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Köylü isyanlanndan Fransız Devrimine
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SezginAta

*dipnot yayınları

Murray Bookchin

14 Ocak 1921'de New York City'de Rus göçmeni olan Yahudi bir aileye doğdu. 1930'da Genç
öncüler'e ve ardından Genç Komünist Birliği'ne girerek Komünist gençlik hareketine katıldı. 1939'da
Komünistler ''Troçkist-anarşist sapınalan" nedeniyle onu uzaklaştırdılar. Troçkistlerin Sosyalist İşçi
Partisi'ne katıldı. 1940'tan 1944'e kadar Bayonne, New Jersey'de dökürnhanede çalıştı, işçileri kitlesel
endüstri işçileri sendikasına, Congress of lndustrial Organisations (CIO), girmeleri için ve onları Troç
kistterin II. Dünya Savaşı'nın sonunda kesinlikle gerçekleşeceğini düşündükleri proletarya devrimi yo
lunda örgütlernek için çalıştı.
1944'ten sonra General Motors'da işe girdi, sonra United Auto Workers'a (UAW), en radikal
Amerikan sendikasına katıldı. 1946'daki büyük General Motors grevine katıldı, bu grev işçiler için yal
nızca küçük kazançlar sağladı. Fakat 1948'de GM yönetimi işyerinde huzur olması karşılığında büyük
stratejik imtiyazlar verdi; UAW anlaşmayı Kabul etti. Bookchin, Marx'ın analizlerine ve beklentilerine
karşın endüstriyel işçi sırufinın doğası gereği devrimci olmadığım gördü. Marksizm'i terk etti, fakat
devrimi değil. 1950'1erde bir grup radikalle yakın bir ilişki halinde post- Marksist, otoriter-olmayan bir
komünizmin ne şekilde kurolacağına ilişkin arayışlara girdi. Bu grup Contemporary lssues dergisini ya
yunladı, Bookchin (takma isimle) burada ilk makalelerini yazdı. 1952'de yazdığı uzun bir makale olan
"Gıdadaki Kimyasal Maddeler Sonınu"nda., büyük-ölçekli, endüstriyel tarımın getirdiği gıda koruyucu
larını ve pestisitlerin insan sağlığı için muhtemel olumsw etkilerini tartıştı. Bu sonınun çözümünün kent
ve kın birleştiren, ölçek olarak küçilk, yurttaş meclisleri tarafından yönetilen küçük-ölçekli desantralize
bir toplum olduğunu söyledi.
1962'de Bookchin Our Synthetic Environment'ı (Sentetik Çevreıniz) yayımladı, bu kanser dahil
hastalıkların kaynağı olarak pestisitlerin, yiyeceklerdeki katkı maddelerinin araştıniması Ozerineydi.
Crisis in Our Cities'de ( 1965), devasa şehirlerin aynlrnaz bir parçası olarak fosil yakıtların kullarurnırun
küresel ısınmaya yol açabilecek bir sera etkisi yaratacağı konusunda uyarıda bulundu; bu krizi aşmak
için toplumun fosil yakıtlardan yenilenebilir eneıjiye geçmek -ve desantralize olmak- zonında olduğu
nu söyledi. Anarşizıni kucaklayarak, özgürlükçü ekolojik fikirlerini birçok yenilikçi ve etkili makaleyle
yaygınlaştırdı. "Ekoloji ve Devrimci Düşünce"(l964), radikal politik ekolojinin ilk manifestosuydu.
"Towards a Liberatory Technology"( 1965) alternatif, yenilenebilir eneıji kaynaklannın ve mikrotekno
Jojilerin özgürlükçü toplurnun altyapısı olarak kullanılması Ç$sında bulundu. "Forms ofFreedom"da
devrimci hareketlerde, 1793'teki devrimci Paris'in seksiyon meclislerinde olduğu gibi meclis demokra
sisini geliştirdi. Bütün bu makalelerini genç radikalleri ekolojik anarşizm doğıı.ıltusunda çok etkilemiş
olan Post-Scarcity Anarchism (197 1 ) adlı antolojide toplandı.
1970'1erin başında eko-anarşist fikirlerine "toplumsal ekoloji" adım verdi. 1974'te Plainfield, Ver
mont'ta ToplumsalEkolojiEnstitüsü'nün kurucu ortağı ve yöneticisi oldu. Enstitü, toplumsal tepki, al
ternatif teknoloji ve organik tarun konusundaki üç aylık kurslan nedeniyle uluslararası bir itibar kazan
dı. Aynca 1974'te Ramapo College of New Jersey'de ders vermeye başladı, burada kısa sürede profesör
oldu. 11ıe Limits of the City (1974) kitabında radikal toplumsal düşüncede kenti keşfetti. 11ıe Spanish
Anarchists (1977), başlangıcından 1930'ların ortalanna kadar İspanyol anarşist hareketinin bir tarihiydi.
1976 -1978 arasında Dimitrios Roussopoulos ile Montreal'deki sol özgürlükçü belediye hareketinin şe
killendirilmesinde işbirliği yaptı. 1977-78 'de Seabrook (New Hampshire)'daki nükleer santrale karşı
çı.krnak için Clarnshell Alliance'a katıldı. 1970'lerdeki makaleleri Toward an Ecological Society (1980)
isimli antolojide toplandı.

Büyük çalışması 11ıe Ecology 'of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy
(1982)'de kabilesel"organik toplumu", hiyerarşinin ve devletin yükselişini ve ardından doğayı egemen
lik altına alma düşüncesinin ortaya çıkışıru sergiledi. Bu arutsal çalışma politik, antropolojik, psikolojik
ve bilimsel temalan iç içe işler. 11ıe Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship (1986 )'da, si
villerin kendilerini yönetmesini, meclis demokrasisini ve konfederalizmi anlatır. Bu tarihe kadar politik
projesini, belediyede, kasahada ve mahallelerde halkın demokratik meclisleri ile sivil politik alanın ye-

niden yaratılması arayışındaki özgürlükçü belediyecilik olarak adlaııdırdı. Daha geniş bölgelerde bu
meclisler konfederasyon oluştwabilir ve güç kazandıklannda merkezi ulus-devlete meydan okuyabilir
di. Bu fikirlerio bazılan makalelerin bir araya getirildi� The Modem Crisis (1 986)'de geliştirildi.
1983'te Ramapo'dan emekli olduktan sonra Burlington'a (Vennont) gitti. 1980'1erin onalannda
Avrupa'ya seyahat etti. V eşillerin özgürlükçü belediyecilik ile desantralize bir ekolojik demokrasi ya
ıatabileceklerini iddia etti. 1980'lerin sonımda Burlington Yeşilleri'ni kurdu ve kentin yönetim organ
lannın deınokıatikleştirihnesi için ça�da bulunan bir yerel seçim kampanyasına katıldı. 1990'da
Bookchin politik yaşamdan emekli oldu. Emekli yönetici statüsünde Toplumsal Ekoloji Enstitüsü'nde
ders venneye devam etti.
1987'de insandışı doğanın insanlarm üzerinde olduğıUlu söyleyen doğa mistisizminin savunan de
rin ekolojistlerle bir tartışma başlattı. Bu gerici ideolojiye �ı seküler, humanist ve toplumsal bir eko
lojiyi savundu. 1994 'te anarşizm içindeki mistik ilkelci e�lirnlerin benzer bir eleştirisini Social Anarc
hism or Lifesryle Anarchism?'de yaptı. Iki yıl sonra postmodemizmin, humanizm �ıtlığırun genel bir
eleştirisi olanRe-enchanting Humanity (1986)'yi yazdı. Destekleyici dünya görüşü ekolojik düşüncenin
hizmetindeki bir diyalektik türüydü. Bu "diyalektik doğalcılı�" The Philosophy of Social Ecology
( 1990, yeniden basun. 1 994)' de geliştirdi.
Bookchin, anarşistlerin özgürlükçü belediyecilik ile,-anarşistler oy venneye ve bütün seçim politi
kalarına �ıydılar- ilgilenmediklerinin farlana vardı. Bireyden ziyade toplumsal özgürlüğe yönelen
komilnalizm lehine Anarşizmden zaman i çinde koptu. 1992 ila 2003 arasında dört büyük ciltten oluşan,
devriınci halk hareketleri tarihini anlattı� The ThirdRevolution ( 1 996-2005)'ı yazdı.
Fikirleri hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyenlere, her zaman giriş niteli�ki Remaking So
ciety'i ( 1989) ve Janet Biehl tarafından hazırlanan The Murray Bookchin Reader ( 1 997)'ı tavsiye etti.
30 Haziran 2006 ·da Burlington'daki evinde kalp krizinden öldü.
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TÜRKÇE BAS I MA ÖNSÖZ
Murray Bookchin Üçüncü Devrim'i ders notlan olarak 1988'de yazmaya başla
dı. Derslerini bir okulda, kolejde ya da üniversitede değil, oturduğu evin geniş
bir odasında veriyordu. Devrimler tarihini konu alan bu derslere yaklaşık bir
düzine öğrenci kahlıyordu ve çoğu Burlington'a (Vermont) salt bu amaçla
gelmişti. Murray, derslerini Perşembe akşamlan veriyordu; Cuma akşamlan
ise hemen hemen aynı öğrenciler Murray'la birlikte aynı oturma odasında bir
araya geliyordu, fakat bu sefer siyasi bir grup (Burlington Yeşilleri) olarak:
Kentimizde demokrasiyi yaratacak bir hareketi inşa etmeye çalışıyorduk; aynı
oda, aynı insanlar, farklı bir amaç. . . Murray, çocukluğundan beri, tarih öğre
nimini siyasal etkinlikle ilintilendirmişti; Burlington' daki evinde de bu bağı bi
zim içirı yeniden kuruyordu.
Ders haftada bir olsa da, devrimler tarihi üzerinde her ayın ikinci Perşem
be'sinde duruluyordu. Murray, diğer Perşembeler bize felsefe dersi verir, ayn
ca yazmakta olduğu bir kitaptan The Politics of Cosmology (Siyaset Kozmolojisi),
parçalar okurdu. Daha önce yazıp bitirmiş olduğu, dolayısıyla raftan alıp bize
okuduğu bir kitap değildi o. Sıcağı sıcağına yazdığı bir kitaph. Üçüncü Dev
rim' de olduğu gibi bu kitap üzerinde çalışırken de haftalarca araşbrma yapı
yor, sonrasında da elektrikli daktilosunun başına geçip kitabının yeni bir bö
lümünü yazıyordu. Onu pek çok defa, öğrencilerinin geliş saati yaklaşırken,
hummaya tutulmuşçasına yazarken gördüğümü habrlıyorum. Evet, tarih ve
siyasi etkinlik birbiriyle sıkı skıya ilintiliydi, ama aynı şey felsefe ile siyasi et
kinlik arasındaki ilişki içirı de geçerliydi.
Tüm bunlar kişinin bütün zamanım almaya yetmezmiş gibi, Murray derin
ekoloji konusunda da yoğun bir tamşma yürütüyordu; Amerikan ekoloji ha
reket içerisinde hararetle tarbşılan kuramsal bir konuydu bu. Aynı anda iki
büyük kitap yazmak (biri tarih, diğeri felsefe üzerine), bu arada da yerel ölçek
te siyasi faaliyette buılurımak ve güncel bir kuramsal tarbşmaya aktif olarak
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kablmak genç birisini bile bitkin düşünneye yeterdi. Murray ise yebnişine ya
kındı. Olağanüstü bir enerjiyle çalışıyordu. Verdiği bu dersler, yıllar sonra be
nim editörlüğümde, Üçüncü Devrim'in 1. cildini oluşbrdu. (2. ve 4. ciltler barn
başka koşullar albnda yazıldı.) The Politics of Cosmology ise bugüne dek her
hangi bir dilde yayımlanmadı.
Bookchin (bundan sonra onu böyle anacağım) Üçüncü Devrim'i, siyasetin
içerisinde yer alan biz gençler için yazmaya girişti. Çok iyi bildiği radikal siyasi
tarih, bir kuşaktan diğerine her zaman pek iyi aktanlrnıyor; çünkü ya radikal
ler toplumu değiştirmekle çok meşgul olduklan için yazmaya vakit bulamıyor
ya da, yazsalar bile, kitaplan az sayıda basılıyor ve bunların baskısı da kısa sü
rede tükeniyor. Böylelikle yazma işi konvansiyonel akademisyenlere kalıyor.
Bookchin yıllarca gençlere ders verdi; ilkin çalışma gruplan oluşturarak,
sonrasındaysa Ramapo Koleji'nde (New Jersey) tam zamanlı profesör olarak
çalışırken (bu üniversiteden 1982 yılında emekli oldu). Fakat o oturma odasın
da aldığımız tarih dersi yeni bir anlam kazandı, çünkü tarih 1980'lerdi: Ronald
Reagan ile Margaret Thatcher'ın damgasını vurduğu bu dönemde gerici siyasi
koşullar, radikalleri, devrimci umutlanndan vazgeçmeye zorluyordu. Bookc
hin, gericilik dönemlerinin okuyup aydınlanmak için elverşli zamanlar oldu
ğunu söylüyordu bize; böylelikle kişi, tarih bir kez daha yığınlan sokaklara
dökene dek, kendini hazırlıklı hale getirebilirdi.
Bookchin'in deyimiyle bu tür ''belleksizleşme" dönemleri, yani bir gelene
ğe ilişkin olarak tarihsel bir bellek yitiminin yaşandığı dönemler, bir sorun ola
rak karşımızda durmaktadır; dolayısıyla devrimler tarihi üzerine bir kitap
yazmak onun açısından özel bir önem taşımaktaydı. Bir akademisyen gibi ya
da tarihi kendinde bir amaç olarak irdelemek için ya da salt genel kültürünü
arbrmak için yazınadı Bookchin; genç radikallerin bugün devarn ettirdikleri
geleneği yazıya döktü. Tarih okumak, radikallere, yalnız olmadıklannı bilmek
ten kaynaklanan psikolojik bir güven duygusu vermekle kalmaz, aynı zaman
da onlara, eski kuşaklann düştüğü hatalan tekrarlamaktan kaçınmalannı sağ
layabilecek gereçler ve stratejik dersler su,nar. Kaldı ki siyasi radikallerin önüne
toplumu değiştirme yönünde pek fazla fırsat çıkmaz, dolayısıyla böyle bir fır
sat bellidiğinde bunu heba etmemeleri için donanımlı olmalan şartbr. Devrim
lerde hata yapma lüksüne pek yer yoktur. Bookchin bize şöyle derdi: "Hiçbir
şey bilincin yerini tutamaz."
Bookchin, daha geniş bir okur kitlesine yönelik olarak, miras aldığımız
geçmişin hiç de o şekilde gelişmek zorunda olmadığını göstermek istiyordu.

Türkçe Basıma önsöz 1 15
Hocası ona, 1950'lerde, tarihin okumaya değer bir alan olmadığım anlabnışb:
geçmiş geçmişte kalmışb ve biz bugün geleceğe bakmak zorundaydık. Ancak
Bookchin tarihin, birilerinin daha iyi bir karar almış olması halinde, olaylan
daha iyi bir doğrultuda geliştirebilme potansiyelini içerisinde barındıran dö
nüm noktalanyla/momentlerle dolu olduğuna ve bu momentlerin (bunlar bir
daha tekrarlanmasın diye) incelenmeye değer olduğuna inanıyordu. Sözgeli

mi, Jacquerie rejimi esnasında,

Guillaume Cale ayağı kaydınlıp idam edilme

seydi de isyanı devam ettirseydi sonuç ne olurdu? Düzleyiciler 1600'lerde İn
giltere'yi demokrasiye götürmeyi başarmış olsalardı sonuç ne olurdu? Ameri
kan Devrimi'nden sonra kent meclisleri New England'ın dışında da varolma
ya devam etmiş olsaydı, Amerikan siyasi sisteminin temel yapısı nasıl olurdu?
Devrimci Merkez Komite ile Eveche Meclisi 31 Mayıs-2 Haziran günlerini ba
şanyla atlabnış olsaydı sonuç ne olurdu? Bu momentlerin taşıdığı potansiyeli
k.wramak, okura, stratejik düşünmeyi, benzer olanaklan günümüzde de ara
mayı ve onların içerdiği özgürleştirici olasılıklan irdelemeyi öğretecektir.
Bu kitapta Bookchin bu kritik momentleri ön plana çıkanyor ve demokratik
halk hareketlerine odaklanıyor; çünkü Bookchin'in siyasi yönelimi ekolojik,
adem-i merkeziyetçi, yüz yüze bir demokrasi aracılığıyla kendi kendini yöne
ten kentler oluşturmayı hedefliyordu. Eserine aşina olan okurlar onun Mark
sizm-Leninizmi dokuz yaşındayken benimsediğini, 1940'larda Komünist ha
reket'le yollarını ayırdığıru ve o tarihten sonra bir daha asla geriye bakmadığı
nı biliyorlardır. Bookchin anarşist bir çerçevede faaliyette bulunmaya devam
etti ve bazen 19. yüzyıl anarşistlerinin komünal yaşamını kendisine örnek aldı.

On yıllar boyunca da Anarşizm onun fikirlerini hoş karşıladı, Bookchin de
kendi ideolojisi olarak Anarşizmi savundu. Fakat 1990'lann ortasında Anar
şistler arasında bireyciliğin ve hatta yeni ilkelciliğin canlanmasıyla birlikte B<r
okchin, kendi beledi bakış açısının Anarşizrnle örtüşmediğini gördü. Bireyci
ler, ne denli ekolojik-demokratik de olsa, bir komünün parçası olmak istemi
yorlardı. Bookchin

Üçüncü

Devrim'in diğer ciltlerinde anarşistterin devrimci

halk hareketlerinde oynarlıklan kritik rolü inceledi, büyük bir devrimci potan
siyel taşıyan bu momentlerin yanlış donanım yüzünden iyi değerlendirilerne
diğini bulguladı. 2000 yılında anarşistlerle arasındaki bu sıkınblı ilişkiye son
verdi, anarşizmi bırakıp "Komünalizm"i benimsedi.
Bu değişim, onun eserine aşina olanlar arasında bir şaşkınlık yarattı; zihin
lerde uyanan sorulara cevap veremeden, geçirdiği kalp krizi sonucu 85 yaşın-
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da öldü. Bu arada onun ekolojik-demokratik komün vizyonunu soğunnuş
olan bizler çalışmalanınıza devam ettik. Bunun belki de en olağanüstü kertesi
Montreal'de yaşananlardır; bu kentte aktivist yurttaşıann kablımcı demokrasi
yönündeki talepleri hep güçlü olmuş, Bookchin buradaki anarko-komünalist
örgütçülerle uzun yıllar birlikte çalışmışbr. Onlann çalışmalan sayesinde bu
gün adem-i merkezi bir Montreal, yurttaşiann kablımı için giderek daha fazla
alan açmaktadır ve güçlü bir ekolojik bilince sahiptir (http://www.-ecologieur
baine.net ). Komünalistlerin "online" tartışma grubuna katıldıklan komünalist
bir dergi yayımlanmaktadır (http://www.communalism.net). Norveç (http://
demalt.blogspot.com), Finlandiya (http:// www.demalt.info/suomi) ve Yuna
nistan'da (http://www.eutopia.gr /en/default.htm) ciddi çalışma gruplan ve
hatta komünalist konfederasyonlar bulunmaktadır. Bookchin'in fikirleri Kürt
ler arasında da geniş yankı uyandırmış, bu fikirlerden demokratik konfedera
lizm tartışmalannda geniş ölçüde yararlanılmışbr. Murray'in kuruculanndan
biri olduğu okul her yıl bir kolokyum düzenlemeye devam etmektedir
(http://www.social-ecology.org).1
Bu eseri çeviren Sezgin Ata'ya ve Türkiyeli okurlara ulaşman Dipnot
Yayınlan'na minnettanm. Gerçekten de hiçbir şey bilincin yerini tutamaz.
]anet Biehl
Burlington, Vermont, ABD
21 Şubat 2012

1 Türkiye'de benzer bir çalışma grubu için bkz. (http://kornunalizrn.wordpress.com/)
(ç.n.).

ÖN SÖZ
Bu kitap son yirmi yıldır duyduğum derin bir kaygı nedeniyle yazıldı: dev
rimci geleneğin zayıflaması. 1640'ların İngiliz Devrimi'nden 1936-39 yıllannın
İspanyol Devrimi'ne kadar süren büyük devrimci hareketler çağı, bugün, iyi
eğitimli insanlar bir yana, genç radikallerin dahi bilinçlerinden silinmektedir.
Bu devrimler, habrlansalar bile, günümüzle ilgisi olmayan başarısızlıklar ola
rak veya otoriter devletlerin ve onların Oliver Cromwell, Maximilien Robespi
erre ve Joseph Stalin gibi yöneticilerinin kuluçka makineleri olarak bir kenara
ablıyor.
Gelgelelim, devrimierin yaratmış olduğu söylenen bu tiranların isimleri ta
rihsel canller olarak yaşamaya devam ederken, devrimierin özgürlükçü potan
siyellerini kurtarmaya çalışan insanların isimleri neredeyse kaybolmak üzere.
Onların coşkulu idealleri de öyle. Fakat gerçekte unutulanlar, büyük özgürlük
düşüncelerini herkese anlaşılır bir şekilde anlatan az tanınmı ş önderler ve
Thomas Münzer, Richard Overton, Daniel Shays, Jean Varlet, Jean Varlin, Loi
se Michel ve Nestor Makhno örneklerinde olduğu gibi, genellikle kasaba ve
kırlardaki büyük isyan girişimlerini düzenleyenlerdi. Bu kişilerin her biri, di
ğer birçokları gibi, özgürlükçü hedeflerini bütünüyle hayata geçirmek için geç
tiğimiz yüzyılların büyük devrimlerini içtenlikle ileriye doğru itmeye çalışblar.
Yine de onlar ve onların çabalan genellikle unutuldu. Hem de öylesine ki,
içinde yer aldıklan devrimierin özel bilgilerine sahip olan insanlar dışında, ge
nellikle tamamen unutuldular.
Geçtiğimiz dört yüzyıllık devrimci çağın, radikal özgürlükçü perspektifi
sürekli genişletmiş olması da, ayru şekilde, günümüz kuşağınca bilinmemek
tedir. Bugün çok az sayıda insan, özellikle devrimci hareketlerin halk tabanın
da yapılan hatalarla birlikte radikal programların, başarıların ve kazanımların
da farkındadır. Sıradan insanlar -köylüler, işçiler, zanaatkarlar ve radikal ente
lektüeller- yüksek özgürlük hedefleri göstermenin yanı sıra toplumu tamamen
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kontrol altına almak, oldukça eşitlikçi toplumsal kurumlan yerleştirmek ve in
san haklanru savunmak için büyük çabalar sarfettiler. Bu tür bir devrimci ça
ğın, tüm problemleri ve idealleri ile, belleklerden silinebileceğini düşünmek
benim için çok ürpertici hale geldi.
Beni devrimci çağın bir envanterini çıkarmaya -modem çağdan önceki
köylü isyanlan ile başlayan ve 1936-39 İspanyol İç Savaşı içinde kısa süreliğine
parlayan devrimci halk hareketlerinin insanlanru, olaylanru, toplumsal etken
lerini ve politik programlanru ortaya koymaya- sevkeden işte bu toplumsal ve
tarihsel bellek yitimidir. Bu devrimierin her biri, ideolojik olarak, kendilerin
den önceki devrimierin tarihsel hafızalan üzerine kurulmuşlardı. Amerikahlar,
1640'lar ve 1650'lerin İngiliz İç Savaşı'nın çok fazla bilincindeydi; Fransızlar,
bugünkü tarih yazınında radikal içeriği genellikle üzücü biçimde önemsizleşti
rilen Amerikan Devrimi'nden derinden etkilendiler; daha somaki devrimler
de Fransız Devrimi'ndeki olayiann çok fazla etkisi altında kaldılar.
Bu çalışmada benim başlıca yönelimim, büyük devrimleri ileriye doğru gö
türen halk veya "kitle" hareketleri ile "tabana dayalı" olarak bilinen gruplarm
kurumsal yapılan ve örgütsel çerçeveleridir. Her bir devrimin radikal hareke
tini yükselten ve sürmesini sağlayan toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik

arka planı göstermeye çalıştım.
Bu hareketlerin niyetlerini endüstriyel kapitalizmin ortaya çıkışının ve
kendini sağlamlaşhrmasının bir yansıması olarak görmekten kaçındım; bunun
yerine farklı devrimci eğilimlerin arzulanru, onlarm kelimeleriyle anlattım. Bu
çalışmada betimlenen devrimleri gerçekleştiren büyük insan kitlelerinin, onla
rm özgürlükçü sloganiarına geriye dönük olarak yapılan yorumlara karşın, zo
runlu bir şekilde serbet ticarete, acımasız bir bencilliğe veya sınıf işbirliğine
değil, dile getirdikleri özgürlük, eşitlik ve kardeşlik fikirlerine ve bir mutluluk
arayışına samirniyetle inandıklarına inanıyorum.
Dahası, devrimierin her biri -her ne kadar kapitalizmin ne olabileceğine
ilişkin açık bir fikre sahip olmasalar ve hatta genellikle modem kapitalizmin
.yolunu açsalar da- kapitalizmin ahlaki, politik ve toplumsal alternatifleri ola
rak geliştiler. Halk devrimcileri bugün egemen olan, bireysel çıkan gözeten,
rekabetçi ve daha fazla mülk edinme peşinde koşan topluma alternatifler sun
dular. Yapbklan hataların nedenleri, sıradan bir konuşmada kapitalizmin do
ğal bir şey gibi ele alındığı veya insanlığın iyi bir toplum için uzun ve aa mü
cadelesinin vardığı yerin "tarihin sonu" olarak görüldüğü bugün, bizim en
büyük ilgi odağımızı oluşturmalıdır.

