve işçiler arasında sahipsiz bir bölge oluşmuştu. Meclis, kah bir şekilde
kendini statükoyu korumaya adamışh. Dolayısıyla işçilere faydası dokunacak,
aniann aolarını hafifJetecek ya da öfkelerini yahşhracak herhangi bir adım at
madı. İ şçilerin tüm umudu tükenmişti. Ulusal Atölyeler fikrini saran büyü bo
zulmuştu. İ nsanlık onuru adına yalnızca yardımsever karakterleri kalmışh ge
riye ve söylentiye bakılırsa bu teselli kaynağı bile yakında geçerliliğini yitire
cekti . . . İ şçilerin morali bozuktu; neredeyse yıkılmış durumdaydılar.19

Seçimlerden sonra kulüp hareketine halktan kahlımlar muazzam bir dü
şüş gösterdi. Mart ve Nisan aylarında Paris bölgesinde faaliyet gösteren 200
kulüpten yalnızca altınışı Mayıs ve Haziran aylannda toplanmaya devam
edebildi ve önceleri binlerce üyesi olan kulüpler birkaç yüz veya daha az
üyeyle kaldılar. Bu düşüşün sebeplerinden birisi, muhtemel pek çok işçinin
kulüpleri bir seçime hazırlık vasıtası olarak görmesiydi ve seçimlerin başarı
sızlıkla sonuçlanmasının ardından kulüplerle ilişkileri kesilmişti. Fakat aynı
zamanda bu düşüş, işçilerin 15 Nisan'dan sonra hissettikleri yenilgiyi de yan
sılıyor gibi görünmektedir. Varlığını sürdüren kulüpler radikal olanlardı ve
tarhşmalarını parlamenter meselelerden ziyade toplumsal odaklı olarak yü
rütüyorlar; servet uçurumuna, emeğin örgütlenmesine ve "demokratik ve
toplumsal bir cumhuriyet" ihtiyacına eskisinden daha fazla vurgu yapıyor
lardı.
Kurucu Meclis'in gerici yapısı, bu kulüplerin radikalizmini inanılmaz öl
çülerde arthrdı. Militanlar arhk parlamenter bir eylem siyaseti izlemeleri için
19 Bemstein, Blanqui and the Art of Insurrection, s. 176.
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sebep kalmadığını ve Blanc ile Cabet'nin reçetelerinin arhk sefaletierine çare
olamayacağını düşünüyorlardı. İhtiyatlılığıyla bilinen Blanqui bile, ilgisini
1840'lann gizli cemiyetlerine benzeten örgütlere yöneltmişti. Paris'in varoşla
rında yeniden güç kazanan fikir, silahlı işçi sınıfı direnişi fikriydi.

1 5 Mayıs Eylem G ü n ü
Kulüplerdeki radikal işçiler, büyümekte olan karşı-devrime karşı inisiyatif
kazanabilmek için umutsuzca son bir hamle yaptılar; bu da kendisini 15 Ma
yıs' ta gösterdi.
Bu eylem günü, iki meseleye odaklanıyordu. En önemlisi, başkentte o sıra
larda oldukça popüler olan Polanya'nın kurtuluşu meselesiydi. Polanya'nın
Posen şehrindeki bir ayaklanma kanla bashnlarak Prnsya işgal edilmişti;
Avusturya da kadim Polanya şehri Krakow'u bombardımana tutuyordu.
Fransız birliklerinin hemen müdahale etmesi durumunda asilere daha fazla
misilleme yapılamayacağını düşünen bir Polonyalı göçmenler komitesi yar
dım için Fransa'ya başvurmuştu. Kulüpler de, Rusya ve Prnsya'nın yirmi
dört saat içerisinde Polanya'ya özgürlüğünü teslim etmemesi durumunda
Fransa'nın derhal bu iki ülkeye savaş ilan etmesini talep ediyordu.
Ancak Kurucu Meclis, Şubat Günleri'nden sonra Geçici Meclis tarafından
benimsenmiş olan yurtdışındaki olaylara karşı tarafsız kalma siyasetini sür
dürüyordu. Dışişleri Bakanı Lamartine, o zaman Avrupa devletlerini şu şe
kilde bilgilendirmişti:
Fransa Cumhuriyeti'nin ilanı, dünyadaki hiçbir hükümete karşı bir saldırganlık
eylemi anlamına gelmemektedir. Çeşitli uluslarda görülen değişik karakterler,
coğrafi konumlar, entelektüel, ahlaki ve maddi gelişimiere göre şekillenen ve
hepsi de meşru olan hükümet biçimleri arasında, pek tabii ki, farklılıklar mev
cuttur.20

Lamartine, kıtanın despatıanna meşruiyetlerini tanıdıklannı böylelikle ilete
rek Şubat Devrimi'ni tamamen ulusal bir meseleye indirgemiş, bunu karakter
ve coğrafya açısından Fransa'ya has bir durum olarak yansıtmışh. Ancak mi
litan Fransız cumhuriyetçilerine göre bu ifade, Büyük Devrim'in evrensel id
dialanyla tamamen zıtlık içerisindeydi. Fransa'nın "cumhuriyetlerin anası"
ve dünyanın her yerinde özgürlüğün koruyucusu olduğunu inkar ediyordu.

20

Les Muraillcs

revolutionnaire de 1848, 1 848 in France içinde, ed. Price, s. 70.
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Cumhuriyetçiler, Fransa'run Polanya'nın özgürlüğü davasına destek vermek
için her anlamda harekete geçmesi ve müdahale etmesinde ısraroydılar.
15 Mayıs' a yol açan ikinci mesele de, ilk başta Blanc ve Albert tarafından
dile getirilmiş olan, Kurucu Meclis'in bir Çalışma ve Kalkınma Bakanlığı
kurması talebiydi. Bu talep, bunu meclisin siyasetini sınamak ve İkinci Cum
huriyet'in tamamen şekli bir cumhuriyetten toplumsal bir cumhuriyet olma
ya iledeyip ilerleyemeyeceğini görmek için basit bir sınama olarak gören ku
lüpçüler arasında ciddi destek gördü. ll Mayıs'ta meclis açıkça ve kararlı bir
biçimde böyle bir bakanlık kurmayı reddedince işçiler, kendi çıkarlarının hü
kümetin gündeminde olmadığına karar verdiler.
Artık yeni bir eylem günü kaçırulmazdı. Bilhassa Polanya'ya yardım edil
mesi talebinin reddinden dolayı son derece kızgın olan Paris kulüpleri, Kuru
cu Meclis'in Polonya ile ilgili nasıl bir siyaset izleyeceğinin görüşüleceği 15
Mayıs tarihinde bir eylem yapmaya karar verdiler. Bir ayaklanma da planla
mışlar mıydı? Giderek gericileşen Le National, sonradan bir ayaklanmarun
gerçekten de planlanmış olduğunu iddia etti. Bu gazete, 16 Mayıs'ta "Polon
ya'ya destek kılıfı altında . . . meclise karşı ve hayatları, özleri, düşünceleri ve
enerjileri meclis tarafından temsil edilen tüm ulusa karşı bir tertip hazırlandı
ğını" yazdı.21 Ancak, bir ayaklanma çağrısına en yakın şeyi telaffuz eden kişi,
eylemin örgütlenmesinde aktif olarak çalışan bir sosyalist cumhuriyetçi olan
Joseph Sobrier' di.
Sobrier, Şubat'ta kısa bir süreliğine polis şefliği görevinde bulunmuş ve
Şubat ayaklanmasından kısa bir süre sonra Caussidü�re' e "Montagnards" adlı
takviye kuvveti (meclisteki Montagnards grubuyla karıştırılmamalıdır) oluş
turmakta yardıma olmuştu. O sırada önemli bir kulüp gazetesi olan La Com

mune de Paris'in editörüydü.

ll

Mayıs günü, kurucu meclisin Blanc'ın Çalış

ma ve Kalkınma Bakanlığı talebini reddetmesinin hemen ardından Sobrier
yazdığı başyazıda "boş ümitler zamanının artık geçtiğini" ilan etmişti. Teh
ditkar bir üslupla "adalet günü yakında gelebilir mi?" diye soruyor ve uyarı
sını 1 834'te Lyon'da ayaklanan ipek işçilerinin savaş çığlığıyla bitiriyordu:
"Çalışarak yaşa ya da savaşarak öl!" Ayrıca, görünüşe bakılırsa Sobrier'nin
evi yalruzca Commune de Paris'in idari binası olarak değil, bir ayaklanma du
rumunda işçileri silahiandırmak için silah yığınağı yapılan gayrı resmi bir ey

lem günü karargahı olarak da kullanılmıştır. Sobrier'nin evinde sonradan, La
Commune de Paris'te çalışan Seigneuret isimli bir gazeteci tarafından yazılmış
21 Le Natioııal, 16 Mayıs 1 848, 1848 iıı Fraııce içinde, ed. Price, s. 98.
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ve meclis üyelerinin "tüm yetkilerinin ellerinden alındığını" ve bir Kamu
Güvenliği Kornitesi oluşturulduğunu ilan eden yedi kararname taslağı bu
lunmuştur. Bunlardan birisi, tüm bu planlarla hiçbir ilgisi olmayan isimleri
komite üyeleri olarak listeliyordu _22
Sonradan ayaklanmanın planlanmasında Blanqui'nin merkezi bir rol oy
nadığı iddia ediidiyse de, kendisinin zor kullanımına karşı ifadeleri ve süku
net çağrıları bu tür iddiaları yalanlarnaktadır. Sobrier'nin evinde bulunmuş
olan kararname taslakları Blanqui'nin herhangi bir ayaklanma girişimi ile il
gisi olduğunu kanıtlarnamaktadır. 15 Mayıs'ta kalabalığın içinde yer almış
olması da bir darbeyi planlamak bir yana, onun parçası olmayı planladığını
bile kanıtlarnaz. Aslında Blanqui, o sırada bir darbe girişiminin başarısız ola
cağından ernindi. Ancak kulübüne sadakatle bağlı olduğu için, eylem günü
ne katılma kararına gönülsüz de olsa uyduğu anlaşılıyor. Hatta bir gazetenin
anlahrnına göre Blanqui ısrarla itidal çağrısı yapmışh.
Halkın derhal eyleme geçmesi gerektiğini söyleyen bir konuşmacıya tepki ola
rak . . . kulübün başkanı Blanqui, meselelere bu kadar aceleci ve sert tepkiler ve
rilmesinin tedbirsizlik olacağını, işçi kitlelerinin

o

zamana değin katı ilkeler et

rafında birleşmediklerini ve bu kadar hızlı bir baskı oluşturulursa her şeyin
tehlikeye atılmış olacağını ifade etti

D

Ayaklanma için ne tür planlar hazırlanmış olursa olsun, bunlara yalnızca
Blanqui değil Barbes, hatta sonradan yaphğı planların başarı ihtimalinden
kuşkuya düştüğü söylenen Sobrier bile karşı çıkmışhr.
15 Mayıs günü geldiğinde Place de Bastille' de bir kalabalık toplandı ve
Palais Bourbon' a doğru sakin bir yürüyüş başlath. Kalabalığın boyutu hak
kındaki tahminler 10.000 ila 20.000 arasında değişmektedir. Gerçek sayı ise
muhtemelen bu iki sayının arasında bir yerde, daha düşük olana yakın bir
noktadadır. Her halükarda, 1 7 Mart'ın muazzam kalabalığından daha az in
san vardı ve göstericilerden yalnızca birkaçında silah bulunuyordu. Plana gö
re, eğer kalabalığa ateş açılırsa eylernciler evlerine koşarak silahlarını getire
cek ve çahşrnaya ancak böylece gireceklerdi. Bu senaryoya saçma demeye
ceksek bile onun rnanhken uygulanması zor bir plan olduğunu ifade etmek
gerekir.
22
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Eylemciler Palais Bourbon' a varır varmaz meclisi korumak üzere görev
lendirilmiş Seyyar Muhafız ve Ulusal Muhafız birlikleriyle karşılaştılar. Hala
Ulusal Muhafızlar'ın başında olan General Courtais, cumhuriyetçi eğilimleri
dolayısıyla göstericilere dostça yaklaşmaya karar vermişti. Başarılı bir yöne
tim göstererek askerlere kalabalığa ateş açmamaları emrini vermiş, hatta yir
mi beş göstericiden oluşan bir heyeti, Polanya'ya destek olunması talebini
içeren dilekçelerini sunmak üzere meclise almayı kabul etmişti. Ancak Palais
Bourbon'un kapıları bir kez açıldığında binlerce heyecanlı eylemci içeriye
akın etmiş, artık binanın çökmeye başladığı bir noktaya kadar koridor ve sa
lonları doldurmuştu. isyancılardan bazıları bir alt kata atlamak zorunda kal
mış, diğerleri de doğrudan milletvekillerinin bulunduğu oturum salonuna
doluşmuştu. Blanqui'nin iddia edildiği gibi, kalabalığa "İleri!" diye bağırdığı
şüphelidir; ama eğer yaptıysa, bu eski isyancının anın heyecanına kapıldığını
düşünmek mümkündür. Ne olursa olsun, eğer bu iddiada bir doğruluk payı
varsa bile, Blanqui'nin kısa süre içerisinde soğukkanlılığına tekrar kavuştu
ğunu ve ihtiyatla davranmaya başladığını söyleyebiliriz.
Bu işgali takip eden kargaşa, her bakımdan Büyük Devrim' i hatırlatan is
yancı

eylem günlerine

benziyordu ama görünüş aslında oldukça aldatıcıydı.

Kalabalığın, silahı olmadığı ve meclisi dağıtmak gibi bir talebi de dile getir
mediği için, hükümeti devirmeye yönelik bir amaç gütmediği belliydi. Her
hangi bir darbeci niyetten ziyade, Polonyalılara yardıma koşulmasını isteyen
müşfik hislerle hareket edilmişti. Hatta ateşli bir devrimci olan François Ras
pail (15 Mayıs olaylarından dolayı kendisini yargılayan mahkemeye söyled i
ği gibi), kalabalığı sakinleştirmek için Polonyalılar adına hazırlanmış dilekçe
yi kasıtlı olarak tekdüze bir sesle ve yavaşça okumuştu. Kalabalığın aklı Po
lanya meselesiyle o kadar meşguldü ki, Blanqui meseleyi Polanya' dan eme
ğin örgütlenmesine getirmeye çalıştığında Sobrier, "Hayır, önemli olan bu
değil. Polonya! Bize Polanya' dan bahset!" diye bağırmıştı. Bu talep salonun
genelinden destek görünce Blanqui eski konuya dönmek zorunda kaldı.
Duveau'nün de vurguladığı gibi, tüm ekonomik sefaJetine rağmen, kalabalı
ğın istediği şey "zalim kralları yok etmek ve Avrupa'daki ezilen ulusları kur
tarmaktı. İrlanda'nın, İtalya'nın, Polanya'nın özgür olmasını istiyorlardı".24
isyancılardan nefret eden İngiliz elçisi Lord Normanby bile kalabalığın öfkeli
ve tehlikeli olmaktan başka bir vasfı olmadığını kaydediyordu. Arkada du
ran, bir yere kıpırdayamayan ve çoğu Tocqueville gibi asilee bir ağırbaşlılık

24 Duveau, Making of a Revolu tion, s. 120.
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içerisinde otururnun bitmesini bekleyen vekillere yönelik herhangi bir tehdit
oluşturmuyorlardı.
Fakat eylemi düzenleyen kulüp üyeleri, liderlerinden biri olan ve karga
şanın etkisiyle kendisini kaybetmiş gibi görünen eski gizli cemiyetçilerden
Aloysius Huber'in duygusal dengesizliğini hesaba katmamışlardı. Huber, ne
redeyse kontrolsüzce Blanqui'yi bir kenara iterek Kurucu Meclis'in feshedil
diğini ilan etti. Konuşması, kim olduğu bilinmeyen kişilerin sözlü desteğini
aldı ve bu kişiler kitlenin Hôtel de Ville'e yürümesi gerektiğini duyurmaya
başladılar. Bu açık bir isyan çağrısıydı. Zihinlerinde hala Şubat ayaklanması
na dair hahralar taşıyan heyecanlı kitle derhal Hôtel de Ville'e yöneldi. Arka
da, eylemlerini bashrmak üzere Ulusal Muhafızlar'ı silah başına çağıran da
vul sesleri duyuluyordu.
15 Mayıs kısmen kargaşa, kısmen fars, kısmen de hükümet ajanlarının bir

işi olarak görülebilir; ancak Paris belediye binasının "işgali" tam bir komedi
idi. Barbes, meselenin başında tamamen farklı tavır almış olmasına karşın,
muhtemelen eski rakibi Blanqui' den sahne çalmak için kortejin en başına koş
tu. Blanqui bu sırada oldukça akıllıca davranıyor ve kalabalığın arkalannda
oyalanıyordu; bir süre sonra da ortalıktan kayboldu. Eylemciler, Barbes'ın li
derliğinde ve Albert'in desteğiyle Hôtel de Ville'e vardılar ve binanın bir
kısmını ele geçirdiler. Herhangi bir direnişle karşılaşmadılar, bina korumala
rının komutanı olan Albay Rey, Barbes'ın eski bir arkadaşıydı ve silahsız kit
lenin binayı işgal etmesini zor yoluyla engellemek üzere herhangi bir giri
şimde bulunmadı.
Bu sırada Paris belediye başkanı Marrast kolayca Hôtel de Ville'in diğer
kısmına geçti ve urada "ayaklanmanın" aleyhinde bildiriler hazırlayıp çoğai
tarak pencerelerden aşağıdaki kitleye ath. Barbes da kendi yönetimindeki
kanatta iki bildiri hazırladı ve "Halkın Kurucu Meclis'i feshetmiş olması so
nucunda halktan başka gerçek bir iktidar kalmadığını" ve halihazırdaki Ku
rucu Meclis'in yerine bir "Hükümet Komisyonu" kurulmuş olduğunu ilan
etti. İkinci bir bildiride "Rus ve Alman hükümetlerinin" eğer "Polonya'yı ye
niden inşa etmezlerse" savaş tehdidi altında oldukları duyuruluyordu.25
Bu olayın birbiriyle çelişen çeşitli aktarırnlarından çıkan sonuç şudur: Bir
saat kadar süren bu tür kepazeliklerden sonra bir Ulusal Muhafızlar topçu
subayı Barbes'ı tutukladı ve onunla birlikte Raspail, Sobrier, Albert ve diğer
25 "Decrees Actually Issued by Barbes During his One-Hour Occupation of the Hotel de
Ville, May 15," Belge 92, Rı'Volutioıı From 1 789 to 1 906 içinde, ed. Postgate, s. 209.
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işçi liderleri hapse gönderildi. Blanqui on gün boyunca polisten kaçınayı ba
şardı ancak sonunda o da hapse girdi. Kitleye gelince, onlar da Muhafızlar
gelir gelmez hızla dağıldı ve liderleri de böylece kolaylıkla alırup götürülebil
di.
15 Mayıs eylemi ve trajikomik "ayaklanması", hükümete işçi sınıfı eylem
lerini kısıtlamak için tam da arzuladığı zemini hazırlamış oldu. Tüm bu olay
ların dışında kalmış olan Caussidiı�re, polis şefi olarak bulunduğu stratejik
mevkiyi bir "ılımlı cumhuriyetçiye" devretmeye zorlandı ve emrindeki silahlı
"Montagnard" birlikleri dağıtıldı. Palais Bourbon' da Ulusal Muhafızlar tara
fından ağır bir şekilde yaralanma tehlikesinden zor kurtulmuş olan Blanc,
meclisteki sandalyesini koruyabilmek için epey dil dökmek zorunda kaldı.
Sonuçta birkaç yüz insan geçici olarak gözaltına alındı. Tüm militan kulüpler
ve hatta ılımlı kulüpler bir süreliğine kapatıldı ve gelecek çatışmalarda işçile
re çok önemli konularda önderlik etmeleri beklenen Blanqui ve Raspail gibi
kulüp liderleri hapse atıldı.
Haziran başmda meclis tüm sokak toplantılarım yasaklayan bir kanun çı
kardı. Robertson'ın da gözlemlediği gibi bu kanun o kadar "acımasızdı" ki,
"üzerinde gizlice silah taşıyan birinin yanında bulunmak bile suç haline gel
di. Monarşinin kanunları bile görece daha ılımlı ve makuldü." Ancak bu top
lanh yasağı Parisli işçileri yıldırmadı. Aksine, gerici bir meclisin varlığından
iyice rahatsızlık duyan işçiler "varoşlarında yeniden fişek imalatına başladı
lar."26
15 Mayıs' tan önceki haftalarda İdari Komisyon bir "Barış Şenliği" düzen
leyerek tüm Parislileri ve taşralılan ulusal fraternite konusundaki hislerini ve
daha da önemlisi hükümetle dayarnşma içinde olduklarını açıkça ifade etme
leri için Champ de Mars'a çağırdı. Bunun için tarih olarak da 14 Mayıs Pazar
belirlenmişti. Ancak ayın on dördü geldiğinde hükümet ve Lüksemburg ko
misyonu öfkeli bir kavgaya tutuşmuş olduğundan İdari Komisyon, şenliği 21
Mayıs' a ertelernek zorunda kaldı. O gün şenlik sonunda gerçekleşebildi. Pla
ce de la Concorde' dan Are de Triomphe'a kadar binaları fenerler süslüyor ve
sanatları, üretimi temsil eden gösteri arabaları muazzam bir kalabalığı selam
lıyordu. Fakat şenlikte olmayan şey fraternite hissiydi. Pek çok Parisli, gösteri
arabalarını ve tüm bu debdebeyi alayla karşıladı, bilhassa hükümeti destek
leyen sloganlada epey dalga geçildi. Agoult Kontesi'nin belirttiği gibi:

26 Robertson, Revolutions of 1848, s. 86.
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İ nsanlar tarımı temsil eden gösteri arabasına güldüler. Programda bu arabanın
altın yaldızlı boynuzları olan öküzler tarafından çekileceği yazıyordu, fakat
gerçek te yirmi at tarafından çekiliyordu. Halk, arabayı takip eden ve meşe yap
raklarından taç takmış beş yüz bakireyi yuhaladı. Ayağında dört aslan yatan
cumhuriyet heykeliyle alay ettiler ve genel olarak bu Barış Şenliği'ni [iktidar
dan düşmesinden kısa süre önce Robespierre tarafından düzenlenen] Yüce
Varlık Şenliği'nin kötü bir taklidi olarak gördüler_27

Şenliğin zirve noktası, Lamartine ve meclis temsil heyetinin başkanlığında
yeni İdari Komisyon'un karşısında gerçekleşecek olan büyük askeri teftişti.
Ancak teftiş, acıklı bir biçimde kötü geçti. Göz kamaştıran üniformalarını
giymiş olan Ulusal Muhafızlar "Ulusal Meclis Çok Yaşa!" diye bağırarak ge
çit resmi yaparken, mavi blouse (ya da önlük) giymiş olan işçi sınıfı kökenli
meslektaşları şöyle karşılık verdi: "Çok Yaşa Demokratik ve Sosyal Cumhu
riyet! " Bunların yanı sıra da, garip bir şekilde tahmin edilemez bir yapıya sa
hip olan ve siyasi bağlılıkları Tocqueville'i endişeye düşüren Seyyar Muhafız
Iarın sessiz birlikleri ilerliyordu.
Yalnızca üç aylık bir süre içerisinde, Şubat' ta var olan fraternite'nin yerini
öfkeli bir sınıf nefreti almış oldu. Liberaller kendilerinden beklenen şekilde
davranıyorlardı. Temmuz Monarşisi'ne karşı desteklerine ihtiyaç duydukları
sırada işçi sınıfını himaye edenler, işçiler kendileri ve aileleri için asgari top
lumsal iyileştirmeleri talep ettikleri anda "mavi önlüklülere" sırt çeviriyordu.
Burjuvazi ve asiller statükonun herhangi bir şekilde değiştirilmesine izin
vermeye hazır değildi. Toplumun daha saygın kesimlerinden -gazeteciler,
uzmanlar, hatta işçilerin sefil yaşamları konusunda oldukça kaygılı olan Paris
Başpiskoposu gibi din adamlarından- gelen ricalar, işverenler ve ayrıcalıklı
sınıflar üzerinde hiçbir şekilde etkili olmadı. Artık toplumun mülk sahibi ve
mülksüz kesimleri arasında herhangi bir uzlaşma olamayacağı anlaşılmıştı.
Ufukta bir patlama beliriyordu. Bu, işçilerin son kez bir "demokratik ve top
lumsal cumhuriyet kurmaya yeltenecekleri 1848'deki patlamaydı.

27 Daniel Stern (Kontes d' Agoult müstean), Histoire de la revolution française, c. 3 (Paris:

Gustave Sandre Librairie, 1853), s. 125.

7.

BÖLÜM

HAZ i RAN 1 848 AYAKLAN MAS I
23 Haziran' dan 26 Haziran' a dek süren ayaklarunanın görünürdeki sebebi
hükümetin Ulusal Atölyeleri kapatma kararı olmasına karşın, bunu doğuran
asıl etken al tta yatan derin bir sınıf çatışmasıydı. Militan ve sınıf bilinci taşı
yan kadınlar ve erkeklerden oluşan Haziran isyancıları meclisle ilişkilerinde
tam bir açmaza girmiş ve silahlı bir ayaklanma yoluyla eyleme geçmek tek
seçenek haline gelmişti.
Haziran ayında yazılmış gibi görünen sıradışı bir bildiride Ulusal Atölyelerin on dokuzuncu tugayının işçileri meclisi şöyle uyarıyordu:
Monarşistler, unutmayın ki biz bu üçüncü devrimi sizlerin kölesi olarak kal
mak için yapmadık. Bizler, sizin toplumsal sisteminizle, yani çağdaş toplumu
yakıp yıkan düzensizlik ve açlığın yegane sebebiyle savaştık ı

1789'daki ilk devrim mutlak monarşiye son vermişti, 1830'daki ikincisi bir
meşruti monarşirıin gelişimini sağlamıştı. Şubat 1848'de gerçekleşen üçüncü
sünde ise işçiler "demokratik ve toplumsal cumhuriyet" hedefine, Hôtel de

V ille' deki gaspçılar tarafından suya düşürülen bu ümide bel bağlamışlardı.
İ şçiler artık bu cumhuriyeti elde etmek için ellerindeki tüm yasal ve ahlaki
imkanlan tüketmişti; fakat "üçüncü devrim" talebi, yani Şubat barikatlannın
vaat ettiği şeyin gerçekleştirilmesi talebi varlığını koruyordu.
Haziran' da "üçüncü devrimi" tamamlamak üzere ayaklananların çoğu,
muhtemelen çoğunluğu, temelde toplumsal bir cumhuriyeti oluşturacağını

1 Ulusal Atölyelerin on dokuzuncu tugayının işçileri, "Reponse des ouvriersiı Dupin"
(tarihsiz); Roger Price, ed., 1848 iıı Fraııcı: içinde, Documents of Revolution dizisi (lthaca,
N.Y.: Comeli University Press; ve Londra: Thames and Hudson, 1975), s. 104.
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düşündükleri basit ekonomik değişiklikler talep ediyordu: Ulusal Atölyelerin
devlet desteğiyle genişletilerek kooperatifler haline getirilmesi, herkes için
zorunlu eğitim, yaplıkları işle oranhlı hayat şartları ve kendi ekonomik ve si
yasi işlerini yürütmek üzere kurulacak bağımsız birlikler. 23 Haziran'da Por
te Saint-Marceau'da bir afişte yazıldığı gibi, "demokratik ve toplumsal cum
huriyet", "tüm vatandaşlar seçmen olacağı için demokratik . . . tüm vatandaş
2
lar çalışma birlikleri kurabileceği için toplumsal" olacakh.
Şurası kesin ki isyancılar arasında şüphesiz daha farklı toplumsal hedefle
ri olanlar, yani ayaklanmanın şu veya bu şekilde ortaklaşa mülkiyet sistemine
yol açacağını umanlar -sosyalist ve komünistler, Saint-Simoncular ve Cabet
ciler- yer alıyordu. Ancak bu insanlar muhtemelen azınlıktaydı. Aksini iddia
eden radikal efsaneler bir yana, isyancıların çoğu kendilerini iyi cumhuriyet
çiler olarak adlandırıyordu ve barikatlarda üç renkli bayrakların sayısı en az
kızıl bayrakların sayısı kadardı. Pek çok değişik toplumsal konumdan insan
Haziran Günleri'nde yer aldı (şair ve sanat eleştirmeni Charles Baudelaire bi
le isyancılarla birlikte savaşh), ancak bu her şeyin ötesinde tarihsel ve ümitsiz
bir işçi sınıfı ayaklanmasıydı ve devrimler tarihindeki benzerlerinin ilkiydi.
Haziran ayaklanmasının görünürdeki hedefleri epey kısıtlı da olsa, genel
anlamı çok daha kapsamlıydı ve bunları en iyi görenlerden biri yine Tocque
ville'di:
[Haziran ayaklanmasını] Fransa'da altmış yıldır birbirini takip eden bu tür di
ğer olaylardan ayıran nokta, onun hükümet biçimini değiştirmeyi değil, top
lumun düzenini değiştirmeyi hedeflemesiydi. Daha açık söylemek gerekirse,
bizim o zamana kadar kullandığımız anlamıyla bir siyasi mücadele değildi; sı
nıfın sınıfa karşı verdiği bir savaştı, bir tür Kölelik Savaşı'ydı. Şubat Devri
mi'nin gerçeklerini, sosyalizm teorilerinin onun fikirlerini temsil ettiği gibi
temsil ediyordu. Hatta daha ziyade doğal olarak bu fikirlerden doğmuştu, bir
oğlun anadan doğması gibi . . .
Şuna da dikkat çekmek gerekir ki, bu amansız ayaklanma birkaç komplocunun
işi değildi, nüfusun bir bölümünün tamamen diğerine karşı çıkardığı isyandı.1

Gerçek şu ki, 23 Haziran barikatlannda patlak veren savaş büyük oranda bir
sınıf savaşıydı, hatta tarihteki ilk bilinçli ve açık işçi sınıfı ayaklanmasıydı ve

2 Akt. John M. Merriman, Tiıe Agoııy of tlıe Republic: Tiıe Reprcssion of tlıe Left in Revolutio
nary Frauce, 1848-1851 (New Haven ve Londra: Yale University Press, 1978), s. 51.
3 Alexis de Tocqueville, The Reco/lections of Alexis de Tocqueville, çev. Alexander Teixeira
de Mattos (New York: Macmillan, 1896), s. 187-8.
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bu hem işçiler hem de düşmanları tarafından bu şekilde göriilüyordu. Ayak
lanma, geleneksel "biçimsel" cumhuriyetçilerin en kutsal ilkeler olarak sahip
lendikleri egalite ve /iberte'nin yaruna koydukları fraternite efsanesini yıkmış
ve bunlara toplumsal meseleden doğan bir hak daha eklemişti. Ya da Marx'ın
yazdığı gibi: " Ü ç renkli bayrak, ancak Haziran isyanczlarımn kanına bulandık
"
tan sonra Avrupa devriminin bayrağı olan klZII bayrak haline gelmiştir."

" Çalışarak Yaşa ya d a Savaşarak Ö l "
İşçilerin bir "üçüncü devrim" gerçekleştirmeye çalışlıkları sırada, karşı
devrimci Kurucu Meclis de tarihin saatini 24 Şubat'tan öncesine almak için
uğraş veriyordu. Ne kadar öncesine gidilmek istendiği bir temsilciden diğe
rine değişiyordu ve bu durum da olayların akışını karışhran bir zorluk haline
gelebiliyordu. Fakat vekiller birbirleriyle ne kadar farklı fikirlere sahip olur
larsa olsunlar, Parisli işçilerin bashrılması gerektiği fikri etrafında birleşiyor
lardı. Öncelikle meclis, resmi olarak Lüksemburg Komisyonu'nu dağıth.
Lüksemburg Çalışma Kongresi ise yasalar üstü bir yapı olarak çalışmalarına

Societe des Corporations Reunies adı alhnda devam etti. Hatta İdari Komisyon,
yaraya tuz basarcasına, kendi oturumları için Lüksemburg Sarayı'nı kullan
maya başladı.
Lüksemburg Komisyonu ortadan kaldırıldıktan sonra, bashrılma sırası
geriye kalan kulüplere ve meslek örgütlerine geldi. Marrast, Haziran'ın ikinci
haftasında, Paris belediye başkanı sıfahyla kulüplerin ve meslek örgütlerinin
belediye denetimindeki toplanh yerlerini kapatarak onları kapatmaya giden
yolu açh. Peter H. Amann' a göre:
12 ve 16 Haziran tarihleri arasında toplanhlarını hiHa okullarda, hastanelerde,

sığınaklarda ve saraylarda gerçekleştirmekte olan kulüplerin izinleri iptal edil
di. Bazıları her zaman buluştukları okul binasını kilitli ve sürgülü buluverdi
ler. . . Örgütlü işçilerin kamusal buluşma alanlarını kullanmaları yasaklanırken
işverenler için bunu geçerli olmaması veya yerlerinden edilmiş olan Demokra
tik Kulüp veya Ulusal Muhafızlar gibi tutucu yapıların Marrast'tan yeni yer
bulma konusunda yardım görebilmesi, sınıflar arasında ayrımcılık yapıldığı
iddialarına güç kazandırmaktadır.'

�

Karl Marx,

Tlıc Mass Struggles i11 Fra11cc, Karl Marx ve Frederick Engels, Col/ected Works

içinde, c. 10: Marx-Engels 1849-1851 (New York: International Publishers, 1978), s. 70.
' Peter H. Amann, Revolution and Mass Democracy: Tlıe Paris Club Mavement iıı 1848
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975), s. 290-2.
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İroniktir, Marrast'ın kısıtlamaları, istediği sonucu vermedi; çünkü 15 Ma
yıs sonrası baskılardan sonra topadanmış olan kulüplerin çoğu aslında işçile
re itidal tavsiye etmekteydi. Bu kulüpler işçi sınıfının rahatsızlıklarının barış
çıl bir biçimde dile getirildiği bir alan sağlıyordu. Oysa Portes Saint-Martin ve
Saint-Denis gibi açık alanlarda işçiler hala akşamları toplanıyor ve öfkelerini
çok daha sert sözlerle ifade ediyor, zaman zaman şiddet içeren tarhşmalar ve
kargaşaya yakın olaylar çıkıyordu.
Bu sıralarda, Mayıs'ın sonuna doğru, hükümet kapalı kapılar ardında en
açık baskıcı eyleminin, Ulusal Atölyelere indireceği darbenin hazırlıklarını
tamamlıyordu. İdari Komisyon Emile Thomas'ın genç ve bekar erkek işçileri
orduya katılmak veya Atölyelerle ilişiğini kesrnek arasında bir seçim yapma
ya "davet" etmesini kararlaştırdı. "Yaşlı ve evli işçilerden 24 Mayıs'tan 6 ay
öncesine kadar Paris'te ikamet ettiğini resmi olarak kanıtlayamayanların" da
doğrudan ilişiği kesilecekti. İşverenler ise Atölyelerden istedikleri kadar -ve
görünüşe bakılırsa kendi belirledikleri ücretlerle çalıştıracakları- işçi talep
edebileeekti ve bir işçinin böyle bir talebi reddetmesi de kovulma sebebi sayı
lacaktı. Bu arada işçilerin kabul etmek zorunda kaldıklan ücretler de saatlik
ücret değil, yapılan iş başına verilen ücretti ve işçiler bunu tamamen sömü
rüye yönelik bir sistem olarak görüyordu. Sonuçta "işçi tugayları" taşraya ta
şınacak, orada da "köprü ve yol mühendislerinin emri altında kamusal işler
de" çalışacaklardı.l'
Projesi üzerinde yapılan bu büyük değişiklik üzerine muhtemelen şaşkına
dönen Thomas, bu kararın bir süre ertelenmesini istedi. Bu dikbaşlılığı yü
zünden 26 Mayıs'ta içişleri bakanı tarafından tutuklanarak silahlı kolluk güç
leri eşliğinde Bordeaux'ya gönderildi. Kamuoyuna yapılan açıklama, Tho
mas'ın taşrada kanalizasyon çalışmalarında görevlendirildiği şeklindeydi. Bu
"atama" o kadar ani ve alelacele yapılmıştı ki, Thomas'a şehirden ayrılmadan
önce annesini değil ziyaret etmek, ona bir mektup yazmak için bile fırsat ve
rilmemişti. Thomas, o zamana dek İdari Komisyon'un içerisinde sürekli ra
hatsız olunan bir konuma sahipti. Blanc'ın dostu olmamasına rağmen o da
bir idealistti ve "emeğin örgütlenmesi" konusunda Lüksemburg Komisyo
nu'nun fikirlerini benimsemiş görünüyordu. Eğer Paris'te kalsaydı işçileri
kışkırtmaya bile kalkabilirdi. Bordeaux'ya varır varmaz hükümet onu göz-

" "Decree on the Workshops Prepared for May 24, Jssued June 21," Belge 93, Revolution
from 1 789 to 1905 içinde, ed. Raymond Postgate (New York: Harper & Row, 1920), s. 210.
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lem altına aldı ve Haziran sonuna kadar durum böyle devam etti. Priscilla
Robertson, bu konuda "Louis-Philippe'in polisi bile bu kadar zorbaca bir şeyi
denemeye cesaret edemezdi" yorumunu yapar.' İkinci Cumhuriyet, küstah
lığı ve vatandaşlarının haklarına kayıtsızlığıyla Temmuz Monarşisi'ni bile ge
ride bırakmışh.
Ancak, İdari Komisyon'un kararı daha yayınlanamadan, hükümetin baş
ka bir cephesi Ulusal Atölyelere yönelik başka bir saldırı planlamışh. Meclis
te, siyasi durum, fikirlerini cumhuriyetçi kılıfa uydurup ifade etmesini gerek
tirene kadar Engizisyon'u savunmuş ve teokratik bir hükümete inanan biri
olan Falloux Kontu'nun öndediğini yaptığı bir grup gerici Katolik, Ulusal
Atölyelerin tamamen kapatılmasını ve Pentarşi'nin planındaki diğer gereksiz
detaylarla uğraşıimamasım önerdi.
Akıl almaz bir biçimde, Falloux'nun önerisi Proudhon'dan ve naif tabia
tıyla tanınan Victor Hugo' dan destek gördü. Proudhon sonradan, embesi! gi
bi davrandığını kabul etti, fakat aslında Falloux'nun önerisi kendisinin işsiz
lik yardımına karşı olan dünya görüşüyle örtüşüyordu, zira Ulusal Atölyeleri
bir nevi işsizlik yardımı olarak görüyordu. Dolayısıyla bu öneriyi destekle
mesi zaten kendisi açısından ilkesel bir sapma değildi. Sonuçta meclisin çoğu
Falloux'nun önerisini fazla kışkırtıcı bularak reddetti, ancak bu ret kararı işçi
ler açısından çok şeyi değiştirmedi. Öneri çoktan halk arasında duyulmuştu
ve arhk işçiler Atölyelerin öyle veya böyle yok edileceğinin farkındaydı.
Ulusal Atölyeler konusunda alınacak tedbirler, Paris işçi sınıfı açısından
olabilecek en kötü zamanda konuşulmaya başladı. Ekonomik darboğaz iyice
ciddileşmişti. Şehri kasıp kavuran ve yoksul bölgeleri zengin bölgelerden çok
daha ciddi etkileyen kolera salgınının yanı sıra işsizlik de sefaleti koyultu
yordu. Faubourg Saint-Antoine'da işçilerin yaklaşık üçte ikisi işsizdi. Çoğu,
ailelerini geçindirmek için tamamen Ulusal Atölyelerin verdiği iki frank
yevmiyeye bağımlıydı. Faubourg' daki mobilyacıların neredeyse dörtte üçü,
ki mobilyacılık o bölgede önemli bir iş koluydu, düzenli bir işe sahip değildi
ve tamamen aç kalma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Paris'in en devrimci in
sanları bunlardı. Şubat ayaklanmasının en aktif kahlımcılarından olan bu in
sanlar, silah kullanma ve sokak çahşmaları konusunda oldukça eğitimliydi
ve sonradan Ulusal Muhafız birliklerinde, Ulusal Atölyelerde, kulüplerde ve

7 Priscilla Robertson, Rroolutioııs of 1848: A Social History (New York: Harper & Row,
1952), s. 85.
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sendikalarda bulundukları için disiplinli ve öngörülü olmayı öğrenmişlerdi.
Saint-Antoine'lı işçiler, Marrast kulüp toplantılarını düzenledikleri belediye
binalarını kendilerine kapa thğmda, "açık hava kulüpleri'' adını verdikleri sis
temi hayata geçirmiş, konuşup dinlemek, tartışmak ve pratik meselelerde ka
rar almak için açık alanları kullanmaya başlamıştı.
Bu sırada, daha önce birbirlerine karşı bölünüp cephe almış olan Lüksem
burg işçileri ve Ulusal Atölyeler işçileri nihayet işçi sınıfı olarak şikayetlerinin
ortak olduğunu fark etmişti. 18 Haziran' da Pierre Yineard ve August Blum'
un liderliğinde toplanan ve artık Ulusal Atölyelerden gelen işçi sınıfı liderle
riyle birleşmiş olan yasalar üstü Lüksemburg Komisyonu ortak imzalı bir
bildiri yayımlayarak, "Fransa' da artık demokratik ve toplumsal cumhuriyet
ten başka bir şey olası değildir" açıklamasını yaptı.' Bu açıklama aslında işçi
leri sakinleştirmek üzere yapılmış olsa da, doğal olarak Kurucu Meclis'e
meydan okuyan bir hamle olarak değerlendirildi. Blanc'ın dediği gibi, işçile
rin Şubat'ta Lamartine'e verdiği "üç aylık" mühlet geride kalmıştı.';
Sonunda, 21 Haziran'da İdari Komisyon'un Ulusal Atölyeleri kapa tan ge
niş kapsamlı kararı yasalaşıp Resmi Gazete' de yayımlanınca işçiler arasında
büyük bir öfke dalgası oluştu. Şehrin yoksul bölgelerinde işçiler toplanmaya,
tartışmaya, eylemler düzenlemeye ve giderek amacı ayaklanma olan daha
kalabalık gruplar oluşturmaya başladı. Gerici Le Constitutionncl bile gecikmiş
bir şekilde (23 Haziran' da) de olsa hükümetin kararı ele alış biçimini onayla
madığını yazıyordu.
Bizim bakışımıza göre, bu duyurtı yapılmadan önce daha fazla emek harcana
bilir, daha fazla itidal gösterilebilirdi. Duyurtı son derece ani olduğu ve endişe
leri giderecek herhangi bir açıklama yapılmadığı için, çok uzun zamandır bir
kenarda bekletilen bu karar tehlikeye düşürülmüştür. ı"

Gerçi hükümet Atölyeler'i kapatma kararını daha itidalli bir biçimde almış
olsaydı bile sonucun farklı olacağı son derece şüphelidir.

H aziran Barikatlan
300 kadar işçi, 22 Haziran Perşembe sabahı, üzerinde "Ulusal Atölyeler" im
zalı pankartlar taşıyarak ve coşkulu "Clıant du depart"ı söyleyerek Place du
8
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Palais-National'e doğru yürüyüşe geçti. Başka gruplar da eski Atölye çalışan
larını Sologne bataklıklarını kurutma işinde görevlendirme planına karşı slo
ganlar atarak Hôtel de Ville' e yürüdü.
Kendilerine sözcü olarak Ulusal A tölyelerden bir teğmen olan Louis
Pujol'u seçrnişlerdi. Pujol, apokaliptik bir gizemciydi ve bir din kitabını andı
ran Kanlı Günlere Dair Kehanetler kitabı işçilerin İncil'i gibiydi. O gün sabah
saat dokuzda, Pujol ve başka dört işçi İdari Komisyon' a yeni aldıklan kararla
ilgili sorular sormak üzere görevlendirilmişti. Pujol, Marie'ye işçilerin karara
direnmesi durumunda ne yapacaklarını sordu. Blanc'ın anlahmına göre Ma
rie'nin cevabı şöyleydi:
"Karara uymayan işçiler zor kullanılarak Paris dışına gönderilecektir." . . . M .
Pujol'un cevabı da şöyle oldu: "Vatandaşların temsilcileri olan sizler, halkın
seçtiği bu saygıdeğer heyete hakaret ediyorsunuz. Buradan, sizin ne emeğin
örgütlenmesi ne de Fransa halkının refahı ile ilgilenmediğinize dair kuvvetli
bir kanaat le ayrılıyoruz." l l

Öğleden sonra, b u diyaloğun içeriğinin duyulmasının ardından şehrin her
bölgesinden binlerce işçi Place du Pantheon'a akın etti ve orada büyük bir
heyecan içerisinde, ellerinde meşalelerle toplandılar. Sanki olayı daha drama
tik kılarcasına, karanlık gökyüzünde şimşekler çakıyor, ortalık gök gürültü
süyle inliyordu. Blanc, Palais Bourbon'da sürekli "Du pain au du plomb!" (Ya
ekmek, ya kurşun!) sloganının ahldığını aktarır. Polis raporlarına göre saat
dokuz olduğunda Pantheon önündeki kalabalığın sayısı on binlere ulaşmışh.
Pujol, yeni gelen işçilere Marie' den aldığı cevabı aktarıyor ve intikam yemini
ettiriyordu. Ulusal Muhafıziarın radikallerden oluşan on ikinci alayının kara
rıyla bir sonraki sabah, 23 Haziran Cuma günü saat altıda Pantheon'a dön
mek üzere sözleştiler.
Kötü havaya rağmen ertesi sabah Place du Pantheon' da yine muazzam
bir kalabalık toplandı. Orada Pujol'un talimahyla büyük bir kararlılık içeri
sinde Place de la Bastille' e doğru yağmur alhnda yürüyü şe geçtiler ve yolda
sayıları daha da arth. Bastille'in altmış yıl kadar önce kuşahidığı noktada, er
kekler ve kadınlardan oluşan büyük kalabalık, başlarını açıp diz çökerek 14
Temmuz 1 789'da düşen kahramanlara saygı duruşunda bulundular. Sonra
da kortejlere ve gruplara bölünerek tüm işçi sınıfı mahallelerine dağılıp bari
kat kurmaya başladılar.
11
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Sonraki birkaç gün içerisinde, çatışmalardan sonra yapılan bir sayıma gö
re lOOO'den fazla barikat kuruldu. Barikatlarm çoğu Paris'in eski işçi sınıfı
mahallelerinin bulunduğu kuzeydoğu bölgesindeydi.

Saint-Martin,

du

Temple ve Poissioniere bölgelerinden Montmarte tepelerine, Saint-Antoine
ve Place de la Bastille'e kadar her yerde barikatlar kuruldu. Kısa süre içeri
sinde güneydeki Pantheon bölgesiyle Latin Meydanı'nda, merkezde de Sarnt
Jacques ile korunaklı Hôtel de Ville'i içeren Cite bölgelerinde yenileri hazır
landı. Sadece Rue de Saint-Jacques üzerinde otuz sekiz, Rue du Faubourg Sa
int-Antoine üzerinde ise otuza yakın barikat kuruldu.
Bunların pek çoğu hükümet birliklerinin yolunu kapamak üzere kurul
muş geçici setler olmakla beraber, bazılan heybetli yapılardı. Zaman zaman
boyu beş metreye kadar yükselen ve üzerinde tüfekler için mazgallar bulu
nan, yer yer tramvay ve at arabası gibi büyük nesnelerle takviye edilmiş bari
katlara rastlanıyordu. Tocqueville, işçilerin bu barikatları hazırlarken göster
diği titizlik karşısında hayranlık duymuştur:
Hôtel de Ville'i çevreleyen tüm küçük sokaklarda barikat kurmakla meşgul in
sanlara rastladım; işlerini bir mühendis kadar maharetlice ve düzgünce yapı
yorlardı. Oldukça kalın, sağlam ve hatta düzgün bir şekilde inşa ettikleri du
varların temelini atmak için asla gereğinden fazla taş sökmüyor, genellikle du
varın evlerle kesiştiği noktalarda içeri gireceklere ve dışarı çıkacaklara izin
vermek için küçük açıklıklar bırakıyorlardı. 12
Parisli işçilerin görevlerine sarılırken gösterdikleri ağırbaşlı kararlılık, disiplin
ve cesaret, bu ümitsiz toplumsal savaşın iki tarahnda da yer alan tüm dürüst
gözlemciler tarafından teyit edilmiştir. Rus devrimci sürgün Alexander Her
zen, 23 Haziran günü öğleden sonra saat dörtte Seine'in sağ kıyısında yürürken
"dükkanlann kapanınakla olduğunu ve tehditkar bakışlar içerisindeki Ulusal
Muhahz birliklerinin farklı yönlere ilerlediğini" gözlemlemiştir. Sonrasında ise
Saint-Suplice'in işçileri silah başına çağıran çan sesleri duyuldu.
Nehrin diğer yakasındaki tüm cadde ve sokaklara barikatlar kuruluyordu. Taş
taşıyan o suskun adam ları, onlara yardım eden kadın ve çocuklan hatırlıyo
rum. Genç bir Polytechnique öğrencisi, bihniş olduğu anlaşılan bir barikata
hrmandı, bayrağı açh ve neredeyse matem derecesinde ciddi bir sesle Marseil
laise'i söylemeye başladı. Oradaki herkes ona eşlik etti ve barikatiann taşlann
da yankılanan bu büyük ezgi herkesin yüreğine heyecan saldı. .. Uyan çanı
hala çalıyordu. Bu sırada köprüden topçulann sesleri geliyordu ve köprünün

12 Tocqueville,

Recol/ections, s. 191.

Haziran 1848 Ayaklanmasi 1 189
üzerinde bulunan General Beguot bir askeri dürbünle düşman mevzilerini gö
zetliyordu. ı.ı

Şehir boyunca sloganlar atarak ve hükümetin kararlarına ve siyasetine di
renme yeminleri eden gruplar yavaş yavaş birleşiyordu . Bu toplanhyı örgüt
lü bir liderlik mi planlamışh? Muhakkak ki hala 1 792-93 yıllarının büyük ey

lem günü hahralarıyla yaşayan Ulusal Atölyeler Tugaylar Birliği ve arhk yarı
silahlı bir yapı olan Societe des Droits de l'Homme gibi örgütler işçi kitlesinin çe
şitli katmanlarının sözcülüğünü yapıyordu. Ancak genel bir ayaklanma planı
veya ortak bir askeri strateji ya da örgütlenme mevcut değildi. Hükümeti
devralacak bir parti kurulması ise söz konusu bile olmamışh. En önemli lider
leri Vincennes'te hapiste hıtulmakta olan işçiler, ağırlıklı olarak kendi inisiya
tifleriyle ayaklanmışlardı ve askeri eğitimi olan yerel militanlar, genelde de
asi Ulusal Muhafızlar liderliği üstlenmişti. Haziran ayaklanmasını konu alan
tüm ciddi çalışmaların aktardığı gibi, ayaklananlar olağanüstü bir kendili
ğindenlik ve maharetle hareket etmişlerdi. Tocqueville, bu insanların "lider
siz, bayraksız bir şekilde, ancak muazzam bir uyumla ve en tecrübeli subay
ları bile şaşırtan bir askeri deneyimle savaşa giriştiklerini" yazar. 14 Görünüşe
bakılırsa isyancıların en az yarısı Ulusal Atölyeler çalışanlarından oluşmak
taydı.
Herhangi bir sokak ve onun etrafında işçilerin gösterdiği doğal koordi
nasyon hayret verici nitelikteydi. Kadın ve çocuklar, zarar gören barikatları
onarmak, çahşanlara su ve yemek sağlamak, yaralılarla ilgilenmek gibi ça
hşma içermeyen işlerle uğraşıyordu. Her mahalle, savaşçıları için kurşundan
ve çinkodan mermi dökmeye ve -sık sık yerel eczacılardan yardım isteyerek
siyah barut üretmeye uğraşıyordu. Ancak mahalle içinde koordinasyonun iyi
olmasına rağmen quartier'ler arasında, hatta aralarında birkaç sokak bulunan
iki barikat arasında bile gerekli koordinasyon sağlanmamışh. Ayaklanma bu
haliyle, şehrin büyük bir kısmının tümden isyan ettiği bir manzaradan ziya
de, mahallelerin birer birer isyan ettiği bir manzara ortaya çıkarıyordu.
Blanc'ın ifadesiyle:
Hedefleri ve genel ruhu son derece kapsayıcı olan bu ayaklanma, neredeyse
her noktasında yerel bir protesto özelliği göstermekteydi. Pek çok bölgede,

13 Alexander Herzen, My Past aııd Tlıouglıts, çev. Constance Gamett ( Londra: Chatto &
s. 3-4.
1 4 Tocqueville, Recollections, s. 187.

Windus, 1925), c. 4,

190 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Fransız Devriminden ikinci Enternasyonale
oranın sakinleri sadece kendi barikatlarını savunmaya karar vermişlerdi, ya
bancı/arnı desteğini geri çeviriyar ve kendi sokaklarına girişi kapattıktan sonra genel
saldırıya katı/nıayı reddediyorlardı. l ö

ihtiyacından fazla adama sahip olan barikatlar bile diğer bölgelerde bulunan
ve hükümet birliklerinin ağır saldırısı altında kalan isyancılara yardım görı
dermeyi reddediyordu.
Bu eğilim öngörüsüzlükten ya da her bir barikatın kaderinin bir diğerine
bağlı olduğu gerçeğini idrak edememekten ileri gelmiyordu. Bu, Arnann'ın
da belirttiği gibi, Barbes ve Blanqui gibi iktidarsız komplocular ile Saisons gibi
gizli derneklerin başarısız komplo girişimlerinin örnekiediği üzere, yakın ta
rihin koordinasyon ve strateji eksikliğiyle malul radikal hareketinin yarathğı
bir sonuçtu.
Başarılı devrimler ise, tam aksine, kitlelerin kendiliğinden ayaklandıkları (do
layısıyla planlanmamış olan) Temmuz 1 789, Temmuz 1 830 ve Şubat 1848 gibi
olaylar olarak görülüyordu. Haziran 1 848'e gelinceye dek herkes şiddeti, düş
manca tutum sergileyen hükümetin kışkırttığı yaygın halk şiddetini öngörmüş
tü. Ancak hiçbir devrimci örgüt bu şiddetin yönünü, şiddetini ve zamanlama

sını kontrol edebileceği hayaline kapılmamıştıY•

Yerel özerkliklerinden ufacık bile olsa fedakarlık yapmalarını gerektirecek
her türlü koordinasyon fikrinden korkan isyancılar, neredeyse salt kendili
ğinden ve bağımsız karar verme süreci olarak tanımlanabilecek bir aşırılığa
saphlar. Bu oldukça anarşizan mantalite, ayaklanmayı, tüm şehri kapsayan
stratejisini dikkatle oluşturmakta olan hükümetin saldırılarına ve askerlerine
karşı oldukça savunmasız hale getiriyordu. Haziran isyancılan, yaklaşmakta
olan fırhnanın kontrolünü bilinçli olarak ele almakta gönülsüz görünüyor

ve

yerel inisiyatiflerini de koruyarak bu fırhnayla daha geniş ölçekle mücadele
etme planlan yapıyor ve böylece karşıianna çıkacak disiplinli ordu karşısında
sistematik bir ilerleme kaydedeceklerini umuyordu. Bu kahşıksız yerelcilik
ve kendiliğindenlik fetişizmi, isyanın kaderini belirledi.
Yine de, bir süreliğine hükümetin Paris'i elinde tutup tutamayacağı ciddi
ve cevabı belirsiz bir soru olarak kaldı. Seyyar Muhafızlar, Ulusal Muhafızia
rın burjuva kanadı ve ordu, Cezayirli kabileler üzerine düzenlenen seferlerde
sergilediği vahşetle ünlenen General Eugene Cavaignac'ın emri altında top-

1 ' Blanc, Histarical Reuelatio11s, s. 436.
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lanmışh. Cavaignac, tüm b irliklerini silahlandırıp düzenlemeyi bitirene dek
isyancıların barikat kurma sürecine müdahale etmedi. Onun bu eylemsizliği
yüzünden Cuma günü Paris'in bir yarısının tamamı isyancıların eline geçti.
Ordunun buna izin vermiş olması karşısında şaşkınlığa düşen Tocquevil
le, General Lamorciere'ye birliklerinin neden isyancılarının karşısına çıkma
dığını sordu.

"Ne yapıyorsunuz?" diye sordum. "Porte Saint-Denis' te çatışmaya başladılar
bile, Hôtel de V ille'in etrafında da çepeçevre barikatlar kuruluyor."
"Sabırlı olun" diye yanıtladı general, "oraya gideceğiz. Böyle bir günde asker
lerimizi varoşların dar sokaklarına sürecek kadar aptal olduğumuzu mu düşü
nüyorsunuz? Hayır, asla! i syancıların zaten toplanmalarını engelleyemeyece
ğimiz meydanlarda birikmesini bekleyeceğiz ve ondan sonra da gidip onları
yok edeceğiz. Bu sefer elimizden kaçamayacaklar." 1"

Cavaignac, akıllıca davranarak, yakalanması zor ve sayısız işçi çetesine karşı
bir gerilla savaşına girmekten kaçındı. Böyle bir savaşta, Paris'in dolambaçlı
cadde ve sokaklarında onun oldukça disiplinli birlikleri bile dezavantajlı du
ruma düşerdi. Bunun yerine, mümkün olduğu kadar çok işçiyi etrafı kolayca
sarılabilecek noktalarda sıkışhrarak onları adeta bir meydan savaşına zorla
mayı ve görece daha az sayıda iyi savunulan noktaya ölümcül darbeler in
dirmeyi tercih etti.
İsyancılar, içinde bulundukları ruh haline rağmen örnek bir tutum sergi
Iediler ve mahallelerini işgal ettikleri insanların canına ve malına saygı gös
terdiler. Herhangi bir ciddi suç olayına karışmadılar, kuyumcu dükkaniarı bi
le el değmemiş durumdaydı. Victor Hugo da, evinin muhtemelen silah ve
cephane için aranmış olmasına rağmen,

Sefiller'in elyazması dahil tüm kişisel

eşyalarının yerinde durduğunu belirtir. İşçiler, düşmanın kendilerini göster
mek istediği gibi birer haydut olmadıklarını kanıtlama peşindeydiler. Ücret
ödeme noktalarında resmi geçiş ücretlerini toplamaya devam ettiler, isteye
nin (çahşmalarla ilgili bilgi ak tarmadığı sürece) semafor telgrafını kullanma
sına izin verdiler, hatta bir miktar mahkumu da serbest bırakarak hapishane
kıyafetlerini gizlesinler diye onlara işçi önlükleri verdiler.

17 Tocqueville, Recol/ections,

s.
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Dört G ü n
23 Haziran Cuma sabalu saat on sularında Cavaignac nihayet askerlerini ey
leme geçirdi ve Saint-Antoine'daki son barikatın da düştüğü 26 Haziran Pa
zartesi gününe dek sürecek bir çahşrnayı başlath. Bu sürenin çoğunda işçiler,
çok daha kalabalık ve daha iyi silahiara sahip askeri güçler karşısında şaşırhcı
bir cesaretle konurnlarını korudular. Savaş meydanlarda, bulvarlarda ve dar
sokaklarda sürüp gittikçe barikatlar kaybedildi ve yeniden kazanıldı.
Romancı ve meclis üyesi Victor Hugo'nun da aktardığı gibi, ilk çarpışma
Porte Saint-Denis yakınlarında bir barikatta gerçekleşti. Ulusal Muhafıziarın
barikatın sahiplerine teslim olmalan yönünde çağrı yapmalarına isyancılar
ateş açıp otuz muhafızı öldürerek karşılık verdi. Kısa bir süre sonra "güzel,
saçları darrnadağınık ve berbat dururnda bir kadın" barikatın tepesine tır
mandı.
Bir sokak kadını olduğu belli olan bu kız, eteklerini beline kadar kaldırdı ve
Ulusal Muhafızlar'a "Korkaklar, cesaretiniz varsa alın, bir kadını karnından
vurun" diye bağırdı. Bir yaylım ateşi bu şanssız kızın üzerine yağdı, kız çığlık
atarak yere düştü. Hemen arkasından ikinci bir kadın belirdi. Bu daha güzel ve
genç bir kızdı ancak neredeyse çocuk yaştaydı, en fazla on yedisinde gösteri
yordu. Diğeri gibi o da karnını açıp "Vurun, haydutlar!" diye bağırdı. Ateş açtı
lar ve o da, vücudu kurşunlada delik deşik olmuş bir halde diğer kadının üze
rine düştü. ı :;

Kadının bir fahişe olduğuna dair yargısı, yazarın taşıdığı orta sınıf önyargıla
rından kaynaklanmış olabilir, ancak anlathkları isyancıların inanılmaz cesare
tini ve yürekliliğini ortaya koyuyor.
Cavaignac, şehri yeniden ele geçirmek için güçlerini üçe böldü. İlk ve en
büyük grubu General Lamoriciere'in kumandası alhnda isyanın merkezine,
Poissoniere ve Saint-Antoine arasındaki bölgeye gönderdi. Bu birlik o kadar
yavaş ilerieyebildi ve o kadar sert bir direnişle karşılaşh ki, kısım kısım geri
çekilrnek zorunda kaldı. General Bedeau'nun emri alhndaki ikinci grup, is
yancıların neredeyse ele geçirmek üzere oldukları Hôtel de V ille' deki askerle
re destek için gönderildi. General Damesme'nin komuta ettiği üçüncü grup
ise nehrin sol yakası üzerinden ilerleyerek Pantheon' a gitme ve on ikinci ar

rondissement'ı geri alma emri aldı.
ıA Victor Hugo, Choses vues (Paris, 1918), akt. Georges Duveau, 1 848: The Making of a Re
volution, çev. Anne Carter (New York: Random House, 1967), s. 134.
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Bir barikatlar labirenti tarafından çevrelenmiş olan birlikler kısa süre içeri
sinde birbirleriyle irtibatı yitirdi ve isyancıların keskin nişancılan için kolay
hedef haline geldi. Şehir görece sessiz bir geceye doğru ilerlerken, komutan
lar stratejilerini gözden geçirmek için bir savaş konseyi oluşturmak üzere
çağrıldılar. Bu sırada isyancılar da halihazırdaki barikatları onarıyor ve yeni
lerini kuruyordu.
İkinci gün, yani Cumartesi, savaş oldukça kanlı ve sonuçsuz, ancak bir
önceki güne göre isyancılar açısından daha iyi geçti. Hükümetin kuzey bölge
leri alma çabaları genelde başarısızlıkla sonuçlandı. i syancılar sekizinci ve
dokuzuncu arrondissemen t'ların yerel belediye binalarını (mairies) ele geçire
rek Hôtel de Ville'e son derece yakın mevziler kazandı. Hatta sekizinci arron

dissement'ın her yerde birden bulunma kabiliyeti var gibi görünen başkanı
Victor Hugo'yu görevinden uzaklaştırdıktan sonra, bir devrim hükümeti
kurdular. Bu noktada, L 'Organisation du traııail kulübünün lideri ve aynı adlı
gazetenin editörü Leon Lacollonge'un, Club des Antonins üyelerinin çabala
rını yönetmek konusundaki başarılı liderliği çok önemli bir rol oynadı. Dev
rim hükümeti "toplumsal ve demokratik bir cumhuriyet, emeğin devlet tara
fından desteklenerek özgürce örgütlenmesi, tüm milletvekilleri ve bakanların
azledilmesi . . . İcra Komitesi üyelerinin derhal tutuklanması ve Paris'ten tüm
askerlerin çekilmesi" taleplerini içeren bir bildiri yayımladı.19 Yalnızca sol kıyı
üzerinde Pantheon bölgesine ilerleyen Seyyar Muhafızlar hükümet adına
kayda değer bir başarı gösterebildi. Artık siyasi anlamda kime bağlılık göste
recekleri netleşmişti, generaller için istekli bir şekilde savaşıyorlardı. Bu sıra
da meclis de -"kuşatma hali" olarak adlandırdığı- bu belirsiz askeri durum
dan istifade ederek Lamartine ve Pentarşi'nin geri kalan üyelerini görevden
aldı ve Cavaignac' a ayaklanmayı bastırmak için olağanüstü yetkiler vererek
onu bir diktatör konumuna yükseltti.
Üçüncü gün, Pazar günü, hükümet birlikleri için yine kötü başladı. Lamo
riciere'nin askerleri kuzeydeki isyancılar karşısında herhangi bir ilerleme
kaydedememişti. Ordu da, ilk başta, sekizinci arrondissement'ı isyancıların
elinden alamadı. Ancak öğleden sonra, isyancıların ele geçirmiş olduğu mairie
ordu birliklerine karşı kaybedildi ve savaşın seyri asilerin aleyhine döndü.
Topçu desteğiyle süren amansız savaş sonucunda hükümet birlikleri nere-

19 J.-J. Guillet, "On Behalf of the Citizens on Guard at the Mairie of the 8"' Arrondisse
ment'' (tarihsiz), Belge 96a, Revolution from 1 789 to 1906 içinde, ed. Postgate, s. 214.
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deyse her bölgede barikatları aştı, isyancıların elinde yalnızca Bastille ve Pla
ce du Trone kaldı. Bu sırada, Pazar gecesi, taşradan gelen gönüllü Ulusal
Muhafızlar büyük gruplar halinde Paris'e girdi. (Haziran cıyaklanması Mar
seilles dışındaki Lyon dahil pek çok Fransız şehrine sıçramadı). Tocqueville,
demiryolu sayesinde ayaklanmanın başlamasından bir gün sonra başkente
150 mil kadar uzaklıkta bulunan kırsaldaki muhafızları -bunlar çoğunlukla
genç asiller, esnaf ve köylülerden oluşuyordu- şehre getirmenin mümkün
olduğunu belirtir. 26 Haziran Pazartesi günü geldiğinde ayaklanmanın ye
nilgisi kaçınılmaz hale gelmişti. Askerler Place de Bastille ve Place du Trone'u
kuşatıyor, şehrin diğer bölgelerindeki isyancı direnişi de güç kaybediyordu.
Bazı barikatlarda isyancılar son adam düşene dek savaştı, ancak geri kalan iş
çilerin çoğu, genellikle ordunun kendilerini onurlu bir şekilde teslim alacağı
na dair söz vermesi üzerine tüfeklerini bıraktı. Saint-Antoine direnmeye de
vam eden son cepheydi, fakat sonunda orası da teslim oldu.
isyancılarla onurlu bir şekilde teslim olmalarına dair samirnice görüşmeye
çabalayarı General Bedeau ve aldığı yaradan dolayı ölmek üzereyken işçilerin
çektiği maddi zorluklardan gerçekten üzüntü duyduğunu ifade eden General
Duvivier hariç, burjuva Ulusal Muhafıziarın ya da Seyyar Muhafıziarın ra
kiplerine karşı herhangi bir yakınlık veya acıma hissi duydukları şüphelidir.
Normal ordu askerleri ise, aksine, pek de istekli savaşmamış gibi görünmek
tedir. Genel anlamda bazı Muhafıziarın da bireyler olarak, isyanolara asgari
saygıyla muamele ettikleri söylenebilir. Ancak çılgın gibi hareket eden Seyyar
Muhafızlar, önlerine çıkan her işçiyi öldürdüler. İşçi sınıfının bu "çocukları
na" göre savaş bir şenlikti ve kendi sınıflarının mensuplarını bu şekilde acı
masızca katlettiler.
Seyyar Muhafıziarın tutumu devrim tarihçileri için her zaman bir mu
amma olmuştur. Marx onların, hizmetlerini her tür alıcıya satan lümpen pro
letaryaya mensup olduklarını söyler, fakat bu bakış açısı, yakın tarihli çalış
maların gösterdiği üzere, doğru görünmemektedir. Esasında bu askerlerin
mesleki geçmişleri genel olarak Parisli işçilerinkiyle paraleldir. Şubat barikat
larından toplanıp bir araya getirilmiş bu insanların işçi sınıfı kimlikleri; iyi bir
ücreti sıkı eğitim, tecrit ve hepsinin üzerinde esprit de corps20 tarafından des
teklenen kah bir askeri ruh içerisinde erimiş görünmektedir. Haziran ayına
gelindiğinde bir sınıf aidiyetinden ziyade, askeri aidiyet taşıyorlardı. Şevkle-

20 Birlik duygusu (ç.n.).
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rine gelince, bu da muhtemelen toplumsal veya siyasi sebeplerden ziyade
genç oluşlarıyla açıklanabilir, zira ortalama yaşları yirmi birdi.
Hükümet için savaşan Ulusal Muhafızlar ise tam aksine, isyanoların ye
nilgisini "komünizm" karşısında zafer olarak gören bir sınıfın -özellikle tüc
carların, sahcıların, uzmanların, bazı zanaatkarların ve doğrudan kapitalistle
rin- silahlı gücü olarak oradaydılar. Seyyar Muhafıziardan farklı olarak çok
sayıda Ulusal Muhafız birliği, bilhassa Paris'in güneyinden gelenler, isyano
lara katıldı, pek çoğu da siyaseten karasız olduğu için subaylarının gözünde
güvenilmez askerlerdi.
Barikatlarda çarpışan işçileri tanımlayacak tek sıfat "cesur" olmalıdır. Sa
yıları kesinlikle 50.000'den fazla değildi, zaten Paris'te 200.000 civarında er
kek işçi vardı. Karşılannda ise en az kendi sayıları kadar düzenli birlik halin
de, iyi eğitilmiş ve iyi silahlanmış, güçlü topçu birliklerinin ve taşradan şehre
akan askerlerin desteğini alan askeri birlikler bulunuyordu. Destek için gelen
bu taşra kuvvetlerinin, zaten yenilmiş Parisli işçilerden öldürebildikleri kada
rını öldürmek istediklerini söylemeleri, taşradaki Paris nefretinin, ya da taşra
ahmaklığının çarpıcı bir kanıtıdır.
Haziran ayaklanması, kısmen de taşra müdahalesinin etkisiyle, tüm Paris

eylem 8iinlerinin en kanlılarından biri oldu. Öldürülen isyanolara dair istatis
tikler birbirinden ciddi farklılıklar gösterir. Kimileri toplamda, 150 asi
mahkum dahil, 1500 işçinin öldürüldüğünü iddia etmektedir. Ancak, o dö
nemin aktanıniarına bakıldığında bu rakamların kabul edilmesi güçtür. En
akla yatkın hesabı Georges Duveau yapmaktadır:
Görünüşe bakılırsa yalnızca dört yüz ya da beş yüz asi barikatlarda öldü, ancak
üç binden fazlası çatışmalar bittikten sonra Seyyar Muhafızlar veya ordu asker
leri tarafından katledildi. Toplamda 1 1 .671 kişi tutuklandı. Bunların birkaçı
idam edildi, bazıları da zorunlu çalışmaya mahkum edildi. Ancak büyük farkla
en büyük ceza [Cezayir' e] sürgün edilmekti.21

Ünlü Rus devrimci Alexander Herzen, Haziran ayaklanmasına ailesiyle bir
likte tanıklık etmiş ve günlüğüne karşı-devrimin vahşetiyle ilgili şu satırları
yazmıştır:
26 Haziran akşamı, Ulusal Muhafıziarın Paris'i hezimete uğratmasından sonra

kısa aralıklarla tüfek sesleri duyduk . . . Birbirimize bak tık, hepimizin yüzü ölü
gibi solmuştu . . . Birbirimize aynı anda "Mahkumlan vuruyorlar" dedik ve ba21

Duveau, Making of a Revolu tion, s. 156.
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kışlarımızı kaçırdık. Alnıını pencereye dayadım. Böyle anlar on yıl boyunca sü
recek nefret, bir ömür boyu sürecek intikam hissini tetikler: Yazıklar olsun böyle
anlarda affedenlereJ22

Louis Blanc ise şunları yazar:
Grenelle düzlüğünde, Montparnasse Mezarlığı'nda ve Montmartre hipodro
munda mahkumlar vuruluyordu. Place de Pantheon'da mahkumlar vurulu
yordu. St. Benedict manastırında ve Hôtel de Cluny'nin avlusunda mahkumlar
vuruluyordu. Yaralı bir asi sazdan yapılma bir sedyeye konmuştu. Birtakım
canavarlar o sedyeyi ateşe verip ölen adamı diri diri yaktılar.Z'

Lüksemburg Bahçeleri, yağmur yağıp da orada infaz edilen sayısı meçhul
mahkumların kanını temizleyineeye kadar, kapalı tutuldu.

H azi ran ' dan Geriye Kalan
On dokuzuncu yüzyılın en devrimci yılı olan 1848 hakkındaki tarih çalışma

ları genellikle, Paris'teki olayların yanı sıra Macaristan, Avusturya, Almanya,
İ talya ve Avrupa'nın diğer noktalarında gerçekleşen ayaklanmalara da deği
nir. Fakat her şeyden önce, devrimin diğer ayaklanmaların ortak özelliği olan
milliyetçi hedefleri aşhğı, evrensel ilkelerin benimsendiği yer Fransa'ydı. Bu
anlamda Paris' teki Haziran Ayaklanması bu devrim yılının hem başlangıcını
hem de sonunu oluşturur.
Haziran ayaklanmasından sonra bile, Fransa'nın diğer bölgelerinde işçile
rin, hatta köylülerin çıkardığı isyanlar birkaç yıl daha devam etti. 1849'un en
önemli kentli işçi sınıfı ayaklanması, Avrupa'nın ipek üretim merkezi olan
Lyon' da gerçekleşti.
Üretim metotlan ağırlıklı olarak zanaatkarlığa dayanan Lyon, neredeyse
yüz yıl öncesinde, işleri dağıtan ve pek çoğu Büyük Devrim öncesindeki !on
ca tipi topluma hasret olan ustaların ürettiği ürünleri sahn alan tüccarlar ipek
ticaretini devraldıklannda, ticari kapitalizmin baskısını hissetmeye başlamış
h. 1831'de ipek dokuyan zanaatkarlar, ya da can ut'lar, tüccarlardan daha iyi
bir tarif, yani sözleşme alabilmek için silahlanıp ayaklandılar. Kısa bir süreli
ğine, kara ve kızıl bayraklar çekerek şehrin kontrolünü ellerine geçirdiler ve
bu da onların isyanını devrim sembolleri tarihinde önemli bir nokta haline

22 Herzen, My Pasi and Thouglıts, c. 4, s. 4-5.
23 Louis Blanc, başlıksız özet, Belge 1 00, Revolutionfrom 1 789 to 1906 içinde, ed. Postgate,
s. 216.
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getirdi. Hedefledikleri biriikiere dayalı toplumu tanımlamak için

mutuellisme

sözcüğünü kullanmaları da bu isyanı anarşist düşünce tarihi içerisinde önem
li kılıyordu, çünkü bu sözcüğü onlar için seçen kişi 1 843-44 yıllarında kendi
adil toplum fikrinin özünde sözleşmeci niteliğini anlatmak üzere şehre kısa
bir ziyarette bulunan Proudhon' du.
1 834'te Lyon canut'ları bir kez daha ayaklandı. Bu kez ustalardan ziyade
dokumaa kalfalar, hem tüccarlardan hem de işverenlerinden daha iyi çalış
ma şartları talep ederek ayaklandı. Bu kısa süreli isyan muhtemelen aynı yıl
içerisinde Paris'te cumhuriyetçi bir ayaklanmaya ilham verdi. 1 848'de ise
ipek işçileri ciddi anlamda sosyalist ve komünist propagandaya maruz kal
malarına rağmen, Paris'teki ayaklanma Lyon'da onun muadili herhangi bir
hareket yaratmadı. Canııt'ların Parisli işçi dostlarına karşı hissettikleri dev
rimci dayanışma, yerel idarenin bir yandan kulüplerin toplanmaya devam
etmesine izin verip bir yandan da şehri askeri birliklerle kuşatarak uyguladı
ğı havuç ve sopa siyasetinin karşısında zayıf kaldı, ayrıca kulüp üyeleri Pa
ris' tekilerin yaşadığı baskının aynısını yaşamak istemediler. Canııt'ların ço
ğunlukla zararsız kooperatifiere yoğunlaşmaları enerjilerinin çoğunu bu
alanda tüketti ve şehrin siyasi atmosferini de ılımlıların ve doğrudan gericile
rin eline teslim etti.
Bu sırada 1848 Haziran ayının Paris'inde toz duman kalkhktan, param
parça cesetler barikatlardan kaldırıldıktan sonra devrim, geriye doğru bir
yolculuğa başladı. Önce "kızıl" tepelerden cumhuriyetçi düzlüğe indi, ora
dan da monarşi bataklığına kadar düştü. Bu süreci daha da iğrençleştiren şey
(Marx'ın tabiriyle) "iğrenç surahnı" Napolyon'un "demir maskesiyle" ka
patmış bir Bonapartist maceracının varlığıydı.
General Cavaignac'ın kısa süren diktatörlüğü -bunun adı teknik olarak
"kuşatma hali"ydi- tüm yaz boyunca, 29 Ekim'e kadar sürdü. Temmuz'da,
herhangi bir siyasi faaliyet yüriitülmemek kaydıyla kulüplerin toplanmasına
izin veren bir kanun çıkarıldı. Toplanh yapmak isteyen kulüp, yirmi dört saat
önceden polise bir niyet "bildirimi"nde bulunmak zorundaydı. Kulüp üyele
ri, ancak bir "adli ya da idari görevlinin," yani polisin gözetiminde tarhşma
yüriitebileceklerdi ve "kamu düzeni veya ahlakına ters düşen herhangi bir
öneride" bulunamayacaklardı. Kulüp, toplanhdan sonra eylem ve tarhşmala
rın bir özetiyle birlikte kahlan üyelerin bir listesini de polise sunmak zorun
daydı. Aynca "raporların, adresierin ve diğer kulüplerle yapılan her türlü
yazışmanın" da polise bildirilmesi gerekiyordu. "Gizli cemiyet" teşkil etmek
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tabii ki yasakh.2' Kanun aslında işçilerin en temel taleplerinden birine, birlik
oluşturma hakkına saldırıyordu. Devrimci örgütçüler arhk, Bourbon Resto
rasyonu'ndan beri epey zaman geçirdikleri yeraltına tekrar inmek zorunday
dı.
Cavaignac, bunlara ek olarak gazetelerin yayma devam edebilmek için,
doğru yolda olmalarıru -yani siyasi açıdan rahatsız edici yazılar yayımlama
malarıru, sözgelimi "toplumsal cumhuriyet" meselesini tarhşmamalarıru ve
hükümeti eleştirmemelerini- sağlamak için bir depozito parası (cautiomıe

nıent) yatırmaları gerekliliğini dayath. Bu, tam da Louis-Philippe'in uygula
dığı ve nefretle arnlan muhalif basım susturma siyasetinin geri dönüşüydü.
1 848' de talep edilen cautiomıement'lar o kadar yüksekti ki (24.000 frankı bulu

yordu) yalruzca Le Constitutionnel gibi muhafazakar gazeteler bu parayı bula
bildi. Sonra on saatlik çalışma günü on iki saate yükseltilerek Şuba t öncesi
duruma dönülmüş oldu. Gerici Memorial bordelais'nin yazdığı gibi "Fran
sa'run ahlaki ve maddi düzene ihtiyacı var ve bu ikisini sağlamaya kararlı bir
güç, doğru düşünenierin sevgisini ve işbirliğini kazanacaktır."2' Düzen Parti
si, belki bir örgüt olarak değil ama Meşru Veliahtçılar, Orleans yandaşları ve
salt gericilerden -üç ay önce görüşleri hakkında tek bir sözcük söylemeye bile
cesaret ederneyecek vekiller ve asillerden- oluşan bir koalisyon olarak açıkça
doğmuştu.
"Kuşatına hali" baskısını arthrdıkça bu cepheye muhalif olarak, çeşitli sol
culardan, temel olarak sosyalistlerden ve hızla sola doğru kayan radikal
cumhuriyetçilerden oluşan bir koalisyon ortaya çıktı. Bu koalisyon, meclisteki
sol-cumhuriyetçi temsilcileri de, bir zamanlar kulüp siyasetinin yapıldığı an
cak artık iyice budanmış bir kulüp ve topluluklar sahnesine dönüşen zemin
de hareket eden militanları da içeriyordu. Toplu olarak bu gruba demokratik
sosyalistlerin kısaltınası olarak democ-sac'lar deniyordu ya da bunun yerine
Montagnardlar olarak anılıyorlardı. Siyasi programları hem toplumsal hem
de demokratik bir cumhuriyet oluşturmaya odaklaruyordu. Artık sola kay
mış olan liberal cumhuriyetçi

La

Reforme bile "Siyasi mesele artık bir gelecek

meselesi değildir. Yeni bir sorun öne çıkmış durumdadır ve demokrasi arhk
şu sözleri de annasına katınak zorundadır: Demokratik ve toplumsal cumhu-
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riyet" diye yazıyordu.2" Kısıtlayıcı yasalara rağmen, demokratik sosyalistler
siyasi bildirileri, broşürleri ve yergi içerikli resimleri buldukları her yolla akın
akın taşraya taşıyarak, hatta zaman zaman ajitatörlerini Fransa'nın dört bir
yanındaki küçük köy ve kasabalara göndererek epey bir propaganda yap
mayı başardılar.
Bunun yanında, Haziran ayaklanmasının ardından grevierin ve işçi sınıfı
siyasetinin baskıya uğramasına rağmen militan Fransız işçiler birlikçilik fikri
ne sığındılar. Üretici birlikleri ve çeşitli karşılıklı yardım ve ortaklık faaliyetle
ri hala ekonomik ve ticari girişimler anlamında yasaldı ve hem Paris'te hem
de Fransa genelinde bunlar giderek yaygınlaşıyordu . Bu birliklerin kaderi,
Kurucu Meclis'in siyasi atmosferinde yaşanan bir değişiklikle yeniden çizildi.
1 849'da 1 04 üye, birliği kapsayan ve bu kuruluşlara kredi verip aralarında ti
cari alışveriş için açık kanallar yaratmayı amaçlayan bir Birlikler Topluluğu
kuruldu. Mayıs 1 850' de topluluk daha bu amaçlarını yerine getirememişken
paniğe kapılan hükümet, örgütün merkezini bastı, liderlerini hapse attı ve
Birlikler Topluluğu'nu yasadışı ilan etti.
Sadece Paris' te 120 iş koluna hitap eden tahminen 300 işçi birliği ve bunla
rın da 50.000 kadar üyesi vardı. Tipik bir birlik, sermayesine nominal bir kat
kıda bulunabilen her meslekten her üyenin kahlımına açıktı ve Buchez ile
Lüksemburg Emek Meclisi'nde temsil edilen üretici kooperatifleri tarafından
oluşturulmuş ilkeler etrafında hareket ediyordu.
Sonraki yıllarda bu birlikler ortaklaşa ve eşitlikçi bir sistem oluşturmayı
başaramadı. Şahıslar tarafından yönetilen şirketlerle rekabet etmeyi başarabi
len birlikler de kapitalist mantıkla işleyen birlikler oldu. En iyi niyetli olan
birlikler bile ayakta kalabilmek için kolektif kapitalist şirketler olarak kapita
list sisteme dahil olmak zorunda kaldı. Bu tür yapıların en başarılılarından
birisi, 1 848'de Parisli duvarolar tarafından elli beş franklık hisselerle kurul
muş ve tüm inşaat işçilerini ücretli çalışma sisteminden kurtarınayı amaçla
yan bir birlikti. 1 852'ye gelindiğinde bu hedeflerden tamamen uzaklaşmışh,
ancak birlik ekonomik anlamda o kadar başarılıydı ki bir hissesinin değeri
3.000 franka kadar çıkh ve sonunda yeni üyelerin kahlımına kapandı. Artan
işlem hacminin yarattığı ihtiyacı karşılamak için 1 .600 ücretli çalışan tuttu.
Kapitalist dönüşümünü tamamladığı an da, 1 866'da duvaroların greve çık
masıyla birlikte işverenlerin tarafını tuttuğu an oldu.