Önsöz 1 19

Bundan dolayı, şimdi mevcut olanın varolmak zorunda olduğu şeklindeki
bir teleolojik inanca sahip değilim. Şimdi mevcut olan, tam tersine, kuşaklar
boyu, daha doğrusu yüzyıllar boyu sürmüş olan devrimci potansiyellerin
içinde gizli kalan diğer birçok olanaktan bir tanesiydi. Varolanın gölgesinde
geçmişe yönelik herhangi bir önyargı tarihin ahiili bir yorumundan vazgeçil
diğini -hüküm süren "varolana" eleştirel olarak karşı duran özgürleştirici bir
"ne olmalı" dan vazgeçişi- gösterir. Eğer büyük ölçüde geriye dönük olan, hat
ta her şeyi kadere bırakan bir bakış açısını kendimize rehber edinirsek, geçmiş
devrimlerde ortaya çıkan yüksek idealleri de, sadece, insan isteklerinden ve
arzulanndan bağımsız olarak insan davranışını belirleyen, kontrol edilemeyen
ekonomik güçler üzerindeki ideolojik bir toz olarak düşünmek zorunda kalı
nz.
Gerçekten, eğer kültürel etkenler yalnızca ekonomik etkenierin bir yansı
ması olsaydı, kapitalizm antik döneme kadar uzanan bir geçmiş içinde her
hangi bir zamanda ortaya çıkabilirdi. Orta Avrupa'nın birçok bölgesinin yanı
sıra eski Yunan'da ve Roma'da da oldukça fazla sayıda kapitalist vardı ve bun
lar kendi zenginliklerinin peşinde koşarken bizim kendi buıjuvazirnizden da
ha az açgözlü ve daha az girişimci değildiler. Fakat onlann toplumsal hayatta
yönetici bir pozisyona gelmelerini -onlann böyle bir çaba içinde olduklarını
varsayarsak- engelleyen şey, kesinlikle, sermaye yerine toprak sahipliğini yeğ
leyen, maddi birikimi küçümseyen ve değişim değeri olan mülkiyetten ziyade
soyluluk unvanlan biçimindeki bir toplumsal statü üzerinde duran birçok kül
türel etmenin bir araya gelişiydi.
Bu kitabın başlığı -Üçüncü Devrim- büyük ölçüde, bugünkü kapitalizmin
şimdi sahip olduğu üstünlüğün önceden belirlenmiş bir yazgı olmadığını, ay
nca, devrimci halk hareketlerinin bugünkü topluma ve -genellikle İngiliz,
Amerikan ve Fransız Devrimlerine verilen ismi kullacak olursak- "buıjuva
devrimlerine" daha akıla ve daha demokratik toplumsal alternatifler önerdik
lerini ve bunlar için savaştıklarını göstermek için seçildi. Bu nedenle, klasik
devrimleri bugün bulunduğumuz yerden, dışandan değil, kendi içlerine, iç
dinamiklerine bakarak inceledim.
Halk ayaklanmalan üzerinde durmam, tarihsel olaylan tarayarak onlan bir
bütün olarak betimleme işine kaçınılmaz sınırlamalar getirdi. Devrimlerdeki
olaylan daha detaylı bilmek isteyen okuyucu bu kitaptaki dipnotlara ve bibli
yografyadaki kaynaklara başvurabilir. Bereket, alınb yapbğım hemen her ma-
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kale çok sayıdaki, giderek daha fazla aynnbya giren ve şimdi birçok dilde
mevcut olan çalışmaya referans vermektedir. Bu kitabın hitap ettiği genel oku
yuaınun ihtiyaçlannı mümkün olduğunca karşılamak için İngilizce kaynaklan
kullanmaya çalışbm ve çoğunluğu metinde yer alan alıntılara yönelik referans
notlan verdim.
Bu kitabın akademik bir çalışma olma amaa gütmediğini en başından açık
ça söylememe izin verin. Tam tersine, bu kitap esoterik kaynaklar ve küçük de
taylarla ilgilenmesi pek mümkün olmayan bir okuyucuya, habrlanmaya değer
bir mirasın çerçevesini çizmek için yazıldı. Belirtildiği gibi, kitap büyük dev
rimleri en radikal ve demokratik uçlara doğru götüren halk hareketlerinin bir
betimlemesi ve olayların, bu olaylarında aktif biçimde yer almış bir radikal ta
rafından anlablıyormuşçasına yorumudur.
Yirminci yüzyılda büyük devrimierin yaşam boyu öğrencisi olmuş biri ola
rak bu yaklaşımı bir kendini bilmezlik olarak görmüyorum. Halk devrimcileri,
şartlar ifade özgürlüğü için yeterince uygun olduklarında, ne yapbklarına ve
amaçlannın ne olduğuna ilişkin kendi yorumlarını broşürlerinde, konuşmala
nnda, manifestolarında ve eylemlerinde çok açık bir şekilde sunmakta genel
olarak oldukça etkileyiciydiler. Benim yapbğım şey; onlan, fikirlerini ve ey
lemlerini, sahip olduklan niteliklerin üzerinde özenle durarak ve geleneksel,
genellikle orta sınıftan ve tarafgir tarihçiler tarafından çoğunun kapatıldığı
zindanlanndan onlan kurtarmak oldu.
Kendi fikirlerimin tarafsız olduğu -sanki büyük devrimierin tarbşmasında
"tarafsızlık" mümkünmüş gibi- iddiasında değilim. Samimi olarak tamamen
kabul ediyorum ki, sans-culotteslann [baldın çıplakların] 1793 ayaklanmalann
da Jean Varlet ile ve 1871 Paris Komünü'nün savaş günlerinde Jean Varlin ile
yan yana dururdum.
Bu cilt -iki cildin ilki,1 on albna yüzyıl köylü isyanlanndan Fransız Devri
mi'ne kadarki dönemi anlatmaktadır- 1988-89'da devrim geleneği üzerine
Vermont'ta öğrencilerime verdiğim bir kursun temel kaynağı olarak okundu.
Hazırlamış olduğum kapsamlı metne doğaçlama detaylandırmalar ve tarhş
malar eklendi. Meslektaşım ve yoldaşım Janet Biehl'e metni düzelttiği, genel
okuyucu için daha fazla kitap biçimine getirdiği, geri plandaki malzemeyi
doldurduğu ve bizim aramızdaki tarbşmalara ve kendi araşbrmalarına daya
narak 13. Bölüm'ün çoğunu yazdığı için teşekkür etmek istiyorum. Hem üslup
1

Kitap yazar tarafından sonradan dört cilde çıkanldı (ç.n.).
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ve hem de kitabın içeriği tamamen benim sorumluluğurndadır. Aynca editö
riim Cassell' den Steve Cook' a, beni yüreklendirdiği ve bu kitaba destek verdi
ği için teşekür etmek istiyorum.
Üçüncü Devrim'in İkinci Cildi okuyucuyu on dokuzuncu yüzyıl boyunca
1830, 1848 Fransız ayaklanmalan ve 1871 Paris Komünü'ne, oradan yirminci
yüzyıla; Rusya, Almanya ve İspanya devrimlerine odaklanmaya götürecektir.ı
Avrupa ve Amerika'daki halk devrimlerinin nasıl ele alınması gerektiğine iliş
kin olarak bir hayli hata yapmaya e� olduğumuz bugünlerde, bu devrim
lerin kusurlannın -örneğin. Fransa ve Rusya'da politik hiziplerin ve partilerin
seçkinciliği ile devrimci hareketlerin kadınlan, yerel halkı ve baskı altındaki
her çeşit azınlığı tamamen kuşatamaması gibi- şiddetle farkında olmalıyız.
Kadınlara verilen sınırlı rol veya Afrika kökenli Amerikalılann, Amerikan
Devrimi onların "doğal haklarını" kabul etmişken dahi uğradıklan baskılar gi
bi büyük demokratik devrimierin tartışılmaz kusurlanna ilişkin geniş bir deta
ya girmemiş olmam, benim kadınların. homoseksüellerin ve etnik azınlıkların
hakianna ve çıkarianna ilgisiz olduğum anlamına gelmez. Fakat devrimci çağı
tanıtmak için yapılan herhangi bir betimleme, olayiann ve olguların seçiminde
çok seçici olmak zorundadır. Ama bugün bu devrimlerdeki cinsiyet ve etnisite
konulanna ilişkin habn sayılır düzeyde detaya inen ve benim boşluklanını la
yıkıyla dolduran çok sayıda kitabın var olması nedeniyle şanslıyız.

Murray Bookchin
Burlington, Vermont
14 Haziran 1993

2 Kitabın dört dlde çıkması nedeniyle İkinci Cilt 1871 Paris Komünü'nden İkinci Enter
nasyonal'e dek geçen dönemi kapsamaktadır (ç.n. ).

G i RiŞ
TABAN DAN G ELEN DEVRiM
B u kitabın başlığı, Üçüncü Devrim, olağanüstü bir tarihsel rastlanb olarak göru
lebilecek bir olgudan alındı. Bir "üçüncü devrim" talebi iki büyük devrimde
gerçekten ortaya çıkb: on sekizinci yüzyılın son on yılı içinde Fransız Devri
mi'nde ve 120 yıl sonra, yirminci yüzyılın ilk on yılında Rus Devrimi' nde.
1793 Paris'inin devrimci sans-culottelan, bir halk demokrasisinin -Paris Sek
siyorılan'nın- sözümona radikal Ulusal Konvansiyon'un yerini alması için ses
lerini yükselttiler. Halk demokrasisini bir dizi ayaklanma esnasında Konvansi
yon'un genellikle onlar adına konuşma iddiasında bulunan Jakoben liderleri

nin isteklerine karşı bizzat kendileri oluşturmuşlardı. Bir başka yer ve bir baş
ka zamanda, 1921'de Rusya'da, Petrograd'ın devrimci işçileri ve Kronştad'ın
ünlü "kızıl denizcileri" başkent yakınlanndaki deniz üssünde bpabp aynı sesi
yükselttiler. Onlar da görünürde radikal olan otoriter bir rejimi -bu kez, Bolşe
viklerinkini- alaşağı edip yerine demokratik olarak seçilmiş konseyleri veya
"sovyetleri" koyma arayışındaydılar.
Bu iki dönemin olaylanru yakından incelerken bir şey birdenbire dikkatimi
çekti ve beni hayrete düşürdü. Hem bu bir rastlanb da değildi: birbirlerinden
böylesine büyük bir zaman dilimiyle aynlan ve tarihsel belirleyiciliğe sahip
olan bu iki devrimin sorılanna doğru, hem Paris'te hem de Petrograd'ta, keli
mesi kelimesine tamamen aynı şey talep edilmişti.
Bu talebi ileriye süren iki halk, kültürel ve toplumsal koşullar açısından
birbirinden tamamen farklıydı. Ne Petrograd işçileri ne de Kronştad denizcile
ri, benim bilebildiğim kadanyla, devrim tarihi bilgisine sahipti -hele 1793'deki
olayların detaylarına hiç- ve Paris'li sans-culottelar hakkında çok şey biliyor
olamazlardı. Buna rağmen, iktidan ele geçirmesine yardıma olduklan ve şim-
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di ihanetine uğradıklanru hissettikleri, görünüşte devrimci bir rejime karşı ay
nı çağnyı yönelttiler.
Bu iki büyük devrimde, bir talebin iki kez yükseltilmesine neden olan di
namikler neydi? Bu devrimci insanlan, çeşitli ölçillerde radikal olma iddiasın
daki liderlere, örgütlere ve rejimiere karşı açık, hatta kanlı bir mücadeleye sü
rükleyen neydi?
Her iki durumda, "birinci devrim" kraliyet rejiminin artık telafi edilemez
yetersizlikleri nedeniyle çoktan ömrünü doldurmuş bir monarşiye karşı yö
nelmişti: Fransa'da Burbonlar'a, Rusya'da ise Romanovlar'a. Liberallerin, radİ
kallerin ve hatta yönetici sınıfın saygıdeğer tatminsiz üyelerinin heterojen fakat
kararlı olan koalisyonu, "birinci devrim"de monarşiyi yeni ve ılımlı, fakat ka
rarsız bir temsili hükümet ile değiştirerek yönetirnin dizginlerini eline almıştı.
Buna uygun olarak, her iki durumda da, en isyancı insanlarm desteğini alan
radikal bir yönetirnin ılırnlı olanı devirmek için sürdürdüğü bir "ikinci dev
rim" birinciyi takip etmişti. Fakat iktidan bir kez ele geçirince, radikal yönetim,
devrimci halkın kaybettiği gücü geri kazanmak için bir "üçüncü devrimi" de
talep edeceği bir noktaya doğru itibanru kaybetmeye başladı.
Devrim üzerine yazan birçok yazar ilk iki devrimi çok iyi açıklayan bir
devrim "aşamalan" kuramı geliştirdi. Bunlarm belki de en bilineni, Crane
Brinton'ın The Anatomy of Revolution adlı eseridir. Brinton'ın yaklaşırnma göre
İngiliz, Fransız ve Rus Devrimleri'nin hepsi, aşağıdaki gibi, kabaca çizilmiş
şematik bir modeli takip eden, birbirinden oldukça farklı bir dizi aşamadan
geçti:
Başlangıç olarak, halk monarşiye karşı ı1ımlı bir rejimin kurulmasına yol
açan, az çok birleşmiş bir ayaklanmaya katılır ki, buna ben (ve onlar), geriye
dönük bir yaklaşımla, birinci devrim diyoruz. Devrim, bu ilk başansından
sonra, alt sınıflarm geniş bir kesimini harekete geçiren bir iç savaşın izlediği
veya eşlik ettiği, giderek radikalleşen bir yöne doğru ilerler. Aşırılarm önceki
ılırnlı müttefikleri ile mücadeleye girişmelen ikinci devrime yol açar. Ne var ki,
zamanla, devrimci kamptaki anlaşmazlıklar eski rejimin geri gelerek oluştur
duğu askeri bir rejim tarafından çözüme kavuşturulur. Brinton'un -ve ekleme
liyim ki, Marx'ın-yaklaşırnma göre, bu karşı-devrim asla bütünüyle başarılı
olmaz. Geriye gelmiş eski rejimin kazanılan toplumsal fetihleri yerinden sö
kememesi ve böylece bunlann kalıcı bir tarihsel ilerleme olarak kururnsallaş-
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ması anlamında, devrim, bir bütün olarak ele alındığında, görünürdeki yerıil
gisine ve bunun askeri sonuçlanna karşın galip gelir.
Brinton'un yanı sıra, Şikago Kent Sosyolojisi Okulu'nun "beşeri ekoloji"
düşüncelerinden etkilenen teorisyenler de buna benzeyen, çok idealleştirilmiş
bir model geliştirdiler. Marksist tarihçiler de öyle. Leon Trotskiy yaşamının
sonlarına doğru Stalin yönetimini Stalin öncesinin Sovyetler Birliği üzerinde,
Fransa'daki karşı-devrimci Direktuvar yönetimi ile karşılaşbnlabilecek
ılımlılar Robespierre ve Jakobenler'i devirmişlerdi- bir "Thermidor" kurmakla
suçlamışb.
Aslında, "aşamalar'' teorisi hakikatten tamamen yoksun değildir. İster ba
şanlı ister başarısız olsunlar, büyük devrimlerde şüphesiz aşamalar vardı. İngi

liz, Fransız ve Rus Devrimleri arasındaki, en azından olayların dizilişindeki,
olağanüstü benzerlikler ilginç sorular ortaya çıkarmaktadır. Sunlarm bir kısmı
devrimierin kendi doğalarına yönelik sorulardır.
Politik etkenler ekonomik etkerıler karşısında ne ölçüde ağır bash? Sonuçlar
hangi ölçüde devrimci liderlerin amaçladıklanndan farklıydı -ve eğer büyük
ölçüde farklıysa, niçin? Bazı özgül olaylar onlann seyrini bütünüyle değiştir
meseydi, devrimler hangi özgürlükçü yönelimleri takip edebilirdi? Halk hare
ketleri -özellikle de, bizzat sıradan insanlar- hangi yollarla ve hangi amaçlarla
bu devrimleri etkilediler?
Gerçek şu ki, aşamalar teorisi yalruzca birinci ve ikinci devrimleri betimle
mektedir. Dikkat çekici olan, üçüncü devrim çağnsı yapan isyana halkın Brin
ton. Trotskiy ve başkalan tarafından oluşturulan tarihsel şernarıın dışında bı
rakılmış görünmesidir. Yine de, orılar devrimci çağ boyunca daima var oldular
ve büyük devrimierin tarihsel arılabmlannın çoğu üzerinde gölgeleri belirive
ren devrimci şahsiyetterin ve partilerin her birinden daha fazla içinde yer al
dıktan olayiann gerçek radikallerini oluşturdular.
Ayaklanan insanlara gelince, devrimin erken dönemlerinde kurduktan ve
sonradan onlar adına konuşma iddiasındaki partiler ve hizipler tarafından
güçleri azaltılan veya gasp edilen oldukça demokratik kurumlann kurtanlma
sı ve genişletilmesi arayışında neredeyse tek başlannaydılar. Fransız sans
culottelan semtlerindeki halk meclislerinin veya "seksiyorılann" yetkilerini, gi
derek güçlenen, merkezileşen ve aslında Jakoben kontrolünde olan devlet ay
gıb aleyhine, genişletmeye çalıştılar. Rus işçileri ve denizcileri tabana dayalı
konseyleri veya "sovyetleri", giderek otoriter hale gelen Bolşevikterin kontro
lündeki devlet aygıbnın yerine geçirmek amaayla, demokratikleştirmek ve

Tabandan Gelen Devrim 1 25

yeniden canlandırmak istediler. Üçüncü bir devrim isterken aslında halkın ra
dikal bir demokrasi kurma arzusunu, doğrudan bir ayaklanma noktasına va
ran bir talebini dile getirmişlerdi. Onlann ayaklanmalan, en sonunda, ikinci
devrimin kendinden menkul devrimci örgütleri halk hareketine cephe aldıkla
n zaman basbnldı ve askeri güç kullanılarak ezildi.
Ayaklanan insanlarm bir halk demokrasisi oluşturmaktaki başarısızlıklan
yine de bizim kendi zamanımızın olaylarını derinden etkiledi. Aslında, tüm
karşı iddialara rağmen, Fransız ve Rus Devrimi'nin gölgesinde yaşayan bizler
için, geçmiş çok nadiren bugünün böylesine tamamlayıcı bir parçası oldu. İster
Rus Devrimi örneğindeki gibi doğrudan, ister Fransız Devrimi örneğindeki gi
bi dolaylı olsun, bu devrimler yirminci yüzyılın ve onu hemen izieyecek olan
yüzyılın seyrini tamamen şekillendirdiler. Ve bizler devrimierin bizlere verdiği
dersi öğrenmeksizin gelecekte 'yüzleşmeyi göze alamayız.
Bir üçüncü devrim isteği yalnızca Fransız ve Rus Devrimleri'nde ortaya
çıkmadı: her ne kadar farklı kelimeler ve farklı yöntemlerle de olsa, özünde
Fransız ve Rus Devrimi ayaklanmacılan ile aynı talepleri dile getiren radikal
ha!k eğilimleri geçmişteki devrimci hareketlerde tekrar tekrar ortaya çıktılar.
Bunlar yön, amaç ve liderlikten yoksun basit halk galeyanlan da değildi.
Büyük devrimlerde devrimci "güruhlar" veya kalabalıklar doğa olaylan
gibi patladıklan izlenimini verdiler. Buna rağmen, birçok tarihsel betimleme
nin ve hatıranın bizi tersine inandırmaya çalışahileceği gibi, onlar nadiren şe
kilsiz veya "kaotik" idiler. Kalabalıklarm kopuk kopuk [episodic] patlamalan
veya "kargaşalar'', semtlerde, kasabalarda ve köylerdeki küçük gruplarda bil
lurlaşarak devrimci dönemlerde daha da büyüyen, uzun süreli olan ve dipten
gelen halk hareketleri ile karıştırılmamalıdır. 14 Temmuz 1789'da, Paris'te de
vasa kalabalıklar dalga dalga Bastille'in etrafını kuşatmadan veya 23 ve 24 Şu
bat 1917'de, Petrograd bulvarlannda çann askerleri ile karşı karşıya gelmeden
önce, halk her iki şehrin yoksul mahallelerinde ve işçi sınıfı semtlerinde ya
şamsal politik bağlanru çoktan kunnuştu.
Bu ağ yalnızca şehirlerde değil köy ortamında da varoldu. Tüm içsel statü
farkhlıklanna rağmen, köy yaşamı genellikle üyelerinin kırsalda çok sıkı bağ
larla birbirlerine bağlı olmasını ve yoğun bir kolektif karşılıklı sorumluluk
duygusunu besledi. Özellikle radikal tarihçiler Avrupa köylülüğünün dağınık
ve atomlaşmış, bu nedenle ortak hareket etme yeteneğinden yoksun oluşunu
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abartma eğilimindedir. Onlar da Marx'ın, kendi zamanının Fransız köylüsünü
bendi diye görmesine dayanan, köylülerin genellikle pinti-ruhlu olduğu şek
lindeki horgörüsüne çok yakın bir görüşü tekrarlamaktadırlar. Eğer tüm köylü
toplumlan on dokuzuncu yüzyıl Fransa'sındakine berızeseydi, Japon, Fransız
ve Amerikan sömürgedlerine karşı verilen Vietnam Savaşı bir yana, canını di
şine takarak ve 191 2 Meksika Devrimi'ndeki gibi kendini feda edercesine çar
pışan köylü hareketlerini açıklamak zor olurdu. Eğer onlann kapitalizm öncesi
tanmsal topluıniann güçlü ve kolektivist köy birliklerinden kökenlendiklerini
anlamasaydık, Avrupa'nın büyük jacquerieleri ve Rusya bizler için gizem ola
rak kalırdı.
Büyük ölçüde Ortaçağ köylü isyanlanna sahne olan on albna yüzyıl Re
formasyonu'ndan endüstri işçilerinin ve köylülerin modem ayaklanmaianna
kadar, baskı albndaki insanlar, onlan yöneten baskıa devletlerin yerini alması
için, halka dayanan toplumsal birlik biçimlerini -ve potansiyel olarak, yeni bir
toplumun halka dayanan altyapısını- yarattılar. Bu halk birlikleri genelde aynı
amaa paylaşblar: halkın fiili olarak politik güç kazanması. Bu birlikler devrim
lerin seyri boyunca çoğunlukla kent meclisleri veya temsil yetkileri ile görev
lendirilmiş, geri çağolabilir vekillerin temsilci konseyleri gibi kurumsal yerel
meclisler biçimini aldılar.
Bu ağlar yalnızca polis gözetimine değil, sonradan yapılan tarihsel araşbr
malara da genellikle kapalıdır. Birkaç istisnayla ve o da yalnızca son zaman
larda, tarihçiler, sıradan insanlarm ve özellikle onların arasında adı bilinmeyen
militanlarm kendi örgütlerini oluşturma çabalarını görebilmek için devrimci
parlamenter yapılar gibi biçimsel devrimci kurumların ve politik partiler gibi
örgütlerin ötesine bakmaya çalışblar.
izleyen sayfalarda işte bu yeralb halk hareketlerini, onların komite ağlan ve
meclisleri gibi değişik örgütsel biçimleri ve genellikle az bilinen veya görmez
den gelinen liderlerini araşbrdım. Benim bu girişimdeki başanm, bu gizli faa
liyet alanının belgelerde ve nesnel anılarda nadiren yer alması nedeniyle kaçı
culmaz olarak sınırlı olacakbr.
Yine de, toparlayabildiklerime dayanarak, halkın kendini-örgütleme süre
cinin genellikle belirli bir seyir izlediğini keşfettirn. Fakir semtlerde -ve kırsal
alanda, yoksul köylerde- halk başlangıçta yerel tavemalarda, cafelerde, mey
danlarda ve pazar yerlerinde toplarur. Endüstriyel bölgelerde, fabrikaların
"yaşam alanlarında", sendikalann toplanb salonlannda veya casas del pueblo
larda (kelimesi kelimesine: "halk evleri" veya semt merkezlerinde) toplarur.
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Suralar halkın gazetelere, derslere, konferansiara ve benzerlerine eriştiği yer
lerdir. Bu gevşek toplanmalar, en sonunda, eğitim, tarhşma, hatta müzik ve
yazın gruplan ile belirgin bir semt politikası kültürü oluşturmaya başlar. Bun
lar gibi az fark edilen ve yeterince araşbrılmayan kültürler, ardından, hatip ve
militan olan sıradan insanlarm oluşturduğu bir liderlikten etkilenerek bir yapı
lanma sürecine girer. Böylece örgütlü bir halk hareketi ortaya çıkmaya başlar.
Bu, neredeyse tamamen herhangi bir politik partinin yardımı olmaksızın ger
çekleşir. Bunun çok anlamlı bir açıklaması vardır; ister bir köy, kasaba veya
bölge olsun, ister toplumun karmaşık yapılanma sürecininin gerçekleştiği kent
olsun, geçmişteki tüm büyük devrimler ilk başlarda aslında sivil ve beledi dev
rimlerdir. Bu nedenle, polislere, üst otoritelere, hatta duygudaş gazetecilere ve
tarihçitere toplumsal bir ayaklanma döneminde bir "güruh" olarak gözüken
şey, çoğunlukla kendini çok iyi ifade eden, toplumca anlaşılır ve iyi yönlendiri
Jen bir halk ayaklanmasıdır.
Bu komünal yapılanma süreçleri yalnızca devrimleri beslemekle kalmaz,
aynca büyük halk kitlelerinin neden iyi silahlannuş ordulara karşı yapılan sa
vaşlara tekrar tekrar katıldığını da açıklar. Bu politik halk kültürü ve onun ağ
lan, ardından genellikle güçlü ve daha kararlı ayaklanmalarm geldiği geçici
bozgun dönemlerinde, devrimci insanlan ve onlarm liderlerini ayakta tutarlar.
Şubat 1917'de, Petrograd'ın Vyborg bölgesinden gelen işçi sınıfı daha büyük
kalabalıklar halinde şehir merkezine girdiğinde, sonunda askeri gamizonun
kendisi de ayaklanıp çar monarşisinin devrilmesine yardıma olana dek, poli
sin coplarına ve silahlanna, süvari kılıçlarma, piyade birliklerinin ateşlerine de
falarca karşı koyabildi. O halde, baskı albndaki katman ve sınıflarm hareketleri
yalnızca binalarda, küçük dükkaniarda ve fabrikalarda gerçekleşmeyen, ayru
zamanda köylerin, kasabalarm, şehirlerin ve semtlerin komünal yaşamından
kökenlenen yurttaş hareketleriydi. Bu gerçek, büyük devrimierin tarihçilerin
den hak ettiği ilgiyi görmedi.
Hiçbir politik parti, özellikle de Rus Solu'nun üç ana partisi (Menşevikler,
Bolşevikler ve Sosyal Devrimciler) başlangıçta bu insanlan yönlendirmedi.
Gerçekte, Petrograd'lı işçilerin ayaklanma başlatmasından kısa bir süre önce
Çarın polisi devrimci partilerin şehir komitelerini tutukladı. Bu partiler olduk
ça dogmatik ideolojileri ve bir devrimin izlemesi gerektiğine inandıklan engel
leyici "aşamalara" ilişkin düşünceleri nedeniyle, monarşiyi alaşağı eden ayak-

28 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Köylü isyanlarından Fransız Devrimine

larunanın ilerlemesini pekala sekteye uğratabileceklerinden. belki de bu tutuk
lamayı bir şans olarak görmek gerekir.
Bu ayaklanma ne şekilsizdi ne de fevriydi. Petrograd halkının zaferi, halkın
semtlerde ve fabrikalarda yaratmış olduklan gizli yapıtann varlığı ile kolllŞu
lan ve çalışma arkadaşlan arasında hatip ve katalizörler olarak devrimin kö
rüklenmesinde vazgeçilmez bir yol göstericilik sağlayan ve adı sanı pek bilin
meyen liderlerin -sıruf bilincine sahip isyanaların- varlığının kanıbydı. Bu ne
denle, insanlar geçici yenilgilerin ardından güçlerini bilinçli olarak yeniden bir
leştirdiler ve, büyük ölçüde yerel liderleri sayesinde, tamamen yıkılana dek
resmi kururnlara saldırmaya devam ettiler. 1917' deki Rus işçileri gibi, Paris'li
sans-culottelar da bir süre için basbrıldılar, ama ardından devrimi daha radikal
bir çizgiye götürmeyi başarana dek tekrar yükselişe geçtiler.
Halkın ve liderlerin yerleşik otoriteyle ilk defa karşı karşıya geldikleri dev
rimin bu ilk evresine devrimin popüler evresi denilebilir. Eski rejimin otoritesi
yalnızca bu evreyi kontrol etme değil halk hareketini de basbrma arayışı için
dedir. Başansız olduğunda, liberal veya görünürde radikal olan partiler, halk
hareketinin öncüsü olmaya çalışırlar. Bu partiler, Fransız Devrimi'nde Danton
ve Robespierre'in, Rus Devrimi'nde Lenin ve Trotskiy'nin yapbklan gibi, ha
reketi denetim albna almak için halkın ve liderlerinin atbklan sloganlan kul
lanmakta tereddüt etmezler.
Devrimler son derece eğitici süreçlerdir, devrimci bir halkın birbiriyle çar
pışan tüm fikir ve eğilimleri kafasında eleyip süzgeçten geçirdiği hakikat ka
zanlandır. Halk toplantılan, gösteriler, kulüpler ve topluluklar ile birlikte ger
çek bir broşür, manifesto ve kararlar fırbnasının -kısaca, yazıya dökülmüş söz
lerle ve belagatle sürdürülen bir savaştır; bunlara dayanarak devrimci hareket
içerisindeki hizipleri ve onlann hedeflerini sergilerneye başlayabiliriz- ortaya
çıkması ve eski rejimin devrilmesi neredeyse eşzamanlı olarak gerçekleşir.
Devrimci bir sürece giren kişiler devrim sonrasında, hiçbir suretle, devri
min başlamasından önceki kişiler olarak kalmazlar. Devrimci dönemlerde bir
parçaak başan ile karşılaşan insanlar, birkaç haftalık veya aylık bir süre zar
fında, devrimci olmayan zamanlannda geçen tüm yaşamlarından daha fazla
şey öğrenebilirler. Geleneksel fikirler olağanüstü bir hızla yok olur; oluşması
yüzyıllar süren değerler ve önyargılar neredeyse bir günde silinip giderler.
Çarpıa yenilikteki fikirler hızla benimsenir, sınanır ve gerektiğinde terk edilir.
Nitelikleri yönünden genellikle alenen radikal olan daha yeni fikirler bile yö-
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netici eliti -her ne kadar radikal olduklanru iddia etseler de- korkutan bir çoş
ku ve şevk ile benimsenir ve halkın bilincinde hemen derin bir kök salarlar.
Devrimci insanlar genellikle cesaretleri kınlmış tereddütlü liderlerini halkın
kafasındaki radikal değişikliklere uymaya zorlarken, eskimiş geleneğin kutsa
dığı otoriteler prestijlerinden, meşruluklarından ve yönetici güçlerinden bir
denbire mahrum kalırlar.
Devrimler toplumsal ve psikolojik olarak genellikle öylesine karmaşıkbr ki,
insan davranışlannın değişmez ve insan doğasının önceden belirlenmiş oldu
ğu iddiasındaki sosyobiyologlann da dahil olduklan ideologlara sürekli mey
dan okurlar. Devrimci değişimler "insan doğası"ndaki olağanüstü esnekliği
açığa çıkanrlar. Yine de çok az psikolog, devrimierin çok sık ortaya çıkardığı
kurumsal değişimlerle birlikte onlann toplumsal ve psikolojik karmaşalanru
anlama çabasına girişir. Israrla vurgulanması gereken nokta şudur: bir halkın
bir der>rim esnasındaki Pe sonrasındaki dm.,.anışlarını, daha önceden belirlenmiş stan

dartların aynısıyla yargılamaya derıam etmek tam bir miyopluktur.
Bir devrimin halkta uzun erimli ideolojik ve moral değişiklikler yaratma
kapasitesinin öncelikle baskı albndaki sıradan insanlara kendilerini yönetme
-toplumsal ve bireysel yaşarnlanru birçok açıdan doğrudan, hızlı ve çoşkulu
bir biçimde kontrol etmeye girişme- olanağı sağlamasından kaynaklandığını
belirtmek isterim. Ayaklanan halkın kendini ezen, vaktiyle kutsannuş elitler
den iktidann dizginlerini çekip alması ve toplumu halkçı bir anlayışla radikal
olarak yeniden kurmaya başlaması ölçüsünde, bireyler, daha önce ezilmiş olan
yarabcılıklarının, kendine değer verme ve yardımlaşma duygulanru besleyen
içlerindeki gizilgüçlerin giderek bilincine varmaya başlarlar. Toplumun, kab
geleneklerin önceden onlara öğrettiği gibi, ne değişmez ne de kutsanmış oldu
ğunu öğrenirler. Daha doğrusu onun biçimlendirilebilir ve bazı sınırlar çerçe
vesinde, insan iradesi ve arzusu uyannca değişim geçirebileceğini öğrenirler.
Bir noktaya gelindiğinde, her devrimci halk, gerçekleştirdiği değişikliklerin
ve getirdiği yeniliklerio kalıa hale nasıl getitileceği sorunuyla yüzleşrnek zo
rundadır. Bu, insaniann toplumsal ilişkilerin yönetimine kablımlannın, dev
rimci rejimin kendisinin dahi onlan dışlayamayacağı bir şekilde nasıl kurunısal
laştırılacağı sorunudur. Fransız Devrimi sırasında sans-culottelar ve liderleri
kendi seksiyonlarını güçlendirdiler ve onlan Fransa'nın her yerinde doğrudan
demokrasinin kalıa kurumlanna dönüştürmeye çalışblar. Rus işçi sınıfı ve
köylülüğü de kendi toplumsal örgütleri olan sovyet ve konseyierin egemenliği
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sorunuyla yüzleşrnek zorunda kaldılar. Her iki devrimde de halk hareketleri,
politik partileri, önce halkın toplumsal arzulannı desteklerken, sonrasında ge
nellikle olayların radikal demokratik sonuçlara doğru akışıru engelleyecek kar
şısında yer aldığım gördü.
Şunu sormak uygun olacaktır: Devrimci politik partilerin bu gelişmede oy
nadıklan rol nedir? Partiler normalde yalnızca halk desteğini seferber etmeye
çalışan örgütsel yapılar değildirler. Yapılarını ve liderlik anlayışlannı göz önü
ne alırsak, ulus-devletin alternatifi de değildirler. Tam tersine; partiler, ister
devrimci ister liberal isterse muhafazakar olma iddiasıru taşısınlar, bizatihi
ulus-devletin ürünüdür. Bir partiyi diğerinden ayıran temel fark, onun kurmak
istediği ulus-devletin türüdür.
Ulus-devletlerin Avrupa'da feodal egemenliklerin yerini almaya başlaması
on beşinci ve on altına yüzyıllar kadar erken bir tarihte gerçekleşmiştir. İngil
tere'de, Fransa' da ve daha sonra Rusya' da ortaya çıkan ulus-devletler, özellik
le Fransa ve Rusya örneğinde, kendi spesifik hükümranlık alanlarını ve impa
ratorluklarını yönetmek için devasa bürokrasiler kurmayı başarmış, güçlü,
merkezi hükümdarların ürünleridir. Feodal dünyanın göreli karmaşasının ter
sine daha başanlı olan ulus-devletler, Avrupa'nın başka yerlerindeki yönetici
sınıfların benzerlerini oluşturmaya çalıştıklan güçlü ve kararlı bürokrasiler ya
rattılar.
Politik parti de, daha zorbaca operasyorılanna karşı olduğunda dahi ulus
devlete öykünıneye çalıştı. Başlangıçtaki tarihsel gecikmenin ardından ortaya
çıkan politik partiler, örgütsel ve politik olarak ulus-devlete benzediler; za
manla, ondan neredeyse ayırt edilemez hale geldiler. Partiler, geçmişte de bu
gün de, ulus-devletlere benzemek için bilinçli olarak yapılandırıldılar: sırasıru
bekleyen-ulus-devletler olarak iktidan ele geçirme arayışındadırlar, ister sadık
bir muhalefet olarak banşal araçlarla, ister devrimci bir örgüt olarak silah zo
ruyla. Monarşiler ve cumhuriyetler gibi partiler de bürokratik veya yan
bürokratik düzertleriyle otoritenin tipik olarak merkezden tabana doğru aktığı,
değişik derecelerde merkezileşmiş varlıklar haline geldiler.
Partiler yalnız ulus-devletler gibi örgütlenmezler, ölçek olarak da genellikle
ulusal boyutlardadırlar, iç yapılan emir ve itaat sistemleriyle birbirine sıkı sıkı
ya bağlanmıştır, merkezleri tabanın kontrolünden çok uzaktır. Altyapılannın
esnekliği elbette cumhuriyetçi ulus-devletlerdeki gevşek kumanda sistemle
rinden otoriter devletlerin katı sistemlerine kadar, oldukça değişkendir. Fakat
her halükarda merkezileşmiş olarak kalırlar. Geçmişteki birçok devrimci parti
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tam da karşı olduklannı iddia ettikleri devlet yapılanna benzerler. iktidan al
mayı -veya Leninist literatürde "iktidan zaptetmeyi"- amaçladıklarından, bo
yutlarından veya halk desteğinin derecesinden bağımsız olarak, hem anlayış
lanyla hem de işleyişleriyle, bilerek veya bilmeyerek, bizatihi kendileri küçük
ulus-devletler haline geldiler.
O halde devrimci politik partilerin -liderleri ve üyeleri ne denli idealist
olursa olsunlar- kitlelerin ve onların liderlerinin yarattığı halk örgütlerine,
özellikle "iktidann zaptedilmesinin" gündemde olduğu günlerde, şüpheyle
bakmalan şaşırtıa olmamalıdır. Bu, tarihsel bir soruyu ortaya çıkanr: "Zapte
dilecek" mevcut yapıların yerini ne tür bir "iktidar'' almalıdır? Genellikle halk
devriminin ilk iledeyişiyle basbnlan partiler, bu ilerleyişin hemen ardından,
devletin ve bürokratik mekanizmanın ortadan kaldmiması amaayla değil,
kendilerine ve temsil ettikleri çıkar gruplarına güç kazandırmak amaayla kitle
hareketini kullanmak gibi tamamen farklı niyetlerle ortaya çıkblar.
Bu partiler en sonunda devrimci halkın ve liderlerinin kendi kent ve semt
lerindeki meclislerde veya fabrika konseylerinde oluşturduklan ve bir üçüncü
devrim çağnsı yapan halk kurumlan ile kafa kafaya çarpıştılar. Uberal, radikal
ve devrimci partiler arasında devletin kontrolü için yapılan çekişmelerin albnı
çizen tarihçelerin tümü, devrimci olma iddiasındaki partiler ile ayaklanan halk
tarafından yarablan, yeni, genellikle doğrudan demokratik kurumlar arasın
daki çabşmalan çok kolaylıkla göz ardı ederler.
Tarihçilerin kafasını daha fazla kanşbran şey ise, bir devrimin gelişmesi
sonucu halk giderek radikalleşirken, devrimci partilerin, özellikle partiler arası
çabşmalarda, halkın desteğini kazanmaya ihtiyaç duymalanydı. Bu zorunlu
luk onlan halk hareketinin demokratik amaçlannı geçici olarak kabul etmeye
zorladı. Fakat demokrasi yönündeki bu onay sadece bir jestti ve genellikle
uzun sürmedi. Fransa'da oldukça merkeziyetçi olan Jakobenler ılımlı Ji
roden'lerle girdikleri o zorlu mücadeleye kilitlenip kaldıklannda ve hasımlan
nı başlıca hükümet mevkilerinden düşürmek için halk desteğine ihtiyaç duy
duklarında kitle desteği kazanmaktan başka hiçbir amaa olmadığı görülen
devrimci ve demokratik bir retoriği benimsediler. Benzer şekilde, özünde oto
riter olan Bolşevikler buıjuva-yönelimli Menşevikler, Sosyal Devrimciler ve
onların liberal rakipleri ile çabşmalannda neredeyse anarşistler gibi konuştu
lar.
Fakat iktidara bir kez yerleşince, Jakobenler ve Bolşevikler, aynı şekilde, biri
seksiyonlann, diğeri ise sovyetlerin gücünü hertaraf etmek için ellerinden ge-

32 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Köylü isyanlarından Fransız Devrimine

leni yaparak, Fransa ve Rusya'nın otoriter ulus-devletlere dönüşümünü luz
landırdılar. Partiler ve halk arasında silahlı çabşma çıkb ve devrim süreci, dev
rimin üretebildiği toplumsal ve ekonomik değişikliklere rağmen, halkın ta
mamen yenik düştüğü her yerde sona erdi.
Bu salınelere modern çağın tüm klasik devrimlerinde tanık olacağız; halkın
ve liderlerinin yaratbğı kurumsal biçimleri, partilerin onları yok etmede oyna
dığı rolleri, halk ve partiler arasında gelişen fikirleri ve son olarak da, halk ha
reketinin bir üçüncü devrirnde başanlı olmasını sağlayabilecek maddi ve poli
tik koşullan inceleyeceğiz.
Bu perspektif göz önüne alındığında, modern çağın büyük devrimleri yal
nızca açıkça tanımlanabilir ekonomik sınıfların çabşmasına indirgenemez. Ge
nel olarak konuşursak, devrimler sömürenler ile sömürülenler arasındaki,
zenginler ile fakirler arasındaki, hali vakti yerinde olanlar ile maddi mahrumi
yet çekenler arasındaki çabşmalan daima kapsadılar. Fakat ister bilerek ister
bilmeyerek olsun, bu devrimler aynı zamanda politik hayata ilişkin karşıt viz
yonlar arasındaki çabşmalardı. İşçiler, köylüler ve radikal entelektüeller, genel
likle ulusluğa (rıatiorıhood), yukandan aşağı kontrole, merkezileşmeye ve bü
rokrasiye dayanan devletçi yönetim biçimlerinin tam karşısına adem-i merkezi
kurumlan ve yüz-yüze demokrasiyi koyarak, kendi topluluklan içinde kur
dukları gruplan destekleme eğilimindeydiler. SarJs-clottelar ve Petrograd işçi
sınıfı liderleri bir üçüncü devrim talebinde bulunduklarında, yalnızca ekon�r
mik durumlannın iyileştirilmesi ile ilgili değil, bildirileri ve dile getirdikleri ta
lepler göz önüne alındığında, demokratik bir kamusal alanın oluşturulmasının
temel araa olarak devrimci kurumların genişletilmesiyle de ilgiliydiler. Dev
rim onların gözünde doğrudan eylemin kurumsallaşbnlrnası anlamına geli
yordu: yani, politikanın normal bir biçimi olarak özyönetim girişimi. Devrim
organizasyonu sürekli bir yaşam biçimi olarak halk meclisleri, işyeri komitele
ri, sovyetler ve halk dernekleri yoluyla doğrudan eylemin en gelişmiş biçimini
oluşturdu. Bu, en nihayetinde, fabrikaların geçici olarak işgal edilmesi veya
askeri açıdan işe yaramayan barikatların teatral olarak yükseltilmesi gibi sü
rekli olmayan doğrudan eylem biçimlerinden çok daha önemlidir. Doğrudan
eylem, devrimde, politik eylemin özel bir biçimi anlamına geldi: özyönetimin
kurumsallaşması ve örgütlü bir kablıma demokrasi biçiminin yarablması.
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Bir halk hareketinin başansını genellikle engelleyen şey, terimin en olumlu
anlamında, vangard· [öncü] bir örgüt oluşturmayı başararnarnasıydı: Yani,
devletçi örgütlerin tümüne açıkça meydan okuyan, sorumlu, geri çağnlabilir
ve konfederal bir lider grubundan bahsediyoruz. Fransa ve Rusya'da böyle bir
örgütün ortaya çıkıp Jakoben ve Bolşevik devletlere karşı ciddi bir saldınya
geçmeyi başaramaması geçtiğimiz iki yüzyılın tarihini tamamen biçimlendirdi
ve dolaylı da olsa muhtemelen gelecek kuşaklar için de olaylan biçimlendir
meye devarn edecektir. Halk liderleri karşıianna çıkan, manevra kabiliyetleri
oldukça fazla olan merkez partilerle -radikal ya da değil- genellikle etkin bir
şekilde uğraşamayacak kadar kararsız, örgütsüz ve bilgisizdiler.
Devriınci halkın başansını engelleyen bir diğer faktör ise hareketlerin için
deki insanların hayatlarını kuşatan maddi kısıtlardı. Açık yüreklilikle altı çi
zilmelidir ki, insanlık tarihinin büyük bir bölümünde sıradan insanlar toplum
sal ilişkilerin yönetimine tamamen dahil olabilecek yeterli gelire ve boş zama
na sahip olmarnışlardı. Sıradan insanlar zamanlarının büyük bir kısmını gün
lük geçim meşgalelerine ayırmak zorunda kaldıklan sürece, politik yaşam ge
nellikle küçük bir azınlığın elinde olacaktır. Bu zorlayıa gerçek, polis yaşamı
nın ve geleceğinin düşük bir teknoloji seviyesi, kölelik, ataerkillik ve savaş ta
rafından tamamen belidendiği Atina'da, Aristoteles'den bu yana, açıkça kabul
edilmişti.
Bir devriınci hareket tarafından talep edilen demokrasinin kapsamını, için
de yer alınan dönemin maddi sınırianna göre daraltmanın gerekli olup olma
dığı sorunu ciddi radikal teorisyenleri, anlaşılır şekilde, kuşaklar boyu meşgul
etti. Devrimci partiler on sekizinci ve özellikle on dokuzuncu yüzyılda demok
ratik sonuçlara ulaşmaktan ziyade, insanlarm maddi ihtiyaçlarını karşılamanın
önemi üzerinde durma eğilimindeydi. Jakobenler bir sonraki gün çalışmaya
gidecek insanlara yeterince uyuınaları için izin verme görünümü altında Paris
seksiyonlannın toplantılarını kısıtlamaya çalıştıklan zaman Robespierre dev-

•

Vangard terimi büyük ölçüde Bolşevilderin ve onlann takipçilerinin ona yükledilderi an
günlerde öylesine gözden düştü ki, yirminci yüzyılın ilk yansmda anarşisi
lerin ve özgürlükçülerin de dahil olduğu bütün radikal hareketlerde ne kadar yaygın olarak
kullaruldığı kolaylıkla unutulrnaktadır. Vangard 1930'larda Birleşik Devletler'deki en önemli
anarşist derginin adıydı ve bütün Avrupa'da, özellikle İspanya'da, İkinci Dünya Savaşı'na
kadar anarko-sendikalist dergilerin adı olarak kullaruldı. Vangard kelimesi, sadece, radikalle
rin toplumsal ilgileri az olan işçiler, köylüler ve orta sınıftan kişiler arasmda bulınayı umabi
leeeklerinden daha gelişmiş bir suuf bilincine sahip olan bir örgütü temsil etmekteydi.
lam nedeniyle bu
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rimci Konvansiyon' da bu politikayı şu sözlerle savundu: "Zamanlannı toplan
tılara giderek harcayabilecek olanlar gerçekte kimlerdir? Zanaatkarlar ve çalı
şan namuslu insanlar tüm zamanlannı meclislerde [assemblees] harcayamaz
lar."3 Yanılı kumazca olsa da sorduğu soru hiç de anlamsız değildi. Bugün de
anlamsız değildir.
Buna karşın, devrimci durumlarda halk hareketinin coşkusu ekonomik
kaygılan geride bırakb, en azından bir süre için. Tarihçiler açısından bugün
Robespierre'in değerlendirmesinin doğruluğunu saptamak zordur. Çok önem
li konularm ele alındığı seksiyon toplanblan, özellikle radikal ateşin ve etkinli
ğin artbğı dönemlerde, genellikle büyük kalabalıklan cezbetti. Başka zaman
larda ise, büyük ölçüde dönemin uzun çalışma saatleri nedeniyle genellikle
küçük olma eğilimi gösterdi.
Devrimleri demokratik bir yöne doğru sürüklemiş olan sans-culotte liderle
ri, Fransa'nın geri kalanının onlan desteklediğinden de emin değildi. Aslında,
Paris'li devrimcilerin radikal istekleri kırsal bölgedeki köylü sınıfını ve Fransız
toplumunun daha varlıklı kesimlerini her geçen gün yabanalaşbrdı. Her ne
kadar köylünün toprak açlığını ve askerlerin savaştan yıpranmışlığını dile ge
tirmekte politik hasımlan üzerinde habn sayılır bir üstünlük kazanmış olsalar
da, devrimci Petrograd'taki Bolşevikler'in de Rusya'nın onlarm arkasında ol
duğundan kuşkulanmalan için nedenleri vardı. Ne var ki en nihayetinde an
cak en az çalışmayla maddi açıdan rahat bir yaşam sürdürme umudu, insanla
rm çoğu açısından özgür, demokratik ve rasyonel bir toplumun kalıa temelini
oluşturabilirdi.
Klasik devrimlerdeki hareketler radikal ekonomik konularla sınırlı olarak
ilgilendiklerinden, bu devrimler gerçekte çoğunluk tarafından desteklenen
devrimler değildi. Büyük devrimierin birçoğunun başlahası olan çarpıa deği
şiklikler, başlangıçta onaylama ruhundan çok reddetme ruhundan kaynaklan
dı. Halk hareketi demokrasinin yerleştirilmesi konusunda çok istekli olsa da
toplumun ekonomik olarak nasıl işleyebileceği konusunda tamamen net fikir
lere sahip değildi. Toplumda birbirinden çok farklı olan unsurlarm Fransa'da
keyfi bir monarşinin veya Rusya'da çar despotizminin yıkılınası amaa etrafın
da bir araya gelebilmesi süpriz olarak görülrnemelidir. Fakat toprağın yeniden
dağıhmı, servet ve vurgunculuğa karşı çıkma ve yoksullarm maddi ihtiyaçlan
3 Robespierre'in konuşması için bkz.: Gazette Nationale veya Le Moniteur Universel, no.