26 La Reforme,
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Üretici birliklerinin karşı karşıya olduğu başka bir sorun da, içerisinde bu
lundukları maddi sıkmhlardan doğan koşullardı. Kötü yönetim, kazanımla
rm pay edilmesi konusundaki tarhşmalar, iş yükümlülüklerine takınılan geli
şigüzel tutumlar ve hatta hırsızlık, bu birlikleri ayakta tutmak için verilen
mücadelede karşılaşılan belli başlı sorunlardı. Bemard Mass'un da belirttiği
gibi:
Pek çok birliğin ömrü zorluklarla dolu ve kısa oldu. Kredi ve müşteri bulmakta
zorlanan birlikler aynı zamanda idari sorun ve fikir ayrılıklarıyla da boğuşu
yordu. Seçilmiş yöneticiler her zaman gerekli idari ve ticari becerilere sahip
olamayabiliyordu. İ dari yetkiler ve kazancın pay edilmesi konusundaki tarhş
malar çoğunlukla yöneticilerin görevden alınmasıyla ve bazı üyelerin de uzak
laştırılması ve i stifasıyla sonuçlanıyordu. [Kayıtları bulunanlardan] çoğu,
1 85 1'de ilk kurulduğu zamana kıyasla daha az üyeye sahip marjinal yapılar
olarak kaldı. . . Bu durum, 1849'da birlik kuran kırk dokuz meslek grubundan
yalnızca yirmi alhsı için 1851' de de geçerliydi. Sürekli yeni birlikler kurulduğu
için o yıl hala 200 birlik varlığını sürdürüyordu.2'

Üretici birliklerindeki işçiler, anlaşılır bir şekilde, ustalarımn ve kapitalistleri
nin ödemekte olduğu düşük ücretlerle çalışmayı beklemiyordu. Birlikler
ürünlerine zam yaparak üyelerinin gelirini arthrmak istese, işçi sınıfı birlikler
tarafından üretilen bu tüketim mallarını alacak ekonomik güce sahip değildi.
İşçi dayamşmasına dair hiçbir etik ilke, aç kannların gurultusunu bastıramı
yordu.
Sonuç olarak, üretici birliklerinin, kooperatiflerin, karşılıklı yardımlaşma
demeklerinin, işçi kredisi kurumlarımn ve benzerlerinin sosyalist eğilimleri
nin karşısına çıkan şey piyasa güçlerinin etkisi oldu. Bu yapılar, rekabeti dur
durmayı ya da kapitalist girişim ve piyasa sisteminin yerine eşitlikçi bir ze
min kurmayı başaramadı, tabii ki sosyalist topluma dair öngörüleri de ta
mamen hayal olarak kaldı. Bu birliklerin nihayetinde ulaşmayı umdukları
yegane hedef, üretici birliklerinden oluşan federasyonlar ve bağış yoluyla
oluşturulan ve başarılı birliklerin daha zayıf birliklere destek vermesini sağ
layacak kredi fonları kurarak zanaatkar üyelerinin çalışma koşullarını biraz
hafifletmek oldu. Ancak bu bile, hükümetin geniş ölçekli olarak yapılmasma
izin vermeye niyetli olmadığı bir uygulamaydı. Hükümet 1860'larda çok sa
yıda işçi birliğini (genelde ılımlı Proudhoncularm yardımıyla) destekiemiş de
27 Bemard H. Moss, The Origins of tlıe Frenc/ı Labor Movement, 1830-1914: Tlıe Socialism of
Skilled Workers (Berkeley: University of California Press, 1976), s. 45-6.
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olsa, Louis Bonaparte, hükümdar olduğunda, bunlann çoğunu kapath. Yine
1860'larda Orleans yandaşları, işçilerle aralarını iyi tutmak ve Bonapartistlerle
ılımlı cumhuriyetçilerden geride kalmamak için kendi kooperatif temelli
bankalanru kurdu. Devletin birlikçi hareketten korkmak için bir sebebi olma
dığı açıkh. Bu hareket ne kadar büyürse büyüsün, karşılıklılık tabanını ne
kadar gerıişletirse gerıişletsin, Fransız ekonomisi üzerinde giderek güç kaza
nan kapitalist piyasa sisteminin yerini alamazdı. Blanc'ın birlikçi vizyonu
yalnızca sanayi sisteminin Fransa'ya giriş sürecinin yavaşlamasını ve bu sis
temin en kötü istismarlarını hafifletmeye yarayabilirdi. Ancak Fransa' da ka
pitalist sistemin yerine geçmesi mümkün değildi.

" Kü ç ük Napoleo n "
Eylül ayında bir ara seçim neticesinde meclise bir Bonaparte sokuldu ve o da
kendisine düşen mütevazılığı göstererek daha fazla iktidar peşinde olmadı
ğını gösterdi. "Napoleon le petit (Victor Hugo'nun deyimiyle "küçük Napo
leon") Napoleon'un kardeşi olan Louis Bonaparte'ın oğluydu. Napoleon'un
kendi oğlunun erken ölmesi sonucunda Louis Napoleon, Bonaparte ailesinin
lideri olmuş ve bu aile isminin yanında getirdiği tüm mirası devralmışh.
Gençliğirıi İsviçre ve Almanya' da geçirmişti -tüm önemli Bonaparte'lar gibi
Fransızcayı yabancı bir aksanla konuşuyordu- ve sonrasında da yolu İtalya
ve Fransa'ya düşmüştü. Fransa'da karşılaştığı komik bir ayaklanma sonra
sında Amerika ve İngiltere'ye sürgüne gitmek zorunda kaldı. Destekçilerinin
kendisine verdiği isimle "prens" Fransa'ya bir taht varisinden ziyade bir
"yurttaş" olarak dönmüştü ve dilini tutma, kibarca dinleme ve son derece
mütevazı davranabilme yeteneği, meclisin Hugo ve Proudhon gibi en art ni
yetsiz mensupları tarafından bile desteklenmesine neden oldu. Haziran Gün
leri dahil, 1848'in en ateşli olayları sırasında sürgünde bulunduğu için leke
lenınemiş ve siyaseten temiz kalmış biri olarak tanımlanabilecek bir durum
daydı. Mecliste vekil olarak bulunmasının hükümetin neredeyse tüm hİziple
ri için bir utanç kaynağı olduğu açıklığa kavuşunca Louis nazikçe parlamen
todan çekildi ve bununla bir problemi olmadığı izlenimini verdi, fakat herkes
onun harekete hazır bir şekilde beklediğinin farkındaydı.
Prens Louis, Bonapartizm adı verilen siyasetin en tipik örneğini sergileye
rek Fransa'nın tüm rakip sınıfları arasındaki alanda akıllıca gidip geldi ve ça
basının büyük kısmını Bonaparte hanedanını ve onun servetini restore etmek
için harcadı. Aslında başarısının sırrı, herkes için her şey gibi görülebilme be-
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cerisine sahip olmasıydı. Kendisine kitleler halinde oy veren işçilere sosya
lizme ilgi duyan biri olduğu izlenimini verdi ve hatta hükümetin masraflarını
zenginlerin üstlenmesi fikrine sıcak yaklaşhğını belirtti. Burjuvaziye ve asille
re düzeni sağlama sözü verdi ve kitleleri, özellikle de işçi sınıfını, hizaya
sokmak niyetinde olduğunu gösterdi. Köylülere gelince, onların nazarında
da Büyük Devrim'in kazanımlarını onların lehine feodal dayatmalara karşı
kullanan asıl Napoleon'la özdeşleşti. Aslında köylüleri son derece kızdıran
kırk beş santimlik vergi, bir zamanlar Fransa'ya la glorie (şan), iç istikrar ve
otoriter de olsa sonuca ulaşhran bir liderlik yapısı getiren mistik Napoleon le
graııd (Büyük Napoleon) efsanesinin yeniden dağınasına neden olmuştu.
Napoleon'un Austerlitz'deki zaferi, Büyük Ordu'nun Moskova'dan geri çeki
lirken verdiği muazzam kayıplardan çok daha canlı bir hatıraydı.
Bu sırada Kurucu Meclis de, yanıp yıkılmış bu ülke için, nihayet 21 Kasım
1848'de duyuracağı bir anayasa hazırladı. Yeni anayasa bir devlet başkanlığı
makamı getiriyor, ancak monarşinin hortlama ihtimaline karşı başkanın dört
yıllık görev süresinden sonra ikinci kez seçilemeyeceği şartını da koyuyordu.
Bununla birlikte, hpkı başkan seçiminde olduğu gibi, tüm erkeklerin vereceği
oylarla seçilecek tek bir Yasama Meclisi kuruldu. Neredeyse herkes anayasa
nın, sonunda kendisini yok edeceğini görebiliyordu; çünkü yazanlar hükü
metin iki kanadının ciddi bir otorite krizi durumunda ne şekilde uzlaşacakla
rına dair bir yol gösterıneyi başaramamıştı.
Sonuçta, 10 Kasın 1848 günü halk, hükümeti oluşturacak temsilcileri seç
mek üzere sandığa gitti ve Fransızların büyük çoğunluğu, can çekişen İ kinci
Cumhuriyet' ten intikam almak ister gibiydi. Başkanlık için yarışan ve ulus
genelinde itibar sahibi olan üç kişiden biri olan Louis Bonaparte, 7.5 kayıtlı
seçmenden 5,5 milyonun oyunu aldı. En önemli rakibi ve ılımlı cumhuriyetçi
lerio gözdesi General Cavignac yalnızca 1,5 milyon oy alırken, Lamartine
18.000 oyda kaldı. Arhk Fransa Cumhuriyeti'nin başkanı bir Bonaparte idi.
Bu sırada sol hareket Fransa' da hala varlığını aktif olarak sürdürüyordu.
Montagnard'lar ve democ-sac'lar Mayıs 1849' daki milletvekili seçimlerine ha
zırlanmak için canla başla çalıştı, toplantılar düzenledi, seçim ittifakları kurdu
ve meclis için ortak adaylar çıkardı. Ülke siyaseten tamamen kutuplaşmış
durumdaydı. Le National'in özetiediği gibi: "Bugün Avrupa'da yalnızca iki
parti kaldı, Devrim Partisi ve Karşıdevrim Partisi . . . Ortayolcu politikaların
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ve tereddüdün vakti çoktan geçti."28 Her ne kadar Mayıs seçimleri Palais Bo
urbon'u monarşistlerle doldurduysa da -vekillerin neredeyse üçte ikisi Meş
ru Veliahtçılardan oluşuyordu- aynı zamanda 150 Montagnard'ı (ılımlıları
geride bırakıp) parlamentoya sokarak sola da bir zafer kazandırdı. Merkez
kayboluyor, büyüyen siyasi krizierin tipik bir tezahürü olarak merkezde du
ranlar ya sağa ya sola kayıyordu.
Bu sırada Roma' da, " 1 848' de Fransa dışında toplumsal devrime en yakın"
olayların sonucunda, Şubat 1849' da Fransa örneğinden ilham alan bir dev
rimci cumhuriyet kuruldu. Bu cumhuriyet, romantik cumhuriyetçi-milliyetçi
Mazzini'nin yönetiminde de olsa, bazı toplumsal ilerlemeler kaydetti. Özel
likle kilisenin gücü azaltıldı; kırmızı cübbeleri yoksulların kanıyla özdeşleşti
rilen kardİnallerin kullandığı arabalar devriJip ateşe verildi, Engizisyon'un
kullandığı binalar yoksullar için barınaklara dönüştürüldü ve en önemlisi de
kilisenin sahip olduğu bazı araziler kamulaştırılarak köylülere kiralandı. Ro
bertson, "devrimlerini Fransa çizgisine kadar taşımaya cesaret edebilen yerler
yalnızca Roma ve Venedik'ti" diye yazıyor.:!''
Bu durum karşısında telaşa düşen Papa, Katalik Fransa'yı yardıma çağır
dı ve kiliseyle Fransız Katoliklerinin desteği peşinde koşan Louis Napoleon
bu çağrıyı memnuniyetle kabul etti. Roma Cumhuriyeti'nin ilanından beş ay
sonra, 30 Nisan' da, Roma'daki isyanı bastırmak üzere bir Fransız keşif gücü
nü oraya gönderdi.
Meclisteki ılımlı cumhuriyetçiler bile bu büyük rezalet karşısında kendile
rini tutamadı. Bu şekilde askeri güç kullanımı hem meclisin arzusuna aykı
rıydı, hem de başkanın orduyu yurtdışında görevlendirmeden önce meclisin
onayını alması gerektiğini belirten anayasaya aykırıydı. l l Haziran' da, Fran
sa'daki son önemli ve cumhuriyetçi lider olan Ledru-Rollin, başkan ve bakan
larını görevden almayı hedefleyen bir tasarı hazırladı. Ertesi gün, çoğurıluk
taki Düzen Partisi, kendi anayasal gücünü savunan bu tasarıyı sessizce red
detti, ki bu aslında ancak sola karşı bir provokasyon olabilirdi. Montagnard
lar da bu tuzağa düşerek, protesto amacıyla meclisi terk etti. Büyük bir kriz
ortamında hükümeti yalnızca sol karşıtlarının eline bırakınayı hedefleyen bu
muazzam taktik böylece başanya ulaştı.

2' Le Nationale, 22 Mayıs 1849, 1848 in France içinde, ed. Price, s. 137.
Robertson, Revolutions of 1848, s. 365, 367.
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Montagnardların hükümetin "anayasa dışına" çıktığını ilan etmesinden
iki gün sonra, 13 Haziran' da, Roma seferini kınayan bir eylem düzenlendi.
Çoğunluğu silahsız Ulusal Muhafızlardan, orta sınıf cumhuriyetçilerden ve
gizli işçi cemiyetlerinden oluşan otuz bin insan kahldı ve barışçıl bir şekilde
"Çok Yaşa Anayasa!" sloganları atarak yürüdüler. Ancak göstericileri Rue de
la Paix'nin sonunda General Changamier'nin süvarileri ve diğer askerleri
bekliyordu. Göstericiler hızla ara sokaklara dağıtıldı. Kararlı Montagnardlar
ve işçiler Sanatlar ve Meslekler Müzesi'nin önünde silahlı direniş göstermeye
çalıştıysa da Ulusal Muhafızlar onları desteklerneyi başaramayınca direniş
çöktü. Haziran 1848 isyanında işçilerin "ekmek ya da kurşun" sloganı altında
"emeğin örgütlenmesi" talebini, yani en temel işçi sınıfı talebini dile getirdik
leri noktada, Haziran 1849 göstericileri orta sınıfların cumhuriyetçi taleplerini
dillendiriyordu. Ya da Marx'ın ifadesiyle: "23 Haziran 1 848'e devrimci prole
taryanın isyaru diyeceksek, 13 Haziran 1849' a demokrat küçük burjuvanın is
yanı dememiz gerekir. Bu iki isyan da araası olduğu sınıfın klasik anlamda saf
ifadesidir." 1" Bu eylem, solun Fransa siyasetinde son on yılda yaşadığı nihai
yenilginin göstergesiydi. Hükümet bu durumu bir kuşatma hali ilan etmek,
kulüpleri tümden yasaklayan bir kanun geçirmek ve basın üzerindeki yasak
ları daha da sıkılaştırmak için bahane olarak kullandı; sonuçta da Le Natio

nal' den daha radikal hiçbir gazete çıkmaya devam edemedi. Baskıların dev
rimi daha da geriye götürdüğü sıralarda 13 Haziran eyleminin "liderleri"
yargılandı ve hapishaneler Montagnardlarla, gerçek sosyalistlerle ve sosyalist
olduğundan şüphe edilenlerle doldu.
Paris'te olan bitenler, ordunun Romalı cumhuriyetçitere karşı kullanıldığı
haberiyle birlikte Lyon'a ulaşınca sokaklarda yine bir isyan başladı. Lyonlular
14 Haziran 1849'da barikatlar kurup silah dükkaniarını yağmalayarak ayak
landı, fakat hükümetin düzenli askeri birlikleri, bilhassa da topçuları, bu
ayaklanmayı iki gün içerisinde bastırdı. Bu isyanı inceleyen tarihçilerden bi
rinin yazdığı gibi:
İ kinci Cumhuriyet zamanında başlayan ve [Louis Bonaparte'ın işbaşında oldu
ğu] İkinci imparatorluk zamanında pekiştirilen, ekonomik bağımlılık yaratmak

:ıo

Marx, Mass Struggles in France, s. 106.

Haziran 1848 Ayaklanması 1 205

ve siyasi muhalefeti engellemek için kullanılan havuç ve sopa yaklaşımı
Lyon'daki radikal hareketin sonunu getirmiş gibi görünmektedir.31

Prens-Başkan, yönetimine, daha da önemlisi kendi şahsına destek topla
mak için bir taşra turuna çıktığı sırada, artık tamamen Düzen Partisi tarafın
dan idare edilen meclis de oy hakkını kısıtlamak üzere hazırlık yapıyordu.
Meclis 31 Mayıs 1 850'de, oy kullanabilmek için üç yıldır aynı seçim bölgesi
içerisinde ikamet etme şartı getirerek üç milyon kadar kişinin, çoğunlukla da
democ-sac'lara oy verme ihtimalleri yüksek göçmen işçilerin oy hakkını elin
den aldı. Ayrıca aşırı heyecanlı Falloux'nun verdiği bir önerge sonucunda, ki
lisenin okullar üzerindeki yetkisini oldukça arttıran bir eğitim "reformu" ya
salaştı. Bu sırada prens-başkanın yandaşları, anayasanın açık bir ihlali olarak,
kendisinin ikinci kez başkanlığa seçilebilmesi için imza topluyordu.
Bonaparte, köylülerden muazzam destek aldı, hatta Haziran isyancıların
dan sürgünde olanları geri çağırıp, herkesin oy verme hakkını iade ederek
pek çok işçiyi kendi cephesine çekti. Halkın desteğinden o kadar emindi ki,
artık meclisi bile feshedebileceğini düşünüyordu. 1 Aralık 1 851 gecesi, ordu
nun destek vereceğinden ve Parisli işçilerin eylemsiz kalacağından emin ola
rak meclisteki önemli liderlerin tutuklanması ve Palais Bourbon'un askerler
tarafından işgal edilmesi emrini verdi. Ertesi gün yaptığı açıklamada, darbeyi
meşrulaştırmak amacıyla meclisin "iç savaşı kışkırttığı" ve hatta "doğrudan
kendisinin halkın iradesi sonucunda geldiği iktidar üzerinde hak iddia ettiği
için" bir "isyan yuvasına" dönüştüğünü belirttiY Yani Louis Bonaparte, mec
lisi, yakında tamamen çöpe atma hazırlığı yaptığı anayasayı ihlal etmekle
suçluyordu.
Polis raporlarına göre, "Silah başına" çığlıkları arasında Rue Rambu
teau'da, Rue Saint-Denis ve Rue Saint-Martin'in kesişim noktasında barikat
lar kuruldu. Ama 4 Aralık günü geldiğinde ordu durumu kısaca şöyle özetli
yordu: "Paris sakin durumdadır. Dün kurulan barikatlar zorluk yaşanmadan
kaldırılmıştır." '' Ulusal Muhafızlar'dan bir kurmay yüzbaşı, darbeye direniş
olmamasını şu şekilde açıklamaya çalışmıştır:
' 1 Mary Lynn Steward-McDougall, Tlıe Artisan Republic: Rcvolutiorı, Reactioıı, mıd Resis
tance in Ly01ı, 1848-1851 (Kingston ve Montreal: McGill-Queens University Press, 1984), s.

154.

" "Cumhuriyetin Başkanından Duyuru" (2 Aralık 1851), 1848 iıı Frarıce içinde, ed. Price,
s. 154.
" "Paris Ordusunun Raporu" (4 Aralık 1851), 1848 in Fraııce içinde, ed. Price, s. 157.
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Meclisin pek sevilmiyar olması, hıtuklamaların zamanının aynı anda ve şaşırtı
cı bir zamanlamayla yapılmış olması ve belki biraz da askeriyenin hıtumu so
nucunda pek ciddi bir olay yaşanmadı. . . Zaten beyefendiler [milletvekilleri] de
herhangi bir zorlukla karşılaşılmadan tuhıklanmıştı. . . İşçiler kayıtsızdı, hatta
sürece destek veriyorlardı. '�

Bir önceki yılın 13 Mart günü ayaklanmış olan Lyon bile prens-başkanın dar
besi karşısında neredeyse hiçbir direniş göstermedi. Taşradaki diğer şehirler
den gelen raporlar da, insanların eyleme geçmeden önce Paris' ten direniş ha
beri bekledikleri izlenimi veriyor.
Darbeye karşı ciddi direnişin görüldüğü bölgeler, Provence gibi güney
şehirleriydi. Haziran 1848'den beri Mon tagnardlar ve democ-sac propaganda
cıları köylülerin aşırı muhafazakarlığını kırmak için canla başla çalışıyordu. O
yılın baharından itibaren de, Blanqui'nin, bu insanlara yeterince zaman veri
lirse yeni siyasi fikirleri dikkate alabilecekleri yönündeki fikrini doğruladılar.
Hatta, 1848'de Paris kulüplerinde ve mahallelerinde yaygın demokratik
sosyalist fikirleri öğrendiler ve sonunda Parisli işçilerin bile umabileceklerin
den çok daha sağlam tepki verdiler. Özellikle güney ve merkez Fransa'nın on
üç bölgesinde bulunan köylüler, cumhuriyeti Bonaparte'a karşı korumak için
silaha sarıldılar ve hükümetin güçlü birliklerinin karşısına çıkhlar.
Rejim ise hızlı ve etkili bir tepki verdi. Yaklaşık 27.000 insan tutuklandı
veya haklarında tutuklama kararı çıkarıldı, bunların 15.000 kadarı hapse
mahkum edildi, 9.000 kadarı da sınırdışı edildi. Sendikalar dahil pek çok işçi
birliği kapahldı. Napoleon le petit'nin (21 Aralık 1851 ve 21 Kasım 1852 tarihle
rinde) düzenlediği iki halk oylaması sonucunda Fransa bir imparatorluk, Lo
uis Bonaparte da imparator oldu. Fransa'nın çoğu yerinde 1848-49 olayları
kolektif hafızadan yavaş yavaş kayboldu, Fransız tarihinde yirmi yıl kadar
sürecek bir vasatlık ve sıradanlık dönemi başladı.

34 Raymond de Breda, General Pelissier'ye mektup (14 Aralık 1851), 1 848 in France için
de, ed. Price, s. 157.
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Louis Napoleon'un 1848 Devrimi'ni Fransa'da nihai olarak bitirdiği süreçte,
devrimin Almanya, Avusturya, İ talya, Macaristan' da ve hatta Türklerin ve
Avusturya'nın yönetimindeki Slav ülkelerinde uyandırdığı büyük umutlar
da karşı-devrim ve gericilik dalgası tarafından boğuldu. Birleşik Almanya ve
birleşik İ talya'ya, bağımsız Macaristan'a, Avusturya'da bir meşruti monarşi
ye ve bağımsız Çek, Slovak ve güney Slav devletlerine dair hayaller, yerlerini
yenilenen otoriter rejimlere, basma yönelik sansüre, artan gözetime, sayısız
milliyetçi ve cumhuriyetçinin tutuklanmasına ve toplumsal ideallerin yok
oluşuna bırak h. 1850'ler boyunca Fransa, Prusya, Avusturya ve Rusya hü
kümetleri sürekli olarak ülkelerindeki radikalleri tutukladı, onların yazılarını
ve konuşmalarını yasakladı, basın organlarına sansür uyguladı; bu insanları
tutuklamadığı ve sürgüne göndermediği zamanlarda da toplanhlarını polis
ve ajanlarla doldurdu. Kara bir baskı bulu tu, kitlelere ruhsuzluğu ve liderle
rine umutsuzluğu aşılayarak kıtanın üzerine çöktü.
15 Mayıs'taki rolünden dolayı mahkum olan Blanqui hapiste dayanılması
zor şartlar alhnda on yıl geçirdi. Rakibi Barbes ile Belle-lle-en-Mer'deki ha
pishaneye ahlan Blanqui, sonuç vermeyen kaçma girişimleri sonrasında daha
da kötü şartlara sahip hapishanelere gönderildi. Louis Napoleon, maceracı ve
zararsız bulduğu Barbes'ı bir süre sonra affetti ve güneydeki arazisindeki ra
hat yaşamına dönmesine izin verdi. Ancak Blanqui 1859' a kadar tecritte kal
dı.
Proudhon' a gelirsek, kendisi Haziran ayaklanmasını desteklememişti.
Ama ha.la mensubu olduğu mecliste isyankarları savunmuş, onlar adına ateş
li konuşmalar yapıp, arhk militan karakteri sebebiyle işçiler arasında epey
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okuyucu toplamış olan gazetesi Le Peuple'de rejime saldırarı yazılar yazmıştı.
Louis Napoleon'u Fransa halkım köleleştirmeyi planlamakla suçladığı yazı
sının yayımlarımasının ardından Le Peuple ve diğer gazetesi Le Representant du
peuple yasaklandı ve kendisi de meclisten atıldı. Tuhıklanma tehlikesiyle kar
şı karşıya olduğu için Belçika'ya kaçtı, fakat Paris'e geri dönerken yakalandı
ve çeşitli hapishanelerde çekeceği üç yıl hapis cezası aldı. Hapiste Blanqui'nin
aksine
hayatının en iyi yıllarını geçirdi. O yaştaki Fransız siyasi hıtuklular oldukça
gevşek bir muamele görüyordu . Proudhon'un kaldığı yer ve yediği yemekler
oldukça iyiydi; yazı yazabiliyor, çalışabiliyor ve arkadaşlarını kabul edebili
yordu, hatta haftada bir kez işlerini halletmek üzere hapisten çıkmasına bile
izin veriliyordu. ı

Başka devrimciler de İngiltere' ye, İsviçre'ye veya Amerika'ya kaçtı. Cabet,
daha Haziran ayaklarımasından önce Amerika'daki ütopik deneyine geri
dönmüştü bile. Orada kim olduğu bilinmeden öldü, kısa süre sonra anayur
dunda bile unutuldu. Louis Blanc İngiltere'ye kaçtı ve giderek bir reformiste
dönüştü. 1870'te III. Napoleon'un tahttan indirilmesi üzerine Fransa'ya dön
düğünde Ulusal Meclis'e girdi ve 1871 Paris Komünü'ne karşı çıktı. Blanqui
ise, aksine, 1859' da hapisten salıverildiğinde derhal İ kinci imparatorluk' a
karşı yeraltı faaliyetlerine başladı, 1861'de tekrar hapse atıldı, dört yıl sonra
bir hapishane revirinden kaçarak Belçika'ya yerleşti.
Hiçbir şey, 1850'lerde Avrupa'nın üzerine çöken gerici kabusu, önceleri
bir aristokratken bir devrimeiye dönüşen ve on dokuzuncu yüzyılın en
önemli anarşist liderlerinden birisi haline gelen Rus Mikhail Bakunin'in başı
na gelenler kadar iyi özetleyemez. Mikhail Bakunin, sert üslubu ve davranış
ları yüzünden Avrupa'da gericiliğin sembolü haline gelen Çar I. Nicholas'ın
gazabını üzerine çekti. Bir kral katili olmamakla birlikte, Bakunin'in coşkulu
sözleri ve kolektivist görüşleri, onu, temelde daha pasifİst ve bireyci Proud
hon' dan ayırıyordu, ancak yine de anti-otoriter fikirlerinden bir ömür boyu
yararlandığı Proudhon'u sürekli övmüştü.

1

George Woodcock, Anarclıis111: A History of Libcrtarimı Idcas and Mm•CIIl cllts (New York:

World Publishing Co., 1962), s. 130. Woodcock'un bu "mutlu dönem" algısı doğruyu yan
sıtmaktan uzaktır. O dönem, aralannda Blanqui'nin de bulunduğu pek çok F ran sız
mahkum hapiste kötü muamele görmüş ve bunun sonucunda ya çeşitli hastalıklara teslim
olmuş ya da gördüğü kötü muamele yüzünden ölmüştür.
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Bakunin, Mart 1849'da Dresden'de Richard Wagner'le birlikte kahldığı ve
sonuç vermeyen bir ayaklanmanın ardından, Sakson yetkililer tarafından ya
kalandı ve bir yıl hapiste kaldı. Saksonlar, cezasını erteleyip Avusturya'ya
teslim edebilmek için onu ölüm cezasına çarphrmışlardı. Avusturyalılar da
Bakunin'i teslim aldıktan sonra on bir ay boyunca bir zindanın duvarına zin
cidi halde hıttuktan sonra yine ölüm cezasına mahkum ettiler. Sonunda çarın
ricası üzerine cezasını kaldırıp Rusya'ya gönderdiler ve orada da Nicholas
onu St. Petersburg'daki korkunç Peter ve Paul Kalesi'nin duvarlan arasına
hapsetti. Bakunin kalede genellikle çok zor koşullar alhnda, iskorbüt hastalı
ğıyla boğuşarak ve sadece ara sıra kendisini ziyarete gelen aile fertlerini göre
rek altı yıl kaldı. Daha açık fikirli bir çar olan II. Alexander'in tahta geçmesiy
le Sibirya'ya sürgüne gönderildi, orada da dört yıl kaldı ve sonrasında Pasifik
Okyanusu üzerinden Amerika'ya, oradan da Londra'ya geçerek Avrupa'ya
kaçh.

L o n d ra S ü rgü n ü
İngiltere'nin kıtadaki karşı-devrimci hükümetlerden kaçan mültecilere sun
duğu özgürlük sebebiyle Londra pek çok sürgünün yurdu haline gelmişti.
Yine de buradaki sürgünler -Prusyalılar, Fransızlar, Ruslar ve Avushıryalı
lar- radikal grupların içerisine sızan ve hükümetlerine faaliyetleri hakkında
detaylı bilgi veren ajanların hedefi olmaya devam ediyordu. Ajanlarının ha
zırladığı raporlan alan hükümetler de İngiliz içişleri bakanına bu sürgünlerle
ilgili ciddi önlemler alması için baskı yapıyordu. Kendilerine gelen raporları
uçuk senaryolada süslüyor, sürgünlerin Kraliçe Victoria'yı, daha da saçması,
Avrupa'da taç ve taht sahibi herkesi vuracakları yönünde sahte bilgiler ekli
yorlardı. 18SO'de Avusturya büyükelçisi, içişleri bakanını "Liderleri Marx,
Engels, Bauer ve Wolff olan Komünist Birlik'in kralı öldürmeyi dahi tarhşhk
ları" yönünde uyarıyor, sonraki yıl ise Prnsya içişleri bakanı İngiliz mevkida
şını "isim isim bilinen devrimci lideriere karşı önlem almaya" ve onları sö
mürgelere yollamaya davet ediyordu. Sürgünlerin şansına, İngiliz yetkililer
bu polis raporlarını genelde dikkate alınıyordu. David McClennan'ın, hazır
ladığı Marx biyografisinde yazdığı gibi, Avushırya büyükelçisine şu cevap
verilmişti:
"Bizim yasalanınıza göre, kralı öldürmenin yalnızca tarhşılması, durum İ ngil
tere Kraliçesini kapsamadığı ve ortada kesin bir plan olmadığı sürece ilgili kişi
lerin tutuklanması için yeterli sebep teşkil etmemektedir." Bu tür talepler karşı-
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sında İngiltere İ çişleri Bakanlığının yaphğı şey en fazla, Amerika'ya göç etmeyi
planlayan sürgünlere maddi destek vermek oluyordu.2

Marx, 1 848-49 Alman Devrimi'nde radikal herhangi bir rol oynamamıştı.
"Aşamalı" devrim teorisine sıkı sıkıya sanldığı için, ancien regime'in feodal sı
nıflarına karşı üstünlük sağlamaya çalışan liberal Alman burjuvazisinin dev
rimci olayların önünü açmak üzere başa geçmesi gerektiğine karar vermişti.
Bu teori uyarınca, işçiler kendi sosyalist hedeflerine ulaşmayı ümit etmeye
başlamadan önce burjuvazinin kendi devrimini gerçekleştirmesi ve tüm feo
dal yüklerden, ifrazlardan ve serbest ticaretin ve ulus olmanın önündeki tüm
engellerden arınmış, son derece merkezi bir cumhuriyet kurması gerekiyor
du .
Marx, 1 840'lardaki yazılarında sık sık işçilerin burjuvaziden bağımsız ola
rak kendi devrimci partilerini kurmalarının gerekli olduğundan bahsetse de,
1848-49 devrimleri sırasında onlara açık bir dille burjuva partilerinin taleple
rini kendi taleplerinden önde tutmalarını salık veriyordu. Marx'a göre işçi sı
nıfı, bir orta sınıf cumhuriyetinin oluşumunda kendisinden beklenen önemli
desteği vermeli ve birleşmiş, sanayileşmiş ve ticari açıdan yeterli bir Almanya
oluşturması için burjuvaziye yardımcı olmalıydı. "Proletarya kendisini tecrit
etme hakkına sahip değildir. . . bu ne kadar zor görünse de, kendisini mütte
fiklerinden ayırma ihtimali olan her şeyi reddetmelidir" diye yazıyordu.3 Bu
na uygun olarak (Engels ile birlikte 1 847'de yazdıkları) Komünist Manifesto'yu
bir yana attı ve sonunda da (başını çekmekte olduğu) Komünist Birlik' i dağıt
h.

Bu orta sınıf liberalizmi siyaseti, tüm Alman işçileri bir hareket alhnda top

lamaya çalışan militan örgütçü Stephan Bom'un sert muhalefetiyle karşılaşh.
P. H. Noyes'in aktardığına göre, bu harekete "işçilerin 1848'de sahip olduğu
na benzer bir devrimci güç akmaktaydı."4
Marx, Bom'un aksine bağımsız bir işçi hareketini desteklemiyordu ve bu
nun yerine, kendisini "Bir Demokrasi Organı" olarak tanımlayan ve burjuva
zinin feodal yüklerden kurtulmasına adanmış Köln merkezli (ve Engels tara
fından desteklenen) bir gazete olan Neue Rlıeinische Zeitung'un editörü oldu.
Marx, editör olarak bir orta sınıf kurumu olan Demokratik Köln Birliği'ne
2 David McClellan, Karl Marx: His Life and T/ıouglıt (New York: Harper & Row, 1973), s.
231.
3

Marx'tan akt. Stephan Bom, Erimıeruııge11, s. 102, a.g.e., s. 202.

4 P. H. Noyes, Organization and Revolutiorı: Working-Class Associatio11s in the German Revo

lutiolls of 1848-1849 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1966), s. 123.
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yarnandı -bu arada Zeitung gazetesinde borsa analizleri bile yer alıyordu- ve
şehrin işçilerini karşısına alan, liberal burjuvazinin bakış açısından ayırt
edilmesi mümkün olmayan bir yayın çizgisi tutturdu. Sosyalist bir işçi örgütü
olan Köln İşçi Birliği'nin militan lideri Andreas Gottschalk, gazeteyi "tescilli
aristokratların, hatta en tehlikelilerinin, yani paranın aristokratlarının elinde"
olmakla itharn ediyor ve Marx'ı özünde liberal editöryal işlevi nedeniyle sert
bir şekilde eleştiriyordu.5
Alman devriminin 1 849 baharında çöküntüye uğramasının ardından ga
zete kapandı ve Marx Prusya' dan uzaklaştırıldı. Ailesiyle birlikte, Louis Na
poleon'un Roma'yı işgal ederek anayasayı çiğnemesini protesto eden eylem
lerin gerçekleştiği sırada, 13 Haziran' da, Paris' e geldi. Fakat Bonaparte'ın ge
rici rejimi karşısında hayal kırıklığına uğrayarak Ağustos'ta Londra'ya geçti
ve orada Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen sürgün gruplarıyla karşılaşh.
Ancak Londra'ya gelişinden kısa süre sonra siyasetini kökten değiştirdi.
Engels ile birlikte yazdıkları 1850 tarihli "Komünist Birlik Merkez Kornitesi
Bildirgesi" başlıklı yazıda işçiler ve "demokratik" burjuvazi arasındaki ilişki
ler konusunda Gottschalk'ın bakış açısını benimsemiş görünüyor, "gerek be
ledi komiteler veya belediye konseyleri gerek işçi kulüpleri veya işçi komite
leri şeklinde kendi devrimci işçi hükümetlerini" kuracak olan bağımsız bir iş
çi partisinin kurulması çağrısı yapıyorlardı.6 Üstelik bu "Hitap" ta, herhangi
bir devrimci dururnda işçilerin partisinin sözde burjuva ve köylü mü ttefikle
rinden kesinlikle bağımsız olması ve bunlara şüpheyle yaklaşması gerektiği
iddia ediliyordu. En kötü ihtimalle parti burjuvazinin belli kısımlarıyla işbir
liği yapabilirdi, ancak bu sadece radikal bazı unsurlada olabilirdi ve bunda
da son derece dikkatli olmak gerekiyordu. Burjuva demokratik devriminin
zaferinin ardından bu ittifakın sona ermesi gerektiği uyarısı da yapılmışh. İşçi
sınıfı bağımsızlığını korumalı ve yeni cumhuriyet içerisinde mevkiler elde
edebilmek için seçimlere girerek hükümet gücünün "en ciddi biçimde rner
kezileşrnesini" hedeflemeli ve "[yerel] toplulukların özerkliğini ve bağımsız
lığını" arthracak her tür federalİst plana karşı çıkmalıydı.7

' A.g.e.
6 Karl Marx ve Frederick Engels, "Address of the Central Committee to the Communist

League" (Mart 1850); Marx ve Engels, Col/ected Works içinde, c. 10: Marx aııd Eııgels 1 8491851 (New York: International Publishers, 1978), s. 283.
7 A.g.e., s. 285.
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Bu belge, sonradan Marksizm olarak adlandırılacak hareketin teorik en
vanterinin en önemli parçalarından biridir ve buradaki yapılar sonraki
Marksçı hareketler tarafından 1900'lere de taşacak şekilde takip edilmiş veya
tartışılmıştır. Marksist partiler, bu "Hitap" metnine dayanarak burjuva hü
kümetlerinin kabinelerinde görev almaktan ısrarla uzak durmuş, hatta radi
kal orta sınıf partileriyle bile koalisyon kurmaktan kaçınmışhr. İ şçi partileri
nin bağımsızlığına yapılan vurgu, 1848' den sonra ortaya çıkan kriz dönemle
rinde, uluslararası Marksizm içerisindeki hizipler arası tarhşmaları ve yarıl
maları daha da güçlendirecek şekilde Marksist partilerin kılavuz edindiği bir
siyasi ilke haline gelmiştir.
Genelde bilinenin aksine, Marx'ın Londra'daki sürgünü yalnızca teorik
çalışmalarla geçmemiştir. Hatta kendisi gibi sürgünde olan çeşitli milliyetler
den insanların arasında sürüp gitmekte olan yıkıcı savaşın içine çekilmemek
için çok uğraşmıştır. Bu insanlar 1 850'ler ve 1860'lar boyunca önemli önemsiz
pek çok konu üzerinde birbirleriyle sürekli çatıştı. Cumhuriyetçiler birbirle
riyle ve sosyalistlerle, darbeci Blanqui yandaşları kitlesel işçi hareketi taraftar
lanyla çatışıyor; proto-anarşistler, ya da en azından siyasi eylem karşıtları,
"otoriter sosyalistlere" ya da parlamenter hareket yanlılarına muhalefet edi
yor; çeşitli sosyalist grupların parlamenter kanatları bile yasama etkinliğinin
nasıl ve ne dereceye kadar temel toplumsal değişim doğurabileceği üzerinde
anlaşmazlığa düşüyordu. Sosyalist sözcüğü toplumsal reformculardan top
lumsal devrimcilere dek herkesi kapsayan bir sözcük haline geldi, komünist
sözcüğü giderek Marx'ın isyana dayanan stratejisini benimseyenlerle özdeş
leşti, anarşist ise Max Stimer'in öncülüğünü yaptığı, oldukça bireyci kişisel
başkaldırı fikirleriyle ve Proudhon yandaşlarıyla özdeşleştirildi.
Fakat bu çatışmalar gereksiz lakırdılar olarak görülmemelidir. Aksine, bu
tarhşmalar devrimci teori ve stratejinin o zaman dek çözülmemiş -hatta çö
zülemeyecek olan- temel meselelerini kavrama konusunda çok önemli roller
oynadı. 1848' de Paris, Berlin ve Viyana' daki barikatları kuran işçiler, çoğun
lukla, hedeflerinin, bunlara ulaşmanın en iyi yolunun, orta sınıf "müttefikle
rinin" çıkarlarının, karşısına çıktıkları toplumsal güçlerin ne olduğu konu
sunda kesin bir fikre sahip değildi. Lamartine gibi bir adam, ılımlı politikala
rını radikal bir söylem içerisinde sunduğu için pek çok Parisli işçinin desteği
ni kazanabilmişti. Blanqui'nin takipçileri de işçilerin ruh halini ya da rakiple
rinin gücünü iyi ölçemedikleri için başarısız olmaya mahkum darbe girişim
lerinde bulunup durmuşlardı. Sürgünler, kendilerine 1848 devrimlerine mal
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olmuş hesap yanlışlarını tekrar yapmak istemiyariarsa bu boşluğu çok sayıda
çözülmemiş sorunun üzerine eğilrnek için kullanmalıydılar. Herkesin umdu
ğu gibi yeni bir devrimci dalga ortaya çıkacaksa, başarı sağlamak için "sür
günlerin çekişmesi" kaçınılmazdı.

Sanayi Proletaryası n ı n Ortaya Ç ı kı şı
Sürgünlerin aynı zamanda Avnıpa'nın içinden geçmekte olduğu derin ve ka
lıcı dönüşümleri de tahlil etmeleri gerekiyordu. Bu dönüşümlerin belli başlı
örnekleri Sanayi Devrimi'nin kıtaya yayılışı, piyasa ekonomisinin genişleme
si, sürekli yeni teknolojilerin ortaya çıkışı ve yeni bir işçi türünün, (fabrikaya
bağlı sanayi proletaryasının) meydana gelişidir.
Sanayi Devrimi, zaten on yıllardır etkisini sürdürmekte olduğu İngilte
re'ye "dünyanın atölyesi" unvanını kazandırrnış ve ülkeyi ekonomik haki
miyet tahtına oturtrnuştu. Faka t bu devrim Fransa'da 1880'lere kadar ciddi
bir güç haline gelmedi. İkinci imparatorluk döneminde bile ülke hala zanaat
kar ve köylü temelli bir ekonomiye sahipti. Louis Napoleon'un yönetimi sıra
sında, Fransa özellikle el yapımı ürünlerin üreticisi olarak konurulanmış bu
lunduğu için ve bu tür bir üretim de geleneksel becerilerin korunmasını ge
rektirdiği için, zanaatkar üretimi hala imalat sektörünün başını çekiyordu.
Ancak herhangi bir siyasi grup, kulüp veya yasa tarafından müdahale edil
mesi imkansız hale gelen Louis Napoleon'un otoriter rejimi, Fransız piyasa
sını ve ülkenin taşımacılık altyapısını büyük oranda geliştirip büyüterek Sa
nayi Devrimi için gerekli temeli ath. 1850'de 5.300 civarında olan buhar mo
toru sayısı 1860'da 14.000'e, 1 869'da da 26.200'e çıktı. Daha da önemlisi, Fran
sa'nın demiryolları 1 850 ile 1870 arasında 1 .800 milden 1 0.800 mile çıkarak
muazzam bir gelişme gösterdi. İkinci imparatorluk döneminden önce Pa
ris'ten ü lkenin diğer yerlerine sadece birkaç ana hat seferi varken, Louis Na
poleon'un hükümdarlığı sürecinde dört başı marnur bir ulusal demiryolu ağı
oluşturuldu. 1852 ile 1870 yılları arasında demiryolları İ spanya sınırında Ba
yonne'a, Atiantik kıyısında Brest'e, Manş kıyısında Cherbourg'a ve Lüksem
burg yakınlarında Grenoble' a kadar ilerledi ve bu noktalar arasında kalan
alan da ayrınhlı bir ara hatlar ağı ile örüldü.
Demiryollarının yaygınlaşması kısa süre içerisinde ülkenin o zamana ka
dar el değmemiş bölgelerini ekonomik kalkınmaya ve dolayısıyla iç piyasayı
tüketici mailarına açarak köylüler, zanatkarlar ve asiller arasındaki geleneksel
bağları kırarak onları da rekabetçi para ekonomisi içerisine sürükledi. Arhk
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kuzeydeki ve kuzeydoğudaki büyümekte olan sanayi alanları, kırsalın uzak
noktalarına daha kolay erişebiliyor, buralarda yaşayanlar da kendi ürünlerini
yerel pazarlar dışında sahna imkam buluyordu. Ticaret eskiden takastan
başka bir alışverişi olmayan bölgeler arasındaki eski sınırları yok ediyor, ora
lara önce el yapımı sonra da fabrika ürünü emtiayı ulaştırıyordu. Fransa,
yurtdışındaki gümrük vergilerinin düşürülmesi karşısında eskiden oldukça
sınırlayıcı olan kendi gümrük vergilerini de düşürerek dış ticaret hacmini çok
büyük ölçüde arttırdı; Fransa'nın 1851'de 2.6 milyar frank olan ithalat ve ih
racat hacmi 1869' da 8 milyar frank civarına çıktı; bu da Fransız kapitalistlerini
modem makineler satın almaya ve sanayi üretimi için yeni yöntemleri kul
lanmaya zorladı. 1 855 Paris Fuarı hem çok talep gören lüks tüketim malları
nın hem de Fransız makine sanayisinin ve teknik uzmanlığının bir kutlama
sıydı aslında.
Almanya da sanayi alanında belirgin bir kalkınma yaşamaya başlamıştı.
Alman sanayi devriminin 1870'lere kadar tam hızına kavuşmamasına rağ
men, ilk başta on yedi Alman eyaJetini kapsayan Zollverein adlı gümrük bir
liği daha 1834'te uygulamaya sokularak ticaretin önündeki iç engeller kaldı
rılmıştı. Prusya hükümeti de yeni sanayi yöntemlerinin gelişimini destekle
mek için bir Gewerbe-Institut (Teknik Enstitü) kurmuştu.
Fabrika makineleri yavaşça Prnsya ekonomisine dahil oldu. Özellikle pa
muk dokuma makineleri yaygınlaşırken, savaş zamanlannda demiryolunun
ne kadar önemli olduğunu fark eden ordu da demiryolu yatırımlarını teşvik
ediyordu. 1840'ta tüm Alman eyaJetlerinde toplam 340 mil demiryolu bulu
nurken, 1850'de bu sayı 3.700'e çıktı, on yıl sonra bunun iki katına, 1 870'de ise
Fransa'yı da geçerek 1 2.237 mile ulaştı. İ lginç bir şekilde, Almanya Fransa'yı
aynı yıl içerisinde ham demir üretiminde de geride bıraktı. Amerika'ya dal
galar halinde göç vermesine rağmen Almanya'nın nüfusu hızla arhyordu.
1849'da 35 milyon olan nüfusu 1871'de 41 milyona çıktı. Yüzyıl bitmeden
hem İngiltere hem Almanya seri üretime başladı, 1870'lerden sonra ise Al
man sanayisi İngilizleri kimya, elektrikli ürünler ve karmaşık makineler alan
larında geride bıraktı.
Motorlar, demiryolları ve diğer metal temelli ürünler (silah gibi) için ge
rekli olduğundan dolayı çeliğe olan talep arttıkça, çeliği daha bol ve ucuz ha
le getiren teknolojiler birbirini izledi. Çok büyük miktarlarda bulunabilen kok
kömürü ve taşkömürü, on dokuzuncu yüzyılın başlarında odunkömürünün
yerini aldı. 1828'de İskoç mucit James B. Neilson, eriyen dl'nı i r cevherinin
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üzerine sıcak hava püskürten ve böylece eritme maliyetlerini oldukça düşü
rüp zamanın kısa eritme ocaklannın yüksekliğini on hatta yirmi metre kadar
yükselten rnaden eritme ocağını icat etti. Pik demirin içindeki kahşıklığı gi
dermek için kullamlan geleneksel çekiçle dövme yöntemi, yerini erimiş demi
rin dövülrneye daha müsait hale gelmesi için sürekli karıştınlması esasına
dayanan puddling tekniğine bıraktı. Son olarak 1856' da Henry Besserner,
kendi adını taşıyan ve erimiş demirin içerisinden sürekli soğuk hava geçire
rek demiri işlerneye hazır hale getiren tekniğin patentini aldı. Böylece çelik
üretiminin maliyeti de, üretim için gerekli olan süre de çok büyük ölçüde
düştü. Eskiden odunkörnürü ve puddling yöntemi kullanılarak on gün süren
iş arhk Besserner yöntemiyle on dakika sürüyordu. Çeliğin fiyah, eski fiyatı
nın yanında kornik denecek miktarlara düştü ve artık her yerde bulunabilir
olması onu sanayide, evlerde ve inşaat sektöründe sürekli kullanılan madde
ler arasına soktu. Aynı süreçte kırsal Avrupa'nın çehresi de değişiyor, duman
çıkaran uzun bacalar ve bulanık/kirli havaya ateş püskürten dev maden işle
me ocaklarıyla dolarak modem sanayi görünümünü yakalıyordu.
Yüzyılın ikinci yarısındaki teknolojik değişimler, her açıdan sanayi dev
riminin erken safhalarında başı çekmiş olan tekstil ve ulaştırma alanlarındaki
gelişmelerle kıyaslanacak derecedeydi. Ancak, madencilikteki ileriemelerin
yanı sıra elektrik gücünün ve sentetik kimyasalların yaygınlaşması, sermaye
yoğun fabrikaların ürettiği ucuz mallada rekabet etme şansı olmayan pek çok
zanaatkarın sonu oldu. Yüzyılın ortasında Fransa haricindeki ülkelerde tüc
carlar ve sanayiciler, bağımsız usta ve kalfa zanaatkarların hem mevkilerini
hem de işlevlerini giderek küçülttüler ve onlan büyük sanayi ekonomisinin
yanında ikincil bir güç haline getirdiler.
cü

Avrupa'daki -büyük ya da küçük, saldırgan ya da nazik- otokratlann gü
de sanayileşmenin saldırısı karşısında dayanmaya yetmedi. Artık elektrik

kabloları ve posta trenleri sayesinde haberler çok daha hızlı yayılıyordu;
matbaalar iyice otomatikleşmişti ve çeşitli fikirleri hem Avrupa'ya hem de
tüm dünyaya ucuz kitaplar halinde yayabiliyordu. Burjuvazi serbest ticaret,
açık sınırlar, "özgür" işçiler ve devlet işlerinde söz hakkı istiyordu. Coğrafi
engeller aşıldıkça yan-feodal geçmişin ideolojik sınırları ve yeni mallar ve fi
kirlerin önündeki engeller de silikleşerek sendikalar ve siyasi partiler gibi ül
ke çapında kitlesel özelliğe sahip hareketlerin önünü açh.
1860'lara gelindiğinde Avrupa otokratları, 1 840'larda ve 1 850'lerin başın
da yaşadıklan yenilginin etkisini üzerlerinden attıktan sonra, hem burjuvazi-
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ye hem de işçilere karşı bazı tavizler vermeleri gerektiğini fark ettiler.
1840'lardakinden farklı bir biçimde de olsa işçi sınıfı militanlığı canlanmaya
başladı. Birlikçilik -benzer alanlarda çalışan zanaatkarların

o

alanın kontro

lünü sağlamak için kooperatifler oluşhırmaları- ve muhıalizm -küçük giri
şimcilere düşük faizli ve sömürmeye yönelik olmayan şartlarda kredi veril
mesi- fikirleri daha geniş anlamlar kazandı. Emek kavramının toplumsal
bağiarnı ciddi değişimler geçiriyordu. O zamana dek küçük fabrikalar ve tüc
carlarla rekabet eden zanaatkarlar daha da büyüyen fabrikalara, vasıflı ya da
kısmen vasıflı proleter kitlelerine ve devasa ekonomik kaynaklara sahip olan
sanayi burjuvazisinin karşısına tek başına dikilemezdi. Dolayısıyla birlik söz
cüğü, işçi sınıfının, ulusal ve uluslararası seviyede, çalışhğı iş kolu ne olursa
olsun, bir bütün olarak bir arada oluşunu anlabr hale geldi. İşçiler, kooperatif
Ierin ve meslek birliklerinin yanı sıra -proler sosyalizminin ifadesini kullana
cak olursak- güçlü "emek orduları", yani sanayi burjuvazisinin karşısına
çıkma konusunda giderek daha güçlü hale gelen büyük sendikalar, konfede
rasyonlar ve hatta siyasi partiler oluşhırmaya başladı.

Biri nci Enternasyonal
Kıta Avrupa'sındaki hükümdarlar arasında hiçbiri, gerçekleşmek üzere olan
değişimleri Louis Bonaparte kadar başarılı biçimde öngörememiştir. Louis,
1860' dan sonra devlet işlerinde daha fazla söz hakkı isteyen burjuvazisinin
yoğun baskısı albnda olduğu için, Fransa'nın siyasi hayah üzerindeki baskı
sını hafifletmek zorunda kaldı. Basın özgürlüğünü arttırdı, hükümetin uygu
lamalarının Corps Legislatif'te (alt mecliste) açıkça eleştirilebilmesine ve kra
lın yıllık konuşmasımn parlamenterler tarafından tarhşma konusu edilmesi
ne izin verdi. Hatta bu on yıl içerisinde cumhuriyetçi muhalefet bile ortaya
çıkıp bir dereceye kadar siyasi özerkliğe kavuştu.
Bonaparte, yeni sanayicilerin talepleri karşısında işçi sınıfının desteğini
kazanarak bir sınıfı diğeriyle çatışbrma siyaseti -yine tipik bir Bonapartist si
yaset örneği- gütmeye de çalışb. 1860'ta karşılıklı yardımlaşma ve işsizlik
ödeneği kuruluşlarına izin verdi, işçilerin yasal grev hakkını iade etti ve işçi
temsilcilerinin -siyasi parti kurmamaları kaydıyla- emek konulu platform
lardaki kamusal görevler için aday olabilmelerinin yolunu açb. (Hükümet,
daha iyi kredi şartları oluşhırmak için harekete geçince, zanaatkarlar için dü
şük faizli kredi verilmesini talep eden Proudhoncu muhıalistler şaşırha dere
cede ilgi gösterdiler ve kraliyet ailesinin fertleriyle yakınlaştılar.)
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İmpara tor, burjuvaziyi rahatlatmak için 1860 ve 1862 yıllan arasında İngil
tere, Belçika, İtalya, İsviçre ve Prnsya'yla ticaretin önündeki engelleri azaltan
ve Fransız endüstrisine bir hayli güç kazandıran ticari anlaşmalar imzaladı.
Fransız şirketlerinin en önemlileri az sayıda kişinin elindeydi, bu da daha
büyük ölçekli üretime ve teknolojik modernizasyona imkan tanıyordu. Fakat
Bonaparte'ın niyeti salt ekonomik olmaktan uzakb. Fransız ve İngiliz ekono
mileri arasındaki sıkı işbirliği yalnızca ticari kaygılarla değil, imparatorun
kendi yürüttüğü ve yüzyıllardır süren düşmanlığa rağmen, Manş'ın iki ya
nındaki bu iki büyük ülke arasında bir ittifak yaratmaya yönelik diplomasi
nin de etkisiyle arbyordu.
Fransa ve İngiltere arasındaki işbirliğinin pekişınesi hem ekonomik ve
diplomatik bağların sıkılaşmasına hem de Fransız ve İngiliz işçi sınıfları ara
sındaki yakınlığın artmasına neden oldu. İngiltere ve Fransa'nın ekonomik
çıkarlannın örtüşmesi ve İngiltere' deki teknolojik yeniliklerin Fransız sanayi
sine girmesi, iki ülkenin işçi sınıflarının da ortak çıkarları olduğu anlamına
geliyordu. Fakat vasıfsız Fransız işçileri, örgütlenme ve somut ekonomik ka
zanımlar konusunda İngiliz işçilerden çok gerideydi. İngiltere' de iş günü on
saate düşürülmüştü, ancak aynı yasa Fransa'da da çıkarılmaya çalışıldığında
burjuvazi bunun önüne geçmeyi başardı. Fransız işçiler kısıtlı grev hakkı ka
zanmış olsalar da onların İngiltere' deki kardeşleri gibi sendika kurmalarına
izin verilmiyordu.
Fransız işçilerinden oluşan bir heyet 1862'de Londra Uluslararası Fuarı'na
kablmak üzere Manş'ı geçti. Gezilerinin masrafı, muhtemelen İngiliz işçiler
arasında yaygın olan ılımlı-reformcu yaklaşımın fevri Fransız işçileri de etki
lemesini umut eden hükümet tarafından karşılanmışb. Gerçekte ise, gezinin
sonucunda militan İngiliz sendikacılarla Fransız isyancılar arasındaki yakın
lık arttı. İngiliz işçiler Aralık 1863'te, hem Londra'da hem de Paris'te aynı de
recede gündemde olan bir mesele olan Polanya'nın özgürleşmesi konusunda
Fransız işçilerin desteğini isteyen taleplerini iletti. İngiliz işçilerin, uluslararası
işçilerle dayanışmayı artbrmak için oldukça pratik gerekçeleri de vardı. İşve
renler işçi ile anlaşmazlığa düştüklerinde Avrupa'nın diğer yerlerinden grev
kıncılar getiriyorlardı ve bu da onların daha iyi ücretler ve çalışma şartları
konusundaki çabalarını baltalıyordu. Sendikalar, bu uygulamayı tamamen
bitirmek için özellikle Fransız işçilerin desteğini kazanmaya çalışıyordu.
Sonuç olarak iki tarafın işçi sınıfı liderleri arasındaki temaslar giderek sık
laşb; hem Fransız ve İngilizler arasındaki dayanışma sağlamlaşb hem de iki
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taraf da diğer ülkenin grev fonlarına katkıda bulunmaya bc:ışladı. Sonunda
Londra'da aralarındaki bağı güçlendirmek ve Polonya'ya destek vermek için
ortak bir toplantı düzenlemeye karar verdiler. 28 Eylül 1 864'te Saint Martin
Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, çoğu İngiltere'nin, İrlanda'nın ve kıta Av
rupa' sı ülkelerinin işçilerini temsil etme iddiası taşıyan 2000 kişi ka tıldı. Top
lantının tarihsel öneme sahip olduğu anlaşıldı. Kıta Avrupa'sı hükümetleri
nin neredeyse tamamının henüz oluşmakta olan işçi hareketlerini yok etmeye
çalıştığı bir dönemde, belki de sırf bu yüzden, çeşitli ülkelerin işçi sınıfları
güçlerini birleştirmek ve ortak uluslararası hareketlerini oluşturmak üzere
toplandılar.
Saint Martin Salonu'ndaki toplantı ideolojik anlamda epey karışık bir ya
pıya sahipti. Katılımcıların çoğu, kıta çapında grev kırıcıhğı engelleme çaba
sında olan eski Çartist ve Owencılar dahil olmak üzere İngiliz sendikacılar
dan oluşuyordu. Ama aynı zamanda Fransız Proudhoncu mutualistler, İ tal
yan ve Polonyalı milliyetçiler ve çeşitli ülkelerden gelen sürgünler de hazır
bulunuyordu. Genellikle Polanya'yla dayarnşma ve işçilerin birliği konulu
sayısız konuşmanın ardından, toplantıdan daha sonraları sosyalizm tarihine
Birinci Enternasyonal olarak girecek olan Uluslararası İşçi Birliği'ni [Interna
tional Workingmen's Association - IWMA] kurma kararı çıktı .
Platform masasında oturan seçkin konuklar listesinin sonunda bir de "Dr.
Marx" yer alıyordu ve kendisinden Alman işçi sınıfı adına topluluğa seslen
ınesi istenmişti. Ancak Marx, kendisi konuşmak yerine kürsüyü, kendisi gibi
bir sürgün olan ve eski Komünist Birlik üyelerinden Johann George Ecca
rius' a teslim etti. Marx arka planda kalırken Eccarius da başarılı bir şekilde
konuşmc:ısını tamamladı. Dolayısıyla Marx, (bazı işçi sınıfı tarihçilerinin iddia
ettiği gibi) kendisinin Birinci Enternasyonal'i kurduğuna dair rivayetler ne
derse desin, toplantının düzenlenmesinde veya kitleye hitap edilmesi süre
cinde herhangi bir aktif rol almamıştır.
Bunca konuşma ve coşkunun ardından, toplantı mevcudu örgütün işleri
ni yürütınek üzere yarısı İngiliz sendikacılardan, diğer yarısı Londra'daki çe
şitli radikal ve milliyetçi sürgünlerden oluşan bir Merkez Komite seçti (komi
tenin adı daha sonralan Genel Konsey olarak değiştirildi). Komite, yeni Bir
lik'in ilkeler deklarasyonunu hazırlamak ve tüzüğünü oluşturmak üzere hız
la bir alt komite oluşturdu. Alt korniteye çok sayıda ve çoğu da taraflı ni telik
te olan ilkeler deklarasyonu ve tüzük taslağı sunuldu. Bunlar arasında Maz
zini'nin başını çektiği, oldukça merkeziyetçi ve milliyetçi bir karakter taşıyan,
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İ talyan işçiler arasmda da pek destek bulamayan İtalyan İşçi Birliği'nin geçici
tüzüğü de yer alıyordu. Gelişigüzel yazılmış olmasma ve ideolojik olarak ol
dukça tutarsız olmasma rağmen bu belge alt komite tarafından neredeyse
aynen benimseniyordu ki, büyük oranda Marx'ın itirazları üzerine belgenin
"gözden geçirilmesine" karar verildi. Bu işi yapmak Marx'a kaldı ve o da il
keler deklarasyonunu büyük ölçüde yeniden yazıp tüzük maddelerini de
kırktan ona düşürdü. Mazzini'nin yazdığı ilk belgeden kat kat üstün olan bu
yeni taslak, bir sonraki toplantıda komite tarafından oybirliğiyle kabul edildi
ve çok ucuza edinilebilen bir broşür formatında basıldı.
Marx, IWMA'yı kurduğu için olmasa bile bu bağlamda, hiç olmazsa bu
birliğin kurucu belgesi olan ve tarihsel önemdeki "Uluslararası İşçi Birliği'nin
Açılış Bildirgesi"ni yazdığı için takdiri hak eder. Bildirgenin yarıdan fazlası,
kapitalist ülkelerdeki muazzam servet artışma karşın işçilerin şartlarmda
herhangi bir iyileşme yaşanmaması ve işçilerin belirgin sorunlarıyla ilgilidir.
Son sayfalarında, on saatlik iş günü yasasının İngiltere meclisinden geçmesi
ve kooperatifçi hareketin büyümesi gibi yakın dönemdeki işçi sınıfı zaferleri
ne değinilir. Bildirgenin, işçileri "siyasi iktidarı ele geçirmeye" çağırdığı kı
sımda ve son bölümdeki "Tüm ülkelerin proleterleri, birleşin!" çağnsmda
Marx'ın katkıları açıkça görülmektedir. Bildirgenin "geçici maddeler" bölü
münün giriş kısmı da "işçi sınıfının kurtuluşu işçi sınıfırun kendisi tarafından
kazanılmalıdır" şeklinde başlayıp "Görev olmadan hak, hak olmadan görev
olmaz" şeklinde biter.8
Sonradan dünya çapındaki sosyalist ve anarşist yayınların künyelerini
süsleyecek olan bu son slogan Marx'ın kaleminden kolayca çıkmamış, üzeri
ne yıkılmıştır. Marx'ın da bunu gönülsüzce kabul ettiği anlaşılıyor. Engels'e
de yazdığı gibi, bu belgelerin onaylanmasından kısa süre sonra "maddeler
bölümünün girişine 'görev' ve 'lıak' konusunda iki cümle ve 'doğruluk, ahlak ve

adalet' konusunda bilindik ifadeleri eklernem istendi, ancak bu cümleler öyle
yerleştirildi ki bir zararları olamaz."9 Bu satırlar Marx ve Engels'in, kendi
destekledikleri materyalist yaklaşımdan farklı olarak belli belirsiz bile olsa

R

Karl Marx, "Inaugural Address of the Working Men's International Association" ve

"Provisional Rules of the Association," Karl Marx ve Frederick Engels, Collected Works için
de, c. 20: Marx-Engels 1864-1868 (New York: International Publishers, 1985), s. 5- 16.
9 Karl Marx, Engels' e mektup, 14 Kasım 1864, Karl Marx ve Frederick Engels, Collected
Works içinde, c. 42: Marx-Engels 1864-1868 (New York: International Publishers, 1987), s. 18.

220 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: FransiZ Devriminden ikinci Enternasyonale

ahlakçı bir yaklaşım benimseyen sosyalizme ne kadar karşı olduklanm gös
termektedir.
IWMA'nın sosyalizm mücadelesinde oynadığı gerçek rol yıllarca abarhl
dı, okuyucularını toplumun köklerini sarsmaya niyetli olduğunu iddia ettiği
tehlikeli bir "kızıl hayalet" ile korkutmaya çalışan burjuva basını da buna
epeyce yardıma oldu. Aslında bu örgütün ulusal birimlerinin çoğu, bırakın
sosyalist olmayı, kolektivist bir bakış açısına dahi sahip değildi. İngiliz sendi
kacılar grevleri daha etkili hale getirme peşindeydi, greve karşı olan Proud
honcu mutualistler de her tür kolektivizmi reddediyar ve yeni bir toplumun
temel taşlan olarak küçük ölçekli mülkiyeti ve ataerkil aileyi görüyorlardı.
Mazzini'nin önderliğindeki İtalyan milliyetçiler sosyalizmden neredeyse ta
mamen uzakhlar. Ne "Başlangıç Bildirgesi"nin ne de maddeler bölümünün
girişinin, üyelerin pek çoğu için rahatsız edici kavramlar olan kolektivizm
den, sosyalizmden ve komünizmden bahsetmemesi dikkate değerdir. Bu
belgeler, daha ziyade, o sırada hem İngiltere' de hem de Fransa' da oldukça
yaygın olan kooperatifiere yönelik övgüler içerir. Marx'ın "siyasi iktidan ele
geçirme" çağrısına gelince, o da muhtemelen kimsenin deneHemediği bir an
da metne sokuşturulmuş olmalıdır, çünkü bu ifade yalnızca coşkulan (bir sü
reliğine) eleştirel yanlarını bashrmış olan Proudhoncuların denetiminden
müdahalesiz geçebilirdi.
IWMA, birbirinden farklı ve çoğunlukla da birbiriyle çahşan çok sayıda
eğilimi içermesine rağmen, resmi olarak kendisini feshettiği 1876'ya kadar bir
arada kalmayı başardı. 1860'larda çoğunlukla, birbiriyle çeşitli siyasi ve ör
gütsel konular yüzünden çahşmakta olan ulusal ve yerel birimlerden veya
"federasyonlardan" oluşan gevşek bir birlik niteliğindeydi. Şurası kesin ki
IWMA, işçileri -genelde çok sayıda işçiyi- maddi koşullanm geliştirmeye
yönelik ortak mücadelelerde mobilize etmek, eğitmek ve onlara önderlik et
mek konusunda çok değerli (pratik ve ilham verid) bir rol oynadı. Ancak ge
nelde savunmacı karakterde bir örgüttü. Ulusal şubeleri, genellikle, hükü
metlerin veya çeşitli işverenlerin saldırılarına bin bir zorlukla karşılık verebi
liyordu. Ancak Enternasyonal, varlığıyla bile işçilere moral destek veriyor ve
yerel mücadelelerinde tamamen yalnız olmadıklarım hissettiriyordu .
İster grev olsun ister ayaklanma, pek çok eylem, içinde olup olmadığı ke
sin olmamasına rağmen Enternasyonal'e atfedilmiştir. 1871 Paris Komünü'ne
öncülük ettiği yönündeki asılsız suçlamalara karşın Enternasyonal ne dünya
mn herhangi bir yerinde bir ayaklanma başlatmış ne de kayda değer herhan-
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gi bir greve ya da kendi grev hareketine öncülük ehniştir. 1 860'larda İngilte
re'yi ve Avrupa'nın geri kalanını silip süpüren grevierin çoğu, tabii ki, Enter
nasyonal üyelerini içeriyordu, hatta İngiltere' deki grevierde Genel Konsey
üyeleri bile vardı. Ancak bu insanlar Enternasyonalistler olarak değil, sendi
kacılar olarak orada bulunuyordu. Enternasyonal'in federasyonları, grev ve
eylemiere çoğunlukla işçilerin sıkınhlannı kamuoyuna duyurarak, yabancı
grev kıncılara karşı çıkarak, grevdeki yoldaşlan için diğer işçi örgütlerinden
mali yardım toplayarak destek oluyordu. Bu etkinlikler Enternasyonal'in işçi
ler arasında dünya çapındaki itibarını büyük ölçüde arthrsa da, bunların bur
juva toplumuna bir tehdi t oluşturdukları söylenemezdi.
IWMA, kısa ömründe, Londra'daki kuruluş toplanhsıyla geri dönülmez
şekilde parçalandığı ve Genel Konsey'in Amerika'ya taşınma kararının alın
dığı 1 872 Lahey Kongresi arasında dört büyük kongre gerçekleştirdi. Bu
kongrelerin hiçbirinde delege sayısı yüzü geçmedi ve bu delegeler her ne ka
dar on bir ülkedeki federasyonları temsil ehne iddiasını taşısalar da çoğu yal
nızca bazı sembolik kesimleri temsil ediyordu. Kimi heyetler, tüm işçi sınıfı
hareketlerinin tamamen bastırılmış olduğu ülkelerden kaçmış tek tek sürgün
lerden oluşurken, bazıları da o kadar küçük gruplan temsil ediyordu ki ulu
sal federasyonların çekirdek kadrosu olmaya bile zor hak kazanıyorlardı. As
lında IWMA kongrelerindeki ulusal heyetierin büyüklüğü, kongrenin yapıl
dığı ülkeye göre değişiyordu. Cenevre (1866) ve Lozan (1 867) kongrelerinde
en kalabalık heyet, kongrenin toplandığı bölgenin nüfus yapısını yansıhr şe
kilde Fransa-İsviçre heyetiyken, Brüksel (1868) kongresindeki en kalabalık
heyet ise, şaşırhcı olmayan bir şekilde, Belçika heyetiydi. Bu yıllık kongreler,
genellikle, ateşli bir şekilde tarhşılan çok sayıda önemli teorik mesele etrafın
da geçiyordu ve bu tarhşmalar da çoğunluk oyuyla kesinleşen IWMA bildir
gelerine yansıyordu. Pratikte, ulusal gruplar, ülkelerine gittikten sonra, kong
re kararlarından bağımsız olarak kendi bildiklerini okuyorlardı. Yine de bu
kongreler, yavaş ve zorlu da olsa, zaman zaman sonuç vermeyen bir şekilde
de olsa, sonraki yılların işçi hareketleri için son derece önem taşıyan mesele
lerle uğraşıyordu. Hatta bu kongrelerin oturumları, daha sonra yol açhğı teo
rik ve pratik sonuçları sebebiyle, burada burada yaphğımızdan daha ayrınhlı
bir biçimde incelenmelidir.
İlk kongrelerde (1866 Cenevre, 1867 Lozan ve 1868 Brüksel kongrelerinde)
en ön plandaki mesele sosyalizmi savunan ve "Marx cephesi" adı verilen
grupla (ki aslında bunların çok azı doktrin bağlamında Marksistti) kapitaliz-
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min ancak küçük ölçekli köylü ve zanaatkilr mülk sahiplerinin teşvik edilme
siyle aşılabileceğini savunan Proudhoncu bireyciler arasındaki tarhşrnaydı.
Fikirleri eski dünyaya ait ve kaybolrnakta olan zanaatkarlar ve küçük ölçekli
çiftçilerin çıkarlarını savunan Proudhoncular, yaşadıkları ekonomik güçlük
Ierin birincil nedeninin tefeci ve bankerler olduğuna ve işçi sınıfının sorunla
nnın işçi ya da devlet denetimindeki bir Halk Bankası'nın bu insanlara düşük
faizli kredi vermesiyle çözülebileceğine inanıyorlardı. Bu tahlil bir yandan
kapitalist piyasa ve sanayi içerisinde cisimleşen toplumsal ilişkileri es geçer
ken bir yandan da küçük girişimcilerin asıl düşmanını üretken ernekten değil
faizden beslenen finans kapitalistler ile bankerler olarak görüyordu. Bu vur
gu, toplurnun asıl düşmanları olarak büyük üreticilerin ya da kapitalist top
lumsal ilişkilerin değil de, Rothschild ailesi gibi Yahudilerin gösterildiği nok
talarda iyice antisernitist bir karaktere bürünüyordu.
Proudhon, öldüğü yıl olan 1865' te yayımianmış olan İşçi Sınıfının Siyasi
Yetkinl(�i Üzerine adlı kitabıyla takipçilerine oldukça karışık bir miras bırakh.
1 85 1 tarihli Genel Devrim Fikri kitabında olduğu gibi burada da birlikçiliğe
karşı tutumunu yurnuşatıyor ve bunun büyük ölçekli sanayide kaçınılmaz
olduğunu yazıyordu. Pek çok Proudhoncu üzerinde büyük etkisi olan bir pa
sajda üstat şöyle yazar:
Mutualizm, insanların aııcak üretimdeki taleplerin, malların ucuzluğunun, tü
ketim ihtiyaçlarının ve üreticilerin kendi güvenliklerinin gerektird(�i ölçüde, yani
toplumun özel sanayiye bel bağlamasının mümkün olmadığı, özel sanayinin
de işleri kendi bildiği şekilde yürü tme riskini almayı kabul edemediği durum
larda birlik kurmalarını öngörür . . . Büyük ölçekli sanayide, maden ve metalürji
sanayisinde muhakkak birlik ihtiyacı söz konusudur . . . Fakat kasabalarda ve
hatta kırsalda çağalmakta olan binlerce zanaat ve meslek konusunda ne yapa
cağız? Ben bunlar için birlik kurmanın herhangi bir fayda getirmeyeceğine ina
nıyorum. Bu alanda birlik yoluyla elde edilebilecek tüm fayda, karşılıklı temi
natlar, karşılıklı krediler, sigorta, piyasa kontrolü vs. yoluyla zaten sağlanacak
tır.'"

Proudhon'un birlik ihtiyacını gönülsüzce kabul etmesi, büyük ölçekli üre
tirnin ve modem taşımacılığın yükselişine verilmiş pragmatik bir tepkiydi.
Kendisi (devletçilerden farklı olarak) bir federalİst olmasına rağmen bu du-

10

Pierre-Joseph Proudhon, On tlıe Political Capacity of tlıe Working C/asses (1865); Se/ectcd

Writings of P.-J. Proudhon, ed. Stewart Edwards içindeki özetinden, (New York: Doubleday,
1969), s. 62-3; vurgu bana ait.

Gericilik ve Canlanma 1 223

rum bireysel girişimcilik fikrine bağlılığını engellerniyordu. Anarşist Bakunin
Enternasyonal'in kongrelerinde kolektivizıni savunan konuşmalar yaptığın
da Proudhoncuların belli başlı liderleri ona şiddetle karşı çıkıyordu . Fakat
pek çok işçi, Proudhon'un biriikiere (ya da kooperatiflere) dair söylediklerini
yalruzca büyük ölçekli sanayilerde başvurulabilecek kısıtlı bir yöntem olarak
değil, modem kapitalist sanayi karşısında genel geçer bir alternatif olarak
sunduğunu düşünerek okudu. Yani yanlış bir şekilde, kontratlarla ve kredi
ağlarıyla konfedere örgütlenmiş ekonomik kooperatifierin Proudhon'un iyi
toplum fikrinin merkezinde yer aldığını düşündüler.
Proudhon'un geriletici etkide bulunduğu tek konu bu değildi. Proudhon
cular, toplumsal hayatın temel birimi olarak ataerkil aileyi gördükleri için,
kadınların üretici süreçte herhangi bir role sahip olduklarını kabul etmiyor
lardı (halbuki zanaatkarların çoğu karılarının, kızlarının ve atölyelerindeki
kadın hizmetçilerio erneğinden ücret öderneksizin yararlanıyordu). Görü
nürde kadınlar için söz konusu olabilecek tüm vatandaşlık haklarına karşı çı
karak kadının yerinin evi olduğunu, orada da "doğal" kısıtlamaların kadını
çocuk yetiştirrnek ve ailenin ihtiyaçlarını karşılamakla görevlendirdiğini sa
vunuyor, toplumsal alanı da "doğal" olarak erkeklerin alanı şeklinde tanırn
lıyorlardı. Sonuç olarak, daha önce de gördüğümüz gibi, Proudhoncular bas
kıcı oldukları ve potansiyel olarak şiddet içerdikleri yerel greviere de karşı çı
kıyordu. Fakat hayatın akışı Proudhoncuların bu şiarını sürekli haksız çıkardı
ve onlar da Lozan Kongresi'nde siyasi eylem karşıtlıklarıyla beraber bu fikri
savunmaktan da gönülsüzce vazgeçtiler. Şunu belirtmekte fayda var; bir
bronz oymacısı olan Henri Tolain, İsviçre'nin Fransızca konuşulan bölgesin
den gelen bir hekim olan Pierre Coullery ve sonradan Marx'ın damadı ve gö
nülden takipçisi olacak Charles Longuet tarafından başı çekilen IWMA' daki
Fransız heyeti, ağırlıklı olarak Proudhoncuydu. Proudhoncuların karşısında,
seçimlere katılınmasını ve toprağın, derniryollarının, madenierin ve ormanla
rın kamu malı olmasını savunan ve kapitalizmin daha ayrıntılı tahlili peşinde
olan kolektivistler ya da sosyalistler yer alıyordu. Bu grubun teorik altyapısı
nı büyük ölçüde Londra' daki Marx sağlıyordu, ancak yine de IWMA içindeki
pek çok grup kendi belirledikleri sosyalist görüşleri savunuyordu. Fransa'da
bile kayda değer kolektivistler ortaya çıktı. Henryk Katz'ın Enternasyonal
hakkındaki oldukça objektif çalışmasında belirttiği gibi:
Fransa'nın [1860'1arda) içinden geçtiği baskı dönemi, işçi hareketini hükümetin
izin verdiği alanlara, yani direniş topluluklarına ve sendikal alana itti. Bu da
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klasik Proudhonculuktan militan sendikacılığa doğru evrilen genel eğilimle
uyumlu bir gelişmeydi.ıı

Bu dönüşümün en tipik örneklerinden ikisi, yola Proudhoncu olarak başla
yan ancak bu eğilimin temel savunu noktalanndan giderek uzaklaşan ciltçi
Eugene Varlin ve boyaa Benait Malon'dur.ı2 Bu insanlar hem Proudhon'un
(zikrine olmasa bile) fikrine aykırı olarak siyasi etkinliğe sıcak bakıyor, hem
de sendika, grev ve silahlı isyan fikirlerini destekliyordu.
Proudhon'un fikirleriyle en çok çelişen yaklaşım, bu adamların başlattığı
devrimci sendikalist anlayış oldu. Hatta, Fransa' daki en yetkin ve en militan
sendika lideri olan Varlin, devrimci sendikalizmin lideri olarak bile nitelene
bilir. Ancak bu insanların fikirlerinin aynı zamanda komünalist bir boyutu da
vardı. Hem mutualizme hem de "otoriter komünizme", yani hem Proud
hon'a hem Marx'a karşıydılar. Varlin ve Malon kendilerini "kolektivist" ola
rak adiandırıyor ve hem komünal konfederasyonlara hem de sendikalara da
yalı bir tür sosyalizm veya anarşizmi savunuyorlardı. ı3 Proudhonculuktan ne
kadar uzaklaşhklan, eski yoldaşlarıyla girdikleri tarhşmaların sertliğinden
anlaşılabilir. Fransız Proudhoncu Ernst Fribourg onları küçümser bir bakışla
güçlü bir "liberal komünist topluluğu [communistes liberaux]" olarak tanımlı
yordu, bu da 1860'larda "liberter komünist" sözüne en çok yaklaşabilecek
ifadeydi muhtemelen.ı4 Varlin ise kendi adına Tolain'i ve takipçilerini "Pro
udhoncu kuduzlar" olarak tanımlamaktan çekinmiyordu. Katz'a göre yeni
işçi hareketinde
Varlin herkesin kabul ettiği ulusal liderdi ve kendisinin uluslararası alandaki
itiban da giderek arhyordu. Taşradaki merkezlerle, Belçika, İ sviçre ve Alman
ya'daki çeşitli örgüt ve liderlerle sürekli iletişim halindeydi . . . Varlin, "socia
lisme collectiviste", "communisme liberale", "communisme anti-autoritaire" ve
"socialisme revolutionnaire" gibi çeşitli isimlerle tanımlanan radikalleşmiş ha
reketin fikirlerini en iyi ifade edebilecek kişiydiY
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İlginçtir, Marx da Bakunin de, Paris Komünü hakkındaki yazılannda Var
lin'i yoldaşlan olarak tarumlamışlardır.
Enternasyonal, ilk kongrelerinde tekrar tekrar kolektivizm ve Proudhoncu
bireycilik arasındaki farkları tartıştı. İkisi de İsviçre'nin Fransızca konuşulan
bölgesinde yer alan Cenevre ve Lozan' da, kendi fikirlerini savunan kararlara
oy vererek onları geçirmeye yetecek Proudhoncu delege mevcuttu, ancak
1868 Brüksel Kongresi'nde çoğunluk kamu mülkiyeti konusunda kolektivist
bir kararı onayladı. Bu noktadan sonra Proudhoncuların -hepsi olmasa bile
çoğu Enternasyonal kongrelerine katılmayı bıraktı.
IWMA kongrelerinde toplumu dönüştürmekte şiddetin rolü, halk milisie
ri oluşturulması, Enternasyonal'in federasyonlarının radikal burjuvazi ile ve
ya küçük burjuva örgütleriyle yapabilme ihtimali olan işbirlikleri ve hatta
Genel Konsey' de işçi olmayanların bulunmasının meşru olup olmadığı gibi
başka konular da tartışıldı. (İşçi olmayanların çıkanlması durumunda Marx
ve Bakunin dahil tüm entelektüeller dışarıda kalıyordu.)
Ancak Enternasyonal'in karşısında çıkan bir sonraki ateşli mesele, devlet
ve parlamenter siyaset meselesi oldu. Hatta bu mesele bundan sonraki tüm
kongrelere taşındı ve sosyalistler, kolektivistler, Proudhoncular, sendikacılar,
milliyetçiler ve anarşistler arasındaki tartışmalarda -açıktan veya üstü kapalı
olarak- tekrar tekrar gündeme geldi. Kalabalık Proudhoncu heyeti, ilk yıllar
da tüm kolektivizm biçimlerine karşı çıkarak devletçi ve devlet karşıtı sosya
listlerin karşı karşıya gelmelerini önlediler, zira tüm sosyalistler bireycilere
karşı birleşme ihtiyacı hissediyordu. Ancak Brüksel'de pek çok Proudhoncu
nun kongreyi terk etmesi devletçi ve devlet karşıtı sosyalistlerin yakında En
temasyonal'in sonunu getirecek olan açık çatışmaya girmelerine neden oldu.