262 (19 Eylül 1793) içinde, Reimpression de l'anden 'Moniteur', cilt 17 (Paris: Henri Plon.
1858-63}, p. 683.
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gibi konular ortaya çıkar çıkmaz, devrimci süreç birçok yöne doğru savrolma
ya başladı. Vurgulamaya dahi gerek yok ki, giderek artan radikal istekler, özel
likle mülkiyetle ilgili olanlar, halkın dikkatini çekmeye başladığında toplumun
birçok ayrıcalıklı tabakası devrimci sürecin karşısında yer aldı.
Bu dönüm noktasına gelindiğinde, devrimci ulus-devlet ve onun partileri
halkın komünal yapılarıyla artan bir çahşmaya girdi. Mülksüzlerin mülk sa
hipleri ile fakirierin zenginler ile ve halk demokrasisinin bürokratik kontrol
mekanizması ile kapışhğı buna benzer dönüm noktalan uzun bir tarihsel geç
mişe sahiptir. Bu drama Luther'in zamanındaki Alman köylü isyanında, İngi
liz ve Amerikan devrimlerinde, Büyük Fransız Devrimi'nde, 1 871 Paris Ko
münü'nde, 1917-21 Rus Devrimi'nde ve 1936-39 İspanyol Devrim'inde sahne
ye konuldu. Tüm bu devrimler, sonraki aşamalarında (kısa ömürlü 1 871 Paris
Komünü dışında), Oliver Cromwell, Alexander Hamilton, MaximiHen Robes
pierre ve V .İ. Lenin gibi hem halk hareketinin kendi içinde hem de artan devlet
iktidannın görünürde sözümona devrimci savunucuları arasında yer alan ka
rarsız ve istikrarsız azınlıklar tarafından güçlükle ilerletildi.
Bu gelişmenin tabü ki önemli istisnalan vardır. 1921'de Bolşevikler'in gide
rek artan otoriterliğine karşı ayaklanan Kronştadt denizcileri, Finlandiya Kör
fezi'ndeki deniz üslerinde devrimci bir "komün" kurduklarında, büyük olası
lıkla Rusya'daki insanların çoğunluğu adına konuştular. Fakat ardından, üç yıl
süren kanlı iç savaş, açlık ve artan hayal kınklığı nedeniyle Rus halkı bitkin
düştü ve politik açıdan paralize oldu.
Geçmişteki büyük devrimler hangi anlamda "demokratik burjuva" dev
rimler olarak görülebilir? Karl Marx'ın yaklaşımı radikal ve hatta liberal tarih
çiler arasında bu açıdan o kadar geniş bir onay kazanmışhr ki, devrimleri yön
lendiren başlıca etmenin büyük ölçüde ekonomik çıkarlar ve özellikle burjuva
çıkarlan olduğu şeklindeki görüşüne mesafeli durmak sapkınlık olarak görü
lebilmektedir. Tarihçiler İngiliz, Amerikan ve Fransız Devrimleri'ni, sanki bun
lan gerçekleştirenler kapitalist sınıfmışcasına, genellikle "burjuva demokratik"
devrimler olarak tanımlama eğilimindedir. Önsözümde de belirttiğim üzere,
büyük devrimiere kahlan halkı bugünün perspektifinden geriye bakarak değil,
daha ziyade kendi sözleriyle ele almayı planlıyorum.
Her bir devrimi tek tek ele aldığım zaman, klasik devrimierin hangi nokta
lara kadar burjuva olarak görülebileceğini yakından inceleme fırsahm olacak.
Marx'ın görüşü tarihsel devrimci süreci genellikle çok kaderci kılma eğilimin-
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dedir. Öyle ki, bizleri dört yüzyıldan fazla süren büyük özgürlük hareketleri
nin hiçbirisinin kapitalizmin nihai zaferine bir alternatif oluşturmadığını -bu,
bana göre kabul edilemez bir tarihsel teleolojidir- kabul etmeye zorlar.
1520'lerde ayaklanan Alman köylülerini arkaik köy yaşamlarını korumaya ça
lışmaları nedeniyle "gericiler'' olarak görmeye; Cromwell'in Yeni Model Or
du'sunu oluşturan Roundhead küçük çiftçilerinin, gerçekleştirilmek zorunda
olan endüstriyel icatlar ve üretim biçimleri tarafından toplumsal bir tabaka
oluşturmaya "yazgılı" olduklannı kabul etmeye; Amerikan kolonilerindeki
radikal Minutemen çiftçilerinin İngiliz çiftçi kardeşleri gibi kaçınılmaz biçimde
yok olmak zorunda olduklannı kabul etmeye; Fransa' da birinci cwnhuriyeti
kuran sans-culotteların declasse (sınıf dışı) bir ayaktakımı olduklannı veya, bir
den fazla tarihçinin onlan adlandırdığı gibi, yalnızca "tüketiciler'' olduklarını
kabul etmeye zorlanınz. Bu neredeyse günümüze gelene dek bu şekilde de
vam eder.
Bu devrimiere ilişkin Marksist ve liberal görüşe göre, büyük devrimierin
sınıfsal öncülüğünü yapanlar -muhtemelen kendilerine rağmen- bankerler,
tüccarlar, imalatçılar ve diğer girişimcilerdi; bunlar on sekizinci yüzyılda ola
ğanüstü bir zenginlik biriktirmiş olan yağmacılardı. En başından burjuvazinin
bu devrimierin çoğundan çıkar sağladığı konusunda anlaşalım. Burjuvazi kesin
likle "özgür'' ticaret, "özgür'' işçiler ve "özgür'' bencillik oyununu istedi, ki
mutasyonla bunları kolaylıkla "liberte, egalite, fraternite " [özgürlük, eşitlik, kar
deşlik] çağrısına dönüştürülebilsin. Bugün kapitalizmin küresel olarak egemen
olduğu ne kadar doğruysa, tarihteki başka hiçbir sınıfın on sekizinci yüzyılda
Avrupa ve Amerika'nın ticaret merkezlerini dolduran girişimciler kadar top
lumsal değişimler karşısında ödlek, yüreksiz ve korku dolu olmadığı da o öl
çüde doğrudur (Özellikle de, yoksulların, onların adlandınşıyla "koyu derilile
rin" içinde yer aldıkları değişimler karşısında). Bir sınıf olarak burjuvazi, is
yana olmak bir yana, politik olarak da asla devrimci değildi. Dahası, burjuvazi
yakın zamanlara kadar, soyluların, entelektüellerin ve rahiplerin anlaşılır ne
denlerle horgörillerinin nesnesi oldu. Uzunca bir süre toplumsal aşağılanmış
lık ve siyasal yetersizlik duygusu içinde kıvrandı ve bunu da hak etti.
Eğer burjuvazi değilse, bu devrimleri hangi toplumsal katmanlar ortaya çı
kardı? Kurumsal ve ekonomik geçiş dönemlerinde bulunan toplumlar, tipik
bir biçimde, kararsızdırlar; yalnızca politik ve ekonomik olarak değil, aynı za
manda kültürel, psikolojik ve düşünsel olarak da. Avrupalılar on albno yüz
yıldan başlayarak tüm bu açılardan kronik bir değişim ve ayaklanma durumu
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yaşadılar; özellikle köylüler, bağımsız çiftçiler, zanaatkarlar, ırgatlar ve daha
sonralan fabrika işçileri. 1640'lann İngiliz Devrimi'nden 1930 ortalannın İs
panyol Devrimi'ne kadarki devrimci isyanlarda fazlaca göze çarpan şey, bu is
yanlann, tanrnsal kültürden endüstriyel kültüre kapsamlı bir toplumsal geçiş
döneminde ortaya çıkmış olmasıdır. Küçük köylerden gelen erkek ve kadınlar
kendilerini birdenbire şehirlerde ve sonra da büyük endüstriyel topluluklarda
yaşarken; doğal ritimlerin, geniş ailenin, komünal destek sistemlerinin ve kır
yaşamının köklü geleneklerinin çok uzağında buldular.
Fakat ortaya çıkan kapitalist ekonomi onlann değerlerine şiddetle saldır
maya başladığında bile insanlar kendilerini hala geleneksel bir topluluğun
parçası gibi hissediyorlardı. Köylüler şehirlere göç ettiklerinde beraberlerinde
eski komünal ilişkilerini ve köy yaşamının samirniyete dayanan davranışlannı
getirrnişlerdi. Şehirlerde ikamet etmekte olan zanaatkarlar arasında ise Ortaçağ
loncalannın geleneksel ağlan henüz tamamen ortadan kaybolmamışh. On ye
dinci yüzyıl boyunca ardı ardına patlayan kronik isyanlar ve küçük ölçekli
ayaklanmalar, onlann da zamanla içlerine dahil olacaklan büyük devrimler
den ziyade -her ne kadar şimdi kırsal alanlardan kasabalara, semtlere ve şehir
lere yeni göçmenler tarafından taşınıyor ise de- geç Ortaçağ'ın sınırlı etkiye
sahip köylü jacquerielerini anımsahyordu. Aslında, bir ayaklanma ruhu, radikal
bir politik yaşam kültürü, zamanla devrimci değişime götürecek sürekli bir
doğrudan eylem deneyimi büyük devrimlerden önce bile mevcuttu. Ayaklan
ma çanlan ve alarm zilleri birçok huzursuz gecekondu sakini kuşağı üzerinde,
onlar Fransız Devrimi gibi büyük toplumsal ayaklanmalar yaratmadan önce,
tekrar tekrar çaldı.
Devrimci Çağ'da emekçi halkın çoğunluğu ya köylü kökenliydi ya da köy
toplumu yaşamından yalnızca bir kuşak uzaktaydı. Giderek atomlaşan ve sen
tetikleşen bir dünyada sıkışmak, acımasızca sömürülmek ve temel geçim araç
lanndan mahrum kalmak gün be gün bu insanlan keskin kültürel çelişkilerle
karşı karşıya getirdi. Kültürel olarak altüst edilmişlik ve psikolojik olarak en
düstriyel yaşam biçimleriyle taban tabana uzlaşmazlık hali, ayaklanmalarm ve nihayetinde devrimlerin- çok kolay etkisi altında kalmalanna yol açtı. Kapi
talizm gerçekte onlann yaşamlannın içine tamamen sızmamıştı veya onlann bağım
sızlık duygulannın altını oymamıştı. İşte bir ayağı kırsalda öbür ayağı kentte olan
bu tür bir "proletarya" sınıfı, on yedinci ve on sekizinci yüzyılın kasvetli dük
kanlannda ve sıkışık mahallelerinde onlardan giderek esirgenen toplumsal bir
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köken duygusnnu, tutarlılığı ve anlamı yeniden kazanma arzusuyla, yüzünü
devrime dönmüştü.
Kendilerini merkezinde kır ekonomisinin olduğu bir dünyadan şehir eko
nomisinin ve daha sonra büyüyen endüstriyel bir ekonominin ağır bashğı bir
dünyaya geçiş döneminde bulan işçiler sıradışı niteliklerle doluydular. Matba
aolar, demirciler, tekerlek yapımaları ve bağımsız çiftçiler gibi köklü zanaatla
rın takipçileri genellikle güçlü kişiliklere sahip, ifade gücü yüksek bireylerdi.
Derin bir kendine yeterlilik ve kendine değer verme duygusuyla doluydular.
Geleneksel ailede İncil'in her gün oknnuyor olması zanaatkarlarda ve yeoman4
çiftçilerde kayda değer bir okuryazarlık düzeyi oluşturmuştu. Amerikalı köle
lik karşıh John Brown gibi yeoman bir çiftçinin mektuplan, kapitalizm öncesi
toplumlarda zanaatçı-çiftçilerin veya genel olarak zanaatçıların ne kadar bilgili
ve ne denli etkileyici olabileceklerini ortaya koymaktadır.
1871 Komünü'ne gelinceye kadar bir dizi devtirnde barikatlan yükselten
Paris'liler -<iikkatsizce "Paris proletaryası" olarak adlandırılanlar-, şehirleşmiş
de olsalar, hala bu kişisel niteliklerini koruyan zanaatkarlardı. Bir yüzyılın bü
yük bir bölümünde Fransa başkentini Avrupa devrimlerinin merkezi yapanlar
işte kesinlikle bu türden bir işçi sınıfı ve onnn ürünü olan liderlerdi. Paris'li
zanaatçının bir ayağı geleneksel ve genellikle küçük bir kasaba geçmişinde,
öbür ayağı çok şehirleşmiş bir gelecekteydi; 1917 arifesindeki Rus işçisinin de
aynı şekilde bir ayağı köyde, öbür ayağı endüstriyel gelecekteydi. Petrograd
işçilerinin büyük bir çoğnnluğu kırsal alandan yeni gelmişlerdi, hatta geri dö
nebilecekleri ve gerektiğinde yeniden çiftçi olabilecekleri toprak parçalanru
hala ellerinde tutuyorlardı. Aslında, 1918 ve 1921 yıllan arasındaki Rus İç Sa
vaşı'nın açlık sının koşullarında köylerine kalabalık gruplar halinde geri dön
düler. Endüstriyel rutinlere tamamen tutsak olmamalan ve kriz dönemlerinde
güvenebilecekleri güçlü kırsal destek sistemlerine sahip olmalan onlan mo
dem burjuva toplumnna tamamen görnillecek olan daha sonraki proletarya
kuşaklarında nadiren görillebilecek militaniara dönüştürdü. Kapitalist toplum
ne Paris ne de Petrograd işçileri tarafından "doğal" veya önceden belirlenmiş
bir toplumsal düzen olarak kabul edildi: hatta kapitalizm ve kapitalizm öncesi
kültürler arasındaki keskin tezatlar, derinlere kök salmış sınıfsal ve toplumsal
farklılıklan azdırdı ve ortaya çıkmakta olan endüstriyel topluma karşı patlama
noktasına gelen nefreti devrimci bir seviyeye taşıdı.

4 Küçük toprak sahibi çiftçi (ç.n.).
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Devrim, her ne kadar bu terimi çok kullanmak zorunda kalsam da, "kitle
ler" diye adlandınlan, özelliği olmayan insanlar tarafından yarablmaz. Ateşle
rin yangınlara dönüşmesini sağlayan yakıt, kesinlikle, baskı albndaki katman
lardan gelen ve radikal bir entelijensiya oluşturan militan azınlıkb. Geçmişi
gezgin Yunan filozoflanna kadar giden köklü bir tabaka olarak entelijensiya,
değişik muhalif grup ve çevrelerin örgütleyicileri, toplumsal eleştirmenler,
kuşku tohumculan, yayınalar ve zaman zaman da güçlü teorisyenlerden olu
şuyordu. Onlar devrimleri paha biçilmez teorik kavrayışlarla, bir yön duygu
suyla, eleştirel bir hareketle ve habn sayılır bir yarabalıkla donatblar. "Intelli
gensia" -belirtmek gerekir ki Rusça bir sözcüktür- sözcüğüyle, bugün üniver
sitelere kapak atmış "entelektüeller" olarak bildiğimiz kişileri değil, yazarlann,
sanatçılann, şairlerin ve her türden profesyonelirı ve hatta tiyatro oyunculan
nın oluşturduğu bağımsız bir topluluğu kastediyorum (on sekizinci ve on do
kuzuncu yüzyıllarda Paris gibi şehirlerde sıradışı bir samirniyet ve şeffaflıkta
topluluklar kurmuşlardı). Onlann son yıllarda yüksek maaşlarla modern üni
versite sisteminin içine çekilmeleri, günümüzde devrimci hareketlerin gelişi
mine en büyük darbelerden birini vurmuştur.
Devrim aynca somut bir hedefe, davranışlan bir anlamda halk eylemini
tahrik eden toplumsal bir düşmana ihtiyaç duyar. Gerçekte çoğu devrim, y�
netici sırufın ortaya çıkmakta olan halk hareketini basbrmaya çalışması karşı
sında, savunma eylemleri olarak başlar. Paris'liler 14 Temmuz 1789'da Bastil
le'e saldırdılar, çünkü kralın başkenti ele geçirmek ve toplumsal huzursuzluğu
basbrmak için askerlerini Paris yakınlannda topladığıru düşünüyorlardı. Bol
şevikler 1917 Ekim Devrimi'nde ilk önce Petrograd'taki liberal Kerenskiy reji
mini yerlerinden ettiler. Çünkü onlann geçici hükümete karşı zaten detaylı bir
ayaklaruna planı hazırladıklan Rus başkentinde yaşayan herkes için aşikar
iken, hükümet onlann yayıniamu budalaca yasaklamışb.
Halk devrimleri ile birçok yönetici elitin kitlelerin gözü önünde iktidardan
düşürilldüğüne ve değiştirilcliğine hiç şüphe yok, fakat bunlar çok özel bir şe
kilde gerçekleşmekteydi. Halk genellikle bir dizi yerel ayaklanmayı arkasında
bırakıp devrime doğru yöneldiğinde, yönetici sıruflar rejimlerinin derin bir
kriz içinde olduğunu saklayamaz hale gelmişti. Mevcut rejime güvenlerini
kaybedenler yalnızca halk kitleleri değildi, onlara egemen olanlar da sinirsel
zayıflıklar göstermekteydi. Başlangıç aşamasında devrimci güçler birbirlerine
kenetlenirken, yönetici elitler giderek bölünrnekteydi. Hem aşağıdakiler hem
de yukandakilerin tümü için varolan düzenin parçalandığı açık hale geldi ve
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yalnızca eski toplumun en kab öğeleri bu aşi..kar değişim ihtiyaana karşı çıkb
lar. Aslında, birçok aristokrasİ üyesi Fransa' da Fransız Devrimi'nin entelektüel
ve moral atmosferini yaratan büyük Aydınlanmacılan korurken, yirminci
yüzyılın başında Rusya'da soylular ve tüccarlar, bireysel olarak, devrimci ör
gütlere genellikle büyük miktarlarda para verdiler.
Elitlerin değişime direnme derecesi genellikle devrimin nereye kadar gidebi
leceğini, halk hareketinin ne kadar radikal olabileceğini ve ne kadar sürebile
ceğini belirlemekteydi. Statüko yanlısı bazı yönetici tabakalar küçük reformla
ra dahi yoğun, genellikle düşüncesiz bir direnç gösterdiklerinden, birçok bü
yük devrim, yalnızca ayaklanmalan veya Fransız Devrimi'nde adiandınidığı
gibi journeeleri değil, aynı zamanda bunlan takip eden iç savaşlan da kapsa
ması anlamında, yıllarca devam etti. Jakoben yönetirnin 1794'te düşürülmesiy
le Fransız Devrimi'nin gerçekten sona erip ermediği şüphesiz bir soru işareti
dir. 1871 yılına kadar sürekli tekrarlanan ayaklanmalar ile aynı toplumsal güç
lerin birçoğu varolmaya ve birbiriyle sürekli olarak çabşmaya devam etti. Öyle
ki, bu yüzden yaklaşık bir yüzyıl süren tek bir Fransız Devrimi'nden bahsede
biliriz. İngiliz Devrimi en az dört yıl sürdü ve eğer Cromwell Naipliği döne
mini dahil edersek yirmi yıl daha devam etti. Amerikan Devrimi, eğer devrim
dönemi 1760'ların başlanndaki aynlmayla başlablıp 1789'da eyaletlerin Ana
yasa'yı kabul etmesiyle bitirilirse, yaklaşık otuz yıl sürdü. Rus Devrimi, yanda
kesilen 1905 Devrimi'nden değil de 1917'den başlahlsa bile, 1921'de Kronştadt
komününün ezilmesiyle birlikte basbrılana kadar dört yıl sürdü. Tüm bu dev
rimler -eğer daha baştan ezilmedilerse- sallanblı belirsizlik dönemleri, kitlele
rin kısmi zaferleri ve sonunda halk hareketlerinin şu veya bu ölçüde yenilgisi
şeklinde, olayların kendi iç manbğı içerisinde yavaşça ilerlemesiyle geliştiler.
Bu gelişmelerin her biri birçok açıdan farklılık gösterse de genel çerçeveleri ge
nellikle şaşırba bir benzerliğe sahiptir.
Benim önüme koyduğurn en önemli görevlerden biri, bu devrimler süre
since halk hareketlerinin tekil olarak yaratbğı olağanüstü özgürlük biçimlerini
araşbruken dahi, büyük devrimierin bazılannın genel çerçevelerindeki bu
benzerliği, tabü eğer mümkünse, ortaya çıkarmakbr. Daha önce de belirttiğim
gibi, Fransız Devrimi 1794'te Jakobenler'in düşüşünden sonra diğer devrimie
rin kendi toplumsal değişim düşüncelerini temellendirdikleri bir "model" ha
line geldi. Rus Devrimi'ndeki olayların sırası, daha kısa bir sürede gerçekleşse
dahi, Fransız Devrimi'ndekine çok benzemektedir. Lenin gibi Marksistlerden
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Peter Kropotkin gibi anarşistlere kadar Rus Devrimi'ndeki bütün devrimci
grup liderlerinin Fransız Devrim tarihini çok iyi bilmeleri tek başına bu ben
zerlikleri açıklamaz. Her iki ülkede köylü nüfusunun çoğunluğu oluşturması
gibi ekonomik aynılıklar, çok radikalleşmiş şehir insanları ve kararlı, merkezi
öncü partilerin ortaya çıkışı da bu benzerlikleri açıklamaz.
Her iki devrim de sadece benzer ekonomik koşullar tarafından değil, aynı
zamanda zorlayıa bir politik amaç, tam adını koyarsak, halkın özgürlük arzu
su tarafından da yöntendirildiği için böyle söylemekteyim. Bu devrimler yal
nızca ekonomik değil, olağanüstü bir moral boyuta da sahipti. Fransız ve Rus
köylüleri, her iki devrimde de belirleyici bir rol oynayan toprağa susamışlık
gibi çok gerçek ekonomik çıkarlar tarafından motive edildikleri kadar, yeni,
adil ve özgür bir yaşam biçimine kavuşmak için tutkulu, neredeyse binyıla, bir
arzuyla yanıp tutuşuyordu. 1640'larda İngiltere ve 1930'larda İspanya'daki
klasik devrimlerio mucizesi ve trajedisi, devrimci liderlerin ve onların ulus
devlet tipi örgütlerinin sistematik olarak tahrip ettikleri halk egemenliğine du
yulan derin bir arzu tarafından körüklenmeleriydi.
Bu kitapta İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ortaya çıkan "Üçüncü Dün
ya" devrimlerini dışarıda bıraktım. Yer sınırlaması tek başına beni Avrupa (ve
Kuzey Amerika) devrimleriyle zaten zorunlu olarak kısıtlıyor olsa da, "Üçün
cü Dünya" devrimleri ayrıca Avrupa devrimlerinden önemli açılardan fark
lıydı. Hala da farklıdır. Bunun nedenlerinden biri, Avrupa devrimlerinin hatta
Amerikan Devrimi'nin zaten kurulmuş olan ulus-devletlerde, genellikle mut
lakiyetçi monarşilerde ortaya çıkmasıdır. "Üçüncü Dünya"' devrimleri ise,
uzun sömürge yönetimi dönemlerinden sonra ulusal bir kimlik duygusu ka
zanmak için ulus-devlet oluşturma çabalarıdır. Dahası, Avrupa Devrimleri
kırsaldan gelen vazgeçilmez dalgalanmalara karşın, esas olarak Londra, Bos
ton, Paris, Petrograd ve Barselona gibi şehirlerde gerçekleşti. "Üçüncü Dünya"
devrimleri ise, bunun tersine, esas olarak kırlarda verilen mücadelelerle hayata
geçti (her ne kadar Çin 1920'lerde buna ilginç bir istisna oluştursa da).
Avrupa devrimleri baskı altındaki bütün insanlığın sözcüsü oldu ve dün
yanın başka yerlerindeki devrimler onların amaçlarının kapsamına ulaşamadı.
bu devrimler yalnızca cumhuriyetçilik ve demokrasi gibi esaslı politik konuları
ortaya koymakla kalmadılar, üç yüzyıldan daha fazla bir süre Avrupa uygarlı
ğının gelişmesi üzerinde çok güçlü bir uluslararası ve ideolojik etkiye sahip ol
dular. Genel dünya tarihi için önemli ideolojik, kültürel ve ekonomik dönüm
noktaları oldukları şüphe götürmez. Duyurulan, bildirgeleri ve manifestoları
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evrensel insan haklannı ve özgürlüğünü desteklerken, genellikle ulusal milla
hazalan aşarak tüm insanlığa sesleniyordu.
"Üçüncü Dünya" devriınleri, bunun tersine, anlaşılır biçimde içe yönelikti
ve dünyadaki ideolojik etkileri çok sınırlı kaldı. Demokrasiye doğru ileri bir
hareket ve yerel haklar için ulus-devlet aleyhine halktan gelen talepler bu
ayaklanmalann açık ve ayına nitelikleri değildi. Bunlar büyük ölçüde, kendi
kimliğini tarumlama ve ulusal bağımsızlık elde etme çabasındaki sömürge
halklarının emperyalizme karşı ulusal mücadelesidir. Maoist doktrinler
1960'larda popüler olmasına rağmen, Çin Komünist Devrimi Leninizmin bir
türüydü ve Mao'nun ölümünden sonra Çin'de dahi desteğini yitirmeye başla
dı. Ayaklanmalarm Latin Amerika üzerindeki etkisine rağmen, ne Castro'nun
Küba'daki ne de Sandinistler'in Nikaragua'daki devrimi dünyada büyük ideo
lojik değişiklikler yarattı. Peru'daki Aydınlık Yol gibi hareketler tarafından sö
nükleştirilmeleri ve giderek Avro-Amerikan güçlerinin hamiliğine girmeleri,
onlann toplumsal gelişmeler üzerindeki etkilerinin 196(Ylarda Bab'daki radİ
kallerin yapmayı umduklanndan genellikle daha sınırlı olduğunu gözler önü
ne serer.
Muhtemel bir "Avrupa-merkezcilik" suçlaması beni şahsen rahatsız etmez.
Devrimci çağın gerçek merkezinin Rusya'nın içinde yer aldığı Avrupa kıtası ve
Birleşik Devletler (ki oradaki devrim çok fazla Avrupa geleneğine bağlıdır) ol
duğu doğrudur. "Üçüncü Dünya" devriınleri, bazı evrensel değerlere sahip
olmalan ve tüm insanlar için yeni bir radikal toplumsal sistem yerleştirme ara
yışında veya iddiasında olmalan ölçüsünde, kendilerine bu kitapta tarhşılan
büyük Avrupa devrimlerini örnek aldılar. Onlann milliyetçi ve anti
emperyalist bakışlan, yer aldıklan olaylar bağlamında anlaşılır olabilir; ama bu
devrimler gizemselleştirilmemeli ve onlann emperyalizmden bağımsızlığa
ilişkin haklı görillebilecek iddialan, Avrupa' da vuku bulan büyük devrimiere
işaret eden seslenişlerle, insanlığa seslenen o evrensel çağrılada karşılaşhrılabi
lir görülmemelidir.
Üzerinde durulması gereken bir nokta var: Klasik devriınierin her biri, bir
diğerini, neredeyse ütopik olan bir enternasyonalist bakışın ve daha geniş bir
özgürlük tanımının daha önceki milliyetçi veya "vatansever'' iddialann yerini
aldığı, radikal olarak daha sofistike bir tarihsel seviyeye yükselerek, takip etti.
Hatta genellikle açık bir özgürlükçü çehreye bürünen 1936-39 İspanyol Devri
mi sınıflar kadar içsel hiyerarşilere de meydan okudu. "Üçüncü Dünya" dev
rimleri ise, bunun tersine, hem endüstrileşmeye yönelmiş ulus-devletlerin ku-
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rulmasına indirgendi hem de ideolojileri, genellikle daha eski Avrupa devrim
lerinin yansımalan olarak, uzun süre can çekişmeye devam etti. Hindistan' da,
Çin' de, Güneydoğu Asya'da, Afrika' da ve Orta Amerika' da yeni ulus
devletlerin kurulmasına yardıma olan devrimler, Fransız ve Rus Devrimlerini
belirleyen enternasyonalist karakterin çok azına sahipti. Birçok radikal tarihçi
nin onu yalnızca bir ''bağımsızlık savaşına" indirgeme çabasına rağmen, Arne
rikan Devrimi bile kendini, yüzünü baskı altındaki bir dünyaya dönmüş üto
pik bir fener olarak gördü.
Bu kitapta modem tarihi tamamen biçimlendiren büyük devrimiere karşı
zayıflamakta olan ilgiyi canlandırmayı ve tabandan gelen hareketlerin duruş
noktalarından klasik Bab devrimlerinin dinamiklerini öğrenmek isteyen oku