Marx ve B a k u n i n
B u çatışma, büyük oranda Karl Marx v e Mikhail Bakunin'in Enternasyonal'in
kontrolü için birbirlerine karşı verdikleri mücadele tarafından şekillendirildi.
Bakunin epey geç bir tarih olan Temmuz 1868'e kadar Enternasyonal' e katıi
madı ve görünüşte Marx'la araları harika denecek kadar iyiydi. Bakunin
1 840'larda, Arnold Ruge'un Deutsch-Französisc/ze Jahrbüclzer gazetesinin yayın
lanması sürecinde Marx ve Engels'le dostluk kurmuş ve onlarla birlikte ça
lışmıştı. 1849' da hapsedilmesinin ve Rusya'ya sürgüne gönderilmesinin a r
dından Avrupa siyasetinden on iki yıl uzak kaldı, sonunda Sibirya'dan kaça
rak 1 861 sonlarında Londra'ya geldi. Bakunin'in İ talya'ya doğru yola çıkma
sından kısa süre önce, Kasım 1864' te, Marx Bakunin'e karşı oldukça dostça
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bir yaklaşım sergiledi ve ona, dedikoduların aksine, kendisinin Rus ajanı ol
duğu iftiralan karşısında Bakunin'i desteklediğini söyledi. Marx, Engels'e
mektubunda da "[Bakunin'i] çok sevdim, eskiden sevdiğimden bile çok" di
ye yazar ve onun "on altı yıldan sonra geriye değil, ileriye doğru gittiğini
gördüğüm çok az insandan biri" olduğunu ekler.16 Marx, dostluğunun bir
göstergesi olarak Bakunin'e yeni basılmış Kapital'in imzalı bir kopyasını bile
gönderir.
Bakunin bu jestlere bir süre tepki vermedi . Kendi anarşist örgütünü, Ce
nevre' de merkez bürosu ve İtalya, Fransa ve İsviçre' de şubeleri bulunan bir
ağ olan Uluslararası Sosyalist Demokrasi ittifakı'nı kurmakla meşguldü.
(Aynı süreçte gizli, seçkin ve oldukça disiplinli bir öncü grup olan Uluslara
rası Kardeşlik örgütünü de kurmaya çalışıyordu). İttifak'ın kendi tüzüğü ve
programı vardı ve dinin yok edilmesini, cinsiyetierin eşitliğini, mirasın orta
dan kaldırılmasını ve başka çeşitli fikirleri savunuyordu. Görünüşe bakılırsa
Bakunin bu örgütün hem Enternasyonal içerisinde hem de dışarısında faali
yet göstermesini hedeflemişti; örgüt IWMA içerisinde ekonomik meselelere
yapılan vurgunun üzerine giderek felsefi ve dini meselelere eğilecekti. Baku
nin, Kasım 1 868'de İttifak'ın Enternasyonal'e görece bağımsız bir kol olarak
kabulünü isteyen talebini Londra'daki Genel Konsey' e sundu.
Bu noktaya kadar, Franz Mehring'in de belirttiği gibi, Marx "eski devrim
ci Bakunin'e karşı dostluk beslerneye devam etmiş ve kendi yakın çevresinde
Bakunin'e yapılan veya planlanan çeşitli saldınlara hep karşı çıkrnıştı." 17 Fa
kat Marx, İttifak'ın program ve tüzüğündeki çözümlernelere şiddetle karşıy
dı; bu da Bakunin'e karşı sonradan kişisel dedikodular aracılığıyla körükle
necek bir muhalefet geliştirmesine yol açtı. Üstelik İttifak'ın katılım için baş
vurmuş olması, her biri kendi merkezi yapısına sahip ve eninde sonunda ça
tışmaya girecek iki ayrı Enternasyonal oluşturulması için de facto bir teklif ni
teliğindeydi. Bu da Marx'ın Bakunin'in Enternasyonal'e katılmaktaki niyetle
rine dair kuvvetli şüpheler oluşturmasına sebep oldu.
Belirtmeye bile gerek yok, Genel Konsey İttifak'ın başvurusunu reddetti
ve ironik bir biçimde bu karar, Bakunin'in Marx'ın kendisi hakkında geliştir
diği şüpheleri dalaylı olarak haber alıp bunlara cevap yazdığı gün alındı. Ba
kunin şöyle yazıyordu:
16

Marx, Engels' e mektup, 4 Kasım 1864, Co/lectcd Works,

c.

42, s. 18-19.

17 Franz Mehring, Karl Marx: The Story of His Life, çev. Edward Fitzgerald (New York:
Covici, Friede, 1935), s. 434.
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Hala senin dostun olup olmadığımı soruyorsun. Evet, sevgili Marx, her zaman
kinden fazla dostunum, çünkü zamanında ekonomik devrim yoluna sapıp he
pimizi seni takip etmeye davet ettiğinde ve milliyetçiliğin, salt siyasi girişimcili
ğin dar yollarına sapanlan eleştirdiğinde ne kadar haklı olduğunu şimdi her za
mankinden daha iyi anlıyorum . . . Arhk benim anayurdum, senin en ilk kurucusu
olduğun Enternasyonal'dir. Görüyorsun sevgili dostum, ben senin öğrencinim ve
bununla gurur duyuyorum.ıH

Marx bu mektupta "siyasi girişimin" önemini reddeden Proudhoncu bir alt
metin sezmiş olabilir. Öyle de olsa Genel Konsey, İttifak'ı tümden reddetme
di. Bunun yerine Bakunin ve destekçilerini, bir uluslararası örgüt olarak İtti
fak'ı dağıtmaları ve alt dallarını IWMA şubeleri haline getirmeleri şartıyla
Enternasyonal' e kabul etti. Bakunin buna onay verdi, ancak o zamana kadar
yaratmış olduğu tek başarılı uluslararası örgütü gerçekten dağıtmaya niyetli
olup olmadığı hala tartışılan bir meseledir. Genel Konsey, şaşırtıcı bir şekilde
Bakunin'in Cenevre'deki merkez bürosunu bir propaganda merkezi olarak
elinde tu tmasına izin verdi ve Bakunin'le yandaşları bunu derhal kabul ede
rek orayı kendilerine farklı bir örgüt merkezi biçimde yapılandırdı\ar. Marx
ve Bakunin arasındaki tartışmanın giderek tırmandığı 1870-71 yıllarında eski
İttifak şubelerinin genelde liberter kimlik ve fikirlerini koruduklarına dair ye
terince veri mevcuttur. Bunların Marx'ın belirttiği gibi paralel bir örgüt olarak
varlık göstermeye devam ettikleri ise tarhşmalıdır.
Bakuninciler ve Marksistler arasındaki tartışmaya dair pek çok araştırma,
bu sürecin nahoş entrikalardan oluşan bölümüne fazla ağırlık verdiği için, bu
cephelerin teorik ve örgütsel farklılıkları dikkatlerden kaçmıştır. Marx, pren
sip olarak, güçlü ve oldukça merkeziyetçi bir işçi hareketi, sonrasında da si
yasi arenayı tüm işçi sınıfını devlet iktidarını ele geçirmek üzere mobilize
edecek bir işçi partisi fikrine inanıyordu. 1840'\arın zanaatkar sosyalistleri
devletin yalnızca birlikleri desteklemesini savunmuşken, Marx ısrarla eko
nominin millileştirilmesini, planlı üretim ve dağıtımı savunuyordu. İşçilerin
kapitalizmle devrimci hesaplaşması başarıyla sonuçlandıktan sonra, kar
amacıyla değil, "Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar" prensi
biyle hareket eden komünist bir toplum ortaya çıkacaktı.
Marx' a göre bu yaklaşım, ilk başta burjuvaziyi bastırmak ve işçilerin ka
musal hayata kahlımını kısıtlayan uzun çalışma saatlerini azaltmak amacıyla
18

Bakunin'den Marx'a, 22 Aralık 1868, akt. Anthony Masters, Bakuııin: TJıe Father of

Anarclıism (New York: E.P. Dutton, 1974), s. 181.
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maddi gereksinimleri azaltmak için üretici güçleri hızla geliştirmek üzere
diktatörlük gücünü kullanacak bir devletin -aslında işçi devletinin, ama öyle
ya da böyle bir devletin- olmasını

gerektiriyordu.

Marx,

1 850'ler

ve

1860'lardaki yazılarında kapitalizme "tarihsel olarak ilerici bir rol", yani on
suz yorucu çalışmanın ve maddi kıtlığın yok edilerneyeceği modem sanayi
teknolojisini geliştirme rolü atfetmişti. Üstelik Marx'a göre modem fabrika,
işçileri büyük sanayi birimleri olarak örgütlemekte ve onları sanayi burjuva
zisinin karşısına geçirmekte ek bir rol oynayacakh.
Bu teorik yönelimin belli siyasi sonuçları vardı muhakkak. Marksçı sosya
listler; lonca kısıtlamaları, zanaatkarlık, küçük ölçekli köylü tarımı ve benzer
leri gibi kapitalizmin önünde engel olarak duran tüm yapıların, hatta devlet
ile ekonominin merkezileşmesini yavaşlatabilecek tüm ademi merkeziyetçi
siyasi ve ekonomik yapıların yıkılmasını ve iç pazann kapitalist yayılmaya
açılmasını sevinçle karşıladılar. Dolayısıyla Marx, merkeziyetçi ulus devletle
rin kurulmasım da sanayi ve teknolojinin gelişmesi için en uygun zemin ola
rak görüp hararetle destekledi.
Benzer şekilde, şartlar uygunsa seçim yoluyla, değilse isyan yoluyla, ya da
iki yolu da kullanarak, burjuvazinin siyasi iktidannın karşısına çıkacak ol
dukça merkeziyetçi bir işçi partisinin kurulmasını da destekledi. Marx, En
temasyonal'in "Başlangıç Bildirgesi"nde kendi temel fikirlerini, çoğu zanaat
karlardan oluşan işçi sınıfını memnun etmek için bashrmış ve o zaman işçiler
arasmda birliktelik oluşturmanın doktriner farklılıkları vurgulamaktan daha
önemli olduğunu düşünmüştü. Kapitalizmin sonunu getirip komünist bir
toplumu yaratabilecek olanın ancak sanayi proJetaryası olduğuna inanıyor
du.
Bakunin'in Marx'a ait pek çok fikri -tarihe ve çağdaş toplumsal problem
lere materyalist yaklaşımı, sınıf mücadelesine yaphğı vurgu ve ortak mülki
yen savunması- paylaşhğı kesindir. Fikirlerinde çeşitli belirsizlikler olmakla
beraber, bu iki adam da ister hızla ister aşama aşama olsun, özel mülkiyetin
ve sınıfların ortadan kalkacağı; baskı, sömürü, yoksulluk ve ezen-ezilen iliş
kisiyle belirginleşen "tarihsel sorunu" çözecek kolektivist bir topluma inanı
yordu. Ancak Bakunin'in Marx'tan farklı olduğu noktalar da oldukça fazlay
dı. Bakunin, sanayi proletaryasını esas alan Marx'ın aksine, Rusya ve İtalya
deneyimlerinden yola çıkarak küçük çaplı zanaatkarlan, köylüleri ve hatta
lümpen proletaryayı kapitalizmi yıkacak hegemonik toplum katmanının un
surları olarak görüyordu. Ayrıca devleti en büyük baskı arao olarak gören
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Bakunin, burjuva devletine de, işçi devletine de ihtiyaç olmadığını savunu
yordu. Hatta onun bakış açısına göre devletin merkezileşmesi köylülerin ve
işçilerin toplumsal değişim beklentilerini karşılamaya yaramayacak, işçi ve
köylüleri kendi teknokratik ve bürokratik suretinde yeniden yaratarak onlar
üzerinde yıkıa bir etkiye sahip olacakh. Devlet, insanların direniş ve devrim
"içgüdülerini" öldürüyor ve "doğal" özgürlük yönelimlerini köreltiyordu.
Bakunin'e göre politikaya girmek ve özellikle de merkeziyetçi partiler kur
mak, işçi ve köylülerin eninde sonunda kendilerine yönelik ekonomik ve si
yasi baskı mekanizmalanyla işbirliği yapacak merkezi siyasi bürokrasiler
oluşturulmasına yol açardı.
Marx'ın merkeziyetçi ve devletçi bakış açısına göre, Proudhon'dan etkile
nen Bakunin, konfedere19 bir üretim ve toplumsal yönetim sistemine karşı çı
kıyordu. Konfederalizm bu bağlamda kendi mensuplan tarafından kolektif
olarak yönetilen atölyeler, fabrikalar ve topluluklarm sözleşmeye dayalı işbir
liğiyle bir araya gelmeleri ve kolektif işlerin, yetkilendirilmiş ama yetkileri el
lerinden alınabilir nitelikte delegelerden oluşan konfedere konseyler aracılı
ğıyla görüldüğü bir sistem oluşturmalan anlamına gelmektedir. Bakurıin, bu
konseyierin bir devlet oluşturmayacaklanna, temel işlevlerinin belli bir ko
mün içerisindeki ve konfederasyonun bölgesel, ulusal ve uluslararası seviye
lerindeki insaniann kararlanru yönetmekten ibaret olacağına inanıyordu.
Bakunin'in anarşist toplum görüşü, en iyi şekilde, "her zaman tüm sakin
lerinin çoğunluk oyuyla temsil edilen mutlak otooorniye sahip komünler" ile
"işçi birliklerine" dayanan, bölgesel ve ulusal konfederasyonlar olarak pira
mit halinde örgütlenen "federal hükümet"in taslağını çizdiği "Uluslararası
Kardeşlik'in İlkeleri ve Örgütlenmesi" metninde özetlenir. Bu toplum, Pro
udhon gibi Bakunin'in de destekçisi olduğu bireyin "mutlak ve tam özgürlü
ğü" ile bağdaşır yanı olmayan "yasalan", "mahkemeleri" ve "parlamentola
nyla" kendi liberter "toplumsal anayasa" sına sahip olacakh.20

•• O dönemde Avrupa' da konfederalizm sözcüğü fedı:ralizm anlamında kullarulıyordu.
Ben burada koııfedı:ralizm sözcüğünü yeğliyorum, çünkü federalizm, o zamandan günümüze,
oldukça merkezi bir ulus-devlet tarafından bir arada ruhılan küçük devletlerin oluşhırduğu
birlik anlamında kullarulagelmektedir.
20
Bkz. Michael Bakunin, "Principles and Organization of the International Brother
hood" (1866), Michael Bakunin: Se/ected Writings içinde, ed. Arthur Lehning (New York: Gro
ve Press, tarihsiz), s. 64-93, özellikle s. 69, 70-1.
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Bakunin'in "toplumsal anayasa", "yasalar", "mahkemeler" ve "parlamen
tolar" gibi sözcükleri gerçek anlamlanyla mı yoksa mecazi anlamlanyla mı
kullandığım kestirrnek zordur. Ekonomi ya da tarih konusunda çok da eği
timli olmayan Bakunin'in, işlemesi mümkün olan kolektivist anlaşmalara
ulaşabilmek için kitlelerin "devrimci içgüdüsüne" ve komünizmi andıran il
kelere dayalı adaletli bir anarşist toplumu yönetebilmek için de kamuoyuna
güvendiğini varsayabiliriz. Marx ise proletaryanın sınıf bilincine ve devrime
"devrimci içgüdü" ile değil, kapitalist ekonomik gelişmenin "değişmez" ya
salarının zorlamasıyla ulaşacağı fikrine bağlıydı.
Marx'ın merkeziyetçi, politik ve devletçi yaklaşımı ile Bakunin'in ademi
merkeziyetçi, politika karşıh ve konfederalİst yaklaşımı bu isimlerin takipçi
leri tarafından dogmalara hapsedilerek kahlaşhnldı ve bu iki anlayış arasında
kapahiması mümkün değil gibi görünen, belki de iki fikir sahibinin de arzu
lamadığı, bir uçurum oluştu. Fakat bu uçurum oluşmadan önce Marx ve Ba
kunin olağanüstü esnek bir tutum içindeydiler ve siyasi fikirleri üzerinde ye
ni toplumsal gelişmelerin yapacağı etkilere son derece açıkhlar. Zaman za
man, özellikle toplumu değiştirme yöntemleri konusunda, görünüşte bir hay
li kah olan ideolojik öncülleriyle oldukça çelişen fikirler de geliştirdiler.
Örneğin Bakunin, "devrimci kendiliğindenlik" fikrine bağlı olmasına
rağmen, kitleleri bir toplumsal devrime doğru yönlendirmek için oldukça di
siplinli ve gizli bir öncü örgütün, hatta (Uluslararası Kardeşlik için yazdığı
çeşitli programlarda isimlendirdiği şekliyle) bir "kurmaylar birliği" nin gerek
li olduğuna inaruyordu. Bu örgüte "diktatörlük ve vasilik" yetkileri verilme
sine tamamen karşıydı, fakat onun kapitalizmin yıkılınası sürecinde en azın
dan bir rehber rolü aynaması gerektiği kesindi.
Hatta, Bakunin'in liberter inancının temel ilkelerinden birisi devlet ku
rumlarına daml olmaktan kaçınmak olmasına ve Bakunin de bunu tüm gü
cüyle savunmasına rağmen, zaman zaman destekçilerini parlamento seçimle
rine kahlmaya teşvik ettiği de oluyordu. Takipçiterinden biri olan Carlo
Gambuzzi'ye yazdığı bir mektupta, onun İtalyan Temsilciler Meclisi'ne gir
mesi fikrine tamamen kabldığı anlaşılmaktadır. Şöyle yazıyordu mektupta:
Kararlılıkla ve tutkuyla politikadan uzak durolmasını savunan bir kişi olarak be
nim şu anda dostlanma

[İttifak

üyelerine] milletvekili seçilmelerini tavsiye et

mem karşısında belki de şaşkınlığa düşeceksin, ancak şartlar değişmiş durumda.
Öncelikle tüm dostlanm ve tabü ki sen, fikir ve ilkelerimize o kadar bağlı ve on
lardan o kadar eminsiniz ki, sizler için bunlan unutma, terk etme ve eski politik
alışkanlıklara kapılma tehlikesi söz konusu değil. İkincisi, çok zor zamanlardayız
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ve tüm ülkelerin özgürlüğünü tehdit eden tehlike çok güçlendi, bu nedenle tüm
iyi niyet sahiplerinin, özellikle de olaylar üzerinde mümkün olan en büyük etkiyi
sağlaması icap eden dostlanmızm üzerlerine düşeni yapması gerekiyor.2 1

Bakunin'in, destekçilerinin anarşistliğine olan güveni şüphesiz temelsizdir.
Pek çoklarının Marksiste, katı parlamentere ve zamanla daha da kötü şeylere
dönüştüğünü defalarca görmüştü.
Bakunin, ademi merkeziyetçi görüşlerine rağmen, IWMA'nın Genel Kon
sey'ine muazzam yetkiler -hatta daha sonra kendisine karşı oldukça etkili bi
çimde kullanılacak yetkiler- verilmesine sıcak bakıyor, hatta bu fikri destek
liyordu. 1869 Basel Kongresi, Konsey'e, bireysel veya grup halinde yapılan
üyelik başvurularını kabul etme veya reddetme ve Enternasyonal'in çıkarla
rına aykırı hareket ettiğine karar verdiği gruplan uzaklaşhrma yetkisi verdi.
Konseyin bu tür kararları bozma yetkisi sadece Enternasyonal' deydi ve
kongrelerde karariann iptali için başvuru yapılabiliyordu. Ancak Bakunin'in
ve Marx'ın kuvvetli desteğiyle geçen bu karar, Enternasyonal'in, daha önce
hiç olmadığı kadar merkezi bir yapıya kavuşmasına neden oldu.
Tüm bunlara paralel bir şekilde, Marx da zaman zaman en az Bakunin
kadar liberter görünebiliyordu. Marx, Genel Konsey adına yazdığı bir dizi
bildiriden oluşan

Fransız İç Savaşı'nda,

1871 Paris Komünü'nü şaşırtıo bir şe

kilde liberterliğe yakın tanımlada övüyordu. Daha sonra göreceğimiz gibi,
Paris Komünü,

tam olarak devletin merkezileşmesine karşı bir isyandı ve kon

federalizmin anti-otoriter kavramlarından oldukça etkilenmiş bir hareketti.
Şaşırtıcı ve kararlı bir şekilde, Marx, devlet merkezileşmesine yönelik bu mu
halefeti reddetrniyordu. Bu kitabın liberter yanı, Marx'ın devlet hakkında
yazdığı tüm diğer yazılara bakıldığında, oldukça sıradışı kaçmaktadır ve
1850 tarihli "Bildirge"ye hakim olan merkeziyetçi fikirlerle taban tabana zıttır.
Göreceğimiz gibi, bu bağlamda Komün'ün ademi merkeziyetçi örgütsel ya
pısından övgüyle bahsediyordu ve bir süreliğine bunu proleter devrimierin
izlemesi gereken model olarak değerlendirdi.
1868'den sonra Marx ve Bakunin arasındaki çahşmalar kendisini Enter
nasyonal kongrelerinde gösterdi. 1868-69 sürecinde, Bakunin'in Genel Kon
sey'e verdiği sözün aksine İttifak'ın Enternasyonal ile tam olarak kaynaşma
dığı görüldü. Bakunin, özellikle politika karşıtlığı konusunda ve özel mülki
yetın kaldırılmasında önemli bir adım olarak mirasın kaldırılması fikrini des-

21 Bakunin on Anarchy, ed. Sam Dolgoff (New York: Alfred A Knopf,

1972), s. 218-19.
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teklerken, İttifak'ın programını savunmaya devam etti. Marx'a göre özel
mülkiyetten önce mirası kaldırmak, atın önüne arabayı koymak gibiydi. Mi
ras yalnızca ikincil niteliğe sahip bir meseleydi, ona göre bu da-kapitalist iliş
kilerin tüm diğer öğeleri gibi- proletarya bir ülkede çoğunluk haline geldi
ğinde ve özel mülkiyeti tamamen ortadan kaldırdığında kökten çözülecek bir
sorundu.
Bakunin de toprakta özel mülkiyet hakkırun varlığını (Proudhon gibi) ka
bul etmeyi sürdürdü. Bunun da, miras bırakılan mallar topluma iade edildi
ğinde ortadan kalkacağını savunuyordu.

Öyle

görünüyor ki, kişisel olarak

özel mülkiyetin kaldırılmasını savunduğu sırada, köylülerle ve muhtemelen
zanaatkar destekçileriyle zıtlaşmamak için bu (Proudhon'un fikirleriyle çeli
şen) mülkiyet karşıh tarafını gizlemiştir. Tekrar etmek gerekirse, Marx, top
rak mülkiyetinin de özel mülkiyetin tümden feshiyle ortadan kalkacağını sa
vunuyordu. Hatta Marx'a göre kapitalizm sonunda neredeyse tüm sanayi
öncesi sınıfları ortadan kaldıracak veya onları kapitalist piyasanın yörüngesi
ne sürükleyecekti. Dolayısıyla kapitalist toplumu ortadan kaldırabilecek tek
güç, diğer katmanların da yardımıyla, proletaryaydı.
Bu çahşmalar, Bakunin ve yandaşlannın miras meselesini, 1869 Basel
Kongresi'nde, G. D. H. Cole'un ifadesiyle gündemin "en ateşli tartışılan me
selesi" haline getirmeleriyle, iyice açığa çıktı.22 Epeyce süren tarhşmaların ar
dından çok sayıda delege Bakunin'in görüşünü destekler yönde oy kullandı;
ancak bu görüşün Enternasyonal tarafından resmen benimsenmesi için gere
ken salt çoğunluğu sağlayamadılar. Marx'ın ve Bakunin'in taraftarları, bir
sonraki kongrede kozlarını paylaşmaya hazırlanıyorlardı ki, 1870 kongresi
nin toplanmasına yalnızca iki hafta kala, Louis Napoleon, kışkırtmalar sonu
cunda, Prnsya'ya savaş ilan etti.
Tarih, Entemasyonal'i arka plana attı, çünkü asıl yakıcı meseleler hem
tüm soyut teorik tartışmalan akademik alana itmiş, hem de Marksizmin ve
anarşizmin tarihinde inanılmaz derecede önemli olacak 1871 Paris Komü
nü'nün yaratılmasına giden yolu açmıştı.

22 G.D.H. Cole, A History of Sodalist T1wught, c. 2: Marxism and Anarchism, 1850-1890
(Londra: Macmillan, 1961), s. 130.

9. BÖLÜM

PARiS KOMÜNÜ'NE DO�RU
Fransa-Prnsya Savaşı, on dokuzuncu yüzyılda Avrupa'da birbiriyle zıt, ama
o ana dek paralel düzlemlerde gerçekleşen iki gelişmenin birbiriyle çahşma
sına vesile oldu.
1870'de Fransa ve birleşme süreci içerisindeki Almanya hala ağırlıklı ola
rak tarım ülkeleriydi. Her iki ülkenin de sanayi devriminin eşiğinde olmasına
rağmen, Fransız nüfusun yaklaşık yüzde yehnişi ve Alman nüfusunun yak
laşık yüzde alhnışı kırsal alanlarda yaşıyordu. Louis Napoleon, tahtta bulun
duğu yirmi yıl içerisinde, daha önce de gördüğümüz gibi, bu temel ekono
mik manzarayı kesin olarak değiştirecek hamleler yapmadı. İkinci imparator
luk'un son günlerinde bile Fransız mallarının çoğu el emeğiyle üretiliyordu
ve köylüler Fransa nüfusunun çoğunluğunu oluşturuyordu. Makine ürünü
mallan üreten vasıfsız proleterlerin sayısı giderek arhyordu, ancak zanaat
karlar 1870'de hala Fransız ekonomik hayahnda -özellikle zanaatkar yetkin
liği konusunda dünyanın merkezi olmaya devam eden Paris'te- önemli bir
yer tutuyordu. Ülkenin işçi sınıfı hala sanayi proleterlerinden çok, zanaat
karlardan oluşuyordu
Parisli işçiler, Haziran 1848'de yaşanan kanlı olaylardan sonra, yükselişle
rini engelleyen burjuvaziye karşı olumsuz hisler besleyerek mahallelerine çe
kilmişti. Yıllarca süren baskılar ve ekonomik koşulların iyiye gihnesi, Fran
sa'yı siyaseten hantallaşhrdı. Taşra büyük oranda Bonapartist'ti, kentlerde
ikamet edenler de yaşadıklan hayal kırıklığının ardından ya içten içe köpü
rüyorlardı ya da geçim derdine düşmüşlerdi. İkinci imparatorluk döneminin
hem sefahat ve keyfe olan düşkünlükle, hem de çıkaralık ve bencilliğin dam
gasını vurduğu bir dönem olarak resmedilmesi temelsiz değildir. Bonaparte,

234 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Fransız Devriminden ikinci Enternasyonale

1850'lere gelindiğinde, egemen sınıfları oldukça memnun edecek şekilde, tu
tarh ve otoriter bir devlet oluşturmayı, işçi sınıfı üzerinde denetim kurmayı
ve ekonomide büyüme sağlamayı başarmışh.
En önemlisi ise, daha önce değindiğimiz gibi, III. Napoleon, yüzyılın so
nuna doğru Fransa'nın sanayi ekonomisine yapacağı hızlı girişin altyapısını
oluşturmuştu. Fransa'ya kazandırdığı yeni ekonomik refahın büyük kısmı,
kurduğu devasa kamu işleri programları sayesinde ortaya çıkmışh. Hükümet
ülkede yollar, demiryolları, köprüler, kanalizasyon ve şehirler inşa etmek ve
ya geliştirmek için büyük miktarda borç aldı. Ancak İkinci imparatorluk dö
nemindeki gelişim yıllan en temelde, anı kurtarmak için Fransa'nın geleceği
ni ipotek alhna alarak sağlandı. Bonaparte'ın rejimi, ekonomik kaynaklarını
altyapıya ve ulaşhrmaya aktararak -ve büyük bir ordu donatarak- Fransa'da
bir sanayi devrimi gerçekleştirmeyi başaramadı. Aslında imparator doğru
dan endüstriyel bir toplum yaratmak yerine, Fransa'nın endüstriyel bir top
luma dönüşmesi için gereken altyapıyı sağladı.
Bu demek değildir ki Fransa'da sanayi yoktu. Aksine, bizzat Bonaparte
İngiliz tipi fabrikalar ithal ederek onların gelişimlerini teşvik etmişti. Paris'in
merkezi zanaatkar ağırlıklı kalmaya devam etse de, banliyöler gitgide fabri
kalada doluyordu. Lokomotif atölyeleri, demiryolu onarım atölyeleri, kimya
fabrikalan ve metalürji fabrikaları başkentin sınırları dışında giderek çoğalı
yor, işçi sınıfı için yeni bir kavram olan sanayi proletaryasını doğuruyordu.
Bu insanlar da kendi yaphkları şeyleri tüccarlara ve halka satmak yerine gi
derek rasyonalize edilen üretim sistemleri içerisinde saat başına veya ürün
başına ücret alarak yaşıyorlardı. Bir zamanlar vasıflı kol işçileri tarafından
üretilen mallar, giderek makineleşen fabrikalarda görece vasıfsız işçiler tara
fından üretiliyordu. Üstelik, pek çok Fransız ve Alman zanaatkar arhk, ken
dilerine hala ihtiyaç duydukları için evlerinde veya küçük atölyelerde çalış
malarına izin veren fabrika sahiplerinin de facto ikinci derece çalışanlan haline
gelmişti. Bağımsızlıklarına sıkıca tutunmak ve kendi örgütlerini (Almanya'da
loncalar hala yaygındı) yaşatmak için ne kadar uğraşsalar da geleneksel za
naatkar ile modern fabrika işçisi arasındaki bir konuma sıkışıp kaldılar. So
nunda, fabrikalarm sayısı katlanarak artmaya devam ettikçe bu zanaatkarlar
da giderek sanayi dünyasının içine çekildi ve sonunda tamamen birer prole
tere dönüştüler.
Bonapartist dönemde Fransa'nın tüm sanayileşmiş şehirlerinin nüfusla
nnda patlama yaşandı. Kuzeydeki önemli bir tekstil merkezi olan Roubaix,
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nüfusunu üçe katladı. Toulouse, Lille ve Lyon'un nüfuslan iki kahna, büyük
liman şehirleri olan Marseilles ve Bordeaux'nun nüfuslan bir buçuk kahna
çıkh. Oysa Fransa'nın toplam nüfusu 1851-1861 arasında yalruzca iki milyon
artmış, 1872'ye gelindiğinde ise bir milyon kadar azalmışh. Bu da gösteriyor
ki kent nüfusundaki arhş her şeyden çok iç göçün ve köylülerin proleterleş
melerinin bir sonucuydu.
Özellikle Paris'te, David

H

Pinkney'in belirttiği gibi, nüfus arhşı o kadar

hızlıydı ki aşın kalabalık 1850'de çoktan ciddi bir problem haline gelmişti.
Sağ Vaka'daki bulvarların iç kısmındaki bölge, yani on yedinci yüzyıldaki sur
hattı, neredeyse içine girilemeyecek kadar yoğun bir apartman ve dükkan ko
vanı gibiydi. Burada, New York'taki Central Park'ın iki katı kadar bir bölgede,
şehrin bir milyonluk nüfusunun üçte birinden fazlası, odalarda veya küçük
apartınanlarda üst üste yaşıyordu. Nüfus yoğunluğu, 1930'lar New York'unun
Doğu Yakası'nın alt bölgelerinden bile fazlaydı.1

Şehrin boyutları sonraki yirmi yıl içerisinde, özellikle de 1861'de dışandaki
varoşların eskiden beri var olan on iki arrondissement'a kahlarak sayılarını
yirmiye çıkarmasıyla çok büyüdü. Bu şekilde, 1870'e gelindiğinde çapı en ge
niş yerde ancak alh mil kadar olan bir bölgede yaklaşık 1,9 milyon insan ya
şıyordu.
Fakat fiziksel ve lojistik anlamda şehir bu kadar nüfusu banndırmakta
zorlanıyordu. Louis Napoleon'un darbe yaphğı yıl olan 1851'de, Paris hala
büyük oranda ortaçağ yaşamı süren köylerin bir birieşimmden ibaretti. Sırur
lan on sekizinci yüzyılda yapılmış olan ve üzerindeki altmış kapıda şehre gi
ren mallardan şehir vergisi (octroi) alınan "Çiftçiler Duvan"nın dışına taşmı
yordu bile. Şehir, dar ve dolambaçlı sokakları, yanlarından açıkta lağım akan
ve büyük mağaralan andıran evleriyle ziyaretçilerin yolunu bulamadığı ve
pek çok kısmını Paris'in yerlilerinin bile bilmediği bir alandı. Louis Napo
leon, nüfus yoğunluğu ve sağlık hizmetleriyle ilgili problemler karşısında
büyük bir yeniden yapılanma projesi başlath. Bu iş, 1853'te, o zamanlar Seine
valisi olan ve sonradan Paris'in fiili yöneticisi haline gelen Georges Hauss
mann'a verildi. Haussmann, on yedi yıl içinde dar sokakları açıp genişlete
rek, onları geniş muhteşem manzaraları ve devasa meydanlan olan bulvarla
ra bağlanacak şekilde düzenleyerek Paris'i dünyanın şehireilik harikaların-

1 David H. Pinkney,

Napo/ean 1Il and tlıe Rebuilding of Paris (Princeton, N.J.: Princeton

University Press, 1958), s. 7.
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dan birisi haline getirdi. Eskiden, Balzac ve Eugene Sue'nun tasvirterindeki
gibi, oldukça küçük bir bölge içerisinde yaşayan, çalışan ve tüm ihtiyaçlanru
görebilen Parisliler, şehrin merkezi bölgelerine arbk kolayca ulaşabiliyordu.
Fakat Haussmann ve Louis Bonaparte'ı tüm bunları yapmaya iten sebep
ler yalnızca güzelleştirme, ulaşımı kolaylaşbrma ve sağlık durumunu iyileş
tirme değildi. Paris'in sıkışık ve kalabalık mahalleleri kargaşa ve isyan yatak
ları haline gelmişti. İşçi mahallelerindeki dar sokaklar da isyan zamanlarında
barikat kurmak için uygun ortam sağlıyordu. 1827 ve 1849 arasında şehrin
doğu yakası sekiz kez barikatlada donablmış; 1830'da bir kez, 1848'de ise ge
nel ayaklanmaya sahne olmuştu. Şehrin fiziksel olarak ayaklanmaya müsait
olması birbirini takip eden tüm rejimierin ortak yakınma konusuydu. Bu
problem Saisons kalkışmasının yaşandığı 1839'da, sokak çabşmalarının ya
şandığı 1851'de Temsilciler Meclisi'nde de ele alınmışb. Hatta geniş caddele
ri, normalde içine girilmesi çok zor olan işçi sınıfı mahallelerine doğru uzat
maya yönelik bazı önlemler de alınmışb. Haussmann'ın günlüğünde de yaz
dığı gibi, Bonapartist rejimin, Paris'in sokaklarını ve bulvarlarını, topçu ve
süvarileri barikatlar karşısında daha etkili kullanabilmek için genişlettiği,
düzlediği ve uzatbğı şüphesizdir. Haussmann olağanüstü bir kararlılıkla ve
zaman zaman da hileyle Paris'i hem çok güzel hem de gelecek isyanlara karşı
çok daha dirençli bir şehre dönüştürdü.
Haussmarın, şehri yeniden inşa etmek için gereken devasa inşaat işlerini
gerçekleştirebiirnek için, taşradan binlerce vasıfsız işçi (ya da kendilerini va
sıflı zanaatkarlardan ayıran sıfatlarıyla) gros metiers getirdi ve bunların gelişi
Paris işçi sınıfının huzursuzluğunu bir kat daha artbrdı. Üstelik bu yeniden
inşa süreci, işçi sınıfının barınma şartlarını iyileştirmedi, tersine daha da kö
tüye götürdü ve işçilerin öfkesi ve militanlık derecesi giderek artb. Derme
çatma evierden oluşan mahalleterin yıkılmasıyla kiralar çok hızlı bir brmanı
şa geçti ve sonunda pek çok işçi şehir dışındaki yeni banliyölere göç etmek
zorunda kaldı. Bu değişimierin tabii ki siyasi sonuçları da oldu. 1860'larda
Fransa'nın pek çok şehri meclise cumhuriyetçi vekiller göndermeye başladı.
Bu vekiller de Napoleon'a karşı süren burjuva muhalefetine kabldılar. Fran
sız burjuvazisinin serbest ticaret yapan İngilizler hakkındaki fikirleri olumlu
olsa da, kendileri çok uzun süredir korumaa bir rejim albnda olduklarından,
arbk Fransız ekonomisindeki her olumsuzluktan Louis Napoleon'un İngilte
re ile yapbğı gümrük vergisi anlaşmalarını sorumlu tutuyorlardı. Hatta pek
çok sanayi kolu, özellikle de küçük firmalar, artan ekonomik zorluklar sebe-

Paris Komünü'ne Doğru 1 237

biyle imparatorun siyasetini açıkça eleştiriyordu. Mecliste hükümet karşıh
sesler yükseldikçe liberal vekiller orta sırufların devlet işlerinde daha fazla
söz hakkına sahip olmasım talep ehneye başladı; bu da hükümetin ülkedeki
en gerici kesim hariç, tüm toplumsal sıruflarda memrıuniyetsizlik yarathğı
anlamına geliyordu.
1860'lı yıllarda imparatorluk cephesi çahrdamaya ve her yerden hüküme
te karşı sesler yükselmeye devam etti. Bonaparte'ın dev altyapı ve yeniden
inşa projelerini karşılayabilmek için alhna girdiği büyük borçlar, ülkenin üre
tim gücünü arthrmaksızın ekonomiyi istikrarsızlaşhnyor, imparatorun Kı
rım'da Rusya'ya karşı yürüttüğü masraflı savaş ve Meksika'daki beyhude
emperyalist maceraları da (Benito Juarez'in işçi ordularının çabası ve Ameri
kan baskısı sonucu Fransız askerleri 1867'de buradan çıkarıldı) bu sürece bü
yük katkı yapıyordu. Yollara ve kentsel gelişime giden para, aslında ekono
miye harcanmış olması gereken bir paraydı ve sanayi gelişiminde kayda de
ğer bir arhş yarahnadarı Fransız bankerierin cebini doldurmasına yaradı.
Ayrıca, 1860'lann sonundaki inşaat patlaması binlerce işçiyi işsiz bırakh,
Haussmann'ın şehir düzenleme projelerini finanse ehnesine büyük oranda
yardımcı olan gayrimenkul üzerindeki büyük banka spekülasyonları, finan
sal yapının neredeyse çökmesine neden oldu. Fransa 1868'de, çok ağır olmasa
da imparatorluk'un gördüğü en büyük kriz olan ekonomik bir darbağaza
girdi. Krediler azaldı, bir önceki on yılın pervasız finansal doğaçlamaları sona
erdi ve Fransız burjuvazisi, Tom Kemp'in "ortodoks finans" olarak adlarıdır
dığı anlayışa hızla geri döndü. Bankerler, devlete kredi vermekten imtina
ederek veya yüksek faizle kredi vererek, "hoşnutsuzluklanru ifade ettiler ve
rejime karşı bir nevi greve başladılar."2
Bu zorluklar karşısında Bonaparte'ın tepkisi, tipik bir zamarı kazarıma si
yaseti uygulamak oldu. 1868'de, o zamana dek imparatorluğun tipik bir özel
liği olan ekonomik ve emperyalist maceracılığa son verdi ve "Otoriter impa
ratorluk" u, aslında sadece liberal vekil Emile Olivier'nin başkanlığında daha
kısıtlı bir monarşi oluşturarak, sonradan verilen adıyla "Liberal imparator
luk" a dönüştürdü. Corps Legislatif, artık vekillerin imparatorun bakarılaorun
izlediği siyaseti açıkça eleştirdiği daha hakiki bir parlamenter foruma dönüş
tü, bu eleştiriler giderek özgürleşen basında yer bulmaya ve halka açık top
larıhlarda tarhşılmaya başladı. 1860'lann ortalanndan beri gelişmekte oları
2

Tom Kemp, Economic Forces in Frenc/ı History (Londra: Dennis Dobson, 1971), s. 178.
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eleştirel cumhuriyetçi muhalefet üç parlak vekilde somutlaşh. Bu üç vekil,
Leon Gambetta, Jules Favre ve Jules Ferry'ydi. Gericilerin başı Orleans yan
claşı Adolphe Thiers bile, siyaseten karlı gördüğü zamarılarda muhalefete
tavsiyede bulunarak ve oy vererek onları açıktan destekledi.
İmparatorun ülkede itibar kaybetmekte olduğu gerçeği, 1857'den sonraki
meclis seçim sonuçlarında görülebilir. 1857'de meclise sadece yedi muhalif
milletvekili girmişti, birkaç yıl sonra, 1863'te, bunların sayısı otuz beşe fırladı
ve Louis Napoleon'un tahttan çekilmesi öncesindeki son seçimler olan 1869
seçimlerinde muhalif milletvekillerinin sayısı doksan üçe çıkh. Bu son seçim
lerde, büyük şehirlerin tümü -Paris, Lyon ve Marseilles- muhalif vekiller seç
ti. Paris'te muhalefet 234.000, hükümet cephesi 70.000 oy aldı. Hükümet
1868'de genel huzursuzluğu azaltmak için basın üzerindeki denetimi daha da
gevşetti ve yıl sona ermeden yalnızca başkentte 140 yeni yayın çıkh. Bunların
arasında en az 120.000 tirajlı Le Rappel (oldukça militan bir isimdi bu) bulu
nuyordu. Son olarak, 1860'lar, sosyalist solun ve işçi hareketinin canlanışıyla
beraber, pek çoğu Blanqui takipçisi ve Jakoben yönelime sahip olan, rejimi
devirme ve hatta imparatoru öldürme planlan yapan gizli cemiyetlerin geri
dönüşüne tanıklık etti. Hükümet, işçi sınıfının öfkesini azaltmak için 1864'te
sendikalan tamamen serbest bırakh ve bunun üzerine Eugene Varlin de ül
keyi dolaşarak (görece ılımlı meslek konseyleri veya Proudhoncuların destek
ledikleri chambres syndicales örgütlerinden farklı olarak) kavgacı işçi sınıfı bir
likleri ya da societes resistance kurma çağrısı yaph.
Louis Napoleon, burjuvaziye her zaman saygılı olmasına rağmen, izlediği
siyasette işçilerin çıkarına yönelik değişiklikler yaph. Bunlar genellikle ardın
dan baskıcı önlemler gelen reformlar şeklinde gerçekleşti. 1860'larda da, bur
juvazinin taleplerini dengeleyebilmek için ve 1848 Haziran günlerindeki is
yancı eğilimlerini terk ettikleri umuduyla işçilere yanaşh. Sendikaların yasal
laşmasına rağmen, Varlin gibi adamlar sık sık tutuklanıyor, hapse ya da Ku
zey Afrika'da sürgüne gönderiliyorlardı. Mayıs 1868'de Enternasyonal'in Pa
ris bürosunun on beş lideri yargılanıp mahkum edildi, bunu iki ay sonra ve
Haziran 1870'de başka davalar takip etti. Enternasyonal yasaklandı ve üyeleri
polis tarafından tek tek tutuklandı. İmparatorluğun son yılında örgüt etkili
bir şekilde bashnlmışh. Varlin Belçika'ya kaçmak zorunda kaldı; orada da sü
rekli rejime saldırarak, uzaktan da olsa, Fransız işçi sınıfının muhalefetini
güçlendirmeye çalışh.
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İmparatorun siyasetindeki bu fevri değişiklikler, neredeyse tüm sınıfların
rejimden nefret etmesiyle sonuçlandı. 1869'a gelindiğinde Bonapartist rejim
devrilmenin eşiğindeydi. Louis Napoleon -hem fiziksel olarak (böbrek rahat
sızlığı vardı) hem de siyaseten- hasta bir adamdı ve rejimi, ekonomik istik
rarsızlığın, huzursuz bir işçi sınıfının ve hoşnutsuz bir burjuvazinin gölge
sinde kalmışh. Mali skandallar ve acı yenilgiler, özellikle de Meksika'yı sö
mürgeye çevirmek isterken aldığı son utanç verici yenilgi, hafızalara kazın
mışh.
Ayrıca imparator, "ihtişam" düşkünlüğüne ve çürümekte olan bir rejimi
yersiz bir biçimde allayıp pullamasına rağmen beceriksiz ve felç halinde bir
subay kadrosuna; yapılan büyük askeri harcamalara rağmen, başka ülkeler
deki-özellikle Prusya'daki- savaş sanayisinin gelişimi ve etkileri ile kıyaslan
dığında, kötü silahlanmış bir orduya sahipti. Fransızların clıassepot tüfeği tabii
ki Prusyalılarınkinden menzil ve isabet açısından daha iyiydi, ancak Fransız
ordusu ağır silahlar konusunda 1840'lardan beri herhangi bir gelişim kay
detmemişti. Alfred Knıpp sayesinde Prnsya'nın ağır silahlarda Avrupa'nın
en ileri ülkesi haline gelmesi ve Prusyalılann lojistik ve eğitimsel üstünlükle
ri, Fransız ordusunu, tüm görkemine rağmen, neredeyse bir amatörler ordu
su gibi gösteriyordu. Fransız meslektaşlarından daha renksiz ve daha az ha
valı olan Prusyalı subaylar genelde oldukça verimli askerlerdi; Prusya süvarİ
leri de belki de Avrupa'nın en iyi eğitimli asker sınıfıydı, en azından düşman
topraklarında keşif gerçekleştirmek konusunda Fransızlardan kat kat yete
nekliydiler. Otto von Bismarck, Prnsya egemenliğindeki Kuzey Alman Kon
federasyonu'nun "Demir Şansölyesi", kuzey Alman eyaJetlerinin çoğunu bir
Prnsya kralının yönetimi alhnda birleştirmişti ve çoktandır arzuladığı Fransız
yönetimi alhndaki Alsace ve Lorraine'i de topraklanna katarak daha güçlü
bir Alman imparatorluğu kurmak için can ahyordu.

Vive La Republique!
Bismarck'ın Fransa'yla savaşmak istediği kesindi. Tüm jeopolitik hevesleri
bunu gerektiriyordu. Ülkesinin ekonomik gelişimine ve Prusya ordusunun
başarısına son derece güvenen Kuzey Almanyalılar Fransa'yı dekadan ve ah
laken çökmüş bir ülke olarak görüyor, Avrupa kıtasının liderliğine oynama
sından rahatsız oluyor ve bunun için arhk çok geç olduğunu düşünüyorlardı.
Louis Napoleon da savaş yoluyla kitleleri, tahhnı destekleyecek şekilde mobi-
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lize edip ulusal birliği tekrar sağlamak niyetindeydi. Ama Fransızlar, Alman
larla savaşa girme fikrine hiç sıcak bakmıyordu; hatta Thiers gibi gericiler bile
yılmaz monarşist Mareşal MacMahon'un komutasındaki ordunun, kabiliyeti
yüksek Prusya karşısında zafer kazanma ihtimalini çok zayıf görüyordu.
Bismarck için Fransa'yla savaşa girmek bir bahane bulma meselesiydi.
Bunun için fırsat, Fransa'nın Prnsya'yla bir hanedan kavgasına girdiği İspan
ya'da ortaya çıkh. Temmuz 1870'te İspanyollar, beceriksiz kraliçeleri Il. Isa
bella'dan bıkmış bir halde, Prusyalı Hoherızollern ileri gelenlerine başvura
rak kendilerine yeni bir hükümdar gönderilmesini talep ettiler. Prusyalılar
bunu memnuniyetle kabul etti, çünkü İspanya ile kurulacak bir hanedan itti
fakının getireceği zenginlik ve iktidar önemliydi. Bir süre devam eden gizli
görüşmeler sonucunda, Hoherızollern ileri gelenlerinden Sigrnaringen'li
Prens Leopold uygun görüldü. Ancak Pireneler'in diğer tarafında bir Hohen
zollern hanedam kurulması hem Fransa'ya ahlmış bir tokattı, hem de Fran
sa'nın güney cephesini Prusya kuşatması için açmış oluyordu. Paris açısın
dan, Prusyalıların etkilerini Fransa'nın güney sınırına kadar genişletmek is
temesi kabul edilemezdi.
Uzun süren diplomatik manevralarm ve bu süreçte prensin adaylıktan
çekilmesinin ardından Fransa, Leopold'un asla İspanyol tahhna geçmemesini
dayatan, neredeyse ültimatom niteliğinde bir uyan ilettiler. Bismarck, bu ül
timatoma oldukça ılımlı bir telgrafla cevap vermiş olsa da laf cambazlığı ya
parak sanki Fransız elçisini reddetmiş gibi bir görüntü verdi ve bunun Fran
sızları kışkırtacağını bildiği için, üzerinde oynanmış bu telgrafı basma sızdır
dı. Prusya karşısında askeri üstünlüğe sahip olduklarından emin olan Fran
sızlar, bu aşağılayıa davranış karşısında çileden çıkhlar ve Louis Bonaparte
19 Temmuz 1870'te Prusya denetimindeki Kuzey Alman Konfederasyonu'na
savaş ilan etti. Fransız birliklerinin Paris'i terk ettikleri sırada caddelerde sıra
lanan coşkulu kalabalık, bu coşkun Galik ordunun, suratsız Tötorılan ezip
geçeceğinden emindi.
Ancak bu umutları oldukça yersizdi. Birkaç hafta içerisinde, hareket kabi
liyeti zayıf olan ve oldukça koordine Prusya ordulan karşısında herhangi bir
gerçek savunma planı olmayan yeteneksiz generaBerce yönetilen Fransız or
duları çepeçevre kuşahldı. Ya Bismarck'ın iyi eğitimli piyadeleri ve her yerde
hazır ve nazır Uhlan süvarİlerinin gazabına uğradılar ya da panik içinde ka
çışhlar. 7 Ağustos'a gelindiğinde, Paris'e Prusyalıların hem General MacMa
hon'u hem de General Frossard'ı püskürttüğü haberleri ulaşh. Bu haberler, 9
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Ağustos günü kendisini vatandaşianna karşı ordu birlikleriyle korumak zo
runda kalan meclisin toplandığı Palais Bourbon önünde öfkeli gösterilerin
yapılmasına sebep oldu. Kriz sebebiyle kabine değiştirildi ve başına Thiers
getirildi. Ancak artık öfkeli, hatta çileden çıkmış kalabalığın içinden, eski dev
rimci durumlan ve isyanları hahrlahr şekilde, imparatorluğun yerine cumhu
riyet kurulması ve Fransa'nın Prusyalılardan kurtarılması çağrılan yapılıyor
du.
Ağustos ortalannda Blanqui takipçisi öfkeli !iderler, bir darbe için şartla
rın olgunlaşmış olduğuna karar verdiler ve Blanqui'yi Brüksel'den Paris'e
dönmesi için davet ettiler. Planlan önce, Villette itfaiyesinin kışlasına saldırıp
itfaiyecilerin cephaneliklerinde bulunan tüfekleri aldıktan sonra ellerinde si
lahlarla sokaklardaki insanlan hükümete karşı kışkırtmakh. Blanquiciler, itfa
iye binası ve kışiası radikal bir işçi sınıfı mahallesinde konuşlandığı için, safça
halkın hemen ayaklanıp yardımianna koşacağını düşündüler. Oradan da

şehrin diğer önemli noktalarını ele geçirecek ve Paris'in merkezine doğru iler
leyeceklerdi. Daha önce yaşadığı başarısızlıklan hahrlayan Blanqui, plana
karşı çıkh ve zamanın böyle bir ayaklanma için henüz erken olduğunu belirt
ti. Ancak takipçiteri onun gibi düşünmüyorrlu ve o da genel karara uymak
zorunda kaldı.

14 Ağustos'ta bir avuç revolver ve hançerden başka silahlan olmayan
darbeciler ve destekçileri kışla saldırısını başlath, ancak itfaiyeciler silahlarını
teslim etmeyi reddetti. Blanqui'nin saldında kan dökülmemesi yönündeki
uyansını dikkate alan Blanquiciler geri çekildi ve Villette Bulvan'nda kork
muş kitlelere hitaben "Yaşasın Cumhuriyet!" ve "Silah başına!" sloganlan
atarak Belleville'e doğru yürümeye başladılar. Söylemeye bile gerek yok,
kimse bu çağrıianna cevap vermedi. "Ayaklanma" baştan aşağı bir fiyaskoy
du ve onu başlatanlar da polis ya da ordu gelmeden önce dağıldı. İki asi ya
kalanarak ölüm cezasına çarphrıldı, fakat birkaç hahrlı Parislinin araya gir
mesi sonucunda cezaları müebbete çevrildi. Villette fiyaskosu, Blanquici dar
beciliğin başarısızlığını açıkça ortaya koydu. Küçük çaplı bu girişimleri için
kitlelerin desteğini toplamayı denememiş olan Blanqui'nin elitist takipçiteri
hüsrana uğramışh. Parisliler tabii ki, kendilerine haber vermeden planlar
yapmış olan bu küçük devrimci grubun kendilerini birdenbire macerao bir
eyleme davet etmesi karşısında hareketsiz kalmayı seçmişti. Fakat bu darbe
aynı zamanda yetkililere Paris'teki tüm devrimci harekete saldırmak için bir
bahane de vermiş oldu ve onlar da bu bahaneyi sonuna kadar kullandılar.
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Devrimci hareketin gerilemesiyle birlikte, ayrıcalıklı sınıflar Bonapartist
imparatordan başka korkacak birinin olmadığını fark etti. Fransız ordusunun
ayakta kalan son parçası olan 107.000 asker 2 Eylül'de Sedan'da Prnsya ordu
suna teslim olunca ve orduya öncülük etmek yerine eşlik eden hasta ve halsiz
imparator da kılıanı Prnsya kralına teslim edince bu sorun da çözülmüş ol
du. Strasbourg ve Metz şehirleri, her şeyi ezip geçen Prusya ordusuna bir sü
re daha direnebildi, fakat sonunda kuşahldılar. Louis Napoleon arhk Bis
marck'ın esiriydi, bu şok Paris'teki meclisi ayağa kaldırdı. Arhk cumhuriye
tin ilanı kaçınılmaz görünüyordu, fakat Orleansçılar ve cumhuriyetçiler bunu
ertelernek için her yolu denedi: Orleansçılar, hala Orleans hanedaruna bağlı
olan monarşist bir gruptu, cumhuriyetçiler de şimdiden radikal değişiklik ta
leplerini seslendirmeye başlamış olan Paris "ayaktakımından" korkuyordu.

4 Temmuz' da, Place de la Concorde' da belli belirsiz vatansever bir vurgu
su olan bir eylem yapılması planlandı. Bir gece önce ise, hala Paris'te örgütlü
olarak varlığını sürdürmeyi başaran Blanquiciler, işçi sınıfı bölgelerini sokak
sokak gezerek işçileri ve Ulusal Muhafızları, ellerinde silahlarıyla ertesi gün
gerçekleşecek halk ayaklanmasına kahlmaya davet ettiler. Bu sefer sokağa çı
kan yalnız işçiler değildi, uzun süredir Louis Napoleon tarafından ihmal
edilmiş ve küçük düşürülmüş olan burjuva ağırlıklı Ulusal Muhafızlar da on
lara kahldı. Dolayısıyla 4 Ağustos'ta, milletvekillerinin hala hükümetin gele
ceği ile ilgili karar vermek için uğraşhğı sırada Palais Bourbon' a, başını
Blanquicilerin çektiği büyük bir kalabalık doluştu; kalabalık hemen cumhuri
yetçi bir rejimin kurulmasını talep etti.
Adeta 1848'in Şubat ayında gerçekleşen Palais Bourbon işgalinin bir tek
ran gibi gelişen olaylar sonrasında Jules Favre, Lamartine'in vaktiyle oynadı
ğı gönülsüz cumhuriyetçi lider rolünü üstlendi. Favre, Lamartine gibi son
dakikada cumhuriyetçi olmuş biri olmasa da, ayaklanma dalgası sürerken
cumhuriyetin ilanından yana değildi, yani işçilerin hükümeti tamamen bir
yana ahp bir toplumsal cumhuriyet ilan etmeleri ihtimalinden çekiniyordu.
Oldukça kaygıtanan Favre, işgalci kalabalığın dikkatini dağıtmak için, birkaç
başka vekilin de yardımıyla, işçileri ve Ulusal Muhafızları cumhuriyeti ilan
etmek üzere tekrar Hôtel de Ville'e yönlendirdi ve sonuçta heyetiyle birlikte
Place de Greve'i yine işçilerle dolmuş bir halde buldu. Hôtel

?e Ville, kendi

hükümetlerini oluşturmaya koyulmuş, pencerelerden içlerinde başka radikal
adayların yanı sıra eski Jakoben Charles Delescluze, Blanqui ve dik başlı
cumhuriyetçi gazeteci Henri Rochefort'un da bulunduğu listeleri halka ilet-
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mekle meşgul Jakobenler ve Blanquicilerle dolmuştu. 1848'de ılımlı bir cum
huriyetçi olan Favre, bu anda da yine Lamartine'in daha önce yaptığı gibi, ka
labalık içerisindeki radikalleri yatıştırmak için, genel seçim yoluyla kalıcı bir
cumhuriyetçi yasama meclisi oluşturulana dek geçici bir Ulusal Güvenlik
Hükümeti kurulmasını ve bu hükümetin halihazırdaki meclisin Paris millet
vekillerinden oluşturulmasını önerdi. Bir Komün oluşturulmasını savunur
gibi görünen bu öneri, böylesi bir hükümetin gerçekte eski rejimden kalma
Orleansçı vekillerle dolacağına dair gelebilecek potansiyel itirazlan basbrmış
oldu. Sonunda, adeta Şubat 1848 paradisini tarnamlarcasına, genç bir cumhu
riyetçi olan Leon Gambetta, Place de Greve'deki kalabalığı kızıl bayrak yerine
üç renkli bayrağı kullanmaya ikna etti. Prusyalıların yaşattığı ulusal askeri
aşağılanmanın hemen ertesinde bu amacına ulaşmakta hiç zorlanmadı.
Gambetta'nın sembolik zaferi, 1848'in Şubat Devrimi'nden sonra ortaya
çıkan Geçici Hükümet'ten siyaseten pek farkı olmayan Ulusal Güvenlik Hü
kümeti'nin kurulmasıyla siyasi gerçeklik kazandı. Corps Legislatif'ten kalan
eski monarşist ve cumhuriyetçi bakiyeyle (ki pek çok milletvekili kendi böl
gelerinin güvenliği adına Paris'i terk etmişti) yakın işbirliği yapan bu yeni
hükümet, derhal olası başka devrimci değişimleri engellemek üzere harekete
geçti. Hükümetin başına kab bir Breton olan General Jules Trochu getirilmiş
ti; general hem inançlı bir Katalik hem de sıkı bir Meşru Veliaht siyaseti taraf
tanydı. Yalnızca siyasi inançları bile Paris işçi sınıfının kendisini kabullenme
sini engellerdi, fakat -savaştan önce bile- orduyu hazırlıksız olmakla suçlama
öngörüsüne sahip olduğu için Paris'in askeri valiliği görevine atanmış ve bu
görevde sergilediği ılımlı tavrıyla kalabalıkların sevgisini kazanmıştı.
Ancak hükümetin gerçek liderleri Favre ve Gambetta'ydı. Başkan yar
dımcısı ve dışişleri bakanı olan Favres, Prusyalılarla bir ateşkes için görüşme
lere başladı; bunu da sırf Fransa'da normal duruma dönülmesini sağlamak
için yapıyordu. Militan cumhuriyetçi tavrı sebebiyle halk tarafından sevilen
Gambetta'ya da aynı derecede stratejik öneme sahip içişleri bakanlığı maka
mı verilmişti. Burada hem taşradaki hem Paris'teki idari mevkilere cumhuri
yetçi eğilime sahip adamları atayarak Fransa'yı adeta "curnhuriyetleştirdi".
Corps Legislatif'teki önemli muhalefet liderlerinden birisi olan Emest Picard
maliye bakanı, General LeFlo Savunma Bakanı, artık yaşlanrnakta olan ve
1848'de Posta İdaresi'ni yönetmiş olan oyun yazarı Etienne Arago da Paris
belediye başkanı oldu. Yine 1848'i hatırlatan bir şekilde, Garnier-Pages de
hükümete girmenin bir yolunu buldu. Halkın daha az tanıdığı isimlerden bi-
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risi, muhtemelen işçilerle iyi ilişkisine ve yeteneklerine güvenen bir sanayici
olan Pierre Oorian'dı ve kendisi, büyük oranda Paris'in tahkim edilmesi işine
odaklanan Çalışma Bakanlığı'nın başına getirildi. Emniyet Müdürü de, bun
ca güvenilmez saf ve kinik arasında oldukça onurlu bir insan olduğunu son
radan kanıtlayan Edmund Adam oldu.
Favre ve Gambetta, sola yönelik bir taviz olarak Rochefort'a hükümette
bir arpalık verdiler. İkinci imparatorluk sırasında önemli bir muhalif gazeteci
olan Rochefort, gazetesi La Marsellais'i Blanquici ve Jakoben yazariara açmış,
hatta Bonaparte dönemindeki muhalif çalışqıalarından dolayı hapse ahlmış
ve isyancı kalabalık tarafından hapisten yeni çıkarılmışh. Fakat Louis
Philippe döneminden kalma ahlaksız karşı-devrimci Adolphe Thiers'e bile
görev verilmesi, geçici hükümet hakkında ciltler dolusu yazıdan daha fazla
fikir verici niteliktedir. Ancak karşı-devrimin mimarı olan bu kötü şöhretli
korkak, şahsına yönelik potansiyel bir tehlike gördüğü anda hesapçı bir şe
kilde herhangi bir görev üstlenmeyi reddetmiş ve siyasi emekliliğine geri
döndüğünü beyan etmiştir.
Sosyalistleri, Jakobenleri ve Blanquicileri daha da hayal kırıklığına uğra
tan gelişme, 1848 Şubat Devrimi'nin tam bir tekrannın gerçekleşmekte oldu
ğunun anlaşılması oldu. Yine ılımlılar, aptalca manipülasyonlar, hile ve ikna
çabaları sonucunda iktidarı halkın elinden aldılar. Yaşlı Jakoben yazar De
lescluze o akşam bir arkadaşına şöyle diyordu: "Mahvolduk."3
Aslında Samuel Bemstein'ın da belirttiği üzere, "Dekor hariç, bu hükümet
1860'lardaki Liberal imparatorluk'tan herhangi bir keskin sapma içermiyor
du". Hatta meclis üyelerinin birkaçı 1848'de İkinci Cumhuriyet'in yok edil
mesine doğrudan katkıda bulunmuştu. "Örneğin Favre, Haziran isyanalan
nın yargılanmaksızın sınırdışı edilmelerini emretmişti, Garnier-Pages da kırk
beş santimlik verginin mucidiydi."4 Marx, Ulusal Güvenlik Hükümeti'nin, ne
monarşiyi kaldırdığını ne de kayda değer toplumsal önlemler aldığını, yal
nızca Louis Bonaparte'ın boşalan tahhna cumhuriyetçilik kılığı alhnda yerleş
tiğini yazarken, önemli bir noktaya değiniyordu.

3 Akt. Stewart Edwards, The Paris Commune: 1871 (New York Quadrangle Books, 1971),
s. 54.
4 Samuel Bemstein, Auguste Blaııqui and the Art of Insurrection (Londra: Lawrence & Wis
hart, 1971), s. 320.
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Kuşatma Altındaki Paris
Fransa'nın yaşadığı askeri yenilgi, tahmin edilemeyecek ölçüde total bir etki
yarattı. İmparator'un eylül ayında kılıcını bırakıp teslim olmasının ardından
Prusya ordulan hızla, böyle bir durum için tamamen hazırlıksız olan Paris'e
doğru harekete geçti. Paris'te ordudan geriye yalnızca 60.000 asker kalmışh;
100.000 kadar da iyi eğitilmemiş yedek asker veya "taşralı" Seyyar Muhafız,
az sayıda polis, itfaiye eri ve denizci vardı. Şehir doğrudan teslim olmadığı
takdirde bir Prusya kuşatması kaçınılmazdı.
Ancak Prusya topçu birliklerinin Paris'e yaklaşhğı sırada bile, başkent
halkının asıl önemli gördüğü olayın, askeri yenilgi tehlikesinden ziyade, im
paratorluk rejiminin çöküşünün ardından ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler
olduğu anlaşılıyor. inatçı bir beklenti havası şehri kaplamışh. Yeni bir cum
huriyet, bu kez kan dökülmeden kurulmuştu ve şehirde bir kardeşlik havası
hüküm sürüyordu. Vatanseverlik ve savaş dönemine özgü bir şovenizmin de
Parislileri etkilediği kesindir; Blanqui bile bu dalgaya kapılmış ve La Patrie en

Danger isminde bir gazete çıkararak, toplumsal çahşma pahasına bile olsa,
tüm Fransızların birleşmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Ama genelde Pa
rislilerin, Louis Napoleon'un düşüşünü hem Prusyalıları askeri hedeflerine
ulaşhkları yönünde düşünmeye sevkedecek hem de kendi arzularını gerçek
leştirmeye yarayacak bir gelişme olarak değerlendirdikleri görülüyor.
Aslında durum hiç de böyle değildi. Prusyalılar Fransa'yı iyice zor duru
ma düşürmek ve Fransa'nın epeyce toprağını ele geçirmek peşindeydi. Haf
talar geçtikçe bu gerçek Parisliler tarafından da anlaşıldı ve kuşatma tehlike
sinin farkına vanlmasıyla Ulusal Muhafıziann sayısı yalnızca Paris'te
20.000'den 350.000'e çıkarıldı. Bir kez daha, 1848'de olduğu gibi, Muhafızlar
fiziksel yeterliliğe sahip tüm erkeklerin kahlımına açıldı. Büyük işçi kitleleri
bu güçlere kahldı, günde bir buçuk frank alıyor ve geleneğin gerektirdiği şe
kilde kendi subaylarını seçebiliyorlardı. Paris de oldukça iyi tahkim edilmişti;
şehri çevreleyen on metre yüksekliğinde bir sur, onun önünde devam eden
hendekler ve stratejik aralıklarla yerleştirilmiş ve her biri şehri çevreleyen
alanın çoğunu menziline alan elli ila yetmiş kadar ağır silaha sahip istihkam
kulesi vardı. Çoğu halkın, işçilerin ve orta sınıfın verdiği paratarla alınan çe
şitli türlerde 3000 top, şehrin savunması için aynlrnışh.
Trochu, şehrin kuşatma için olabildiğince hazırlanmasını sağladı. Şehir
surlannın iç tarafında binlerce koyun, ekili olmayan alanlarda otluyordu. Her
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yerde sığırlar dolaşıyordu. Çiftçiler, hem Parisiilere besin kaynağı sağlamak
hem de Prusyalıların Paris çevresindeki yiyecek kaynaklarını yok ehnek üze
re sebzelerini ve kürnes hayvanlarını da alıp şehre geldi. Tuileries bir topçu
tabyasına, pek çok fabrika top dökümhanesine dönüştürüldü; Louvre, için
deki sanat eserleri çıkarıldıktan sonra cephanelik haline getirildi. Bu hazırlık
lar sonucunda Paris'in bir kuşahnaya neredeyse sonsuza dek dayanahileceği
görüntüsü ortaya çıkh ve bu da şehrin yabancı turistler ve taşralılar tarahn
dan doldurulrnasına sebep oldu. Dolayısıyla, yaklaşmakta olan kuşahna bir
zorluk beklentisinden ziyade bir şenlik havası yarath.
Sonunda, 20 Eylül'de, Prnsya orduları başkentin etrafını tamamen sardı
ve kuşahnanın çok kısa süre içerisinde başlayacağı anlaşıldı. Fakat birkaç kısa
çalışmanın ve topçu ateşinin dışında, başlangıçta iki ordu arasında kayda de
ğer bir temas yaşanmadı. Hatta belki de Fransızlar erken davransalar, hala
şehrin etrahnda konuşlanrnakla meşgul olan Prusyalıları iyi planlanmış ve
kararlı bir saldırıyla yenebilirdi, ancak durum böyle olmadı. Hükümette bir
kuşahlrnış olma duygusu hakirndi, Prusyalılara saldırmak bir yana, hükümet
onlarla yapılacak bir ateşkese çoktan razıydı. Ulusal Güvenlik Hükümeti
şimdiden işgalcilerin topçuları ve piyadelerine değil, onları püskürhnesi bek
lenen kendi silahlı insanianna -özellikle işçilere- korku salmaya başlarnışh.
Davranışlarıyla Prusyalılara direnmek gibi bir niyetleri olmadığı izlerumi
veren Paris burjuvazisi, bir yandan da "bir karış" Fransız toprağının bile
düşman eline geçmesine karşı olduklarını mübalağalı bir üslupla dillendiri
yordu. Genel olarak, başka bir silahlı gücün -muhtemelen taşradan- eninde
sonunda başkentin yardımına geleceği varsayılıyordu. Bu tür bir kuvvet top
lamak üzere, hükümetin bir parçası Tours Heyeti adıyla Paris'in dışında, To
urs' da bir araya gelmişti. Aynı zamanda yabana bir gücün, örneğin İngilte
re'nin, Paris'in yardımına koşacağı ve Avrupa'nın en muhteşem şehrini kur
taracağına dair ümitler de rnevcuttu. Favre ve Thiers, Prusyalılardan da teh
likeli bir "kızıl isyan" tehlikesini, yani işçi sınıhnın devrimci unsurlarını
uyandırmak pahasına, İngilizlerden destek almak için yalvarrna noktasına
geldiler. Ancak Prusyalılar, Fransızlar karşısında kazandıkları zaferle Avru
pa'yı yeterince korkutrnuştular; böyle bir şey düşünüldüyse bile, Paris'e yö
nelik

herhangi

bir

uluslararası

yardım

çabası

imkansız

gözüküyor

du.Hükürnetin edilginliğinin ve yenilgiyi kabullenmiş ruh halinin aksine, iş
çiler - ya da en azından onların toplumsal anlarnda en bilinçli !iderleri- baş
kenti Prusyalılara teslim ehnernek konusunda kararlıydılar. Fransız devrim-
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lerinin sonuncusunun ürünü olan yeni cumhuriyeti gerektiği takdirde sonu
na kadar savunmak konusunda istekliydiler. Son derece edilgen bir tutum iz
leyen hükümeti, anlaşılır bir şüphecilikle hain olarak görüyor ve 1 793'te Ja
kobenlerin yaphğı gibi Paris'te bir

levee en masse,

yani genel bir silahlaruna ve

mobilizasyon talep ediyorlardı. Bu talep 5 Eylül' de, yeni hükümetin kurulu
şundan bir gün sonra, bir heyetin Hôtel de Ville' de Gambetta ile görüşmesi
sırasında şiddetli bir şekilde dile getirildi. IWMA'nın Paris Konseyi üyeleri,
Sendika Federasyonu (gevşek bir

clıambres syndicales

grubu) ve çeşitli sosya

listlerden oluşan bu heyet, yalnızca askeri duruma dair taleplerle ortaya çık
madı. Belediye seçimlerinin (1792-92 Komünü'nü hahrlatan bir şekilde) he
men yapılmasını ve daha da rahatsız edici olmak üzere, Ulusal Muhafıziarın
yerine polisin getirilmesini, eksiksiz bir basın ve konuşma özgürlüğü ve ayrı
ca tüm hakimierin seçimle göreve gelmesini istiyorlardı.
Gambetta, heyeti nazikçe karşıladı ancak iş taleplere karşılık vermeye ge
lince

oldukça

kaçarnaklı

davrandı.

Bir sonraki gün,

Enternasyonal

-

sendikalarla birlikte- 400 ila 500 kişinin kahldığı bir toplanh düzenledi. Bu
toplanhda Parisliler, yirmi

arrondissement'ın

her birinde sa vunma ve ihtiyat

komiteleri (Büyük Devrim sırasındaki komiteleri hahrlatan biçimde) kurma
ya davet ediliyordu. Bu komiteler, her bir yerel ihtiyat komitesinden seçilmiş
dörder temsilcinin oluşturduğu Ulusal Güvenlik için Yirmi İlçe Komitesi ta
rafından koordine edilecekti. Komiteler takip eden günlerde kuruldu, Mer
kezi Komite'nin başına da Eugene Varlin geçti. Merkezi Komite, Enternasyo
nal' e ve Sendika Federasyonu'na ev sahipliği yapan ve zamanla Paris'teki
pek çok devrimci etkinliğin merkezi haline gelen binada, Rue de la Corede
rie' deki bir salonda toplanıyordu. Merkezi Komite, sendikalann da desteğiyle
"Corderie"yi (o zaman böyle anılıyordu) Ulusal Güvenlik Hükümeti'ne karşı
ikili bir güç haline getirecekti.
Komite ve destekçileri radikal bir programa da sahipti. 15 Eylül' de Ulusal
Güvenlik için Yirmi İlçe Merkez Komitesi'nin 15 üyesinin yazdığı ve tüm ta
leplerini içeren bir bildiri Paris'in tüm duvarlarında kendine yer buldu.5 5 Ey
lül' de belirtilen taleplere ek olarak, burada şehirdeki tüm hayati emtianın ek
siksiz bir envanterinin çıkarılması ve bunların halka ihtiyaca göre dağıhiması

5 "First Proclamation of the Central Commitlee of the Twenty Arrondissements" (15 Ey
lül 1870), Tlıe Communards of Paris, 1871 içinde, ed. Stewart Edwards, Documents of Revolu
tion dizisi (Ithaca, N.Y.: Comeli University Press, 1973), s. 44-6.
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talepleri yer alıyordu. Hatta tüm vatandaşlarm silahlandırılması (ve cepha
neyle desteklenmesi), polisin halk denetimine verilmesi, herkese konut sağ
lanması ve şehirdeki boş konutlarm "çeşitli savunma hizmetleri" için "kamu
laştınlması" talep ediliyordu. Büyük Devrim'in dilini aynen ve açıkça kul
lanmasa da, bildiri 1793'ün Görevli Temsilciler sistemine benzer şekilde vila
yetlere "ulusal heyetler" gönderilmesini talep ediyordu.

1793-94 terörünün -bu kez mülkiyet ve sömürüye açıkça karşı çıkan bir
"kızıl hayalet" olarak- geri dönmesinden korkan hükümet, Prusyalıları daha
az tehlikeli görüyordu ve bu yüzden ateşkes için arayışlarını arttırdı. Favre,
dışişleri bakanı sıfatıyla Ulusal Güvenlik Hükümeti'nin kuruluşundan kısa
süre sonra zaten ateşkes talebinde bulunmuştu. 18 Eylül günü gizlice Bis
marck'la buluştu ve Prusyalılarm taleplerinin son derece ağır olması yüzün
den ümitsizlik içerisinde Paris' e döndü. Prnsya Fransa'nın hem Alsace'ı ve de
Lorraine'in ve Metz'in bir kısmını teslim etmesini hem de yüklü bir savaş
tazminatı ödemesini istiyordu. Favre, hükümetin Strasbourg' dan vazgeçme
ınesi ve Prusyalılara Paris şehir surlannın hemen dışındaki güçlü bir kale
olan Mont-Valı�rien'i işgal izni vermemesi halinde dışandan herhangi bir şey
tedarik ederneyeceği yönünde uyanlmıştı. Bu şartların duyulması, başkentte
geniş çaplı protestolara neden oldu ve 20 Eylül' de Yirmi İlçe Merkez Komite
si, Hôtel de Ville'e işgalcilerle yapılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasına
karşı olduğunu bildiren bir heyet gönderdi. Her zaman zorlukların üstesin
den gelmeyi başarabilen Thiers bile Prusyalılan Fransızların onurunu koru
yacak bir barış anlaşmasına ikna etmeyi başaramadı, Favres'ın karşılaştığı so
runların ayrusıyla karşılaştı.

1870 güzünde Paris halkı, oldukça yalnız bırakılınasına rağmen, Prusyalı
lara karşı sıkı bir direniş gösterdi. Gambetta, Fransa'nın diğer bölgelerinden
Paris'in savunması için destek toplamak ümidiyle 7 Ekim günü bir sıcak hava
balonuna binerek (ancak bu yolla Prnsya hatlarını aşabiliyordu) Tours'a doğ
ru, oradaki hükümet heyetine başkanlık etmek üzere yola çıktı. Kendisinden
yaşlı olan Cremieux' den savaş bakanlığı makamını devralara k heyetin uyu
şuk üyelerini her zamanki coşku ve enerjisi ile sarsarak, taşrada bir Loire Or
dusu oluşturmaya çalıştı. Ancak bu gücün savaş meydanında etkili olduğu
nu kanıtlamasına dek, Paris askeri ve siyasi olarak tecrit altında kaldı. Hatta
pek çok Parisliye göre şehir kendi başına bağımsız bir belediye olarak bırakı
lacakmış gibi görünüyordu.
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Ancak böylesi bir bağımsız belediye ne tür bir siyasi yapıda olabilirdi?
Prusyalılara teslim olan ve içeride de bir karşı-devrim siyaseti izleyen bu
farklı kökenierden gelen grup tarafından

mı yönetilecekti gene? Yoksa Büyük

Devrim'den sonra ilk kez sahneye çıkacak olan bir Komün ve onun seçilmiş
temsilcilerden oluşan belediye konseyi mi ortaya çıkacakh? Ya da 1 793'te ya
şanan ve zaman zaman eski Komün'ü destekleyip zaman zaman ona karşı
çıkan bölgesel demokrasi örneğinde olduğu gibi, daha radikal bir doğrudan
demokrasi yöntemi mi izlenecekti?
Yirmi İlçe Merkez Komitesi, böylece müstakbel Komün'ün nasıl olacağına
dair ateşli tarhşmalann merkezi haline geldi. Komitenin en militan ve sosya
lizme yakın üyelerinden Gustave Lefrançais, pek çok Blanquicinin de deste
ğiyle, Komün'ün 1 793'teki gibi doğrudan demokrasi esasına dayalı olması
gerektiğini belirtti. On sekizinci
21 Eylül tarihli Le

Comba t'ta

arrondissement

savunma ve ihtiyat komitesi,

"quartier'lerin demokratik cumhuriyetin temel

taşları" olduğunu beyan ederek kitle demokrasisine ve eski bölgeler sistemi
ne yönelik talebini dillendirmiş oldu.6 Ancak sonuçta, komitedeki ıhmhlar bu
önecilerin önünü kesmeyi başardı. 5 Ekim' de Le

Comba t ta
'

yayımlanan nihai

kararda sadece vatandaşların yerel meclislerini kullanarak şehir çapında bir
Belediye Konseyi'ne üye seçmeleri çağnsı yapılıyordu: "toplu görüşmeleri
nizde,

arrondissement komitelerinizde,

Ulusal Muhafızlar birliklerinizde, arhk

sizleri Hôtel de V ille' de temsil etmeye layık gördüğünüz insanlan seçmelisi
niz."7 Bu öneri Enternasyonal, Sendikalar Federasyonu ve Ulusal Muhafızlar
Merkez Komitesi tarafından çok sıcak karşılanmadı, ancak bölgesel meclisler
fikri etrafında yapılandınlmış bir Komün fikri yavaş yavaş kayboldu.
Fakat Ekim ayı, birbirini izleyen gösteriler ve fırhnalı olaylarla geçti. 5
Ekim' de Gustave Flourens adında genç bir Ulusal Muhafız subayı (kendisi
daha önce "zincirlerinden kurtulmuş insanlarm kendi kendilerini yönettiği"
ideal bir topluma dair bir metin kaleme almışh8), Muhafız birliklerini Hôtel
de Ville' e yürüttü ve orada

levee en masse, belediye seçimleri

ve kuşatma al

hndaki kentte erzakın adilee dağıhiması ve bu olaylara hiçbir katkısı olmayan

6 Le Combat (21 Eylül 1870), akt. Edwards,

Paris Commune, s. 73.

7 "Appeal to the Paris Population by the Central Comrnittee of the Twenty Arrondisse

ments to Hold Elections," Le Combat (5 Ekim 1870), Communards of Paris içinde, ed. Edwards,
s. 47.
8

Akt. Edwards, Paris Commune, s. 72.
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hükümetin, sürece nezaketle eşlik etmekten öteye gitmemesi çağrılarını yine
ledi. Bu macerayı üç gün sonra (8 Ekim'de) Yirmi İlçe Merkez Komitesi'nin
belediye seçimlerinin yapılması talebiyle düzenlediği eylem izledi. Çok az
Parisli bu davete icabet etti ve katılım utanç verici derecede az oldu. Hükü
met, bu başarısızlıktan cesaret alarak fırsatı değerlendirdi ve gösterileri ya
saklayıp belediye seçimlerini de kuşatma bitene kadar erteledi. Ancak Stuart
Edwards'ın belirttiği gibi, savunma ve ihtiyat komiteleri "hükümete şehrin
savunması konusunda 'yardımcı' olmak" ve savaşı sürdürmekte "yeterince
girişken olmadığı" için resmi idareyi görevden almaya uğraşmak arasında
gidip geliyordu.9 Bu anda, bu küçük sürtüşmelerin hükümet ve onun radikal
muhalifleri arasında büyük bir çatışmaya dönüşmesi an meselesiydi.
Bu çatışmanın temeli, kısmen de olsa, Metz'in Prusyalılara teslim olmasıy
la atıldı. Mareşal Bazaine, emrindeki 1 00.000 civarındaki askerle birlikte şeh
rin dışında bekliyor ve kuşatmayı sürdüren Prusyalıların karşısına çıkmıyor
du. Bonapartist bir asker olan Mareşal, cumhuriyetten nefret ediyordu ve Lo
uis Napoleon Sedan'da teslim olduğunda bile Prusyalılarla çatışmak için pek
çaba göstermemişti. Sonunda, 27 Ekim' de, yani yetmiş gün sonra, kuşatmacı
lara teslim oldu. Böylece tüm Prusya ordusunun Paris işgaline ve taşrada bü
yümekte olan direnişi bastırmaya odaklanmasını sağladı. Fransız siyasi yel
pazesinin her renginden -sadece soldan değil, örneğin Bazaine'i açıkça hain
ilan eden Gambetta' dan da- "ihanet" sesleri yükseldi.
Zaten kanşık olan vaziyeti daha da kötüye götüren şey, hükümetin Ekim
ayı sonunda Metz'in teslim oluşunun yanında, Thiers'in Bismarck'la bir kez
daha ateşkes müzakeresi yürütrnek için yurtdışına gideceğini duyurması ol
du. Bu haber, ticaretin normale dönmesini arzulayan burjuvazi tarafından
sevinçle karşılansa da, şehirde bomba etkisi yarattı. Paris'in de Metz gibi
düşme ihtimali, Fransa'yı savunmaya hazırlıklı yegane grup gibi görünen öf
keli işçi sınıfı ve alt-orta sınıf açısından kabul edilemez nitelikteydi.
En sonunda, 31 Ekim günü öğle vakti, pek çoğu Ulusal Muhafız olan
1 50.000 kadar Parisli, boşalan yağmur altında Place de Greve' de bir araya ge

lerek öfkeyle askeri çekilmeyi kınadı ve "Ateşkese hayır!" ve " Yaşasın Ko
mün!" sloganlan attı. Eylem kendiliğinden gelişmişti ve o kadar kalabalıktı ki

arrondissement'lann başkanlan aceleyle Hôtel de Ville'e giderek, büyük ihti
malle durumu sakinleştirmek ve kitlelere Komün'ün gerçekleşebileceği ümi9

A.g.e., s. 71.
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dini vermek için hükümetin belediye seçimlerinin yapılacağını ilan etmesini
istedi. Bu dev kalabalığın Hôtel de Ville'i işgal etmesinden korkan hükümet
ise, başkentin burjuva kesimlerinde savaş çanlarını çalarak Ulusal Muhafızıa
rın güvenilir veya "iyi" birliklerinin yardımına koşmasını umdu. Ancak bu
"iyi" birlikler bile davete icabet edemedi. Hatta arhk Paris'te herkes, tüm
Ulusal Savunma Hükümeti'nin değilse bile, Hôtel de V ille' deki Trochu ekibi
nin ihanetinden bıkmış gibi görünüyordu.
Öfke içerisindeki Gustave Flourens, kendi hesabına, gösterinin Komün'ü
kurmak için bir fırsat ortaya çıkardığını düşündü. Daha ihtiyatlı meslektaşla
rının itirazlarına rağmen, kendi komutasındaki Belleville birliklerini -bu bir
likler içerisinde Flourens'in kendi aldığı

chassepot

tüfeklerini taşıyan keskin

nişancılar da yer alıyordu-Hôtel de V ille' e doğru harekete geçirdi. Amacı,
açıkça, mevcut hükümeti devirmek ve onun yerine, başkalannın yanı sıra De
lescluze'u, Blanqui'yi,

radikal cumhuriyetçi Felix Pyat'ı,

sosyalist Jean

Baptiste Millere'i ve garip bir biçimde (sonradan bu durumdan haberdar ol
duğunda nezaketle görevi reddeden) Victor Hugo'yu da içeren devrimci bir
Komün kurmakh.
Bu sırada, akşamüstü -sonradan yanlış olduğu anlaşılan- bir dedikodu
yayıldı. Buna göre Belediye Başkanı Arago belediye seçimlerini yapmayı ka
bul etmişti ve hükümet başkanı olan Trochu'nun yerine de kendisinden daha
çok sevilen Çalışma Bakanı Pierre Oorian getirilecekti. Belediye seçimleri ta
vizini yeterli bir zafer olarak gören kalabalık dağılmaya başladı, durum tek
rar kontrol alhna alınmış gibi görünüyordu. Birdenbire Flourens, keskin ni
şancılanyla birlikte Hôtel de Ville' de hükümetin toplanh yapmakta olduğu
odayı bastı, etrafında üyelerin toplanh yapmakta olduğu kumaş örtülü ma
sanın üzerine sıçrayarak, mahmuzları masa örtüsünü parçalarken, masanın
üzerinde bir ileri bir geri yürümeye başladı. Kesin bir şekilde bir Komün'ün
oluşturulmasını talep etti (bu korniteye kendi verdiği ad, ürkütücü bir şekilde
Kamu Güvenliği Komünü'ydü) ve bakanlara kendi komite üyelerinin isimle
rinin yer aldığı listeyi uzath. Bu insanların gözünde Blanqui ve Delescluze ile
Robespierre ve Saint-Just arasında bir fark yoktu.
Blanqui, yeni bir Komün için seçildiğini öğrenerek saat alh buçukta gö
nülsüzce Hôtel de Ville' e geldi. Gönülsüz de olsa her zamanki kararlılığıyla
hemen çeşitli karamameler hazırlamaya başladı. Erzak teminine ve Prnsyalı
ların kargaşadan faydalanarak şehre girmesini engellemek üzere şehrin kapı
larının kapahimasma dair kararları kalerne aldı. Diğer üyeler -Delescluze,
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Millere, Pyat ve diğerleri- geldiğinde bir "kızıl cumhuriyet" kurulmuş,
Blanqui ve Delescluze da başına geçmiş gibi görünüyordu.
Hükümeti savunmak arzusunda bir şahsın masaya atiarnası sonucunda
Flourens'in üzerinde yürümekte olduğu masa devrilmişti. Bu olayı takip
eden meydan kavgası sırasında Trochu ve diğer bakanlar odadan kaçarak, te
laş içerisindeki hükümet yanlılarının toplanmakta olduğu Louvre'a varmışlar
ve Hôtel de Ville'i geri alma planlan yapmaya başlamışlardı. Bu sırada, bele
diye binasının "kızıllar" taralından işgal edildiği haberi, orta sınıfın desteğini
hükümet taralına çekti. Akşamın erken saatlerinde "iyi" Ulusal Muhafız bir
likleri Hôtel de Ville önünde birikıneye başladı ve müzakere için dışarı çıkan
Delescluze'dan binanın boşalhlmasını talep ettiler. Delescluze içeri girip, is
yancı arkadaşlannı öneriden haberdar ederek onları talebe uymaya davet etti.
Tam bu sırada, oraya hükümet taralından getirilmiş olan Seyyar Muhafızlar,
yakındaki kışialardan birinden buraya açılan ve az bilinen bir yer al h tünelini
kullanarak binaya sızdılar. Flourens'in ilan ehneyi planladığı Komün arhk
ümitsiz durumdaydı, dışanda Ulusal Muhafızlar, içeride Seyyar Muhafızlar
tarafından kuşahlmışh.
Hükümetin belediye seçimlerinin hemen bir sonraki gün yapılacağını ve
kafası karışmış isyanolara karşı herhangi bir müeyyide uygulanmayacağını
açıklamasıyla barış sağlandı. Bu anlaşma, Jules Ferry ve Emniyet Müdürü
Adam tarafından onaylandı. Sonunda, 1 Kasım günü sabah saat üçte iki tara
lın liderleri belediye binasının kapısından dostça ve kol kola çıkhlar; Blanqui
ile (Ulusal Muhafızlar komutanı) General Tamasier, Delescluze ile Oorian kol
kolaydı ve diğer her bir isyancı askeri bir lider veya hükümet görevlisi ile yan
yana yürüyerek binadan çıkh. Neredeyse tamamen boş olan Place de Gre
ve' de bu liderlerin ellerini kibarca sıkan isyancılar, akıllıca davranarak Belle
ville' e doğru hızla yola koyuldular. Hükümet anlaşmayı bozarsa ancak bu
rada güvende olabilirlerdi.

Gericilik K1ş1
Söylemeye gerek bile yok, yapılmasının üzerinden yirmi dört saat bile geç
meden hükümet anlaşmayı bozdu. Emniyet Müdürü Adam daha uykusun
dan uyanmadan, isyanolara karşı acımasız bir operasyon başlahlmışh. Diğer
lerinin yanı sıra Blanqui, Delescluze, Pyat, Flourens ve Milliere'in derhal tu
tuklanması emri çıkarılmışh. (Blanqui, kendisinden yetki olarak hemen sonra
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gelen Gustave Tridon ve Blanquicilerin 1880'lerde liderleri olacak Edouard
Vaillant, aylarca ele geçrnemeyi başardılar).
Emniyet Müdürü Adam, anlaşmanın ihlal edilmesi üzerine kızgın bir şe
kilde görevinden istifa etti. Yerine kendisinden çok daha az saygın birisi, va
kit yitirmeksizin isyancı liderlerin peşine düşecek olan Cresson getirildi. Bek
lenilebileceği üzere Rochefort da istifa etti, General Tamasier ise Ulusal Mu
hafızlar komutanlığı görevinden ayrıldı. Onun yerine de, ilk işi on alh radikal
Muhafız subayını görevden almak olan gerici General Clement Thomas geti
rildi. Hükümet, 3 Kasım' da belediye seçimleri konusundaki sözünü de tut
madı ve sadece güvenoyu yapılmasına karar verdi. Bu Bonaparte zamanını
andıran oylamada 560.000 güvenoyuna karşılık 63.000 güvensizlik oyu çıkh.
Ertesi gün de sadece arrondissement başkanları için bir seçim düzenlendi, hü
kümet bunlardan başka adım atmayı reddetti.
Hôtel de Ville' deki 31 Ekim isyanının başarısızlığı sonrasında Yirmi İlçe
Merkez Komitesi'nin etkisi hızla azaldı, savunma ve ihtiyat komitelerinin
üyeleri kendi cumhuriyetçi, Jakoben veya Blanquici kulüplerine dağıldı ve
böylece kulüplerde bir canlanma yaşandı. Club des Montagnards, Club de la
Patrie en Danger (ikisi de Blanquici) ve Club de la Commune Oakoben) gibi
kulüpler, etrafiarında oluşup gelişmiş arrondissement komitelerinin ve halk
meclislerinin yerini aldı. Parisli militanlar bir anlamda daha politik ve dev
rimci hale geliyordu, ancak bu dönüşüm 1871'in başlarına dek gözle görülür
olmayacakh.
Bu sırada, Paris savunmasının komutanı olan Trochu'nun üzerine binmiş
olan yük, yani şehri aç bırakarak teslim olmasını sabırla beklemekte olan
Prusyalılara saldırılması beklentisi giderek arttı. Bu baskı, kısmen Gambet
ta'rıın taşrada bir ordu toplama çabası gibi, yeni yeni meyve vermeye başla
mış çalışmalar tarafından tetiklenmişti. 9 Kasım' da Gambetta emrindeki bir
likler, Bavyera güçleri karşısında savaşın ilk Fransız zaferine imza atarak Or
leans şehrini geri aldı. Hatta, süvariler çekilmekte olan Prusya ordusu üze
rindeki avantajını iyi kullanabilse belki hepsini geri gönderebilirlerdi.
Gambetta'rıın başarı haberleri her ne kadar Paris'te memnuniyetle karşı
lansa da, Trochu'nun askeri saldırı planlarını suya düşürdü. General epeyce
donanımlı ve büyük bir orduyu başkentin kuzeybabsına yerleştirmişti ve -bu
bölgede zayıf olan- Prusya hathnı yararak düşmanı Manş limaniarına dek
sürmeyi planlıyordu. Ancak o sırada güneyde Orlearıs'ı ele geçirmiş olan
Gambetta, Trochu'nun ordusunun da Loire Ordusu'na kahlmasını istiyordu.
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Bu da Trochu'nun tüm askerlerini ve cephanesini Prusyalılann oldukça kala
balık ve güçlü olduğu güneybahya gönderrnesi gerektiği anlamına geliyordu.
Arhk Prusyalılan gafil avlarnak da mümkün değildi, açık şehir içinden bü
yük bir Fransız ordusunun geçişi, kuşatma alhndaki başkentin dışındaki
yüksek bölgelerden kolayca görülürdü.
Garnbetta'run çağnsına uyarak, askerlerini, hala bazı şüpheler taşımakla
birlikte, güneybahya yönlendiren Trochu, güneydeki Prnsya birliklerine karşı
"büyük bir hücurn" başlattı. Sonuç felaketti. Fransız askerlerinin yadsınmaz
cesaretine rağmen, her şey onlann aleyhinde gelişti. Mame nehrini taşma se
viyesine getiren hava (nehri Prnsya ateşi alhnda geçmek zorunda kalmışlar
dı), komuta koordinasyonundaki eksiklik, lojistik yetersizlikler ve yüksek
rnevzilerin Prusyalılann elinde olması gibi faktörler bir araya gelince büyük
bir hezimetin yaşanılması kaçınılmaz oldu. Savaş oldukça karılı geçti, adeta
Fransızlarm Birinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpla nnın bir habercisi gibiydi, üç
gün süren savaşta 12.000 civannda asker ve subay öldü. Sonuç Fransa açısın
dan son derece korkunçhı; kuşatma sürüyordu, utanca utanç ekiereesine Or
leans karşı saldınya geçen Prusyalılar tarafından geri alındı ve Garnbetta'nın
bu gelişmeler karşısında hükümetini Tours'dan daha da güneye, Bor
deaux'ya taşıması gerekti.
Kış ayla nnın gelişi açlık, hastalık ve soğuğu da beraberinde getirdi. Var
lıklı Parisliler hala kaliteli gıda imkanına sahip olsalar da, at eti yemeye çok
tan alışrnış olan yoksullar kedi, köpek, hatta sıçan yerneye başladılar. Fiyatlar,
özellikle ihtiyaç maddelerinin fiyatlan o kadar yüksekti ki Blanqui'nin gaze
tesi La

Patrie en Danger,

okuyuculannın kısıtlı imkaniarı nedeniyle kapandı.

Pek az erişkirıin doğrudan açlık sebebiyle ölmesine karşın, içerisinde çocuk
bedenler bulunan küçük tabutlar, Pere Lachaise mezarlığının önünde kuy
ruklar oluşturuyordu.
Askeri hezirnetler Ulusal Güvenlik Hükümeti ile halkı açık bir çahşrna
içine soktu. Hükümet, hala Prusyalılara karşı savaşmaya hazır pek çok Paris
linin aksine derhal ateşkes istiyordu. Trochu, 21 Aralık'ta kamuoyunun bas
kısıyla, buz gibi bir havada, kuzeydoğu yönünde ikinci bir "hücum" başlattı.
Bu saldırı da hezimetle sonuçlandı. 2.000 kadar kayıp vardı ve Parisiiierin
hükümete ve özellikle de Trochu'ya duydukları güvenden geriye ne kaldıysa
o da silinip gitti. Prusyalılar, 27 Aralık'ta zaten moralsiz olan Paris'i bombar
dırnan alhna aldılar. Haftalarca, günde 300 ila 400 bomba şehre düştü. Çoğu
Sol Yaka'da patiayarak şaşırhcı derecede az zarara sebep oldu. Toplarnda sa-
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dece 97 insan öldü ve 278 kişi yaralandı. Ocak başlarına gelindiğinde Parisli
ler bombardımanı gündelik ve zararsız sayılabilecek bir olay olarak kabul
etmeye başladılar.
Şehri asıl umutsuzluğa sürükleyen şey yakıt bulunamamasıydı. 1870-71
kışı, hafızalarda yer eden en sert kışh ve Paris'in neredeyse tüm park ve bul
varlarındaki ağaçlar, yakılmak üzere kesildi. Enfeksiyon (çiçek, tifo ve solu
num yolu hastalıkları başta olmak üzere) kaynaklı ölümlerin sayısı, kuşat
manın ilk haftasında 1 .200 iken 14 ve 21 Ocak arasında 4.444'e yükseldi. Ulu
sal Güvenlik Hükümeti'nin itibarı en düşük seviyeye indi; Parisli işçilerin bu
hükümetin yerine bir Komün kurmak için harekete geçmesi an meselesiydi. 6
Ocak'ta Yirmi İlçe Merkez Komitesi Paris'i "Belediye ya da Komün, adına ne
derseniz deyin, halkın tek kurtuluşudur ve yok olmaya karşı tek çözümdür"
metnini içeren bir

affiche rouge

(kızıl afiş) ile donattı. Afişin metni, "KO

MÜN'E YOL VERİN!" çağrısıyla bitiyordu . 10
Bir ayaklanmanın yakın olduğunu anlayan hükümet, hesapsız bir karar
alarak Ulusal Muhafıziarın gücünü kırmak üzere onları sonuçsuz olmaya
mahkum bir saldırıya gönderme kararı aldı. Kuşatmanın kalkması yönünde
hiçbir ümidi olmayan hükümet, asıl işlevi kitleleri denetim altında tutmak
olan Muhafızları disiplinli ve iyi subaylara sahip bir yabancı ordu karşısında
meydan savaşı vermek üzere eğitmek için hiç çaba harcamamıştı. O zamana
dek iyi eğitimli orduları bile bozguna uğratmış olan Prusyalıların karşısına
bu askerleri göndermek, Paris'in devrimci kesimine kanlı bir ders vermek
amao taşıyan sinsi bir plandı. Hükümet üyelerinden birisi, durumu şöyle
özetliyordu: "Büyük bir Ulusal Muhafız saldırısına gerek bulunmaktadır,
çünkü kamuoyunun aklı başına ancak 10.000 Ulusal Muhafız cansız yere se
rildiğinde gelecektir . " 11
Ulusal Muhafızlar, bu eğitimsizliklerine rağmen, şaşırhcı bir şekilde düş
man karşısına çıkmaya istekliydi. Vatansever ve devrimci duygulada Prnsya
lıları bir "yıldınm saldırısı"

(sortie torrentielle) ile yani yalnızca insan çokluğu

nun ve süngülü tüfeklerin gücüyle ezip geçebileceklerine inanıyorlardı. Şeh
rin bahsında yer alan Buzenval'i hedef alan saldırı 19 Ocak'ta başladı. Baş-

10
Yirmi İlçe Merkez Komitesi tarafından hazırlanan poster, 6 Haziran 1871, Commu
nards of Paris içinde, ed. Edwards; s. 49.
11
A. A. Ducrot, La Defense de Paris (1870-1871), c. 4 (Paris, 1875-78), akt. Edwards, Paris
Commune, s. 104-5.
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langıçtan itibaren Muhafızlar kötü yönetiidi ve sürekli çeşitli gecikmeler ya
şandı. 1 00.000 adamı iki dar köprü üzerinden geçirmek gibi lojistik kabuslarla
uğraşmak zorunda kaldılar. Saldın, kısa süre içerisinde yerini kafa kanşıklı
ğına bırakh. İlginçtir, yalnızca birkaç Ulusal Muhafız birliği doğrudan çahş
maya girdi ve bunlar halk birlikleri değil burjuva birlikleriydi. Trochu, Ulusal
Muhafıziarın yeterince kan döktüğüne karar verip geri çekilme emri verdi ve
henüz Prusyalılarla çahşma imkarn olmamış halk birlikleri bu kararı şaşkın
lıkla karşıladı. Saldında ölenlerin aliı yüzden fazlasının burjuva birliklerin
den olduğu duyulunca, burjuvaların kahramanca çarpışhğı, fakat halk birlik
lerinin korkaklık ettiği dedikodusu yayıldı. Bu yalan, yalnızca Muhafızlar
içerisindeki bölünmüşlüğü ve Muhafıziarın Trochu ile hükümete yönelik öf
kesini arthrdı.
Sıradan Parisliler ise, Muhafıziarın doğru dürüst savaş meydanını görme
lerine bile izin verilmemiş olması sebebiyle öfkelendiler. Hükümet, kamuo
yunun neredeyse tüm bileşenlerinin nefretini her zamankinden fazla üstüne
çekmişti. Delescluze ve Ledru-Rollin gibi 1848' den kalma figürlerin başını
çektiği Cumhuriyet ittifakı'nın Jakobenleri, çoğunluğu Blanquici olan Belle
ville ve Montmarte "kızıllarına" sıcak bir şekilde yaklaşarak hükümete karşı
ortak hareket etmeyi bile önerdi. Böyle bir işbirliği yapılmadı ve Belleville
devrimcileri, hükümete karşı ayaklanma fırsah için şartlarm sonunda olgun
laşhğına karar verdiler.
21 Ocak gecesi, Montmartre' daki bir Cl ub de la Revolution toplanhsında,

ertesi gün öğle vakti Hôtel de Ville'i ele geçirme kararı alındı (Hükümet, da
ha güvenli olduğu için oturumianın Louvre'a taşımışh, fakat Komün'ün be
lediye binası dışında ilanının uygun olmayacağı düşünülüyordu.) Bu karar
dan diğer gruplara bahsedildiğinde, ihtiyatlı tepkiler alındı. Zamanın bir ey

lem günü için uygun olmadığını düşünen Enternasyonal ve Sendikalar Fede
rasyonu onlara kahlmayı reddetti, sosyalizme karşı olan Cumhuriyet ittifakı
ise belediye seçimleri için çağrı yapma kararıyla yetindi. Blanqui'nin kendisi
bile, saldınyı ümitsiz gördüğü için ayaklanmaya mesafeli durdu; ancak Hôtel
de Ville yakınlarındaki bir kafeye giderek olanlan izledi, hpkı Delescluze'un
Place de Greve' de yaphğı gibi.
Topyekun bir ayaklanma için vakit erken olsa bile, bu fikir kendisine epey
bir halk desteği buldu. Halk hükümete o kadar diş biliyordu ki, Ulusal Mu
hafızlar komutanı seferberlik için çan çaldırdığında çok az asker bu çağrıya
icabet etti.

22

Ocak günü öğlen saatlerinde, en radikal Ulusal Muhafız birlik-
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leri, hükümeti sa vunmak üzere değil, genç Blanquiciler Valiant, Theophile
Ferre ve Enternasyonalist Benait Malon ile birlikte hükümeti devirmek üzere
Place de Greve' de toplandı. Anarşist Louise Michel de, beklendiği üzere, ge
leneksel Ulusal Muhafız üniforması ve tüfeğiyle yerini almışb.
Hükümet, belediye binasım savunmak üzere binada Seyyar Muhafıziar
dan geriye kalan askerleri bırakmışb. Son derece kab birer Katalik olan ve zar
zor Fransızca konuşan bu askerler Parisli değildi, Brittany' den getirilmişlerdi
ve ateist, ahlaksız ve "nazik" Parislilerden nefret ediyorlardı. Vaillant, Ferre
ve Malon'un Muhafızları diğer radikal birliklerle daha yeni birleşiyordu ki,

seyyarlar pencerelerden -sadece Muhafıziara da

değil, oradan geçmekte olan

lar dahil menzildeki herkese- aniden ateş açtı. Bu ölümcül ateş kesintisiz ya
rım saat sürdü ve arkasında otuz ölü ile en az o kadar yaralı bırakb. Ulusal
Muhafızlar, komşu evierden karşı ateş açmaya çalışblarsa da hezimete uğra
dılar.
Kuşatma boyunca o ana kadar Parisliler birbirlerinin k anım dökmemişti,
ancak artık çok sayıda işçi Ulusal Güvenlik Hükümeti'nin askerleri tarafın
dan vurolmuştu ve bu üstü kapablabilecek bir olay değildi. Kutuptaşma o
kadar ciddi boyutlara ulaşmışb ki halk ve hükümet arasında bir iç savaş ger
çekçi bir olasılık haline gelmişti. Trochu'nun yerine Paris gamizonunun başı
na getirilen General Joseph Vinoy, derhal kulüpleri yasadışı ilan etti, De
lescluze ve Pyat'nın gazetelerinin yayınıru durdurdu, devrimcilerin ve dev
rimci olduğundan şüphetenilen şahısların topluca tutuklanmaları emrirıi
verdi. Eğer devam ederse, kuşatmanın Parislileri birbirine kırdıracağı açıkb.
Dolayısıyla, ertesi gün Favre, Versailles'da Bismarck'ı ziyaret etti ve 28 Ocak
günü Ulusal Güvenlik Hükümeti, aslında Prusyalılara teslim olmak anlamına
gelen bir ateşkes anlaşmasım imzalayarak dört aylık kuşatmayı sona erdirdi.
Kuşatma kaldırılacak ve Paris diğer şehirlerden erzak temini yapabilecekti,
ancak bunun bedeli oldukça ağırdı. Ulusal Güvenlik Hükümeti'nin Prusyalı
lara 200 milyon franklık bir ateşkes bedeli, bunun ardından da resmi barış
müzakerelerinde miktan kesinleşecek bir savaş tazminah ödemesi gereki
yordu. Paris'i çevreleyen tüm siperler teslim olacak ve üç hafta içerisinde
Bordeaux' da Prusyalılarla nihai barış anlaşmasını görüşmek üzere bir Ulusal
Meclis toplanacakb. Fransız ordusunun başkent içerisinde yalnızca bir tümen
bulundurmasına izin veriliyordu. Ulusal Muhafızlar silahiarım taşımaya de
vam edecekti, bunun tek sebebi, Favres'ın da fark ettiği üzere, o silahları al
maya çalışmanın derhal açık bir iç savaşı başlataeağı gerçeğiydi.
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Ateşkesin bu ağır koşullan duyulduğunda şehirde büyük bir öfke hrtınası
koptu. Ateşkes görüşmeleri kendisinden gizlenen ve hala Loire Ordusu'na
çekidüzen vermekle meşgul olan Gambetta çılgına döndü; uzun süren bir iç
hesaplaşmanın ardından, ateşkesi imzalamakla suçladığı monarşistlere kin
kusarak istifa etti. Radikal işçiler de bir o kadar öfkeliydiler; bu da hükümeti
kaygılandırıyordu. Çünkü dört aylık kuşatma süresince arrondissement'lar o
kadar fazla siyasi ve idari özerklik kazanmışh ki, Paris'in devrimci bölgeleri
arhk dikkate alınması gereken bir güç haline gelmişti, Ulusal Muhahzların
hala silah taşıyor oluşu da durumu ciddileştiriyordu. Stewart Edwards'ın be
lirttiği gibi:

Savaş . . . Fransa'nın son derece merkeziyetçi sisteminin güvendiği siyasi baskı
güçlerini kırmıştı. Artık Paris halkı dizginleri ele alabilir haldeydi. Ayrıca halk
silahlı bir toplulukttı ve Ulusal Muhafızlar kendilerini yenilgiye uğramış his
setmiyorlardı. Aksine, savaş için içten içe kaynıyor, öfkelerini halka ihanet e t
tiklerine inandıkları hükümete yöneltmenin eşiğinde duruyorlardı. Bu bastı
rılmış vatanseverlik, hükümete karşı nefreti bildik devrimci kesimin ötesine ta
şıyıp yaygınlaşhrmada önemli bir etken oldu. ı ı
Paris' teki hava oldukça gergindi ve iktidardaki güçlerin kitlelerle kanlı bir
çahşmaya girmekten kaçınmak için anlayış göstermeleri ve uzun süredir acı
çeken işçi sınıhna bazı tavizler vermeleri gerekiyordu.

Yaklaşan Fırtma
Ne böyle bir anlayış gösterildi ne de herhangi bir taviz verildi. Hükümet 8
Şubat' ı, barış anlaşmasını görüşecek meclisin seçim günü olarak belirledi. Se
çim organları olarak çalışmak ve meclis için adaylarını göstermek üzere Paris
kulüplerine yeniden izin verildi. Eskiden Paris'te radikalizmin düzeyi arttı
ğında hep olduğu gibi, hükümet yine bu radikalizme meclis seçimleri yapa
rak cevap vermeye çalışh ve böylece köylülerin ülke siyaseti üzerinde belirle
yici olmasını amaçladı. Bu kez köylülere, savaştan alabilecekleri kadarını al
mış olan alt orta sınıf da kahlacakh.
Seçim sonuçları Nisan 1848' de nasılsa gene öyle berbattı, en kötümser Pa
risli devrimcilerin tahmin edebileceğinden bile kötüydü. 675 kişilik meclise
yaklaşık 400 Meşru Veliahtçı ve Orleans yandaşı seçildi. Fransa'nın bir cum
huriyet olmasına rağmen yalnızca 150 gerçek cumhuriyet yanlısı vekil seçildi.

12
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Paris işçi sınıfının haklı şikayetlerine, ihtiyaçlarına yüz çeviren taşra, meclisi
üst sınıf gerici ve burjuva unsurlada daldurarak onlardan intikam aldı.
Paris bile bir bütün olarak iyi bir sınav vermedi. Parisli seçmenler en çok
oyu Louis Blanc'a verdiler; onu sırasıyla Victor Hugo, Garibaldi (Prusya'ya
karşı savaşmışh), Edgar Quinet (romantik bir milliyetçi), Gambetta, Roc
hefort, Delescluze, Ledru-Rollin, Milliere ve Proudhoncu Jerome Langlois ta
kip ediyordu. "Corderie" -yani Yirmi İlçe Heyeti (ihtiyat komitelerinin yeni
adı buydu) ile ittifak halindeki Enternasyonal- tarafından hazırlanan "dev
rimci sosyalist liste" den meclise seçilen isimler, yalnızca başka grupların liste
lerinde de isimleri yer alan adaylar, yani Garibaldi, Gambon, Pyat, Tolain ve
Malon oldu. Sosyalist adayların en önemlisi olan Blanqui yalnızca 50.000 oy
aldı ve bu meclise gidecek Paris vekilieri listesinin en sonuna yerleşmesi için
bile yetersizdi. Thiers Paris'te oldukça düşük bir oy almış olsa da, yirmi alh
idari birimde birinci geldi.
13 Şubat günü Bordeaux' da toplanan Ulusal Meclis yalnızca gerici değil,
aynı zamanda düzensiz ve kin doluydu. Devlet başkanı olarak Thiers seçildi
ve bu yaşlı Orleans yandaşı derhal muhafazakarlardan ve sırf dekor olsun
diye konulmuş ılımlı cumhuriyetçilerden oluşan bir hükümet oluşturdu.
Meclis, bırakın radikalleri, liberal vekiliere karşı bile o kadar kin doluydu ki,
Garibaldi konuşmaya çalışbğı anda diğer vekiller yerlerinden kalkarak " İ tal
yan'a hayır!", "Garibaldi'ye hayır!" sloganları attı. Meclisin ziyaretçi bölü
mündeki izleyiciler bu durumu protesto edince apar topar dışarı abldılar.
Garibaldi de onlarla birlikte dışarı çıkarak nefret içerisinde İ talya'ya döndü.
Bismarck'ın 19 Şubat'a kadar verdiği mühletle karşı karşıya olan meclis,
bu noktadan sonra barış anlaşması görüşmelerine geçti. Thiers'in, Almanların
taleplerinin karşılanmaması durumunda istifa edeceğini söylemesine bile ge
rek kalmadan meclis tüm koşulları tereddütsüz kabul etti. Bu koşullar ara
sında Bismarck'a Alsace, Lorraine, Metz ve Strasbourg'un yanı sıra toplam
beş milyar frank tazminat verilmesi ve Alman birliklerinin, Paris caddelerin
de bir geçit töreni yapmasının kabulü vardı. Tüm bu aşağılayıcı koşullan içe
ren anlaşma, 107'ye karşı 546 gibi ezici bir çoğunluk oyuyla kabul edildi.
Meclis bu andan sonra dikkatini Paris' e çevirdi, hem de Prusyalılara karşı
bile göstermediği bir nefretle birlikte. Taşra vekilierinin pek çoğuna göre baş
kent, yabancı bir işgal ordusundan çok daha tehlikeliydi. Şiddetli bir Paris
karşı b Bonapartist olan General d' Aurelle de Paladines, Paris Ulusal Muha
fızlar komutanlığına getirildi ve başkalarının yanı sıra Blanqui ve Flourens,

260 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Fransız Devriminden ikinci En temasyonale
31 Ekim ayaklanmasındaki rollerinden dolayı ölüm cezasına çarphnldı. Alb
solcu dergi yasaklandı, Ulusal Muhafız askerlerine verilen bir buçuk franklık
yevmiye kaldınldı ve böylece işçi sınıfı mensupla rının milisler arasında kala
bilmeleri neredeyse imkansız hale geldi.
Ancak meclisin en provokatif -ve amacının Parisli işçileri basbrmak oldu
ğu düşünüldüğünde en aptalca- hamlesi, son derece ağır cezalar öngören bir
dizi kanun çıkararak, işçiler bir yana, alt orta sınıfların siyasete en uzak ke
simlerini bile sola yaklaşhrmak oldu. Kuşatma sırasında kentin en yoksul ke
simleri, hayatta kalabilmek için mallarını (zaman zaman yatak, terzi makası
gibi en ucuz ve temel eşyalarını bile) devletin işlettiği rehinci dükkanı olan
Mont de Pit�h�'ye rehin vermek zorunda kalmışh. Sonra da, bu ürünlerin ko
runması için, borcu ödenemeyen malların başkalarına sabşı bir kararla bir sü
reliğine ertelenmişti. Meclis ise aamasız bir kararla bu ertelemeyi kaldırdı ve
bedelleri sahipleri tarafından derhal ödenmeyen malların hemen sabşa çıka
rılmasının yolu açıldı. Ayrıca ikinci bir kanunla, ev sahiplerinin kuşatma gün
lerinde yoksul kiracılarından tahsil edemedikleri birikmiş kiraların tamamını
derhal talep edebilmesi sağlandı. Tüm bunlar Paris yoksullarını öfkelendir
meye yetmezmiş gibi, meclis bunların ardından "ölümcül bir darbe" daha
vurdu. Savaşın kasıp kavurduğu o zor günlerde Paris esnafı, bağımsız zana
atkarlar ve küçük tüccarlar, en temel gereksinimler için bile ödeme yapama
yacak olan müşterilerine veresiye mal vererek taahhütname

(echeance)

imza

latmışlardı. Meclis, bunların dört ay içerisinde faiziyle beraber tamamen
ödenmesine karar verdi.
1 848' deki kırk beş santimlik vergi köylüleri nasıl çılgına çevirdiyse, mecli
sin tüm borç ertelemelerini kaldırması da orta sınıfları o şekilde çileden çı
kardı. Muazzam borç yükü içerisine girmiş sayısız küçük girişimci, tüm var
lıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Önceleri işçileri, işsizleri ve
yoksulları ayaktakımı olarak gören orta sınıf Parisliler, şimdi yoksullarla güç
lerini birleştirerek orta sınıf ve işçi sınıfı ittifakını canlandırdılar. Aslında mec
lis, Fransa'da cumhuriyetin varlığının yalnızca "geçici" olduğunu ve 4 Eylül
kazanımlannın yakında sıfırlanarak monarşinin yeniden kurulacağını ima
ediyordu. Kendi işlerini yoluna koyan fesat gericiler, başlarında Thiers oldu
ğu halde, 20 Mart'ta Versailles'da tekrar toplanmak üzere dağıldılar.
Paris'in radikallerini canlandıran sebep, her şeyden çok (Thiers'i bile hüs
rana uğratan) meclisin davranışı oldu. Kulüpler yepyeni bir eneıjiyle tekrar
ortaya çıkb, 20 ve 23 Şubat günlerinde yapılan Yirmi İlçe Heyeti genel toplan-
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hlannda bir Devrimci Sosyalist Parti kurma kararı alındı. Kurulacak olan par
tinin hedefleri şunlardı:

Burjuvazinin ayrıcalıklarının kaldırılması, yönetici kast olarak işlev gösterme
sinin engellenmesi, işçilere siyasi iktidar verilmesi. Tek kelimeyle, sosyal ada
let. Bundan sonra ne işveren, ne proletarya, ne sınıf olacak. 13
Bu metinde Enternasyonal'in etkisini görmemek imkansız. Yerel ihtiyat ko
mitelerinin temsilcilerinden oluşan bir toplanhda bu metin onaylandı ve ihti
yat komitesi üyeliği, kararın onaylanması şarhna bağlandı.
Aynı sırada Ulusal Muhafızlar da kendi solcu federasyonunu kurmaya
başladı. Ateşkesten sonra, çoğu Paris'in hali vakti yerinde sınıflarından gelen
140.000 kadar kişi, şehrin zorluklarından kaçıp taşraya yerleşmişti ve bu da
"iyi" veya burjuva Ulusal Muhafız sayısını oldukça azaltmışh. 6 Şubat günü,
halk birlikleri, en radikal cumhuriyetçi adayları meclise sokacak olan bir ge
nel toplanhya temsilci gönderdi. 1 6 Şubat'ta yapılan ikinci bir toplanhda Pa
ris Ulusal Muhafızlar Federasyonu'nun temelleri ahldı, bir hafta sonra da bir
liklerin çoğundan gönderilen 2.000 temsilcinin oyuyla federasyon resmileşti
rildi. Bu adım adım ilerleyen süreç 15 Mart'ta, yeni Ulusal Muhafızlar Fede
rasyonu temsilcilerinin, tüm arrondissement'ların yarısından fazlasındaki bir
liklerden gelen delegelerden oluşan bir resmi Merkez Komite kurmalarıyla
zirveye erişti. İlginç bir şekilde, aynı sıralarda pek çok Muhafız birliği, baş
kentin arrondisscment'larında tedbir almak ve Prusyalıların şehre girmeye ve
ya şehri silahsızlandırmaya teşebbüs etmesi halinde halkı alarma geçirecek
komiteler kurmakla uğraşıyordu.
Muhafız federasyonu arhk Fransa'daki en amansız yurttaş ordusuydu.
Sayılan 200.000 kadar olan -ve Büyük Devrim geleneğini devam ettirerek
kendilerini federes olarak adlandıran- silahlı adama, 200' den fazla topa sahip
ti. Şubat sonu ve Mart başlarında Paris'te resmi hükümetten geriye ne kaldıy
sa yok oldu ve Muhafız Federasyonu, çeşitli yerel komitelerden gelen temsil
cilerin oluşturduğu Merkez Komite ile birlikte başkentteki gerçek hükümet
haline geldi. Hatta Federasyon ve Merkez Komite arhk kendilerini bağımsız
bir güç -devrimci ikili güç- haline getirmişti ve Thiers ve adamlarının da gö
rebildiği gibi, resmi hükümeti devirerek yerine geçme potansiyelini yakala
mışh. Merkez Komite bu şekilde kaldıkça, arhk Versailles'da bulunan yeni

13 "Formation by the Vigilance Committees of a 'Revolutionary Sodalist party"' (20 ve

23 Şubat 1871 ), Communards ofParis içinde, ed. Ed wards, s. 54.
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hükümetle aralannda bir iç savaş çıkması kaçırulmazdı. Thiers ve

lais'in

Versail

(hükümet ve Ulusal Meclis bir arada böyle arulıyordu) karşılarındaki

tek soru, bu potansiyel çabşmanın ne şekilde ve ne sebeplerle açığa çıkacağı
sorusuydu.

1 0 . BÖLÜM

1 87 1 PARiS KOMÜNÜ
Bismarck ve Ulusal Meclis arasında imzalanan barış anlaşması, Prusya ordu
sunun 1 Mart'ta Fransa'nın başkentinde bir geçit resmi düzenleyerek savaş
tazminatının ilk ödemesi yapılana dek Paris'i (fiiliden ziyade sembolik ola
rak) "işgal" etmesine izin veriyordu. Bu törenin öncesinde Parisliler, şehre
yönelik bu askeri aşağılamaya şiddetle direnmek mi yoksa onu görmezden
gelmek mi gerektiğine dair ateşli tartışmalara girdiler. Ulusal Muhafızlar
Merkez Komitesi ve Yirmi İlçe Heyeti içerisinde yürütülen uzun tartışmaların
ardından Prusyalıları tahrik etmeme kararı alındı. Prusyalılar da yürüyüşten
sonra Paris işgalini kentin kuzey bölgesiyle sınırlı tuttu.
Bu sırada halkın daha radikal kesimleri, Thiers'in ve hükümetin Paris'i si
lahsızlandırmak, hatta Ulusal Meclis'in Paris üzerindeki otoritesine kafa tu
tabilecek tüm potansiyel devrimci Ulusal Muhafız birliklerini dağıtmak ko
nusunda oldukça istekli olduklarının farkındaydı. Bu nedenle, Parisli işçiler
cephaneliklerden çeşitli silahları, özellikle de kuşatma sırasında radikal Ulu
sal Muhafız birliklerine verilmemiş olan clıassepot'Iarı veya ilk makineli tüfek
örnekleri olan mitralyözleri ele geçirmeye başladılar. Dahası, batı Paris'in orta
sınıf bölgelerine konuşlandırılmış topları, Prusyalılara karşı kullanmak üzere
toplamaya başladılar. Bu topların pek çoğu halkın vatansever duygulada
yaptığı bağışlar sayesinde alınmış olduğu için, artık tamamen halka ait ol
dukları varsayılıyordu. Dolayısıyla Paris'in batı yarısındaki toplar söküldü,
şehir boyunca çekilerek Belleville ve Montmartre gibi yüksek işçi bölgelerine,
muhtemelen buraları Prusyalılardan korumak üzere, yeniden kuruldu.
İlginçtir, barış anlaşması aslında Paris'teki radikallerin epeyce işine yara
dı. Hem şehrin batısındaki işçi bölgelerine istedikleri kadar ağır silah yığına-
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larına sebep olarak anlaşmayı gösterebildiler, hem de Thiers ve Bismarck ara
sındaki anlaşma Fransız hükümetinin başkentteki gamizonunu 60.000 civa
rında askere indirmesini zorunlu kıldığı için Paris ve civanndaki ordu asker
lerinin çoğu buralardan çekildi. Sonuç olarak, Ulusal Muha&zlar Paris'te ka
lan en büyük askeri güç haline geldi ve bu güç de ateşkes anlaşmasının şart
lan uyarınca silah taşıma hakkına sahipti. Ordunun dağılması sonucunda
200.000 kadar iyi eğitimli ordu askeri ve seyyar muha&zın şehirde işsiz ve ge
lirsiz olarak kalmasına yol açh. Bunları çoğu memleketlerine döndüyse de,
kimileri de başkentte kalarak Ulusal Muha&zlar ile yakınlaşh ve bu safiara
kahldı.
Eğer Ulusal Meclis'in, topları Paris'i potansiyel isyancılardan geri alma
şansı vardıysa bile, bu şansı kira ve borç ödemelerindeki ertelemeyi kaldıra
rak kesinlikle kaybetti. işkence gibi bir kuşatmadan yeni çıkmış olan Parisli
lerden, muhtemelen güçlerinin asla yetmeyeceği ödemeler yapmaları bekle
niyordu. 15 Mart'ta, daha önce gördüğümüz gibi, Ulusal Muha&zlar bu kış
kııtmalara yerel birliklerinden bir Federasyon oluşturup bir de Merkez Komi
te seçerek cevap vermişti. Bu Merkez Komite, Paris' teki topları kontrolünde
tutmak konusunda kararlıydı. Merkez Komite ve Ulusal Meclis arasında ar

rondissement başkanları aracılığıyla yürütülen görüşmeler sonuçta başarısız
oldu ve şehrin ağır silahları halkın elinde kaldı.

Montmartre Topla n
Thiers, hükümetin Paris üzerinde egemen olmaya devam edebilmesi için top
ların kaldırılması ve Paris'in silahsızlandırılması gerektiğinin kesinlikle far
kındaydı. 16 Mart'ta bakanlarıyla birlikte Paris'e geldi ve ertesi gün bir hü
kümet konseyi toplanhsında, işçi sını& bölgelerindeki topları ele geçirmek
üzere bir plan geliştirdiler. Ordu alayları, başkentin merkezindeki ve doğu
yakasındaki tüm önemli meydanları, binaları, tren istasyonlarını, köprüleri
ve diğer stratejik noktaları ele geçirecekti. General Lecomte ve General Patu
rel şehre kuzeyden giriş yaparak, Muhafıziarın elindeki 417 ağır silahtan
245'inin bulunduğu Montmartre ve Belleville gibi dik bölgelere hrmanacakh.
Bu plan dahilinde Thiers'in Muhafıziara ait cephaneyi ele geçirmenin yanı sı
ra, stratejik noktalara kayda değer büyüklükte birlikler yerleştirip, gerektiği
takdirde işçi sınıfı direnişlerini de bashrarak Paris'in devrimci kesimi üzerin
de askeri kontrolü ele geçirmeyi amaçladığı açıkh. Polise Merkez Komite'nin
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otuz kadar üyesini tutuklayıp hapse atma ve başkentte bulabildiği tüm radi
kalleri yakalama yetkisi verildi.
Thiers'in darbesinin başarısı tamamen gizlilik, sürat ve şaşırtma unsurla
rına bağlıydı. 18 Mart gecesi saat üçte Paris uykudayken, askerlere kahvalh
bile verilmeden kışialardan çıkma emri verildi ve birlikler hızla önceden be
lirlenen noktalara doğru harekete geçirildi. Askerler Montmartre' daki toplara
ulaşhğında buranın pek de iyi korunamaclığını gördüler ve alanı kolayca iş
gal ederek silahların kontrolünü ele geçirdiler. Sonra da silahlan oradan taşı
yacak at arabalarını beklerneye başladılar. Hem atların gecikmesi hem de ko
ordinasyon eksikliği yüzünden askerler burada saatlerce beklemek zorunda
kaldı.
Şafakta, etrafiarındaki mahalle çalkalanmaya başladı. Saat sekizde, ina
nılmaz bir biçimde, açlıktan ve gecenin neminden perişan olmuş askerler
hala aynı yerde beklemekteydi. Pek çok asker, görev yerlerini ve silahlarını
bırakarak, yeni açılan dükkaruara karınlarını doyurmaya gitmişti. İşçi sınıfı
mensubu kadınlar evlerinden çıkıp da askerleri görür görmez herkesi alarma
geçirdiler. Louise Michel tüm mahalleyi dolaşarak Ulusal Muhafızları göreve
çağırdı ve Muhafızlar da keplerini giymiş halde hızla oraya ulaşarak, ağır si
lahları korumak üzere sıra sıra dizildiler. Moralsiz askerler, savaşmak konu
sunda Muhafızlar kadar istekli değildi. General Lecomte askerlerine ateş emri
verdiğinde emre uyan olmadı ve iki tarafın askerleri kaynaşmaya başladı.
Tüm operasyon kısa süre içerisinde başarısızlığa uğradı. Saat sabah dokuz
olduğunda hükümetin askerleri, Ulusal Muhafızlar ve kadınlı erkekli işçiler
hem birbirlerinin hem de cumhuriyetin şerefine kadeh kaldırıyor ve kutlama
yapıyordu.
Thiers'in Paris'in devrimci kalbine yaphğı hücum tam bir fiyaskoyla so
nuçlandı. Ufak tefek değişiklikler olsa da aynı hikaye tüm şehirde tekrarlan
dı. Ya atlar çok geç geldi, ya Ulusal Muhafızlar erken harekete geçerek silah
Iara el konulmasını engelledi. Ordu askerleri her yerde Ulusal Muhafızlar ile
kardeşçe ilişki kurdu. Parisiiierin zaferi tabii ki tamamen kansız olmadı. Mu
hafızlann eski komutanı General Clement Thomas, sivil giysiler içerisinde
sokaklarda dolaşıp ne olduğunu anlamaya çalışırken öldürüldü. Thomas, so
kakta yürürken tanınmış ve yirmi yıldan fazla bir süre önce 15 Mayıs'ı bash
rırken oynadığı kanlı rolü hahrlayan bir grup tarafından takip edilmişti. Ulu
sal Muhafızlann engelleme çabalarına rağmen, çünkü o artık bir curnhuriyet
çiydi, general öldürüldü. Aynı şekilde, öfkeli bir kalabalığa karşı kılıç çeken
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General Lecomte da öldürüldü. Yapılan otopsilerde, bu iki ismin de ordu
chassepot'larından çıkan düzinelerce kurşunun vücutlarına isabet etmesi so
nucunda öldüğü ortaya çıkh. Muhtemelen ordu askerleri tarafından vurul
muşlardı. Deliller ne derse desin, Thiers ikisinin de Paris'teki "kızıllar" tara
fından vahşice öldüröldüğünü iddia etti.
Öğleden sorıra üçte, Thiers ve bakanlan Dışişleri Bakanlığı'nda toplanarak
şehri boşaltma kararı aldı. Tam bu karar alınırken savaş bakanı pencereden
baklığında bir Ulusal Muhafız birliğinin yoldan geçmekte olduğunu gördü.
Muhafıziarın kendilerini yakalamaya geldiğinden endişelenen bakanların
hepsi paniğe kapıldı. Muhafızlar, binayı işgal edeceklerine dair herhangi bir
izienim bırakmaksızın bakanlığın yanından geçip gittiyse de, bakanların her
biri bir yöne doğru kaçmaya başladı. Thiers, hızla bir at arabasının arkasına
atladığı sırada, yalnızca Paris'in boşallılması kararını teyit etmek için durak
sadı ve ondan sorıra hızla Versailles' a doğru harekete geçti.
Paris belediye başkanı Jules Ferry'nin ve bazı arrondissement başkanlarının
ateşli bir şekilde itiraz etmesine rağmen Thiers, şehri boşaltma kararından ge
ri dönmedi. Bu kararın arkasında, Thiers'in 1848'den beri savunduğu bir stra
teji yahyordu. Louis-Philippe yönetiminin son günlerinde, kralı tüm askerle
riyle başkent dışına çıkmaya, orada birliklerini düzenleyerek kanlı bir baskın
gerçekleştirmek üzere şehre geri dönmeye ikna etmek için uğraşmışh. O za
man Louis-Philippe bu öneriyi reddettiyse de, arhk Thiers bu planı tek başına
uygulayabilecek durumdaydı. Plana göre Versailles' da askerlerini topladık
tan sorıra devrimci "haşerah" topyekun ortadan kaldırabileceğini düşünü
yordu. İlerleyen zamanın da göstereceği gibi Thiers, Paris işçi sınıfını, acıma
sızca varoşlardaki deliklerine süpürölmesi gereken haşereler olarak görüyor
du.

Merkez Komite Yönetimi Altmda Paris
Bakanlar şehri terk edince Paris ve civarının tüm kontrolü fiili olarak Ulusal
Muhafızlar Federasyonu Merkez Komitesi'nin eline geçti. Daha hükümet
üyeleri kenti yeni terk ediyordu ki, kendi başarısından şaşkına dönmüş olan
Komite, iki hafta boyunca elinde muazzam bir potansiyel güçle Paris'i yöne
teceği süreçte yapacağı (ya da yapamayacağı) eylemlerin güzel bir örneği ola
rak ilk aptalca hatasına imza ath. Kaçrnakta olan hükümete ve askerlerine
karşı neredeyse hiçbir şey yapmadı. Thiers ve bakanlarının Versailles'a doğru

1871 Paris Komünü 1 267

kaçrnakta olmalarına rağmen, Komite sanki savunma halinde olması gereken
kendisiymiş gibi davrandı. Rakiplerini ezmek üzere saldırıya geçrnek yerine,
bir saldırı karşısında güvende olmak için Muhafız subaylarına barikat kurma
emri verdi.
Merkez Komite, bir sonraki pazar gecesi, yani 19 Mart'ta, atacağı bir son
raki adımı kararlaşbrrnak üzere Hôtel de Ville' de toplandı. İki coşkulu
Blanquici, metal işçisi Emile Eudes ile öğrenci Paul Bruner, Komite'yi geri çe
kilmekte olan ve moralsiz hükümet birliklerine ani bir saldırı düzenleyerek
Versailles' a doğru ilerlemeye davet etti. Bu talepler, Ulusal Muhafıziarın
Montmartre komitesinden de destek gördü. Bu iki adam, en azından askerle
rin Versailles'a kaçmasının engellenmesi için şehir kapılarının kapabiması ge
rektiğini belirttiler; Blanqui de 31 Ekim' deki darbe girişiminde aynı strateji yi
önerrnişti. History of the Com m u ne of 1 871 [1871 Komünü'nün Tarihi] adlı kita
bı sol çevreler tarafından Komün'ün resmi tarihi olarak kabul gören Lissaga
ray, Komite'nin toplanbsı sırasında "askerlerin şehrin sol yakasındaki kapı
lardan [Versailles' a doğru] kaçmakta" olduklarını yazar.1 Merkez Komite,
Thiers'in kaçrnakta olan askerlerine böyle bir saldırı düzenleseydi, Muhafız
Iarın onları yeneceği ve Versailles'ı alabileceği neredeyse kesindi. Edwards'ın
da gözlemlediği gibi,
ordunun Versailles'a çekilişi oldukça kaotik bir biçimde gerçekleşti. Askerler
subayların emirlerine uymuyordu. Bir çeşit düzen içerisinde ilerleyen tek grup
jandannaydı. Geri çekilme işlemi o kadar aceleye getirildi ki, bazı alaylar Pa
ris'te unutularak tek başianna bırakıldı.2

Muhtemelen bu iki Blanquici, akıl hocalannın yıllar boyunca edindiği tec
rübe sonunda kazandığı saygıya layık görülmedikleri için önerileri dikkate
alınrnadı. Lissagaray, derhal Versailles'a doğru harekete geçilmesi önerilerine
nasıl cevap verildiğini şöyle anlahyor: "Hayır. Şu anda yalruzca Paris'in hak
larını korumaya yetkiliyiz. Eğer taşra da görüşlerimizi paylaşıyorsa, bizim
örneğimizi takip etsin."3 Bir akıl tutulması yaşadığı anlaşılan Komite, nere-

1 Prosper-Olivier Lissagaray, History of tlıe Commu11e of 1871, çev. Eleanor Marx Aveling
(New York: Monthly Review Press, 1967), s. 91. Lissagaray, Komün'e doğrudan kahlmış ki
şilerdendi.
2

Stewart Edwards, The Paris Commu11e, 1871 (New York: Quadrangle Books, 1971), s.

3

Lissagaray, History of tlıe Commu11e, s. 90.
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deyse hiçbir şey yapmamak için öne sürebileceği tüm bahaneleri kullandı.
Saldırıya geçmek bir yana, oyalarup şehrin kapılarını kapatmayı bile başara
madığı için, moralsiz Versailles askerlerinin kaçışına izin verdi.
Üstelik, savaş sırasında ordu birliklerinin elinde bulunan şehir dışındaki
güvenlik noktaları boş bırakıldı. Ulusal Muhafıziarın aklına, tüm Paris sa
vunma sisteminde en önemli noktayı oluşturan ve hala kolayca alınması
mümkün olan Mont-Valerien'i ele geçirmek bile gelmemişti anlaşılan. Bu
nokta iki gün boyunca boş kaldı; pazartesi günü Thiers'in askerleri bu hayati
önemdeki ileri karakolu alarak Merkezi Komite'nin olası herhangi bir eyle
minin de önüne geçti.

O gece ve sonraki günlerde Merkez Komite'nin en önemli eksiği, bir ön
ceki Ekim ayındaki isyanda son derece kararlı bir tutum izleyen Louis
Auguste Blanqui'ydi. Fakat Blanqui, sonunda -tam da Montmartre ve Belle
ville'e yönelik saldırının bir gün öncesinde, 17 Mart'ta- hükümet tarafından
taşrada yakalanmışh. Blanqui'nin kararlığının son derece farkında olan Thi
ers, onu tüm Komün süresince hapiste tuttu. Komün'ü, en azından askeri
konuda, kimsenin bu ihtiyar devrimciden daha iyi yönetemeyeceğini en iyi
bilen kişi belki de oydu.
Doğrudan hedefleri ve işlevleri konusunda Ulusal Muhafızlar Federasyo
nu Merkez Komitesi kadar kararsız bir devrimci kurum muhtemelen hiç ol
mamışhr. Lissagaray'ın da belirttiği gibi, Komite "bunun Versailles'daki mec
lis ile bir ölüm kalım savaşı olduğunu göremedi, ya da çok azı bunu görebil
di."4 Bunu görmek yerine, tereddütlü, fazlasıyla tedbirli davranan ve Thi
ers'in veya meclisin karşısına çıkmaya gönülsüz olan Komite, kendi iktidarı
ve yasal konumunun ne olduğuna dair detaylara yoğurılaşh. Sonunda

nın

üyeler, mümkün olan en kısa sürede Komite'nin yerine bir Komün seçilmesi
için seçimlere gidilmesini kararlaşhrdı. Böylece Komite, yayımladığı "De
partmanlara Çağn" metninde "var olan yetkilerinin yalnızca geçici olduğunu
ve seçilmiş bir Komün Konseyi'ne teslim edileceğini" beyan etti.5 Komite,
Thiers'in peşine düşmesi gereken bir zamanda, kendi yetkilerini sırurlayan
açıklamalar yapmakla meşguldü.

4

A.g.e., s. 92.
5 "Appeal to the Departments," Journal officiel (20 Mart 1871), akt. Edwards, Paris Com
mune, s. 155.
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"Çağrı" metni, "taşrarun da başkent örneğini takip ederek kendisini dev
rimci biçimde örgütlernesi gerekmektedir" diye devam ediyordu. Edwards'ın
da belirttiği gibi, bu noktada 1871 Paris Komünü'nün büyük başarısızlıkla
rından birisi, subaylarının ve mensuplarının dar görüşlülüğü, kendisini gös
termekteydi. Merkez Komite, 18 Mart günü öğleden sonra Muhafıziara sa
vunmaya yönelik emirler göndermek ve on yedinci-on sekizinci arrondisse

ment birliklerine Place de Vendome'u ele geçinneleri talimab vermekle meş
gul olduğu sırada "yerel komutanlar adamlarını kendi bölgelerinin güvenli
alarundan çıkarıp Paris merkezine götürmek konusunda tereddütlü davran
dılar."6 Ancak bu emirlerin verilmesinden yaklaşık alb saat sonra, yani saat
sekiz sularında birlikler harekete geçerek başkentin göbeğindeki meydana
vardılar. Üstelik komitenin bir devrime yönelik stratejik vizyonu, bırakın Pa
ris' in dışındaki bölgeleri, kendi üyelerinin yaşadığı mahallelerden ötesini bile
kapsamıyordu. Haziran 1848' de olduğu gibi, devrime rehberlik edecek ve
yön verecek her türlü girişimi engelleyen bir kendiliğindenlik havası ege
mendi.
Komite'nin "Departmanlara Çağrı" metni, aym zamanda komitenin üye
lerine hakim olan siyasi fikriyab da ortaya koymaktadır. Taşrayı, başkenti ta
kip etmeye davet eden metin şöyle devam ediyordu: "Bizim yalnızca bir
umudumuz, bir hedefimiz var: ülkenin güvenliği, tek ve bölünrnez olan de
mokratik cumhuriyetin nihai zaferi."7 Merkez Komite'nin ve Komün'ün son
raki pek çok açıklamasında da olduğu gibi, bu çağrı metni de 1848 Haziran
isyancılarımn sınıf odaklı açıklamalarından ziyade, Büyük Devrim'in cumhu
riyetçi söylemlerini andınyordu.
Fakat daha az ılımlı ve daha sınıf odaklı bir akım da mevcuttu ve Merkez
Komite'nin resmi gazete delegeleri şu açıklamayı yapmışh:
Egemen sınıfların yetersizliği ve ihaneti ile karşı karşıya kalan Paris proleterle
ri, kamu işlerine kendilerinin yön vermesi zamanının geldiğini anlamışhr. . .
Her şeyi üreten ve bunun karşılığında eline hiçbir şey geçmeyen, kendi alın ter
leriyle ürettikleri zenginliğin orta yerinde açlık çeken işçiler her zaman sömü
rüye mi maruz kalacak? ... Haklarına sürekli tecavüz edilen, tüm meşru amaçla
rı görmezden gelinen proletarya, arhk ülkesiyle beraber tüm ümitlerinin çökü-

6

Edwards, Paris Commuııe, s. 146.

7 A.g.e., s. 155
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şü bu kadar yakınken, siyasi iktidarı ele geçirerek kaderini kendi ellerine alma
sının bir görev ve mutlak bir hak olduğunun farkına varmıştır.8
Bu iki açıklama birbirine tamamen zıtmış gibi görünüyor. İlk açıklama,
Parisiilere Büyük Devrim'i anımsatan bir şekilde, herhangi bir iktisadi veya
sınıfsal ayrım yapmaksızın

"la Nation" diye hitap ediyor ve kentin özerkliğine

ve siyasi haklara vurgu yapıyor. İkincisi ise belli bir ezilen sınıfa, "proletarya
ya" sesleniyor ve işçilerle sömürenler arasındaki çetin ekonomik savaşa deği
niyor. Bu iki sınıfın var olan ekonomik koşullar içerisinde, belediyenin yöne
timini ortaklaşa yürütmek bir yana, dostane bir ilişki sürdürmesi bile müm
kün olmadığından, metinde proletaryanın "siyasi iktidarı" ele geçirmesi ge
rektiği belirtiliyor.
Bu iki açıklama bir arada ele alındığında, hem Merkez Komite' de hem de
Paris Komünü'nün kendisinde var olan bir kafa karışıklığı, yani 1871 baha
rında Paris'te olan her şeye ve var olan tüm kurumlara aynı ismin verilmesi
sorunu açıkça ortaya çıkıyordu. Bu iki açıklama birbirinden çok farklı iki top
lum katmaruna sesleniyordu. Birincisi, sınıfsal farklılıkları göz önüne alma
dan bütün Parisli yurttaşları, ikincisi ise başkentin doğu bölgelerindeki radi
kal işçileri hedef alıyordu. En başta Paris'in doğu yarısında yaşayan ve eme
ğiyle geçinen yoksul işçiler olmak üzere, işçi sınıfı Komün'ün omurgasını
oluşturuyordu. Komün, bu insanlara ikinci açıklamada olduğu gibi militan
ve sınıf odaklı ifadelerle yaklaşarak son derece işçi sınıfı temelli bir fenomen
olduğu görünrusünü yaratmışhr.
Komün'ü destekleyen payandanın işçi sınıfı olduğunu söyleyeceksek, işçi
sınıfını destekleyen yapının işçi sınıfının kendisinden daha geniş bir alana te
kabül ettiğini de belirtmemiz gerekir. Pek çok orta sınıf mensubu -esnaf, kü
çük ölçekli üreticiler, genel olarak tüccarlar- kendilerinin de duygularını tat
min edeceği ve çıkarlarına hizmet edeceği açık olan Komün'ü aktif olarak
destekledi. Cumhuriyetçi ifadeler hem çok sayıda burjuva vatanseveri, hem
de üstü kapalı olarak veya açıktan Komün'ü destekleyen işçileri hedef alı
yordu, çünkü onlar da Thiers'in Almanlada yaphğı anlaşmaya karşı çıkıyor
lardı.

8

Journal officiel (21 Mart 1871), The Communards of Paris içinde, 1871, ed. Stewart

Edwards, Documents of Revolution dizisi (Ithaca, N.Y.: Comeli University Press; Londra:
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Bu tür cumhuriyetçi açıklamalar, Komün üyeleri arasında var olan hakim
anlayışla da ters düşmüyordu. Merkez Komite'nin ve daha somaki Paris
Komünü'nün kayda değer bir kısmını oluşturan Jakobenler ve Proudhoncu
lar özel mülkiyetin karşısında değildi, yalnızca mülkün daha geniş bir kitleyi
kapsayacak şekilde dağılılmasını savunuyordu. Komite (ve Komün) mülki
yete ve meşruiyete son derece sadık olduğu için Fransa Bankası'mn muaz
zam albn stokuna el koymak gibi bir girişimde bulunmadı, yalmzca büyük
miktarda kredi istemekle yetindi. Hatta yeni göreve atananlar, hükümetin çe
şitli bakanlıkların kasalarında bırakbğı kayda değer birikimlere dokunmadı
lar bile. Paraya son derece ihtiyaç duymalarına rağmen kilitli kasaları açma
dılar. Çok ihtiyaç duydukları fonları yaratmak için kamulaşbrmak yerine çok
daha ılımlı yöntemler kullandılar,

octroi

(başkentin kapılarından giren mal

lardan alınan vergi) da bunlardan biriydi. Cumhuriyetçilerin yasallık tutku
su, bu görünüşte devrimcilerin, federalist ve zaman zaman sosyalist söylem
ler kullanmalarına rağmen, iktidara geçtikleri anda Fransız devletini ve onun
mali kuruıniarım çevreleyen mistik ortamla karşılaşbklarında şaşkına dön
melerine yol açh.
Merkez Komite, her eyleminin yasallığı konusunda ince eleyip sık dokur
ken, hatta Hôtel de Ville'i kullanma hakkı olup olmadığını bile tarhşırken,

Versaillais tüm

anayasal sınırlamaları bir kenara bırakh. Bu bağlamda Paris ve

Versailles arasındaki fark son derece dikkat çekicidir. Ulusal Muhafızlar ve

Versaillais

destekçileri arasındaki kanlı kavgalara rağmen, konuşma özgürlü

ğünü kısıtlamak istemeyen Komite, başkentteki Versailles yanlısı propagan
da materyallerinin dolaşımı konusunda neredeyse hiçbir tedbir almadı.

saillais

Ver

ise tam aksine, Paris' ten haberlerin, özellikle de taşramn başkente des

teğini talep eden bildirilerin kendi bölgelerine ulaşmaması için mümkün olan
her şeyi yaph. Thiers'in bilgi akışı üzerindeki denetimi, Komün'ün diğer
Fransız şehirlerinin başkent örneğini takip etmeleri yönündeki cılız çağnsının
önündeki en büyük engellerden biriydi. Hiçbir cumhuriyetçi yasallık ilkesi
Thiers'i devrimci Paris' i bashrma hedefinden vazgeçiremezdi.

Komün' ün Ortaya Ç1 k1ş1
Sonunda, 26 Mart'ta, Parisliler Komün'ü seçmek üzere sandık başına gitti.
Öncelikle, delegelerini bölge sınırlarına göre değil, sayılarına oranla seçecek
lerdi, bu da son sayımda yoğun nüfuslu işçi sınıfı mahallelerinin gerçek nü
fuslarına oranhlı bir temsil kazanmalannı sağlayacakh. Yaklaşık 480.000 kişi-
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lik bir seçmen kitlesinden tahminen 229.000 erkek seçimlerde oy kullandı. Bu
görece düşük bir oy kullanma yüzdesiydi ve Thiers de kendi Versailles hü
kümetini savunurken bu noktaya değinerek seçmenierin yarısından fazlası
nın

seçimlere kahlmadığına parmak bash. Oy veren Parisiiierin oranı aslında

çok daha yüksekti. 480.000 sayısı 1 870 sayımına dayandınlarak belirlenmişti,
ancak bu tarihten sonra çok sayıda burjuva, kuşatma ve ateşkes sürecinde,
gerek siyasi gerek siyasi olmayan sebeplerle şehri terk etmişti.
Paris Komünü, 28 Mart günü Hôtel de Ville'in merdivenlerinde ilan edildi. Radikal gazeteci Jules Valles, gazetesi Le Cri du peuple de bu tarihi anı şöy
'

le tasvir ediyordu:
Rıhhmdan selamlama amaçlı top sesleri geliyor, gri dumaniann üzerine güne
şin alhn ışıklan düşüyor. Bu muzaffer töreni izlemek üzere büyük bir kalabalık
toplanmış; erkekler şapkalarını, kadınlar mendillerini sallıyor ve barikatlardaki
toplar bu şen kitleyi ürkütmemek için namlularını saygıyla eğmiş duruyor . . .
Komün, cumhuriyetçi ve vatansever bir kutlamayla ilan edildi; '91 günlerine
denk bir barış ve şenlik, heyecan ve ihtişam, görkem ve sevinç günü yaşandı. . .
Bugün, Fikir ve Devrim'in kutlu evlilik günüdür.9

Halkın bu kutlama hali etkisini kaybedecek gibi değildi ve Komün'ün var ol
duğu süre boyunca devam etti. Versaillais tehdidi bu kadar yakınken bile in
sanlar son derece neşeliydi. Villiers de l'Isle-Adam şöyle yazıyor:
Buna inanmak mümkün mü? Paris savaşta ve şarkılar söylüyor! Paris aamasız
ve öfkeli bir ordunun saldınsına uğramak üzere, ama gülüyor! Paris'in etrahna
çepeçevre sİperler kazılmış, ancak bu aşılması zor duvariann içinde insaniann
gülebildiği köşeler var!lD

L. Barron ise daha içgörülü bir yaklaşımla, bu kutlamaların altında idealist bir
devrimci coşkunluğun yathğıru belirtiyor:
Bu görkemli kutlamaların, bu şenliklerin, bu neşeyle verilen savaşiann alhnda
insaniann alışkanlıklannı kınp yeni ideallere yönelmelerini sağlayan büyük ve
yüce hareketler yatıyor. Eğitimliler ve iyimserler, şüpheciler ve taşkın tabiatlı
lar, kendilerini -kendilerine rağmen- bu yüce kitleyle birlikte oradan oraya
akarken buluyorlar. Gerçek devrimler böyle başlar ve gelişir. İnsan her coşkun

9

Jules Valles, Le Cri du Peuple içinde (30 Mart 1871); Commımards of Paris içinde, ed.

Edwards, s. 74.
10

Belge 50, Communards of Paris içinde, ed. Edwards, s. 140.
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deneyimden adeta rüyadan uyanırcasına döner, ancak bu deneyimin hahra
sında bir anlık esrime, bir kardeşlik yanılsaması yer ahr.11

Peki Komün gerçekte neydi? Bu sözcüğün, kullamldığı bağlama göre de
ğişen pek çok anlamı var. Ortaçağ Latincesindeki communa sözcüğü; ortakla
şalığı, ortaklaşa var oluşu, yani belediyeyi-özyönetimi ifade ediyordu. Avru
pa toplumlan ortaçağdan başlayarak kendi kendini yöneten kurumlar ortaya
çıkardığı için, komün de zamanla şehir konseyi anlamına geldi. Son olarak
Fransız devrim tarihi komün sözcüğüne oldukça radikal bir yan anlam daha
ekledi. 1 793'te halkın oluşturduğu şehir konseyi genel olarak, Robespierre ta
rahndan tasfiye edilene dek, Büyük Devrim'in en radikal özyönetim gücü
olarak değerlendiriliyordu . 1 793 Paris Komünü'nde yalnızca ortaklaşalık ve
şehir konseyi yoktu, aşın solun destekçileri ve kurumlan da vardı; bunlar da
dolaylı olarak sans-culottes'un örgütlendiği radikal kulüpleri bile içeriyordu.
1 871' de ise, ismi kararnarnelerin altında yer alan ve o yılın baharında in
sanları eyleme çağıran "Paris Komünü", en genel anlamda, Komünal Konsey
anlamına, şehir konseyine seçilmiş delegeler meclisi anlamına geliyordu.
Komünal Konsey, Ulusal Güvenlik Hükümeti'ne bağlı bakanlıkların yerine
dokuz komisyon kurdu ve komisyonları deneHeyecek ve koordine edecek bir
İdari Komisyon oluşturdu. Her bir komisyona ayrı bir idari görev verilmiş ol
sa da, Komünal Konsey bir bütün olarak bu komisyonların görevlerini de
üstleniyordu. Bu da çoğunlukla, acil durumlar hariç, pek çok pratik detayın
atianınası anlamına geliyordu.
Komünal Konsey ile aynı anda Ulusal Muhahzlar Merkez Komitesi de
varlığını sürdürüyordu. Merkez Komite Komün'e tüm yetkilerini şaşaalı tö
renlerle devretmişti ve o noktadan sonra kendi kendine toplarımaya devam
ediyordu. Bu ikisinin yanı sıra Yirmi hçe Heyeti ve Sendikalar Federasyonu,
Paris'in tüm arrondissement'larında halk kulüpleri de işlevlerini koruyordu.
Saydığımız tüm bu örgütler bir arada "Komün" başlığı altında toplanabilir.
Bu durumda, genel bir bakış açısıyla 1871 Paris Komünü'nü bu kuruluşla
rın tümü oluşturmaktaydı. Hôtel de Ville' de toplanan Konsey ve komisyon
lar, Ulusal Muhahzlar Federasyonu Merkez Komitesi, Yirmi İlçe Komitesi,
sendikalar, Enternasyonal, çeşitli kulüpler, çeşitli Ulusal Muhahz birliklerinin
komiteleri ve ihtiyat komiteleri; kısaca, Paris siyasi hayatına can katan zengin
ıı
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bir örgütler bütünüydü bu. Paris Komünü'nü yalnızca Komünal Konsey ve
onun komisyonlarından ibaret olarak görmek, başkentin tüm toplumsal bi
linç sahibi insanlarını dahil eden kamusal etkinlik alanını, üst sınıfiann çığ
rmdan çıkmış ve devrimci anarşi olarak görerek korktuğu bu alanı gözden
kaçırmak olur.
Peki Komün'e, ya da Hôtel de V ille' de otuz bir kez kadar toplanh yapmış
olan Komünal Konsey'e seçilen üyeler kimlerdi? Toplam doksan iki sandal
yeden epeycesi boş kalmışh, yaklaşık on beş ila yirmisi boştu. Bunların boş
olma sebebi, Paris'in bahsındaki ılımlı cumhuriyetçilere ayrılmış olmalarıydı
ve sandalyelerin sahipleri seçilir seçilmez Komün'ün oluşturulması için gö
revlerinden istifa etmişti. Diğer boş sandalyeler, hapiste olan Blanqui veya

ar

hk Fransa'da olmayan Garibaldi gibi yokluğunda ve onurlandırma amaçlı
seçilmiş adayiara aitti.
Üyelerin ne kadarı işçi sınıfına mensuptu? Mesleki bilgilere dair ancak
çok kaba tahminlere ulaşmak mümkündür, bu da Komün'ün sınıfsal yapısı
na dair ancak genel bir değerlendirme yapma imkarn verir. Otuz beş kadarı
marangoz, ev dekoratörü, duvarcı, metal işçisi, ciltçi gibi zanaatkarlardan
oluşuyordu. Otuz kadarının gazetecilik yapan çeşitli entelektüellerden, on bi
rinin de doktor, avukat ve öğretmen gibi mesleklerden geldiğini söylemek
mümkündür. Geri kalanlar ise tezgahtar, hatta iş adamı gibi üyelerdi, arala
rında iki de asker bulunuyordu. Tespit edilebildiği kadarıyla yalnızca dördü
ya da beşi Paris'in dış kesimlerindeki fabrikalardan ve demiryolu işletmele
rinden gelen sanayi işçisiydi. Aslında Fransız sanayi işçisi hala kendi kimliği
ni bulmak ve zanaatkarların ağırlıkta olduğu Paris'te kendi çıkarlarını sa
vunmak durumundaydı. Üyelerin ortalama yaşı otuz yediydi, fakat diğerleri
üzerinde baskın bir kuşak yoktu.
Komün'ün siyasi bileşimi ne şekildeydi? Üyelerden yirmi beş kadarı neo
Jakobendi, on beş-yirmi kadarı neo-Proudhoncu ve Varlin gibi öncül sendika
listlerdi, dokuz ya da on Blanquici vardı, çeşitli radikal cumhuriyetçiler ve
Marx'tan etkilenmiş birkaç Enternasyonalist de yer alıyordu. Bu son grupta
kiler Leo Frankel ve Genel Konsey tarafından gözlemci olarak gönderilmiş
olan Auguste Seraillier idi. 16 Nisan' da istifa edenlerin yerlerini doldurmak
için ara seçimler yapıldığında Jakobenlerin sayısı on kişi, Proudhoncularınki
alh kişi (Enternasyonal bağlanhlılar dahil) ve Blanquicilerinki iki kişi arth.
Blanquiciler azınlık olmasına rağmen Komünal Konsey'in militan tarafını
tek başianna onlar oluşturuyordu. Thiers kaçhğında Versailles'a ani bir saldı-
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rı düzenlenmesini önerdikten sonra da Konsey'in
harekat düzenlemesi ve Paris içindeki

Versaillais

Versaillais'a karşı bir askeri

propagandaya karşı baskıcı

tedbirler alınması gerektiğini savunmaya devam etmiş, hatta Konsey'in son
günlerine doğru bir Kamu Güvenliği Komitesi oluşturulmasını bile savun
muşlardı. Askeri konularda kararlı ve serttiler (hatta Paris'in Fransa'nın geri
kalanı üzerinde diktatörlük uygulaması gerektiğini savunuyorlardı), ancak
hafif belirsiz ve militan sosyalizmleri haricinde somut bir toplumsal veya
ekonomik programları yoktu.
Siyasi açıdan karışık bir yapıya sahip olan Jakobenler sosyalizme karşıydı;
fakat savundukları radikal cumhuriyetçilik, laissez-faire kapitalizminin za
manın felsefesi haline geldiği o günlerde burjuvazinin sosyalizan olarak ad
landıracağı tedbirler içeriyordu. Konseydeki en önemli Jakoben olan ve her
kesin saygısını kazanmış ihtiyar Charles Delescluze, Fransa'nın bir "toplum
sal demokrasi" olması gerektiğine inanıyor ve bununla siyaseten (ve bir öl
çüye kadar da ekonomik anlamda) "eşitlikçi" (egaliteryan) bir toplumu kas
tediyordu. Ancak buradaki

egaliteryanizm

sözcüğü, fırsat eşitliğinden koşul

lardaki eşitliğe dek uzanan geniş bir anlam yelpazesine tekabül ediyor olabi
lir; gene bu terimin Delescluze'un yoksul ve ezilmişlere karşı insanca bir kay
gıyla karışık fırsat eşitliği savunusundan ötesini kastedip kastetmediği de
şüphelidir. Takipçileri de Robespierreci siyasi eşitlikçilik fikirlerinin, Kamu
Güvenliği Komitesi'nin ve 1793 Komünü'nün pek ötesine geçebiimiş gibi gö
rünmüyorlardı. Savundukları genel fikirler eski Komün'de kabul görebilecek
fikirlerdi . Saint-Just'ün, şüphelilerin ve Konvansiyon'un tescilli karşıtlarının
mülklerine el kanarak ihtiyaç sahibi vatansevedere dağıhimasım öngören es
ki Ventôse kararlarından daha radikal her türlü eyleme şüpheyle yaklaşıyor
lardı. Sosyalizme karşı olmalarına rağmen, mesele pratik detaylara gelince,
özellikle de askeri konularda ve Kamu Güvenliği Komitesi'nin oluşturulma
sında Jakobenler de Blanquicilerin ve daha radikal olan Enternasyonalistterin
safına kahlarak Komünal Konsey'de oy çokluğu yakalamak için çaba göster
diler.
Enternasyonal üyesi Proudhoncular ve daha ılımlı cumhuriyetçiler Ko
münal Konsey' de azınlık durumundaydılar ve daha önce de gördüğümüz
gibi özel mülkiyete inanıyorlardı. Hatta Proudhoncu yayın organları, Ko
mün'ün zenginlerin mallarını kamulaşhracağına dair burjuvalar arasında ya
yılan korkuyu bashrmak için, Komün'ün özel mülkiyeti "kutsal" gördüğü ve
daima bu mefhuma saygı duyacağına dair kamuoyunu teskin etmeye çabalı-
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yordu. Komün'ün kurulmasından birkaç gün sonra

Sociale gazetesi şöyle ya

zıyordu: "Burjuvalar ve köylüler, emin olunuz, kazanımlarıruzın elinizden
alınması söz konUSJ.l değildir. Kazandığıniz her şey meşru olarak sizlerin
dir."ı2 Proudhoncular, Konsey'de azınlık olmalarına rağmen, Komün adına
bu tür teskin edici açıklama yapmak için geçerli sebepleri vardı. Bemstein bu
durumu şöyle izah ediyor:

Komün'ün toplumsal ve ekonomik programının temeli tamamen Proudhoncu
Entemasyonalistlere dayanıyordu. Karşılıksız kredi, ticari işbirliği, bir halk
bankasının kurulması ve emek ürünlerinin ücretsiz takası gibi taleplerin ta
mamı Proudhoncu taleplerdi. . . Tarih, bu insanlan grevierin ve siyasi eylemin
içine çekti. Ancak onlar, neo-Jakoben ve Blanquiciler için çok önemli olan mer
keziyetçiliğin yerine özerkliği ve federalizmi seçtiler.13
Pratikte, Proudhoncuların somut talepleri çok fazla değildi. Komün, kayda
değer bir ekonomik program uygulamaya sakamayacak kadar çepeçevre ku
şahlmış, kavgalara gömülmüş bir haldeydi ve ömrü çok kısa sürdü.
Sosyalizmi (özellikle proleter sosyalizmini) modem anlamda, üretim araç
larının -atölyeler, fabrikalar ve toprak dahil- halka ait olduğu ortaklık esası
na dayalı bir toplum olarak tanımlayacaksak, muhtemelen Leo Frankel ve
Proudhoncu olmayan diğer Enternasyonal üyeleri hariç, 1871 Paris Komü
nü'nde kimse sosyalist değildi. Komün'ün uygulamalan ne Babeufçü, ne
Marksist, ne de Bakunin'in kullandığı kolektivist anlamda anarşistti. Daha
kesin konuşmak gerekirse, Komün'ün bir işçiler hükümeti ya bir "işçi devle
ti" olarak ele alınması halinde konu daha da karmaşıklaşacakhr. Bu konuda
en önemli gösterge, Konsey'in burjuvaziye ait mülkleri kamulaşhrmaması ve
Paris'teki pek çok atölye ile sanayi kuruluşunu toplumsallaşhrmamasıdır.
Pek çok delegenin böyle bir niyete sahip olduğu bile kuşkuludur; daha önce
gördüğümüz gibi, Konsey'deki delegelerin çoğu Jakobendi, en kalabalık ikin
ci grup Proudhonculardı ve bu iki grup da özel mülkiyet mefhumuna inanı
yordu.
Komün'ün resmen ilan ettiği tek resmi program olan ve 20 Nisan tarihli
Resmi Gazete'de yayınlanan metin, hem kısa ve özlü oluşuyla hem de büyük

1 2 Le

Sociale (31 Mart 1871); akt. Edwards, Paris Commuııe, s. 261.