yucuyu cesaretlendirmeyi umuyorum. Devrimci insanların ve liderlerinin top
lumu yönetmek için geliştirdikleri kurumsal biçimleri ve onların insanlan ve
ezilen bazı katmanlan yönlendirme iddiasındaki devrimci partilerle olan etki
leşimlerini anlabyorum. Bu etkileşimin çıkardığı problemleri, alınacak dersleri,
büyük devrimierin kendi doğası ile izledikleri yörünge etrafında toplanan de
ğişik teorileri keşfetmek arzusundayım. Bu kapsamda teori öykilierne ile, ge
nelleştirmelerse somut olaylarla iç içe geçecek.
Büyük devrimler çağını, yalnızca onların sınır ve olanaklanru kabul görür
bir tarzda yorumlayarak canlandırmak istemiyorum. Bunun yanı sıra, devrim
lerin sadece kendi en yüksek seviyelerinde sahip olduklan değil, devrimci çağ
boyunca -göreli sessizlik dönemlerinde dahi- varolan

esprit revolutionnaire

[devrimci ruhu] da aktarmak istiyorum. Yalnızca kullanımlan bugün çok re
vaçta olan "radikal" veya "ilerici" kelimelerinin değil, devrimci olmanın ne an

lama

geldiğini sorgulayacağım. Büyük Fransız Devrimi'nin 1989'daki ikiyü

züncü yıldönümünde, dünyanın ruhunu etkileyen büyük bir devrim olmaktan
çok yalnızca vatansever bir çaba olarak kutlanmasıru görmek, bu görevi bugün
özellikle gerekli kılıyor. Yapabildiğim en iyi şekilde, aydınlanmış bütün insan
ların kalplerinde büyük devrimierin yaratmış olduğu umutlan ve iki yüzyılın
büyük bir kısnu üzerinde etkili olan ideolojileri karartan şovenist bulutlan da
ğıtmak istiyorum.
Bugünün yazınında, korkunç bir karşı-Aydınlanmaalık, toplumsal adan
nuşlık yerine benmerkezciliği, doğaalık yerine rnistisizmi, rasyonalizm yerine
sezgiciliği, uygarlık yerine atavizmi, militan ve eylemci bir anlayış yerine pasif
aha bir anlayışı, eleştirel bir laiklik yerine teslimiyetçi bir dindarlığı kutsayan
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Bab kültürü araolığıyla genişlemektedir. Kapitalizm küresel ölçekte genişler
ken. medya orkestrası eşliğındeki bir barbarlık modem insan ruhunu, özgür
lüğün modem ideallerini doğuran devrimci çağın ruhunda ve bakışında yüz
yıllardır ortadan kalkmış olan anlamsız bir Ortaçağ karlkatürüne doğru geri
letmektedir. Bunun devrimci çağın ve onu besleyen Aydınlanma'nın sonunu
gösteren belirgin bir işaret olup olmadığını bilmiyorum. Benim bildiğim, kendi
adıma, yaşama anlam veren devrimci bir ruhun yok olduğu tarihsel bir döne
min parçası olmak istemediğimdir. Bu kitap bu ruhu canlandınnayı ve eğer
mümkünse, onu günümüz için geçerli kılmayı amaçlamaktadır.

l .KISIM
KÖYLÜ İSYANLARI

1.

BÖLÜ M

G EÇ ORTAÇA� iSYAN LARI
En meşhur ifadesini Marx ve Engels'in Komünist Manifesto'srmda bulan tarihin
"sınıf savaşımının tarihi" olarak özetlenebileceği görüşü, tarihçiler ve toplum
teorisyenleri arasında son yarım yüzyıldır giderek sortınlu hale geldi. Birbiriy
le uzlaşmaz sınıf çıkarlan bu kitapta tartışılan toplumsal çabşmalarda muaz
L.am bir rol oynadıysa da, farklı hiyerarşik tabakalar bu çarpışmalarm çoğunda
ekonomik olduğu kadar kültürel, dinsel ve politik bir nitelik de taşıyan gele
neksel hak ve görev iddialannda bultındular. Aslında, ekonomik anlamda bir
birleriyle savaşanlar genellikle yalnızca sınıflar değildi, aynı zamanda kültürel
açıdan ayncalıklı olan ve olmayan değişik statü gruplanydı. Marksist olduğu
kadar liberal tarihçilerio de bütün toplumsal çabşmalan sınıf çabşmalanna in
dirgeme eğilimi, maddi refah ve mülkiyet sahipliğinden ziyade statü etrafında
şekillenmiş hiyerarşiler ile ilgili çabşmalann üzerine kalın bir örtü çekerek on
larm anlaşılmalanru zorlaşbm. Tarihsel olarak, aslında, hiyerarşilerin ortaya
çıkışı sınıfiann ortaya çıkışından çok daha öncedir ve ayncalıklı cinsiyetlerin,
etnik gruplann, milliyetlerin ve bürokrasilerin süregiden baskılan, ekonomik
sınıflar ortadan kalksa dahi toplumda var olmaya pekala devam edebilir.
Bu, büyük toplumsal çabşmalann tarihte açık bir sınıf yönelimi boyuttma
sahip olduğu gerçeğini görmezden gelmek değildir. Büyük sınıf mücadeleleri
ne ilişkin hikayeler eski Mısır hiyeroglif kayıtlannda, Mezopotamya çivi yazısı
kayıtlannda, Asya ve hatta Avrupalılar kıtayı istila etmeden önce Kızılderili
Amerikası'nın grafik yazı türlindeki kayıtlarda kendini gösterir. Bazı eski Mı
sır kayıtlannda üst sınıftan katipler, etrafianndaki ayaklanmalan sadece ve sa
dece fakirierin zenginleri yağmalama seferleri olarak resmettiler. Bu ayaklan
malarda sıradan insanlar tahılı yeniden paylaşmak için arnbariann albru üstü
ne getirdiler ve zengin malikaneleri yağmaladılar. Şüphesiz, eski Ytınan ve
Roma anlabmlannda betimlendiği gibi, sivil çabşmalar açık bir sınıf çabşması
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unsuruna sahipti; M.Ö. albna yüzyıldaki Solon "devrirnindeki" gibi ve Gracc
hi kardeşlerin cumhuriyetçi Roma'da yalnızca Senato' daki oligarşik güçlerden
kurtulmak için değil, aynı zamanda Latin yeoman çiftçinin omuzlanna ağır bi
çimde binen borç yükünü kaldırmak için de yaptıklan girişimlerde olduğu gi
bi.
Fakat sınıf çatışmasının rolü bu patlamalarda dikkatlice sınıriandınimak ve
iyice ayrıntılandınlmak zorundadır. Kadim çatışmaların çoğu aslında kaybedi
len hakiann yeniden kazanılmasını amaçlayan ve doğrusu artık varolmayan
bir çağa, özellikle de kabile çağına veya Marksist literatürde "ilkel komünizm"
olarak adlandırılan çağa ait olan kitlesel patlamalardı. Mezopotamya ve Mı
sır' da, halk isyanlan gerçekte kabilesel eşitlikçiliğin geri gelmesini talep eder
görünmektedir -yalnızca yönetici sınıfiann ekonomik sömürüsüne kızgınlığın
çok ötesine geçmiş olan bir taleptir bu. Ve cumhuriyetçi Roma' da Gracchi kar
deşler büyük ölçüde toprağın eşit paylaşılmasını aristokratik olmayan tabaka
lar adına talep ettikleri için halkın desteğini kazarısalar da, kent-devletlerini
Hellenik türden bir demokrasiye de dönüştürmeye çalıştılar.
Muhtemelen eski Yunan'daki demokratik poleis (kentler) haricinde, ki bun
lar antik yazarlar tarafından dahi (yalnızca modem tarihçiler tarafından değil)
"güruhun egemenliği" diye küçümsenmişlerdi, bu patlamalar insanlığa de
mokratik bir idare şekli yaratmakta başansız oldular. Öte yandan, antik dö
nemin Atina'Wan dahi, kurdukları demokrasiyi, ''barbarlar" olarak adlandırı
lanlarm kalplerini fethedebilecek evrensel bir ideal olarak görmediler. Aristote
les gibi düşünürlerin görüşüne göre, bir ethnos veya "ırk" olarak yalnızca Yu
rıanlılar bir poliste yaşamaya (bırakın bir demokraside yaşamayı) uygundurlar,
Hellenik-olmayan halklar değil. Çok az Atinalı demokrat, bu açıdan onunla
farklı düşünmüştür. Gracchi kardeşler, Senato üzerinde pleb meclisini egemen
kılma girişimlerinde yalnızca cumhuriyetçi Roma'nın kaderi için kaygılıydılar,
yoksa toplumun geneli için değil. Onlann esasında yerel olan çatışmasının
Roma'nın civarı ve onun İtalyan yarımadasındaki uydu topluluklannın öte
sinde bir etkisi yoktu. Özgürlüğün daha evrensel talepleri -bu bir bütün olarak
tüm insanlık için özgürlüktür- toplumsal geçişin ve halkın bilincindeki deği
şikliklerin yüzyıllarca süren seyri içinde daha sonra gelecekti.
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Feodal Toplum
Geç Ortaçağ ve erken modem dönemler de -bu zaman zarflannda ortaya çı
kan çalışmalarla birlikte- ekonomik açıdan olduğu kadar ekonomik olmayan
açıdan da anlaşılmalıdır ve amaçlan genellikle mekan ve zamanla sırurlıdır.
Doğudan ve kuzeyden gelen büyük göçebe akınlan topluluklarm çoğunu si

lahlı kaleler ve etrafı kuşatılmış savunma bölgeleri haline getirerek kıta üze
rindeki yaşamı şiddetle sarsmış ve sonrasında sınıf yapıtanna olduğu kadar
hiyerarşik yapılara da dayalı olan yaşam tarzlan temelde değişmeden kalacak

statik piramit biçimler halinde yüzyıllar boyunca donmuştur. Toplumsal ya
şam kendine oldukça yeterli malikaneler etrafında organize edilmiş, bu mali
kanelerde ekonomik olduğu kadar birçok toplumsal ayrıcalığa da doğuştan
sahip olan yerel lordlar, yalnızca maddi destek değil, kişisel bağlılık yemirıi ve
askeri hizmet borçlu olduklan daha yüksek lordlarm vassallan olarak, toprağı
ellerinde tutmuşlardır.

İlk başlarda maddi yükümlülükler, ne köle ne de tam anlamıyla özgür
olan, fakat ödevler kadar haklarm da söz konusu olduğu derinlikli bir sistem
de köylerde toprağa bağlı aile gruplan olan seriler ile birlikte doğdu. Mahsu
lün büyükçe bir kısmıru yerel lordlara ayırmaianna ilave olarak, oruardan ça
lışma hizmetlerinin yaru sıra çok sayıda kişisel hizmet gerçekleştirmeleri, belli
günlerde malikaneye hediyeler vermeleri ve gerektiğinde, silah kuşanmalan
beklenirdi. Karşılığında lordlarmdan; istilaalara, hırsız çetelerine ve askeri ça
pulculara (her yerde çokça bulunan "gezgin şövalyelere" veya paralı askerlere)
karşı korunma talep edebilirlerdi. Ayrıca güçsüz ve yaşlı olduklan zamanlarda
mütevazı ölçüde bir bakım bekleyebilirlerdi.
Köklü gelenek Avrupa'da keskin bir hiyerarşik düzene ve karşılıklı haklar
ve ödevlere dayalı,

esas

itibariyle korporatif ve yerel bir toplum yaratmışh.

Kendi çevresine sıkışmış serf, yerel lordun koruması allında bulunduğu ve
onun bir parçaok ilgisine mazhar olduğu için kendini güvende hissediyor,
lord ise serf üzerinde gıda ile malikane üzerinde olduğu kadar topluluğa da
(değişik hizmetlerin verilmesi konusunda) kendi hak iddialannda bulunuyor
du.
Her topluluk kendi içinde bir dünyaydı. Topluluk serflerin ve köylülerin,
üzerinde hayvan otlattıldan, ateş ve bannak için odun topladıklan ve yemek
Iere çeşrıi katmak ve ilaç olarak kullanmak için şifalı bitkiler bulduklan kendi
ortak toprağına sahipti. Yük hayvanlan, sabanlar ve birçok çiftlik gerecine kişi-
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sel olarak sahip olunrnuyor, bunlar ortaklaşa kullanılıyordu ve toprağın ekilip
biçilmesi, yalnızca işbirliğini değil, kollektif öz-disiplini de besleyen, genellikle
toplumsal olan bir etkinlikti. Kaba kumaş, basit metal el ürünleri, inşaat mal
zemeleri ve tanmsal gereçler gibi zaruri şeyler normalde tamamen malikane
nin yurtluk arazisinde, onun köylerinde ve kasabalannda yapılıyordu. Bu içine
kapalı dünya paraya çok az ihtiyaç duyuyordu. Takas, Avrupa'nın birçok böl
gesinde kuraldı. Serf, köylü, zanaatkar ve yerel tüccar dikkatlice örülmüş bir
ağda, feodal toplumun tabanına çok fazla yerleşmiş bir dünyada birbirlerini
sarmalamışlardı. Ve antik dönemde olduğu gibi, toplumsal çalışmalar Orta
çağ'ın içine iyice girene dek izole olmuş yerlerin ötesine nadiren sıçradılar.
Buna karşın, on dördüncü yüzyıldan itibaren, kent yaşamının gelişmesi,
ormanlarm açılması ve büyük göç akımlannın sona ermesi ile ticaret Avru
pa'da iyice canlandı. İtalyan şehirlerinden baharatlar, iyi kumaş, sanatsal ince
liklerle işlenmiş silahlar, zırh ve benzeri şeylerle yüklü gelen, yalnızca silahlı
koruyucular tarafından değil kalabalık halinde bir arada bulunrnalanyla da
hırsızlardan korunan kervanlar kıtanın toprak yollan boyunca ilerliyorlardı.
Taşıdıklan mallar nüfusun ezici çoğunluğunun -feodal toplumun tabanında
yer alan sıradan halkın- tüketimine yönelik değildi. Lordlar, bu kervanlardan
kendi paylaona düşeni alıyor, lüks mallar için genellikle tedavüldeki sınırlı
madeni paralada ödeme yapıyorlardı (bu paralar, lorda ait topraklardan geçen
taeiriere bindirilen geçiş ücretinden elde edilen paralardı). Bazı soylular, çağın
"hırsız baronlan", kervanlann kendilerine el albndan yapbklan baskınlar yo
luyla daha fazla zenginlik elde ettiler. Bu baskınlar, şüphesiz, risksiz değildi:
hırsızlar uzun-mesafeli ticarete yapbklan müdahaleler nedeniyle misillernelere
davetiye çıkardılar, misillerneler yalnızca bu ticaretten çıkar sağlayan ve onun
gelişmesine yardıma olmak isteyen civardaki lordlardan değil, fakat özellikle
yeni yeni baş gösteren ulusal monarklardan da (bunlann soylu sınıf üzerindeki
yasal yetkesinin artması, onlara vergi biçiminde bir gelir sağladı) geliyordu.
Yine de, uzak-mesafeli ticaret feodal toplumun tabanındaki yaşamı önemli
ölçüde değiştirmedi. Eğer yerel lordlann, köylülerin ve hatta serllerin paralan
varsa, genellikle kendi malikanelerinde üretemedikleri veya iyi üretemedikleri
rnallan, loncalarda örgütlenen ve ihtiyaçlannın çoğunu yapbklan ürünlerle
karşılayan yerel kasabalardaki zanaatçılardan sabn alıyorlardı. Loncalar, öte
yandan, usta zanatkarlardan, onlann çıraklanndan ve giindelikçi ustalardan
oluşan üyelerinin zanaatkarlığını, üretimini ve eğitimini dikkatlice denetliyor
du. Zamanla, loncalar kendilerini varlıklı ve fakir oluşlanna göre ayırdılar, iş-
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veren ustalar ile giderek lonca üyeliğinden çıkanlan ve sıradan işçilere dönü
şen gündelikçi ustalar arasında keskin bir aynm koydular. Fakat genel olarak,
aşın zenginlik erken Ortaçağ'da nispeten nadirdi: maddi ihtiyaçlar nispeten
azdı ve ticaret oldukça basitti. Kent ve kır arasında, en azından bir süre boyıın
ca, aşın derecede romantikleştirilmemesi gereken, temelde uyumlu bir ilişki
varoldu; bunun tek nedeni açgözlü toprak lordlarına karşı kentlerin kendi
özerkliklerini genellikle silahların gücü ile savunmak zorunda bırakılınalan ol
sa dahi.

Eşitlikçi Bi r Miras
Büyüyen kıta ticaretine ek bir diğer olgu da Ortaçağ'ın manzarasına işaret
eden dar görüşlülüğü yavaşça erozyona uğratb: Katolik Kilisesi. Hıristiyanlı
ğın yükselişi Avrupa için emsalsiz bir ideolojik devrim olmuştu. Yüzyıllar bo
yunca papalık ve hiyerarşisi Avrupa'nın en önemli birleştirici ve evrenselleşti
nci aracı olarak işlev gördü. Roma İmparatorluğu'nun yok olmasından sonra
Vatikan, Avrupa'nın, güneyden gelen kaderci İslami dünyanın ve doğudan
gelen Asyalı barbar göçmenlerin kolaylıkla ezip geçebilecekleri yan-kabilesel
bir insan topluluklan yığıruna doğru gerilemesini önleyen yaşamsal bir mer
kez haline geldi.
İdeolojik ve kurumsal bir tutarlılık kaynağı olan Kilise'nin yokluğunda,
Avrupa kıtasının kendine özgü tarihi ve onun ileri görüşlü dinamizm potansi
yeli Asya dünyasında hüküm süren toplumsal durgunluğun ötesinde sunabi
lecekleri pek az şeyi olan istilacılar tarafından pekala boğulabilirdi. Militan Hı
ristiyanlık, bireyin kendi değeri üzerine vurgusu ve insanın özgür iradesine
inancı ile tarihsel olarak Avrupa'nın dünyadan habersiz bir yer olmasını engel
lernede ve eski Bab geleneğinin klasik mirasının canlı tutulmasını sağlamada
büyük bir rol oynadı.
Fakat Kilise aynı zamanda bir anlaşmazlık kaynağıydı, Hıristiyan doktrini
nin kendisi gibi. Orduların sivil toplumda çabşan toplumsal güçleri genellikle
yansıtmalan gibi, geç Ortaçağlarda feodal toplum gücünü kaybetmeye başla
dığında, Kilise ortaya çıkan çabşmalan büyüterek yansıtmaya başladı. Tam da
serf ve köylüler baronlar ile, baronlar prens ve krallar ile çabşma noktalarına
geldiklerinde, sefalet içindeki mahalle papazlan aşın beslenmiş piskoposlar ile,
keşişler varlıklı rahipler sınıfı ile, ulusal kiliselerse kıtaya yayılmış değişik pis
koposluk bölgelerinden akıblan zenginliklerle hazinesini dolduran papalık ile
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çabşma noktasına geldiler. On üçüncü yüzyılda, Vatikan'a yalnızca İngilte
re'nin ödediği miktar yılda bin gümüş pound idi, Britanya monarşisinin top
ladığı verginin beş katını aşan bir miktardı bu.
ironik biçimde, yüksek ruhban sınıfının büyük toprak sahibi aristokrasİ ile
tam olarak bütünleşmesine karşın, geç Ortaçağıara gelinceye dek Hıristiyanlı
ğın eşitlikçi idealleri toplumsal bir kasırgayı öfkeli bir harekete dönüştürdü.
Tüm insanların, en azından semavi dünyaya girdiklerinde, Tann'run gözünde
eşit olduklan düşüncesi, Hıristiyan vizyonunun çok radikal ve heretik bir d�
nüş yapmaya başladığı yeryüzündeki dünyada ayncalıklı tabakalar için büyük
ideolojik problemler ortaya çıkardı. İngiliz Lollard'lan gibi gezgin vaizler, köy
lülerin İncil'deki kaidelerden hoşnutsuzluğunu haklı çıkaran ateşli bir toplum
sal eşitlik mesajı verdiler. Bu eşitlikçi kaidelerin belki de en doğurgan kaynağı,
İncili bir yana bırakırsak, Joachim di Fiore'nin yazılanydı. Bu keşişin Teslis'e
ilişkin tarihsel yorumu, Kutsal Ruhu fakirierin maddi ve öldürücü yüklerin
den nihayet özgürleşebildikleri bir ütopya olarak tasavvur ediyordu. Bazılan
oldukça ılımlı iken bazılan kesinlikle devrimci olan Joachim'ci düşünceler orta
ve geç Ortaçağlar boyunca Avrupa'nın her bölgesine yayılmışb ve daha ateşli
yorumlan köylüler, serfler ve şehir plebleri arasında artan hoşnutsuzluğa id�
lojik bir destek kazandırmışb. On dördüncü yüzyıla gelinceye kadar, hareket
ler veya gizli toplanbların geniş bir alana yayılan ağlan, servetin radikal olarak
yeniden paylaşımını açıkça talep etmeye başladılar, bu talep genellikle Hıristi
yanlığın eşitlikçiliği adına servete doğrudan el konulmasını veya İncil'de Re
sullerin İşleri'nde betimlendiği gibi komünal bir yaşamı içeriyordu. Bu gizli
meclisierin çoğu, temel Hıristiyan kaidesini çiğnemeleri, zenginliğe ve lüks ya
şama gösterdikleri heves ve bir bütün olarak baskıa hiyerarşik yapılan nede
niyle yüksek ruhban sınıfına doğrudan meydan okudular.
Heretik Hıristiyan muhaliflerin yaygın bir radikal topluluğu olan Özgür
Ruh Kardeşleri, yalnızca kendilerini özgür bir yaşama, genellikle gruplan
içindeki şehvete batmış bir yaşam tarzına kapıp koyvermediler, aynı zamanda
kendilerini Kilise'nin, devletin ve hatta geleneksel Hıristiyan ahlak kaideleri
nin menzili dışında gördüler. Böyle yapmakla, özgürlük kadar bir komünizm
ideali de geliştirdiler. Bu, kendi özel bilgilerine veya gnosis'e -kendi kişisel is
tekleri veya arzulan doğrultusunda onlara hiçbir kısıtlama olmadan hareket
etme hakkı ile donablmış olduklannı hissettiren bir gnosis'e- dayalı ayrıcalıklı
bir statü iddiasında bulunan eski dünyanın ve erken Ortaçağ'ın radikal hare
ketlerinin ötesine geçen çarpıa bir gelişmeydi. Kardeşler, birçok diğer heretik
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akımiann takipçiteri gibi, kendi topluluklannı "seçilmiş" olarak görseler de,
onlann dışlayıalıklan, eşitlikçi bakışa inanışlannı benimsemeye eğilimli za
natkarlann, köylülerin ve hatta serflerin onlann fikirlerinden etkilenmesini en
gellememiştir.
On dördüncü yüzyıl, bu nedenle, Kilise'nin ayncalıklanna karşı genellikle
doğrudan saldırılar halinde patlak veren, basbnlması zor halk ayaklanmalan
na tanık oldu. Kara Ölüm diye bilinen veba salgını varolan işgücünü azaltarak,
daha iyi maddi kazanç amaanda olan kronik köylü isyanlanna neden oldu.
Bunlar bütün bölgelere yayılan, en sonunda tarihin önceki herhangi bir döne
minde neredeyse hiç görülmemiş bir boyuta ulaşan büyük iç savaşlarda, İngil
tere, Bohemya, Almanya ve Fransa'da, yerel lordlara ve piskoposlara karşı bir
leşmeye başladı.
Aynı şekilde ele alındığında, bir esin kaynağı olarak Vatikan'ın gücü önem
li ölçüde kaybolmaya başladı. Papalık içindeki bölünmeler Kilise'nin prestijini
kendi cemaatinin gözünde büyük ölçüde düşüren iki, hatta üç rakip papa or
taya çıkanrken, piskoposlann ve dinsel tarikatierin yozlaşması yerleşik ruhhan
sınıfına Avrupa' daki tüm sıruflann, özellikle nüfusun baskı albndaki tabakala
rının açık bir küçümsemeyle bakmalarına neden oldu.
On ikinci yüzyıl kadar erken bir tarihte, güney Fransa ve kuzey İtalya'nın
zanaatkarlan arasında etkisi yayılan bir mezhep olan Watdenses (gerçek din
dar Lyon'lu tüccar Peter Waldo'dan sonra böyle adlandırıldılar) Kilise'nin İn
cil'den kopmasına militanca karşı durdu. Waldenses'in ajitasyonu, en sonun
da, papalıkla doğrudan bir çatışmanın içine giren özgürlükçü bir halk hareketi
haline geldi. Eşzamanlı olarak, aydın görüşleri ve pratikleri ile Kilise doktrini
nin temel kaidelerine meydan okuyan Albigenses'li hareket güney Fransa' da
büyük bir yıkımla sona eren, uzun ve kanlı bir kutsal savaşla basbrıldı Güney'in tarihinde, onun gelişimini yüzyıllar boyunca kesintiye uğratan bir
kesitti bu. Bir fırtına öncesinde kararan bulutlar gibi, bu hareketler, daima ye
nilmelerine karşın, Avrupa'nın her tarafında ve Britanya Adalan'nda patlayan
büyük kanlı çatışmalarm habercisi oldu.
Katolik Kilisesi'nin Reformasyon'un bilimsel müjdecileri olan akademik
eleştirmenlerini de gözardı edemeyiz, onlar kendilerine yalnızca kendi militan
yardımalarının değil, papalıkla yavaş yavaş çatışmaya girmekte olan dünyevi
güçlerin de geniş desteğini kazandıran mesajlar verdiler. Pierre Abelard'ın
rasyonalizmi ve onun düşünsel özgürlük çağrısı nispeten kontrollü olsa da,
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arkasında Kilise'nin ileri görüştü biçimde asimile etmeye çalışbğı, ithamlarla
dolu bir eleştirinin rahatsızlık verici yoğunluğunu bırakmışb; böylelikle hayat
ta kalmayı başardı, kapısında kendisini çok seven yardımcılan olduğu halde
döşeğinde öldü. Benzer şekilde, John Wyclif transubstantasyon5 gibi Katolik
doktrininin temel inançlanna Oxford Üniversitesi'ndeki köşesinden meydan
okudu ve dünyevi güçlere teslim olan Kilise'yi reddetti. O da yatağında ölme
sine rağmen, öğretileri ve Kutsal Kitabın otoritesine yapbğı vurgu, İngiltere'de
ortaya çıkan Lollard radikallerinin görüşlerini ve onlann soylulardan ve onla
rm otoritesinden bağımsız bir ulus-devlete yönelik düşlerini besledi.
Brescia'lı Amold, o da ruhban sınıfının ayncalıklarına meydan okumuştu,
daha az mutlu bir akıbeti paylaşb. On ikinci yüzyıl gibi erken bir tarihte bir
havari Hıristiyanlığını ve dünyevi otoriteden bağımsız basit bir yaşamı savu
nan Amold, Abelard'ın yanında çalışrnışb, görüşlerini papalık ile doğrudan
bir fiziksel hesaplaşma noktasına doğru genişletti ve Roma' da papalık yöneti
mine karşı olan pleb ayaktanınalarma şahserı kabldı. Abelard ve Wyclif'in du
rumlarının aksine, Arnold'un eylemciliği 1155'te bir heretik olarak kazığa bağ
lanıp yakıldığında hayabna mal oldu. Wyclif'in mesajını Bohemya'ya getiren
Jan Hus da kilisenin yerleşik kaidelerine meydan okumaktan çok Bohemya
milliyetçiliğine olan sadakab nedeniyle 1415'te yakıldı ve Wyclifin Lollard
müritleri, ki John Ball onlardan biridir, otoriteler tarafından genellikle acıma
sızca katledildi. Abelard, Wyclif ve hatta Hus akadernisyendiler; öğretilerini
yeniden yorumlayan radikaller onlan şahsen şok edebilirdi. Fakat Hus'u kah
raman bir martir olarak gören John Ball ve sonrasında Bohemya Taboritleri,
yalnızca kilisenin yerleşmiş otoritesine değil, feodalizme de -şüphesiz, bazı
durumlarda, tüm toplumsal hiyerarşi sistemine ve özel mülkiyete- meydan
okuyan isyancılardı. Ve yaşadıklan dönemlerde Reformasyon'un bulandırmış
olduğu üçüncü devrim adına kendi tarzlanyla konuştular, bunu yalnızca res
mi Katoliklik ile değil dönemin kendi çıkan peşindeki dünyevi güçleri tarafın

dan korunan bazı daha suskun öncelleri ile olan ilişkilerine son vererek yapb
lar.

5 Aşai Rabbani ayini sırasında papazın snndu� ekmek ve şarabın İsa'nın bedenine ve
kanına dönüştüğü inano (ç.n.).

Geç Ortaçağ isyan/art I SS

ingiliz Köylü Ayaklanmas1
Geç Ortaçağ'ı imleyen bu huzursuzluğun ürettiği belki ilk büyük patlama, Wat
Tyler ve John Ball liderliğindeki 1381 İngiliz Köylü Ayaklanması'dır; bu ayak
lanma yalnızca zamanın haksızlıklarına değil, tam anlamıyla ayncalığa ve feo
dal toplurnun hiyerarşik merkezine de meydan okumuştur.
On dördüncü yüzyıl, İngiltere'de feodal ilişkilerin ve soylu imtiyazlannın
sona erişini, kiralamada hizmet pazarlığı hakkı, ormaniann kullarumı ve yap
lıklan işlere daha yüksek gelir hakkı talep eden özgür bir küçük çiftçi tabaka
sırun (yeornan sırufırun) ortaya çıkışına taruk oldu. İngiliz kırsalında dolaşan
radikal Lollard vaizleri, özellikle Ball, açıkça bu tabakaya seslendi, ayncalığa
verip veriştirdi ve eşitlikçi, hatta komünist görüşleri alenen dile getirdi. "Her
şeyi birlikte ele almadan İngiltere'de işler iyi gidernez", diye bağınyordu Bali;
"ne vassallann ne de lordlarm olacağı zaman, lordlar bizlerden daha çok efen
di olmadıklan zaman. Biz hepimiz aynı ana babanın, Adem ve Havva'nın, so
yundan gelmedik mi?"6 Dah� anlaşılır şekilde, radikal rahipler şu tekerlerneyi
yaygınlaşlırdılar: "Adem toprağı kazdığında ve Havva yün eğirdiğinde, efen
di kimdi?" Bu sözler İndi'in toplumsal eşitsizliğe karşı çıklığına ve yeni bir
toplumsal düzenin yakın bir gelecekte kurulacağına inanmak isteyen kitleler
arasında yankı yarath. Bekleneceği gibi, vebanın neden olduğu ucuz işgücü ih
tiyac ile zorlanan İngiliz soyluluğu, kibirli feodal lordlarm her zamanki mi
yopluğu ile bu huzursuzluğu, serfliği -bu kurum İngiltere'de zaten büyük
oranda terk edilmişti- yeniden restore etmeye çalışarak, açık bir başkaldınya
çevirdiler.
Sonunda, Mayıs 1381' de, Londra'nın kuzeyindeki köyler ayaklandı. Balta
lar ve ok-yaylarla silahianan ve çok geçmeden Kent'teki militan köylüleri saf
Ianna katan Doğu Anglia'lı köylüler ve yeomanlar Wat Tyler'i (isminden anla
şılacağı üzere bir çalı ustasını) liderleri olarak seçtiler ve Canterbury'i ele geçi
rerek Ball'i katedral şehrindeki hapisliğinden kurtardılar. Essex ve Kent'li is
yancılar, yol boyunca malikaneleri yağmalayarak ve hapishaneleri boşaltarak,
büyük bir kalabalık halinde Londra'da birleştiler. Ne yazık ki, organize bir or
du oluşturmadılar; böylece kendinden emin, kibirli Londra onlara karşı bir sa
vunmaya girişrnedi. Gerçekte, ayaklanmacılara sempati duymakta zanaatkar

6 Akt, Barbara Tuchman, A

A. Knopf; 1978), s. 374.

Distant Mirrur: The Calamitous 14th Century (New York: Alfred
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halkı özgür bırakan şehrin önemli soylulan başka yerlerdeki çabşmalarla meş

guldüler. 12 Haziran'da, yaklaşık yirmibin köylü şehir duvarlan dışında top
landı ve feodal lordlara karşı naifçe kendi koruyucuları olarak gördükleri kral
la -on dört yaşındaki n. Richard ile- görüşme talebinde bulundular. Anlaşılan
o ki, onlara görünmekle ayaklanmaoların sessizce dağılmalarını sağlayan Ric
hard, at sırtında köylülerin arasına geldi ve onların tüm taleplerini ciddiyetsiz
ce (komiklik olsun diye) kabul etti. Gelecekteki köylü isyanlannda defalarca
tekrarlanacağı gibi, ayaklanmaoların çoğu tatmin olup uzaklaşırken, bir kısnu
da krala olan bağlılıklanru minnettarlıkla dile getirmek için orada kaldı.
Bu esnada, köylü liderlerinin belki de en karariısı olan Wat Tyler, 14 Hazi
ran'da Londra Kulesi'ni ele geçirdi ve takipçilerinden kenti ele geçirmelerini
isteyerek Savoy'u, o nefret edilen Lancester Dükü'nün ikametgahını yı.kb. Ty
ler'in farkına varmış göründüğü gibi, kralın vaatleri değersizdi. Kralın soylula
n bir kez daha müzakerelerin devamı önerisinde bulundular, fakat Tyler tüm
paye ve statülerin kaldınlması, kral hariç herkes için toplumsal eşitliğin sağ
lanması talebinde diretti. Genç kralın bu talepleri tatlılıkla kabul etmesine
rağmen, yardımaları Tyler'i bir muharebede katlettiler. Tyler'in başını bir mız
rağın ucunda, Ball'in cesediniyse darağacında sallanırken gören köylüler ve
yeomanlar, soylular ve onların destekçiteri tarafından öldürülmernek için hızla
kaçarak evlerinin yolunu tuttular -bu, göreceğimiz gibi, sahtekarlık ve sonun
da duygusuzca adam öldürme yoluyla soyluların inançlı köylü isyanalan
mağlup edebildikleri sürece tekrar tekrar gerçekleşen bir senaryodur.

Taborit Ayaklanmas1
Dini mistiklerin öğretileri Kilise reformunun çok ötesine geçti ve hatta Kili
se'nin ilk zamanlarında, kökleri, basbnlnuş Hıristiyanlık-öncesi radikal hare
ketlere uzanan vizyonlar geliştirerek, bazen Hıristiyanlığın kendi sınırları dışı
na çı.kb. Katoliklik, şer olanı alaşağı edip erdemli olanı ölümsüzlük ile müka
fatlandıracak uzak bir Kıyamet Günü'nü genellikle merkezine alarak İsa'nın
dünyaya geri dönüş hayalini uzak bir vizyona dönüştürmüştü. Kilise sınırla
nnda, mistik vizyonerler doğaüstü işaretler ve alarnet kahinieri ile rekabet etti
ler ve her ikisi de sevginin evrensel kardeşliğinde sonuçlanacak mucizevi deği
şiklikler için çağnda bulundular. Bu hayalciler, aralarındaki büyük ayrılıklar
dan bağışık değildiler. Bazılan, binyıla imgelerinin içine pasifist, genellikle
mezhepçi ve yerelci öğeler sokarak, eylemci olmaktan ziyade bir kurtana bek-
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leyen vizyonlar geliştirdiler. Diğerleri, bunun tersine, binyılalığı şer olanlar
dan kanlı bir annma olarak gördüler -ve en keskin ifadesini Taborit hareke
tinde bulan tam da bu savaşa hazırlanmış olan damardı.
1420'de Bohemya'daki Taborit komünü aslında Jan Hus'un takipçiterinin
Alman ve papalık egemenliğine karşı yaklaşık yirmi yıldır sürdürdükleri yan
ulusal ve dini bir savaşın parçası olarak oluştu. Sert ve aşın binyıla Anabap
tistler olan Taboritler -Tabor'un onların kenti olmasından dolayı böyle adları
dırıldılar (kentin kendisi, inanışa göre, İsa'nın bir ışık seline dönüştüğü dağ
olmasından sonra böyle adlandınlmışb)- bakış açılarında açıkça komünisttiler.
Topluluklan özel mülkiyeti tamamen kaldırdı. Köylülerden ziyade küçük za
naatkarların ve mülksüz şehir pleblerinin bir hareketiydi, mülkiyete karşı k<r
münist tutumlan ve otoriteye karşı aslında özgürlükçü olan bakıştan, kendi
duygulannın ve arzulannın istediğini özgürce yapmalannın haklan olduğunu
iddia eden Özgür Ruh Kardeşleri gibi, kendilerinin "seçilmiş" olduğuna yöne
lik dini inançlanyla iç içe geçmişti. İkinci Geliş'in tüm karıunların ve sınıf ve
kasta ait tüm toplumsal farklılıkların ortadan kaldınlrnasına yol açacağım ve
bütün inananlara ölümsüzlük ve maddi bolluk bahşedeceğini ileri sürüyorlar
dı.
İmparator, soylular, ruhbarı sınıfı ve ılımlı muhaliflerin onlara karşı topla
dıklan askeri güçler karşısında halkın desteğini daha fazla sağlamak amaayla
köylü sınıfının yardımına başvurdular; İsa'nın yakında bir haydut kılığında
kendi aralarında olacağım ve varoları kötü dünyanın yıkımını yöneteceğini
ilan ettiler. Bu çağnlar çok az bir karşılık buldu. İyi ya da kötü, Taboritlerin
"savaşa komünistlerinin" fazla izole kalmalan nihai yenilgilerini kesinleştirdi.
"Eğer tek bir ülkede sosyalizm biçimsizleşmeye ve sakatlanmaya mahkfunsa,
tek bir kentte komünizm hiçbir zamarı mümkün olmaz", diyen Kenneth
Rexroth, hareketi anlatırken keskin bir gözlernde bulunuyor.
Er veya geç gamizon toplumu zayıflayacakb, fakat dışandaki dünya değil.

O da

ima orada bekliyor, banş zamanlannda belki de en güçlü haliyle. Tabor, halk
komünizminin tüketimi ile örgütlü ve planlı komünizmin üretimini asla denge
leyemedi, kent komünleri ile köylü komünler arasındaki mal değişimini de.7

Zaman içinde, İmparator Sigismund ile yapılan bir dizi savaşta Taboritler
yenildiler. Hareketin bakışına sızan mistik ve dinsel çoşku ne bir İkinci Geliş
7 Kenneth Rexroth, Communalism: From Its Origins to the Twentieth Century (New York:
Seabury Press,

1974), s. 91.
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ne de yeni bir dini-toplumsal düzen getirdi. Sonunda, Sigismund'un rasyonel
hesaplamalan ve daha önemlisi, iyi-örgütlenmiş ordularm elindeki soğuk çeli
ğin gücü, ortak mistik şevkierine karşın yetersiz silahlanmış, yetersiz kumanda
edilen ve ılımlılar ile radikaller arasında kesin sınırlada bölünmüş olan binyıl
alara galip geldi.
Her zamanki gibi, yönetici sınıflar halk isyanlannın hastınlması sırasında
aamasızdılar. Dönem göz önüne alındığında, çağın krallan, prensleri ve soylu
lan, yaşarnalanna izin verdiklerinin kolunu hacağını keserek ve liderlerine
aamasızca işkence ederek ayaklanmaalan tam anlamıyla katlettiler. Sonraki
köylü savaşlan da, beklendiği gibi, kanlı kıyımlada sona erdi. Genellikle bu
kıyımlar öncesindeki ateşkeslerde, aamasız ani saldırılar ve ayaklanmaalan
kılıçtan geçirmeden önce soylular güçlerini bir araya topladılar.
Binyıla hareketin pasifist kanadındakiler, kaydedilmelidir ki, yönetici sınıf
Iann elinde daha iyi davranış görmediler. Şüphesiz, pasiflikleri onlan yalnızca
soylularm ve Katoliklerin şiddetli saldmianna maruz bırakmadı, "komünleri
ni" genellikle kişisel tımarlıklara dönüştüren, otoriter bir anlayışla onlan katı
laştıran seçilmiş "yaşlılara", zevk ve sefa içindeki güçlü ve demogojik liderle
rine karşı da onlan psikolojik olarak kınlganlaştırdı. Gelenek, gerçekte, fiziksel
baskının yaptığından daha fazla zayıflatıa bir rol oynadı ve "yaşhlar'' kendi
cemaatlerine muhafazakar ruhban sınıfı kadar titiz davrandıklarını ispatladı
lar.