Samuel Bemstein, Auguste Blaııqui and tlıe Art of Insurrection (Londra: Lawrence &
Wishart, 1971), s. 337.
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oranda siyasi talepleriyle dikkat çekicidir.ı4 Burada cumhuriyetin tanınması
(henüz Ulusal Meclis cumhuriyet ilan etmemişti) talep ediliyor ve Komün'ün
"temel hakları" hatırlatılıyordu. Fransız koroünlerinin Proudhoncu bir "or
taklık sözleşmesi" temelinde "Fransa'run birliğini korumak" üzere özerk ola
rak var olma hakkının altı çiziliyor ve Komün'ün kendi bütçesini ve vergileri
oylamaya, kendi idari, adli ve güvenlik sistemini oluşturmaya dair "temel
hakkına" atıfta bulunuluyordu. Hem seçimler özgürce yapılacak, hem de
seçmenler tüm seçilmiş yerel idareciler üzerinde "sürekli denetim ve görev
den alma" hakkına sahip olacaktı. Vatandaşların "fikirlerini özgürce ifade
etmek ve çıkarlarını özgürce savunmak yoluyla tüm Komün işlerine sürekli
olarak müdahale etme" hakkı olacaktı. ıs
Fakat programda mülkiyetin ortaklığına dair herhangi bir ifade yer alını
yordu, bu da anarşist komünist Peter Kropotkin'in Komün eleştirisinde ol
dukça önemli yer tutan bir eksiklikti. Komün'ürı programı, zanaatkar sosya
lizminin en temel ilkelerinden olan "emeğin örgütlenmesi" ve "çalışma hak
kı" gibi konulara bile değinmiyordu, ki bu durum zamanın Fransız sosyalist
lerinin çoğunun hala zanaatkar sosyalizmi çizgisinde olduğu düşünüldü
ğünde tuhaf kaçmaktadır. "Çalışma serbestisi"nden ve Komün'ün "iktidar ve
mülkiyen zamanın gereklerine göre düzenleyeceğinden" bahsediliyordu.
Ancak bu tür bir hak, savaşın doğurduğu mecburiyeHer uyarınca herhangi
bir burjuva hükümeti tarafından da tanınabilirdi pekala.ı6
Paris Komünü'nün özünde sosyalist olmayan bu yapısına rağmen ulus
lararası sosyalist hareket içerisinde kısa sürede sosyalist bir ayaklanma olarak
tanınm ası bu anlamda ilginçtir. Bunun sebebi de muhtemelen Komün'ün di
ğerlerinden daha radikal bileşenlerinin, özellikle de Blanquicilerin ve Proud
honcu olmayan Enternasyonalistler ile çeşitli sınıf savunucusu işçi ve entelek
tüellerin takındığı tutunıda yatmaktadır. Ancak Komün'ü modern ve prole
ter anlamda "sosyalist" olarak adlandırmak, terimi, anlamını yitirinceye ve
sömürücü olmayan bir takım mütevazı işletmelerin bulanık bir savunusuna
dönüşünceye kadar eğip bükmek olur. Komün'ün gerçek toplumsal pratikle
ri (eğer böyle bir şey varsa) zanaatkar sosyalizmi odaklıydı, ancak bu mese-

14 "Declaration to the French People," İngilizce ilk basımı
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lede bile -daha sonra göreceğimiz gibi- Louis Blanc çizgisinde işbirliğine da
yalı bir toplum oluşturma çabaları, en iyimser tabirle, gönülsüzce sürdürül
müştür. (İlginçtir, Louis Napoleon'un tahttan düşmesiyle İngiltere'den Pa
ris'e dönmüş olan Louis Blanc'ın kendisi de bu sırada Versailles'daki Ulusal
Meclis'te sessiz sedasız oturmaktaydı.)
Komünal Konsey'in üyelerinin çoğunun burjuvazinin mülklerinin kamu
laşhrılmasına yönelik bir talebi olduğuna dair ortada herhangi bir kanıt ol
mamakla beraber, başkentte -özellikle de Paris'in dış semtlerindeki büyük
fabrikalarda- işçilerin üretimi kontrol etmesi ve ülkenin zenginliğinin daha
adil bölüşümü konulu tarhşmalar sürüyordu. Ancak bu tarhşmalar, ekono
mik adalete ve sınıfsal sömürünün reddine dair ahlaki eleştiriler olmanın öte
sine geçip sistematik bir program haline getirilmemişti. Paris'teki zanaatkar
sosyalizmi yanlılarının en yaygın ortak görüşü, servetin sermaye sahipliğine
göre değil verilen emeğe göre paylaşılması gerektiğiydi. Başka bir ifadeyle,
"patronlara karşı işçiler" sloganının arkasındaydılar. Bu da özünde oldukça

ahlaki bir sınıf bilincine işaret ediyordu, ancak Fransa' da sermayenin iktidarı
nı sona erdirecek bir eylemin programını veya teorik temelini oluşturacak bir
nitelik taşımıyordu.
Peki Komün'ün somu t ekonomik politikaları nelerdi? Konsey'in ekono
mik gündeminin ilk maddesi, Ulusal Meclis'in işçilere ve orta sınıfa dayathğı
acımasız düzenlemeleri kaldırmakh. Konsey, göreve gelişinden iki gün sonra,
30 Mart'ta, ödenmemiş kiraların vadesini tekrar uzattı ve çok sayıda Parisiiyi
oldukça rahatlath. 12 Nisan'da vadesi geçmiş ticari senetierin süreleri de uza
hldı, fakat büyük ölçüde Paris'in "ticari çıkar gruplarını" -Komün'e karşı en
azından iyi niyetli tavır alan varlıklı girişimcileri- ürkütmemek için bu karar
18 Nisan' a dek açıklanmadı. Bu gecikme, şüphesiz, ekonomik anlamda zor
durumda olanları Komün'ün kendi çıkarlarını savunmak konusunda ne ka
dar samimi olduğuna dair şüpheye sevk etti. Bu ertelemeler vaktiyle eski
burjuva Ulusal Güvenlik Hükümeti tarafından uygulamaya sokulmuş, son
rasında bir ulusal seferberlik anında intikam duyguları içerisinde bir Ulusal
Meclis tarafından kaldırılmış olduğu için, şimdi yeniden uygulamaya sokul
malannın devrimci bir eylem olarak değerlendirilmesi pek mümkün değildi.
Bu borçların ertelenmesi halk tarafından olumlu karşılandı, ancak Konsey'in
ticari borçlar konusunda takındığı mütereddit tavır, ekonomik muhafazakar
lığının bir göstergesidir ve Proudhoncuların mülkiyet, kredi ve bankaalık
uygulamalan konularını nasıl bir korkuyla ele aldıklarını yansıtır niteliktedir.
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Hatta Konsey'in boş evleri evsizlere tahsis etme kararı alması (neredeyse ku
ruluşunun üzerinden bir ay geçtikten sonra) 25 Nisan' ı bulmuştur.
Konsey, işçi sınıfının en çok canının yakan meselede, Mont de Piete' deki
rehinci dükkanındaki maliann sahşına izin veren o insafsız yasanın düzeltil
mesi meselesinde bile kayda değer bir kararlılık göstermedi. Sıradan Parisli
ler açısından bu yasanın iptali zorunluydu, zira en yoksul zanaatkarların pek
çoğu, işgalin en zorlu zamanlarında atölyelerindeki gereçleri ve hatta giysile
rini rehine vermişti. Buna rağmen, bu rehinci dükkiinının işçi sınıfına pek bir
faydası da dokunmamışh, çünkü şehrin işçilere hizmet veren en büyük re
hincisi olan Mont de Piete, en yoksul işçilere karşı oldukça taraflı davranı
yordu. En ucuz rehinlere en yüksek faizleri uygulayan dükkiin, en değerli re
hinlere en az faizi uyguluyordu. Yine de rehin ürünlerin sahlması kararı, işçi
leri en gerekli kişisel eşya ve gereçlerinden ayıran bir Ulusal Meclis hamlesi
olarak kayıtlara geçti.
Komün iktidara gelir gelmez Meclis'in bu kararı derhal ateşli bir tarhşma
nın konusu oldu ve rehinci dükkiinının sosyalizasyonu tarhşılmaya başlandı.
Konsey'in delegeleri, rehinci işletmeyi millileştirme (Blanquiciler), yeniden
düzenleme Gakobenler), tamamen ortadan kaldırma (devrimci sosyalistler),
bir işçi bankası haline getirme (Proudhoncular) ve olduğu gibi bırakma (çeşit
li cumhuriyetçiler) yaklaşımları arasında bölündü. Komün'ün iş başına gel
mesinin ardından yedi hafta geçtikten sonra, 7 Mayıs'ta, Meclis'in çıkardığı
yasa yürürlükten kaldırıldı ve sonunda Konsey, rehinci işletmenin hukuki
durumuyla ilgili herhangi bir değişiklik yapmaksızın eski borç erteleme kara
rını yürürlüğe sokmakla yetindi ve değeri yirmi franka kadar olan iş gereçle
riyle ev eşyalannın geri alınabilmesinin önünü açh.
Muhakkak pek çok işçi Konsey'in çeşitli kararlanndan oldukça fayda
gördü. Örneğin, 27 Nisan'da işverenlerin işçi maaşlanndan ceza kesmesi ya
saklandı ve 28 Nisan'da da fınn işçilerine zorla dayahlan gece çalışma zorun
luluğu kaldırıldı. Ancak bu son uygulama bile, fırmaların protestoları yü
zünden geciktirildi. Üstelik Konsey aynı süreçte

livret de travail'i,

yani her iş

çinin taşımak ve her yeni girdiği işte işverene göstermek zorunda olduğu sicil
belgesini de kaldırdı.
Sol perspektiften bakıldığında, Konsey'in en takdir edilen kararı, 16 Ey
lül' de alınan ve kuşatma sırasında sahipleri tarafından terk edilen boş fabrika
ve atölyelerle ilgili olan karardı. Yeni yasaya göre bu işletmeler, kendi kendi
ni yöneten kooperatifler haline dönüştürülebilecekti. Zamanın radikallerine
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göre kooperatiflerle ilgili bu karar, birlikçilik fikrine dair önemli bir adımdı;
fakat şurası da bir gerçek ki, kuşatma altındaki rejim, üretimi bir şekilde teş
vik etmek zorundaydı ve benzer şartlarda, askeri tehdit altında görev yapan
her burjuva rejimi aynı amaçla kooperatifierin oluşturulmasını desteklerdi.
Sonuç olarak ona yakın fabrika devralındı ve sendikalar tarafından koopera
tİf olarak işletildi. Şunu vurgulamak gerekir: bu yeni kooperatifler kamulaş
brma sonucu ortaya çıkmadı, her ne kadar mülk sahipleri kuşatma sırasında
Paris' ten kaçbklanru için korkaklar diye adiandınisalar da, şehre döndükle
rinde mali tazminatlanru alacaklan belirtildi. Ancak bu sırada da, sürekli
greviere ve sınıfsal çabşmaya sahne olan büyük Cail fabrikası tamamen boş
bırakıldı.
Komün'ün, şahıs atölyelerinin kaynak kullanımı ve fiyat belirleme konu
lannda işbirliği yapmak üzere oluşturdukları gönüllü üretici birliklerini teş
vik etmeye çalışhğı şüphesizdir. Bu türden yaklaşık kırk üç zanaatkar koope
ratifi kuruldu, ancak bunlardan pek azı, çalışanlan

Versaillais'a

karşı barikat

kurmaya çağrılana kadar, iş düzenini oturtabildL Üstelik, sonralan "işçi de
netimi" olarak adlandırılacak teşebbüslerde her zaman görülen problemlerle
karşılaşhlar, piyasa bunları tamamen bağımsız işletmelerle rekabet içine gir
meye zorladı. Aslında bu tür üretici kooperatiflerinin genellikle rahatsız edici
bir şekilde "kolektif kapitalizme" kayma eğilimi gösterdiği söylenebilir. Hem
kapitalist sistemin bir parçası olmaya eğilimlidirler, hem de geleneksel ba
ğımsız atölyeler kendi ürünleri için kooperatiflerden daha az ücret talep ettik
lerinde yaşama şanslan kalmaz. Bu yüzden de ya o iş sahasından çekilmek ya
da rekabet içerisine girmek zorundadırlar.
Ne yazık ki Proudhon'un yazılarında bu piyasa rekabeti meselesinin üste
sinden nasıl gelinebileceğine dair bir açıklama yer almıyor; ancak kapitalist
ekonomik zorunluluklar "kızıl" Paris'te olduğu kadar "beyaz" Versailles'da
da oldukça güçlü bir şekilde kendisini gösteriyordu. Zanaatkar sosyalizminin
temel fikirlerinin aksine Komün, paralı müşterilere son derece ihtiyaç duyan
kooperatiflerden değil, en ucuza sahş yapan tedarikçilerden, geleneksel ba
ğımsız firmalardan alışveriş yapma eğilimindeydi. Pek çok şikayetin gelmesi
sonucunda ancak, Komün 12 Mayıs'ta bu siyaseti değiştirerek kooperatifiere
öncelik tanımaya ve çeşitli araolara kooperatiflerden alışveriş yapılmasını
telkin etmeye başladı. Zanaatkar sosyalizminin bu kadar temel bir ilkesinin
bile zorla uygulamaya konulabilmesi, Komün'ün mali muhafazakarlığının ve
dar ekonomik bakış açısının kanıh niteliğindedir.
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Komün'ün Fransa Bankası ile ilişkileri de Merkez Komite' den çok farklı
değildi, büyük bir finansal kuruma meydan okumaktan ziyade komik bir
oyun sahneler gibiydi. 29 Mart'ta, Komün'ün kurulmasından bir

gün

sonra

Komün, yetmiş alb yaşında bir mühendis olan Charles Beslay'i Banka'ya
temsilci olarak gönderdi. Devrimci sosyalist bir yapıdan beklenecek olan tu
tumun aksine Konsey, Beslay'e, bu son derece önemli kurumu Komün adına
yönetme yetkisi vermedi, bu kurumu tüm Fransız burjuvazisine karşı bir koz
olarak kullanmak üzere bir hamle bile yapmadı. Beslay'in görevi yalnızca
bankanın faaliyetleri üzerinde yüzeysel bir denetleme yapmaktan ibaretti.
Beslay, son derece kab ve güçlü bir kuruluş olan bu bankayla zıtlaşacak bir
tabiata da sahip değildi. Bu ihtiyar adam Proudhon'un eski bir dostu ve hatta
ateşli bir takipçisiydi ve belki de onu böyle büyük bir bankayla uğraşbğı an
da bu kadar güçsüzleştiren şeylerden biri de bu eski dostluktu. İlginçtir, Pro
udhon bir zamanlar zanaatkarlar adına "kredilerin düzenlenmesi" talebinde
bulunmuşken, dostu Beslay arbk Fransa' daki en büyük kredi kurumunda,
kamulaşbrılarak Proudhoncu bir Halk Bankası'na dönüştürülebilecek bu ku
rumda görevliydi.
Beslay ile bankanın yönetici koltuğundaki Marqui de Ploeuc arasındaki
görüşme, iyi bir arkadaşlığın başlangıcı oldu. Oldukça hoşsohbet bir insan
olan yetenekli marki, bu ihtiyar adamla Komün'ün son anına dek sürecek iyi
bir ilişki kurmayı başardı. Beslay, kuşatma günlerinde bir ambulans servisi
kuran markiye bu yüce gönüllüğünden dolayı teşekkür etti ve bu iki isim,
Fransa'nın finansal bütünlüğünün ve ticari çıkarlarının bu finans kurumunu
korumaktan geçtiği üzerinde fikir birliğine vardılar. Bir önceki gün Ulusal
Muhafızlar kaba bir şekilde binaya girmiş ve silah araması yapmışlardı. İhti
yatlılığıyla tanınan Beslay de yetkisini kullanıp duruma müdahale ederek
Muhafıziarın bankanın işini aksatmamalarını sağlamışb. Baharın geri kalan
günlerinde de marki bir yandan Komün'ün finansal taleplerini yerine getirir
ken, bir yandan da epeyce albnı sistematik bir şekilde Beslay'in burnunun
dibinden

Versaillais'a

kaçırmışb. Konsey, kendi adına görece mütevazı mik

tarlarda kredisini alabildiği sürece bankadan oldukça memnundu.
Marx daha sonraları Komün'ün kendi iç manbğını -anlaşıldığı kadarıyla
sosyalist manbğı- yakalayabilmesi için o dönemde daha fazla zamana ihtiya
cı olduğunu yazmışbr. Zaman yönünden bir sorunu olmasaydı acaba Ko
mün sosyalizme doğru evrilir miydi? Radikal zanaatkarlara göre, var olan
ekonominin karşısındaki en insancıl alternatif, hala, ister belli sayıdaki işçi ta-
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rafından sahip olunsun ve yönetilsin, ister küçük şahıs atölyelerine sahip za
naatkarlar tarafından oluşturulmuş olsun, birlikler -kooperatifler- idi. Bu
bağlamda, komün en iyi ihtimalle kooperatifleri daha fazla teşvik ederdi de
nilebilir. Ancak daha önce de gördüğümüz gibi, üretim araçlarının -belediye
adına bile olsa- ortaklaşa sahiplenilmesi ve yönetilmesi, özel mülkiyetin ka
mulaşhnlması gibi fikirler, delegelerinin çoğunun aklının ucundan bile geç
miyordu. Komün, özel mülkiyetin, piyasanın ve hatta karın yerine üretim
araçlarının ortaklaşa sahiplenildiği, paylaşımın ihtiyaca göre yapıldığı, kısaca
komünist ilkelere dayalı bir toplum yaratmaktan kaçınıyar veya bu ihtiyacı
görmezden geliyordu.
Komünar barikatlanndaki kızıl bayrakların sayıca çokluğuna ve Komün
hakkında yayılmakta olan çok sayıda efsaneye rağmen, bu dönem on doku
zuncu yüzyıl devrimlerinin ne tepe noktasıydı ne de sınıf bilincinin en görü
nür olduğu dönemdi. Haziran 1848 ayaklanmasının (Komün'le kıyaslandi
ğında devrimci gelenek tarafından tamamen unutulmuştur) sınıf bilinci çok
daha yüksekti ve "emeğin örgütlenmesi"nde temel değişiklikleri yapma ko
nusundaki azmi çok daha belirgindi. Hatta 1848, kapitalist ilişkilerin yerine
kooperatif ilişkiler koyma konusunda da çok daha cesurdu. Roger V. Gould,
Haziran 1848 ayaklanması ve 1871 Komünü konusunda yaphğı kapsamlı
araşhrmada Komün'ün sınıfsal tabiahnın abarhldığı ve belediye odaklı (ve
vatansever diye eklemeliyim) yanının daha az görüldüğünü belirtir. Haziran

1 848 ayaklanması işçilerin kurtuluşunu talep ederken, Komün Konseyi (ve
Ulusal Muhafızlar Federasyonu Merkez Komitesi) kendilerini tüm vatandaş
ların temsilcisi olarak görüyordu. Komün'ün "kentlerin özgürlüğü ve cum
huriyetin muhafızlığı" konulu talepleri, Gould' a göre 1848' de yaygın olan sı
nıf odaklı beyan ve açıklamalardan oldukça farklıydı:

Ulusal Muhafızlar Federasyonu Merkez Komitesi, Komün seçimlerini ilan etti
ği (oldukça dikkatli hazırlanmış) bildirisinde, kimin adına hareket ettiğini ol
dukça açık bir biçimde ortaya koymuştu. Komitenin taban kabul ettiği kitle,
yani devrimin kendisi, sınıfsal aidiyetlerden tamamen bağımsız olarak tüm Pa
ris şehriydi.J?
Haziran 1848 ile Komün'ün ortak noktası, birisinin erken bir tarihte ve
zanaatkar sosyalizmi fikrinin hegemonya döneminde ortaya çıkmış, diğeri-

17 Roger V. Gould, Insurgent Identities: Class, Community and Protest in Paris from 1848 to
the Commune (Chicago: University of Chicago Press, 1995), s. 168.
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ninse bu fikrin sönümlenme evresinde ortaya çıkmış olmalarıdır. Komün'ün
hem beyanlarında hem de uygulamalanndaki yaklaşımı, Haziran isyancıla
rının tam tersine, ılımlılığıyla öne çıkıyordu. Bu anlamda, sosyalizm tarihinde
önemli bir yer tuhnasına rağmen, Komün aslında 1848' de ulaşılmış zanaatkar
sosyalizmi siyasetinden geriye düşmenin bir belirtisidir.

Kom ün içerisindeki Çatışmalar
Komün, il anının ertesi gününde ulusal hükümetin bilindik bakanlıkianna
denk düşen komisyonlar kurmuştu. Bunlardan ilk haftalarda en önemli olan
ları İdari Komisyon ve Askeri Komisyon'du. İdari Komisyon dört sivil ve üç
asker üyeden oluşuyordu. Siviller Proudhoncu bir öğrehnen olan Gustave
Lefrançais, ateşli bir Blanquici ve gazeteci-tarihçi olan Gustave Tridon,
Blanquici bir mühendislik öğrencisi olan Edouard Vaillant ve aşırı radikal
sözlerine rağmen kendisini tehlikeli durumlardan kurtarmaktan başka bir iş
yapmayan Felix Pyat' dı. Askeri üyeler ise aslında bir kitapçı dükkanı işlehne
sine rağmen Ulusal Muhafıziarda önemli bir mevkiye seçilmiş olan Jules Ber
geret, 18 Mart'tan sonra derhal Versailles'a saldırılmasını teklif etmiş ateşli bir
Blanquici metal işçisi olan Emile Duval ve aynı saldırı teklifinin destekçile
rinden olan Blanquici öğrenci Emile Eudes'ti.
Askeri Komisyon, İdari Komisyon'daki üç üyenin -Bergeret, Duval ve
Eudes- yanı sıra 31 Ekim'deki Hôtel de Ville saldırısındaki önemli rolüyle ün
kazanmış olan Gustave Flourens'i de içeriyordu. İkisi de genç Blanquiciler
olan Raoul Rigault ve Theophile Ferre de Emniyet'i, yani Paris polisinin ida
resini teslim aldılar.
1 848'deki Geçici Hükümet'in aksine Komün, Paris işçi sınıfının çıkarlarını
savunduğunun bir karub olarak bir Çalışma ve İş Bulma Komisyonu da kur
du. Bu komisyonun ve Sanayi Komisyonu'nun başında, Komün'ün en önem
li Enternasyonalist ve sosyalist üyeleri yer alıyordu. Bunlar, kuyumculuk ya
pan (ve Marx'la yakın temas halinde olan) Leo Frankel, bronz işçisi Albert
Thiesz ve yayıncı Benait Malon'du. Sendikalist ve Enternasyonalist Eugene
Varlin, Enternasyonalist Victor Clement ve Proudhoncu Charles Beslay ile
birlikte Finans Komisyonu'nun başındaydı. Bu arada Komün'ün en etkileyici
figürlerinden birisi olan, yaşlı ve hasta olduğu için Komün' deki önemli mev
kilere gençlerin gelmesi içinçabalayan, ancak sorunlar çıkhkça yine her işle
ilgilenmek zorunda kalan Charles Delescluze'u de unuhnamak gerekir.
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Komünal Konsey ve komisyonları, bir bütün olarak, ideolojik açıdan çok
dağınıkh ve işlevsel olamayacak kadar çok sayıda aksi entelektüel ve bohemi
barındırıyordu. Proudhoncular sosyalistlerle sürekli

çalışıyor, Jakobenler

hemen herkesle ve kendi aralarında birbirleriyle kavga ediyordu. Üstelik,
Komün üyelerinin çoğu, birden fazla seçmen tabanına karşı sorumluydu.
Komün ne zaman şehrin sorunlarını sistemli bir şekilde ele almaya çalışsa,
başkent hayalının çeşitli alanları üzerinde hak iddia eden çok sayıda kuruluş
ve grubun varlığından dolayı çalışmalar köstekleniyordu. Aslında 28 Mart'ta
Komünal Konsey'in ilanı, gündelik hayat içerisinde ve sokakta Komün'ü
oluşturan çok sayıdaki komite, kulüp ve diğer yerel kuruluşlar açısından
ciddi bir değişim olarak algılanmamışh. En başta,

arrondissement'ların

(ilçele

rin) başkanları, Konsey'in meşruiyetini sorguluyor ve kendilerinin Paris'teki
yegane yasal idari yapı olduğunu öne sürerek sürekli sorun çıkarıyorlardı. Bu
itirazlar, kendi inisiyatifleriyle hareket eden yerel Ulusal Muhafız komiteleri
bu başkanları görevlerinden uzaklaşhrana dek devam etti. Ulusal Muhafızlar
Federasyonu Merkez Komitesi -tüm yetkilerini Konsey' e devretmiş olmasına
rağmen- varlığını sürdürüyor, adeta Hôtel de Ville'e paralel ikinci bir iktidar
gibi faaliyetine devam ediyordu. Başka bir sorun da, yerel düzeyde Kon
sey'in siyasetine sık sık köstek olan Yirmi İlçe Heyeti'nin varlığıydı.
Mahallelerde varlığını koruyan sayısız komite ve kulüp de yerel iktidar
anlamında sorun teşkil ediyordu. Muhtemelen bu yapıların her toplanhsında
aynı sayıda insan bulunmuyordu, fakat bazen bu toplanhlarda binlerce insan
bir araya geliyordu. Kulüplerin siyasi duruşları tüm siyaset yelpazesini kap
sayacak kadar genişti ve çoğunlukla merkeziyetçi Jakoben görüşle Varlet'nin
1873'te savunduğu aşırı liberter görüşlerin bir karışımı etrafında birleşiyordu.
Örneğin Saint-Ambroise Kilisesi'nde toplanan Club des Proletaires, Büyük
Devrim'in radikal cephesini taklitle, Kornün'ün kendi başına karar almaktan
vazgeçmesi ve tüm önerilerinde halkın onayını araması gerektiğini savunu
yor ve bu talebinde Club Saint-Nicholas-des-Champs'den de destek görü
yordu.
Neyi savunurlarsa savunsunlar bu kulüpler siyasi yapılar olarak taşıdık
ları önemin bilincindeydi. Club Saint-Nicholas-des-Champs, bir kulüpler fe
derasyonu oluşturulması konusunda büyük çaba gösterdi, çeşitli kulüplerde
yapılan tarhşmaları özetleyen ve kabul edilen önerileri içeren günlük

comm u nal'in

Bulletin

çıkanlmasını üstlendi. Hatta kısa ömürlü bir Kulüpler Federas

yonu da kuruldu. Edwards'ın aktardığına göre bu federasyon kornitesi gün-
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lük toplanhlar düzenliyor ve bu federasyona bağlı kulüpler "kendi aralarında
önergeleri dolaşhnyorlardı."18 Komün'ün Paris sokaklannda Ulusal Meclis'in
birliklerine direnme vakti geldiğinde bu kulüpler, halk direnişini sağlamak
üzere yapılan çalışmalarda önemli görevler üstlendiler.
Tüm bu komiteler, Konsey ve onun alt komisyonları, bir anlaşmazlık ba
tağı içerisindeydiler. Siyasi, toplumsal ve ne yazık ki kişisel temele dayanan
bu anlaşmazlıklar hem bu yapılan birbirine düşürüyor hem de kendi iç işle
yişlerini sekteye uğrahyordu. Paris belediyesi, çok sayıdaki komitenin görev
alanlannın ne olduğunu açıkça belirten ve bunların ne şekilde koordine edi
leceğini açıklayan bir komünal anayasaya ihtiyaç duyuyordu. Ancak böyle
bir metin mevcut değildi. Meclis'in merkeziyetçi ve devletçi olduğu ölçüde,
Komün de hem şehir yönetimi konusunda hem de Ulusal Muhafıziarın yeni
aldığı adla federes'in yönetiminde ademi merkeziyetçi ve konfedere bir yapıya
sahipti. Paris, 1 793'ten yani V adet'den sonra ilk kez Fransa'da merkezi devle
tin karşısına genel anlamda liberter bir altematifle çıkmışh. Ancak askeri teh
like hali sebebiyle bu liberter yapıyı korumak zor olacakh, zaten en liberter
kuruluş bile düzenli askeri güçlerle çahşmak için bir ölçüde merkeziyetçiliğe
ihtiyaç duyar. Ne yazık ki federes de en az diğer kulüpler ve

arrondissement

örgü tleri kadar yerel bir yaklaşıma sahipti. Aldıkları kararlar genelde tek bir
mahalle komitesinin iradesine dayanıyordu.
Tüm bunlara ek olarak, Ulusal Muhafızlar Federasyonu Merkez Komite
si'nin arhk federes ' ten kendisinin değil de Askeri Komisyon'un sorumlu ol
duğu kararını kabul etmeyişi sonucu, Komünal Konsey'in otoritesi daha da
sarsıldı. Merkez Komite, Komün'ü askeri değil, tamamen siyasi ve idari bir
yapı olarak göriiyordu ve bu nedenle de Komünal Konsey'in kurulmasıyla
teslim ettiği Muhafızlar üzerindeki denetimi yeniden kazanmak istiyordu.
Sonunda Ulusal Muhafız birlikleri, hem Komün'ün Askeri Komisyo
nu'ndan hem de doğrudan Merkez Komite' den gelen emidere uymamaya
başladı. Bazı topçu birlikleri tamamen kendi başianna hareket ediyor, yalnız
ca bağımsız

arrondissement

komitelerinden aldıklan emidere uyuyordu. Baş

ka birlikler, görevde ihmali bulunduğundan şüphelendikleri komutanlan tu
tuklayacak kadar ileri gidebiliyordu. Yani o kadar kaotik bir işleyişe sahipti
ler ki, Komün'ün askeri gücünü tamamen işlevsiz hale getirmişlerdi. En acili
yet gerektiren zamanlarda Komün'ün komutanları halkı
18

Edwards, Paris Commuııe,

s.

281.

Versaillais' a karşı ha-
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rekete geçirmeye çalışırken bile federes birlikleri çoğunlukla emidere uymu
yordu. Merkez Komite'nin kendisini Komün'e karşı konumlandırması, biriik
Iere askeri düzen kazandırma ve onları şehrin ihtiyacı olan etkin güçlere dö
nüştürme görevini aksabnasına neden olmuştu.
Ulusal Muhafıziarın kaotik yapıda ve disiplinsiz olmasırun yanı sıra, Lis
sagaray'ın vurguladığı gibi, 19 Ocak saldırısında göstermiş olduğu cesarete
rağmen, bir meydan savaşı verebilecek yapıda olmadığı da aşikardı. Federes,
en iyi ihtimalle bir müdafaa gücü olarak değerlendirilebilirdi, düzenli biriik
Iere saidırabilecek bir yapı değildi. Özellikle Komürı'ün ilk günlerinde iyi eği
tilmiş, tecri.ibeli ve disiplinli bir kuvvet Thiers'in ordusunu yenebilirdi, üste
lik Muhafızlar rakiplerinden çok daha iyi bir motivasyona sahipti. Ancak bu
askerler, düzenli ordu karşısında başarı sağlayabilecek özelliklerin hiçbirine
sahip değildi. Küçük başanlara ve olağanüstü kahramanca eylemiere rağmen

Jederes, disiplinli Versaillais karşısında hiçbir zaman kayda değer bir zafer elde
edemedi.

Komün Savaşta
Komün'ün Muhafızları koordine etmek ve onları etkili bir saldırı gücü haline
getirmek üzere eğibnekteki yetersizliği, Ulusal Meclis' in ve Versailles' daki
devletin başının Komün'e çok fazla zaman tanımak niyetinde olmaması et
keniyle birleştiğinde, daha da vahim hale geliyordu. Yüzyılları kapsayan
devrimci hareketler tarihin sürekli ortaya koyduğu gibi, karşı-devrimin sınıf
savaşı esnasında acıması yoktur ve bu yüzden de Komün, eğer varlığım sür
dürmek istiyorsa, Thiers kendi düzenli ordusunu oluşturmadan önce federes
ile Versaillais'a saldırmak zorundaydı.
Komün bunu yapmadı. Versaillais 2 Nisan'da Paris'in alh mil kadar ku
zeybahsında yer alan Courbevoie kışlalarına kısmi bir saldırı düzenledi. Ko
mün'ün naifliğini, bu saldırıya karşı verdiği tepkiden daha iyi açıklayan hiç
bir şey yoktur. Ulusal Muhafızlar o gün Thiers'in kuvvetlerinin karşısına çık
hğında iyi bir sınav veremedi, hatta apar topar geri çekilmek zorunda kaldı.
Thiers, birliklerine bu kaçan askerleri takip etme emri verebilirdi, ancak as
kerlerinin henüz yeterince güçlü olduğuna inanmıyordu. Paris'i boşalttıktan
iki hafta sorıra elinde hala yalnızca 35.000 düzensiz asker ve 3000 jandarma
vardı.
Ancak kötü niyetini belli edercesine, esir alınmış beş Komünan öldürdü
ve Komün'de buruk bir öfke patlamasına sebep oldu. İdari Komisyon, derin-
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den sarsılmış bir açıklama yayınladı: "Kralcı komplocular SALDlRDI. Bizim
ılımlı tavrımıza rağmen SALDIRDILAR."ı9 Bu tepki, çok daha büyük bir
problemin belirtisiydi. Komün'ün, tamamen bir sınıf savaşı olmasa bile açık
ça bir toplumsal savaşın ortasında uğradığı saldın karşısında bu derece şoka
uğraması, aşırı derecede kendi kendini aldatan bir tavrın ifadesiydi. Bu kadar
şaşkınlık göstermesi psikolojik metanetsizliğinin, siyasi yetersizliğinin ve ta
bii ki kararlı düşmanın karşısında direnrneye hazırlıksız oluşunun bir ifade
siydi.
Komün, kendisini yok etmeye kararlı ve acımasız bir düşman tarafından
başlatılan bir iç savaşın eşiğinde olduğu gerçeğini henüz kabul etrnemişti.
Vakit çok geç olana kadar da bu gerçeği kabul etmeyi başaramadı, hala mu
zaffer olma şansı varken düşmanın karşısına çıkmanın gerekliliğini göreme
di. 18 Mart' tan sonraki haftalarda öncelikle Merkez Komite'nin, sonra da
Komünal Konsey'in Versaillais'in niyetlerini anlamayı başaramaması, cumhu
riyetçi meşruiyete dair bitmeyen didişmeleri, hala doğru dürüst tarumlan
mamış katı "anayasal" çerçevenin dışındaki tüm eylemlerin etrafını saran be
lirsizlik, Fransa Bankası konusundaki korkak tavır, kamulaşhrma konusun
daki tereddütler (ki savaş sırasında pek çok burjuva devlet bile bu yola baş
vurmuştu) bir araya gelerek 1871 Paris Komünü'nün çöküşünü hazırladı.
Ulusal Muhafızıarın başarısızlığı -ve bu sırada cesareti- Versaillais'in Co
urbevoie saldırısından hemen sonra, 3-4 Nisan' da açıkça belli oldu. Önceki
saldırıdan dolayı öfkeye kapılmış olan ve bir karşı saldırının gerekli olduğu
nu fark eden Komün, Thiers'in askerlerine karşı bir "büyük taarruza" girişti.
Thiers, bir gün önceki saldırısının dışında, son derece kışkırha açıklamalar
yaparak ve kenti top atışma tutarak bu saldırıyı başarıyla tahrik etti. O zama
na kadar hala kısmen soyut bir fikir olarak var olan topyekun iç savaş ihtima
li, bu hamleyle tamamen gerçeklik kazandı.
Komünal Konsey, saldırıdan bir gece önceki toplantıda federes'in komuta
sını, askeri karİyerine garip bir şekilde bir gerici olarak başlamış, Temmuz
1848' de barikatiara saldırmış, ancak sonradan daha liberal görüşleri benim

semiş bir subay olan Gustave-Paul Cluseret'ye verdi. Cluseret, Amerikan İç
Savaşı'nda önce Kuzey için savaşmış, sonra Enternasyonal'e kaymıştı. Kendi
siyle alay edenler genelde onu "Yankee" olarak adlandırıyordu, çünkü pek
çok Amerikalı subay gibi onun üniforması da hep dağınıktı, tavırları oldukça
19 Akt. Arthur Adamov, La Commune de Paris,

les, 1 959), s. 30, vurgu yazara ait.

18 Mars-28 Mai 1871 (Paris: Editions Socia
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serbestti ve hpkı Amerikan başkaru U.S. Grant gibi

s i.i

rl' l d i pum i�,· iyordu.

Ancak bu demokratik "Yankee" tavırlarına karşın, tam bir d i s i p l i n

y a n lı sıydı

ve Ulusal Muhafızları disiplinli bir askeri kuvvet haline geti rııll' n i yl'tindeydi.
Fakat bir gün sonrası için planlanan "büyük taarruzu",

dü�ü nn·sit.ce

verilmiş ve kaybetmeye mahkum bir hamle olarak görüyord u .

Nl'

o

karar

lu rsa ol

sun, Komün'ün savaş delegelerine son dakikada seçilmiş biri ol,ı rak yapabi
leceği çok fazla şey yoktu. Edwards'ın da belirttiği gibi, "akıllıca davra narak
sorumluluk almaktan kaçh, aceleyle aldıkları kararı uygulama i�ini kararın
sahibi generaliere bırakh."20
Gerçekten her şey alelacele oldu. Taarruzun en ateşli savunucu ları Askeri
Komisyon üyeleri olan Duval, Eudes ve eskiden kitapçılık yapan Berge
ret'ydi. Saldırı planına göre bu tecrübesiz subayların her biri bir tugayın başı
na geçecek, bah kapılarından birine doğru ilerledikten sonra Versailles'a yö
nelecek ve orada diğer tugaylada birleşerek ortak saldırıyı başlatacakh. Lis
sagaray'ın da aa bir şekilde belirttiği gibi, bu basit plan eğer "tecrübeli subay
lar ve ciddi tugay komutanları" olsaydı "kolayca uygulanabilir" nitelikteydi.
Ancak birliklerin çoğunun 18 Mart'tan beri komutanı, Ulusal Muhafıziarın bir
kurmay heyeti yoktu ve 40.000 askere komutanlık yapacaklan iddiasındaki ge
nerallerin hiçbiri meydan savaşı tecrübesine sahip değildi. En basit tedbirleri
bile ihmal ettiler, ağır silahların, cephane arabalannın ya da ambulansların na
sıl yönlendirileceğini bilmiyorlardı, günlük plan yapmayı unutarak askerleri
saatlerce sis içerisinde aç bırakhlar. Her asker en sevdiği komutanın arkasında
saf tuttu, pek çoğunun mermisi bile yoktu, taarruzun bir gösteri olduğunu
zannediyordu.ı ı

Tugaylar Paris'ten coşkuyla, kadınların ve çocukların uğurlamasıyla ayrıldı.
Askerler Versaillais birliklerinin karşısına çıkhklarında çahşma olmaksızın on
ların 18 Mart'taki gibi kendilerine kahlacağını safça ummaktaydılar. Sonuç
olarak, federes silah açısından yetersiz ve ciddi bir çahşma için hazırlıksız du
rumdaydı.
Beklendiği üzere her şey ters gitti. En kuzeydeki tugay -Bergeret'nin em
rindeki 15.000 asker- kuzeydeki Rueil köyüne doğru (yalnızca sekiz topla! )
hareket ederken Mont-Valerien'den, yani Paris'in en ileri askeri noktasından
geçmek zorundaydı ve bu nokta 18 Mart'tan sonra Merkez Komite'nin boş
durmasına rağmen ele geçirmediği noktaydı. Federes askerleri arasında kale20

Edwards, Paris Commune, s. 198.
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Lissagaray, History of tlıe Com m u ne, s. 164-5.
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nin o anda Komün'ün elinde olduğuna dair bir dedikodu yayılıyordu fakat
bu tamamen yanlış bir bilgiydi. Bergeret'nin birlikleri kalenin önünden ge
çerken

Versaillais

topçularının a teşi üzerlerine yağmaya başladı. Bergeret'nin

askerleri şaşkına dönüp "İhanet!" çığlıklan atarak araziye dağıldı ve sağ ka
nadın tamamı hızla Paris' e kaçtı. Bergeret

az

sayıda askerle devam etti, Ver

sailles'ın dört mil kadar yakınına geldi, fakat o noktada pes etmek zorunda
kaldı. Flourens, az sayıda adamıyla birlikte Rueil'e vardı, ancak orada bir
Versailles süvarisi tarafından öldürüldü.
Harekatın en sol kanadındaki Duval'in birlikleri de daha başarılı değildi.
Ağır silahı ve cephanesi yetersiz olan askerler Duval'i, kendisini öldürecek
olan

Versaillais

birliklerinin elinde bırakarak geri çekildi. Merkez hatta gelin

ce, Eudes'in emrindeki 10.000 Muhafız Meudon'a gelinceye dek batıya doğru
ilerlemeyi başardı, ancak korunaklı

Versaillais

garnizonunu teslim almak için

yeterli silah ve cephane olmadığı için Paris yakınlanndaki güvenli bir alana
çekildiler. Şans eseri Paris'ten ağır silahlar aceleyle getirildi ve Versailles bir
liklerinin karşı saldırıya geçmesi önlendi.
Bu taarruz, Paris ve Versailles'ın askeri kaderleri konusunda bir dönüm
noktası oldu. Paris Komünü bu noktadan sonra Thiers'e karşı hiçbir ciddi
saldırıya kalkışarnadı ve Ulusal Muhafızlar, sınırlı başanianna ve çeşitli kah
ramanca eylemlerine rağmen, düşmanlanna karşı ciddi bir zafer kazanamadı.

Versaillais

ise bu zaferle daha da cesaretlendi ve 9 Mayıs'ta Issy, 13 Mayıs'ta

Vanves gibi önemli kaleleri birer birer alarak düzenli olarak Paris' e yaklaştı.
Thiers'in birlikleri birkaç

gün içerisinde, Bismarck'ın tam da bu amaç için sa

lıverdiği binlerce Fransız savaş esirini de saflarına katarak şehir surlarının
birkaç yüz metre yakınına kadar geldi.
Komün, esir Komünarların öldürülmesine tepki olarak 6 Nisan' da "Paris
halkının düşmanı" olmasından şüphelenilenlerin tutuklanıp yargılanmasına
imkan veren Esirler Yasası'nı çıkardı. Paris başpiskoposu da dahil çok az sa
yıda insan gözaltına alındı ve Nisan ortasında Komün, bunları Thiers'e
Blanqui'nin serbest bırakılması karşılığında vermeyi teklif etti. Thiers ise akıl
lıca davranarak bu öneriyi reddetti, zira bu ihtiyar devrimeiyi vermenin Ko
mün'e bir ordu teslim etmek kadar önemli olduğunun farkındaydı.
Komün, 1 Mayıs'ta bazı iç tartışmalar sebebiyle Cluseret'yi tutukladı ve
onun yerine, Prusyalılara teslim olduğu için Ulusal Meclis'in aleyhine dön
müş başarılı bir subay olan Louis Rossel'i savaş delegesi olarak atadı. Rossel,
Ulusal Muhafızları disiplinli bir kuvvet haline getirmek için uğraştı, ancak
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her zamanki özerklik engellerine takıldı. Selefinden daha
mutan olduğu için kısa sürede hem federes'in hem de

Mi lsl ı·ri�siz

K o n ı i'ı ı ı ' l'ı ı ı

kaybetti. Atanmasından yalnızca dokuz gün sonra, kısmen

dl'

bir ko

Müvenini

lssy Kalesi'nin

-şehir rnüdafaasının kilit noktasının- düşmesi sebebiyle istifa

etti

ve Ko

rnün'e gerçek veya uydurma suçlamalar konusunda hesap vermernek için
Paris'in kalabalık mahallelerinde izini kaybettirdi. Kornünar liderlerin görev
de olmaya devarn edecekleri üç hafta içerisinde tartışmalar şiddetini iyice art
tırdı. 1 Mayıs'ta, tam Issy'nin düşmesinin akabinde, Jakoben-Blanquici ço
ğunluk, bir Kamu Güvenliği Kornitesi kurarak merkezi denetimi arttırmak
konusundaki tartışmada Proudhonculardan ve bazı Enternasyonalistlerden
aynldı.
Böylesi bir askeri tehdit ortamında, bir ölçüye kadar merkezi denetirnin
kesinlikle gerekli olduğu tartışmasız bir gerçekti, fakat komitenin isminin ne
olacağı bitrnek bilmez tartışmalara neden oldu. Jakobenler ve Blanquiciler,
kendilerini devarnı gördükleri geleneğe atıfla, Kamu Güvenliği Kornitesi is
mini savunurken, Proudhoncular ve çok sayıda Enternasyonalist, 1793'te Pa
ris Kornünü'nü yok edenin Kamu Güvenliği Kornitesi olduğunu öne sürdü
ler. Tartışmalar o kadar sertti ki, bir Jakoben olan Jules Miot, isrne karşı çıkan
azınlığın "Girondist" oldukları için yargılanrnalannı talep etti. Miot'nun tale
bi yerine getirilrnediyse de, Kornün' deki çoğunluk -altı oyla- bu kötü şöhretli
ismi kabul etti.
Bu isim, yeni bir terör dalgasının geleceğine dair endişeler uyandırdıysa
da Kamu Güvenliği Komitesi, Kornün'ün düşmanianna yönelik kitlesel in
fazlara girişmedi. Hatta eleştirel veya düşmanca yayın yapan dergileri ka
patmanın, zorla askere almanın ve Paris'te Versailles için çalışan ajaniara kar
şı tedbir olarak herkese kimlik kartı düzenlemenin ötesine geçmedi. İrnpara
tonın Austerlitz savaşından sonra ele geçirdiği toplar dolayısıyla Bonapartist
emperyalizmin ve rnilitarizrnin simgesi haline gelmiş I. Napoleon'un Ven
dorne tugayını dağıtmak gibi bazı eylemleri tamamen sembolik nitelikteydi.
Komite, Delescluze'un etkisiyle, her ne kadar karşılıklı güvensizlik ve ideolo
jik aynlıklar devarn etse de, Kornün'ün son günlerinde azınlık ile çoğunluğu
bir araya getirmeyi başardı. Artık bir cesede dönüşmüş olan Ulusal Muhafız
lar Merkez Komitesi, Kornün ile karşılıklı yetkiler konusunda uzlaşmaya
vardı. Ancak bu anlaşmanın artık hiçbir anlamı yoktu; yeni salıverilmiş
mahkumları da safianna katmış olan Versaillais, Paris sokaklarına girmek
üzereydi.
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Komün, 21 Mayıs'ta tüm üyeleriyle Hôtel de Ville'de, Jules Miot'nun kötü
niyetli girişimi neticesinde Cluseret'yi Issy'nin kaybedilmesi sebebiyle yargı
lamak üzere toplandı. Akşam saat yedide birdenbire Kamu Güvenliği Komi
tesi üyelerinden birisi bağırarak içeri girdi: "Durun! Durun! Son derece mü
him bir haberle geldim, gizli oturum talep ediyorum."22 Bu üye, Komün'ü

Versaillais'ın Paris'e

girmek için bir yol bulduğu ve akın akın Paris'e doluştu

ğu haberini iletti.
Bu noktada Komün'ün derhal kararlı bir askeri adım atması beklenebilirdi. Ama gerçekte, şaşkına dönmüş Komün, Cluseret'yi beraat ettirdi ve on
dan sonra her bir üye kendi

arrondissement'ına

dağıldı. "Dolayısıyla Ko

mün'ün konseyi, Versailles'lılar Paris'e girdiği anda, bu en ciddi tehlike
anında tarihten ve Hôtel de V ille' den çekildiler." Lissagaray, tiksinti içerisin
de şunları yazar:

Kah o bir komite talep edecek kimse yoktu, yanındaki delegeye dönüp haberle
ri beklemeyi öneren tek bir kişi çıkmadı. . . Bu belirsizlik anında, çok acil bir du

rum karşısında bir müdafaa planı yapmanın ya da büyük bir felaket yaşanınası
durumunda önemli kararlar almanın gerekli olabileceği bu anda bir kişi bile,
hiçbir şey için ısrar etmedi."
Açık herhangi bir siyasi veya örgütsel yönü olmayan, çatışma içerisinde, ka
fası karışık ve trajik bir grup adamın son beceriksizliği bu oldu.

Kanh 2 2 - 2 8 May1s Haftas1
Mayıs ortasında Thiers'in askerleri Paris'in güneybah sudarına o kadar ya
kındı ki, konuşmaları surun diğer yanındaki

federes

tarafından duyulabili

yordu. Ancak tüm bu ilerleyişe rağmen hala surları aşamamışlardı, daha ön
ceki şehre girme teşebbüsleri muhalefetle karşıtaşıp püskürtüldüğü için cep
heden ve doğrudan bir saldınyı da göze alamıyorlardı. Bu yüzden şehri
bombardıman altında tutmaya devam ettiler. Bilmedikleri nokta ise şuydu:
aslında şehre çoktan başarılı bir saldırı düzenleyebilirlerdi, çünkü federes sur
lardaki müdafaa açısından son derece önemli ve saldırıya oldukça açık bazı
noktalan korumuyordu.

22

Akt. Alistair Home, The Fal/ of Paris: The Siege and the Commune of 1871 (New York: St.

Martin' s Press, 1965), s. 364.
2J

Lissagaray, Hi�tory of the Commune, s. 309.
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21 Mayıs Pazar günü, Ducatel adında biri, şehrin güney batı kısmında,
Porte de Point de Jour yakınlarında bir akşamüstü gezintisine çıkmışh. Kamu
İşleri Departmanı'nda bir mühendis olan Ducatel, Komün'e karşı pek sıcak
hisler beslemiyordu. Yürüyüşü sırasında

federes'in

son derece stratejik bir

noktayı korumarlığını fark etti, kapı sa vunmasızdı ve ele geçirilmeye son de
rece müsaitti. Saat üçte surun üzerine hrmandı, karşı taraftaki Versailles as
kerlerine beyaz bir mendil sallamaya ve "Gelin" diye bağırmaya başladı.
Versailles askerleri önce tereddüt etti, bundan önce de benzer şekillerde
birkaç kez kandınlmış ve girme teşebbüslerinin sonucunda

federes

ateşine

maruz kalmışlardı. Bir bahriye subayı, Du ca tel' e doğru ilerleme cesaretini
gösterdi ve surun o kısmının ve tüm sİperlerinin gerçekten de askersiz oldu
ğunu gördü. Geri döner dönmez bu haberi komutanı General Douay'e telg
rafla bildirdi ve general de bunun bir tuzak olup olmadığının dikkatle araşh
nlmasını sağladı. Sorıra bölgeye yaphğı bombardımanı keserek askerlerini
küçük gruplar halinde şehre soktu. Gün doğmadan 60.000 kadar Versailles
askeri Paris' e girmiş ve başkente topyekun bir saldın için hazırlanır durum
daydı.

O gece, Kamu Güvenliği Komitesi'nin başında yer alan ve kağıt üzerinde

federes'in komutanı

olan Delescluze, halkı ve Muhafızları sokaklara çıkmaya

ve merkezi olmayan bir barikat savaşında yer almaya çağıran afişlerle şehri
donatarak, Komün'ün ölümcül bir şekilde yerel direnişe meylettiğini kanıt
lamış oldu. Bu afişlerde, askeri çahşmalarda kendiliğindenliğin önemli oldu
ğu efsanesini hahrlahrcasına "Militarizme son! Arhk subaylar yok!" yazıyor
du.

Halka, silahsız savaşçılara yol verin! Devrim savaşının vakti geldi. Halk, ince
askeri manevralan bilmez, ancak elinde tüfek ve ayağının dibinde kaldının taşı
varsa monarşistlerin strateji ustalanndan da korkmaz.24
Paris işçi sınıfı bu çağrıya, daha önce de yaphğı gibi, barikatlar kurarak icabet
etti. Komünarlar, o geceden itibaren birkaç gün boyunca çalışarak şehir gene
linde, ama bilhassa da doğu yakasında 600 kadar barikat kurdu. Haziran
1848'deki gibi herkes sürece yardıma oldu. Erkekler, kadınlar, çocuklar hep
beraber yalnızca kaldının taşlannı değil, at arabalarını, mobilyalan, yatakları
ve hatta sokaklardan çıkardıkları toprağı bile kullanarak barikatlar kurdu.
24 Charles Delescluze, 'To the People of Paris, to the National Guards" (21 Mayıs 1871),

Communards of Paris içinde, ed. Edwards, s. 160.
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Özellikle işçi sınıfı bölgelerinde, tek başına güçlü, ancak örgütsüz ve savun
maya yönelik ağlar ortaya çıkb.
Ne yazık ki, aslında federes'in "monarşistlerin strateji ustalarından" kork
ması gerekiyordu. Ciauseret ve Rossel'in anladığı, fakat Delescluze'ün anla
madığı şey, savaşta stratejinin ve ince planlamanın çok önemli olduğu ve
Komünarlarda bu niteliklerin neredeyse hiç olmadığıydı.

Savaş Bakanı [Delescluze] disiplini böylesine yok ettikten sonra emirlere kim
uyardı? Kendisi tüm yöntem önerilerini reddettikten sonra aklı mantığı kim
dinlerdi? Bu yüzden yüzlerce insan kendi sokaklarını terk ebneyi reddetti, ateş
altında kalan komşu mahallelerin çığlığını duymadı ve ordu gelip tepelerine
binene dek eylemsizce beklemeyi sürdürdü .25
Versailles askerleri iki büyük tugay oluşturdu ve bu tugaylar Seine nehrinin
iki yakasım paylaştı. Bab yakasında Hausmann'ın bulvarlarından iledeyip
fideres direnişini kırmak konusunda pek zorluk yaşamadılar. Karşılaştıkları
direniş genelde kahramancaydı, özellikle Paul Brunel olağanüstü cesaret gös
terdi. Aristokrat bir aileden gelen bir Polonyalı milliyetçi olan ve kendisini
tamamen Komün'e adayarak Neuilly' de neredeyse iki ay boyunca Versailles
askerlerinin ilerleyişini engellemiş olan General Jaroslav Dombrowski'nin
muhteşem müdafaası da en az o kadar etkileyiciydi.
Ancak bu kahramanca örnekler, pek çok işçi sınıfı federes'in şehrin buıjuva
kesimlerini kendi mahallelerini savunurken gösterecekleri gönüllülükten çok
daha azıyla savunduklan gerçeğini değiştirmiyor. Şehrin batı ve orta kesim
lerindeki barikatiann çoğu, Versailles askerlerinin üstün ateş gücü ve taktik
leri sonucunda hızla düştü. Buna ek olarak, Haussmann'ın geniş bulvarları
Thiers'in askerlerinin kıskaç harekatlan düzenlemesine olanak taruyarak ba
rikatlan birbiri ardınca ele geçirmelerinin yolunu açb. Barikatiara cepheden
saldırılan günler geçmişte kalmışb ve arbk barikatlar askeri olmaktan ziyade
sembolik yapılardı.
Thiers, en zorlu çabşmaların henüz gerçekleşmediğinin, şehrin doğu ya
kasında kendisini beklediğinin farkındaydı. Eğer Komünarlar Montrnartre
tepelerinde tuttuklan seksen beş top ve iki düzine makineli silahı kullanabil
selerdi, çatışmalar muhakkak daha zorlu olacakb. Ancak Thiers'in Mart orta
sında bu silahları ele geçirmek için yapbğı başarısız hamleden bu yana silah
lar paslanmaya terk edilmişti ve en çok ihtiyaç duyulduklan anda kullanıla-

25

Lissagaray, History of the Commune, s. 314.
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maz durumdaydılar. İşe yarar durumdaki birkaçı için de mühimmat yok de
necek kadar azdı. Aynı durum Ecole Militaire'deki toplar için de geçerliydi.
Komün'ün Ulusal Muhafızlar'ın başına atadığı her komutanın şikayet ettiği
düzensizlik, şu anda kendisini, Thiers'in şehri ele geçirmek için kullandıkla
nndan çok daha üstün ağır silahlardan yoksun bırakmışh.
22 Mayıs sabahı saat dokuzda Komün, ya da yirmi Komün üyesi Hôtel de
Ville'de tekrar toplandı. Çeşitli lakırdıların ve Pyat'nın yapmacık konuşmala
rının

haricinde (Pyat, gözünde yaşlada barikatlarda ölmek istediğini ilan et

miş, fakat tehlike yaklaşır yaklaşmaz soluğu Londra'da almışh) Komünal
Konsey' in kuşatma altındaki federes' e önerebileceği pek bir şey yoktu.
23 Mayıs'ta Tuileries, Maliye Bakanlığı ve Hôtel de Ville de dahil olmak
üzere şehir merkezindeki pek çok önemli hükümet binasında yangın çıkh.
Bunlann çoğuna Versailles askerlerinin top ateşi veya federes sebep olmuştu.
Sonralan Thiers bu yangınların

petroleuses,

yani kadın kundakçılar tarafından

çıkanldığını iddia etmişti. Tabii ki bu da diğer pek çok

Versaillais

suçlaması

gibi tamamen temelsizdi. Komünarların Tuileries veya Louvre gibi kraliyet
sembolü binaların yanmasına pek üzülmedikleri kesin, ancak ne Komün ne
de işçiler Paris'i sistematik olarak yakmaya çalışh. Son tahlilde,

Versaillais

bombardımanının şehre Komünarlardan çok daha fazla zarar verdiği kesin
dir.
Ancak tarhşmasız doğru olan nokta, Thiers'in -1848'de Louis-Philippe'i
ikna etmeye çalışhğı ancak şimdi uygulayabildiği- kanlı bashrma sürecinin,
on dokuzuncu yüzyıl karşı-devrimler tarihinin en ahlaksız ve vahşi katliamı
na dönüştüğüdür. Versailles askerleri bir barikah ele geçirir geçirmez, onu
müdafaa edenleri bir duvarın önünde kurşuna dizdiler, gerçekten savaşanla
ra sadece yardım ettiğinden şüphelenilenler bile bu akıbetten kurtulamadı.
Silah taşırken yakalanan, Ulusal Muhafız üniformasından bir parça -kep, ce
ket veya fişeklik- dahi olsa giymekte olan, hatta ellerinde barut izini andıran
siyahlıklar olan herkes derhal infaz edildi. Canlarının bağışlanacağı sözü ve
rilerek teslim alınan esirler de aynı kaderi paylaşh. Bir işçi çocuğu, subaylar
dan birisine saatini anrıesine teslim etmek üzere kendisini bir süreliğine ser
best bırakması için yalvarıyordu. Subay çocuğa izin verdi, çocuk geri döndü
ğünde vuruldu. Versailles askerlerinin başkentin bulvarlarında ve caddele
rinde uyguladığı vahşetin tarifi imkansızdır.
Bu infazlar federes'in öfkesini de arttırdı ve zaman zaman onların da ben
zer uygulamalara girişınesine yol açh. Komün'ün elinde tuttuğu alh önemli
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esir (Paris başpiskoposu da bunların içindeydi) intikam için öldürüldü. Ver
sailles askerlerinin uyguladığı katliam neticesinde çileden çıkan bir kalabalık,
Varlin'in engelleme çabalarına rağmen, çoğu polis ve papaz olan elli bir
mahkumu katletti.
Thiers'in birliklerinin iledeyişi durmuyordu. Neredeyse tüm barikatlar
daki Komünarlar, Haziran 1848 isyancıları gibi tamamen kendi mahallelerin
de savaşhlar ve desteğe daha çok ihtiyacı olan ve yakınlarda bulunan isyancı
ların yardımına gitmediler. " Eğer Paris genelinde koordine edilebilen, birbi
rini koruyan ve yanından dalaşılıp arkasına geçilmesi mümkün olmayacak
şekilde kurulmuş bir barikatlar hath olsaydı, Versailles birlikleri durdurulabi
lirdi" diye yazar Edwards.26 Böyle bir hat tabii ki yoktu.

O sırada hapiste bu

lunan Blanqui, Paris işçi sınıfını bu tür anlarda mahallecilik yapmamaları,
koordine bir stratejinin önemini kavramaları, "her şeyden önce de, şimdiye
kadar tüm ayaklanrnacıların yaphğı gibi mahallelerine hapsolmamaları" ko
nusunda defalarca uyarmışh.27 Malon, on yedinci

arrondissement'da,

hemen

yakınındaki Montmartre' dan yardım istediğinde, oradaki federes kendi bölge
sini bırakıp yardıma gelmeyi reddetmişti. Komünarların tüm müdafaa çaba
larına rağmen bu mahalle odaklı yaklaşımları, Versailles askerlerinin onları,
kimsenin destek vermeye gelmeyeceğinden emin olarak birbiri ardınca bari
katlar halinde ezip geçmesine imkan tanıdı.
Belleville ayakta kalan son mahalleydi, ancak 27 Mayıs Cumartesi günü
Thiers'in askerleri burayı da işgal etti. Günün sonunda askerler, Komünarla
rın son direniş için toplandıkları Pere Lachaise mezarlığına girdiler. Komü
narlar göğüs göğse çarpışmaianna rağmen ilerleyen askerleri durduramadı.
Sonunda Pazar günü teslim olmak zorunda kaldılar ve Komün'ün son dire
nişi böylece sona erd i . Th i e r s i n askerleri, kendilerinden beklendiği üzere, on
'

ları bir mezarlık duva rı iini.inde sıralayarak kurşuna dizdiler. Bu duvara son
radan

mur des jt'dt'rı;s

d e n d i . Mezarlık alanında, aralarında cephanesi bittiği

için teslim olmak zorunda kalmış kadın ve erkeklerin de olduğu binlerce ce
set etrafa saçılmıştı. 1 \u.<H gi.ini.i Belleville'de en son barikat Rue Ramponeau
üzerinde düştü. Tek b i r adam ın, elinden geldiğince ve metanetini kaybet
meksizin mevzisini sa v u nd u �u bu müdafaa da on beş dakika kadar sürdük-

26

Edwards, Paris Cııııllıtll lll',

27

Blanqui, "lnstnıction for . ı ı ı A rnwd U p rising," akt. Edwards, Paris Commune, s. 319.
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ten sonra adamın yaklaşan Versailles askerlerine bir veda kurşunu atıp, bari
kattan inerek sokaklarda kaybolmasıyla son buldu.
Charles Delescluze, hayahna ve karakterine damgasını vurmuş olan asale
tiyle öldü. 25 Mayıs Perşembe günü, siyah şapkası, ceketi, pantolonu ve beli
ne bağladığı kırmızı kuşakla, bugün Place de la Republique olarak bilinen
alanda yer alan ve Versailles askerlerinin açık menzilinde bulunan barikahn
üzerine tırmandı ve orada vuruldu. Cesedi oradan almaya çalışan iki Komü
nar da orada öldürüldü. Eugene Varlin, çatışmanın son günü emrindeki elli
kadar askerle ve dev bir kızıl bayrak taşıyarak Rue de la Fontaine ve Rue du
Faubourg du Temple'ın kesiştiği noktadaki barikata geldi. Ele geçirildiğinde
ve kim olduğu anlaşıldığında, kendisini esir alanların dipçik darbelerine ma
ruz kaldı; sinirli bir burjuva kalabalığı etrafını sararak onu taşlamaya başladı.
Sonunda, yüzü paramparça olmuş ve gözlerinden birisi yuvasından çıkmış
halde bir idam mangasının karşısına çıkanldı. Tüm bitkinliğine rağmen aya
ğa kalktı ve "Yaşasın Komün!:' diye bağırdı. Ölmesi için iki sıra yaylım ateşi
yapılması gerekti. İyi giyimli burjuva kadınlar, diğer ölülerle birlikte oradan
kaldırılana kadar, Varlin'in sokakta yatan cesedini dürtükleyip durdular.
Kadınlar Paris Komünü'nde önemli rol oynadı. Yalnızca barikat kurmaya
yardım etmediler, pek çoğu karşılığını cephede veya hükümetin infazeılan
nın ellerinde hayatlarıyla ödeyerek Versailles askerlerine karşı silah da kul
landılar. Komünar kadınların isim listesi oldukça etkileyicidir. Paris Müdafa
ası için Kadın Birliği'nin kurucusu Elisabeth Dmitrieff'ten, isimlerini bugün
bilmediğimiz işçi sınıfına mensup pek çok kadın bu listededir. Bunlann en
önde geleni ve en militanı muhtemelen Louis Michel' dir. Michel, Komün'ün
büyük krizlerinin hepsinde hemen her yerde gibidir. Metz'in teslim oluşun
dan sonra Ekim ayaklanmasındadır, kulüplerde nutuklar vermektedir, 18
Mart'ta toplara el konulmak üzereyken Montrnartre işçilerine öncülük etmiş
tir ve başında kepi, elinde silahıyla pek çok çatışmanın ortasında yer almıştır.
18 Mart'tan sonra Thiers'i şehrin dışında takip edip etmeme tartışması sürer

ken Michel kendi başında Versailles'a doğru yola çıkmış ve devletin başında
ki ismin öldürülebileceğini kanıtlamaya çalışmıştır.
Savaş sona ermek üzereyken Michel, başka hiçbir Komünar kadının ula
şamadığı bir şöhrete sahipti. Binalan kundaklayan grup olduğunu iddia et
tikleri mistik petroleuses'in lideri olduğu zanruyla askerler ve polis onu bul
mak için Paris'i didik didik aradı. Michel onlardan kaçınayı ve başkentin dış
kesimlerine ulaşmayı başardı. Ancak 16 Aralık'ta hükümet arnıesini esir alın-
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ca kendi rızasıyla Alhna Savaş Konseyi'ne teslim oldu. Yargılandığı sırada
yargıçlara şöyle bağırdı:

Öyle görünüyor ki özgürlük için çarpan yüreklerin hakkına düşen şey yalnızca
bir mermi çekirdeği. Ben de bundan payımı istiyorum. Eğer yaşamama izin ve
rirseniz intikam peşinde koşmaktan asla vazgeçmeyeceğim. 28

Louise Michel'in cesareti mahkemedeki izleyicileri öylesine etkiledi ki, ihtiyat
adına ölümle değil sürgünle cezalandınldı. Bir af dilekçesi yazması teklif
edildiğinde reddetti ve "ölümü tercih edeceğini" belirtti.29
Brunel, Cluseret, Eudes, Frankel, Longuet, Lefrançais, Miot ve Vaillant
hayatta kaldı ve birçoğu daha sonralan Fransız Sosyalist Partisi'nin önemli
figürleri haline geldi. Ferre, Morreau, Rigault, Roseel ve Clement Thomas

Versaillais

tarafından vurularak öldürüldü. Barikat çalışmalannda ve sonra

sında ölen binlerce kişilik kitle hala isimsizdir ve insanlığın toplumsal adalet
adına verdiği savaşın tarihinde unutuldular. Ancak onlar da en az adı bilinen
liderler kadar kahramanca ölmüşlerdi.
Barikat savaşı sona erdikten sonra katliam devam etti. Yüzlerce, hatta bin
lerce esir, ayırt edilmeksizin öldürüldü. Marqui des Calliffet gibi komutanlar,
esirlerin arasında bir ileri bir geri yürüyerek rastgele insanlan infaz edilmek
üzere seçiyordu. Londra gazetesi

Daily News 'un

Paris muhabiri, markinin

davranışlarını şöyle aktarır:
O gün, komşularından daha uzun, daha kirli, daha temiz, daha yaşlı veya daha
çirkin olmak için kötü bir gündü. Özellikle bir kişi dikkatimi çekti; bir adamın
öldürülmesine, yalnızca burnu kırık olduğu için karar verildi . . . Bu şekilde yüz
kişi seçildikten sonra bir idam mangası hazırlanıyor ve askerlerin geri kalanı
yoUanna devam ediyordu.30

Haziran 1871'de İngiliz

Standard

gazetesi muhabiri, iki askeri mahkemenin

bir günde, kadın ve çocuklar dahil, 500 kişiyi ölüme mahkum ettiğini yazı
yordu. Versailles'daki Satory kampına getiriliş olan binlerce esir ya rastgele
vuruluyor ya da bitkinlik sebebiyle ölüyordu. Lobeau kışiası bir infaz alanı

28 Akt. Edith Thomas, TI1e

Women Incendiaries, çev. James and Starr Atkinson

(Londra: Seeker & Warburg, 1967), s. 170.
29 A.g.e.
30

London Daily Nı7v' (H 1 Iaziran 1871), akt. Karl Marx, The Civil War in France, not 1, Karl
Works içinde, c. 22: Marx and Engels, 1 870-71 (New York:

Marx ve Frederick Engels, Collcctcd
International Publishers, I YH6),

s.

:156.
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haline getirilmişti ve cesetler ya Place Saint Jacques'taki alçak bir mezara ya
da Seine'e ahlıyordu. Bazı yerlerde yollardaki oluklardan sürekli karı alayor
du. Fransa'dan gelen haberler o kadar çirkin ve korkunçtu ki, bu tiksinti,
yurtdışındaki büyük gazetelerde bile katliama karşı protestolara dönüştü. Bu
yüzden hükümet doğrudan infaz yapmak yerine esirleri bir Fransız sömür
gesi oları New Caledonia'ya nakletmek zorunda kaldı. Burada 3000 Komü
nar, vahşi gardiyanlarının gözetimi alhnda yaşayacakları kulübelere konul
du. Toplarnda 10.000 insan mahkum edilip Fransa'daki veya Fransa dışında
ki hapishanelere gönderildi. Hapishaneye dönüştürülmüş başka yapılarda
tutulan 20.000 kadar insan da 1871-72'nin sert kışında resmen yargılarnaları
bile yapılmadan serbest bıralaldı.
Ölü sayısına gelince, en çok kabul gören iddia 25.000 Kornünar'ın öldü
rüldüğüdür, arıcak 30.000 de akla yatkın bir sayıdır. Versaillais cephesinde
yalıuzca 877 ölü ve 6454 yaralı vardı. Komünarlardan ölenlerin çoğu Thi
ers'in askerleri tarafından, askeri mahkemeye dahi çıkarılrnadarı, topluca öl
dürülmüştü. Kornün'ün bashrılrnasından sorıra Paris aylar boyunca en iyi
zarıaatkarlar ya hapiste ya öldürülmüş olduğu için bir işçi latlığı yaşadı. Thi
ers, 1793-94 yıllarında Paris'te yaklaşık 2.600, Fransa'nın geri kalarıında 17.000
kişinin öldürülmesiyle sonuçlarıarı Büyük Devrim teröründen bile fazla vah
şet uygulayarak Paris'i temizlerneyi başardı
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PROLETER SOSYALiZMLERiN YÜKSE LiŞi
Komün'ün ardından Fransız sosyalizmi bir daha hiç eskisi gibi olmadı. On
larca yıl boyunca işçiler ve radikal entelektüeller tarafından benimsenen J a
koben ruh neredeyse tamamen kayboldu ve Jakoberılerin başlıca özellikleri
olan kraliyet karşıtlığı ve kilise karşıtlığı, yerini esnaflar, meslek sahipleri, hali
vakti yerinde köylüler ve hatta işçiler arasında desteklenen geleneksel an
lamda cumhuriyetçi partilere -özellikle de Radikaller'e- bıraktı. Proud
hon'un birliklere, grevlere, hatta sendikalara düşman, bireyci "mutualizmi"
halk desteğini kaybetti ve yerini, sendikaların ve en belirleyici işçi eylemi olan
genel grevin etrafında örgütlenmiş bir tür kolektivist federalizm olan sendi
kalizm fikrine bıraktı. Bu değişim, daha önce de gördüğümüz gibi aslında
Paris Komünü'nün öncesinde bile kendisini belli etmekteydi. G. D. H. Co
le'un belirttiği gibi:
Proudhonculann karşısına Fransız sendika hareketi içerisinden, Eugene Var
lin'in öncülüğündeki "kolektivistler" çıktı ve 1871 yılına gelindiğinde Paris,
Lyons ve Marseilles bölgelerindeki en güçlü grup kolektivistlerdi. Aslına bakı
lırsa Varlin, Proudhon'a Marx'a olduğundan daha yakındı; ancak 1860'1arın
gündemi öyle gerektirdiği ve üretim araçlannın ortaklaşa sahiplenilmesi ilke
sine inandığı için kendisini Marx'la aynı safta buldu.

Varlin, daha önce değindiğimiz üzere, açıkça komünalist bir yapıda, belediye
konfederasyorılarına vurgu yapan, daha önce bireyci eylem türlerine odak
lanmış olan liberterlere yeni bir bakış açısı sağlayan sendikalist bir içeriğe sa
hip bir program geliştirmişti. Ancak,
Varlin ve yandaşlan "kolektivist" değildi, yani Devlet'in toprağa ve üretim
araçlanna sahip olacağı bir düzeni savunmuyorlardı. Toprağa ve büyük ölçekli
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üretim araçlarına yerel komünlerin, ya da gerektiği takdirde komünlerin kur
duğu federal arao kuruluşların sahip olması gerektiğini savunuyorlardı. Asıl
üretim sürecinin, mümkün olduğu sürece, sendikalardan doğmuş kooperatİf
topluluklar tarafından üstlenilmesi gerektiğine inanıyorlardı . . . Dolayısıyla
sendikalar, yeni toplum vizyonlannın çok önemli bir parçasıydı ve bu nedenle
de, açıkça olmasa bile, geleceğin Komün'ünü herhangi bir siyasi zeminden zi
yade federe sendikalar üzerinde temellenen bir yapı olarak düşünüyorlardı.'

Ancak ne yazık ki Varlin yalnızca otuz iki yaşındayken Versaillais tarafından
öldürüldü. Bu son derece kabiliyetli adam bir otuz yıl daha yaşamış olsaydı,
öngörüsünün genişliği ve işçiler arasında çok sevilmesi nedeniyle Avrupa
sosyalizminin geleceği üzerinde muazzam etkilere sahip olabilir, Avrupa
sosyalizmini hem daha komünalİst hem de daha sendikalist bir çizgiye itebi
lirdi.

Komün'den Ç1kanlan Dersler
Komün'e dair yorumlardan -zamanın devrimci teorisyenlerinin Komün' den
çıkardığı derslerden- pek çoğu, ekonomik olmaktan ziyade kurumsal ders
lerdi. Blanquiciler bu başarısızlığın, burjuvayı ezip geçmek için son derece
merkeziyetçi, hatta diktatörce bir rejime gereksinim olduğunu kanıtladığını
savunuyor ve hala Kamu Güvenliği Komitesi fikrini övüyorlardı. Anarşistler
ise Komün'ün federalİst yönelimine dikkat çekiyor ve ondaki devletçi "de
formasyonları", yani kitlesel demokrasiden farklı olarak işlettiği temsil siste
mini vurguluyorlardı. Bakurıin ve Kropotkin de Komün'ün çöküşünü, çeşitli
ölçülerde, daha sosyalist ekonomik tedbirler alamayışına bağlıyorlardı.
Ancak Komün'ün anarşist destekçileri, Paris'in 1871 baharında esaslı bir
komünalİst devrim yaplığını anlamış gibi görünüyordu. Sınıf farklılıklarıru
daha kuvvetli vurgulamayı başaramamış olmasına, anlaşılmaz cumhuriyetçi
lik saplanhsına ve vatanseverlik eğilimine rağmen Komün, bir bütün olarak
ele alındığında Paris'in 1793 demokrasisinden beri ilk kez gördüğü "liberter
belediyeci" duruma oldukça yaklaşhğını düşünüyorlardı.2 Daha önce değin
diğimiz gibi, 20 Nisan Programı Fransız koroünlerine bir "ortaklık sözleşme
si" temelinde, "Fransa'nın birliğini korumak" kaydıyla özerklik hakkını tes1

G.D.H. Cole, Socialist Thought,

c.

2: Marxism and Anarchism (Londra: Macmillan, 1961),

s. 168.
2

Liberter belediyecilik ile ilgili yorumlar için Bkz. Murray

to Cities (1986; Londra: Cassell, 1996).

Bookchin, From Urbanization
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lim ediyor; Komün'ün kendi bütçesini ve vergileri oylama, kendi idari, adli
ve güvenlik sistemini oluşturma hakkına ahfta bulunuyordu. Hem seçimler
özgürce yapılacak, hem de seçmenler tüm seçilmiş yerel idareciler üzerinde
"sürekli denetim ve geri çağırma" hakkına sahip olacakh. Yani delegelerin
seçmen kitlesinin arzularını gerçekleştirememeleri durumunda görevden alı
nacakları bir

mandat imperatif durumu hakim

olacakh. Vatandaşiann "fikirle

rini özgürce ifade etmek ve çıkarlarını özgürce savunmak yoluyla tüm Ko
mün işlerine sürekli olarak müdahale etme" hakkı olacakh.3
Marx'ın

Fransa'da İç Savaş kitabındaki

Komün övgüsü, her ne kadar bur

juvanın dört bir yandan lanet ettiği bu deneyimi destekleme eğilimi anlaşılır
olsa da, eserinin bütünü içerisinde, en azından devlet iktidarını ele alışı açı
sından bir anomalidir. Kendisinin Enternasyonal'in Londra bürosu için hazır
ladığı (ve kitabın büyük bir kısmını oluşturan) yazılar, devlet iktidarını ikinci
plana atar gibi görünmektedir.

Komün, şehrin çeşitli kesimlerinden her tür insanın oylarıyla kısa bir süreliğine
ve geri çağrılabilmeleri kaydıyla belediye konsey üyeleri içerisinden seçilmişti.
Üyelerinin çoğunluğu doğal olarak işçiler veya işçi sıruhnın kabul gören tem
silcileriydi. Komün, parlamenter değil iş odaklı bir yapıya sahipti ve aynı za
manda yürühne ve yargı görevlerini üstleniyordu. Polis, artık Merkezi Hükü
met'in bir organı olmayacağı için derhal siyasi özelliklerinden arındırıldı ve
Komün'e karşı sorumlu ve görevden alınabilir bir yapı haline getirildi. İ dari
yapının diğer bölümlerindeki yetkililer için de aynı süreç uygulandı. Bizzat
Komün üyelerinden başlayarak, herkes işçi maaşı karşılığında çalışıyordu. Dev
letin yüksek dereceli görevlilerinin edinilmiş hakları ve temsil için aldıkları üc
retler, kendileriyle birlikte ortadan kaldınldı. Kamusal işlehneler, Merkezi Hü
kümet'in aygıtlarının özel mülkiyeti olmaktan çıkarıldı. Hem belediye yöneti
mi hem de o zamana kadar devletin sahip olduğu tüm inisiyatif Komün tara
fından devralındı-4
Marx, Komün'ün devletsel işlevleri terk ettiğine dair herhangi bir imada bu
lunmamaya özen gösterir, hatta bunun aksine ondaki devletçi özelliklere
dikkat çeker; ancak tasvirine hakim olan ve bilindik merkeziyetçi-devletçi gö
rüşleriyle çelişen liberter atmosfer dikkat çekicidir. Bu kitap devlet konusun-

3 İngilizcede ilk yayınlaruşı London Times (21 Nisan 1871 ), düzeltmelerle yeniden yayın
laruşı: Stewart Edwards, ed., The Communards of 1871, Documents of Revolution dizi
si(Ithaca, N.Y.: Comeli University Press; Londra: Thames & Hudson, 1973), s. 81-3.
4 Karl Marx, The Civil War in France, Karl Marx ve Frederick Engels, Collected Works
içinde, c. 22: Marx-Engels 1870-71 (New York: International Publishers, 1986), s. 331 .
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da o kadar eleştireldi ve Komün'ün anarşizan özellik gösteren komünal öz
gürlükler talebini öyle bir coşkunlukla aktanyordu ki, Bakunin'in Enternas
yonal'deki en önemli yandaşlarından James Guillaume bu kitabı Marx'ın
IWMA' daki anarşistlere teslim olduğunun bir göstergesi olarak değerlendir
mişti. Sonraları Marksist !iderler, Marx'ın buradaki Komün tasvirini ideal
proleter diktatörlüğü modeli olarak yorumladılar.
Aslında Marx'ın Komün'le ilgili asıl önemli gördüğü nokta, devleti dev
reden çıkarması değil,

burjuva

devletini ezip geçmesidir. Marx, Komün'ün

burjuva devletini devasa bürokrasisi, askeri ve hukuki kurumları, yürütme
ve yargı organlan ile ortadan kaldırarak yerine geniş halk kahlımına dayalı
ve

işçi devleti

sayılabilecek bir yapı koyduğuna inanır. Marx'ın Komün üze

rinden müjdelediği şey devlet karşıtlığı değil, aslında işçi sınıfı ve destekçile
rinin tüm siyasi yetki ve hakları eline aldığı yeni bir tür devletçiliktir, ya da
kendisinin deyimiyle "proletaryanın devrimci diktatörlüğüdür."5 Marx'ın

Fransa'da İç Savaş

kitabında yaphğı Komün övgüsünü anormal yapan nokta,

kendisinin bu diktatörlüğü kurumsal olarak cumhuriyetçi değil de

komünal

olarak öngörmesidir. Kendisinin önceki yazılannın neredeyse tamamında
devlet, yani "işçi devleti" bu tür anarşist, komünal ve konfederal eğilimler
den ziyade cumhuriyetçi yönelime sahip bir devletti.
Komün'ün yenilgisinin bir başka sonucu da Marksizmin, işçi sını& ara
sında daha uzun yıllar kök salmayacak olsa da Fransa'ya girmesi oldu. Bu
fikrin ülkede yayılmasına muhtemelen hiç kimse, 1870-71 yıllarında

Droits de l'homme gazetesinin başında bulunan Jules Guesde

Les

kadar katkı sağ

lamamışhr. Guesde, gazetesi açıkça Komün'ü destekiemiş olduğu için, yenil
giden sonra İsviçre'ye kaçmak zorunda kaldı. Orada önce anarşist oldu, fakat
kısa süre içerisinde Marx'ın sosyalist fikirlerini benimseyerek bu fikirlere en
çok yandaş kazandıran isimlerden birisi haline geldi. Aslında Marx, Fran
sa'da Enternasyonal'in başlangıç dönemine denk gelen bir destekçi kitlesine
sahiptiyse de (bunlardan biri damadı Paul Lafargue, bir diğeri Charles Lon
guet'ydi), sonunda Fransız işçi sını& içerisinde Marksist fikrin egemen olma
sını sağlayan kişi Jules Guesde oldu. Guesde, Fransa'ya geri döndüğü 1877
yılından itibaren

L'Egalite

adlı bir dergi çıkardı. Bu dergi, Blanquicilikten,

5 Karl Marx, "Critique of the Gotha Prograrnme," Karl Marx ve Frederick Engels, Co/lec
ted Works içinde, c. 24: Marx and Engels 1874-1883 (New York: International Publishers,

1989), s. 95.
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anarşizmden ve reformist sosyalizmden etkilenmiş siyasi bir bileşim olma
özelliğini yitirerek zaman içerisinde Marksist bir yayma dönüştü. Guesde
1880'de Marx ve Engels'i ziyaret ettikten sonra, Alman Sosyalist İşçi Partisi
modelini takip eden merkeziyetçi ve birleşik bir Marksist parti kurma niye
tiyle Fransa'ya döndü ve beş yıl içerisinde de oldukça merkeziyetçi, hatta
otoriter Parti Ouvrier Français'i (Fransız İşçi Partisi) kurmayı başardı. Merke
ziyetçi bir siyasi parti her ne kadar Fransız işçi sınıfının ademi merkeziyetçi
ruhuna aykırı olsa da Parti Ouvrier zamanla gelişti ve Guesdeciler Fransız
devrimci sosyalist camiası içerisinde önemli bir güç haline geldi.
Sonuç olarak Komün, IWMA'nın sona ermesinde de etkili oldu. Ko
mün'ün yenilgisinin ardından Fransız işçi sınıfı içerisindeki devrimci unsur
lar ya katledilmiş, hapse atılmış ya da 1870'lere kadar geri dönemeyecekleri
sürgün bölgelerine gönderilmişti. Enternasyonal' de bulunamayışlan federa
lİst kanadı zayıflattı ve güç dengesi belirgin bir şekilde Marx lehine döndü.
Marx da bu gücü büyük oranda ve pek hoş olmayan bir üslupla, Bakurunci
rakiplerini uzaklaştırmak için kullandı.
Bu eksendeki temel çatışma, Enternasyonal'in Eylül 1872'de Lahey'de ya
pılan son toplu birleşiminde gerçekleşti. Marx, içtihadın dışına çıkarak Lahey
Kongresi'ne bizzat katıldı ve Engels'in de desteğiyle, Bakunin'in para için hi
leli yollara saptığına dair dedikoduya dayanan suçlamaların yayılmasını sağ
ladı. Bakunin'in Çar yanlısı bir gizli ajan olduğuna dair söylentiyi de yalan
lamadı. Marx, Basel Kongresi'nin Genel Konsey'e verdiği yetkiyi -hangi ör
gütlerin Enternasyonal'e katılabileceğini belirleme yetkisini- en iyi şekilde
kullanabilecek durumdaydı. Marx ve Blanquiciler, tek amacı Bakunin'in
uzaklaştırılması olan (son derece tuhaf ve kısa ömürlü) bir ittifak kurarak, bu
yaşlı anarşist lideri alt etti ve onu, destekçisi James Guillaume ile birlikte, En
ternasyonal' den atmayı başardı (Marx'ın Bakunin'e karşı topladığı çoğunlu
ğun içerisinde, kendilerinden başka hiç kimseyi temsil etmeyen düzmece ör
gütlerden beş delegenin de oyu vardı.) Marx, bu noktadan sonra artık Baku
nin'in anarşizmi yönüne kayma eğilimi gösteren Enternasyonal'i sona erdir
mek üzere Kongre'nin onayını alarak Genel Konsey'i Amerika'ya taşıma ka
rarı aldı ve beklendiği üzere IWMA Amerika'da unutulup gitti.
Bu tedbir Enternasyonal'i özünde sona erdirdiyse de, Komün'ün yenilgi
sinin ardından sosyalizm içerisindeki eğilimlerin başlattığı tartışmalara son
veremedi. Aksine, Marx'a İngiliz basınının yakıştırdığı "Kızıl Terörist Dok
tor" isminin isabetli olduğu görülmeye başladı. Bakunin'in destekçileri, Av-
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rupa'da merkeziyetçilikten uzaklaşan bir Anti-otoriter Enternasyonal kurma
ya çalıştılar. Lahey Kongresi'nden sonra bu yeni Enternasyonal İsviçre' de, St.
Imier'de toplandı. Yalnızca anarşistleri ve anarşizm sempatizanlarını değil,
Genel Konsey'e duydukları öfke etrafında birleşmiş olan ılımlı İngiliz sendi
kacıları

da

içeriyordu.

St.-Imier

Enternasyonali,

Konsey'in

idare

ettiği

IWMA'nın aksine, her biri tercih ettiği siyaseti izlemekte özgür olan özerk
ulusal federasyonların oluşhuduğu gönüllü bir federasyon olarak düşünül
müştü. Ancak zamanla İngiliz sendikacılar bu yapıdan aynlarak anarşistleri
yalnız bırakhlar.
Bakunin'in 1876'daki ölümünden bir yıl sonra toplanan ve anarşist olarak
adlandırılabilme niteliğini haiz son kongreye Kropotkin'in anarşist komü
nizmi damgasını vurdu. Kropotkin, özel mülkiyetin sömürüye dayanmayan
biçimleriyle bir sorunu olmayan Proudhon ve Bakunin'in aksine, tüm üretim
araçlannın ortak kullanımını savunuyor ve "Herkesten yeteneğine göre, her
kese ihtiyacı kadar" şeklindeki eski komünist şian benimsiyordu. Önceleri
Proudhon'un bireyci zanaatkar sosyalizmini ve Bakunin'in kolektivist zana
atkar sosyalizmini benimsemiş olan pek çok anarşist böylece liberter komü
nizmi benimsedi.
Bu değişimle ilgili önemli olan nokta, Kropotkin'in liberter komünizminin
açıktan veya üstü kapalı bir şekilde teknolojik olarak ileri bir toplum fikri
içermesidir. Bu düşüncenin altında yatan nokta, sanayinin ve bilimin, eko
nomik bölüşümün arhk bireylerin toplum için çalışhğı niceliğe göre değil ih
tiyaçlara göre yapılmasını sağlayacak kadar geliştiği kanaatiydi. Sonradan
aldıklan adla anarko-komünistler, arhk özel mülkiyet ve küçük ölçekli işlet
melerin kurduğu birlikler üzerinden düşünrnüyorlardı, bunun yerine komü
nist bir toplumdaki bölüşümün ileri teknoloji gerektirdiğini düşünüyor, en
azından Proudhon'un ve bir ölçüye kadar da Bakunin'in rahatsızlık duyduğu
fabrika ve seri üretim fikirlerine karşı çıkmıyorlardı. Kısacası, Kropotkin'in
anarşizmi anarşistlerin kendilerini yeni işçi sınıfına, sanayi proletaryasına
uyarlarnalarına ve bu sını&n eylemlerinde öncü rol oynamayı umut etmeleri
ne imkan tanıdı. Bu geçiş son derece gerekliydi, çünkü kapitalizm arhk yal
nızca Avrupa toplumunu değil, Avrupa işçi hareketini de dönüştürüyordu.

Yeni Ekonomi
1870'te Fransa ve Almanya, daha önce değindiğimiz üzere, hala temelde za
naatkarlara ve köylülere dayalı ekonomilere sahipti. Alman işçileri de Fransız
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zanaatkarlar gibi ya kendi atölyelerinin sahibi olan ustalar, ya da sanayi ön
cesi bir ekonomi ortamında şehirden şehre giderek zanaat öğrenmiş kalfalar
dan oluşuyordu. 1870'lerde ise iki ülkede de yeni işletmeler muazzam bir hız
la yayılmaya başladı. Fransız-Pmsya savaşının ardından Alman ekonomisi
baş döndürücü bir hızla gelişti ve böylece Almanya kısa süre içerisinde Av
rupa'nın sanayi devi haline geldi, Fransa da tembel bir küçük kardeş gibi onu
hemen arkasından takip ediyordu.
İki ülkedeki sanayi gelişiminin karşılaşhnlması, hem iki ülkenin ekonomi
sini hem de işçi hareketlerini ve toplumsal ideolojilerini anlamak açısından
önemlidir. Almanya 1870'te Fransa'dan yalnızca biraz daha fazla pik demiri
üretiyordu (1 .2 milyon ton 1 1 . 1 milyon ton), ancak bu miktar İngiltere'nin
üretiminin (yaklaşık 6 milyon ton) ancak beşte biri seviyesindeydi. Fakat
1913'e gelindiğinde Alman demir üretimi (16.7 milyon ton) Fransa'nın üreti
mini (S.l milyon ton) geçmekle kalmamış, İngiltere'yi de (10.2 milyon ton)
gerisinde bırakmışh. Almanya'dan fazla üretimi olan tek ülke Amerika'ydı
(yaklaşık 31 milyon ton). Almanya, modern sanayi üretimi için zorunlu olan
yeni boyaların ve kimyasaliann üretiminde de başı çekiyordu ve kısa süre
içerisinde elektrikli ürünler alanında da birinci ülke haline geldi. 1913' e ge
lindiğinde Alman işletmeleri dünyada kullanılan boyanın ve yeni hbbi kim
yasalların yaklaşık dörtte üçünü üretiyordu.
Bu ekonomik tabloda en önemli noktalardan birisi de Alman sanayi iş
letmelerinin boyutu ve sermaye yoğunluklarının derecesidir. Pik demiri ve
çelik üretiminde patlama yaşandıkça bu ürünleri üreten işletmelerin sayısı
azaldı, ayakta kalan işletmelerin fabrika büyüklüğü ve işçi sayısında muaz
zam arhşlar yaşandı. Bu süreçte maden eritme ocaklarının sayısı azalmış olsa
da, 1880 ve 1912 yılları arasında üretimleri ocak başına 1 1 .000 tondan 50.000
tona fırladı, yani verimlilik neredeyse beş kat arth. Tüm Alman sanayi işlet
melerinde farklı hızlada benzer değişimler yaşandı. sı ve daha fazla işçi çalış
lıran Alman fabrikalarının sayısı 1882'de l,S milyonken 1907'de S milyona
çıkh. Aynı süreçte daha küçük (SO veya daha az işçi çalışhran) işletmelerde
çalışanlarm sayısı neredeyse aynı kaldı.
Zanaatldr üretimi de aynı şekilde, hızla azaldı. 187S yılında Alman
ya'daki el dokuma tezgahlannın sayısı 47.000 iken, 1907 yılında 19.000'e düş
tü. Fransa'da ise 1903'te el tezgahlarının sayısı (SO.OOO) hala makinelerden

(38.000) fazlaydı. Dolayısıyla, Alman zanaatkarlar, Birinci Dünya Savaşı ari
fesine kadar varlıklannı sürdürseler de sayıları ve önemleri, arhk Avrupa işçi
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sınıfı içerisinde baskın grup haline gelen sanayi proleterleri tarafından epeyce
azaltılrnıştı.
Fransa'nın gelişimi ise daha karrnaşıktı. Fransa'daki küçük ölçekli üretim,
geleneksel zerninine ısrarla tutundu ve zanaatkar işgücü büyük bir grup ola
rak varlığını korudu. Fransa'nın kaliteli lüks mallarda ve sanatsal ürünlerde
başı çekmesi, sanayileşmiş ülkeler üzerinde kültürel hegemonya kurmasına
imkan tanıdı, ancak ülke ekonomik güç açısından onların gerisinde kaldı.
Şüphesiz, coğrafi faktörler de Fransa'nın çelik üretiminin gelişmesinin önün
deki engellerden biriydi. Fransa'nın demir cevheri kaynaklan çok zengin ol
masına rağmen, kok körnürü elde edecek kalitede iyi kömür madeni yoktu
ve kömür madenieriyle demir madenieri arasındaki mesafe, çelik üretiminin
Almanya' dakinden çok daha karsız olmasına yol açıyordu. Bu yüzden Fran
sa, demir cevherini işlernek yerine ihraç etmeyi tercih etti ve kömür konu
sunda büyük ölçüde Belçika ve Almanya'ya bağımlı kaldı. Dolayısıyla bu iki
katrnanlı ekonomi, on dokuzuncu yüzyıl sona ererken dahi, görece çok az
değişiklik geçirmiş bir halde varlığını sürdürüyordu. Fransız köylüleri, Batı
Avrupa genelindeki eğilirne uyarak bir ölçüde köylerden kentlere göç etti,
ancak gıda üreticilerinin sayısında belirgin bir düşüş olmadı: 1866' da bu in
sanların genel nüfusa oranı yüzde 48 iken, 191 1'de yüzde 41'e düştü, yani Ba
tı Avrupa'nın telaşlı bir dönüşüm geçirdiği elli yıllık süreçte yalnızca yüzde
yedilik bir gerileme yaşandı. Küçük ölçekli toprak sahipliği ise 1892 ila 1908
yıllan arasında artarak 28,6 milyon dönümden 31,5 milyon dönürne çıktı. İç
piyasanın genişlernesinin önündeki kırsal engeller, eskisi kadar güçlü olmasa
da, hala işbaşındaydı.
Fakat Fransız ekonomisi, kayda değer sayıda sanayi proleteri ortaya çı
karmak üzereydi. Yüzyılın sonuna gelindiğinde pek çok kumaşın üretiminde
(ipek sanayisi hala el erneğine dayanmakla beraber) rnakineleşrne neredeyse
tek yöntem haline gelmiş ve büyük tekstil fabrikalarının ortaya çıkmasını
sağlarnıştı. Örneğin Norrnandiya'da parnuklu kumaşların ve ülkenin çeşitli
bölgelerine dağılmış irnalathanelerdeki yünlü kumaşların üretimi, ilk aşarna
sından son aşamasına dek makineler tarafından yapılıyordu. 1870 ila 1913 yıl
lan arasında buharh motor sayısı üç kattan da fazla artarak 27.000' den
81.000'e çıktı. Ülkenin merkezindeki devasa çelik ve silah fabrikaları, batıdaki
tekstil fabrikalan ve Lorraine bölgesindeki zengin demir cevheri madenieri
son derece büyük ölçekli işletmeler gerektiriyordu. Fransa her ne kadar göre
ce küçük atölyelere ve ustaların elinde işletilen bir kapitalizme dayalı eko-
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nomik katmaruru korumaya devam etse de, kıtanın ikinci büyük sanayi gücü
ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi haline gelmişti.
Avrupa'da bu alaniann tümünde Almanya başı çekiyordu. Almanya'nın
devasa çelik fabrikaları, makine imalathaneleri, kimyasal ve elektrikli alet
üreten işletmeleri Fransa ve İngiltere'yi çoktan geride bırakmışb. Almanya,
Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesindeki yıllarda Prnsya'nın Hohenzol
lern monarşisi ile birleşerek muazzam bir imparatorluğa dönüşmüş ve dün
yada Amerika'dan sonraki en büyük sanayi gücüne dönüşmüştü. Sanayi ku
ruluşları hem son derece yoğundu, hem de en iyi teknolojilerle donahlarak
verimlileştirilmişti. Aynı şekilde Alman sanayi proJetaryası da nüfusun gene
line oranla, sanayi işçileri hala azınlık konumunda olan Fransa proletaryasm
dan çok daha kalabalıkh. Dolayısıyla, neredeyse bir nesil içerisinde yeni bir
ekonomi ve onunla birlikte yeni bir işçi sınıfı ortaya çıkh. Bu sınıf, yeni burju
vazinin hizmetine sunmak için emeğinden (ya da çalışma potansiyelinden)
başka bir şeyi olmayan vasıfsız proletaryaydı. Yeni burjuvazi de; makineleş
menin zanaahn yerini aldığı, işleyişi gitgide daralan bir işbölümüne dayanan,
büyük sermaye-yoğun fabrikalarm sahibiydi. Bu karşılıklı bağımlılığa daya
nan sanayi sisteminde, zanaatkarların çalışma prensibinin aksine, işçinin bit
miş ürüne yapacağı spesifik katkıyı tarumlama imkarn doğdu. Üstelik sanayi
işçisinin, atölyede ürettiğini kendisi satan ve kar eden geleneksel zanaatkann
aksine, fabrikada kazandığından başka bir gelir elde etme imkanı da yoktu.
Yetenekli zanaatkann kişisel bağımsızlığı, aletlerine sahip oluşundan ve
kol gücü gerektiren makinelere sahip oluşundan doğan özgüveni, kendi
kendini geçindirmesinden kaynaklanan gururu ve onuru, vasıfsız modern iş
çide tamamen kaybolup gitti. Zanaatkar, kendisi gibi adamların gittiği kafele
re gidebilir ve radikal fikirlerle tamşmasına imkan verecek kadar okuryazar
lık seviyesine erişebilirken, proleter, genellikle alkolün bir sosyalleşme aracı
olarak değil de teselli aracı olarak işlev gördüğü meyhanelere gidiyordu.
Toplum tarafından görmezden gelinen ve zanaatkarlar tarafından bile küçük
görülen sanayi proleteri, korkunç derecede eğitimsizdi ve sanayinin getirdiği
yaşam tarzına ve ritmine uyum sağlayamayacak kadar kabaydı.

Sosyalizmdeki Değişim
Zanaatkarlara dayalı ekonomiden sanayiye dayalı ekonomiye geçişin hız
lanması, sosyalizm içerisinde de aşamalı fakat kayda değer bir değişime yol
açh. Zanaatkar için sosyalizm küçük ve ortaklı birliklerde birlikte çalışan in-
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sanlarm kurduğu üretici kooperatifleri anlamına geliyordu, usta zanaatkar
içinse bireysel üreticiler olarak özerkliklerinin tanındığı karşılıklı yardımlaş
ma kuruluşları demekti. Sanayi proletaryası içinse sosyalizm, diğerlerinin ak
sine, fabrika işçilerine bir işçinin tek başına sahip olmasının mümkün olma
dığı bir fabrikayı kamulaşhrmaya yetecek kolektif iktidarı verecek kitlesel bir
örgütün kurulması demekti. Bu farklar "toplumsal mesele"nin, ya da 1848'in
tabiriyle "demokratik ve toplumsal cumhuriyet"in yapısıyla ilgili iki farklı
yorumu beraberinde getirdi. On dokuzuncu yüzyılın görece daha ilerici za
naatkarları, bireysel ya da kolektif olarak sahip olunan işletmelere ve malları
"adil bir ücret" ya da onları üretmek için gereken emeğe denk bir ücret karşı
lığında satmaya dayalı ahlaki bir sözleşme çevresinde şekillenen çeşitli koo
peratİf ağları oluşturmaya çalışmışh. Böylece bu küçük ölçekli işletmeler ve
ortak ahlaki ilkeler, sömürüyü ve açgözlü kar hevesini ortadan kaldıracakh.

On dokuzuncu yüzyılın ve yirminci yüzyıl başının sıruf bilinci yüksek prole
taryası ise toprak dahil tüm üretim araçlarının tamamen kamusallaşhrılması
ru

ve hatta hazırdaki haliyle piyasarun tamamen ortadan kaldırılmasıru ve

servet dağılımının ihtiyaçlara göre yapılmasım hedefliyordu.
Kısmen bu fabrikalarda binlerce kişilik seri üretim toplulukları halinde ça
lışan sanayi proletaryasına uyum sağlamak gayesiyle yeni sosyalizm türleri
ortaya çıkh. Bunlar üretim araçla rırun mülkiyetinin

topluma ait olması, bunun

da devlet ya da işçilerin oluşturduğu sendikalar yoluyla yapılması gerektiğini
savunuyorlardı. Bu programı işçilere ulaşhrmayı hedefleyen bir sosyalist ha
reketin bir ölçüde sendika, parti, konsey gibi kitlesel örgütler yaratması gere
kiyordu. Gevşek örgütlenme yapısına sahip yerel topluluklar yoluyla binler
ce sanayi işçisini değil örgütlemek, onlara seslenebilmek bile imkansıza ya
kındı. Ancak kitlesel örgütler de zamanla, hizmet etmek yerine işçilerle zıt
taşmaya meyleden ve kişisel çıkarlarını kollayan araalara, karşı çıkmalan
beklenen burjuva siyasetçilerini genellikle çok fazla andıran ve devlet adamı
gibi davranan lideriere sahip bürokratik yapılara dönüşme eğilimi gösteri
yordu. Dolayısıyla kapitalizmin kendisi her türden sosyalistin -devrimci anar
şistlerin, Marksistlerin ve sosyalistlerin- toplumsal teorilerini ve örgütlenme
pratiklerini dayandırdıkları temelierin ölçeğini ve vizyonunu değiştiriyordu.
Bu değişimierin eski koşullara göre ilerleme mi gerileme mi olduğu tartı
şılabilir, ancak on dokuzuncu yüzyılın yerini yirminci yüzyıla bırakhğı sırada
tüm bu değişimler son hızıyla iş başındaydı. Ancak ağırlıklı olarak zanaat
karlara dayalı bir ekonomiden sanayi ekonomisine geçildiği bilgisi, modern
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sanayinin -dev fabrikalarm v e imalathanelerin yanı sıra hala ihtiyaç duyulan
atölyelerin- büyük çoğunlukla eğitimsiz ve genellikle okuryazar olmayan iş
çiler çalışhrdığı gerçeğinin önüne geçmemelidir. Zanaatkar ise ya bu fabrika
ların yanında yöresinde yer alan atölyelerde, hatta fabrikaların içinde bile var
olmaya devam ediyordu. Genellikle vasıflı metal işçisi, kumaş tasarımosı,
bakım elemanı ya da okullu teknisyen olarak -yani eski zanaatkar ekonomi
sinin usta ve kalfalan kadar okumuşluk derecesine sahip bir

zanaatkiir proleter

olarak- çalışıyordu.
Fransa'da 1848 kadar erken tarihlerde

mechanicien

olarak tarihi kayıtlara

geçmiş bulunan bu zanaatkar-proleter, genelde fabrika içerisindeki karmaşık
makineler ağında çalışan bir metal işçisiydi; matbaao, mobilyacı, deri işçisi ya
da benzer özelliklerde bir çalışan olma ihtimali de vardı. Charles Tilly ve
Lynn N. Lees'in "The People of June, 1 848" [Haziran 1848'de Halk] isimli ça
lışmalarında, Haziran ayaklanmasına kahldıkları için yakalanan ve tutukla
nanlar arasında zanaatkar-proleterin inşaat işçilerinden sonra ikinci en büyük
meslek grubunu oluşturduğunu görürüz.6 Fabrikalan ve mahallelerini kendi
lerine özgü öncü kitle olarak sahiplenen işçi-militanlarm bulunduğu kitle de
temelde bu kitleydi. Çoğunluğu erkekti (Kadınlann iyi para kazandıran ve
karmaşık üretici görevleri üstlenebilmeleri için gereken yetenek ve eğitimi
kazanmalanna nadiren izin veriliyordu), sosyalist fikirlere oldukça yatkındı
lar ve eylemlerde, grevlerde, ayaklanmalarda ve hak talebi süreçlerinde işçi
ler onlara akıl danışıyordu. Yüzyılın başında, özellikle de 1917 ve 1923 yıllan
arasındaki Rus ve Alman devrimleri sırasında en militan, hatta devrimci işçi
kitlesiydiler.

Proleter Sosyalizm : Sendikalizm
Karl Marx'ın fikirleri, sosyalizm içerisinde sanayi proJetaryası için uygun
olan bir hareket yaratmaya elverişli tek fikir değildi. Marx'ın bu alana yaphğı
katkı son derece önemli olsa da, aslında 1917 Rus Devrimi'nin başarısıyla Le
nin'in Marksizm yorumu proletaryanın kurtuluşuna dair diğer tüm fikirleri
ezip geçene dek, başka proleter sosyalizm türleri de varlığını sürdürdü.
Aslında Marksçı sosyalizm İngiltere' de ciddi bir tabana hiç sahip olmadı.
İngiliz proletaryası başka sosyalizm türlerine, özellikle de mülkiyetin toplu-

6 Charles Tilly ve Lynn H. Lees, "The People of June, 1848," Revolution and Reaction: 1848
and the Second French Republic içinde, ed. Roger Price (Londra: Croom Helm, 1975).

312 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Frans1z Devriminden ikinci Enternasyonale

ma ait olması gerektiğini savunan ve bu yönde barışçıl bir geçiş dönemi ön
gören, belediye düzeyinden parlamenter düzeye kadar varlık gösteren, ge
nellikle kooperatifler ya da birlikler etrafında örgütlenen fikirlere yakındı. İn
giliz sosyalist hareketleri yeni bir topluma dair ümitlerini genelde grev ve is
yandan ziyade yasamanın değiştirilmesini temel alan bir çerçevede kurgulu
yordu. Fransa'da ise tam aksine, proleter sosyalizmler hala, Guesde'nin mer
keziyetçilik ve genel seçimlere katılma çağrıianna ters düşen güçlü federalİst
ve politika karşıtı yönlerini koruyordu ve bu dinamikler, 1880 ve 1890'larda
yavaş yavaş, grevi temel toplumsal değişim için en önemli silah olarak gören
büyük bir hareketi -devrimci sendikalizmi- ortaya çıkardı.
Sendikalistler, doktriner manada kapitalist sisteme ve onun tüm iktidar
aygıtlanna, bilhassa da toplumdaki kötülüklerin kaynağı olarak gördükleri
devlete karşı çıkıyorlardı. İnsanlığın sömürü ve baskıdan kurtanlması için
devletin ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyorlardı. Parlamentarizmi
devrimci hareketi yozlaştıran bir strateji olarak görüyor ve uzak duruyorlar,
reformculuğu ve her türlü politik eyleme dahil olmayı reddediyorlar, bunun
devlet aygıtını meşrulaştıracağıru ileri sürüyorlardı. Dolayısıyla siyasi parti
kurmaya ve seçimlere katılmaya karşıydılar. Bunun yerine, iktisadi iktidarın
proletarya tarafından kolektif olarak ele geçirilmesini, burjuvazinin malianna
doğrudan el konulmasıru, sanayi ve tarım işletmelerinin her biri demokratik
olarak seçilmiş ve mandat imperatif ilkesine göre hareket eden -yani görevden
derhal almabilecek olan- delegelerden oluşan işçi ve çiftçi komiteleri tarafın
dan yönetilmesini savunuyorlardı. Sendikalist ilkeler etrafından biçimlenmiş
bir sosyalist toplum, konfeciere işletmeler ·aracılığıyla sendikalarda örgütlen
miş sanayi, zanaat ve tarım işçilerinin yönettiği bir dünya idi.
Sendikalist birlikler de, coğrafya ve sanayi şeklinde iki temel yapı etrafın
da örgütlenecekti (bu aslında Proudhoncu bir programdı). Sendikalar, coğrafi
olarak belli bir şehirdeki, bölgedeki ve ülkedeki işçi delegelerini idari konfe
dere konseyler yoluyla birbirine bağlamayı amaçlıyordu. Sanayi açısından
ise, sendikalar aynı iş kolu veya sanayi dalındaki işçileri bir konfeciere sanayi
konseyleri pirarnidi yoluyla birbirlerine bağlayacaktı. Böylece belli bir bölge
de, tercihen bir belediye alanı içerisinde yer alan ve kendi seçtiği fabrika ko
mitesi tarafından yönetilen çeşitli fabrikalar bir emek konseyi yoluyla o böl
gedeki diğer tüm sanayi ve tarım kuruluşlarına bağlanmış olacaktı. Bununla
eşzamanlı olarak da her bir fabrika -diyelim ki bir çelik fabrikası- da ülkede
ki diğer tüm çelik fabrikalarıyla o belirli sanayi kolundan seçilmiş delegelerin
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oluşturduğu konfedere konseyi yoluyla ilişkilenrniş olacakb. Bu paralel kon
federe sendikalar sisteminin zirvesinde iki delege "meclisi" -birisi coğrafi, bi
risi mesleki konfederasyon için- yer alacakb. Bu ikisi birlikte sendikalist top
lumun idaresini üstlenecekti. Sendikalistlerin iddiasına göre, konfederasyo
nun yüksek noktalannda yer alan yapılar -belediye, bölge ve ülke konseyle
ri- belediye seviyesinden uzaklaşbkça karar verme mekanizmaianna müda
haleleri azalacakb. Toplumu etkileyecek tüm önemli siyaset değişikliklerine o
bölgenin ve sanayi kolunun ekonomik tabanını oluşturan fabrikalar, çiftlikler
ve diğer işletmeler karar verecekti.
Peki bu sendikalara dayalı, konfedere sendikalist topluma nasıl ulaşıla
cakh? Sendikalistler genel olarak -hem kentteki hem kırdaki- işçi sınıfının ye
terli sayılarda konfedere sendikalara örgütlenmesi sağlandığında kapitalist
sistemi felce uğratacak devrimci bir genel grev başiatacaklarına inanıyordu.
Ordu greveilere saldırmakta zorlanacakh, çünkü sendikalist ulaşhrma işçileri
asker nakliyahnı yavaşlatacakh, devletin diğer alanlardaki kollan da genel
grev sebebiyle işlemez hale gelecekti ve son olarak da burjuvazi teslim olmak
zorunda kalacakh, çünkü kar etmeye devam edemeyecek, hatta işletmeleri
nin varlığını sürdürmesi için gereken hammaddeyi bile temin edemez hale
gelecekti.
Dolayısıyla, kapitalizm ve devlet felce uğrayacak ve bu sebeple de birleş
miş, bir amaç etrafında toplanmış ve devrimci işçi sınıfına teslim olacakh.
Sendikalistlerin çoğu bu teslimin barışçıl olmayacağının farkındaydı, hatta
devletin genel grevi kırmak için elinden gelen her şeyi yapacağının, askerle
rini kullanabildiği yerlerde işçileri zor kullanarak fabrikalara geri süreceğinin
farkındaydılar. Ancak işçiler de aynı süreçte silahlanacak ve askerlere "kar
deşleri" olarak seslenerek grev, propaganda ve gerekirse zor kullanma yön
temleriyle amaçlarına ulaşınaya çalışacaklardı. Bu noktada da, coğrafi ve
mesleki konfederasyonların bölgelerindeki tüm ekonomik ve kamusal işleri
idare edecekleri yeni toplum ortaya çıkacakh.?

7

Birisi yerel ve belediye sırurlan dahilinde, diğeri sanayi kuruluşlarıru ilgilendiren ticari

eylemlerle ilgilenecek iki paralel konfederasyon fikrini ilk ortaya sürenlerden birisi, Oeuvres
completes de P.-J. Proudlwn (Paris: Librairie Mareel Riviere et Cie, 1959) adlı eserin on birinci
dldindeki Du principles federatif (1863) eseriyle Proudhon' dur. Prodhon, endüstriyel yapıyı
'federation agricole-industrielle. " olarak adlandınyordu. Ancak Proudhon genel grev, ayak
lanma, yerel ekonomik grevler ve sendikalizm ile birlikte yürüyen militanlık gibi fikirlere
karşı çıkacağından, onun bu doktrine bir katkısı olup olmadığı tartışmalıdır.
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Bu sendikalizm tasviri tabii ki oldukça kalıpçı ve hatta idealize bir tasvir
di. Sendikalist fikirler on dokuzuncu yüzyıl içerisinde, İngiliz işçilerin 1833'te
ortaya attıkları "Büyük Tatil" önerisiyle başlayarak ve zanaatkar sosyalizmi
taraftarlarının, genel grevi, yaklaşan savaşa karşı kullanmak üzere geliştirdik
leri çeşitli fikirlerle gelişmiştir. Sendikalizm hiçbir zaman İngiltere veya Fran
sa menşeli olmamış, neredeyse bir yüzyıl kadar süren bir zaman içerisinde
birikimli bir gelişim göstermiştir. Yönelim açısından yerelci, hatta açıkça
ademi merkeziyetçi bir sendika hareketi yaratmak için hala yeterli sayıda za
naatkarın var olduğu bir geçiş döneminde ortaya çıkmışhr. Aynı süreç içeri
sinde de sanayi işçileri eylemlerinde, gerekirse bölgesel ve ulusal genel grev
Ierde ciddi koordinasyona ihtiyaç duyacak ölçüde kalabalık hale gelmiştir.
Zaman içerisindeki bu gelişimin bir sonucu olarak, bu doktrin 1890'ların
sonu ve 1900'lerin başında Fransız işçiler arasında yaygınlık kazandığında
sendikalist fikirler epeyce çeşitlilik gösteriyordu. Bir bütün olarak Fransız işçi
sınıfı bir yana, açıkça sendikalist olan işçiler bile kesin bir tanım etrafında uz
taşmış değildi. Sendikalist yelpaze içerisindeki bazı işçiler sendikalarının yal
nızca bilindik iş ve aş meseleleriyle ilgilenmesini istiyor ve genel grev hede
fiyle ilgilenmiyordu. Başkaları bu hareketin zanaatkarların kendi toplulukları
konusundaki geleneksel eğilimini yansıtan yerelcilik vurgusuyla ilgileniyor
du. Yine başka işçiler de genel grevi devrimci işlevinden ziyade alternatif bir
siyasi yöntem olarak benimsiyordu. Üçüncü Cumhuriyet onları o kadar ha
yal kırıklığına uğratmışh ki, her tür politik eyleme yabancılaşmışlardı ve sen
dikalizmin ortaya çıkhğı sıralarda Fransız hükümeti iç skandallarla, monar
şistlerin ve kilisenin saldınlarıyla, bir tür Bonapartist darbe girişimiyle ve
Fransız Genelkurmayının bir komplosu sonucunda Yahudi bir subayın ajan
lıkla suçlanması ve mahkum edilip Şeytan Adası'na gönderilmesi şeklinde
cereyan eden nahoş Dreyfüs Davası ile boğuşmaktaydı.
1884'te Üçüncü Cumhuriyet, işçilere sendika kurma hakkını tekrar verdi
etti ve bu da hızla çeşitli sendikaların ortaya çıkmasına yol açh. Her ne kadar
en büyük sendikalar kilise ve işverenler tarafından kontrol ediliyor olsa da,
1886'da Fransız işçiler bağımsız Ulusal Sendikalar Federasyonu'nu (NFS)
kurdu ve bu yapı kısa süre içerisinde Guesdecilerin eline geçerek Marksistle
rin Fransız işçi hareketi içerisinde somut bir tabana kavuşmasının yolunu aç
h. Dolayısıyla NFS de Guesdecilerin partisi Parti Ouvrier ile yakın bir ilişki
içerisine girdi.
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Sendikalara ek olarak 1880'lerin sonunda ve 1890'larda bourses du travail
adı verilen, işçiler ile potansiyel işverenlerin bir araya gelerek yapılacak işler
için ücret ve çalışma koşulları hakkında müzakere ettiği istihdam merkezleri
ortaya çıkh. Belediyeler tara&ndan sübvanse edilen bu merkezler Fransa'nın
pek çok şehrinde yıllarca varlığını sürdürdü, ancak sendikalarm yasallaşma
smdan sonra işlevleri kat kat arttı ve yeni sendikalarm toplanhlarını yaphğı,
eğitim amaçlı kurslar düzenlediği, kütüphaneler kurduğu ve iş olanakları ya
da toplumsal fikirlerle ilgili bilgileri yaymak için kullandığı merkezler haline
geldi. Bu merkezler genellikle bulundukları şehirdeki -fırınalık veya terzilik
gibi- belli bir işkolunda örgütlenen sendikaların kontrolündeydi. Sonunda,
1892' de bir Bourses du Travail Federasyonu kuruldu ve Guesde'nin Ulusal
Sendikalar Federasyonu'nun en ciddi sendikalist rakibi haline geldi.
Yeni yayılmakta olan bourses du travail oluşumlarının arkasındaki öncü
güç, Katalik geçmişini arkasında bırakıp yeteneklerini işçi sınıfının hizmetine
sunmuş olan, genç yaşmda verem hastalığından mustarip olmuş, entelektüel
Fernand Pelloutier' di. İlk başta bir Parti Ouvrier üyesi olan Pelloutier, parti
nin genel grevi devrimci bir taktik olarak görmeyi reddeden tutumuna karşı
geldi ve 1893'te Kropotkin'in anarşist komünizmini benimsedi. Kendini ta
mamen bu işe adayarak bourses du travail merkezlerini liberter komünist top
lum için kullanılacak temel eğitim merkezleri olarak gördü. Onun gözünde
merkezlerin görevi işçileri bilgilendirip eğitrnek ve onlara sendikalist bir top
lumu yönetmek için gerekecek yetenek ve bilgiyle donatrnakh. 1894 ve 1902
yılları arasmda Bourses du Travail Federasyonu, büyük oranda Pelloutier'in
yönlendirmesiyle Fransa'nın en büyük bağımsız işçi örgütü haline geldi. Pel
loutier bir isyancı değildi, ancak Federasyon devrimci eylemi Guesde'nin
sosyalist parlamenter stratejisinden daha üstün gören militanların uğrak yeri
oldu. Pelloutier 1901 yılında, yirmi dört yaşmdayken öldü; o yıldan sonra
sonra Fransız işçi sınıfı onun hahrasma nesiller boyunca sahip çıkh.
1890'1ar boyunca sendikalist Bourses du Travail Federasyonu ile Marx
çizgisindeki sosyalist eğilimli Ulusal Sendikalar Federasyonu arasmda strateji
üzerine -genel grev yoluyla doğrudan ekonomik eylem ve kah parlamenta
rizm ekseninde- kıyasıya bir tarhşma yaşandı. Sendikalistler Marksistleri ne
kadar eleştiriyorsa, Marksistler de onları o kadar eleştiriyordu. Engels, İspan
yol Bakunincilere saldırdığı bir yazısında sendikalizmi gerçekçilikten uzak
gördüğünü söyleyerek alaya alıyordu, kapitalistler ekonomi üzerindeki kont
rolü işçilere teslim edene ka?ar işçilerin grev fonlarının çoktan tükeneceğini
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iddia ediyordu. Engels de, Marx da grevin oynayacağı isyancı rolü tamamen
görmezden geliyordu. Guesde ise askeri gücün ve taktiklerio son derece ge
lişmiş olduğu bah dünyasında artık işe yaramayacağını düşündüğü isyan
fikrine yardıma olacak bir genel greve son derece karşıydı.
Ne Engels ne de Guesde bu farklılıklan bir çözüme kavuşturabilecek du
rumda değildi. Ulusal Sendikalar Konfederasyonu'nun 1892'de Marseille'de
yaphğı kongrede genel grev yanlılarıyla parlamentaristler arasırıda çok sert
tarhşmalar yaşandı ve Guesdecilerin öfkeli itirazlan üzerine kongre genel
grevi destekleyen bir bildiri yayınladı. 1890' dan itibaren Parti Ouvrier içeri
sinde genel grevi destekleyen eğilimin başını, zamanında bir barikatta esir
alındıktan sonra New Caledonia'ya sürgüne gönderilmiş bir işçi-Komünar
olan Jean Alemane çekiyordu. Destekçileriyle, yani Allemanistlerle birlikte
Fransız sendika hareketinin radikalleşme sürecinde önemli bir rol oynadı. Al
lemanistler, Marksistlerin temel teorik çözümlemelerinin pek çoğuna kahlsa
lar da, görünüş itibanyla neredeyse anarşisttiler ve tutarlı birer devrimciydi
ler. Parti Ouvrier içerisinde Guesdecilere ve o zamanki adlarıyla " İhtimalci
ler"e, yani gitgide reformİst bir konuma doğru ilerleyen eski anarşist-terörist
Paul Brousse'nin başını çektiği ve bir ulus devlet içerisinde yerel yönetim esa
sını savunan topluluğa karşı bir liderlik savaşına giriştiler.
Sonunda, 1894'te Nantes'ta yapılan kongrede Guesdeciler Ulusal Sendika
lar Federasyonu'ndan tamamen çekildi ve ayrı bir işçi örgütü kurmaya çalışh.
NFS' deki işçilerin hisleri ise genelde sendikalistlerden yana idi. 1895 yılında
NFS ve Bourses du Travail Federasyonu birleşerek Canfederation General du
Travail (CGT), yani Ulusal Emek Konfederasyonu'nu oluşturdu. Bu oluşum,
sendikalizmin parlamentarizm karşısırıda kazandığı kesin zaferi temsil edi
yordu. Devrimci sendikalist bir federasyon olan CGT, işçilerin çıkarını kolla
mak için tüm parlamenter etkinliklerden kaçmarak toplumun değişimi yö
nündeki en büyük silahını genel grev olarak belirledi.
1 905'te Jean Jaures öncülüğünce birleşik bir Fransız Sosyalist Partisi'nin
kurulmasından önce Fransa' da beş sosyalist topluluk vardı: Guesdeciler, Al
lemanistler (sendikalistlerden ayrılmışlardı), Broussistler, Blanquiciler ve ba
ğımsızlar. Bu grupların iç kavgalada dolu geçmişi birkaç sahrda anlahlama
yacak kadar uzundur, ancak 1896' da en azından ilk turda birbirlerine muha
lefet edebilmek, ancak ikinci tura çıkan sosyalist adayı topluca desteklemek
üzerinde uzlaşabildiler.
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Bu bölünmüşlükler ve sosyalistler arasında giderek artan parlamentarist
eğilim, yeni kurulan CGT üzerinde pek etkili değildi. CGT, kuruluşundan
yaklaşık yirmi yıl sonra hala devrimci sendikalist bir kuruluştu ve hala genel
grevi parlamenter sosyalizme bir alternatif olarak savunmaya devarn ediyor
du. Terörizrne rneyletrniş olanların dışındaki ciddi Fransız anarşistler bu sen
dikalarda önemli mevkilerde bulundular, bu rnecranın militanlık düzeyine
ciddi katkılarda bulundular ve CGT'yi doğrudan eylem, hatta sabotaj ruhuy
la tanışhrdılar. Fakat CGT oldukça gevşek örgütlenmişti ve yerel özerklik
düzeyi de oldukça fazla olduğundan, alt birimler halindeki sendikaların her
biri örgütü farklı yönlere çekiyordu. Militan ve devrimci görünümü bir yana,
CGT hala reforrnistler, devrimciler, bu iki kanadı uzlaşhrrnak isteyenler ve iş
çi sınıfı için bir nevi devrimci egzersiz olarak küçük greviere girişilmesini ta
lep eden maceraalar arasındaki bir savaş alanı gibiydi.
CGT, belirleyici kimliğinin sendikalizm olduğu dönem boyunca yüz bin
lerce işçiyi kapsayan pek çok büyük grevi örgütledi. Peter Steams'ın belirttiği
gibi:

Önemli dalgalanmalar yaşanmasına karşın, grevler bu dönemde [Birinci Dün
ya Savaşı öncesinde) giderek yoğunlaşh. İlk ulusal çapta grev girişimi 1906'da
gerçekleşti, iş kolunun tamamını kapsayan ilk etkili grev 1902'de madencilerin
ayaklanması sonucunda oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki yaklaşık yirmi
yıl boyunca neredeyse her tür grev yöntemi denendi, çoğu da ilk kez uygulan
dı. Bunlann hiçbiri işçi sınıfının bir azınlığını kapsamaktan ileri gidemedi, ama
bu azınlığın sayısı kayda değer bir kitleye denk geliyordu. 1899 ve 1914 arasın
daki süreçte sanayi işçilerinin ve ulaşhrma işçilerinin yaptıklan greviere top
lamda 3.304.483 kişi kahldı. Tabii ki pek çok işçi birden fazla greve kahlmışh,
ancak en azından bir milyon üretim işçisinin en az bir kez greve gittiği yargısı
na varmak mümkündür.8
CGT, en çok üyeye sahip olduğu 1912 yılında, 450.000 kişi aidat ödüyor
olmasına karşın 600.000 üyesi olduğunu belirtiyordu. Aynı yıl içerisinde sen
dikalı Fransız işçilerinin yüzde ellisinden fazlası CGT üyesiydi ve CGT de ül
kenin en büyük işçi örgütüydü.
Ancak bu istatistik Fransız işçileri arasında sendikalist eğilirnin güçlü ol
duğu şeklinde yorumlanmamalıdır. CGT'nin militanlık düzeyi büyümekte
olan sanayi işgücü arasında ilgi görüyordu, 1912 yılı boyunca yapılan grevler

8 Peter A. Steams, Revolutionary Syndicalism and Frenc/ı Labor (New Brunswick, N.J.: Rut
gers University Press, 1971), s. 5.
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bunun bir karubdır, fakat CGT üyelerinin çoğunun bir toplumsal doktrin ola
rak sendikalizme ve devrimci genel grev fikrine bağlı olduğu sonucuna var
mak mümkün değildir. Sendikalist liderlerin ateşli söylevlerine ve kongre
lerden çıkan bildirilere rağmen CGT, hiçbir zaman devrimci bir genel grev gi
rişiminde bulunrnarnışbr. Doğrudan eylem söylemi ve sabotaj çağrılan da
burjuvaziyi zaman zaman rahatsız etmenin ötesine gidernerniştir. Fransız iş
çiler yirminci yüzyılın başında, işverenlerle ilişkilerinde zanaatkar babaların
dan daha ihtiyatlıydılar; hatta çoğu sendikalizm fikrini benimsemiyar ya da
yüzeysel olarak destekliyordu. CGT tarafından 1899 ve 1913 yıllan arasında
düzenlenen grevler arasında açık ara en çok işçinin kabldığı grev, 1900 yılın
da, zanaatkarların hala işçi sınıfının kayda değer bir kısmını oluşturdukları
dönernde gerçekleşmişti.
CGT militanla nnın bir devrime veya devrimci bir genel grev başlatmaya

en yakın olduklan an, Paris-Nord hattındaki demiryolu işçilerinin harekete
geçtiği 1910 yılının Ekim ayıydı. Bir grev komitesi, Paris-Nord eyleminin de
miryolu sisteminin bab kısırnlarına da yayılarak sonunda tüm sanayi kuru
luşlarına sıçrarnası ümidiyle genel grev çağrısı yapb. Ancak bab kısmındaki
grev, kendisi de eski bir anarşist ve genel grev yanlısı olup sonradan sosyalist
bir parlarnentere dönüşen başbakan Aristide Briand tarafından basbrıldı.
Daha da moral bozucu olan nokta, doğu ve güney bölgelerindeki demiryolu
işçilerinin hiçbir şekilde babdaki yoldaşlarının grevine kablmayı kabul et
rnernesiydi. Sendika böylece büyük ve utanç verici bir yenilgiye uğradı.
Sonunda, savaşın yaklaşbğı sıralarda, CGT liderliği ve bürokratik altyapı
sı giderek İngiltere tipi genel sendikacılığa yakınlaşb. CGT, savaş sırasında ve
sonrasında geleneksel iş ve aş söylemlerini kullanan bir sendikaya dönüştü,
ekonomik rneselelere kapitalizm içi bir çerçeveden yaklaşmaya başladı.
Anarşist ve sendikalist bileşenler örgütten koparak işçi sınıfı içerisinde marji
nalize oldular. Rus Devrimi'nin ardından sendikanın kontrolü Fransız ko
rnünistlerine geçti. Komünistler sendikayı bürokratlarla doldurdu, bir yan
dan değişen komünist politikalara ihtiyatlı bir biçimde ayak uydururken, bir
yandan da sendikanın dizginlerini ellerinde tutmaya devarn ettiler. Yirminci
yüzyılın başında çok şey vaat etmekte olan sendikalizm, savaş sonrasında ne
redeyse her yerde gerileme gösterdi. İspanya bunların dışındaydı ve sendika
lizm bu ülkedeki muazzam işçi hareketinin (1936-39 arasındaki iç savaşa ka
dar varlığını sürdürecek) temel ideolojisi oldu.
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Fransız proletaryası yirminci yüzyılın geri kalanında başka grevler yap
tıysa da -ki bunların sonuncusu 1995'te gerçekleşmiştir- bu grevler işçileri
devrimci taleplerle ciddi anlamda ilişkilendirmedi. Zaman zaman barikatlar
kurulsa da, bunlar ayaklanma göstergeleri değil, protesto sembolleri olarak
kaldı. Fransız işçiler coşkulu ve öfkeli olmaya devam etseler de bir daha hiç
devrimci eyleme geri dönmediler.

Proleter Sosyalizm : Marksiz m
Karl Marx, fikirlerinin dünya üzerindeki derin etkilerini görecek kadar uzun
yaşamadı. Fikirlerinin Bolşevikterin iktidara gelmesini takip eden yıllarda ya
rı dinsel bir dogma haline getirilişine de tanık olmadı, bu muhakkak kendisi
ni dehşete düşürürdü. Marx, hayatının yaklaşık yansını sürgünde ve bunun
da büyük kısmını Londra' da örgütsel ve bilimsel çalışmalarla meşgul olarak
geçirdikten sonra 1883'te öldü. Arkasında bıraktığı çok sayıdaki yayınlan
mamış elyazması, not ve yazışmanın yanı sıra o zamana kadar yayınladığı ki
taplar da tek bir amaca, toplumsal gelişmenin, özellikle de kapitalizmin de
rinlemesine bir eleştirel tahlilini ortaya koymaya ve işçilerin burjuva toplu
munun yerine sosyalizmi getirebitmesi için ihtiyaç duydukları desteği sağla
yacak bir siyaset geliştirmeye yönelikti.
Marx'ın çabalarının değeri kesinlikle eserlerinin hacmiyle ölçülemez. Pro
udhon daha kısa süren ömrü boyunca en az Marx kadar eser yayımlamıştı.
Fakat Marx, aklına gelen her fikri yayınlama gayretindeki Proudhon'un aksi
ne, yazılarını uzun ve dikkatli düşünme süreçlerinden sonra yayınhyordu.
Teorik hedefi tutarlıiıktı ve çağdaşı olan radikallerin eksik, genellikle muğlak
ve oldukça zayıf formüle edilmiş fikirlerini küçük görüyordu.
Bugün, yüz elli yıl aradan sonra Marx'ı okumanın güçlüğü, kısmen, dö
neminin -Aydınlanma'nın yüksek entelektüel düzeyinden ve umutlanndan
etkitenmiş olan- teorik standartlannın ve yazım özelliklerinin, kendisinin
ölümünü takip eden yıllarda geçerliliğini gitgide kaybetmiş olmasındandır.
Ancak yazılarındaki algı zenginliği, tüm hatalarma karşın, düşünen insanla
rın ancak kültürel ve entelektüel gelişimleri aleyhine okumaktan kaçmabile
cekleri bir hazine niteliğindedir.
Marx kendisine belli başlı iki amaç belirlemiş gibi görünür. Bunlardan bi
rincisi kapitalist sömürünün işleyişini ve kapitalist gelişimin vardığı noktayı
teşhir etmek, diğeri ise sürekli devrimci pratik için gerekli teorik zemini oluş
turmakhr. Marx'ın yazılan ünlenmeden önce kapitalizm, kendisini özgür,
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hukuki açıdan eşitlikçi ve temel anlamda adil bir toplum için gereken doğal
düzen olarak sunmayı başarmışh. Burjuvazi ve proleterler arasındaki muaz
zam servet uçurumuna rağmen, kapitalist ideoloji kendi ekonomik düzenini
tarihsel sınıf çıkadarıyla değil, sabit bir "insan doğası"yla ilişkilendirmekte
başanlı olmuştu. Toplum, kişisel çıkara yönelik "doğal" bir arzu tarafından
yönlendiriliyor gibi görülüyor ve içine doğduğu toplumsal statü ne olursa ol
sun her çalışkan ve eli sıkı bireyin bu arzu yoluyla maddi güvenceye, eko
nomik bağımsızlığa, hatta servete kavuşabileceği savunuluyordu. Burjuvazi
müdafileri kapitalist toplumu bir toplumsal ilişkiler sistemi olarak değil, her
birinin serbest girişim yoluyla servete kavuşması mümkün olan ve rekabet
halindeki bireylerin oluşturduğu bir çokluk olarak ele atıyorlardı.
Muhtemelen klasik iktisatçıların en ahlakçısı olan Adam Smith, bu ideolo
jiye rekabetin "görünmez eli" kavramını ekledi. Buna göre her bireyin kişisel
çıkan, toplamda genelin lehineydi. Kapitalizm bu şekilde binlerce yıllık insan
gelişiminin manbki sonucu olarak övülüyor, kapitalizmin, bireysel çıkar gü
düsüne tam serbestlik taruyarak, sonunda gerçekten özgür bir toplum ortaya
çıkardığı savunuluyordu. Bireyin çıkarlarının maksimize edilmesiyle, insan
lığa faydalı olacak teknolojik ilerlemenin teşvikiyle ve dünya ticaretinin ge
lişmesi sonucunda barışa yönelmekle, nihayetinde herkesin yaşam standart
larının artacağı savunulduğu için, kişisel çıkar faydalı ve toplumsal açıdan
yapıo bir şekle bürünüyordu.
Marx, hem kapitalizmin adaletsizliklerini ve zalimliğini gözler önüne se
rerek hem de kapitalizme içkin irrasyonelliği sistematik olarak teşhir ederek
bu imajı paramparça etti. Hegel'in tarihsel ve gelişmed düşünce yolundan
son derece etkilendiği için, kapitalizmin ne insanlığın temel kazanma arzu
sunun doğal bir yansıması ne de içkin ve yok etme potansiyeli taşıyan çelişki
lerden arınmış bir sistem olduğunu gösterdi. Kapitalist toplumun, kişisel çı
kar peşinde koşan ve sınıfsal aidiyet taşımayan bireylerin oluşturduğu bir
çokluk olmaktan ziyade proletarya ve sanayi burjuvazisi arasındaki sert ça
bşmaların sahnesi olduğunu iddia etti. Bu iki temel

sınıf,

farklı ve birbiriyle

uzlaşması mümkün olmayan çıkariara sahipti ve çabşmalan sonucunda ya
kapitalist toplum düzeni sanayi işçilerince ortadan kaldırılacak ve sosyaliz
min önü açılacak ya da -Marx ve Engels'in

Komünist Manifesto'da yazdıkları

gibi- iki sınıf da ortak yok oluşa sürüklenecek ve dolayısıyla uygar toplumsal
yaşam çöküntüye uğrayacakb.
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Dolayısıyla kapitalizm, tarihin zirve noktasını belirleyen benzersiz ve do
ğal bir toplum değil, insanlığın hayvanlıktan başlayıp kendi yaratıcı güçleri
nin ve bilincinin tamamen farkına varacağı, mülkiyetin komünal olacağı, bö
lüşümün tamamen insan ihtiyaçlarını tatmine yönelik olarak yapılacağı mo
mente giden yolda tarihsel olarak geçici bir safha, hatta son safhaydı.
Marx, komünizmi yalnızca etik argümanlarla savunmuş olsaydı, zamanı
nın diğer sosyalistleri ve komünistlerinden hiçbir farkı olmazdı. Marx'ın ar
gümanı çağdaşlarına göre çok daha tarihsel ve iktisadi, ya da kendi tabiriyle
"bilimsel" bir argümandı. Yazıları kapitalizmin mitsel maskelerini düşürü
yor, feodalizmin çöküşüyle nasıl ortaya çıktığını ve topluma egemen olan
zenginlik ve mülkiyetin nasıl hırsızlık ve şiddet yoluyla ele geçirildiğini anla
tıyordu. Ayrıca kapitalizmin, kapitaliste girişimcilik başarısı dolayısıyla kar
sağlayan basit bir sistemden çok daha fazlası olduğunu gösteriyordu. Marx' a
göre kapitalizm, işçi sınıfının gizli sömürüsüne dayanıyordu. Görünürde adil
bir alışveriş gibi görünen şey -emek karşılığında ücret- aslında "artık emek"
gaspırıı, işçilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırken farkında olma
dan burjuvaziye teslim ettikleri emeği gizliyordu. O dönemdeki Proudhoncu
ve sosyalistlerin de yaptığı ahlaki adaletsizlik eleştirilerinden, sezgisel kapita
lizm eleştirilerinden veya faizin bir kar kaynağı olduğuna dair çeşitli görüş
lerden farklı olarak Marx'ın, kendi tahlilinin bilimsel bileşeni olarak gördüğü
kısım, işte bu objektif kapitalist sömürü tahliliydi.
Marx, gerçek yüzü kişisel özerklik mitleriyle ya da kapitalistlerin üretim
sürecine yaptıkları idari katkı gibi açıklamalarla gizlenmeye çalışan kapita
lizmi bir sömürü sistemi olarak teşhir ederken, bireysel girişimcilerin reka
betçi bir piyasa içerisindeki başarılarının

kaçınılmaz olarak rakipleri

olan kapi

talistlerin elenmesine ve hem büyüme, hem de elenenieri içerme yoluyla
sermayenin giderek daha az sayıda elde toplandığını göstermeye çalışmıştı.
Bu girişimcilerin piyasada daha büyük bir hisseye sahip olmak için giriştikle
ri "anarşik" rekabet, hem dönemsel ekonomik kriziere yol açmıştı, hem de
nihayetinde tüm sistemde genel, hatta kronik bir kriz yaratarak proleterleş
miş büyük halk kitlesini sayıları giderek azalan nüfuzlu kapitalistlerin insafı
na terk etmişti. Marx, Kapital'de, "Sermaye Birikiminin Tarihsel Eğilimi" bö
lümünü topadamak için yazdığı ufuk açıcı bir pasajda kapitalist rekabet sü
recine dair şunları yazar:

Bir kapitalist daima birçok kapitalisti yok eder. Emek sürecinin giderek yaygın
laşan kooperatİf biçimi, bilimin bilinçli bir şekilde teknik uygulamaya sokul-

322 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Frans1z Devriminden ikinci Enternasyonale
ması, toprağın uygun yöntemlerle işlenmesi, emek araçlannın ancak ortak kul
lanılabilen emek araçları haline getirilmesi, bütün emek araçlarının ortaklaşa ve
toplumsanaşmış kullanıma yönlendirilerek tasarrufa gidilmesi, tüm insanların
dünya pazarları ağına dahil olması ve dolayısıyla kapitalist rejimin uluslararası
bir karaktere kavuşması, bu merkezileşme ya da çok sayıda kapitalistin daha
az sayıdaki kapitalistler tarafından mülksüzleştirilmesi süreciyle birlikte yürür.
Bu dönüşümün bütün avantajlarını sömüren ve tekeline alan büyük sermaye
darların sayılarının sürekli olarak azalması sonucunda sefalet, baskı, kölelik,
aşağılama ve sömürü de arttıkça artar. Yine de, bu sürece paralel olarak sayısı
sürekli artan, kapitalist üretim sürecinin kendi işleyiş mekanizması yoluyla di
sipline edilen, bir araya gelen ve örgütlenen işçi sını&nın isyanı da artar. Ser
maye tekeli, kendisiyle birlikte ve kendisinin bir alt kolu olarak gelişen üretim
tarzının prangası, önündeki engel haline gelir. Üretim araçlarının merkezileş
mesi ve emeğin toplumsallaşması, nihayet bu kapitalist kabukla bağdaşmaz
hale gelir ve bu kabuk paramparça olur. Matem çanları kapitalist özel mülkiyet
için çalmaktadır. Mülksüzleştirenler mülksüzleştirilir.9
Tarih, Marx'ın buradaki teşhisleri konusunda henüz bir karara varmadı. An
cak burada dikkat çekici olan nokta, Avrupa ekonomisine hala zanaatkar üre
timinin ve köylü tarımının egemen olduğu

1867 tarihinde basılmış bir kitap

ta, kapitalizmin yönelimi hakkında bu kadar olağanüstü bir kavrayışın, hatta
kapitalizmin görece yerel bir formdan küresel bir ekonomiye dönüşeceği fik
rinin yer almasıdır.
Marx' ın bu teşhisleri, kendi çağında yayınlanan devrimci sosyalist eserle
rin tamamından farklı olarak, sanayi kapitalizmi ekonomisini, sanayinin
merkezileşmesi ve makineleşmesini, toplumsallaşhrılmış hatlar dışında üre
timi kontrol etmenin imkansızlığını ve üretimin kayda değer tüm alanlarında
özel mülkiyetin kaldırılmasını temel alır. Dönemin pek çok sosyalist ve Pro
udhoncu teorisyeni ise, tam aksine, zanaatk�hlardan destek görüyor ve fikir
lerini zanaatkar ekonomisi üzerine temellendiriyorlardı. Toplumda bu kadar
büyük kapsamlı bir dönüşüm talep etmek için, hele hele özel mülkiyetin
tümden kaldırılmasını isternek için hiç hazır değildiler. Daha önce de gördü
ğümüz gibi, kendilerine "ütopyao" sosyalist denenierin neredeyse tamamı,

9 Karl Marx, Capital: A Critique of Politica/ Economy, c. 1, çev. Samuel Moore ve Edward
Aveling, ed. Frederick Engels (Charles H. Kerr, 1906; yeniden basımı New York: Modem
Library, tarihsiz), s. 836-7. Engels'in bu eserin hazırlanmasına yaphğı katkı azımsanamaya
cak ölçüdedir, ancak bu çeviride Marx'ın Hegelci ifade biçimlerini diğer eserlerinden daha
fazla görmek mümkündür.
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en emek-odaklı düşünen Owen ve Proudhon bile, temelde mülkiyetın adil
bölüşümü için kafa yoruyordu. Bunların çok azı özel mülkiyetİn tüm kapita
list biçimlerini sosyalist bir toplumun tamamen dışında tutmayı hayal edi
yordu. Hatta pek çok sosyalist ve Proudhoncu, sık sık sanayi öncesi bir dün
yadaki küçük ölçekli üreticinin arzularını dile getiriyor, daha da ileri gidip
zanaatkarlar ve sanayi kapitalistleri arasında işbirliği bile önerebiliyorlardı.
Marx ise (onları da çoğunlukla "proleter" olarak adlandırsa da) zanaatkarlara
değil, sanayide çalışan işçi sınıfına sesleniyordu. Tahmin edilebileceği gibi,
Guesde'nin Parti Ouvrier'i gibi on dokuzuncu yüzyılın büyük proleter parti
leri, diğerlerine kıyasla Marx'ın fikirlerini kendilerine daha yakın buldu.
Marx, eserini sırf kapitalizm eleştirisiyle ve modem toplumdaki sınıf mü
cadelesinin kökenleriyle sınırlamış olsaydı bile paha biçilmez bir miras bı
rakmış olurdu. Ancak kendisinin sadece bir teorisyen olduğu mitinin aksine,
Marx tüm yaşamı boyunca gününün işçi hareketlerine dahil olmuş ve somut
bir pratik ya da siyaset geliştirmiştir. Bu da kendisinin sosyalizme ikinci bü
yük katkısı olarak tabir ettiği bütüne tekabül eder. Ne yazıkhr ki Marx'ın si
yasi hayah o kadar çok belirsizlikle doluydu ki, ölümünden sonra takipçileri
ne karışık bir miras bırakmış oldu. Marksist adını paylaşanlar arasında
Marx'ın nerede tam olarak ne kastettiği meselesi bir çahşma sebebi haline
geldi. Sonuç olarak, "bilimsel sosyalizm" içerisindeki çeşitli eğilimler sürekli
birbirleriyle çekişti ve bu da bir bütün olarak işçi hareketine genelde olumsuz
yansıdı.
Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte, Marksist siyaset üze
rine süren sözlü tarhşmalar, hareket içerisinde büyük çaplı bölünmeler haline
geldi. Marksist kanatta sadece kendilerinden farklı sosyalistleri değil, diğer
Marksistleri de alenen suçlayan ve reddeden ciddi bir literatür oluştu ve bu
da sonunda hem bölünmelere, hem de kendilerinden başka doğru kabul et
meyen Marksist hareketler arasında silahlı çalışmalara yol açh. Marksistler,

1917 Bolşevik Devrimi'nin hemen ardından, Marx'ın fikirlerini daha farklı
şekillerde yorumlayıp benimseyen grup ve kişilere karşı daha baskıcı tedbir
ler uygulamaya başladı. Marksist olmayan sosyalist ekollere yapılanlar ise
bundan da çok ilerideydi.
Her ne kadar çelişkili gibi görünse de, Marx on dokuzuncu yüzyılda kapi
talizmin daha da gelişmesini savunuyordu ve bu, takipçilerinin kapitalist sis
teme ayak uydurmalarını bir anlamda teşvik etti ya da buna bir mazeret ola
rak kullanıldı. Marx, yaşamı süresince kapitalizme teknolojiyi ilerietme ve

324 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Frans1z Devriminden ikinci Enternasyanale
böylece insanlığı hayatta kalmak için "toplumsal olarak gerekli" çalışma yü
künden kurtarma görevini tayin eden bir tarihsel ilerleme teorisi geliştirdi.
Sosyalizme -ya da daha uygun tabirle, sosyalizmin en ileri aşaması olan ko
münizme- ulaşmak için üretim araçlarının; insanların toplum idaresi için, en
telektüel ve sanatsal yetkinliklerini geliştirebilmek için maddi yetersizlikler
den kurtulmasına ve çalışmak zorunda kalmamasma yetecek kadar gelişmiş
olması gerekiyordu. Dolayısıyla kapitalizmin, bilhassa emek tasarrufu tekno
lojisini geliştirmekteki devrimci rolü yoluyla gelişmesi, pek çok Marksist tara
fından sosyalizmin ortaya çıkışının tarihsel ve ekonomik bir ön şartı olarak
görülüyordu.
Marx, 1848-9 devrimleri sırasında işçilerin tüm feodal ayak bağlanndan
ve serbest ticaretin, ulus olmanın önündeki engellerden arınmış bir burjuva
cumhuriyeti yaratmak için ciddi bir destek bulmaya zorunlu olduklarını dü
şünmüştü. Hatta işçilerin görece azgelişmiş ülkelerde kapitalist gelişimi des
teklemek adına kendi hareketlerini tali hale getirmeleri gerektiğini bile düşü
nüyordu. Marx ve Engels, ancak daha sonralan "Komünist Birlik Merkez
Komitesi Bildirgesi" metninde işçilerin kendi "belediye komitesi, belediye
konseyi, işçi kulübü veya işçi komitesi şeklindeki devrimci hükümetlerini"
oluşturmayı hedefleyen bir işçi partisi kurmalan yönünde çağrı yaptılar. 10
Marx ve Engels, bu partinin burjuvaziyle ve varlıklı çiftçilerle her tür kalıa it
tifaktan uzak durması gerektiğini savunuyorlardı.
Ancak sonraki yıllarda Marksistler arasındaki tartışmalar arasında temel
bir mesele haline gelen bu metnin kendisi bir belirsizlik kaynağıydı. Daha
adil vergilendirme, demiryolu ve fabrikaların millileştirilmesi ve devlet borç
lan gibi burjuva-demokratik talepleri güçlendirmek adına yaptığı programa
tik talepler arasında kaybolup giden bir metindi bu. Artık "devrimci işçi hü
kümetlerinden" veya "işçilerin belediye komiteleri ve belediye konseylerin
den" bahsedilmiyordu. Hatta işçilerin "doğrudan herhangi bir komünist ted
bir" önermemeleri gerektiği savunuluyordu.11 Dolayısıyla denilebilir ki Marx
ve Engels, Paris Komünü üzerine yazdıkları yazıların haricinde, bir işçi parti-

10
Karl Marx ve Frederick Engels, "Address of the Central Commitlee to the Communist
League" (ya da "Address of the Central Authority to the League") Karl Marx ve Frederick
Engels, Collected Works içinde, c. 10: Marx-Engels 1849-1851 (New York: International Publis

hers, 1978), s. 277-87.
11

A g.e., s. 286.
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sinin siyasi hedefi olarak son derece merkeziyetçi -hatta antifederalist- bir
cumhuriyet öngörmüştür.
Marx'ın Komün üzerine yazdıklan da, daha önce gördüğümüz gibi, ayrı
bir belirsizlik teşkil ediyordu. Bunlar, en iyi ihtimalle federalizm ile yapılan
kısa ömürlü bir flört olarak değerlendirilebilir. Marx, ölümünden kısa bir sü
re önce Domela Nieuwenhuis' e yazdığı bir mektupta Komün'ü, Komünarlar
Ulusal Meclis ile ilişkilerinde daha manhklı davranmış olsalardı kaçınılması
mümkün olacak, "istisnai şartlara sahip bir şehrin" ortaya çıkardığı lüzum
suz ve sonuçsuz bir belediye ayaklanması olarak tanırnlıyorduY
Meseleyi daha da kanşhran nokta, Marx'ın Komün övgüsündeki ana te
malardan birisinin burjuva parlamenter devleti tamamen yok etme gerekliliği
olarak ortaya çıkışıdır. Ancak kendisi daha sonralan bu hedef hakkında dahi
başka muğlak görüşler sunmuş ve bunun yerine işçi sınıfının kapitalist ülke
lerde var olan kapitalist seçim mekanizması yoluyla iktidan devralması ge
rektiğini savunarak isyanın gerekliliğini ortadan kaldırmışhr. Marx, Eylül
1872'de işçi sınıfının "siyasal üstünlük" sağlamak için kullanabileceği farklı
yolları yazıyordu:
Farklı ülkelerdeki kurum, gelenek ve adetlerin dikkate alınması gerektiğinin
farkındayı z ve işçilerin arnaçianna barışçıl yollardan ulaşabileceği Amerika, İ n
giltere ve . . . Hollanda gibi ülkelerin varlığını yadsımıyoruz. Bu böyle olsa da,
Avrupa'daki ülkelerin çoğunda devrimin kaldıraonın güç kullanmak olduğu
nu, işçilerin hakimiyetini sağlamak için bir süreliğine başvurulması gereken
yöntemin güç kullanmak olduğunu kabul etmek gerekir.!'

Bu belirsizlik, Engels'in ilerleyen yıllarda Marx'ın bu listesine Fransa'yı da
eklernesiyle daha da rahatsız edici hale geldi. Engels, 1895' deki ölümünden
kısa bir süre önce Fransa'da Sınıf Mücadeleleri'ne yeni bir önsöz yazdı ve bura
da işçilerin silahlanarak eğitimli ordulara karşı sokak savaşı vermesini eleş
tirdi. isyan kavramını kıyrnetsizleştirmekte daha hevesli olanlar da vardı.
Engels'in bu tavrı üzerine, Alman Sosyal Demokrat yayın organı Die Neue
Zeit'ın editörü Karl Kautsky bu önsözü daha da hafifJeterek isyana dayalı ey12

Marx'tan Perdinand Domela Nieuwenhuis'ye (22 Şubat 1881), Karl Marx ve Frederick

Engels, Collected Works içinde, c. 46: Marx and Engels 1880-1883 (New York: International
Publishers, 1992), s. 66.
1 3 Karl Marx, "On the Hague Congress," ilk basımı La Liberte, no. 37 (15 Eylül 1 872), Karl
Marx ve Frederick Engels, Collected Works içinde, c. 23: Marx and Engels, 1871-1874 (New
York: International Publishers, 1988), s. 255; vurgu bana ait.
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lemlerin devrinin geçtiği, bundan çıkarırula da "devrimci" toplumsal değişim
için tercih edilmesi gereken yolun parlamenter sistem olduğu izlenimini ve
ren bir yazı kaleme aldı. Engels, daha önce gördüğümüz gibi, sendikalist
doktrinleri yaralıcı düşünceden çok uzak bir üslupla yorumladığı bir metin
de, genel grevin toplumu değiştirme amacına asla ulaşamayacağını, çünkü
işçilerin grev fonlannın erken biteceğini savunuyordu.
Marx ve Engels'in ortak yazdığı metinlerde, kendilerinin kapitalizmden
sosyalizme dönüşüm konusunda hem evrimci bakış açısına sahip olduklarını
gösterecek kanıtlar, hem de evrimci değil devrimci konumda olduklarını gös
terecek yeterli kanıt bulmak mümkündür. Bir işçi partisi iktidara geldiğinde
parlamenter sistemin yerine neyi koymayı planladıklannı kestirrnek de güç
tür. Bir nevi İ şçi Temsilciler Meclisi veya İ şçi Millet Meclisi mi kurulacakh?
Belediye komiteleri ve konseyleri mi? (Paris devrimlerinde tercih edilen ku
ruluşlar olan) İ şçi kulüpleri ve komiteleri mi? Kesin olarak söylenebilecek
olan, Marx'ın ekonomik ve toplumsal hayalın idaresi konusunda konfede
rasyonları değil son derece merkeziyetçi bir işçi devletini desteklediğidir.
Kendisinin Enternasyonal'deki tavrı da göstermiştir ki sosyalist hareketi de
son derece merkeziyetçi bir parti aygıhnın yönehnesinden yanadır.
Marx ve Engels'in yazıları, Guesdecilerin işçilerin iktidara gelmesinin tek
yolunun genel grev veya isyandan ziyade parlamenter yöntemlerden geçtiği
savını meşrulaşhran kaynaklar haline geldi (ki aslında işçiler Rosa Luxern
burg için ve V. I. Lenin'in silahlı işçi ayaklanması fikrine destek vermek için
ilk yöntemleri kullanrnışlardır). Avrupa'da Marksist partiler kuruldukça,
bunların birincil işlevi burjuva devletinin kamusal mevkilerine aday seçmek
olan parlamenter mekanizmalar haline gelmeleri, ve giderek, bağlı oldukları
en önemli ideallere reformİstler tarafından ihanet edildiğini gitgide daha acı
bir biçimde hisseden Marksist devrimci azınlıkta daha sert tarhşmalara ne
den olmalan şaşırho değildir.