Frans1z Jacqueriesi ve Etienne Mareel
Çağın en dikkate değer olayı Etienne Mareel'in 13SO'lerdeki ayaklanmasıydı,
bu monarşinin büyüyen gücüne karşı diğer Fransız kentlerini etrafına topla
yan Paris merkezli bir isyandı. Marcel, tüccarlarm başkanı olarak, başkentin
belediye başkanına eşdeğerdi ve tüm yasal haklan ile pekala "lhird Estate"1
(soyluluk ve dini statülerden yoksun sıradan insanlar) haline gelecek olan şe
yin halk lideri olarak görülebilir. Şüphesiz, temel amaa monarşi aleyhine Etats
generaux'nun otoritesini güçlendirmekti. Daha ivedi olarak, Fransız Etats
generaux'nun beş yüzyıl sonra büyük bir bölümünü gerçekleştirdiği gibi, kralın
orta sınıflar üzerine koymuş olduğu vergi yükünü azaltmaya çalıştı ve olayla
rm mantığı, çoğu modem Fransız devrimeisi gibi, Marcel'i en sonunda Fran-

ı

Üçüncü Zümre (ç.n.).
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sa'da oligarşik güç yapısının tamamına meydan okumaya zorladı. Perez Zago
rin'in gözlemlediği gibi, monarşiye karşı "bir kentler birliği oluşturmak istedi"
ve "lle-de-France ve etrafındaki bölgede ayru anda patlak vermiş olan büyük
köylü ayaklanması

Jacquerie

ile bazı zayıf bağlar kurdu" .2 Birçok aşamadan

sonra, Mareel'in Paris'teki ayaklanması, Guillaume Cale diye birisi tarafından
ustaca idare edilmekte olan iyi örgütlenmiş bir köylü savaşı ile hemen hemen
paralel biçimde hareket etti. Ayaklanma başanlı olsaydı, sonuçlan bir çağ son
rasının Fransız Devrimi'nin sonuçlannı önceden gerçekleştirecekti.
1358'e kadar, Picard kökenli bir köylü olan Cale, dağılmış bir kırsal ayak
lanmayı Fransız feodal toplumun temel yapısını tehdit eden tutarlı ve becerikli
bir güce dönüştürmüştü. Soylularm veya kibirli kasaba sakinlerinin küçüm
semeyle adlandırdık.lan gibi hiç de taşralı bön bir hödük veya "Jacques" olma
yan Cale, yetenekli bir politik stratejist olduğu kadar, çok zeki ve deneyimli bir
askeri liderdi de. Yalnızca gevşek ve dağılmış bir köylü ayaklanmasını iyi ör
gütlenmiş bir köylü savaşına dönüştürmekle kalmadı, ayru zamanda, az rast
lanır bir politik içgörüyle, onu kasabalardaki pleb ve orta sınıf öğeler ile birleş
tirmeye çalışb. Hep birlikte, soyluluğa ve onlann şehirli patrisyen· destekçile
rine karşı etkin bir ortak cephe oluşturulabileceklerini umuyordu. Bu sıradışı
strateji belli bir süre sürpriz bir başanya ulaşb. Radikal kentliler, Cale'in ku
mandasındaki iyi örgütlenmiş, yaklaşan köylü taburlarına kapılannı açarak,
Senlls ve Beauvais gibi kentleri ele geçirdiler; şüphesiz, Amiens gibi büyük bir
kent dahi, soyluianna

gıyaplannda

ölüm cezası vererek, Cale'in kuvvetleri al

bnda toplandı.
Marcel, Paris'li destekçileri (başkentin renkleri olan kırmızı ve mavi giyin
mişlerdi) ile Cale'in köylü ordulannı birleştirdiğinde, ayaklanma kritik bir dö
nüm noktasına geldi. Hatta daha kışkırbo biçimde, Paris'li başkan "Jacques",
müttefiklerine krala muhaliflerinin yurtluklarını, özellikle de kralın meclis
üyelerinin kent yakınındaki mülklerini açıkça teklif etti. Köylüler soylu sırufta
ve şehir patrisyenlerinde panik yaratacak şekilde, yurtluklan yağmalamada
zaman kaybetmediler. Kentlerin ayaklanması şimdi oldukça ılımlı olan orta sı
nıf karakterini kaybetmiş ve Marcel'i yalnızca monarşiye ve onun soylu des-

2 Peter Zagorin, Rebels and Rulers: 1500-1600;

c.

1, Society, States, and Early Modern Revolu

tian: Agrarian and Urban Rebellions (Cambridge: Cambridge University Press,

· Egemen sınıflardan olan (ç.n.).

1982), s. 232.
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tekçilerine karşı değil, varlıklı Paris'li kent sakinlerine karşı da mücadeleye so
kan. gittikçe radikal bir ayaklanma tavn takırunışb.

İsyarun başarısı büyük ölçüde Cale ve onun köylü ordulannın Meaux şeh
rindeki monarşiyi mağlup etmesine bağlıydı. Köylünün kenti başanyla ele ge
çirme şansı az bulunur bir elverişlilikte görünüyordu, fakat tam da bu stratejik
anda, köylü kumandanlan tarafından yapılan bireysel zayıf stratejilerin ve soy
luların süvarilerin gücü ile bir araya gelmesi, istilaa köylüleri apar topar geri
çekilmeye zorladı. Zaferlerinden cesaret alan soylular kuvvetlerini kararlı bir
şekilde toplamaya giriştiler, kent surlannın dışında radikal Paris'lilerin yardı
mıyla direnebileceklerini umut ederek Paris'e doğru kaçan köylüleri püskürt
tüler.
Fakat düşmanlanyla yapbğı pazarlıkta kişisel güvenliğine ilişkin vaatlerle
aklı çelinen köylü lideri hapsedilip vahşice idam edildiğinde, Cale ve Mareel'in
güçlerini birleştirme umutlan suya düştü. Bunun ardından gelen şey, gerçekte
İngiliz Köylü Savaşı'nda daha önce olandı. Liderleri olmayan köylüler kolay
lıkla dağılıp, yakalaroneaya kadar kovalarup kılıçtan geçirilirken. varlıklı, kral
lık yanlısı Paris sakinleri (burghers) Marcel'i öldürdüler ve destekçilerini kat
lettiler. Başkentin kapılan krala açılınca, kurnazca affedid olan kral gelecek
yüzyıllardaki krallık despotizminin temelini atmakta serbest kaldı.
Cale ve Mareel'in yenilgisinin tarihsel olarak kaçınılmaz olduğu hiç de açık
değildir. Şüphesiz, eğer Cale'in köylü ordusu Meaux'u ele geçirebilse ve yerel
soyluluğu yenilgiye uğratabilseydi, Fransa'nın ve hatta belki Bab Avrupa'nın
tarihi çok farklı bir kurumsal dönüşüm -merkezileşmiş ulus-devletler yerine
şehir ve köylü konfederasyonlanna, hatta bencil bir köylülük yerine canlı bir
köy yaşamına doğru bir dönüşüm- gerçekleştirebilirdi. Eğer daha elverişli bir
noktadan saldırmış olsalardı veya başkentin sudanna belli mesafede olan bir
savunma yapmayı denemektense doğrudan Paris' e sırtlannı dayamış olsalardı
köylü ordulan kenti kolayca alabilirdi. Mareel ve Cale güçlerini daha etkili ve
kararlı kullanahilmiş olsalardı, bunlan pekala birleştirebilir ve muhtemelen di
ğer Fransız kentleriyle ittifak içinde olan bir pleb konfederasyonu oluşturabilir
lerdi.
Fransız Jacqueriesi ve Mareel'in şehir isyaru, tarih içinde yetenekli liderliğe
ve politik kararlılığa dayalı olaylarm bir araya gelişlerinin, olaylarm uzun
erimdeki seyrini pekala değiştirebilecek dönüm noktalan olduğunu ziyadesiy
le gösterirler. Bu iki adam karşılanndaki güçleri mağlup etmiş olsalardı, onla
rm yenilgilerinin ardından gerçekleşenin çok daha ilerisinde olan, bir dönem
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için çok mümkün görünen daha rasyonel bir toplumsal düzen pekala ortaya
çıkabilirdi. Verili bir anda neyin olabileceği ile değil yalnızca neyin ortaya çıktığı
ile ilgilenen tarihçi, herhangi bir dönemde varolan verili potansiyeller göz
önüne alındığında, etik yargının ve yonımlayıa içgöriilerin tümünden sarfı
nazar etmektedir. Özgürleştirici potansiyellerin rasyonel bir düzeni olarak Ta
rih, ne bir yönü ne de bir anlamı, hatta ne de öğretici bir işlevi -veya bu dü
şünceyi konuşma diline daha yaklaşhnrsak, ��olaylardan öğrenme" olasılığı
olan, tesadüfi bir olaylar kroniğine indirgenir.

Karma Bir Ekonomi
Geç Ortaçağ süresince ticari sermaye tarafından Avrupa ve dünyada kurulan
uluslararası ilişkilerin köyü ve hatta şehir yaşamını kapitalist temelde radikal
biçimde değiştirmek zorunda olduğu da, kaçınılmazlığı şöyle dursun, kesin
değildir. Uzun mesafeli ticarete bağlı ticaret kentlerinin ve "imalatçı" olarak
adlandırılan kasabalann ortaya çıkışı ve Ortaçağ standartlan ile, üretim metod
lannı geliştirmesi pek tartışma götürmez, fakat imalatçı kelimesinin bu komp
leks döneme yönelik kullanımı üzerinde epey düşünüp taşınmak zorundayız.
Tahtadan yapılmış kompleks teçhizatlar kullanan madenciliği bir yana bırakır
sak, çoğu iş elle yapılıyordu ve sözcüğün gerçek anlamında geleneksel "imala
bn" ve elişinin yörüngesinde kalıyordu. Geç Ortaçağ döneminin büyük bir
kısmı boyunca, iş nadiren bizim endüstriyel imalatçılık ile ilişkilendirdiğimiz
sofistike makinelerin kullanımını içeriyordu.
Dikkat çekici imalat" merkezleri olan kentler bile şaşırtıa biçimde basit bir
teknoloji kullanıyordu. Teknoloji metallerin dövülmesinden ve evlerin inşa
sından oluşmaktayken, eğirme, dokuma ve boyama hala modem olmaktan zi
yade eski özelliklere sahip araçlar ve elle çalışbnlan umakineler''le gerçekleşti
riliyordu. Birkaç bin kişinin çalışhğı Venedik'in ünlü silah fabrikası büyük öl
çüde zanaatkarların silah yapımında geleneksel aletleri ve yöntemleri kullan
dığı, genellikle bir dizi izole küçük bölmeden oluşmaktaydı. Bu işin çoğu, ger
çekte, evde yapılmaktaydı. Floransa'nın geç Ortaçağ tekstil endüstrisi", zana
atkarlardan beklenen iş organizasyonu ve tempo nedeniyle, teknolojinin çok
fazla değişim geçirmediği, geleneksel teknikleri ve becerileri kullanan küçük
dükkanlar etrafında oluşturulmuştu. Loncalann ve yerel kuralların onların gi
rişimlerini engellemediği kasaba ve kentlerde, bu çalışaniann çoğu kendi işleu
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rini kurmaya devam ettiler ve ilk proleterlerden olan işçilerden birkaçıru ücret
le tutan "ustalar'' haline geldiler.
Rasyonelleştirilrniş veya endüstriyel üretim, esas itibariyle on üçüncü ve on
dördüncü yüzyıllara kadar oldukça büyümüş olan uzun mesafeli ticareti des
teklemek için organize edildi. İtalyan, Flaman, Provençal ve güney Alman tüc
carlan şimdi kasaba ve limanlardan Doğu'ya olduğu kadar, merkez Avru
pa'ya da, yerli ürünleri daha egzotik olanlarla değiştirerek, "mamul" mallar
taşıdılar. Karlan genellikle muazzamdı. Dahası, sattıklan egzotik mallar için
madeni para talep ediyorlardı, bu nedenle müşterileri para sahibi soylular,
varlıklı papazlar ve diğer zengin tüccarlar ile sırurlıydı. Gerçekte, Avrupa top
lumunun çok küçük bir parçası bu kapitalist ilişkiye dahildL Yalnızca para sa
hibi varlıklı insanlar, kervanlann ve gemilerin Avrupa'nın merkezi bölgelerine
taşıdıklan ipekleri, kürkleri, kaliteli yünlü kumaşlan, sanatsal inceliklerle iş
lenmiş silahlan ve pahalı baharatlan sahn alabilirdi. Bilhassa eksik olan, yeterli
para ile loncalar, yerel gümrük vergileri, müşteriler ve vassallığın karşılıklı fe
odal biçimleri tarafından kısıtlanmayan, kapitalizmin kıta üzerindeki özgün
gelişimini tek başına besieyebilecek olan açık pazardı.
On dördüncü yüzyıldan itibaren, faaliyet merkezleri bazı durumlarda kapi
talist, diğer durumlarda büyük ölçüde feodal, diğer bazı durumlarda da köylü
ve zanatkar olan çok karma bir ekonomi ile karşılaşınz. Karlannı toprak sahibi
olmak ve unvan elde etmek yerine öncelikle endüstriye yahran kapitalist grup
larm yaygın varlığı, olaylara dayalı gerçeklikten ziyade büyük ölçüde tarihsel
geriye bakışın bir ürünüdür. Kapitalizmin en sonunda ortaya çıkışı -yalnızca
bir ekonomi olarak değil aynca bir toplum olarak da- ve yaşamın her alanını
sömürgeleştirmesi, yalnızca toplumsal gelişmenin herhangi bir "önlenemez
yasasının" sonucu değildi; şüphesiz, on sekizinci yüzyıla girene dek, bu karma
ekonomi istisna olmaktan ziyade bir kuraldı, hatta feodal yükümlülüklerin so
ya değil zenginliğe dayalı bir statüye boyun eğmesinden sonra bile. On doku
zuncu yüzyılın başlarına kadar geç bir dönemde, fabrikalar, değirmenler, de
miryollan ve ağır makinelerle artan şekilde istila edilen bir çağda, günümüz
standartlanyla mütevazı olarak değerlendirilebilecek 1840'lann başlanndaki
Londra'nın büyüklüğü, kenti ilk kez ziyaret ettiğinde Fredrich Engels'te korku
ve hayranlık duygulan yaratırken, Pierre-Joseph Proudhon gibi bir düşünür
toplumsal teori ve politik görüşlerinin ana parçasını hata öncelikle zanaatkara
özgü bir bakışla tasarlayabildi, şüphesiz küçük bir kent perspektifinden.
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Devrim öncesi Avrupa'mn herhangi bir betimlemesi, eğer çağın halk hare
ketlerinin tatininkar bir anlabrnıru verebilecekse, bu çok karma ekonominin ve
toplumun ileride alabileceği biçimleri bu nedenle hesaba katmak zorundadır.
Köylüler, hatta serfler, onlann köyün ortak topraklanna erişmelerini sağlayan
haklar ve ödevlerin köklü geleneklerini ortadan kaldırmaya çalışan girişimiere
direnme eğilimindeydi; kiraolar da kiraladıklan parselleri gerçekte kalıtsal ba
ğışlar olarak görüyorlardı, emlakçılann istedikleri zaman onlardan geri alabi
lecekleri arazi parçalan olarak değil. Aynı dönemde, onlann toprak lordlan burjuvalar olduğu kadar soylular da- kendi ailelerinin sayısız kuşaklar boyun
ca malikaneleriyle birlikte miras olarak aldıklan üretici emekçitere olan yü
kümlülük duygulannı bir yana bırakmaya başladılar. Böyle yaparak, serfleri
yalnızca kiraolara indirgediler; onlan, zamanla, uluslararası pazann yün ve
temel gıda maddelerine olan ihtiyaa sonucu, koyunlar ve ekip halinde çalışan
insanlar ile değiştirebildiler.
Monarşi, ardından kendi otoritesini ulusal boyutlara taşırken, genellikle ge
leneksel muafiyetleri çiğneyen, çiftçi, zanaatkar, tüccar ve yeni yeni palazlanan
kapitalistlere eşit biçimde ağır yükler getiren vergileri mecbur kıldı. Monarşile
rin desteklemek zorunda kaldıklan artan bürokrasiler, kamu maliyesi ihtiyaa
ve bir kraliyet borcu doğurdu. Silahların ve savwuna araçlanrun gelişmesiyle,
savaşlar daha maliyetli hale geldi, gelir elde etme ihtiyaa arttı ve çalışmalar
toprağın ele geçirilmesinin yanı sıra, artan biçimde ticari bir hegemonyaya
doğru yöneldi. Bu artan aşın para talebi kendilerine yansıblırken toplumun
daha üst tabakaianna karşı ayaklananlar yalnızca köylüler değildi, soylular da
artan biçimde kendi otoritelerini çiğneyen krallara başkaldırdılar.
Kentlerde, loncalar dışlanmışb ve kronik şekilde husursuz bir pleb tabakası
yaratarak zanaatkar ustalarm oğullan haricinde herkese kapılannı kapatmaya
başladı. Bu ayncalıklı loncalara, ardından, yalnızca dışianmış işçilerden değil,
daha üst loncaların otoritesi karşısında güçleri sürekli erimekte olan daha za
yıf, daha az ihtiyatlı loncalar tarafından da meydan okundu. Köylüler ile soy
lular, soylular ile tüccarlar, tüccarlar ile zanaatkarlar, zengin ustalar ile günde
likçi fakir ustalar, ticari kentler ve bir krallığın değişik yUrtluklan ile monarşi
arasında kronik çatışmalar arttı. Bu durum Avrupa'da kıtayı güvensiz ve gele
cek hakkında çok derin bir belirsizlik içinde bırakan kargaşa dönemlerine ne
den oldu.
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Flaman Ayaklanmalan
On dördüncü yüzyılın başianna dek, Ghent, Brabant ve Hainault'taki yerel
Flaman tekstil topluluklan, gerçekte çok sayıdaki millksüz pleb ile kemikleş
miş ayncalıklı lonca zanaat ustalannın genellikle kendi içine kapalı bir eliti
arasında vuku bulan savaş meydanlan haline geldi. Loncalar, ardından, "kü
çük" ve ''büyük" diye bölündüler, bölgenin tamamında toplumsal yaşamın
süregiden bir özelliği olarak beraberce kargaşalar yaratblar. Birçok çabşmadan
sonra, dokumaa Jacob van Artevelde liderliğindeki küçük loncalar kentin pat
risyen lonca üyelerini yerinden ettiklerinde ve kentin varlıklı tabakasını büyük
ölçüde dışanda bırakarak dokumacılardan, çırpıcılardan ve küçük lonca üye
lerinden oluşan bir yetkili organ oluşturduklannda, Ghent'te 1336' da, zafer
pleb topluluğunun oldu.
Tekstil kentlerinin ticari çıkarları, monarşisinin temsilcisi Flanders Kontu
araalığıyla onlan yöneten Fransız sermayesinden ziyade, onlara çok fazla ihti
yaç duyduklan yünü temin eden İngiliz sermayesine yakından bağlıydı. Bu
Hollanda'lı topluluklarm Fransız yönetimine karşı paylaşbklan ortak düşman
lık sınıfsal bir temele dayanıyordu. Bu aynı zamanda onlann Fransızlara karşı
direnmelerinin genellikle pleb işçiler ile zengin ve fakir loncalar arasında dış
bir düşmana karşı huzursuz bir ortak cephede kararsız ittifaklar oluşturmasına
neden oldu.
Flaman kasabalar, kırsal alanda yerel soylularm koruması olmadan gerçek
leşmese de sivil özerkliğe ve, aralanndaki ekonomik rekabete rağmen, artan
bir kentler arası ortak noktalarda buluşma düşüncesine eğilimli görünüyorlar
dı. Bir çabşmada Fransa ile karşı karşıya kalan Ghent, bir kavgada öldürülen
Jacob'un oğlu Philip Artevelde'yi kentin başkumandam seçti. Ona Flanderler
Kontu'nun bir istilasına karşı Ghent ve diğer Flaman kasabalannın ortak güç
lerinin komutasını verdi. 1382'de bir araya gelen Flaman yurttaş milisi, kontun
iyi eğitimli şövalye ve süvarileriyle karşılaşb. Kontun süvarilerinin saldınlan
karşısında birbirleriyle kol kola giren milis askerleri kendi gövdelerinin ağırlığı
albnda ezildiler. Kaçan adamlan tarafından çiğnenen Philip'in gövdesi savaş
alanında bulundu. Onun ölümü yüzünden, "Flanderler bağımsız bir kasabalar
birliği yoluyla yönetim royalanndan vazgeçtiler", diyor Empraim Emerson.
"ve modelleri doğal olarak hırçın Fransız monarşisi olan bölgesel lordlarm git-
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tikçe merkezileşen yönetim gücüne boyun eğdiler''4 -bir ulus-devletten ayn
olarak İsviçre tipi bir konfederal politik yapı olasılığı yine engellenmişti.
Vurgulamaya değer ki, Flaman burgherlerinin -veya ''buıjuvazisinin"
Fransız monarşisinin merkezileşmesine direnişi neredeyse tamamen bir şehir
çahşmasıydı; burada çok az miktarda önemli köylü desteği kanıh buluruz, o
da doğruysa. Aynca vurgulamaya değer ki, birçok tarihçinin Ortaçağ kentleri
ni milliyetçiliğin ilk destekçiteri olarak görme �limine karşın. bu burgherler
ulus-devlet yönetimine sadık değildiler. Tam tersine, Flaman burgherler kendi
topluluklanna derinden bağlıydılar ve genel bölgesel konularda, ihtiyaç du
yulduğunda, çoğu kez kendi komşularıyla işbirliği içinde çalışabildiler. Gurur
lu ve bağımsız olan bu adamlar, topluluklarının karşılaşhğı herhangi bir askeri
tehlikeyle baş edebilmek için yanıbaşlarında silahlan ile yaşayan, oldukça be
cerikli zanaat:k.irlar olan özel bir insan türüydüler, on sekizinci ve on doku
zuncu yüzyıllarda, genellikle yanılhcı olan modem "proleterler'' başlığı alhn
da, militan devrimciler olarak önemli roller oynayacaktılar.

4 Ephraim Emerton, The Beginning ofModern Europe (Boston: Ginn &: Co., 1917), s. 217.

2.

BÖLÜM

ALMAN KÖYLÜ SAVAŞLARI
Ezilen insaniann modernlik öncesi isyanlarnun büyük donık noktalanndan bi
ri, genel olarak "Alman Köylü Savaşı" olarak adlandınlan, on albna yüzyılda
orta Avrupa'da patlayan kapsamlı bir çabşmadır.
Savaş, kısmen, Kutsal Roma İmparatorluğu olarak bilinen çok sayıdaki
prenslik arasında ortaya çıkan ekonomik problemlerden kaynaklandı. impara
torluk bölünmeye başladığında, serilik Avrupa'nın her yerinde zayıflarken bi
le feodal egemenlik aşın derecede güçlendi ve yönetici prensierin çoğu, dinsel
ve dinsel olmayanlar, egemenlikleri albndaki prensliklerde köylüler aleyhine
kendilerini büyütmeye çalıştılar. Gerek ekonomik ihtiyaçlarm arbnası gerek
daha büyük güç elde etmek için (bu ikisi birbirini karşılıklı olarak dışlamaz),
lordlar ve prensler, köylülerin geleneksel ortak arazilerine el koyarak, hemen
hemen tüm feodal zorla el koymalan arbrarak ve görece zaten özgür olanlar
arasında serfliği yeniden kurmaya çalışarak onlara giderek daha ağır yükler
dayatmaya başladılar. Üst sınıflarm alt sınıfiara getirdiği küçük yükler, şika
yetleri ve eylemleri 1525'te Güneybab'daki ayaklanmayı ateşleyen Stühlingen
köylülerinin altmış-iki Maddesi ile değerlendirilebilir. Soylu sınıf, Roma hu
kukunu Almanlara benimseterek köylülerin yüzyıllardır sahip olduğu özgür
lükleri azaltabildi ve geleneksel hukuka ve Alman adetlerine göre küçük göru
lebilecek ihlaliere ağır cezalar vermeyi gerekli kılabildL Sabn alabilecek olanla
ra büyüyen Avrupa ticaretinin sağladığı mallar ile ayartılan dünyevi ve dini
lordlar, köylülükten daha önce istemiş olduklarından daha fazlasını talep etti
ler -ve oldukça sık biçimde, hali vakti yerinde olan köylüler, bu talepler karşı
sında, kuşaklar boyu yaşamdaki kısmetlerini kaderci biçimde kabul etmeye
koşullanmış olan ve daha çok ezilen insanlardan daha fazla tedirgin oldular.
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Serflik, kendi payına, Ortaçağ'ın ortasından itibaren daha aomasız hale
gelmişti. Ortaçağ serfi, yerine getirmek zorunda olduğu görevlerin yanında en
azından talep edebileceği haklara sahipti ve kaderi genellikle lord ve asb ara
sında kuşaklardan beri gelen uzlaşmalarla yumuşablmışb. Yan-kabile toplu
munun geleneksel hukuku ve Kilise'nin dinsel kaideleri keyfi malikane yöne
timine karşı dengeleyici güçler olarak hizmet etmişlerdi. Feodalizmin gerile
mesi ve Kilise'nin yozlaşması ile serflik doğrudan köleliğe yaklaşmaya ve keyfi
dünyevi güç, köylü yaşamının en korunaklı alanına tecavüz etmeye başladı.
Şimdi yalnızca çalışma zamanının daha fazlasını, aslında çoğunu lorda verme
ye ve artan vergileri, kiralan, öşürleri ödemeye zorlanmıyor, aynca keyfi ola
rak hapse ablabiliyor ve işkence edilebiliyordu, hatta bazı durumlarda lordun
buyruğuyla öldürülebiliyordu. Kaderlerinin kötüleşmesiyle birlikte, serf olan
veya serf olma olasılığı ile karşılaşan birçok köylü, üzerinde evcil hayvanlarını
otlattıklan ortak otlaklannı ve habrlarımayacak kadar eski bir zamandan beri
yakacak ve kereste topladıklan ortak ormanlıklarını kaybetmenin ısbrabını ya
şadılar.
Genel olarak, çok farklı iki yaşam tarzı birbiriyle karşı karşıya geldi ve ne
redeyse kaçınılmaz biçimde açık bir çabşmaya yöneldi. Bir yanda, gıda üretici
lerini zorlayan bütün belirsizliklerle kopmaz biçimde bağlanblı olan geçimlik
çiftçilik etrafında oluşturulmuş köylü ekonomisi vardı. Tom Scott ve Bob
Scribner'in gözlemlediği gibi, bu köylü ekonomisi
ihtiyaçlannı karşılamak için yalnızca tarırnla uğraşan çiftçilikten daha geniş bir
etkinlik alanına dayanmak durumundaydı. Ortak araziden av sahalannın yara
tılması ve ormaniara erişim hakkının reddedilmesi köylülerin katıksız çiftlik ge
lirlerirıe ek olarak uygun şekilde yararlanabildikleri ve doğal bir kaynak olarak
gördükleri şeyden onlan mahrum etti. Hayvanlan otlatmak için çayırlıklara ve
boş arazilere erişim veya domuz veya büyükbaş hayvanlan meşe palarnuru ile
sernirhnek için ormaniann kullarurnı, çiftlik hayvanlarnun idamesi için hayati
görülüyordu. Bunun için de, hayvan yemi için ot ve sarnarun vazgeçilmez olma
sından dolayı, mümkün olduğunca çok miktarda toprak parçası ekime açılıyor
du.