1 2 . BÖLÜM

SOSYAL DEMOKRAT ARA DÖNEM

Karl Marx, Paris Komünü sırasında Enternasyonal' e yön veren "kızıl doktor"
olarak epeyce ün kazanmasına rağmen, yaşamı sırasında kendisinin önemli
yazıları ve teorileri çok etkili değildi. 1883'te Londra'da öldüğü ana değin,

Kapital

yalnızca iki dile, Rusça ve Fransızcaya çevrilmişti. Bir kredo olarak

Marksizm, çok az sayıdaki entelektüel dışında kimse tarafından benimsenmiş
değildi. İngiltere' de neredeyse hiç ilgi görmüyor, Fransa' da yılmak bilmez
Guesde'rıin çabaları sonucunda kısıtlı bir çevre tarafından takip ediliyordu.
Marksizm, kıtanın geri kalanında yaygın destek bulamayacak kadar yabancı
bir sistem di. İ talyanlar, İspanyollar ve Rusların yanı sıra yüzyıl başında Av
rupa' daki en militan ve etkileyici işçi sınıfı hareketini örgütlemiş olan Fransız
sendikalistlerin kayda değer bir bölümü anarşizm e daha yakındı.
Marx'ın yaşam süresi boyunca Guesde'nin 1882'de kurmuş olduğu küçük
Parti Ouvrier'den başka hiçbir Marksist parti kurulmadı. 1875'te, Marx'ın
Almanya' daki başlıca sözcüleri olan Wilhelm Liebknecht ve August Bebel,
Gotha'da birleşik bir Alman sosyalist partisi kurmak amacıyla Marx'ın radi
kal fikirlerini bir kenara bırakhlar. Fakat partinin programı o kadar reformist
ti ki, Marx ve Engels bu partiye karşı olduklarını alenen ilan etmeyi dahi dü
şündüler ve ilgili kişileri bireysel alanda eleştirmekle yetinmeye ikna edilme
leri gerekti. Marx'ın

Gotha Programı'nın Eleştirisi eseri

de bu sürecin bir yan

sıması olarak, ölümünden ancak on yıl sonra, o da Engels'in yoğun ısrarı so
nucunda yayımlanabilmiştir. Dolayısıyla, Marx'ın siyasi etkinliklerine yoğun
bir ilgi gösterdiği Alman işçi sınıfı bile, Marx'ın yaşamı sırasında bir Marksist
parti kurmadı. Ancak ölümünü takip eden on yıl içerisinde eserleri çok sayı
da dile çevrildi ve dikkatli araşhrmalara konu oldu. Bah dünyasının pek çok
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bölümünde sosyalist bir toplum yaratma yolunda vazgeçilmez rehberler ola
rak benimsenip kutsandılar. Zaman içerisinde, aralarında Almanya, Rusya,
Belçika, Hollanda, Danimarka ve İsveç'in de bulundu pek çok Avrupa ülke
sinde Marksizme bağlı olduğunu dekiare eden sosyal demokrat partiler ku
ruldu ya da kurulma sürecine girdi.
ikinci Enternasyonal

Bu partiler ortaya çıktıkça, yeni bir enternasyonal çatısı altında bu yapıları
konferanslar, kongreler ve uluslararası ilişkilerini düzenieyecek bir sekretar
ya aracılığıyla birbirleriyle ilişkilendirme arzusu güç kazandı. Birinci Enter
nasyonal'in 1872'de kapanmasının ardından şu veya bu şekilde -çoğu sekiz
saatlik çalışma günü mücadelesi yürüten- bazı işçi kongreleri düzenlenmiş
olsa da, Marksist yönelim li bir İkinci Enternasyonal fikri ancak 1889'da orta
ya çıktı. Eastille Günü'nün yüzüncü yılının kutlandığı 1889'da, Paris'te, yeni
bir enternasyonal kurma amacı güden iki kongre düzenlendi. Çoğunluğu
Fransızlardan oluşan ve Paul Brousse'dan etkilenmiş, İhtimalciler olarak bili
nen sosyalist grubun öncülüğündeki kongre Rue Lancry'de bir salonda top
landı. Eskiden anarşist olan ve "eylemle propaganda" yöntemine bağlılığı
nedeniyle terörizmi destekiemiş olan Brousse, 1870'lerde belediyeci/yerelci
sosyalizmin ılımlı, hatta saygın bir savunucusu haline geldi. Temel hareket
noktası reform ve "ihtimal dahilindeki" diğer talepleri savunmak olan hare
ket, kendisine yakıştırılan adı da buradan aldı.
Diğer kongre de bu ilk kongreden yürüyüş mesafesinde bulunan bir sa
landa, Rue Petrelle' de gerçekleştirildi. Bu kongrenin katılımcılarının sayısı
daha az olsa da, katılanların özellikleri açısından çok daha enternasyonalist
bir karaktere sahipti. Uluslararası alanda Marksizmin önemli temsilcileri ha
line gelmiş kadın ve erkekler bu kongreye ka himışiardı. Almanya'dan Wil
helm Liebknecht, August Bebel, (daha revizyonizme kapılmamış olan) Edu
ard Bernstein, (Alman Özgür Sendikalar Birliği Başkanı) Cari Leigen ve Clara
Zetkin; Fransa'dan Eleanor Marx-Aveling, Jules Guesde, Paul Lafargue,
Charles Longuet ve Edouard Vaillant; İngiltere'den William Morris; Rus
Marksizminin "babası" George Plekhanov ve Avusturya sosyal demokrasi
sinde oynadığı rol Bebel'in Almanya'da oynadığı role benzeyen Victor Adler
katılımcılar arasındaydı. Bu delegelerin savunduğu Marksizmden son derece
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etkilenen İkinci Enternasyonal bu toplantıdan doğdu ve işçi partilerinin yasal
olduğu tüm büyük ülkelerde kurulan siyasi partiler şeklinde kurumsallaştı.
İkinci Enternasyonal'i resmi bir örgüt olarak ortaya çıkmaya iten neden
lerden birisi, Amerikan işçi sınıfının sekiz saatlik çalışma gününün elde edil
mesi amacıyla 1 Mayıs 1890'da kutlanmak üzere yeni bir proleter "tatil" talep
etmesi oldu. Amerikalılar, dünyanın dört bir yanındaki işçilere seslenerek bu
talebin gerçekleştirilmesi, proleter dayanışması ve enternasyonalist dayanış
ma gösterilmesi için grev çağrısı yaptı. (Gerçi, daha sonra göreceğimiz üzere,
kongreden geçen bildiri, Amerikalı işçilerin savunduğu metnin aynısı değil
di.) Bu noktadan sonra Enternasyonal'in yıllık kongrelerinde hem sekiz saat
lik iş günü ve proletaryanın yaşam koşullarının iyileştirilmesi, hem de ordu
nun lağvedilerek yerine vatandaş milis kuvvetlerinin geçirilmesi gibi çok da
ha radikal talepleri dillendiren bildiriler yayınlandı. Ayrıca anarşistlerin ve
sendikalistlerin taleplerinden açıkça ayrışarak herkese oy hakkı tanınması
için mücadele etmeye ve parlamenter siyasete dahil olmaya yönelik niyetini
de dile getirdi. Enternasyonal sonunda, 1893'teki Zürih Kongresi'nde Mark
sizmi resmi doktrini olarak kabul etti ve bu karar, isminin Marx'la birlikte ta
rihteki en büyük sosyalist hareketin kurucusu olarak kayda geçirildiği o anı
görecek kadar uzun yaşamış Engels'in huzurunda alındı. Engels bu hareketin
iki yıl sonraki ölümünü takip eden yıllarda bir dünya dini kadar yaygın hale
geleceğinden tabii ki habersizdi.
Ancak Rue Petrelle'deki kongrenin çok daha fazla çeşitlilik içermesi dö
nemin siyasi atmosferine dair önemli ipuçları vermektedir. Enternasyonal'in
kurucu üyeleri dünyanın önde gelen Marksistlerinin yanı sıra önemli bir Rus
halkçısı olan Peter Lavrov'u, kısa süre içerisinde Hollanda'daki en bilinir
anarşist haline gelecek olan Domela Nieuwenhuis'i ve Almanya'nın en önde
gelen liberter sosyalistlerinden Gustav Landauer'i içeriyordu. Alman sosyal
demokratları rahatsız eden bir biçimde, kongrede çok sayıda ve oldukça ateş
li bireyci anarşist de yer alıyordu. Enternasyonal 1893'te Marksizmi resmen
kabul ettikten sonra bile anarşistler -bilhassa da açıkça anarşist bir yönelime
sahip kalabalık Fransız sendikalistler grubu- inatla Enternasyonal kongrele
rinde boy göstermeye devam ettiler. Fakat 1896'da Londra'da gerçekleşen fır
tınalı bir oturumdan sonra, Birinci Enternasyonal'deki iki muhalif cephenin
su yüzüne çıkmasının sonucunda tüm anarşistler kongreden uzaklaştırıldı ve
bu noktadan sonra hiçbiri Enternasyonal'e girmek için herhangi bir çaba gös
terıneyerek strateji tercihlerini terörizm ve sendikalizmden yana yaptılar.
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Uzlaşmanın Arka Planı

Daha Rue Petrelle'deki ilk toplan h kadar erken bir tarihte Almanlar yeni En
ternasyonal üzerinde örgütsel ve programatik bir hegemonya kurmaya baş
ladı. Zaten Marksizmin dünyaya yayılacak büyük dalgası, yönetici sınıfların
sanayi proJetaryası ile barışçı bir uzlaşmaya varmayı başaramayarak Mark
sizmin yaygınlaşmasının önünü açtığı Almanya'dan başlamıştı. Marx'ın fikir
lerinin kendi başına sanayi proletaryasını mobilize etmek konusunda ne ka
dar etkili olabileceğinden bağımsız olarak, Bismarck'ın çılgın bir hal alan sos
yalizm korkusu ve sosyalizmi bastırmak için verdiği çaba, Marksizme müthiş
bir ivme kazandırdı. Sosyalist fikirlerinin yayılmasının arkasındaki en büyük
destek, bu fikirlerin etkisini kırmak için on iki yıl boyunca -1878'den 1890'a
dek- yılmaksızın uğraş veren "Demir Şansölye" oldu; Bismarck, sosyal de
mokrasinin devrimci kanadının canlanmasında bu alanın kendi propagandist
ve örgütçülerinden daha fazla rol oynadı.
Avrupa'da fabrika sistemi yerleştikten sonra Almanya da, asillerin ve bur
juvazinin akıllıca bir karar vererek sanayi proJetaryası ile uzlaşıp onu zaman
la kapitalist düzen içerisine çekmeyi etmeyi başaran İngiltere gibi toplumsal
bir rota takip edebilirdi. Prensipte, bunun Almanya'da da gerçekleşmesinin
önünde bir engel yoktu. Alman işçilerin militan kimliği baskın değildi, hele
Fransız işçiler gibi devrimci bir karakterleri hiç yoktu ve İngiltere'deki işçile
rin sanayi ekonomisine geçiş sürecinde çektiği acıları çekmemişlerdi. Paris
Komünü'nün bastırılmasını takip eden yıllarda, Alman sanayi devrimi tam
yol ilerlerken, Avrupa'da toplumsal barış seviyesi oldukça yüksekti. Hatta
Alman işçilerin pasif karakterinin izi, 1848-49 devrimci dönemine kadar sürü
lebilir. Bu yıllarda Alman zanaatkarları -dönemin işçi sınıfı- Orta Avru
pa'daki despot monarşiiere ve dükalıklara karşı verdikleri mücadelede bü
yük oranda orta sınıf liberallerinin güdümünde hareket etmeyi kabullenmiş
lerdi. Fransız işçilerin aksine, kendilerine ait ve bağımsız bir işçi sınıfı hareke
ti ortaya çıkaramamış, Paris'teki Haziran Ayaklanması ile kıyaslanabilecek
hiçbir ayaklanmaya imza atmamışlardı. Dolayısıyla Alman işçiler, on doku
zuncu yüzyılın ikinci yarısına değin son derece uysal tabiatiarını korudular.
Kurdukları işçi sınıfı örgütleri temelde eğitimsel ve yardımlaşma amaçlı ör
gütlerdi, çoğu da Katalik ve Protestan papazlardan etkilenerek kurulmuştu.
Moses Hess, Wilhelm Weitling ve Karl Grün gibi sosyalistlerin yazıları,
Almanya' dakilerden ziyade yurtdışındaki Alman sürgünler üzerinde etkili
oluyordu. Bu yazılar Almanya'da sadece 1848 ve 1849'daki zanaatkar ayak-

Sosyal Demokrat A ra Dönem 1 331

lanmaları sırasında kısıtlı bir etki sahibi olmuştu. Verbrüderung (kelime anla
mı "kardeşleşme") gibi radikal zanaatkih örgütleri devrim sırasında, özellikle
de Berlin ve Leipzig'de görünür hale geldi, fakat işçilerin çoğunluğu liberalle
rin, özellikle de kısa ömürlü bir Pan-Cermen ulusal yasama organı oluştur
mak üzere çeşitli Alman devletlerinin halihazırdaki parlamentolarından çıka
rak bir araya gelmiş akademisyenlerin, profesyonellerin ve bürokratların
dümen suyunda kaldı. Frankfurt'ta toplanan ve yasallığa, anayasal ayrıntıla
ra sapiantı derecesinde bağlılık gösteren bu meclis, Avusturya dışındaki Al
manca konuşulan topraklar üzerinde yer alan sayısız yarı feodal devlet, dü
kalık, şehir ve piskoposluğu bir araya getirip birleşmiş bir modem ulus ya
ratma fırsatını kaçırdı. Sonunda tüm Almanların meşruti hükümdan olma
yetkisini Prusyalı IV. Frederick William'a teklif etme kararı alan Meclis, Wil
liam'ın bu teklifi hemen reddetmesinin ardından dönemin devrimlerini takip
eden gericilik dalgası içerisinde yok olup gitti.
1848-49 devrimlerinin çeşitli Almanca konuşulan devletlerde, özellikle de
Prnsya ve Avusturya'da uğradığı başarısızlık, birleşik bir Alman ulusu ya
ratma sorununu tekrar gündeme getirdi. Bu birleşme sonunda tabandan, li
beraller ve sosyalistlerden kaynaklanan bir şekilde değil, Otto von Bis
marck'ın ve yarı-feodal gerici ve militarİst maiyetinin -yani Elbe Nehri'nin
doğusundaki toprak sahipleri olan Junker'lerin- katı idaresi altında ve Prns
ya monarşisi tarafından tepeden idare edilen bir şekilde gerçekleşti. Yirmi beş
yıldan uzun bir süre boyunca, 1862'den 1890'a dek, Bismarck tüm Alman
meselelerinin başında oldu. 1862'de Prnsya Başbakanı olarak seçilmesinden
kısa bir süre sonra, iyi eğitimli Prnsya ordularını 1866'da Avusturya üzerine
sürüp kendi hegemonya mücadelesinin bir zaferi olarak Viyana'yı ele geçirdi.
Aynı yıl içerisinde Hannover, Schleswig ve Holstein'ı da Kuzey Alman Kon
federasyonu olarak bilinen Prnsya'ya kattı. Bu fetihleri 1868 ve 1871 yılları
arasında güneydeki Saksonya, Bavyera, Baden ve Württemburg, Fransa
Prnsya savaşının ardından da Alsace ve Lorraine gibi önemli merkezlerin ele
geçirilmesi takip etti. Bismarck, yirmi yıldan kısa bir süre içerisinde Prnsya
imparatoru (Kayser'i) I. Wilhelm'in hükümdarlığı altında güçlü bir Alman
İmparatorluğu ya da Reich'ı yaratmıştı. Kendisi de 1871'de şansölye oldu. Re
ich'ı yaratan ve idare edenlerin Bismarck ile birlikte militarİst ve otoriter
Prnsya Junker'leri olması ve bu sırada liberal demokratların bu militarİst bir
leşmeyi izlemekle yetinmesi sadece Almanya açısından değil, tüm Avrupa
için trajik bir durumdu.
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Bismarck'ın kariyerine başladığı sene Almanya'da sonunda kararlı bir işçi
hareketi ortaya çıkmaya başladı ve kısa süre içerisinde bu hareketin başına
başarılı ve genç bir Yahudi avukat olan Ferdinand Lassaile geçti. 12 Nisan
1862'de bir Alman zanaatkarlar örgütünün Berlin'deki toplantısına konuşma
yapmak üzere davet edilen Lassalle, sonradan "İşçi Programı" başlığıyla ya
yımlanacak olan ve kısmen Marx'ın fikirlerinden etkilenen ve Komünist Mani
Jesto'dan esinlenen bir söylev verdi. Lassalle, Marx'ın erişilebildiği tüm yazı
larını okuruakla kalmamıştı, Marx'la 1840'ta başlayan kişisel tanışıklığı da
vardı. Alman işçiler arasında kayda değer bir saygınlık kazandığında Lond
ra'ya Marx'ı ziyaret etmeye gitti ve Marx'la bundan sonra düzenli olarak ya
zıştılar. Lassalle, Marx'ı akıl hocası olarak görüyor ve onun eserlerini basacak
Alman yayıncılar bulmaya çalışıyordu.
Lassaile'ın bir işçi lideri olarak başladığı kariyeri her anlamda fırtına gibi
bir kariyerdi. Bir işçi lideri olarak ortaya çıkması ile bir aşk meselesi yüzün
den başlayan düello sonucunda ölmesi arasındaki topu topu iki yıl içerisinde
yaptıkları ona sosyal demokrasi tarihi içerisinde efsanevi bir yer kazandırdı.
Bu kısa süre içerisinde tüm Almanya'yı dolaşarak, parlamenter siyaset içeri
sinde yer alan liberallerden bağımsız hareket edecek bir işçi partisi kurulması
gerektiğine dair, zaten var olan bir hissiyatı kuvvetlendirdi. Ateşli ve çoğun
lukla da teatral karakter taşıyan hitabeti, (çok etkili bir şekilde kullandığı) ör
gütlenme becerisi ve manifestosu binlerce Alman işçiyi etkileyerek kendi ör
gütlerini oluşturmalarına sebep oldu ve bu örgütler Mayıs 1863'te Frank
furt'ta toplanarak Genel Alman İşçi Birliği'ni (Allgemeine Deutsche Arbeiter
verein, ADAY) kurmaya karar verdi. Dolayısıyla, Lassaile bir yıl içerisinde
kendisini Almanya'daki en büyük -ve bir süreliğine tek- işçi sınıfı partisinin
lideri olarak buldu. Sonuç olarak, Alman işçi hareketi üzerinde, ölümünden
on yıllar sonra bile sürecek çok derin bir etki bırakmış oldu.
Ancak, Marx ile kurduğu yakın kişisel ilişki bir yana bırakılırsa Lassaile
aslında bir Marksist değildi. Dahası, Marx ve Lassalle, Alman işçi sımfı hare
ketleri içerisinde iki farklı, hatta karşıt eğilimin temsilcileriydi. Marx bir dev
rimci ve sosyalistken, Lassaile temelde bir reformist, parlamenter ve koopera
tifçiydi. Bu siyasi farkların temeli felsefe ve toplumsal teoriye dair derin fark
lılıklara dayanıyordu. Marx'ın çok sayıdaki iktisadi yazısımn temeli toplum
salken, Lassaile'ın gevşek iktisadi teorileri daha ziyade yarı-biyolojik hakikat
lere, özellikle de Malthus'un nüfus teorilerine dayanıyordu. Lassaile nüfusun
yaşam koşullarını büyük ölçüde ve doğrudan belirlediğine inamyordu ve işçi
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ücretlerinin ancak hayatta kalmalarına yetecek bir sınır etrafında dalgalana
cağını iddia eden Ricardo'nun "ücretlerin demir kanunu" diye bilinen yakla
şımını benimsiyordu. Eğer nüfus, gıda arzından daha hızlı bir büyüme göste
rirse, sömürülmeye müsait işçi sayısı artacağından ücretler de düşecekti. Bu
ücret düşüşü, müsait durumdaki işçi sayısını azaltacak ve bir işgücü ihtiyacı
nın ortaya çıkmasına sebebiyet vererek yeniden bir ücret arhşı doğuracaktı.
Bu dalgalanmalara belirsiz süreler boyunca sürse dahi, işçilerin ücretleri
mümkün olan en düşük seviyede kalacak, ancak istihdam arzının miktarına
göre farklılık gösterebilecekti. Marx'a göre "ücretlerin demir kanunu" fikri
tamamen aldatıcıydı. Marx, işçi sınıfının yaşam standartlarındaki düşmeyi
öncelikli olarak kapitalist rekabete ve karları arhrmanın kapitalizm için bir
zorunluluk olmasına bağlıyordu. "Demir kanun" yalnızca kapitalist toplum
sal ilişkileri yarı-biyolojik etkeniere indirgeyerek gerçek rollerinin aniaşılma
sını zorlaşhrmaya yarıyordu.
Alman sosyal demokrasisi içerisinde on yıllar boyunca çahşmaya devam
edecek eğilimlerin temel kaynağı, bu iki adam arasındaki derin siyasi fark
lardı. Lassalle'a göre işçilerin "ücretlerin demir kanunu"ndan kendilerini ko
ruyabilmesinin tek yolu devleti kendi adiarına ele geçirmek ve işçi deneti
minde üretici kooperatifleri kuracak bir hükümet oluşturmakh. Bu devlet çe
şitli üretici ve tüketici kooperatiflerine sermaye ve kredi vererek sonunda ka
pitalist ekonominin yok olmasını sağlayacakh.
Lassalle'ın devlet destekli kooperatifler fikriyle gönüllü kooperatİf kurma
çabaları arasında bir zıtlık kurduğuna dikkat çekmek gerekir. Lassalle'a göre
gönüllü çabalar, büyük fabrikalar kadar üretim yapmak için müsait değildi
ve kapitalizm üzerinde bütünsel olarak çok az etkiye sahipti. Lasssalle, sen
dikaları da, toplumu kooperatİf esaslar etrafında yeniden düzenlemek için
yetersiz ölçekte kurumlar olarak görüyordu. Marx ise, aksine, sendikaların
proletaryanın sınıf bilincinin yerleşmesi için yaşayan okullar olduğunu dü
şünüyordu. Lassaile devlet destekli üretici kooperatiflerine vurgu yaparken,
Marx bunu Louis Blanc'ın toplumsal atölyeler fikrinden esinlenen safça ve
arkaik bir görüş olarak değerlendiriyordu.
Marx, Lassaile'ın işçi sınıfının devleti kendi adına kullanabileceği şeklin
deki beklentisine de kahlmıyordu. Şimdiye dek gördüğümüz üzere Marx,
devleti, köklerini sınıf hakimiyetinden alan tarihsel bir fenomen olarak değer
lendiriyor ve kendi devletçi sosyalizm fikrinden ayrı olarak, burjuva devlet
aygıtının burjuva dışında hiçbir sınıf için bir araç olamayacağını savunuyor-
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du. Lassalle ise tam aksine, devletin işçiler tarafından kendi çıkarlarını koru
mak ve hatta toplumu kooperativist bir çerçeve içerisinde dönüştürrnek için
kullanılabileceğine inanıyordu. Kendisinin bu inancı, köklerini büyük oranda
Alman felsefi idealizminden alan ve devleti Alman Vo/k'unun ulusal bir ifa
desi ve dolayısıyla halkın da yöneticilerin de çıkarına hizmet eden bir yapı
olarak gören yan-mitsel fikre bağlılığından kaynaklanıyordu. Lassalle'ın dev
leti kabullenişi, çatışan sınıf çıkarları bağlamında Alman işçi hareketi içeri
sindeki reforrnist eğilimleri besliyor ve onu Alman Volkgeist'ı çerçevesinde
düşünmesi de aslında sonuçları itibaoyla gerici bir nitelik taşıyordu.
Lassalle ayrıca Bisrnarck'ın Alman ulusal birliğine Prnsya tarafından ön
derlik edilmesi gerektiğine dair görüşünü de paylaşıyordu. Alman birliğinin
gerekli olduğuna samimi bir şekilde inanan Marx ise, Demir Şansölye'nin
ulusal hegemonya kazanmak üzere Prusyalı militaristlerin desteğiyle yaptığı
girişimleri güvenilir bulmuyordu. Lassalle, kapitalizmin çıkarlarını temsil
eden liberallerden öylesine nefret ediyordu ki, bir şekilde burjuva karşıtı d u
rumunda olan Prusyalı Junker'lerle ortak bir çizgide hareket etmeye son de
rece yakındı. Bu sebeple, Lassalle'ın tutumu genelde ilkesiz bir seyir izliyor
ve Bismarck'la Alman liberallerine karşı kişisel görüşmeler yapmaya kadar
gidebiliyordu.
İşçiler, işçi kontrolündeki kooperatifleri destekleyecek bir devleti nasıl ya
ratacaklardı peki? Lassalle'ın stratejisi, temelde seçimleri hedef alan ve refor
mist bir stratejiydi. Lassalle'ın destekçileri, işçilerin kendi partilerini kurmala
n ve her şeyden önce genel oy hakkı için mücadele vermeleri gerektiğini sa
vunuyor, böylece de halihazırdaki devletin yasama organlarına kendi temsil
cilerini gönderebileceklerine inanıyordu. Temelde reforrnist ve parlamenter
nitelik taşıyan bu strateji, işçilerin, gerekirse güç kullanarak iktidara geçmesi
ni, eski devlet mekanizmasını yok etmesini ve yerine işçi denetiminde bir
devlet aygıtı geçirmesini öngören devrimci görüşüyle tam bir zıtlık içerisin
deydi. Marx'a göre bu tür bir işçi devleti ancak burjuva muhalefetini etkisiz
hale getirecek, devlet mallarını kamulaştıracak ve tüm insani ihtiyaçların kar
şılarımasını sağlayacak bir planlama yapacak kadar ayakta kalacaktı. Bu gö
revlerini tamamladıktan sonra da başka bir işlevi kalmadığından, sönümle
necekti. Zamanın ünlü aforizmasının belirttiği gibi, kişilerin yönetilmesinin
yerini nesnelerin yönetilmesi alacaktı. Marx'ın Amerika Birleşik Devletleri,
İngiltere ve belki de Hollanda örnekleri için koyduğu istisna şerhi dışında,
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eserlerinde her ne kadar çeşitli muğlak noktalar yer alsa da, bu fikrini sonra
dan terk ettiğini düşünrnek için bir sebep yoktur.
Lassalle' ın kurduğu ADAV, Almanya'daki tek ve en büyük işçi örgütü
olma vasfını uzun süre elinde tutarnadı. 17 Mayıs 1863'te, Almanya'nın çeşitli
bölgelerindeki kırk beş şehirde yer alan işçi eğitim demeklerinin gönderdiği
yüz on delege, Alman İşçi Birlikleri Sendikası'nı (Verband Deutscher Arbei
terverein, VDAV) kurarak uğraşlarını belli bir siyasi çizgi etrafında yoğunlaş
hrrnak üzere Frankfurt'ta bir araya geldi. Son derece merkeziyetçi ve pek çok
işçinin şikayet etmesine yol açan bir şekilde diktatörce yönetilen ADAY'ın
aksine, Verband bir partiden ziyade bir federasyondu ve içerisindeki grupla
rın özerk davranmasına imkan tanıyordu. Aslında YDAV içerisindeki grup
ların tamarnı sosyalist de değildi ve istedikleri takdirde ilerici burjuva partile
riyle ittifak yapmakta özgürdüler.
Verband'ın amaçları ilk başta oldukça geniş bir yelpaze oluşturuyordu.
Ancak VDAV içerisindeki sosyalistler örgütün hedeflerini zaman içerisinde
gitgide radikalleştirdj ve kuruluşunu izleyen iki kongrede (1867 ve 1868
kongrelerinde) örgüt yapısal bir daralmaya giderek siyasi bir parti olarak iş
lemeye başladı ve Birinci Enternasyonal'e kahlarak üretim araçlarına toplu
rnun sahip olması fikrinin arkasında olduğunu gösterdi. Verband, kendisine
lider olarak Leipzig şehrinden gelen genç bir ahşap torna ustasını, yirmi yedi
yaşındaki August Bebel'i seçti. Bebel, Lassaile'ın ölümünden sonra Alman
sosyalizminin en dinamik ve etkili figürlerinden birisi oldu.
Aslında Bebel'i Marksizme kazandıran Wilhelm Liebknecht idi ve bu iki
isim, Alman sosyalizmi içerisinde Guesde'nin Fransa'da yaphğını tekrarla
mayı amaçlıyordu. Marx'ın yolundan giden Verband, ADAY'ın aksine, koo
peratifierin kurulması konusu dahil her türlü devlet yardımının karşısınday
dı. Bunun yerine sendikaların kurulmasını savunuyor ve böylece zanaatkar
sosyalizminden ziyade, yeni yeni ortaya çıkmakta olan proleter sosyalizmi
nin saflarında yer alıyordu. Verband, 1869'da Eisenach'da, ağırlıklı olarak işçi
tabanından oluşan bir popülist parti olan Sakson Halk Partisi ile birleşerek
gerçek bir sosyalist partiyi, Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ni (Sozialdernokra
tische Arbeiterpartei, SDAP) kurdu.
SDAP, Bebel ve Liebknecht'in sayesinde, prograrnı hala Marx'ın kendi
irnzasıyla yayırnladığı devrimci fikirlerden ziyade, kendisinin Birinci Enter
nasyonal için yazdığı genelgeçer rnanifestoları andırsa da, Almanya'nın ciddi
Marksistler tarafından başı çekilen ilk örgütü oldu. Şekil açısından Marksist
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bir parti olmamasına karşın, Marx ve Engels'in doğrudan bağlantılı oldukları
ve üzerinde ciddi etkide bulunduklan eski Komünist Birlik'ten bu yana kuru
lan ilk Alman partisiydi.
SDAP ve ADAV arasındaki ilişki barışçıl olmaktan çok uzaktı. Bu iki işçi
örgütü arasındaki rekabet o kadar keskindi ki, liderleri arasında bir işbirliği
asla mümkün görünrnüyordu. SDAP'ı reformİst ADAY'dan ayıran nokta
yalnızca belli başlı hususlarda daha radikal tutum alması -enternasyonalizrne
sıkı bağlılığı ve Prnsya hükümetine karşı sert muhalefeti- değildi. Örneğin
Liebknecht, 1870'te, Kuzey Alman Konfederasyonu'nun merkezi olan Reichs
tag'daki koltuğundayken, Fransız-Alman savaşına güvenoyu verrnekten ka
çındı. (Bu çekincesine gerekçe olarak Napolyon'un emperyalizmine de Bis
rnarck'ın emperyalizmine de destek olmak istemediğini belirttiği için ihanet
suçundan hüküm giyerek iki yıl hapse mahkum edildi.) Antlaşma koşulları
nın açıklanması üzerine de Alsace-Lorraine'in işgaline doğrudan karşı çıktı.
ADAV ise, tam aksi bir tutum alarak, Bisrnarck ile oldukça iyi geçindi ve sa
vaşa tam destek verdi. SDAP bu tavrı proleter enternasyonalizmine ihanet
olarak değerlendirdi.
Ancak Paris Komünü Demir Şansölye'yi endişeye düşürdü ve Alman
ya'daki tüm sosyalist örgütlere saldırmaya başlamasına sebep oldu. İki sosya
list parti de, elinden gelse kendilerini tamamen kapatacak bir devlet ile karşı
karşıya kaldı ve bu dururnda giderek daha baskıcı hale gelen imparatorluğa
karşı tek direniş ihtimalinin güç birliği olduğu ortaya çıktı. 1875 yılının 22 ve
25 Mayıs tarihleri arasında Gotha kentinde ADAV (ya da yaygın adlandır
masıyla Lassalecılar) ve SDAP (Bebel ve Liebknecht'in Eisenach'ları) birleşik
bir Alman Sosyal Demokrat Partisi oluşturmak üzere bir araya geldi. Partinin
adı ilk başta Sosyalist İşçi Partisi (Sozialistiche Arbeiterpartei Deutschlands,
SAPD) olarak kararlaştırıldı. Gotha Kongresi'ne 130 delege katılmışh ve tem
sil edilen üye sayısı (yüzde al tmışı Lasalel'olar ve gerisi Eisenach'lılar olmak
üzere) 25.000'di.
SAPD'nin kuruluşunu mümkün kılan şey muhtemelen Eisenach cephesi
nin (Liebknecht'in öncülüğünde) Lassalle cephesine karşı verdiği muazzam
ideolojik tavizlerdi. Eisenach cephesine göre yeni partinin programı -Gotha
Programı- kendileri için büyük bir gerileme anlamına geliyordu. Gary P. Ste
enson'un anlahmıyla:
Programına bakıldığında yeni parti ADA V için bir zafer niteliğindeydi ve İngil
tere'de İkarnet eden Marx ve Engels'in değerlendirmesi de bu yoldaydı. Hatta
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parti çevrelerinde kendilerine takılan isimle bu "ihtiyarlar", taslağın sert bir
eleştirisini, üzerlerinde bir ölçüye dek etki sahibi oldukları Bebel, Liebknecht,
Bracke ve SDAP'ta yer alan başka isimlere göndererek programın önünü kes
meye çalıştı. Eski rakipleri Lassalle'a karşı her zaman bir tür kıskançlık besle
miş olan Marx ve Engels, Alman işçi hareketiyle olan özel ilişkilerini de göz
önüne alarak, yeni parti programını devlet sosyalizmi yanlısı ve tutarsız ol
makla, aynı zamanda da gerekli olsa bile bir birleşme için gereğinden fazla ta
viz gerektirmesi nedeniyle eleştirerek kabul edilemez bulduklarını belirttiler.
Marx'ın eleştirisi bugün daha çok bilinse de ( . . . ) Engels de Bebel ve Liebk
necht'e detaylı bir eleştiri metni ulaşhrmışh. Eleştirisinde "tek bir gerici kitle"
kavramını, (altında yatan sendika karşıtı tavırdan dolayı) ücretierin demir ka
nununu, özgür halk devleti kavramını ve programın pek çok başka boyutunu
eleştiren Engels, b u temelde bir birleşmenin bir yıl bile ayakta kalamayacağı
tahmininde bulunmuştu.ı

Aslında Marx ve Engels'in bu yeni programa karşı çıkmalarının kıskanç
lıkla uzaktan yakından ilgisi yoktu. Marx'ın bu programın başını çeken isim
lere yazdığı oldukça uzun mektupta oldukça güçlü savlarla eleştirdiği Gotha
Programı o kadar reformİst bazı fikirler içeriyordu ki, az önce değindiğimiz
üzere, Marx ve Engels kendilerinin bu programla hiçbir ilişkilerinin olmadı
ğını ve programı reddettiklerini kamuoyu önünde belirtme ihtiyacı dahi his
setrnişlerdi. Görece ufak hatalar haricinde, Marx programdaki ifadeleri en iyi
tabirle "üstü kapalı", en kötü tabirle "tahammülfersa" bulduğunu belirtiyor
du. Program, yeni partinin üyelerinin "kurtuluş için . . . var olan ulus devlet
çerçevesi içerisinde mücadele etmesi" gerektiğini belirtiyordu. Marx ise bu
talebi işçi sınıfının evrensel birliği ilkesine tamamen aykırı buluyor ve prog
ramın "halihazırdaki" burjuva devletini işçi sınıfı kurtuluşunun temel alanı
olarak belirlemesinin bu alanı geçerli bir mücadele alanı olarak teyit ettiğini
ve dolayısıyla üstü örtülü bir biçimde devrimin gerekliliğini ortadan kaldır
dığını ekliyordu. Tüm bunlara ek olarak, programda bir "özgür devlet" vur
gusu yer alıyordu, ki bu da devletin, sınıflı toplumun feshini takiben kendisi
de feshedilmesi gereken bir sınıf iktidarı aygıtı olduğunu es geçen bir bakış
açısıydı. Son olarak, Gotha Programı "toplumsal meselenin çözümü" için
"devlet yardımıyla üretici kooperatifleri kurulması ve bunların işçi halkın
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denetiminde olmasını" öneriyordu ve bu son derece Lassalecı, hatta Blanc'ın
fikirlerini andıran tipik bir zanaatkar sosyalizmi anlayışıydı.
Marx'ın program eleştirisi oldukça sert ve kuvvetliydi, ancak daha önemli
olan nokta, Gotlıa Programı'nın Eleştirisi içerisinde yer alan ve Marksçı komü
nizmin temellerini oluşturan birkaç sayfadır.2 ironik bir biçimde, Marx, Gotha
Programı'nda en çok karşı çıkhğı maddelerin aslında Liebknecht tarafından
karşı cepheyi memnun etmek için yazılmış olduğundan biliaberdi ve Eise
nach cephesi de yeni parti politikalarının önünde ciddi bir engel kalmadığını
düşünerek Marx'ın tahminlerini kayda değer bulmuyordu.
Engels'in bu birleşik partinin bir yıldan uzun süre ayakta kalamayacağına
dair tahmini doğru çıkmadı. Liebkrıecht ve Bebel, "ihtiyarlara" partinin za
man içerisinde muhakkak Marksist bir bakış açısına kavuşacağına, bunu da
bilhassa SAPD'nin ADAY'dan çok daha demokratik bir örgüt yapısına sahip
olmasının sağlayacağına dair teminat verdi. Marx'ın fikirleri Lassalle'ın fikir
lerinin üstesinden gelebilir miydi bilinmez. SAPD içerisinde (ve 1891'de aldı
ğı isimle SPD'de) Lassalle yanlısı yaklaşım varlığını korudu, programında
böyle olmasa bile uygulamada bu hep böyle oldu ve bunun tek sebebi de
Lassalle'ın tarihsel mirası değildi.
Kurucu kongreyi takip eden sene içerisinde Marx'ın SAPD içerisindeki
erken dönem takipçiterinden hiçbiri kararlı bir şekilde programa karşı çık
madı. Bunun sebebi de, büyük oranda, 1878'te Bismarck'ın çıkardığı ve sos
yalistleri hedef tahtasına oturtan yasanın birleşik partinin devamını zorunlu
kılmasıydı. Sonuç olarak, sosyalistlerin aleyhine çıkan bu yasa aslında sosyal
demokratların bir anlamda işine geldi. On yıl kadar baskı alhnda kalmalarına
rağmen, partinin kurulduğu günden beri içten içe kaynayan ayrılma dina
mikleri de dizginlenmiş oldu.
Reform mu Devrim mi?

Yeni Reich'ın siyasi yapısı, Almanya'da bağımsız bir işçi sınıfının ya da her
hangi bir ciddi demokratik hareketin kayda değer oranda güç kazanmasını
önlemek üzere tasarlanmışh. Ancak Avrupa'da on dokuzuncu yüzyılın son

2 Karl Marx, "Critique of the Gotha Programme," Karl Marx ve Frederick Engels, Co/lec
tcd Works içinde, c. 24: Marx-Engels 1874-1883 (New York: International Publishers, 1989), s.
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kitapta yaptığım değerlendirmelerde bu kaynaktan alıntı yaptım.

Sosyal Demokrat Ara Dönem 1 339

çeyreği genel anlamda toplumsal ve siyasi reformların hoş görüldüğü ve ser
pildiği bir dönemdi. Bu durumda ne Alman Kaiser'i ne de Bismarck, ülkele
rinin çarlık benzeri bir tiranlık ya da arkaik bir despot olarak görünmesini
tercih ederdi. Dolayısıyla, 1871'de imparatorluğun kurulmasıyla beraber,
Prnsya denetimindeki hükümet yeni Alman Reich'ına meşruti monarşinin
yüzeysel gereçlerini kazandırdı.
Bismarck, Reich'ın tamamı için Reichstag adıyla bir alt yasama orgaru
kurmuş ve buraya gönderilecek temsilcilerin yetişkin erkek seçmenler tara
fından seçilmesini kararlaşhrmışh. 397 seçim bölgesinden gelen temsilcilerin
oluşturduğu bu Pan-Alman meclisi, teoride statü ve varlık ayırt etmeksizin
tüm erkek seçmenleri temsil edecek ve tabii ki manarkın gözetiminde işleye
cekti. Pratikte ise Reichstag'ın elinde herhangi bir iktidar uygulama imkarn
yoktu, yalruzca otokrasi için -sosyal demokratların tabiriyle- incir yaprağı
vazifesi görüyordu. Reichstag, tamamen şansölye ve manarkın yetki alaruna
bırakılan askeri ve dış ilişkiler konuları haricinde her türlü siyasi meseleyi
tartışmakta özgürdü. Ancak kendi inisiyatifiyle kanun yapamıyor, tek başına
sahip olduğu yetki, ulusal bütçeyi onaylamak veya veto etmenin ötesine ge
çemiyordu (öyle ki bütçe de baştan sona şansölye ve bakanları tarafından ha
zırlanmış oluyordu). Hal böyleyken bile, tüm askeri harcamaların karar yet
kisini elinde tutan Kaiser, yine de Reichstag'ın en basit taleplerini bile geri çe
viriyordu.
İmparatorluktaki asıl güç; eski bağımsız Alman devletlerinden gelen ba
kanların oluşturduğu bir üst meclis olan Sundesrat (Federal Konsey), Kaiser
tarafından atanan ve sadece ona hesap vermekle yükümlü olan şansölye, her
yere yayılmış durumda ve tamamen kontrol altında olan bürokrasi, Avru
pa'daki en güçlü ve toplumsal bağları en kuvvetli askeri aygıt olan Prnsya
ordusu ve arzu ettiği takdirde kişisel iktidarıru meclisin üzerinde dilediği öl
çüde kullanma hakkı olan Kaiser arasında paylaşılmış durumdaydı. Böylesi
bir yapı ve sözde anayasasıyla Alman İmparatorluğu, en kısıtlı meşruti mo
narşi rejimlerine bile yaklaşamaz haldeydi. Kaynağı halk olmayan bu anaya
sa, monarşinin bir uzantısı niteliğindeydi. Kaiser, emri altındaki Bundest
rat'ın yetkisini kullanarak istediği zaman Reichstag'ı dağıtabilir, şansölyeyi
görevinden alabilir ve yerine başkasım atayabilir, Reichstag'ın onayına hiçbir
şekilde gerek duymaksızın, savaş ve barış kararları dahil olmak üzere istediği
siyasetin izlenınesini sağlayabilirdi.
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Bundestrat'ın varlığı, bu Bismarck İmparatorluğu'nun her biri kendi ya
sama bölgesine sahip devletlerin oluşturduğu bir federasyon olduğu imajını
korumaya yarıyordu. Federasyon tamamen efsaneden ibaret değildi, eski
devletler -kısmen hukuktan, kısmen gelenekten kaynaklanan- kendi yetkile
rinin bir kısmını koruyordu. Özellikle eski güney devletlerinden bazıları gö
rece daha hoşgörülü bir atmosfere sahipti ve sosyalistlerin yasama organla
rında görev almasına izin veriyordu. Artık birleşik bir yapı olan SAPD, Re
ichstag için yapılan ulusal seçimlerde gitgide daha yüksek oylar almaya baş
lamış, 1874'te 352.000 olan oyunu 1877'de 493,000'e çıkarmıştı. Aynı süreçte
Reichstag'a soktuğu temsilcilerin sayısı da dokuzdan on ikiye çıkmıştı. Ayrı
ca çeşitli yerel sosyalist gazeteler de muazzam bir hızla gelişip yaygınlaşmış
ve bunların sayısı 1876'da yirmi üç iken, bir sonraki yıl kırk bire çıkmıştı.
1875'te SAPD'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra Lassalecılar ve Eise
nach'lılar kendilerine ait iki ayrı gazeteyi birleştirerek, daha sonra partinin
resmi yayın organı haline gelecek olan Vorwiirts (İleri) gazetesini kurdu.
1878'te Demir Şansölye SAPD'yi sonunda yasadışı ilan etmeyi başardı.
Almanya'da bir sınıf savaşı çıkma ihtimalinden her zaman ödü kopan Bis
marck, büyümekte olan bu partiyi, en başından itibaren ortadan kaldırmaya
niyetliydi; kendi sözleriyle "Sosyal Demokratlar . . . yabancılardan çok daha
fazla savaş tehlikesi yaratıyor ve devlete karşı tehlike oluşturuyor. Bunların
hükümet tarafından yasal bir problem olarak değil, askeri ve iktidara yönelik
bir problem olarak görülmesi gerekiyor."3 Ancak partiyi yasaklamak için bir
bahaneye ihtiyacı vardı. Bu bahaneyi de 1878'de aynı ay içerisinde Kaiser'e
yönelik iki başarısız suikast girişiminin gerçekleşmesi sayesinde buldu. Sui
kastçılar sosyalist olmasa da, Bismarck zaten bir "kızıl korku" dalgası yay
mayı başardığında, 21 Ekim 1878'de Reichstag'ın sosyalist karşıtı kanun ola
rak da bilinen "Sosyal Demokrasinin Kamu Zararına Girişimlerine Karşı Ka
nun"u onaylamasını sağladı. Böylece eyaletlerdeki yerel polislere, sosyalist
eğilim taşıdığından şüphelendikleri her türlü örgüt, toplantı, dergi, kamusal
etkinlik ve kutlamaları yasaklama yetkisi verildi. Sosyalist işçilerin girip çık
tığından şüphelenilen içkili mekanlar bir bir kapatılmaya başladı. Kapatılan
örgüt ve dergilerin mal varlıklarına el konuldu ve bu kapsamdaki her türlü
etkinliğin sıradan katılımcıianna dahi SOO Mark para ya da üç ay hapis cezası
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verildi. Bu tür etkinliklerio liderleri ya da elebaşları da bir yıla kadar hapis
cezası ile yüz yüze oldukları için, başka sıradan işçilerle birlikte İsviçre, İngil
tere ya da Amerika'ya kaçmak zorunda kaldılar.
Açıkça sosyalist olan siyasi örgütlerin yanı sıra, sosyalistlere sempati bes
lediği düşünülebilecek olan her türlü işçi sınıfı örgütü de aynı yaphrımlardan
nasibini aldı. Bunların arasında genelde sosyalizme yakın eğilimleri barındı
ran Özgür Sendikalar da yer alıyordu. Siyasetle ilgisi olmayan kültürel, spor
tif ve edebi topluluklar da hedef alındı. Yasaklar işçilerin geneline yönelik ay
rımcı bir tavra dönüştüğü için, SADP üyesi ve hatta sempatizanı bile olma
yan işçileri de öfkelendirdi. Ancak garip bir şekilde, o gün için bütün sertli
ğiyle hüküm süren bu sosyalizm karşıh yasalar, SAPD'nin Reichstag içerisin
deki temsilcilerini yerlerinden etmedi. Sosyalistler hala, yasaklı partinin tem
silcisi olarak değil de bireysel olarak başvurdukları takdirde aday olabiliyor
lardı. Parti de bir süre boyunca kendisini ulusal, bölgesel boyutta ve belediye
ölçeğinde yeniden şekillendirerek bir oy toplama zemini olarak varlığını ko
rudu. Örneğin, partinin ulusal Vorstand'ı, yani idari komitesi, kendisini Ham
burg bölgesi seçim komisyonu olarak adlandırıp varlığını korumaya devam
etti. Daha önemsiz pek çok parti örgütü de aynı yolu takip etti, ta ki Bismarck
hepsini kamusal alandan silip yeralhna İnıneye mecbur edene dek.
Dolayısıyla, SAPD resmi bir karargaha sahip olma, miting düzenleme ve
ya yayın organı çıkarma gibi haklarından mahrum olsa da, adayları ve sözcü
leri bireysel seçim kampanyaları düzenleyerek ve şahsa ait gibi görünmesine
karşın aslında parti yöneticileri veya sempatizanları tarafından idare edilen
yayın organları yoluyla geniş kitlelere ulaşınaya devam ediyorlardı. Tüm bu
sebeplerden dolayı, partinin kamusal varlığını koruması ve sürdürmesi yo
lunda en önemli vasıtalardan birisi seçim kampanyaları oldu. Tüm bu işler el
altından hallediliyor olsa da, burjuva devletin baskıcı tavrı neticesinde parti
nin devrimci söylemi üslupta ve biçimde giderek sertleşse de, bu gelişmeler
sonuçta örgütü parlamentarizme adım adım yaklaşhrdı.
Sosyalistlere karşı çıkarılan yasalar, yürürlükte kaldıkları on iki yıl boyun
ca değişen sertlik dereceleriyle uygulandı, ancak toplamda sosyal demokrat
ların yüzleştiği kovuşturmalar ciddi boyutlara ulaştı. Hükümet, bulabildiği
tüm parti liderlerini yargıladı ve/veya hapse ath, toplamda 1.500 kişi tutuk
landı ve bunların bazıları uzun yıllar hapiste kaldı. 1879 yılının ortalarında
414 dergi, sosyalist oldukları için veya bu yönde şüpheli görüldükleri için
kapatıldı. Bu yüzden partinin yayın kanadı İsviçre'ye taşındı. Almanya'da
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kalıp yeraltında örgütlenme çabası yüzünden ciddi bir lider ve kaynak kaybı
yaşandı. Hükümetin Özgür Sendikalar üzerindeki baskısı da oldukça etkili
oldu. Normalde bir partiden çok daha açık bir şekilde işlemesi ve böylece
sosyalist olan olmayan tüm işçilere ulaşahilmesi gereken bu örgütler, hükü
metin tavrı karşısında oldukça nazik bir konuma geldiler ve sonuçta sayıları
giderek azaldı.
Bismarck bir yandan SAPD'yi yok etmek için uğraş verirken bir yandan
da 1881 ve 1884 yılları arasında sağlık, yaşlılık ve kaza güvencelerini içeren
bir devlet sigortası programı oluşturarak işçileri sahn almaya çalışıyordu.
Partinin Reichstag'daki delegeleri içerisinde yer alan Lassaile yanlılarının pek
çoğu, muhtemelen işçilere bir şekilde yardımcı olmak ve böylece tekrar oyla
rını alabilmek için bu düzenlernelerin lehine oy verme eğilimde olsalar da,
partinin sol kanadı bu gelişmeleri şansölyenin işçileri sosyalistlerden uzaklaş
hrma ve Reich'a sadıklaşhrma hamlesi olarak yorumladı. Yaşanan iç tarhş
maların ardından, sosyal demokrat vekillerin çoğunluğu ilkesel olarak şan
söiyenin reformlarına karşı oy kullandı ve anti-kapitalist partilerini yok et
meye çalışan kapitalist, hatta gerici bir devletle işbirliği yapmayacaklarını
açıkladı.
Zaman içerisinde sosyalistlere karşı çıkarılan yasalann aslında bir bume
rang gibi dönüp sahibini vurduğu ortaya çıkh. Yasaların sınıfsal olarak açık
tan işçileri hedef almış olması, pek çoğu sosyalizm hakkında neredeyse hiçbir
şey bilmeyen geniş bir işçi kitlesi içerisinde sosyalist nüfuzun artmasına yol
açh ve çoğu sosyalizmle bir o kadar ilgisiz durumda olan parti-dışı işçi örgüt
lerinin SAPD ile daha kuvvetli ve kalıcı ilişkiler kurmasını ve zaman içerisin
de parti işlerinde son derece etkili hale gelmesini sağladı. Alh yıllık bir baskı
döneminin ardından, 1884'te yapılan Reichstag seçimlerinde sosyalistler ya
rım milyondan fazla oy aldı ve 1890'da, yani sosyalistlere karşı çıkarılan yasa
ların rafa kalkmasından iki yıl önce partinin seçmen tabanı 1.4 milyon kişiye
ulaşh. Bu sayıya ulaşabilen başka bir Reichstag partisi mevcut değildi ve bu
taban, toplam seçmenierin yüzde onundan fazlasına denk geliyordu. Yani
Bismarck, sosyalistleri bashrmaya çalışırken hem genel seçmen kitlesi içeri
sinde hem de radikal örgütlerin tabanı içerisinde giderek büyüyen ve öfkeli
bir sosyalist seçmen tabanı yaratmışh. Bu taban, zaman içerisinde parti safla
rını doldurup, genel sosyalist prensipiere bağlılığı tarhşılacak adaylar için
seçmen bölgelerini mobilize etmeye başladı.
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Sonuçta, 1890 yılında Bismarck görevinden istifa etmek zorunda kaldı.
Bunun öncelikli sebebi, yeni ve başına buyruk Kaiser Il. Wilhelm ile araların
da ciddi anlayış farklılıkları olması ve yeni Kaiser'in ukala ve kendini en te
pede gören şarısölyeden kurtulmak istemesiydi. Yeni Kaiser, hükümetin ya
sakladığı bir parti ve sendikaya üye olan ya da sadece destekleyen ve oy ve
ren geniş vatandaş kitlesini karşısına almak da istemiyordu. Dolayısıyla,
Bismarck'ın görevi bırakhğı yıl, Wilhelm yasakları kaldırarak partinin yasal
haklarını iade etti. Uzun vadede bu yasalar ve yasaklar, sosyal demokrasiyi
zayıftatmak bir yana, bu akıma kahramanca bir statü kazandırdı ve bunca
kovuşturmaya direnmiş olması, hareketin üyelerinden gördüğü saygı ve bağ
lılığı pekiştirmesinirı yanı sıra etkisini hem Almanya içerisinde hem de diğer
ülkelerde kayda değer biçimde arttırdı.
Parti bir yandan temel toplumsal fikirlerinden ziyade reform çağrılarının
cazibesine kapılan -hem orta sınıf mensubu hem proleter- birçok sıradan
Almanı saflarına çekerken, kendisine karşı çıkarılmış baskı yasaları sayesinde
Alman devletinin sınıfsal tabiahnın açıkça ortaya çıkması sonucunda parti
içerisindeki daha devrimci kanadın, yani Marksistlerin etkisi ve gücünün ar
hşına da tanık oldu. 1890 yılına gelindiğinde pek çok Alman sosyal demokrat
işçi, hem devleti açıkça bir düşman olarak görüyor hem de hükümetin sendi
kalar üzerinde sürekli baskı kurmasından dolayı sürekli sola kayıyordu. Sos
yalistlere karşı çıkarılan yasalar partiye öyle devrimci bir kisve kazandırmışh
ki, partinin sadece reformist fikirler taşıyan pek çok seçmeninin ve üyesinin
varlığını unutturmuştu. Reformist tutum ile devrimci görünüş arasında ya
şanan ve Gotha Programı'nın kabulünden itibaren partiye hakim oları bu ge
rilim, partinin Birinci Dünya Savaşı çıkana dek sergilediği, açıklanması zor
belirsizliklerin ve çelişkilerin asıl kaynağıydı.
Bu sırada parti, 1891 Erfurt Kongresi'nde ismini ve programını son kez
değiştirerek Almanya Sosyal Demokrat Partisi

(Sozialdemokratische Partei

Deutschlands, SPD) adını aldı. Gotha Programı'nın içinde yer alan, Marx ve
Engels'in sert bir şekilde karşı çıkhğı kısımlar çıkarıldı ve tamamen Marx'ın
fikirlerine dayalı yeni bir program kabul edildi. Büyük oranda Karl Kautsky
tarafından hazırlanan program, analizlerini ve üslubunu tamamen

Komünist

Maııifesto ve Kapital'den ödünç alıyor ve çoğu zaman Marx'ın üslubunu pek
değiştirmeden tekrarlıyordu.
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Erfurt Programı'nın açılış paragrafları, Marx'ın kapitalist birikime dair sa
hrlarının ahenkli dilini neredeyse koruyarak tekrar eder. Bu bölüm (bkz. Bö
lüm 32) şu taleple bitiyordu: "Mülksüzleştirenler mülksüzleştirilirler."
Proleterterin sayısı giderek arhyor, ihtiyaç fazlası işçilerin sayısı devasa boyut
lara ulaşıyor, sömürenler ve sömürülenler arasındaki karşıtlık giderek keskin
leşiyor, burjuvazi ve proletarya arasındaki sınıf savaşı sertleştikçe sertleşiyor ve
tüm bunlar modem toplumu, tüm sanayi ülkelerinde olduğu gibi, iki düşman
kampa ayırıyor.•

Kullanılan dil oldukça sert ve savaşçı. Lassaleo kooperatiflerden ya da devlet
desteğinden bahsedilmediği gibi, devletin toplumsal farklılıklar önünde bir
arabulucu olarak toplumun üzerinde yer aldığı bir şablondan da bahsedilmi
yordu. Program, tarihsel talepleri konusunda da tam anlamıyla devrimci bir
karaktere sahiptir:
Ancak üretim araçlannın -toprağın, madenlerin, hammaddelerin, aletlerin,
makineleri ve ulaşım araçlarının- mülkiyetinin halka devredilmesi ve sahş için
yapılan üretimin, toplum tarafından ve toplum için yönetilerek sosyalist üreti
me dönüştürülmesi; büyük sanayinin ve toplumsal emeğin giderek büyüyen
üretim kapasitesinin, bu zamana dek sömürülmüş sınıflar için bir sefalet ve
baskı kaynağı olmaktan çıkarılarak en yüksek refah ve kapsayıcı, ahenkli bir
mükemmeliyet kaynağı olmasını sağlayabilir.'

Bu radikal üslup, varlığını partinin programa dair literatüründe ve Liebk
necht'in (1900 yılındaki ölümüne dek) parti adına yaphğı açıklamalarda ve
aynı şekilde yüzyıl dönümünde partinin gerçek lideri haline gelen Bebel'in
üslubunda korumaya devam etti. Karl Kautsky, partinin başlıca teorisyeni
(ve başlıca teorik dergisi Die Neue Zeit'ın editörü) olarak, Birinci Dünya Sava
şı'na dek Marksist ortodoks tutumun temsilciliğini sürdürdü. Elbette ki bu üç
adam da siyasi görüşlerinde sayısız değişim geçirdiler ve ileride göreceğimiz
gibi, halihazırdaki toplumsal düzenle uzlaşmak için reformist çareler üretti
ler. Yine de on yıllar boyunca canlı bir Marksist üslubu korudular. Bunun ör
neklerinden birisi, Bebel'in Reichstag'da Paris Komünü'nün çöküşünden kısa
bir süre sonra yaphğı konuşmadır:
Tüm Avrupa proletaryasının, içerisinde hala özgürlük ve bağımsızlık hissi ta
şıyan herkesin yüzünü Paris'e çevirmiş olduğundan kesinlikle emin olabilirsi-

• Erfurt Program (1891), Steenson, "Not Oııe Man!" içinde, s. 247.
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niz. Ve her ne kadar Paris şu anda bozguna uğramış olsa da, Paris'teki savaşın
yalnızca küçük bir mevzi muharebesinden ibaret olduğunu hepinize hatırlat
mak isterim; belirleyici hadiseler yoldadır ve önümüzdeki yıllarda Paris prole
taryasının "Saraylara savaş, gecekondulara barış, kahrolsun sefaJet ve işsizlik!"
çığlıkları tüm Avrupa proletaryasının savaş çığlığı haline gelecektir."

Bu tür bir retorik, tüm "illegalite" dönemi boyunca devarn etti. Hatta sonra
dan partinin reformİst bir dönüşüme girmesi gerektiğini savunan Eduard
Bemstein bile ilk başta Bebel'in sözlerini tekrarlıyor ve SPD içerisinde statü
koyla uyuşmayı hedefleyen eğilimiere muhalefet ediyordu.
Ancak partinin sandıkta -illegalite döneminde bile- yakaladığı muazzam
başarı, partinin geniş kesimleri içerisinde, özellikle de sendika kaynaklı üye
lerinde hiila belli bir muhafazakarlık eğiliminin korunduğu fikrini veriyordu.
Bebel'in sözleri 1870'ler boyunca ve "illegalite" döneminde, uygun bir biçim
de, kahramanca olarak kabul gördü. Ancak parti, devasa (ve sosyalist fikirler
le çok tanışık olmayan insanlar tarafından) bir kitlesel destek gören !ega! bir
yapıya dönüştükten ve parlamenter bir örgüte uygun bir şekilde kayda değer
bir maddi varlığa sahip olduktan sonra, partinin genel tutumu daha az ça
tışmacı ve daha liberal bir zemine doğru sürüklendi. 1890'lar boyunca güney
Almanya'da, yani Bisrnarck'ın baskıcı tedbirlerinin daha az hissedildiği top
raklarda, sosyal demokrat vekiller liberal meslektaşlarına karşı oportünist ta
vizler vermeye ve liderlerinin devrimci tonunu hafifletrnesini talep etmeye
başlamışlardı bile.
Sosyal demokrat Reichstag vekilleri arasında da açıktan bir sağ kanat or
taya çıkmaya başlamıştı ve bu çevre Bisrnarck siyasetini, işçi sınıfı seçmen kit
lesinin çıkarına olduğu alanlarda desteklerneye rneyilliydi. Daha önce gör
düğümüz gibi, iliegalite döneminde Bisrnarck bazı sosyal güvenlik reformla
rını gündeme getirdiğinde de aynı şey yaşanmıştı. Bu durum 1880'lerin orta
larında, hükümetin gemi inşa sanayiine verdiği destek vesilesiyle iyice su yü
züne çıktı. Sol, bu sübvansiyonlara, gernicilik rotalarını sömürge ülkelerine
ve bilhassa Afrika'ya doğru genişleterek Alman emperyalizmini yaymanın
bir aracı olarak görüp karşı çıktı. Yeni palazlanan sağ eğilimli sosyal demok
rat vekiller ise bunu Alman işçiler için bir istihdam fırsatı olarak görüp par
lamentoda bu sürecin lehinde kampanya yürüttüler. 1890'lara gelindiğinde
parti yalruzca Reich çerçevesi içerisinde kalan, aslında liberaller ve ilericiler
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tarafından desteklenmesi gereken o göz boyayıcı reformlara destek vererek
son derece başarılı hale geldi. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, Alman
Sosyal Demokrat Partisi, toplumsal düzene karşı çıkmaksızın işçi seçmenierin
maddi çıkarlarını gözeterek sosyalistlikten demokratlığa, devrimcilikten re
formculuğa doğru hızla ilerledi.
Bu sağa kayma sürecinin, reform talepleri belli meselelerde liberallerle ör
tüşen görünüşte devrimci her örgüt için mümkün olduğu söylenebilir. Kitlesi
muazzam bir ölçeğe ulaşan ve toplumsal açıdan çok farklı tabanlara yayılan
SPD örneğinde de bu çıkar örtüşmesi kaçınılmaz bir durumdu. Ancak parti,
reformİst meseleleri, kendi devrimci sosyalist vizyonunu kuvvetlendirrnek
amacıyla da kullanmayı seçebilirdi. 1850 kadar erken bir tarihte, Marx ve En
gels, "Komünist Birlik Merkez Komitesi'ne Hitap" başlıklı metinlerinde Birlik
gibi bir devrimci işçi sınıfı partisinin reformİst taleplere tutunarak bunları
aşama aşama devrimci taleplere dönüştürmesi gerektiğini savunuyorlardı.
Eğer burjuva demokratlar devletin ekonomiyi düzenlemesini talep ederse,
Birlik doğrudan kamulaştırmayı savunmalıydı; burjuva demokratlar devletin
demiryollarını satın almasını önerirse Birlik devletin demiryollarını istimlak
etmesini savunmalıydı. Kendilerine göre Birlik, "Zaten hiçbir şekilde refor
mİstliğin ilerisine geçip devrimcileşmeyecek olan demokratların tekliflerini
uç noktalara taşıyarak onları doğrudan özel mülkiyete saldırı hamlelerine"
dönüştürmeliydi.7
Reformİst talepleri ele alarak bunları devrimci taleplere dönüştürme siya
seti, SPD'nin giderek Reichstag'ın ve eyalet meclislerinin bürokratik yapısına
gömülmesiyle uygulanması imkansız hale geldi. Teori ve prensipiere karşı
açıkça tavır alan pragmatik bir liderliğe sahip olan parti, reformların iyi yan
larını kendisine yontınayı yeğledi, bunu da hükümetin reformları sunma şek
lini birebir kabul ve takip ederek gerçekleştirdi. Pek çok sosyal demokrat ve
kil -bu önerileri daha radikal tasanlara dönüştürmek için bırakın çabalama
yı- bunların gerçekçiliğini sorgulamak veya kısıtlılığını ortaya çıkarmak ye
rine, eleştiri zahmetine bile girmeden, sadece evet veya hayır oyu kullanma
yolunu seçti.

7 Karl Marx ve Frederick Engels, "Address of the Central Committee to the Communist
League" (ya da "Address of the Central Authority to the League") Karl Marx ve Frederick
Engels, Collected Works içinde, c. 10: Marx-Engels 1849-1851 (New York: International Publis
hers, 1978), s. 286.
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Sonunda, partinin söylemindeki Marksist referanslar ve gitgide artan
oportünist pragmatizmi arasındaki çelişkiler, Eduard Bemstein'ın revizyo
nizmi ve Erfurt Programı'ın devrimciliği arasında 1898 ve 1904 yılları arasın
da tüm şiddetiyle sürecek bir teorik tartışmaya yol açh. Bemstein 1890'ların
başlarına kadar ortodoks bir Marksist olarak kalmışh ve 1932'deki ölümüne
kadar da hep Marksist kaldığını ve Marx'ın toplumsal fikirlerinin özünden
hiç sapmadığını savundu. Sosyalistlere karşı çıkarılan yasaların yürürlükte
olduğu on iki yıl boyunca, hakkındaki hapis cezasından kaçmak için Lond
ra'da sürgünde kaldı ve neredeyse hep Engels'in gölgesinde yaşadı. Bir yan
dan da yavaş yavaş, devrim fikrini uygulanabilir görmeyen ve hatta devri
min arzulanacak bir fikir olmadığını kabul ederek reddeden, kapitalizmin
sayısız reform imkanını içerisinde bulundurduğunu ve sonunda sosyalizme
ulaşacak barışçıl bir yol imkanı tanıdığını savunan az sayıda fakat kayda de
ğer entelektüelin oluşturduğu İngiliz Fabian'cılarının aşamacı doktrinlerine
meyletti.
Yine de Fabian doktrinlerinin tek başına Bemstein'ı Marksçı bir devrimci
den sosyal demokrat bir reformiste dönüştürdüğünü varsaymak saflık olur.
On dokuzuncu yüzyılın son çeyreği, bir bütün olarak toplumsal gelişmenin

had safhada olduğu bir dönemdir. Marx'ın Kapital'deki tahminlerinin aksine,
bu dönemde kapitalist ekonomi işçileri sefalete sürükleyip ekonomik kriziere
sebep olmak yerine, özellikle 1890'lar boyunca işçilerin görece yüksek bir re
fah seviyesine kavuşmasını sağladı. Bu dönemin en dikkat çekici yanları, top
lumsal istikrarın sağlanması ve önü açık bir ilerleme sürecine duyulan inanç
oldu. Sosyalist topluma ulaşmak için ağır bedelli, riskli ve kanlı bir silahlı is
yan başlatmaktansa, halihazırdaki devlet yapısı içerisinde çalışmak çok daha
iyi bir strateji gibi görünüyordu. Bemstein'ın 1898 yılının Ekim ayında
SPD'ye hitaben yazdığı bir mektupta alhnı çizdiği şu noktalar da tam olarak
bu evrimci stratejiyi yansıhyordu: Sosyalistler, sosyalist bir topluma ulaşmak
için devrim yapmaya çalışmaktansa, giderek artan kazanımlar sağlayarak
sosyalizme daha yavaş ve barışçıl bir geçişi savunmalıdırlar.
Tabii ki Bemstein, Marx'ın devrimci doktrinine karşı çıkan ilk Alman de
ğildi. Münihli Georg von Vollmar, 1891 kadar erken bir tarihte, Erfurt Prog
ramı'na karşı bir eleştiri olarak, sosyalizme ancak toplumun geçireceği yavaş
ve organik bir evrim neticesinde ulaşılabileceği fikrini seslendirmiş ve diğer
pek çok Savyeralı ve güneyli üye gibi (ki bu üyeler, bu görüşü hiçbir zaman
terk etmediler), partinin ortodoks Marksizm tarafından tabu olarak görülen
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reformİst uygulamaları hayata geçinnesini talep etmişti. Kendisinin bu ar
gümanları, özellikle de partinin en solcu teorisyen ve işçilerini barındıran
Prnsya cephesinde herhangi bir karşılık bulmadı. Ancak, şahsi olarak partide
sahip olduğu ayrıcalıklı konum ve Marksizm eleştirisini daha derinlikli bir
şekilde temeliendirmesi dolayısıyla Bernstein, revizyonist doktrinlerini güçlü
ve büyüyen bir eğilime dönüşilinneyi başardı. Aslında bu da partide zaten
bu şekilde tavır alan pragmatistlerin, önde gelen sendika ve sendikacıların
pratiklerine teorik bir kılıf sağlamak anlamına geliyordu.
Bemstern'ın revizyonizmi ile ilgili en önemli noktalardan birisi, hem Al
man sosyal demokrasisinde hem de yurtdışındaki tüm sosyalist partilerde bir
reform ve devrim tartışması başlatmış olmasıdır. Partinin Kautsky ve Bebel
gibi ağır topları ve Rosa Luxemburg gibi en önemli teorisyenleri Bemstein'ın
karşısında tavır aldı ve hatta bazıları onu partiden uzaklaşhrmak için çaba
gösterdi. Bebel, Bernstein'ın ilk defa 1898 SPD Stuttgart Kongresi'nde dile ge
tirdiği bu fikirlerin tek bir adamın fikri kanaatinden ibaret olmayıp, parti !i
derleri bunu kabul etmek istemese de, partinin geniş bir kısmının kanaatini
yansıtan fikirler olduğunu açıkça görebildi. Dolayısıyla, Bernstein Bebel'in de
katkısıyla partideki yerini korudu ve Reichstag'da sandalye sahibi bile oldu.
Tüm bunlar hem Bebel'in, hem de kamuoyu önünde Bemstern'ın fikirlerine
muhalefet eden teorisyenlerin zihninde birtakım değişimierin yaşanmakta
olduğunun göstergeleriydi. Revizyonistler, Birinci Dünya Savaşı'na kadar
parti içerisinde hep azınlık olarak kalsalar da, aslında SPD kongrelerinde al
dıkları oy miktarından daha büyük bir tabana hitap ediyorlardı ve dünya
sosyalizmi üzerinde oldukça ciddi bir etkiye sahiptiler.
Bu sessiz takipçi kitlesinin en önemlisi de, sadece ismen sosyalist olan
sendika liderlikleriydi. 1889'da İ kinci Enternasyonal'in kuruluşunun akabin
de 1 Mayıs'ta dünya çapında bir genel greve gidilmesi çağrısı yapılması, sen
dika liderlerinin yoğun tepkisini çekti. Sendikacılar, herhangi bir iş durdurma
girişimini önlemek adına partinin 1 Mayıs mitinglerinin akşam saatlerinde ya
da hafta sonunda yapılmasını önerdiler. Görünen o ki, Bebel ve partideki
destekçileri amaçlarına ulaşmış, bu günü toplumsal protesto günü olmaktan
çıkarıp ehil ve kutlama odaklı bir şenlik gününe çevinneyi başarmışlardı.
Hatta ilerleyen yıllarda İ kinci Enternasyonal kongrelerinde yer alan Alman
sosyal demokrat ekibini, işçi sınıfını ilgilendiren meselelere dair ortaya ablan
militan önerilerin (radikal savaş karşıh karar önerile dahil) tümüne karşı çı
kan tutucu bir güç haline getiren faktör de sendikaların gönderdiği delege-
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!erdi. Sendika liderlikleri, bu tavrı sürekli takınarak ve partinin ılımlılarıyla
işbirliği yaparak, normalde demokratik meselelerde ve militarizm karşıtlığı
konusunda partinin radikallerini destekleyen sosyal demokrat gençlik hare
ketini dizgirılemek konusunda en önemli rollerden birini oynadı.
Sendika !iderleri, bu hususlar dışında büyük oranda parti içi revizyonizm
tartışmalarından uzak durdu. Bunun sebebi Bemstein'a karşı olmaları değil,
teorik meselelere kayıtsız kalmalarıydı. Revizyonistler ve ortodoks Marksist
ler arasındaki parti içi tarhşmalar genellikle sendikaoların bu tip konulara
temkinli yaklaşınalarını meşrulaşhrmak için gerekçe üretmelerine vesile ol
du. Herhangi bir teorik desteğe ihtiyaç duyduklarında ise, reformİst adaylar
yine bu tartışmalara göndermede bulunarak kendi siyasetlerini meşru gös
termek suretiyle imdatlarına yetişiyordu. Ortodoks Marksistlerin parti kong
relerinde Bemstein' a karşı çoğunluk oyunu ellerinde hıtmalarına karşın, son
radan ciddi bir hastalığa dönüşerek 1914'te sosyal demokrasiye ölümcül bir
darbe vuracak olan bu kronik rahatsızlığın Avrupa sosyalizmini derece dere
ce etkisi altına aldığı açıktı.
Giderek Artan Uyu m lu laşma

Sosyal demokrasinin devrimci bir hareket olarak işlev gösterme yetkinliğini
tartışmaya açan muhafazakar eğilim, teorik alandaki gelişmeler neticesinde
güçlenmedi. Bu gelişme, Avrupa'nın Paris Komünü günlerinden beri tanık
olmadığı fırhnalı ve yenilikçi bir devrimin sonucu olarak ortaya çıktı.
1905'te, çarın Japonya'ya karşı giriştiği başarısız savaş girişimi Rusya'nın
yenilgisiyle sonuçlanınca, Rus işçi sınıfı dünyanın dört bir yanında yankı ya
ratacak bir şekilde ayaklandı. Her ne kadar Rus işçiler şehirlerde sık sık sokak
çatışmaianna girseler de, Avrupa'nın en nefret edilen otokrasisini tahtından
etmek için kullanılan başlıca silah genel grev oldu. İşçiler, özünde sendikalist
bir karakter taşıyan bu silahı kullanmalarıyla, nesillerdir hiçbir ayaklanmanın
başaramadığı kadar ciddi bir devrimci durum yaratarak ülkenin belli başlı
sanayi merkezlerini tamamen felç edebileceklerini tüm dünyaya gösterdiler.
1905 Devrimi'nin haberleri Almanya'ya ulaşır ulaşmaz Alman Sosyal
Demokrat Partisi içerisinde genel grevin faydaları ve zararları üzerine bir tar
hşma alevlendi. Bu konuda ele alınan eylemler, özellikle ekonomik değil si
yasi amaçlarla girişilen, hatta kapitalizmi devirmeyi amaçlayarı genel grev
lerdi. Genel grevin en radikal destekçileri, partideki ve İkinci Enternasyonal
içindeki görece daha genç sosyal demokratların -Rosa Luxemburg, Karl Li-
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ebknecht (Wilhelm Liebknecht'in oğlu), Clara Zetkin ve diğerlerinin- yanı sı
ra Franz Mehring ve belli belirsiz de olsa Karl Kautsky gibi daha yaşlı ve
önemli isirnlerdi.
1905 Rus Devrimi SPD'yi -daha doğrusu İ kinci Enternasyonal'in tamamı
nı- devrimci vicdanı ve geleneğiyle yüzleşrneye zorladı. Revizyonizrn tarhş
masının yerini genel grev tartışması aldı. Revizyonizrn tartışması gibi bu
devrim haberi de, Alman işçi sınıfının devrim fikrinden giderek uzaklaştığıru
gözler önüne sererek Sosyal Demokrat Parti'nin devrimci bir güç olduğu id
diasını kuşkulu bir duruma sokuyordu. Genel grev meselesi, birkaç solcu en
telektüel okur arasında gerçekleşen teorik bir tarhşma değildi. Sendikaları ve
liderlerini, o haliyle sendikaların kapitalizmi devirrnek için ne gibi bir rol üst
leneceği konusunda değerlendirme yapmaya zorlayan bir rneseleydi. Kabaca
sormak gerekirse, partinin ekonomik bir fayda için değil de siyasi bir hedef
için genel grev çağrısı yapması durumunda sendikalann tepkisi ne olacaktı?
Daha önce de gördüğümüz gibi Marx, sendikaları sosyalist, Marksçı siya
set için birer eğitim kurumu olarak görüyordu. İ şçi sınıfı siyasi partilerini asıl
işçi hareketi örgütü olarak her şeyin üzerinde tutuyordu. 1905 Devrimi'nden
önce Almanya'daki Marksist teorisyenler çelişkiye düşrnekten korkmaksızın
bu görüşü savunabiliyor ve partinin gündemini seçim yarışiarına ve parla
mento carnbazlıklanna odaklayabiliyorlardı. Ekonomik kazanım amaçlı grev
ler sendikaların kararına ve finansınanına bırakılmıştı; böylece sendika lider
leri, teorisyenler Marksist teorinin ince detayları üzerinde birbirini yerken,
gündelik örgütlenme ve çalışma ilişkilerine dair pragmatik problemlerle ilgi
lenebiliyorlardı.
Ancak 1905'te, devrimci eylem içerisinde sendikaların rolünün ne olduğu
sorusunun gündeme gelmesiyle birlikte genel grev tartışmaianna kayıtsız
kalmak irnkansızlaştı. Bu sorun, sendika bürokrasisinin en dip köşe noktala
rına kadar ulaşarak devrimci bir durum içerisinde sendikaların rolünün ta
nımlanması gerekliliğini dayatır hale geldi. Steenson'ın belirttiği gibi, " 1914
öncesi Alman işçi sınıfının tarihindeki belki de hiçbir rnesele, SPD'nin iç ilişki
leri üzerinde 1905-1906 genel grev tartışması kadar etkili olrnarnıştır."8 Tah
min edilebileceği üzere, bu süreçte sendika liderleri, SPD'nin -genel grev bir
yana- kendilerini toplumsal düzene karşı gelen herhangi bir eylem için hare
kete geçirme hakkına temelden karşı çıktılar. Sendika liderleri bu konuda o
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kadar hassash ki, Mayıs 1905'te Köln'de yapılan Özgür Sendikalar Kongre
si'nde genel greve karşı olduklannı belirtrnekle kalmayıp, sendika gazeteleri
nin ve lokallerinin bu konuda tarhşma açmasını da yasakladılar.
Partinin radikalleri, kendi adiarına genel grevi hem kendi başına devrimci
bir silah olarak, hem de giderek ehlileşen ve parlarnenterleşen bir partinin
içerisindeki devrimci ruhu uyandırmanın bir yolu olarak görüyordu. Sendi
kalara tepki olarak Hollandalı sosyalist Henriette Roland-Holst'un kaleme
aldığı, önsözü Karl Kautsky tarafından yazılmış bir genel grev savunusunu
ve Rosa Luxernburg'un 1906'da yazdığı Genel Grev kitapçığını yayınladılar.
Bebel de kendi adına iki tarafa da belli konularda hak veriyor, tamamen re
formist ve pragmatik bir taktik uygulama dışında genel greve karşı çıkarken
sınırlı hallerde bu yola başvurolabileceğini savunuyordu. Beklenilebileceği
gibi bu tavır, iki kanadı da memnun eden bir tavır değildi.
Genel grev, 1873 Cenevre Kongresi'nde bu yönterne başvurma kararlılığı
gösteren ve Fransa'da sendikalist CGT yoluyla bunu en önemli devrimci stra
teji olarak benimseyen Bakuninci anarşistler tarafından en çok tercih edilen
mücadele yöntemlerinden birisiydi. Almanya'nın genelindeki yerel SPD teş
kilatları da, anarşistleri bu konuda eğitrnek amacı güderek toplanhlarına ça
ğırmaya başladı. Kitlesel grev fikrine, sendika liderlerinden ziyade sıradan
üyeler tarafından daha çok itibar ediliyordu. Dolayısıyla 1905 Rus Devri
mi'nin yenilgiye uğramasından sonra bile kitlesel grev fikri SPD toplanh ve
konferanslarında canlı bir şekilde tarhşılrnaya devam etti. Steenson'a göre
"Bu şekilde başlayan tarhşma uzun, sert bir tartışmaydı ve parti ile sendika
liderlerinin bütün çabalarına rağmen bu mesele 1914 yılına kadar çeşitli so
runlar yaratmaya devarn etti."9
SPD ve sendika liderleri tarafından takipçileri arasındaki, devrimci eğilim
ler şöyle dursun, radikal eğilimleri bile bastırmak üzere başvurulan sert yön
temler korkutucu boyuttadır. Yaşlandıkça devrimci ateşi sönmekte olan Be
bel ve Özgür Sendikalar'ın sosyal demokrat şefi Carl Legien, 1906'da kitlesel
greve destek verilmesi olasılığını yok etmek için kendi kitlelerinin arkasından
entrika çevirerek grevierin finansal sorumluluğu konusunda gizli bir anlaşma
yapma kararı aldı. Buna göre siyasi nedenlerle başlatılan grevierin mali yükü
partiye, ekonomik amaçlarla başlahlarılarınki sendikaya ait olacaktı. Genel
grevler tabiatları itibarıyla siyasi olarak görüldüğünden doğal olarak SPD'nin

9 A.g.e.,
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yetki alanına da giriyordu ve, durumu daha da ağırlaşhrır bir şekilde, söz
konusu anlaşmada siyasi amaç taşıyan genel grevierin partinin Merkez Ko
mitesi tarafından kah bir şekilde karşı çıkılacağı maddesi de yer alıyordu.
Sendikalar bu şekilde, genel grevler için yetki paylaşımı yapma kılıfı al
hnda, partinin bir haftadan daha uzun sürecek bir grevi finanse edebilme ih
timalini tamamen ortadan kaldırrnış oluyordu. Sendikaların aidat ödeyen
üyelerinin dörtte bir kadarını bünyesinde barındıran SPD'nin mali kaynakları
sendikalardan çok daha kısıtlıydı. Daha geniş kaynakları kontrol eden sendi
kaların desteğini istemesinin de önüne geçildiği için herhangi bir geniş kah
lımlı siyasi grevi ve tabii ki bir genel grevi finanse etmek partinin imkanları
nın arhk dışındaydı. Bu anlaşma, çoğu parti liderlerine göre siyasi yelpazenin
çok daha sağında yer alan ılımlı bürokratlardan oluşan sendika liderlerine,
partinin grev faaliyetleri üzerinde finansal yoldan oranhsız kontrol olanağı
sağlıyordu. Doğal olarak SPD içerisindeki radikaller partinin arhk herhangi
bir grev faaliyeti içerisine girmektense işverenlerle pazarlık etme yolunu se
çeceğinden ve ekonomik nedenlerle bile olsa genel grev seçeneğini uygula
mayacağından endişeliydiler.
Bu anlaşmanın radikalleri tedirgin edişinin yan sıra, yine Bebel tarafından
hazırlanmış benzer bir anlaşma, neredeyse partiyi harcamak pahasına, gücü
sendikalara devretmeyi hedefliyordu. Sendika liderliği, sosyal demokrat ha
reketin genel siyasetinin belirlenmesine dair konularda parti liderliğinden
sonra söz hakkı sahibi oluşunu yıllar boyunca bir mesele haline getirmişti.
Bebel, Friedrich Ebert gibi yıldızı parlayan parti pragmatistlerinin de yardı
mıyla sendika liderleriyle görüşüp, partinin İcra Komitesi ile sendikaların
Genel Komisyon'unu her türlü siyasi meselenin idaresinde eşitleyen bir an
laşma hazırladı. Böylelikle yalızca sosyal demokrasi "okulu" olarak işlev gös
tereceği varsayılan kurumlara yönelik bir yetki devri gerçekleştirilmiş oldu.
Bu anlaşmaları onayiayan karamameler SPD'nin 1906 Mannheim Kong
resi'nde gündeme alımnca Luxemburg ve Kautsky tarafından başı çekilen
partinin sol kanadında şiddetli tepkiler ortaya çıkh ve bu anlaşmaların en
temel Marksist prensipiere ters düştüğü dile getirildi. Bebel, buna cevaben
kendi manhki manipülasyon yeteneklerini bile gölgede bırakacak bir sözlü
akrobasi gösterisine girişti. Tüm taraflan aynı anda hem lanetleyen hem de
göklere çıkaran bir konuşma yaphktan sonra, genel grevi -Rusya'da devrimci
rolü tescillerımiş olmasına rağmen- ancak ve ancak savunma amacıyla kulla
nılabilecek bir silah konumuna indirgedi. Delegelerin ezici çoğunluğunun

Sosyal Demokrat Ara Dönem 1 353
oyunu almayı başarması (62 oya karşı 323 oy), SPD'nin ve yaşayan kurucula
rından en önemlisinin ne kadar sağa kaydığıru ve bir zamanlar benimsenen
dokunulmaz ilkeler yerine dar örgütçü kaygıların geçtiğini ortaya koydu.
Hoşumuza gitse de gitmese de Alman Sosyal Demokrat Partisi devrimci bir
örgüt olmaktan çıkıp reformist, hatta muhafazakar eğilimlerin kontrolüne
geçti.
Mannheim Kongresi oldukça belirleyici bir toplanhydı ve sendika liderle
rinin artık parti işlerinde baskın konuma geçtiğinin bir kanıtı niteliğindeydi.
Peter Gay'in de belirttiği gibi:
Sendika liderleri [Mannheim'da] kutlama yapmakta haklıydılar, çünkü bu bü
yük zafer onlara eşitlikten daha fazlasını kazandırdı. Tüm bunlar partinin sen
dikalara teslim olması anlamına geliyordu. "Teorisyen" olmayan ve sendika li
derleriyle "iyi geçinebilen" parti bürokratlarının hüküm sürmeye başlamasının
yolu böylelikle açıldı. . .

Kısacası, partinin 1914'teki yenilgisinin ve savaş sıra

sındaki çöküşünün zemini burada hazırlandı. 10

Bu anlaşmalar tabii ki parti içinde Marksizme dair kalan ne varsa, bunlarla
yaşanacak

de facto

bir yol ayrımı anlamına da geldi. Özgür Sendikalar Genel

Komisyonu, partiden devrimci siyasetin dışlanması karşısındaki mernnuni
yetini şu şekilde ifade ediyordu:
Parti ve sendikalar arasında 1905 ve 1 906 yıllarında yaşanan tartışmalar, uma
rız kalıo ve olumlu bir etkiye yol açarak bugün sağlanmış olan tam işbirliğinin,
işçi hareketleri içerisindeki pratik çalışmalardan ziyade salt devrimci sloganla
ra değer veren

teorisyen ler ve yazarlar tarahndan bir kez daha tehlikeye ahima

sına izin vermeyecektir. 1 1

Partinin parlamentarizmle olan bağı da Marx'ın öngördüğünden çok da
ha ileri noktalara ulaşmaktaydı. SPD, burjuva devletini devirmek yerine yo
ğun bir şekilde seçimlere odaklanmış ve asli amacı oy toplamak ve burjuva
devletinin meclisi olan Reichstag'taki temsil gücünü arttırmak olan bir maki
neye dönüşmüştü. Sosyalist çizgideki eğitimin yerini pragmatik çizgide mo
bilizasyon alıyordu. Bunun sonucunda da parti, kökten değişim hedefini feda
ederek gündelik ve hemen elde edilebilecek reformlara odaklandı. SPD bu
alanlarda kendini geliştirdikçe üyeleri ve seçmenleri de arttı; bu yeni pragma10 Peter Gay,

Tlıe Dilemma of Democratic Socialism (New York: Columbia Universi ty Press,

1952), s. 1 27.
11

Akt. Selig Perlman, A

Theory of tlıe Uıbor Mavement (1928; Philadelphia: Porcupine

Press, 1979), s. 100. Alınhdaki vurgu muhtemelen Perlman'a aittir.
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tik ve oportünist yandaşlar arttıkça da parti, kapitalizmi yok etmek için var
olan devrimci bir örgütten ziyade kapitalizm içerisinde iktidar elde etmeye
yarayan bürokratik bir makineye gitgide daha çok benzerneye başladı.
" Kitle Partisi"

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin 1914 yılına gelindiğinde bir milyona ya
kın üyesi vardı ve parti işleri 4.000 maaşlı yönetici ve 11.000 maaşlı çalışan ta
ra&ndan yürütülüyordu. Parti, yerel, bölgesel ve ulusal çapta -çoğu günlük,
kimileri haftalık ve aylık periyatta çıkan, toplamda bir buçuk milyon okura
ulaşan- pek çok yayın organına maddi destek veriyordu. Sosyal demokrat
olmanın avantajları, parti yayınlarının seslendiği hobi ve uğraşiara bakılarak
anlaşılabilir. Örneğin hisikiete binenler, Offenbach'taki İ şçi Bisiklet Federas
yonu tarafından yayımlanan Arbciter-Radfalırer (Bisikletli İ şçi) dergisini oku
yabilir, koro grupları ise Alman İ şçi-Şarkıcı Sendikası'nca yayımlanan Dc

utsclıe Arbeiter-Siingcrzcitung (Alman İ şçi-Şarkıcı Gazetesi)'ı alabilirdi. Jimnas
tikçiler, alkol karşıtları, stenograflar ve hatta otel sahipleri için için bile yayın
lar ve örgütler mevcuttu. Bu yayınların hepsi binlerce nüsha halinde basılı
yordu, 100.000'den fazla basılanlar dahi vardı. Her yerde, her türlü kişisel ih
tiyaca, zevke veya eğilime cevap verecek sosyal demokrat demek, kulüp, top
luluk ve gruplar türemişti. Partinin mizah dergisi Walıre Jakob'un resmi tirajı
400.000'di. Dergi nüshaları o kadar çok el değiştiriyordu ki, toplam okur sayı
sının bir buçuk milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Partinin Kautsky
tarafından kurulmuş teorik yayın organı olan Die Neue Zeit'ın tirajı ise, dün
yanın entelektüel anlamda en derinlikli Marksist yayın organı olmasına rağ
men hiçbir zaman 1 l.OOO'in üzerine çıkmadı. Resmi sosyal demokrat gazete
olan Vorwiirts'in en yüksek tirajı 165.000 civarındaydı; bu, esasında sosyal
demokrat bir partinin yayın organı olarak kayda değer bir sayı olsa da, sıra
dan SPD üyesinin daha zayıf beklentilerine seslenen Walıre Jacob'un tirajının
yanında önemsiz kalıyordu.
SPD'ye kahlmak, hayalın her alanını kapsayan, insanın boş zamanının ne
redeyse tamamını doldurabilecek etkinliklere sahip bir altkültüre dahil olmak
anlamına geliyordu. Herhangi bir üye, aylık yerel parti toplantısına, verilen
derslere, yerel ve bölgesel konferansiara ve sağlıktan spora pek çok konuda
faaliyet gösteren kültürel ve mesleki kuruluşların toplanhlarına kahlabilirdi.
Eğlenmek için festivaller, yürümek için gösteriler -bilhassa, hafta içine denk
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gelse bile hafta sonlarında kutlanan 1 Mayıs gösterileri-, kahlmak için de pro
testo eylemleri ve seçim mitingleri vardı. Sosyal demokrat gençler doğa yü
rüyüşlerine ve kamplara katılabilir, kendi konferans, miting ve yürüyüşlerini
düzenleyebilirdi.
Tüm bu etkenler, sıradan bir işçi için sosyal demokrasiyi hakiki bir hayat
biçimi haline getiriyordu. Ayrılıkçı fikirlerio kolay kolay etkilemeyeceği, si
yasi adanmışlığa zarar veremeyeceği türden bir parti bağlılığı yaratıyordu.
Çoğu insanın arkadaşları, hatta aile bireyleri sosyal demokrattı ve bu insanla
rı siyasi rakipleri, yine kendi dernek ve kulüplerine sahip Merkez Partisi'nin
Katalik yandaşlarıydı. Bu iki partiye mensup insanlar birbirlerinden siyasi fi
kirlerirıin yanı sıra armaları, giyinme şekilleri ve hatta ifade tarzlarıyla da ay
rılıyordu.
Alman Sosyal Demokrat Partisi, Birinci Dünya Savaşı arifesinde ayların
yüzde otuz dördünü alarak 396 sandalyenin l lO'unu elde etti ve böylelikle
Almanya'nın en büyük partisi haline geldi. Yaklaşık 220 parti üyesi devletin
yasama organlarında yer sahibi oldu, 2.800'den fazla üye şehir meclislerinde,

9.000 kadarı da kırsaldaki köy ev kasaba konseylerinde mevki edindi. Her
mevkiden sosyal demokrat vekilin seçmenlerle --özellikle de seçim dönemle
rinde- temas etmesine ve iletişim kapılarını açı k tu tmasına rağmen Reichstag
Fraktion'undaki (ya da parti yönetim kurulundaki) vekiller, sıradan üyeler
den gitgide uzaklaşhlar. Dışarıdan bakıldığında tamamıyla ılımlı bir görüntü
veren bu vekiller, teorileri parti yayınlannda dillendirilen ve çatışmacı üslup
ları dolayısıyla Almanya'nın "yüksek sınıflarının" gözünde partinin imajını
zedeleyen "vahşi" radikallerden nefret ediyordu. Zamanla bazı vekiller, parti
yönetimi içerisindeki ılımlılardan bazılarına yeterince ılımlı olmadıklan ne
deniyle eleştiri yöneltecek noktaya kadar geldi.
Aslında oldukça fazla sayıda SPD milletvekili (yüzde yirmiden fazlası)
parti üyesi olmanın yanı sıra giderek muhafazakarlaşan sendikaların da li
derleriydi. Sendika aygıtı üzerinden devlet iktidarı mevkiine tırmanışları ve
körlemesine pragmatizmleri teorileri, ilkeleri ve hepsinden de önemlisi pratik
olmadıklarını düşündükleri entelektüelleri hafife almalarına yol açtı. Önem
verdikleri temel nokta

realpolitik olan bu isimler, partinin yasadışı döneminde

varlığım sürdürebilmesinin biricik sebebi olan idealizmi küçümsüyor ve
gençliklerinde sarıldıklan fikirlere hala sahip çıkan parti üyelerine -zaman
zaman vicdan azabı eşliğinde- tepeden bakıyorlardı. Aynı zamanda da, pek
çok sonradan görme kişide olduğu gibi, bu insaniann pek çoklarında prog-
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ramları itibarıyla muhalefet etmeleri gereken üst düzey asillere, varlıklı bur
juvalara ve hatta askerlere yönelik hayranlık ve irnrenrne hisleri gelişti.
Reichstag içerisindeki

Fraktion

zamanla partiden, parti üyelerinden tam

anlamıyla ayrı duran ve parti kurumları karşısında özerklik talep eden başına
buyruk bir güç haline geldi. Buradaki vekiller kendilerini sadece SPD seç
menlerinin değil, geçici olarak destek verenler ve politik bilinci olmayanlar
dahil tüm seçmenierin temsilcisi olarak görüyorlardı. Zaman geçtikçe parti
liderliğinde ve parlamentodaki vekillerde görülen bu dejenerasyon ve sistern
le uzlaşma eğiliminin hem sosyal demokrasi hem de Almanya için son derece
yıkıcı etkilere sahip olduğu ortaya çıkh.
Muazzam büyüklüğüne ve kalabalık seçmen kitlesine rağmen Alman
Sosyal Demokrat Partisi hiçbir şekilde arnorf bir örgüt değildi. Bilindik riva
yetlerde aniahianın aksine, gerektiğinde kongrelerinde sert disiplin tedbirle
rine başvurabilen ve parti doktrininden saphğı tespit edilen üyeler hakkında
azil kararı alabilen oldukça merkeziyetçi bir partiydi. Bu disiplin yaphrırnları
özellikle Fraktion içerisinde uygularnaya konuluyordu. Her türlü konuda tüm
delegeler, kişisel kanaatleri ne olursa olsun, ve tarhşma sürecinde ne tür söz
ler edilmiş, ne tür kavgalar verilmiş olursa olsun, yönetim kurulunun üze
rinde oy çokluğuyla uzlaşhğı yönde oy kullanmak zorundaydı. Bu merkezi
yetçi yapı, belli anlamlarda Lenin'in sosyalist bir partinin kriz dönernlerinde
ve siyasi rakipleri karşısında nasıl örgütlenmesi gerektiğine dair fikirlerinin
öncülü olmuştur. Parti kültürü pek çok sosyal etkinlikte üyelerin geniş kah
lımını teşvik eder nitelikte olsa da, parti yapısının merkeziyetçiliği ve kah di
siplini, üyelerin önemli kararlar alınan mekanizmalara kahlırncı olmalarını
engelleyen, liderliğin gizli kulislerde sendikalara verdikleri tavizlere ve siyasi
gücü tek elde toplama süreçlerine tanık olmalarına imkan tanımayan bir bi
çim taşıyordu.
Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin ve ona bağlı sendikaların 1905 ile 1914
yılları arasındaki tarihi, bir bütün olarak ele alındığında, baş döndürücü bir
ekonomik büyüme ortarnında yaşanan ahlaki çözülmeye ve niceliğe (üye sa
yısı, milletvekili sayısı ve -o günlerde parti yahrımlarının toplamına denk ge
len ve dönemi için akıl almaz bir meblağ olan- 20 milyon mark dolayındaki
finansal kaynaklara) nitelikten (yetenek, devrimci kararlılık ve teorik kavrayış
gücünden) daha fazla önem verilişine dair karanlık bir öyküdür. Parti, 1914
yılına gelindiğinde radikal söylemlerine rağmen büyük oranda muhafazakar
bir yapıya dönüşrnüştü. Genel greve karşı tutumu ve arnacı kuşkulu, parti il-
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keleriyle tamamen çatışan yasaların çıkarılması konusunda hükümetle yaptı
ğı pragmatik anlaşmalar, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte yaşanacak çöküşün
habercileriydi.
Tüm bunlara rağmen, Alman Sosyal Demokrat Partisi içerisinde Birinci
Dünya Savaşı öncesi yıllarda birbirinden ayırt edilebilir Sol, Sağ ve Merkez
cephelerden söz etmek mümkündür, hatta adet haline gelmiştir. David W.
Morgan da başarılı çalışmasında bu üç temel ayrımdan söz eder. Sol kanat,
ayrılıp yeni bir parti kurmak yerine SPD içerisinde kalarak, bu partinin hala
Marksçı mirası taşıdığı yanılgısının sürmesine hizmet etmiştir. Bu grubun
öncüleri Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Clara Zetkin'in yanı sıra, yaşlı
Franz Mehring ve daha az tanınan gençler olan Paul Levi, Wilhelm Pieck gibi
müstakbel Alman Komünist Partisi kurucularından oluşmaktaydı. 12 Bu solcu
bireyler revizyonistlerin sosyal demokratları iktidar mevkilerine kaydırılma
sı, hatta sosyalist bir toplum yaratmak için halihazırda varlığını devarn etti
ren devletin kullanılması gibi stra tejilerine sürekli karşı çıkıyorlardı. Parla
mentarizmi tümden reddetmedikleri açıktır. Seçimleri eğitici süreçler olarak
ve Reichstag vekilierini de yasama organı üyesinden ziyade halk eğitmenleri
olarak görüyorlardı. Revizyonistlerin aksine, meclisteki burjuva partileriyle
yapılan anlaşmaların hiçbirine de onay vermediler. Partinin geleneksel tavrı
olan bakanlık mevkii kabul etmeme ilkesini kararlılıkla savundular. Yine
başka bir parti geleneğinden hareketle hükümet bütçelerinin lehinde oy kul
lanmaya karşı çıkarak burjuva devletiyle işbirliği yapmayı reddettiler. 1914
yılı geldiğinde, savaşı emperyalist olarak niteleyip buna temelden karşı çıktı
lar ve uluslararası proJetaryayı çatışan devletlere karşı çıkmak ve kapitalist
sistemi türnden devirmek üzere dayanışmaya çağırdılar.
Partinin sıradan üyelerinin siyasi iklimine gelinecek olursa, bunları çoğu
geniş tanımlı Merkez içerisinde kalıyordu ve çoğunlukla partinin kendi adia
rına savunduğu ve halihazırda işiernekte olan sosyal sigorta türü kazanım
lardan oldukça memnundu. Parti yöneticisi, editör ve üst düzey bürokrat gibi
kimselerin çoğunluğu da Merkez içerisinde yer alıyordu. Partinin pragma
tizm hastalığının en renksiz ve en bürokratik örneği olan Friedrich Ebert ve
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aslında sağ eğilimli olan Özgür Sendikalar'ın başında yer alan Cari Legien bu
tür isimlere iki örnektir.
SPD içerisindeki Merkez'in en önemli !iderleri, ironik bir biçimde, söylem
lerinde kendilerini ortodoks Marksist çizginin muhafızları olarak görüyordu.
1 9 1 3'teki ölümüne kadar Bebel, onun ardından parti başkanlığını devralan
Hugo Haase ve Karl Kautsky bu çizginin temsilcileridir. Merkez, Sol tarafın
dan savunulan temel parti ilkelerini teoride benimserken, pratikte ise bunları
naif ve idealist ayak bağları olarak görüyordu. Merkez kanat, hep bir ağızdan

On Emir'i okuyan bir cemaat gibi, bu temel ilkeleri ne kadar dillendirirse
bunlardan o kadar uzaklaşıyordu. SPD'nin saygınlığı arthkça dili daha da
çirkin bir hal aldı. En vurdumduymaz parti bürokratları ve pek çok üye, söy
lem düzeyinde savaşa karşı mücadeleyi selamlıyor, proletarya dayanışma
sından söz ediyor ve sınıf çahşmasını dilden düşürmüyordu; ancak tüm bun
lar, yere düşmüş flamalar ve kirlenmiş afişler eşliğinde krize doğru giden
oportünistçe bir rota izleyebilmek için yapılıyordu.
Bu Merkez kanadın -her ne kadar içerisinde derece derece görüş farklılık
ları olsa da- ayaklanmayı sosyalist topluma gitmekte kullanılacak bir strateji
olarak görmediği su götürmez. 1890'larda Wilhelm Liebknecht'in (1900 yılın
da, 74 yaşında ölmüştür) bile, sırf kararsızlık sonucunda ve parti istikrarını
korumak maksadıyla reformistlerle uzlaşma görüntüsü verme yolunda kapi
talizmi yerinden edebilmek için güç kullanılması gerektiğini dillendiediği
konuşmalan mevcuttur. Görünüşte Marksist ortodoksinin bir muhafızı olan
Karl Kautsky, şiddete ve iç savaşa tümden karşıydı. Devrimci strateji üzerine
fikirleri, seçimlerde çoğunluğu elde etmek ve oldukça merkeziyetçi bir sosya
lizm anlayışıyla hükümetin karşısına çıkmaktan ileri gitmiyordu. Daha önce
de tanık olduğumuz üzere Bebel, partinin kendi Marksçı mirasıyla vardığı en
önemli uzlaşmanın mimarıydı. Bir Merkez lideri olarak sahip olduğu ün ise
hep sabit kaldı. Muhtemelen bu bağlamda en doğru SPD tarifi, orta-solcu bir
Reichstag vekili olan George Ledebour'un genç Leon Trotskiy karşısında sarf
ettiği şu sözlerdedir: "[SPD] yüzde yirmi oranında radikallerden, yüzde otuz
oportünistlerden oluşur, gerisi Bebel'i destekler."13
Reformizm SPD içerisinde o kadar derinlere kök salmış h ki, Almanya' da
silahlı proletaryanın başarılı bir şekilde yönetimi devralması mümkün hale
geldiğinde, partide en temel ilkeleri benimsemiş devrimci işçi bulunmuyor-
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du. İyi senaryoda, parti liderliği liberal demokrat eğilimler gösteriyor, birta
kım sosyal reformlar yaparak imparatorluğu bir demokrasiye çevirmeyi he
defliyordu. Kötü senaryocia ise açıktan karşı-devrimci bir rol benimsiyor, kı
zıl bayrağa sarılı bir gericilik sopası işlevi görüyor ve takipçilerinin kafasını
kanşhrmak için radikal bir söylem tutturuyordu.
Partinin ideolojik anlamda sağ kanadı ya da Bemstein'ın Revizyonist gru
bu, tabii ki partinin Marksçı ilkelerini benimsernek kaygısı gütmüyordu. Ka
pitalizmin uzun ömürlü ve istikrarlı bir toplumsal düzen olduğunu ve dev
rimle yıkılaınayacağını açıkça savunuyor, ekonomik yoksullaşhrma

dung)

(Verelen

ve yaklaşan sınıf savaşı gibi Marksçı fikirlerin etkisini kırmaya çabalı

yordu. Parti kongrelerinde ve uluslararası kongrelerde Bemstein taraftarları
nın önerilerine karşı kullanılan oy sayısı kadar çoktu ki, bu grubun yalnızca
Sol ve Merkez kanatlar saldırsın diye var olduğu sanılabilirdi. Ancak ne ka
dar çok yenilgiye uğramış olursa olsun, Revizyonist grup aslında SPD taba
nıyla partinin Marksçı retoriğinden daha fazla ortak paydaya sahipti.
Revizyonistlerden daha rahatsız edici ve aslında daha tehlikeli olansa, ya
sama organlarına yerleşmiş, burjuva partileriyle karanlık anlaşmalara imza
atan, parti ilkeleri ve Marksist teoriye taban tabana zıt uygulamalar lehinde
oy kullanan, güney eyaJetlerinden gelen vekiller ile sendikacılardı. Doğrudan
doğruya reformist karaktere sahip bu grup, parti içerisinde toplumsal dev
rimden demokratik reforma doğru gerçekleşen tercih kaymasını açıkça yan
sıtmaktaydı.
Aşırı solun giderek zayıflayan vaziyeti, kısmen Alman işçi sınıfının yüzyıl
başında kazanmış olduğu muazzam ekonomik ve toplumsal kazanımlarla
açıklanabilir. Bisınarck dünyadaki en ileri toplumsal yasama sistemini yerleş
tirerek proletaryanın aklını başarıyla çelmiş, SPD ise elde ettiği ek reformların
da sayesinde Alman işçi sınıfını kapitalizmin sürdürölmesine katkıda bu
lunmaya meyilli bir konuma i tmişti. Bu döneme gelindiğinde yaklaşık on bir
milyon Alman işçi emeklilik hakkı ve sağlık sigortası hakianna kavuşmuş, on
sekiz milyon kişi iş kazalarma karşı sigortalanrnışh. Bunlar, o dönemde Av
rupa'nın geri kalanındaki işçilerin neredeyse haberdar bile olmadıkları hak
lardı. Azami çalışma saatlerinden bir işyerindeki asgari tuvalet sayısına kadar
iş yaşamıyla ilgili her şey yasalarca düzenlenmişti. Alman proletaryasının
davranışlannı öngörebilmek ve anlaşılan o ki zihnini okuyabilmek gibi tekin
siz kabiliyetlere sahip olan Bebel, 1892 yılında Prnsya Muhafızlannın resmi
geçiciini izledikten sonra şunları yazıyordu: "Şu insanlara bakın. Bunların
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yüzde sekseni Berlinli ve sosyal demokrat, ama en ufak bir problem yaşansa
yukarıdan alacakları emir neticesinde beni vurmakta asla tereddüt e tmez
ler."14 Ne olursa olsun, Alman Sosyal Demokrat Partisi'ni radikal söylemini
terk edip açıktan reformİst bir parti olarak ortaya çıkmaya zorlayan herhangi
bir önemli kriz yaşanmadığı sürece önde gelen tüm parti liderleri pişkin piş
kin Marksist fikirleri ve temel parti ilkelerini dillerine dalarnaya devam ede
biliyordu. SPD'nin yıllık kongreleri revizyonizmden genel greve işlevine dek
her türlü konunun tartışıldığı kavga meydanlan haline gelmiş olsa da parti,
yıllarca Sağ ve Sol kanatları büyük bir kriz çıkmasına izin vermeksizin den
gede tu tabilmeyi başarmış olan Bebel sayesinde, 1 9 1 3 yılına dek ideolojik bü
tünlük görünümünü korumayı başardı.
Bebel'in ölümü, bir dönemin kapanması ve SPD'nin devrimci iddiasının
tamamen çöküşü anlamına geldi. Bundan yalnızca bir yıl sonra, Ağustos
1914'te epeydir korkulan şey oldu ve Kayser, parlamentodan Birinci Dünya
Savaşı'nda ordunun desteklenebilmesi için gereken savaş kredilerinin onay
lanmasını talep etti. SPD vekilieri bu durumda ne yönde oy kullanacakh?
Marksçı enternasyonalist ilkelere sadık kalarak emperyalist savaşı reddede
cekler miydi? Yoksa milliyetçilik çukuruna düşerek savaşa destek mi olacak
lardı? Parti, matbaaları, büroları ve sahip olduğu mülkler yoluyla çok büyük
bir yahrımın konusuydu ve yıkmak için yola koyulduğu topluma reform ge
tirmeye, yani onu sürdürmeye öyle adanmışh ki, 1914 krizine devrimci bir
yaklaşımla müdahale etmesi imkansızlaşmışh. Partinin parlamentodaki ka
nadı olan

Fraktion,

azınlıktaki bir grup vekille sert tarhşmaların ardından, sa

vaşı finanse edecek kredilerin verilmesi için oybirliğiyle onay verdi.
Verilen bu oyların tek şaşırho yanı, parti içindeki ve dışındaki radikallerin
partinin bu tutumundan haberdar olduklarında dile getirdikleri hayret ifade
leri oldu. Partinin bu nihai teslimiyeti yıllar öncesinden, özellikle Mann
heim' da sendikalara boyun eğmesinden ve SPD delegasyonunun büyük bir
kısmırun olası bir savaş durumunda net bir tavır almak konusunda tereddüt
gösterdiği 1907 Enternasyonal Stuttgart Kongresi'nden itibaren net bir şekilde
tahmin edilebilir hale gelmişti. Sosyalist solun nihai çöküş karşısındaki şaş
kınlığl, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin uluslararası boyutta Marksist En
ternasyonal' in temeli ve modeli olarak kabul edildiği, hatta kongreleri döne-

14 Akt. Sir Valentine Chirol, Fifty Years in a Changing World (New York: Harcourt, 1 928),
s.

274.
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min en önemli Marksistlerini bir araya getiren parti ve "Marx'ın partisi" ola
rak arnldığı göz önüne alındığında bir nebze daha anlaşılır bir tutumdur.

S PD ve ikinci Enternasyonal
Alman Sosyal Demokrat Partisi, İkinci Enternasyonal delegeleri arasında bü
yük bir etkiye sahipti ve bu örgütü hem yapısal hem de siyasi açılardan kendi
suretinde şekillendirmeyi başardı. Sonuçta Enternasyonal de Alman partisi
nin mustarip olduğu çeşitli muhafazakarlık biçimlerinin pek çoğunun miras
çısı haline geldi.
SPD'nin Enternasyonal üzerindeki etkisinin ilk belirtisi, örgütün 1889'da
Rue Petrelle' de gerçekleşen kuruluş kongresinde yaşanan sağa kaymadır.
Daha önce de ele aldığımız üzere, burada tarhşılan mesele, uluslararası işçi
sınıfı dayanışmasını ve savaşkanlığını ifade etmek üzere kutlanan işçi "günü"
1 Mayıs'h. Kongredeki militanlar, protestolara geniş ölçekli kabiımı ve işçi
örgütlerinin 1 Mayıs'ta yapılacak eylem ve greviere icabet etmesini öngören
bir karar alınmasını istiyordu . Almanlar ise tam aksine, genel grev fikrini akla
getirebilecek her türden iş durdurmaya, bir günlüğüne bile olsa karşı çıkı
yordu. SPD'ye göre 1 Mayıs bir "tatil" olarak kutlanmalıydı, en fazla hafta
sonunda veya akşamieyin işçi sınıfının güçlü olduğunu gösterecek bir etkin
lik olarak ele alınrnalıydı.
Rue Petrelle kongresinde bu doğrultuda 1 Mayıs'a destek veren bir karar
alımnca SPD delegeleri karara, her ülkenin partisinin kendi belirleyeceği tür
den eylemler gerçekleştireceğine dair bir şerh koydular. SPD'nin bu ruhsuz
şerhi, Enternasyonal içerisindeki militan örgütler tarafından sert tepki görse
de, sonuçta kabul edildi. Almanların tutumlarının neredeyse tamamen be
nimsenebilecek durumda olması, 1889 kadar erken bir tarihte bile, Avrupa' da
kendisini devrimci olarak adlandıran örgütlerin devrimci kararlılığının -bir
günlük iş bırakma eylemi söz konusu olduğunda dahi- ne kadar sallanhda
olduğunun bir göstergesidir. Militan örgütlerin karşı fikirleri Enternasyo
nal'in 1 893 Zürih Kongresi'nde tekrar gündeme geldi. Victor Adler, SPD'nin
temkinli siyasetine karşı çıkarak 1 Mayıs'in işgününe denk gelse dahi o gün
kutlanması yönünde bir kararı oylamaya sundu. Alman delegasyonu Ad
ler'in önerisine sert tepki gösterdi. Bundan kısa süre sonra SPD, Almanya'da
Adler'in

önerisini

tamamen

geçersizleştirecek

olan

hamleyi

yaph

ve

Köln' deki yıllık kongresinde genel grevin çok kısıtlı bazı haller dışında baş
vurulmayacak bir strateji olduğunun alhnı çizdi. Sonradan ortaya çıkhğı üze-
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re, İkinci Enternasyonal'in uluslararası işçi dayanışmasına adanmış bir güne
katılmaktaki acizliği, aslında yaklaşmakta olan muhafazakar kaymanın bir
habercisiydi.
Enternasyonal, 1893'te Marksizmi resmi ideolojisi olarak benimseyip
1896' da da anarşistleri örgütten uzaklaşbrınca, toplanbları oldukça intizarnlı
bir hale geldi. Konuşmalar, komiteler, kararlar ve tabii ki işlemelerle bezeli
kızıl sosyalizm bayrakları büyük bir düzenli şablonun parçaları haline geldi.
Şekil, giderek muhtevanın önüne geçti ve kararlar hakkındaki oylamalarda
delegelerin lideriere duyduğu hayranlığın yanı sıra, bu insanların hitabet gü
cü belirleyici etken haline geldi. 1900 yılından sonra, Brüksel'de yer alan ve
başkanlığını Belçika İşçi Partisi'nin ateşli siması Emile Vandervelde'nin yap
bğı Enternasyonal Sosyalist Büro, işçi hareketleriyle ilgili rapor ve verilerin el
değiştirdiği bir merkez haline geldi. Bu kurum, İkinci Enternasyonal'in yak
laşık otuz yıllık etkin varlık dönemi boyunca çıkarabildiği ve ana örgüt yapısı
ile koordinasyon içerisinde işleyen tek sabit yapı oldu. Büronun yetkileri son
derece kısıtlıydı, tüm ilgili tarafların kendi isteklerine göre hareket etmesine
imkan tanıyor ve tarafların tutumianna yönelik herhangi bir sabit yargı taşı
mıyordu.
İkinci Enternasyonal, 1889 ve 1912 yılları arasında toplamda dokuz kong
re gerçekleştirdi. Bu kongrelerde alınan kararlar, devrimci siyasi tavır anla
mında belli standartların oluşmasına hizmet etti. Devrimin reformun üzerin
de tutulması, burjuva hükümetlerine dahil olmanın ilke düzeyinde redde
dilmesi, bir Avrupa savaşına ve genel anlamda militarizme muhalefet ve hal
kın silahlandırılmasına verilen destek bu standartlardan bazılarıdır. Ancak
bu standartlar da SPD'nin kararları gibi devrimci Marksist sosyalizmi yalnız
ca kağıt üzerinde tanımlıyor ve pratiğe neredeyse hiç yansımıyordu.
İkinci Enternasyonal, söylernde devrime ve enternasyonalizme bağlılık
anlamında Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin bir sureti olmakla kalmadı,
özellikle genel grev konusunda revizyonist eğilimlerin de etkisinde kaldı.
Genel grev meselesi gündeme geldiğinde, Enternasyonal bu meseleyi partile
rin sorumluluğuna bırakınakla yetinerek uluslararası proletarya hareketi
üzerindeki etkisini yitirmiş oldu. Ancak genel grev meselesi, bilhassa 1905
Rus Devrimi sonrasında, Enternasyonal'in gündemini işgal etmeye niyetliy
di. Rosa Luxemburg ve yoldaşları, Almanya' da yapbkları gibi Enternasyo
nal' de de genel grevin oy hakkı ve çalışma saatlerinin düzenlenmesi gibi kı
sıtlı bazı haklar elde etmektense devrimci bir silah olarak kullanılması konu-
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sunda ısrarcı oldular. Luxemburg'un çabaları tamamen sonuçsuz kaldı, an
cak bu sayede genel grev meselesi, özellikle de dünya savaşı yaklaştıkça En
ternasyonal'in üzerinde bir hayalet gibi dolaşmaya devam etti.
Enternasyonal'in olası bir dünya savaşı karşısında nasıl tavır alacağı me
selesi, çeşitli kongrelerde Sağ ve Sol kanatlar arasında önemli ayrışmalara yol
açh. Aslında Sol'un bir kopuşa gihnesi gerekliydi, fakat örgütsel "birlik" feti
şine yersiz bağlılığı böyle bir hamleyi engelledi. 1 907 Stuttgart Kongresi'nde,
Bebel'in teklif ettiği zayıf bir savaş karşıtı kararın kabulünün hemen ardından
Rosa Luxemburg ve Kongre'de yer alan önemli Rus delegeler -Vladimir İlyiç
Lenin ve Julius Martov- daha militan bir karar teklifi getirdiler ve bu da de
legeler tarafından kabul edildi. Böylelikle Enternasyonal şu metni onaylamış
oldu:

Savaşın çıkacak olması durumunda, bundan etkilenen ülkelerdeki işçi sınıfının
vazifesi . . . kendilerince uygun bulunan tüm yöntemleri kullanarak savaşı en
gellemek için her türlü çaba yı göstermektir. . . Savaş yine de başlar ve yayılırsa,
işçi sınıfının görevi . . . savaşın ortaya çıkardığı ekonomik ve siyasi krizi kullana
rak halkın en alt katmanlarını harekete geçirmek ve kapitalist hakimiyetin çö
küşünü hızlandırmaktır. ı'
Bu karar büyük önem taşıyordu. Savaşı engellemek veya savaşa karşı çıkmak
için sadece savunma pozisyonunda kalma, savaş kredileri lehine oy kullan
mayı reddehne veya protesto gösterileri düzenlemekle yetinme tavrı böyle
likle reddediliyordu. Aksine, sosyal demokratlar bu karar yoluyla çatışmayı
ve bunun toplumsal olarak istikrarsızlaşhrıcı etkilerini, doğrudan kapitaliz
me karşı bir proleter ayaklanma yaratabilmek üzere kullanmaya teşvik edili
yordu. Ancak bu sol tavırlı karar bile aslında hafifletilmiş bir içeriğe sahipti.
G.D.H Cole'un işaret ettiği gibi:

İlk başta genel grevle veya ayaklanmayla ilgili hiçbir şey söylenmiyordu, Al
manlar bunun böyle olmasını sağlamışh. Ama Rusların eklemeleri sayesinde
eylem önerileri, Bebel'in metninde açıkça ifade edilen tek yöntem olan parla
menter itiraz ile sınırianmaktan kurtuldu. Genel grev de dışarıda bırakılmamış
tı, sadece sessizlikle üzerinden atlanmışh. Aynı şey ayaklanma içinde söylene
bilir, ki aslında bu husus nihai karara içkindi.16

ıs

Akt. G.D.H. Cole, A History of Socialism,
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Dolayısıyla, Enternasyonal savaş meselesinde hiçbir şeyin sözünü vermemiş
oldu. Zamanın da göstereceği üzere, çahşma patlak verdiğinde de hiçbir şey
yapmadı ve o rezil edilgenliğini sürdürdü.
Genel grev kadar sıkınhlı bir mesele de Enternasyonal'in sosyal demokrat
vekillerin burjuva kabinelerinde yer almasını kesin bir dille reddedemeyişi
oldu. Bu kriz, Fransız Meclisi'nin sosyalist vekillerinden Alexandre Mille
rand'ın, 1 899'da Rene Waldeck-Rousseau hükümetinde bakan olmayı kabul
etmesiyle daha da derin leşti. Millerand sonunda Sosyalist Parti' den ahim ış
olsa da, Enternasyonal 1 900'de Paris'te gerçekleştirdiği Beşinci Kongre'de
(Kautsky tarafından hazırlanmış) ve bakanlık görevleri alınmasına karşı çı
kan, ama bu tavrı tamamen de reddedemeyen bir karar aldı. Kongreden
(sonradan Fransız sosyalistlerinin tarhşmasız lideri haline gelecek olan) Jean
Jaures'nin yönlendirmeleriyle geçen bu karar, Sol devrimcilerin Enternasyo
nal içerisinde etkili olan oportünistlerin etkisini engelleyemeyişlerinin temel
göstergelerinden biridir. Bu muğlak karar Kongre'de ne Sağ'ı ne Sol'u tatmin
edebildi. Sol, bu hususta burjuva devlet yapılarına her türden kahlıma şiddet
le karşı çıkarken, Fransız ve Güney Almanyalı reformistler, burjuva partile
riyle koalisyon yapabilme özgürlüklerinin elinden alınmasına itiraz ediyor
lardı.
Enternasyonal, defalarca ve adeta bir ritüeli yerine getirircesine, Berns
tein'ın revizyonizmini eleştirrneye ve bu şekilde devrimci sosyalizme görü
nüşte bağlılığını ifade etmeye devam etti. Ama Alman SPD örneğinde yaşan
dığı gibi, bu tür açıklamaların pratiğe yansıma oranı gitgide azaldı. Avru
pa'nın neredeyse tüm sosyal demokrat partilerindeki sözde devrimciler, as
lında Bernstein'ın yaklaşımının

de facto kabulü

anlamına gelecek parlamenter

ve siyasi tavizler vermeye devam etti. Fransa hükümetine dahil olan Mille
rand'ı, 1906'da eğitim bakanı olan Aristide Briand ve sosyalizmi tümden terk
ederek liberal kabineye dahil olan İngiliz sendikacı John Burns izledi. Bunlar
sadece en çok göze batan "Millerandizm" (bu hastalığa böyle bir ad verilmiş
ti) örnekleriydi. Bernestein'ın revizyonizmi, aslında Enternasyonal' e dahil ne
redeyse tüm partilerin daha savaş başlamadan çok önce benimsedikleri pra
tikleri ifade ediyordu. Aslında İkinci Enternasyonal ile bağlanhlı olan partile
rin çoğu Avrupa'ya, savaş sırasında ve sonrasında, önemli burjuva devlet
adamları kazandırdı ve bunların bir kısmı da sonradan açık yurtsever şove
nistlere dönüştü.
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Yeni yüzyılın ilk on yılı sona ererken Enternasyonal, o zamana kadarki en
ciddi pratik sınavıyla karşı karşıya geldi. Savaş ihtimali, örgütü Stuttgart'ta
aldığından daha kararlı bir savaş karşıtı konum almaya zorluyordu. Enter
nasyonal'in 1910 Kopenhag Kongresi'nde İngiliz sosyalist Keir Hardie, Fran
sız sosyalistleri ve İngiliz İşçi Partisi delegeleri, savaş durumunda genel grev
silahına başvurulmasını öneren bir karar taslağı hazırladılar. Hardie, bu ka
rarda grev yapabilecek işçilerin yalnızca savaş sanayii işçileri olması ve sava
şa dahil ülkeler olması gibi şartları da içererek konuyu uluslararası kapsama
kavuşturmaktan kaçınmış olsa da, böyle bir karar Enternasyonal içerisinde
genel grev seçeneğini fazla provakatif bulan Sağ kanadın itirazları için bir
temel teşkil etti. Bir devrimciden ziyade pasifist olan Hardie'nin önerisi solu
da memnun etmedi. Soldakiler genel grevi destekliyordu, ancak karann,
Luxemburg ve Lenin tarahndan yazılan metinde olduğu gibi, savaşın kapita
lizmi neredeyse kesin olarak zayıflatacağını ve bunun proletarya ayaklanma
sı için bir fırsat açığa çıkaracağını da belirtınesi gerektiğini savunuyordu.
Uzun süren hararetli tartışmaların ardından genel grev bahsi nihai karardan
tamamen çıkarıldı ve Enternasyonal, her zamanki gibi, işine koyuldu.
Kopenhag Kongresi, İkinci Enternasyonal'in savaş karşıtı kararın içeriğini
belirleme inisiyatifini, her zaman olduğu gibi, üye partilere havale etmesiyle
sonuçlandı. Dünya proletaryasını ilgilendiren en büyük sorunun defalarca
görmezden gelinrnesi, savaşa karşı çıkma sorumluluğunun alt bileşenlere
havale edilmesi, Enternasyonal'in tüm Avrupa'yı ilgilendiren savaş krizi ile
ilgilenrneyi reddedişinin kanıtıdır. Hatta örgüt bu tavrıyla, bir bütün olarak
proletaryanın çıkarlarını savunma vazifesini de terk etmiş, varlığının temeli
olan enternasyonalizm ilkesinden de türnden koprnuştur. Bu doğrultuda,
İkinci Enternasyonal'in Avrupa orduları Ağustos 1914' te dört yıl sürecek bir
boğazlaşma için sefer emri almadan çok önce kendi ölüm fermanını imzala
mış olduğu söylenebilir. Kasım 1912' de Basel' de savaş meselesini yeniden ele
almak için toplanan olağanüstü kongrede de o sırada patlak veren Balkan sa
vaşlarının kıtaya yayılmasının engellenmesine dair fikirlerin ruhsuzca tekrar
edilmesinden başka bir şey yapılmadı. Enternasyonal'in, Avrupa'yı kapsayan
bir savaş çıkması durumunda -basrnakalıp enternasyonal işçi sınıfı dayanış
ması temennilerinden başka- hazırda söyleyecek bir sözü, uygulayacak bir
stratejisi yoktu.
Ancak enternasyonalizm ruhu Avrupa' da hepten yok olmuş değildi. Sa
vaşın çıkmasından kısa süre önce, Fransız CGT'nin lideri Leon Jouhaux, Al-
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man Özgür Sendikalar lideri Carl Legien' e giderek, yaklaşan çatışma ortarnı
karşısında yapılacak genel grev çağrısı için kendisine destek vermesini istedi.
Alman sosyal demokrasisi, milliyetçiliğin ve menfaatlerin yarattığı hastalıkla
ra öylesine teslim olmuştu ki, Legien bu çağrı karşısında yalnızca sessiz kal
mayı tercih etti. Legien'in Jouhaux'nun çağrısı karşısındaki soğuk sessizliği
aslında daha derin anlarnlar taşıyordu, çünkü Alman partisi o kadar büyük
bir yozlaşma içerisindeydi ki, Kayser'in Belçika'ya asker gönderebilmesi için
elini rahatlatrnış ve böylelikle dalaylı yoldan savaşın çıkmasını da destekle
rnişti.
Avrupa sosyal demokrasisinin içerisindeki enternasyonalist ruh Ağustos
1914' te tamamen kayıplara karıştı. Bu tarihte pek çok ülkenin sosyal demok
ratları, parti kararları veya mecliste çıkarılan yasalara verdikleri oylarla kendi
ülkelerinin savaştaki rolünü destekleme konumuna geçti. Büyük oranda Al
man sosyal demokratları tarafından şekiilendirilmiş olan İkinci Enternasyo
nal, utanç verici bir biçimde dağıldı. Örgütün liderlerinden pek çoğu, şove
nizmden kaynaklanan kaba bir tavırla, savaşın tarafı olan diğer ü lkelerdeki
eski yoldaşlarıyla konuşmayı bile reddetti. Yetmiş yıl sonra akademideki ta
raftarlarının "Batı Marksizmi" olarak adlandıracağı şey, yürrninci yüzyılın ilk
büyük kriziyle birlikte iflas etti. SPD, Ağustos 1914' te savaş kredileri lehine
oy kullanmaya karar verdiğinde, partilerinin onayını almış olan üniformalı
Alman sosyalistler, Belçikalı ve Fransız yoldaşlarını Batı Cephesi mevzilerin
de katıetmek üzere uygun adım yola koyuldu. Önde gelen pek çok anarşist
bile, Peter Kropotkin gibi sağlam duruş sahibi birisi bile, devlet karşıh yoldaş
larını hayretten afallatacak şekilde, İtilaf Devletleri'ni destekledi. Enternasyo
nal sessiz sedasız dağıldı ve sahte sözcüklerle dolu, sınıf dayanışmasını öven
bildirilerini farelerin kernirrnesine terk etti.
Paris Komünü'nün hastınldığı yıl olan 1871 ile Birinci Dünya Savaşı'nın
başlangıcını ifade eden 1914 arasındaki kırk üç yıl, devrimci hareketler için
trajik bir durgunluk dönemi, adeta bir fetret dönemi oldu. Fakat İkinci Enter
nasyonal'in muhafazakarlığına rağmen, isyan ruhu topyekun ortadan kay
bolrnadı. Kapitalizmin yeni yeni sızmaya başladığı Rusya' da büyük bir şid
detle yeniden ortaya çıkarak Avrupa sosyal demokrasisi tarafından yaklaşık
otuz yıl boyunca üretilmiş ve sürdürülmüş o felç durumuna bir son verdi.

YA RA R LA N I LA N ES E R L E R H A KKI N DA

Temel Eserler
Bu kitapta ele alınan devrimleri on dokuzuncu yüzyıl Avrupa tarihinin genel bağla
rnma oturtmaksızın layıkıyla anlamak kolay olmayacaktır. Bu son derece önemli dö
nemi ele alan tarihsel eserlerin kapsamı ise, muhakkak ki, oldukça geniştir ancak bun
lar arasından birkaç genel tarih çalışması öne çıkar. R. R. Palmer ve Joel Calton tara
hndan yazılmış olan A History of tlıe Modenı World (New York: Alfred A. Knopf, 1965)
adlı kitabın ikinci yarısı ve özellikle de David Thomson'ın Eu rope Since Napolcon kita
bının gözden geçirilmiş ikinci baskısı (New York: Mcgraw-Hill, 1 982), klasik on doku
zuncu yüzyıl devrimlerinin gerçekleştiği toplumsal atmosferi inceleyen son derece de
ğerli eserlerdir. Yüzyılın ilk yarısına dair muhteşem bir genel tarih çalışması da Wil
liam L. Langer'ın "Modem Avrupa'nın Yükselişi" serisi içerisinde yayımianmış Politi
cal and Social Uplıeaval, 1832-1852 (New York: Harper & Row, 1969) kitabıdır.
İktisadi tarih çalışmalan arasında ise pek az kitap, Emest L. Bagart'ın on dokuzun
cu yüzyıl üzerine son derece önemli bilgilerle bezediği Economic History of Europe,
1 760-1939 kitabı ile boy ölçüşebilir. Femand Braudel'in Capitalism and Material Life,
1400-1800 eseri de (New York: Harper & Row, 1973) Sanayi Devrimi'ne yol açan ko
şullara dair önemli bir tarihsel zemin oluşturmaktadır. Endüstriyel ekonominin geli
şimine dair en klasik eser, Arnold Toynbee'nin The hıdustrial Revolution kitabıdır (Bos
tan: Beacon Press, 1 956, ilk basımı 1914) ve bu eser, aslında Toynbee'nin 1 880 ve 1881
yıllarında verdiği derslere katılan öğrenci ve arkadaşlannın tuttuğu notlardan der
lenmiştir. Bu küçük kitap, Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkardığı en önemli meseleleri
ortaya koyabilmeyi başarmıştır ve derslerin verilişinden yüz yıl sonra hala okunınayı
hak etmektedir. Alan S. Milward ve S. B. Saul tarahndan kaleme alınmış olan Tlıe Eco
ııomic Development of Continl'"lltal Europe,

1 780-1870 kitabının (Londra: Gerage Alien &

Unwin, 1973) yanı sıra J. L. Hammond ve Barbara Hammond'un bir anlamda eskimiş
olmakla beraber hala oldukça bilgilendirici ve okunabilir olma özelliğini koruyan The
Rise of Modern Industry

(New York: Harper & Row, 1 969, ilk basımı 1925) eseri ve aynı

yazariara ait The Town Labourer adlı kitap (New York, Anehor Books, 1968) da önerile
bilecek kaynaklar arasındadır. Sanayi Devrimi'nin on dokuzuncu yüzyıldaki etki ala-
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nma dair abartılı anlahmlan düzelten ve Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki yüz yıl bo
yunca kapitalizm öncesi tanmsal yaşam biçimlerinin, feodal ve aristokratik kurumla
rın varlığı ve sürekliliğine vurgu yaparak önemli bir boşluğu dolduran eser ise Amo ].
Mayer'in The Persistence of tlıe Old Reginıe (New York Pantheon, 1981) kitabıdır.
Kitap içerisinde alınh yaphğım orijinal belgelerin çoğu evrak koleksiyonlanndan
alınrnadır. Bunlann en önemlileri arasında Raymond Postgate tarafından özenle se
çilmiş ve hazırlanmış olan Revolution from 1 789 to 1 906 (New York Harper & Row,
1962), Albert Fried ve Ronald Sanders tarafından hazırlanmış olan Socialisi Thouglıt: A
Documentary History (New York: Doubleday, 1964) ve İngiltere'de Thames and Hud
son yayınevi tarafından, Amerika'da Comeli University Press tarafından yayımianmış
olan Belgeler ve Devrim [Documents and Revolu tion] serisi sayılabilir.
İngilizce yazılmış eserler arasında G. D. H. Cole'un sosyalist düşünüderi son dere
ce büyük bir başanyla değerlendirdiği al h ciltlik harika eseri A History of Socialisi 71ıo
uglıt

(Londra: Macrnillan; New York: St. Martin's Press, 1953-1960) ile kıyaslanabilecek

bir kitap daha yoktur. Max Beer'in iki ciltlik The General History of Socialism and Social
Struggles

(New York Russell & Russell, 1957) eseri de Bah'da sosyalizmin ve devrimci

isyanların en erken örneklerinden yirminci yüzyıl başına kadarki döneme dair yazıl
mış, kolay okunur bir kitaphr. Harry W. Laidler'in çeşitli sosyalizmleri ele aldığı tek
ciltlik çalışması History of Socialism (New York: Thomas Y. Crowell, 1968) de oldukça
okunabilir, gerçekiere sadık ve genel anlamda çok başarılı bir yapıt olarak öne çıkar.
Sosyalizm ve anarşizme dair yazılmış kitaplar arasında en kavrayışlı ve içgörüsü yük
sek örneklerden birisi George Lichtheim'ın The Origins of Socialism (New York: Frede
rick A. Praeger, 1969) kitabıdır. Aslında Cole'un alh ciltlik eserinin yeni bir yorumu
olmakla beraber, bu kitapta Lichtheim'ın kışkırho ve düşünmeye iten perspektifi ön
plana çıkar. Wolfgang Abendroth'un A Slıort History of t/ıe European Working Class
(New York ve Londra: Monthly Review Press, 1 972) kitabı 1 848 yılından İkinci Dünya
Savaşı'na kadar işçi hareketinin özet niteliğinde bir değerlendirmesidir. James H. Bil
lington tarafından yazılmış olan Fire in the Minds of Meız ise (New York Basic Books,
1980) hem önemli verileri, hem de devrimciler ve devrim hareketleri ile ilgili çeşitli
söylentileri bir araya getiren, ziyadesiyle dağınık bir eserdir ve aynı zamanda da oku
yucunun "Marseillaise" ve "Enternasyonal" marşlannın, Mevsimler Cemiyeti gibi te
mel hareketlerin kökenierine dair sırlara erişebileceği bir kaynak oluşturur. içerdiği
bazı bilgilerin gerçekliği şüpheli olsa dahi, bir bilgi madeni olma özelliğini korumak
tadır ve çeşitli olay ve fikirlere dair oldukça ateşli bir anlahdır. Alexander Gray'in ka
leme aldığı The Socialisi Tradition: Moses to Lenin (New York: Harper & Row, 1968) ol
dukça bilgilendirici bir kitap olsa da, yazar ele aldığı konudan öylesine nefret etmek
tedir ki, okuru kendisine yabanolaşhrmakta ve sosyalizm karşıtlan hariç hiç kimsenin
metne tam anlamıyla erişebilmesine imkan tanımamaktadır.
Louis-Auguste Blanqui'nin ömrü on dokuzuncu yüzyılın o kadar büyük bir kıs
mını kapsıyor ki, hakkında yazılmış biyografiler -ne yazık ki çok fazla değiller- "genel
okuma" başlığı alhnda ele alınabilir. Blanqui biyografilerinin en adanmış ve bilgili ya-
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zan Maurice Domanget'tir ve kendisinin Blanqui üzerine yazılmış çeşitli kitaplan
Fransızca olarak mevcuttur. Benim amaama en uygun bulduğum eseri Auguste
Blanqui: Des Origirıes iı la revolution de 1848: Premiers combats et premieres prisons (Paris ve
Lahey: Mouton, 1969) oldu. En erken tarihli İngilizce Blanqui biyografisi büyük ihti

malle Neil Stewarts'ın Blarıqui (Londra: Victor Gollancz, 1939) kitabıdır. Oldukça dra
matize edilmiş bir anlatıma sahip olmasına ve içerdiği bilgilerden bazılannın doğrulu
ğunun şüpheli olmasına rağmen, büyük devrimeiye yönelik eğlenceli bir Marksist ba
kış açısını örnekler. Daha tarafsız ve doğru bir kaynak olarak Samuel Bernstein'ın Au
guste Blanqui and tlıe Art of lrısurrection kitabı (Londra: Lawrence & Wishart,

1971) oku

nabilir. Son olarak da Max Nomad'ın Apost/es of Revolu tion eseri, okunınası kolay bir
biyografidir. Blanqui'nin toplumsal fikirleri, Alan B. Spitzer'in Tlıe Revolutiorıary Tlıeo
ries of A uguste Blarıqui (New York: AMS Press,

1970) kitabında, kısıtlı miktarda biyog

rafik malzemeyle birlikte özenli bir biçimde değerlendirilmiştir.

On dokuzuncu yüzyılın diğer önemli düşünürleri ve devrimci liderleri hakkında
yazılmış biyografiler de on dokuzuncu yüzyıl toplumsal koşullannı ve sosyalist fikir
leri anlamak için paha biçilmez niteliktedir. Franz Mehring'in Karl Marx: Tlıc Story of
His Life (New York, Covici Friede,

1935, çev. Edward Fitzgerald) kitabını hala Marx'ın

yaşamı ve fikirleri üzerine yazılmış en önemli kitap kabul ediyorum. Kitap kısmen
Marx'ın yakın çalışma arkadaşlanyla yapılan kişisel görüşmelere dayanıyor ve bir bö
lümü de Rosa Luxemburg tarafından kaleme alınmış. David McCiellan'ın Karl Marx:
His Life arıd Tlıouglıt (New York: Harper & Row,

1 973) çalışması daha güncel olmakla

birlikte, Mehring'in eserindeki canlılık ve sıcaklıktan yoksundur.
Anarşizm tarihi çalışmalanna da çok sayıda örnek verilebilir, ancak bunlardan en
yakın tarihli ve en kapsamlı olanı Peter Marshall'ın Demanding tlıe lmpossible: A History
of Anarclıism (Londra: HarperCollins,

1992) kitabı. G. D. H. Cole, History of Socialisi

Tlıouglıt serisinin ikinci cildi olan Marxism and Anarclıism, 1850-1890 içerisinde anar

şizme oldukça geniş bir kapsam içerisinde ve oldukça hoşgörülü bir üslupla ele almış
tır. George Woodcock'un A11arclıisnı: A History of Libertariaıı ldeas and Movemerıts (New
York: World Publishing Co., 1962) kitabı, ilk baskısında anarşizmi sosyal demokratia
nn çeşitli argümanlar üretmelerine yarayan bir hayalet olarak sunuyordu, bu yüzden
gözden geçirilmiş hali (Harmondsworth: Penguin Books, 1986) aslında büyük bir ge
rekliliğin sonucuydu. Daniel Guerin'in Anarclıism çalışması (New York ve Londra:
Monthly Review, 1970) da anarşizm tarihine ve anarşist fikirlere dair esaslı ve bilgi
lendirici bir özet niteliğindedir. Baskısı tükenmiş olan bu kitap, yakın bir zamanda
A.K. Press tarafından San Fransisco ve Edinburgh' ta yayımlanacak
İngilizcede kapsamlı bir Mikhail Bakunin biyografisi hala yazılmış değil. Her ne
kadar E.H. Carr'ın Michael Bakunin (New York: Alfred A. Knopf, 1938) kitabı, sık sık
bu alandaki "otorite" eser olarak anılsa da öylesine düşmanca -hatta ölçüsüz- bir üs
luba sahip ki, şu anda maruz kaldığı ilgisizliği hak ettiği söylenebilir. Daha faydalı ve
makul biyografiler arasında Brian Morris'in yazdığı Bakunin: Tlıe Plıilosoplıy of Freedonı
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(Montreal ve New York: Black Rose Books, 1993) ve Richard B. Saltman'ın yazdığı The
Social and Political Thought of Michael Bakunin

(Londra ve Westport: Greenwood, 1 983)

kitaplan sayılabilir. Bakunin'in kendi yazılan içerisinden yapılmış en iyi derleme, Art
hur Lehning tarafindan yazılıp Steven Cox ve Olive Stevens tarahndan tercüme edilen
Michael Bakwıin: Selected Writings

(New York: Grove Press, 1 973) kitabıdır. Lehning,

vaktiyle Amsterdam'daki Uluslararası Toplumsal Tarih Enstitüsü'ndeki [International
Instih.ıte for Social History) Bakunin arşivlerinin başındaydı. Bakunin'in yazılannın
derlendiği en kapsamlı İngilizce kaynak ise G. P. Maximoff'un zoru başararak dikkatle
bir araya getirdiği yazılardan oluşan ve konu başiıkianna göre düzenlenmiş eseri The
Political Plıilosop!ıy of Baku ızin

(New York: Free Press, 1953) çalışmasıdır. Sam Dolgoff

tarahndan hazırlanan ve tercüme edilen Bakıtnin on A narchy (New York: Alfred A.
Knopf, 1972) kitabı ise Bakunin'in en önemli yazılarını bir araya getirir, ancak kararlı
bir anarkosendikalist olan Dolgoff, Bakunin'in fikriyahnı biraz fazla abartmışhr.
Pierre-Joseph Proudhon'un yaşamı ve fikirleri, hayranları tarafindan gerekli ilgiyi
görmüştür. Edward Hyams'ın Pierre-Joseph Proudlıon: His Revolutionary Life, Mind and
Works

(Londra: John Murray, 1979) adlı eseri ile George Woodcock'un Proudhon (New

York: Black Rose Books, 1987) adlı kitabı bunlar arasında sayılabilir. Yazdıkları arasın
dan yapılmış en iyi İngilizce seçki, Stewart Edwards tarafından hazırlanan ve Eliza
beth Fraser tarafindan çevrilen Selccted Writiııgs of P.-J. Proudlıon'dur (New York: Do
ubleday, 1 969). Proudhon'un yazdığı kitaplardan çok azı İngilizceye çevrilmiş du
rumdadır. Bunlar arasında en önemlileri olarak Wlıat is Property ? (New York: Howard
Fertig, 1 966) ve General Idea of Revolution in the Ninetee11tlı Cen tury (Londra: Pluto Press,
1989, çev. John Beverly Robinson) sayılabilir. Kanaatimce Richard Vernon tarafından
çevrilen ve bir giriş yazısıyla sunulan The Priııciple Federation (Toronto: University of
Toronto Press, 1979), Proudhon'un kendi fikirlerini en tutarlı biçimde bir araya getir
diği eseridir. Robert Graham" ın General Idea of Revolu tion için yazdığı önsöz de Proud
hon'un fikirlerini oldukça iyi özetler niteliktedir.

1 . Kı sım : lanaatkar Sosyalizminin Yü kselişi
Jakobenizmden sosyalizme ideolojik geçişe dair tekil kaynaklann en iyisi G. D. H. Co
le'un History of Social Thouglıt serisinin ilk cildi olan Socialist Thoug!ıt: 77ıe Foreruımers
1 789-1850'dir. Sanayi Devrimi'nin İngiliz işçi sınıfına getirdiği sefalet ve zorluklar en
iyi biçimde Frederick Engels'in The Coııdition of Working Class in England (Karl Marx ve
Frederick Engels, Collected Works, c.4 içerisinde; Marx aııd Engels 1844-1845, New York:
International Publishers, 1 845) çalışmasında 295 ve 596. sayfalar arasında anlahlmışhr.
İlk olarak 1845 yılında yayımlanan bu önemli kitap, Steven Marrus'un Engels, Manc
hester and the Working Class

(New York: Vintage Books, 1974) kitabında da oldukça

özenli bir değerlendirmeye tabi h.ıh.ılmuşh.ır. Eric Hobsbawm'ın yazdığı 77ıe Age of Re
vol u tion,

1 789-1848 (Londra: Weidenfeld & Nicolson, 1962) da İngiltere ve Fransa'da

kapitalizmin ve işçi sınıhnın yükselişini karşılaşhrmalı olarak ele alır, yanı sıra da iki
ülkedeki kültürel değişimleri konu edinir. Hobsbawm'ın Workers: Worlds of Labor
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(New York: Pantheon, 1984) kitabı da İngiltere'de ve Fransa'da zanaatkar sosyalizmi
nin önünü açan ekonomik ve toplumsal değişimleri ele alması sebebiyle önemlidir. E.
P. Thompson'un 71ıe Making of English Working Class (New York: Vintage Books, 1963)
eseri de bu alanda bir başyapıttır. Luddite hareketine dair en dddi çalışmalardan birisi
ise Makolm I. Thomas tarahndan kaleme alınan The Luddites: Machine-Breaking in Re
gency England

(New York: Schocken Books, 1972) kitabıdır. Luddite hareketiyle ilgili

dikkat çekid bir anlatım da Kirkpatrick Sale'in Rebels Against the Future (New York:
Addison Wesley, 1995) kitabının ilk yansında yer alır, ancak kitabın ikind yansı tekno
fobi düzeyine inmekte ve sanayisizleşme çağnsı yapmaktadır. Dorothy Thompson
imzalı The Chartists: Popu/ar Politics in the Industrial Revolution (New York: Pantheon,
1984), konuyla ilgili ustalıklı bir değerlendirmedir ve aynı yazann James Epstein ile
birlikte hazırladığı Çartizm çalışmalan derlernesi The Chartist Experience: S tudies in
Working Class Radicalism a11d Culture 1830-60

(Londra: Macmillan, 1 982), Çartizmin ne

redeyse her yönüne eğilen bir bilgi ziyafeti niteliğindedir. Konuyu şehirler bazında ele
alan bir çalışma olarak da Asa Briggs tarahndan hazırlanan Chartist Studies (New York
ve Londra: Macmillan, 1959) sayılabilir.
Fransa'da ekonomik kalkınma ve işçi hareketleri konusunda William H. Sewell, Jr.
tarahndan yazılan Work and Revolution in Frmıce: The Language of Labour from the Old
Regime to 1 848

(Cambridge: Cambridge University Press, 1980) ve Bemard H. Moss ta

rahndan kaleme alınan The Origins of the French Labor Movement, 1830-1914: 71ıe Socia
lism of Skilled Workers

(Berkeley: University of Califomia Press, 1 976) çok değerli eser

lerdir. Her iki kitap da son derece değerli bilgi ve değerlendirmelerle dolu olmakla bir
likte ikisi de kolektivizme dair çağdaş kavramlan on dokuzuncu yüzyılın büyük
oranda zanaatkarlığa dayalı dünyasına biraz fazlaca uygulamaktadır.
Fransız işçi sınıfının oluşumu konusunda yazılmış olağanüstü makaleler için Ira
Katznelson ve Aristide R. Zolberg tarahndan hazırlanan Working-Class Formations: Ni
neteentlı-Century Patterns iıı Westenı Europe and t/ıe United States

(Princeton: Princeton

University Press, 1986) adlı kaynağa başvurulabilir. Tom Kemp'in Economic Forces in
Frenc/ı History

(Londra: Dermis Dobson, 1971) kitabı da Büyük Devrim ile Louis Napo

Jean'un yükselişi arasındaki kritik dönemde Fransız ekonomisinde yaşanan gelişmeye
dair önemli bir incelemedir. Fransız fabrika sahipleri ve proleterler arasındaki etkile
şime dair değerli bir kaynak eser de Peter N. Steams'ın kaleme aldığı The Middle Class
and the hıdustrial Labor Force in Fraııce, 1820-48

(Chicago ve Londra: University of llli

nois Press, 1978) isimli kitaphr. John Plamenatz imzalı The Revolutionary Mavemen t in
Fraııce

(Londra: Longmans, Green, 1952) ise üç büyük devrimin (1830, 1 848 ve 1871

Komünü) kendilerini doğuran süreçlere de odaklanan kısa ama derinlikli bir çalışma
dır. Ama Fransız ve İngiliz zanaatkarlan arasında yapılmış muhtemelen en iyi kıyas
lama ve bu sınıfiann gelişiminin öyküsü Gwyn A. Williams'ın Artisans and Sarıs
Cu/ottes

(Londra: Esward A. Amold, 1986) kitabıdır. George Rude'nin 77ıc Crowd in

History: A Story of Popu/ar Disturbarıces in England 1 730-1848

(New York ve Londra:
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John Wiley and Sons, 1 964) başlıklı çalışması, isyana kalabalıklara dair klasikleşmiş bir
eserdir.
Babeuf komplosu hakkındaki iyi İngilizce kaynaklardan birisi David Thomson'ın
Tlıe Babeuf Plot: The Making of Republican Legend

(Londra: Kegan Paul, 1 947) kitabıdır.

Babeuf'ün kendi sesi ise daha ziyade John Anthony Scott tarafından çevrilmiş ve yayı
na hazırlanmış olan Tlıe Defense of Cracc/ıus Babeuf (New York: Schocken Books, 1 975)
kitabında duyulabilir. Erken dönem Fransız sosyalistlerinin eserlerinden seçmeler için
Fried ve Sanders'in Socialisi Tlıoug!ıl eserine başvurulabilir. Frank E. Menuel'in Saint
Simon ve Fourier üzerine mükemmel makaleleri ise The Proplıets of Paris (New York:
Harper & Row, 1965) derlemesinde bulunabilir. Cabet ve İkaryan hareketi, Christop
her H. Johnson tarafından yazılan Utopian Commwıism in France'ta (Londra ve lthaca:
Comell University Press, 1 974) oldukça detaylı bir biçimde işlenmektedir. Louis
Blanc'ın zanaatkar sosyalizmi üzerine fikirleri de kendisinin 1848: Histarical Rcvelatioııs
(Londra: Chapman & Hall, 1858) eserinde etraflıca ele alınır.
1830 Fransız Devrimi üzerine İngilizcede bulunabilecek en iyi iki kaynak kitap
Pamela Pilbeam'in The 1830 Revolution in France (New York: St. Martin's Press, 1991)
kitabı ve David H. Pinkney'in Tlıe Frenc/ı Revolution of 1830 (Princeton, N.J.: Princeton
University Press, 1 972) adlı çalışmasıdır. Bu eseriere katkı niteliğinde de John M. Mer
riman tarafından hazırlanan ve son derece değerli çalışmalan bir araya getiren 1830 in
Fraııce

(New York ve Londra: Franklin Watts, 1975) sayılabilir. Lyon'un ipek dokuma

merkezinde 1831 ve 1 834 yıllarında çıkan iki büyük isyan, Robert Bezucha'nın The
Lyoıı Uprisiııg of 1834: Social and Political Confiict in tlıe Early July Monarchy

(Cambridge,

MA: Harvard University Press, 1974) kitabında oldukça detaylı bir biçimde ele alın
maktadır. Bezucha'run kitabı, literatürdeki en iyi zanaatkar sosyalizmi ve birlikçilik ça
lışmalarından biridir. Lyon işçi sınıfının büyük ve trajik isyanlar tarihi, Mary Lynn
Steward-Dougall'ın Tlıe A rtisan Republic: Revo/ution, Reaction and Resistance in Lyon,
1848-1851

(Kingston ve Montreal: McGill-Queen's University Press, 1984) isimli ese

rinde de konu edilmektedir.

2 . K1 s1 m : Paris Barikatlarda
Temmuz Monarşisi döneminin ilk on yılına dair temel kaynaklardan birisi, Louis
Blanc'ın iki ciltlik Tlıe History of Teı ı Years: 1830 to 1840 (Londra: Chapman & Hall,
1845) kitabıdır. Kitapta Louis-Philippe yönetimindeki Fransa'da hayahn çeşitli yönleri
ele alınır ve Blanc'ın bizzat tanık olduğu olayiann anlahmına yer verilir. Bu dönemde
yazılmış bazı realist romanlar da Paris işçi sınıfının yaşamına dair kusursuz çağdaş
bakış açılanna tanıklık etmemizi sağlar. Özellikle Eugene Sue'nun Tlıe Mysteries of Pa
ris

(New York: Hippocrene Books, ?) romanı ve Victor Hugo'nun pek çok baskısı bu

lunan Les Miscrab/es romanı iyi örneklerdir. Louis Chevalier'nin Laboring Classes and
Dangerous Class in Paris during the First Half of the Nineteentlı Cen tury

(Princeton: Prince-
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ton University Press, 1981, çev. Frank Jellinek) çalışması da dönemin Paris işçi sınıfının
toplumsal koşullarını detaylı olarak yansıtmaktadır.
Fransa'da 1848 Devrimi'ne dair literatürün oldukça geniş olduğu söylenebilir, an
cak bunların arasında en önemlileri sürece tarihsel olarak kahlmış veya tanıklık etmiş
olaniann anlahmlandır. Daniel Stern takma adıyla yazan Kontes D' Agoult imza lı His
toire de la revolution de 1848,

dikkatli ve titiz bir gözlemcinin oldukça zengin betimleme

leri ile bezelidir. İlk olarak 1850 ve 1853 yıllan arasında üç dlt olarak yayımianmış bu
eser (Paris: Gustave Sandre), sonradan çeşitli Parisli yayınolar tarafından yeniden ba
sılmış ve ileriki yıllarda yazılan neredeyse tüm devrim çalışmalan için değerli bir kay
nak oluşturmuştur; ne yazık ki hala İngilizceye çevrilmiş değildir. Devrimin tanıkla
nndan bir başkası olan Alexis de Tocqueville de, döneme dair tanıklığını Alexander
Teixeira de Mattas tarafından tercüme edilmiş olan T1ıe Recollectioııs of Alexis de Tocque
(New York: Macmillan, 1 986) adlı hahrahnda aktarmaktadır. Bu anılarda göze

ville

çarpan şey bunların zengin kişilik analizleri ve pek çoğu Marx'ınkilerle aynı sonuca
varan genel tahliller içermekle birlikte, olaylara barikahn öteki yanından bakmasıdır.
Alpohonse de Lamartime'in yazdığı History of the Frenc/ı Revolution of 1848 (Londra:
Beli & Daldy, 1871), devrimin daha ziyade yazar odaklı bir perspektiften aniahidığı bir
anı kitabıdır. Diğer kaynaklada karşılaşhrılarak görülebileceği üzere, hakikatler açı
sında bazen güvenilmez olmakla birlikte, zamanın ateşli atmosferini yansıtmayı ba
şarmakta ve Geçici Hükümet'in işçileri iktidardan uzaklaşhrmak üzere verdiği nafile
mücadeleyi başarıyla gözler önüne sermektedir. Bunun aksine, Louis Blanc'ın 1848:
Histarical Reııelatioııs

(Londra: Chapman & Hall, 1858) kitabında dikkat çekici olan şey,

dürüst anlahmı ve Blanqui gibi radikal figürlere yönelik düşmanca duygulardır.
1 848 Devrimi üzerine çeşitli kıymetli evrak, Roger Price'ın Devrim Belgeleri [Do
cuments in Revolution] serisinin bir parçası olarak hazırladığı 1848 iıı France (lthaca:
Comeli University Press, 1 975) derlemesinde ve Postgate'in Revolution from 1 789 to
1 906

kitabında bulunabilir. Monografi kaynaklan açısından zengin bir kitap ise yine

Roger Price'ın Revolution and Reaction: 1 848 and the Second Frenc/ı Repulılic (Londra:
Croom Helm, 1975) çalışmasıdır ve bu kaynakta zanaatkarlar arasındaki hareketliliğe,
kulüp hareketine ve democ-soc grubunun bashnlmasına dair incelemelerin yanı sıra
Charles Tilly ve Lyrın H. Lees'in Haziran isyanolannın meslekleri ve kişisel geçmişleri
üzerine yaphklan çok kıymetli değerlendirmelere de ulaşılabilir.
1848 Devrimi'nin en derinlikli değerlendirmelerinden birisi, Priscilla Robertson'ın
(New York: Harper & Row, 1952) çalışmasının ikin

Revolutions of 1848: A Social History

d bölümünde yer alır. Burada, 100 sayfalık bir bölümde diğer hacimli kitapların ço

ğundan daha fazla bilgi verilmekte ve daha başarılı yorumlar sağlanmaktadır. Geor
ges Duveau'nün Anne Carter tarafından İngilizceye çevrilen 1848: The Making of Revo
lu tion

kitabı (New York: Randam House, 1 967), devrimi Fransız toplumunun üç farklı

toplumsal sınıfına mensup bireyler üzerinden değerlendirir. Son olarak da Arnold
Whitridge'in Men in Crisis: 71ıe Revolutions of 1 848 (New York: Charles Scribner's Sons,
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1 949) çalışması da siyasi anlamda da zengin olan çeşitli biyografik değerlendirmeler
yoluyla devrimi ete kemiğe büriindürmektedir.
1848 Devrimi'nin yakın tarihli çalışmalardaki değerlendirilme şekli de siyasi ve
toplumsal göndermeleri bakımından çığır açıadır. Peter H. Armann'a ait Revolution
and Mass Democracy: The Paris Club Mavement in 1848

(Princeton, N.J.: Princeton Uni

versity Press, 1975) kulüpler araalığıyla yarahlmış işçi sınıfı halk demokrasisine dair
yapılmış eşsiz bir çalışmadır ve işçi sınıfıyla alt-orta sınıfın devrime güçlü bir itki ka
zandıran ciddi kitlesel örgütlenme ağlarını nasıl oluşturduğuna açıklık getirir. Donald
McKay'in The National Workshops: A Study in the Frenc/ı Revolution of 1848 (Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1965) isimli kitabı bu stratejik yıl içerisinde atölyelerin
ve işverenlerin rolüne dair müthiş bir incelemedir. Mark Traugott'un Anniı's of the
Poor: Determinants of Working-Class Participation in the Parisian l11surrection of June 1848

çalışması (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985) Haziran isyanına tüm de
tayalığıyla odaklanırken, ayncalıklı sınıflann işçi sınıfını nasıl olup da, Haziran isya
nını bastırmakta kullanılacak karşı-devrimci unsurlar olan Seyyar Muhafıziara ve bir
oranda da Ulusal Atölyelere kanalize ettiğini anlahr.
John M. Merriman'ın 17ıe Agony of The Republic: The Repression of the Left i1ı Revo/ııti
(New Haven ve Londra: Yale University Press, 1978) çalışması
Haziran isyanı sonrasında democ-sac hareketinin bashnlmasına eğilirken, Ted W. Mar

onary France, 1848-1851

gadant'ın Frenc/ı Peasan ts in Revolt: The Insurrection of 1851 kitabı (Princeton, N.J.: Prin
ceton University Pressi 1979) Bonaparte'ın 1 848 ayaklanmasını takiben yaphğı darbeye
karşı kırsalcia çıkan ayaklanmayı ele alır. David H. Pinkney'in Paris'in İkinci impara
torluk döneminde Haussmann tarafından yeniden inşasını incelediği ve istatistiki bil
gilere yer verdiği çalışması Napo/ean III and the Rebuilding of Paris (Princeton, N.J.: Prin
ceton University Press, 1958) yüzyılın ilk yansında Paris kent yaşamına dair oldukça
canlı tasvirler içerir.
1848'i tam olarak anlayabilmek, Karl Marx'ın eşsiz eseri The Class Struggles in Fran
ce, 1 848 to 1850

ve The Eigfıteentlı Brumaire of Louis Bonaparte'ı okumadan mümkün de

ğildir. Bu iki eser de Marx ve Engels'in Selected Works (Moskova: Progress Publishers,
1969) baskısında ve çok ciltli Col/ected Works (New York: International Publishers, 1978
ve I 979) içerisindeki 10. ve l l . ciltierde bulunabilir. Marx'ın kendi fikirlerine ve 1 84849 dönemindeki kişisel eylemlerine dair en iyi eleştirel çalışma, P. H. Noyes imzalı Or
ganization and Revolution: Worki1ıg-Ciass Associations in the German Revolu tion of 18481849

kitabıdır (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1966). Bu eserde Marx'ın

Köln'deki işçi sınıfı hareketini liberal burjuvazinin emrine verme süreci gösterilmekte
dir. Aynca Marx ve Engels'in "Komünist Birlik Merkez Komitesi'ne Hitap" metninde
sergiledikleri çizgi değişiminin de arka planı detaylı bir biçimde aktanlmaktadır. İlgili
metin, üç ciltlik Selected Works'ün ilk cildinde ve Collected Works'ün onuncu cildinde
bulunabilir. Aynca Oscar J. Hammen da Marx ve Engels'in Alman Devrimi'ndeki ey
lemlerini 17ıe Red 48ers (New York: Charles Scribner's Sons, 1 969) kitabında, okuması
'

oldukça keyifli bir şekilde ele almışhr.
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Uluslararası İşçiler Birliği (Birinci Enternasyonal) üzerine İngilizce kaynaklar, Al
manca ve Fransızca kaynaklardan daha az sayıdadır, ancak bunlann çoğu hareketin
oluşuna, kongrelerine ve eylemlerine dair oldukça aynnhlı bilgi verir niteliktedir. Ko
nu üzerine en kapsamlı çalışmalardan birisi G. M. Stekloff'un Rusçadan Eden ve Ce
dar Paul tarafından çevrilen History of the First Intemational (Londra: Martin Lawrence,
1928) kitabıdır. Ne yazık ki bu eserde Stekloff, Marksist yöneliminin konuya yaklaşı
mını gölgelemesine engel olamamış ve her halükarda komünist, hatta pro-Stalinist bir
"çizgi" takip etmiştir. Partizanlığa kaçmayan bir tarih incelemesi olarak Henryk
Katz'ın kısa ve bilgilendirici 71ıe Emancipation of Labor: A History of the First International
(New York: Greenwood Press, 1 992) kitabı örnek verilebilir.
Milorad M. Drachkovitch tarafından hazırlanan 71ıe Revo/utio11ary Internationals
1864-1 943

(Palo Alto, CA: Stanford University Press, 1 966) kitabının ilk bölümü, En

ternasyonal bir bütün olarak değerlendirildiğinde yüzeysel bir çalışma olarak kalır,
ancak anarşist IWMA'ya -yani Max Nomad'in "Anarşist Gelenek"ine dair -alaya bir
üslupla da olsa- en önemli anlahm bu kaynakta yer alır. Birinci Entemayonal'in Baku
ninci perspektiften ele alındığı en önemli kaynak, Amerika'da yayımianmış olmakla
birlikte yalnızca Fransızca mevcuttur: James Guillaume'un L 'lrıternatioııal: Documents et
souvenirs (1 864-1878)

(New York: B. Franklin, 1969) eseri dört ciltlik devasa bir eserdir

ve hem üslup hem biçim açısından oldukça özenlidir. Bir Alman Marksist olan Franz
Mehring'in de hakkını teslim etmek gerekir, zira yazdığı Marx biyografisinde Baku
nin'i oldukça adil değerlendirmiş ve Marx' ı eleştirebilmiştir.
1871 Paris Komünü üzerine toplumsal, tarihsel ve siyasi başlıklar alhnda oldukça
geniş bir külliyat mevcuttur. Uzmanlık kaygısı taşımayan okuyucu için başlanacak iyi
bir nokta olarak Alistair Home'un The Fal/ of Paris: 77ıe Siege and Commune of 1871
(New York: St. Martin's Press, 1 965) başlıklı, Komün'e giden süreci ve Komün'ü canlı
ve etkileyici bir dille anlathğı kitabı önerilebilir. Roger L. Williams'ın The Frmc/ı Revo
lutioll of 1870-1871

(New York: W. W. Norton, 1 969) eseri ise başka bir özet-tarih çalış

masıdır. Daha fazla detay isteyenler için İngilizcedeki en yetkin kaynak Stewart
Edwards'ın 71ıe Paris Comnıune 1871 (New York: Quadrangle Books, 1971 ) eseri uygun
olacakhr. Edwards'ın ustalığı ve mesajını iletme yetisi bugüne kadar aşılabilmiş değil
dir ve kitap, devrimci hareketlere dair çalışma yapan herkesin okuması gereken bir
eserdir. Ayrıca 77ıe Commımards of Paris (Ithaca, N.Y.: Comeli University Press; Londra:
Thames and Hudson, 1973) derlemesini yapan kişi de Edwards olduğu için kendimizi
şanslı ad d etmemiz gerekir. Frank Jellinek tarafından kaleme alınan 77ıe Paris Commuııe
of 1871

(Londra: Victor Gollancz, 1937) bu alandaki eski emek tarlardandır ve Marksist

bir bakış açısına sahip olmasına rağmen Ed wards'ın daha yetkin eserine bir yardıma
kaynak olarak değerlendirilebilir.
Lissagaray'ın kaleme aldığı ve Fransızcadan Eleanor Marx Aveling tarafından çev
rilen History of the Commıme of 1871 (New York ve Londra: Monthly Review Press,
1967) Komün'ün bir yandaşı ve kahlıması tarafından yazılmış eşsiz bir eserdir. İlk ola-
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rak 1876'da basılan bu kitap hem bir hahrat hem de tarih kitabı niteliği taşır ve yaşan
mışlık hissini anlahmına da yansıhr. Yayımlanışını takip eden yıllarda sol tarafından
Komün'ün resmi tarihi olarak değerlendirilmiştir. Lissagaray'ın ne bir Marksist ne de
bir anarşist olduğunu, militan bir toplumsal devrim taraftan olduğunu da hahrlatmak
faydalı olacakhr. Ne yazık ki İngilizce çevirisi fazla "düz"dür ve orijinalinin ruhunu
verrnekten uzakhr; ancak Lissagaray tarafından yazılmış ve kitabın ilk basımında yer
almayan yazılan da içermektedir. Bu metin, Fransızcada en son olarak Histoire de la
Comnıu11e de 1871 adıyla (Paris: François Maspero, 1 970) yayımlanmışhr.

Eugene Schulkind'in 11ıe Paris Commune of 1871: The View From the Left (New York:
Grove Press, 1 974) kitabında döneme ait çok sayıda önemli belge ve Bakunin ve Kro
potkin'den Marx ve Engels'e belli başlı sosyalist ve anarşist düşünürlerin Komün üze
rine çeşitli tahlilleri yer almaktadır. Konuya dair Marksist bakış açısı Karl Marx'ın The
Civil War in France kitabında ve Marx-Engels'in Selected Works derlemesinin ikinci cildi

ile Collected Works'ün 22. cildinde bulunabilir. Marx ve Engels'in Komün'ü konu alan
mektup ve yazılan eski Sovyetler Birliği'nde derlenmiş ve Marx and Engels on t/ıe Paris
Commune başlığıyla (Moskova: Progress Publishers, 1971 ) yayımlanmışhr. Haziran

1 848 ayaklanmasının kahlımolannı ve hedeflerini konu edinen en önemli karşılaşhr
malı çalışma Roger V. Gould'un Insurgent Ideıı tities: Class, Conımunity, and Protest in Pa
ris from 1848 to the Conınııme çalışmasıdır (Chicago ve Londra: University of Chicago

Press, 1995). Gould bu eserinde ikna edici bir anlahmla, Haziran ayaklanmasının Ko
mün' e kıyasla daha sınıf tabani ı olduğunu arşiv malzemeleri eşliğinde sunmaktadır.
Daha spesifik konulara odaklanan Komün incelemeleri arasında Edith Thomas'ın
Fransızcadan James ve Starr Atkinson tarafından çevrilen 17ıe Wonıeıı lııce11diaries
(Londra: Martin Secker & Warburg, 1 967) çalışması, Komün'de kadıniann oynadığı ve
bu zamana kadar üzerinde yeterince durolmamış rolü ele almaktadır. Thomas aynı
zamanda anarşist Louise Michel'in, İngilizceye Penelope Williams tarafından çevrilen
Louise Michel adlı biyografisini de kaleme almışhr (Montreal: Black Rose Books, 1980)

ve bu eserde 1871 olayianna liberter bir perspektiften yaklaşarak, unutulmaz bir kah
ramanlık sergiiemiş olan bir kadının öyküsünü anlahr. 1871'de sol siyaset safında yer
almış tüm devrimci eylemci ve düşünürün biyografisinde Komün de bir ölçüde mu
hakkak ele alınmaktadır.

3 . Kısım: Proleter Sosyalizmler
Sanayi proletaryasının ortaya çıkışını anlayabilmek için okurun öncelikle yukanda
zikredilen Sanayi Devrimi kaynaklanna yönelmesi faydalı olacakhr. Bunlara ek olarak
John M. Merriman tarafından hazırlanan Coııscious11ess and Class Experience iıı Ninete
en t!ı-Ceıı tury Europe (New York ve Londra: Holmes & Meier, 1 979) derlemesi, İngiltere

ve Fransa'daki proleterleşme sürecine dair oldukça faydalı makaleleri bir aray getir
mektedir. Charles Tilly, Louise Tilly ve Richard Tilly tarafından yazılan The Rebellious
Ce11tury: 1830-1930 da (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1 975) tavsiye edile

bilecek eserler arasındadır. Avrupalılann Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yüz yıldan
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uzun bir süre boyunca tecrübe ettiği proleterleşme ve karşılıklı asimilasyon sürecini
örneklerle anlatan önemli bir eser de W. O. Henderson'ın kaleme aldığı The lndustriali
zation of Europe 1 780- 1 9 1 4

(Londra: Thames and Hudson, 1 969) kitabıdır. hgi çekebile

cek başka bir eser olarak da Richard J. Evans imzalı Proletarians and Politics: Socialisnı,
Protest and the Working Class in Gernıany beJare tlıe First World War

(New York: Macmil

lan, 1928) sayılabilir. Selig Perlman'a ait A Theory of Labor Mavement (New York: Mac
millan, 1 928); İngiltere, Almanya, Rusya ve Amerika'daki modem işçi hareketini konu
alan ve hala zihin açıcı olma özelliğini koruyan bir çalışmadır.
Fransız sendikalizmi ve özellikle de ideolojik kökenleri, Jeremy Jennings'in Syndi
(New York: St. Martin' s, 1990) kitabında oldukça de

calisnı in Frmıce: A Study of ldeas

taylı bir şekilde ele alınmışhr, ancak konunun işçi hareketleri eksenli anlahmı Peter
Steams imzalı Revo/u tionary Syndicalism and French Lalıor (New Brunswick, N.J.: Rut
gers University Press, 1971) kitabında yer alır. Hem G. D. H. Cole hem de Harry La
idier kendi sosyalizm tarihi kitaplannda sendikalizmi çok iyi özetlerneyi başarmışhr.
Anarko-sendikalizme dair en iyi çalışma, Rudolf Rocker'ın Anarclıo-Syndicalisnı: Theory
and Practice

(Indore, Hindistan: Modem Publishers, ?) kitabıdır. Anarko-sendikalizme

yer veren diğer kaynaklar, yukanda bahsedilen anarşizm tarihi çalışmalandır.
İkinci Enternasyonal tarihini konu alan en iyi tekil çalışma G. D. H. Cole'un Tiıe Se
cond lnternationa/ 1889- 1 9 1 4
onal (1889-1914)

kitabıdır. James Joll tarahndan yazılan The Second bı ternati

(New York: Harper & Row, 1966) ise zaman zaman muğlak ve karma

şık olmakla beraber hala iyi bir özet niteliğindedir. Başka bir kısa inceleme de Gerhart
Niemeyer'in, Drachkovitch tarahndan derlenen Revolutionary Internationals içerisinde
yer alan "The Second International: 1889-1914" başlıklı makalesidir.
İkinci Enternasyonal'in tarihi, Alman sosyal demokrasisinin ortaya çıkışı ile öyle
kuvvetli bir ilişki içerisindedir ki, Alman sosyal demokrasisine dair çoğu tarhşmacia
da İkinci Enternasyonal üzerine oldukça kapsamlı incelemelere rastlanır. Yani Alman
ya'nın genel tarihini inceleyen eserler de sosyalist hareketlerin yanı sıra milliyetçilik ve
militarizm gibi temel problemleri anlamak için gereklidir. Geoffrey Barraclough imzalı
The Origins of Modern Germany (New York ve Londra: W. W. Norton, 1 984) kitabı, bu
problemierin ortaçağdan modem zamanlara uzanan aralıkta nasıl şekillendiğini ele
alır. Arthur Rosenberg'in Imperial Germany: The Birth of tlıe German Republic 187 1 - 1 9 1 8
(Boston: Beacon, 1964) çalışması, Alman ulusal birliği ve sonuçlan hakkında eşsiz bir
eserdir. On dokuzuncu yüzyılda yaşanan birlik sürecinde ve militarizasyonda Jun
ker'lann rolüne dair okunınası gereken kitap ise Edward Crankshaw tarahndan kale
me alınmış müthiş bir biyografi olan Bismarck'hr (Harmondsworth: Penguin Books,
1983). Nicolas Stargart'ın Tiıe German Ideal of Militarism: Radical and Socialisi Critics
1 886- 1 9 1 4

(Cambridge: Cambridge University Press, 1 984) ise Alman militarizmine ve

bu sürece Karl Kautsky, Karl Liebknecht ve diğer SPD önderlerince sergilenen muha
lefeti konu edinir.
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Alman işçi hareketinin başlangıç dönemlerinden İkinci Dünya Savaşı sonrasına
kadarki dönemini ele alan bütünlüklü ve derli toplu bir tarih kitabı olarak Helga Gre
bing'in Mary Saran tarafından kısalhlmış ve Edith Koemer tarafından çevrilmiş 71ıe
History of the German Labor Movemcnt: A Survey

(Dover, N.H.: Berg Publishers, 1985) ki

tabı önerilebilir. Alman Sosyal Demokrat Partisi'ni konu alan çok sayıda önemli tarih
kitabı İngilizce olarak mevcuttur. Bunlardan en kapsamlı olanı, Guenther Roth tara
fından yazılmış olan 71ıe Social Democrats in Imperial Gcrmany: A Study in Working-C/ass
Isolation and National Integration

(Totowa, N.J.: Bedminster Press, 1963) adlı kitaphr.

Gary P. Steenson imzalı "Not Oııe Man! Not One Penny!": German Social Democracy,
1863- 1914

(Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1 981), SPD'nin Birinci Dünya

Savaşı patlak verene kadarki dönemini anlatan anlaşılır ve canlı bir üsluba sahip bir
eserdir. Cari E. Schorske'nin Gemıan Social Democracy, 1 905-1 9 1 7: The Development of the
Great Sclıism

(Cambridge, MA. ve Londra: Harvard University Press, 1955) kitabı kla

sikleşmiş bir kitap olup, savaş öncesinde görünüşte devrimci bir parti olan SPD'nin
açıkça oporti.inist bir yapıya dönüşme sürecini inceler. Peter Gay imzalı 71ıe Di/em ma of
Democratic Socialism: Eduard Bernstein's Challege to Marx

(New York: Columbia Univer

sity Press, 1952) da Bemstein ve revizyonizm üzerine eşsiz bir kaynakhr.
William A. Pelz tarafından hazırlanan ve Erich Hahn tarafından tercüme edilen
Willıelnı Liebkneclıt and German Social Democracy

(Westport, CN.: Archon, 1984), Karl Li

ebknecht'in babası olan Wilhelm Liebknecht tarafından ve kendisi hakkında yazılmış
metinleri bir araya getiriyor. Bu kitap hem SPD'ye hem de baba Liebknecht'in öldüğü
1900 yılı öncesinde parti içinde var olan temel tarhşmalara ışık tutar nitelikte. Bu tar
hşmalar ve daha sonra yaşananlar aynca J. P. Nettl tarafından yazılan iki ciltlik Rosa
Luxemburg biyografisinde

(New York ve Londra: Oxford University Press, 1966) de ele

alıruyor. Luxemburg'un eserlerine dair İngilizcedeki en iyi kitap, Mary-Alice Waters
tarafından derlenen Rosa L uxemburg Speaks' tir (New York: Pathlinder Press, 1970). Bu
kitapta Troçki'nin kaleme aldığı önemli bir makale olan "Rosa Luxemburg'a Dokun
mayın!" da yer almaktadır. Helmut Trotnow imzalı Karl Liebknecht: A Politica/ Biog
raphy

(Hamden, CN.: Archon, 1984) adlı kitap da hayah savaş yıllannda Rosa Luxem

burg ile kesişen genç Alman devrimci hakkında kısa bir biyografi çalışmasıdır.
Marx'ın "Gotha Programının Eleştirisi"ni ve Karl Marx ve Frederick Engels imzalı Col
lected Works

c. 20 (New York: International Publishers, 1989) içerisindeki ilgili metinleri

okumaksızın Alman sosyal demokrasisine dair hiçbir okuma tam anlamıyla yeterli
olmayacakhr.