Diğer taraftan, belirgin biçimde açgözlü olan soylu sınıf İtalyan tüccarlarm
Alpler'in üzerinden taşıdığı iyi malların tutkunuydu ve arazi mülklerini artır
ma ihtirasıyla yanıp tutuşuyordu. Alt sınıflara geçmişten kalan sorumlulukla
nnı

hiç umursamayan bu soylular, köylülülerin emeğinden ne koparabiieceği

nin peşindeydi. "Özellikle gelirlerini maksimize etme arzulan ve genişleyen
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bir pazann sağladığı her fırsat avantajını kullanarak birçok yoldan bu geçim
ekonomisini" sömürme arayışındaydılar, diye gözlemliyor Scott ve Scribner:

Ormanlar kereste veya odun körnürü haklannın sahşı veya kiralanması için kul
larulabilecek zengin bir doğal kaynak iken, fıçı tahtası veya ağaç kabuğu gele
neksel bir hak olarak köylülere verileceğine onlara sablabiliyordu. Geleneksel
olarak balık avlarnak için kullanılan su kaynaklan kiralanabilir veya lordun
kendi kullanımına tahsis edilebilirken, ortak araziler çitle çevrilebiliyor ve tanrn
alanianna dönüştürülebiliyordu. Bazı alanlarda iki ekonomik sisternin fiilen ça
hşrnasuu görebiliyoruz, yerel pazartarla zorunlu bağlan olan geçirnlik bir köylü
ekonomisi ile ekonomik konjonktürün getirdiği pazar olanaklannın sunduğu
bütün pazann farkında olan toprak lordlannın ekonornisi.1
Bu şartlarda, köylünün huzursuzluğunu devrimci boyutlarda genel bir ayak
lanmaya dönüştürmek için gereken şey yalnızca bir kıvılamdı.

Bundschuh
Köylüler arasında huzursuzluk eksik olmuyordu. Alman Köylü Savaşı'nın

Bundschuh olarak bilinen, büyük ölçüde bir yeralb köylü
Bundschuh ismi ve sembolü, soylunun iyi Stiefelinin tersine,

doğrudan habercisi,
ayaklanmasıydı.

köylünün bağcıklı potininden geliyordu. Almanca konuşulan Alsas' da alev
lendi,

Bundschuh

muhtemelen hayat pahalılığırun arbşıyla kıvılam aldı, fakat

köylülerin temel talepleri, rahiplerin gelirlerinirı azalblrnası, bir cemaatteki pa
paz sayısının sınırlandırılması ve rahip mahkemelerinirı ortadan kaldmiması
gibi dinsel reformlan içererek zamanla genişledi. Lord ve asb arasındaki etki
leşirnde bir yol gösterici olarak İncil kaidelerine göndermede bulunan "Yalnız
ca

Tann'run Adaleti" veya ''Tann'run Kelarm" sloganlan, köylülerin Roma

sözleşme hukukundan ziyade geleneksel hukuka dayanan ve lordların veya
ruhhan sınıfının değil yalnızca irnparatorun ve paparun otoritesini kabul eden,
radikal ve yeni bir toplumsal düzen arzusunu dile getiriyordu. Ne yazık ki, an
ti-Semitizm her yerde hazır ve nazırdı; papazlar faaliyetlerini kısıtladığı için fa
izci olmak zorunda kalan Yahudiler müşkülpesent tefeciler olarak görülüyor
du. Bazı

Bundschuh

ederken,

Bundschuh

diğer

programlan sabittenmiş bir yüzde beşlik faiz oranı talep

üyeler

Yahudilerin kökünün kazınmasını

talep

ettiler.

ondalıklar dahil vergilerin kaldmlrnası çağnsında bulunduğunda

1 The German Peasants' War: 1 History in

Documents, edited, çev. Tom Scott ve Bob Scribner

(Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1991), s. 8-9.
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ve, dikkat çekecek biçimde, yalruzca kendisi için vergi toplama hakkı iddia et
tiğinde, hareket varolan prenslik otoritesine karşı kendini başlangıç aşamasın
daki bir ikili güç olarak oluşturmaya başladı. Papazların cemaatler tarafından
seçilmesi çağnsını yapbğında, hareketin programı bir buçuk yüzyıl sonra İn
giltere ve Kuzey Amerika kıtası için rahiplerin seçilmesi talepleriyle Anglikan
Kilise' sinin başı olduğu iddiasındaki İngiliz Püritenlerinin yerleşik görkemli
otoritesinin temellerini sarsacak olan radikal programına benzerneye başladı.
Bundschuh hakkında kayda değer olan şey, 1493 ve 1517 arasında yarattığı
yüksek örgütlenme derecesi ve genel olarak köylü hareketlerine yöneltilen suç
lamanın aksine, üyelerinin gösterdiği kararlılıkb. Daha kesin konuşmak gere
kirse, Bundschuh bir komploydu: yasadışıydı, çok gizli tutulması zorunluydu
ve üyeleri yeminler, serernonHer ve herhangi bir ihaneti cezalandırma taahhü
dü ile bağlannuşb. Friedrich Engels bu harekete duyduğu hayranlığı şöyle ifa
de etmiştir:
Kırsalda dağınık halde olduklan gerçeğine rağmen daha merkezi bir örgütün
handikaplannın üstesinden gelmişlerdi ve sayısız dağılmadan, yenilgiden ve li
derlerinin öldürülmesinden sonra bile, kitlesel bir ayaklanma fırsah çıkhğı anda,
komplolannı tekrar tekrar yenilediler.2

1493'te, Paskalya haftası süresince bazı Bundschuh liderleri Schletstadt ken
tini ve yakınındaki manastıdan ele geçirmek, kent zenginlerinin varlıklarına el
koymak ve Alsas'ın geri kalanında benzer eylemiere girişrnek için cesurca bir
plan yapb. Plan otoriteler tarafından bir şekilde öğrenildi ve liderlerin çoğu
yakalanarak işkence gördü. Bir kısmı da elleri veya parmaklan gaddarca kesi
lerek bölgeden sürüldü. Alsas hareketinin başansızlığına rağmen Bundschuh
yine de yok olmadı; köylü sınıfının gizli yaşamında devam etti ve gelecek otuz
yıl boyunca güney Almanya'nın farklı kısımlannda sürekli olarak yeniden or
taya çıkb. ISOO'lerin başlarına kadar, hareketin Speyer'deki üyeleri serfliğin or
tadan kaldınlmasını, manasbra ve Kilise'ye ait arazilerin el konularak halka
yeniden dağıblmasını ve imparatorluk taa altında gevşekçe birleşmiş bir Al
manya'yı dahil ederek bu programı önemli ölçüde genişletmişlerdi.
Alsas'daki gibi, Bruchsal kasabasını ele geçirmek için yapılan büyük bir
ayaklanma planı da yanda kaldı, bu kez üyelerden birinin günah çıkardığı bir
papaza planı naifçe anlabnası nedeniyle. İmparator Maximilian'ın sert buyru2 Friedrich Engels, The Peasant War in Germany, çev. Moissaye J. Olgin. Marxist library:
Works of Marxism-l..eninism, c. 33 (New York: International Publishers, 1926), s. 79.
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ğu albnda hareket eden alarm halindeki otoriteler karşılaşbklan direnişi bas
tırdılar. Fakat Bundschuh üyelerinin çoğu otoritelerce asla bulunarnadı ve hare
ket farklı biçimlerde ve farklı isimlerde varolmaya devam etti. Swabia' da,
Württemberg Dükalığı'nda, ismini zararsız bir Katolik köylü tarikabna atfen
Fakir Conrad olarak değiştirdi. Yukan Ren bölgesinde eski bir asker ve Alsas
komplosu gazisi olan Joss Fritz, geriye Alsas' a doğru ve Baden Württemberg
içlerine doğru yayılan karmaşık bir komploda köylüleri şövalyeler, muhalif
papazlar ve şehir plebleri ile birleştirmeyi başardı. Freiburg kasabasını ele ge
çirmeye yönelik gizli bir tertibe ihanet edilmesine ve hareketin bir kez daha
hastınlmasına rağmen üyelerin çoğu kaçtı. Bundan kısa bir süre sorıra
Württemberg Dükalığı'nda toplanan bir Fakir Conrad kongresi, 1514'te bölge
deki kıtlık koşullan nedeniyle geniş destek gören bir isyana önderlik etti. Köy
lüler ve kasaba plebleri beraberce üç Swabian kasabasını almayı başardılar; as
lında, temsildierini Stuttgart'ta toplanan Württemberg parlamentosuna sok
mayı dahi başardılar. Fakat hilekar Dük Ulrich, orta sınıf temsilcilerine Tübin
gen' de köylülerin olmadığı alternatif bir mecliste toplanma emri verdi. Meclis
görev duygusuyla, isyana karşı bir kanun çıkardı ve dük köylü milisieri da
ğıtmak için askerleri topladı. Acımasızlığına karşın, dükün "isyanalara" karşı
davranışı özellikle gaddarca değildi; fakat köylülerin taleplerini tamamen göz
ardı etti ve dükalıktaki tüm köylü meclislerine karşı kanunlan güçlendirdi. Fa
kir Conrad hareketinin önemli liderleri bir kez daha kaçsalar da, Bundschuhu
Kara Orman bölgesinde yerıiden oluşturma çabalan yetkililerce etkin biçimde
bastırıldı. Yanda kesilen üç ayaklanma nedeniyle neredeyse büyülü bir yaşarn
sürmüş olan John Fritz, sonunda yaşamını noktalayacağı İsviçre'ye kaçtı.
Almanya' daki köylü savaşının doruk yıllarından epeyce önce, İsviçre, Ma
caristan ve Slovenya' da, 1513 ila 1515 yıllan arasında kitlesel bir ayaklanma
patladı. Macaristan'da, görece ılımlı bir kral, feodal lordların hiddetle öfkelen
dikleri tanmsal reformlar başiatmıştı ve lordlar taht üzerindeki otoritelerini
yeniden kazandıktan hemen sorıra reformlar ahlaksızca feshedildi. Bunun üze
rine, askeri bir kumandan olarak sıradışı bir ün kazanan ve Türk istilacılarla
savaşmak için büyük ölçüde köylülerden oluşan bir halk milisi örgütlemiş bir
şövalye olan Gyorgy D6zsa, 1514'te iyi disiplinli bu güçleri soylu sınıfa karşı
tam bir köylü savaşı başlatarak harekete geçirdi. D6zsa, monarşiyi ve soylu sı
nıfın ayncalıklarını ortadan kaldıran bir cumhuriyet ilan etti ve Macaristan, bir
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kez daha, iki yüzyıl önce Paris'teki Etienne Mareel ile olduğu gibi, tarihin nefe
sini tutmuş göründüğü toplumsal bir karar aşamasında bulunuyordu.
Gerçekte, bu köylü isyaru şehirli orta sınıfın tereddütlü bir desteğini dahi
kazannuşb . Fakat köylüler malikaneleri ve kaleleri ateşe verdiklerinde, buıju
vazi her zamanki korkusuyla endişeye kapıldı ve fazla militan bir köylü ayak
lanmasından korkarak köylüleri yüzüstü bırakb ve desteğini soylutara verdi.
Macaristan'ın gelecekteki kralı John Zap6lyai onlar adına muazzam bir ordu
oluşturdu. Tüm köylü ayaklanmalarının kaotik, çetevari olaylar olduğuna y�
nelik süregiden inanca karşın, D6zsa'nın iyi disiplinli, mükemmel örgütlenmiş
ve sadık ordusu kahramanca ve inatla savaşb, fakat Zap6lyai'nin burgher ve
kırsal soylulardan oluşan ordusu Temesvar'da bu orduyu aamasızca ezdi. Bu
askeri zafer üzerine, Macar soylulan bir mecliste toplandı ve kendi ülkelerinin
gelecek yüzyıllardaki tarihini aslında donduracak bir sürekli durum olarak
serfliği ilan etti .

Reformasyon
Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Almanca konuşulan bölgelerinde, birçok
ideolojik faktör -Reformasyon ve onun radikal çocukları- yönetici elitlerin oto
ritesine meydan okur görünen ve köylülerin ekonomik taleplerine güçlü bir
kültürel biçim veren roller oynamaya başladı.
Reformasyon, gücünü büyük ölçüde Ortaçağ'ın son yıllarında ortaya çıkan
politik ve toplumsal güçlerin karmaşık etkileşimden aldı. On albna yüzyıla
kadar, oluşum halindeki Avrupa krallannın desteklediği geniş bir entelektüel
ve halk hareketi tamamen yozlaşmış ve çökmüş olan Kilise'nin karşısında yer
aldı. İngiltere'de VTII. Henry, ülkesinin Roma ile bağlarını tamamen kopannış
ken, Fransa ve İspanya, başlangıçta Vatikan'a ait bir hak olan piskoposlarını
atama hakkını kazanmışb. Bu koşullar albnda Kilise, engin topraklarına top
lumsal erişiinin artmasını dondurmuş, Avrupa'nın yükselen ulusal ekonomi
lerinin yakıa biçimde ihtiyaç duyduklan hesaplanamaz büyüklükte bir hazine
biriktirmiş, toplumun maddi refahına hiçbir üretici katkıda bulurımayan din
sel ve bürokratik parazitlerin gururlu hiyerarşisini destekleyen, faydasız, ken
dini ebedileştiren bir varlık olarak görülüyordu. Aynı zamanda, prensler gibi
çoğu toprak sahibi olan başrahipler ve piskoposlar, prensler kadar hırslı bi
çimde, köylülerden giderek artan kazançlar koparmaya çalıştılar.
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Bu nedenle, hayır kurumlan sistemiyle kapitalistlerin sömünnesi için ye
dek işgücü olabilecek bir şeyi engelleyen Kilise'ye muhalefet yalruzca oluşum
halindeki burjuvaziden gelmiyordu; aynca, toplumun neredeyse tüm tabaka
lan için reformasyon zorlayıcı bir ihtiyaç haline gelmişti; köylüler kadar mali
kane lordlan, soylular kadar krallar, plebler kadar patrisyenler, aslında Kili
se'nin yardımlan ile yaşayan ümitsiz fakirler haricindeki herkes. Feodal lordlar
bile Kilise'yi kendi kaynaklanndan yararlanan devasa bir tüketici olarak gör
düler ve manasbr arazilerine ve dinsel zenginliğe el koyma düşlerine kapıldı
lar.
Reformasyon herkesin dilindeydi -fakat bu ne tür bir reformasyon olma
lıydı? Büyük Köylü Savaşı onlan açıkça tanımlanabilir konumlara yerleştirene
kadar, çeşitli Reform talepleri bağdaşmaz sınıfsal temeller üzerinde belirsiz bi
çimde bölündüler. Reformcular esas olarak değişikliklerin Katolik evrenselcili
ğe karşı milliyetçiliğe, dinsel güçlere karşı dünyevi olanlara, fakiriere karşı
zenginlere, köyiiliere karşı prensiere hizmet edip etmeyeceğine göre aynştılar.

Luther ve Swabia Bi rliği
1517'de her daim aktif Joss Fritz, Kara Orman bölgesinde isyancı yaşamının
son olayı ile meşgulken, Martin Luther papalık hiyerarşisine meydan okuyan
ve Hıristiyan düşüncesini Katolik Kilisesi etrafında oluşturulmuş bir inançtan
uzaklaşbnp kişisel imana dayalı bir inanca taşıyan ünlü doksan beş tezini Wit
tenberg kilisesinin kapısına asb. Bir doktrin olarak Luther'cilik, bariz şekilde
özneldi; insanın içindeki inanç ışığının dış dünyadaki olaylar ve ritüellerin
üzerinde olduğunu vurguluyordu. Luther'in para karşılığında günahiann af
fedilmesi, dünyevi Alman yöneticiler üzerindeki papalık otoritesi ve Roma' da
yaygınlaşmış yozlaşma üzerine eleştirileri dikkat çekecek derecede yeni şeyler
olmamasına karşın -bunlar, gerçekte, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun her ke
siminde ve başka yerlerde birçok papaz tarafından zaten dile getirilmişti
onun saldırısı çok stratejik bir zamanda gelmişti; Alman toplumunun neredey
se tüm tabakalannın, maddi, tinsel ve politik birçok sebebin bir araya gelişi
nedeniyle Roma'dan uzaklaşbğı bir zamanda.
Prenslerden, şehirli sınıflardan ve köylülerden gelen destekle, Luther'in
amaçlan yalnızca varolan bir Kilise'nin reformundan ona karşı doğrudan bir
ayaklanmaya, şüphesiz çağdaşı VITI. Henry'nin yaratmış olduğu İngiliz Kilise
si'ne birçok açıdan benzeyen ulusal bir kilisenin kurulmasına doğru evrildi.
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1520'deki Alman Ulusunun Hıristiyan Soylulannın Dikkatine

adlı eserinde Lut

her, Roma ile ipleri tamamen koparmak için harekete geçti, emsalsiz bir Alman
nıhban sınıfının kendi piskoposlan ile yarablmasuu talep etti. Bu türden yazı
lar her seviyedeki Alman soylusunun Kilise topraklanna duyduğu iştahı ka
barbyordu. Luther'in eğilimi, aynı zamanda, dinsel hiyerarşilere itaat etmek
yerine inanca başvurmak gibi, bazı dikkat çekici demokratik niteliklere sahipti
ve dili köylü ve pleblerin komünal özerklik arzulanyla derinden çakışan bir
Hıristiyan havariliğini habrlatmaktaydı. Luther ve destekçileri tarafından peş

peşe yazılan broşürler, giderek artan sert feodal müsaderelerden, prense ait
otoritenin artmasından ve manasbr buynıltulan ile piskoposlar tarafından
sömürülmekten bıkmış olan köylülerin ve serflerin daha iyi bir yaşam arzusu
nu besledi.
Köylü suufı yönetici prensler ve Kilise'nin açgözlülüğünden dolayı kendini
tehdit albnda hisseden tek toplumsal grup değildi; Kutsal Roma İmparatorlu
ğu'ndaki küçük soylular da, Almanya'nın büyük prensliklerini yöneten hane
dan prensierin zararına olacak şekilde, güçlerini önemli ölçüde yitirdiler.
Prensierin otoritesi artbkça soylu suufın otoritesi zayıfladı, bu da baronlarla
şövalyeler arasında huzursuzluğa yol açb. Buna karşılık, fırsab değerlendir
mek isteyen küçük soylular, imparatorluğu büyük ölçüde kendi kontrolleri al
bnda tekrar birleştirecek ve böylece tanmsal ekonomi üzerinde güçlerini arb
racak bir "soylular -küçük soylular- demokrasisi" yaratma arayışı içindeydi
ler. Bu istekler, yükleri artacak olan serfler kadar soyluların serf yapmayı plan
ladığı özgür köylülerin ve genel olarak köylerine ait geleneksel ortak arazinin
kaybından zarar görecek kırsal yoksulların statülerini bütünüyle etkiledi.
Soylular, belki de başka herhangi bir tabakadan çok daha fazla, arazi sahibi
manasbrların ve papaz prensierin gücünü sona erdirecek, papazlara ait yöne
tim kururnlannı ve arazileri onların elinden alacak ve sonunda prensiere ait
gücü ortadan kaldıracak bir Alman Kilisesi'nin kurulmasun istemişti.

1522' de,

Ulrich von Hutten bu amaçlan silah gücüyle gerçekleştirmek için Ren, Swabia
ve Franconia'lı soylulannın eski bir birliğini -Swab Birliği'ni- kullanmaya ça
lışb. Hutten, yalruzca Kilise'ye değil bölgesel prensiere karşı da kullanılabile
cek bir soylu ordusu topladı ve Birlik güçleri askeri kumandanlan Franz von
Sickingen ile papazlara ait yönetim kurumlarına, özellikle de Trier'in seçici
başpiskoposuna karşı bir darbe gerçekleştirmeye girişti.
Girişim başansız oldu. Soylu suuf, prensierin gücüne karşı tek başına askeri
zafer kazanabilecek güçte değildi. Prensler çok güçlüydü, üstelik köylüler ve
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kentliler kendi güçlerini arbrma plaru içinde hareket eden küçük soylularla iş
birliği yapmak istemiyordu; açıkçası, köylüler, küçük veya büyük bütün soylu
imtiyazlarının kaldırılması peşindeydiler. Köylülerin desteğini sağlamak için
seriliğin kaldırılması çağnsında bulunmak yerine Hutten, zamanın bütün kö
tülüklerinin kaynağı olarak Roma'yı karalamakla yetindi. Swab Birliği kuvvet
leri Trier'de bozguna uğradı, Sickingen burada öldürüldü. Kaçan Hutten kısa
süre sonra öldü. Ardından soylu sınıfın gücü tamamen kınldı ve soylular
prensiere itaate zorlandılar, küçük soylular onlann koruması ve liderliği altın
da var olmaya yüzyı11arca devam ettiler. 1520'1erin ortalanna kadar, impara
torluk parçalamrken prensler açıkça yükselişe geçmişlerdi. Şehir patrisyenleri
bile büyük ölçüde onlara bağımlı hale geldi, kendini Alman üst sınıflarının bu
yeniden saflaşmasına adayan Luther gibi. Böylece, Luther'd Kilise, toplumsal
ve politik olarak yönetici sınıflardan kazanmış olduğu her türlü bağımsızlığı
kaybetti ve Luther'in kendi yazılanndaki demokratik eğilim uğursuzca kay
boldu, yazılar daha oligarşik ve dünyevi yöneticilerin otoritesine bağımlı hale
geldi.
Luther'in ''burjuva bireydliğinin" ifadeleri olarak "maneviyat" üzerine
vurgusunu ve sağlam şahsiyetini görmek cezbedid olsa da, korporatif bir feo
dal toplum karşısında ortaya çıkmakta olan bireyci Alman burjuvazisi açısın
dan Luther, ideolojik bir çekicilik taşımarnıştır. Gerçekte, bunun tam tersi doğ
rudur. Luther'dlik, Reformasyon'a Kalvinist bir bakışın aksine, Avrupa'da
burjuva çıkarlan lehine olacak çok az şey yapb; şüphesiz, Almanya için belir
gin bir gerilerneye işaret etti. Reformasyon, Almanya'da ticarete değil toprak
sahipliğine, kendi samimi dinsel inançlanndan ziyade köylü savaşlarından ve
köylülerin orta Avrupa kentlerindeki pleb ittifaklanndan korktuklan için Re
formasyon'u destekleyen burgher sınıfına değil, prensiere ideolojik bir dia sağ
ladı.
Aslında Luther, Almanca konuşulan bölgelerde burgherlerden ziyade arazi
sahibi prensiere ve şehir patrisyenlerine ait unsurlar ile güçbirliği yapmakla
imparatorluğun birçok krallığa, küçük prensliğe, dükalığa ve imparatorluk
kentlerine parçalanmasını devam ettirdi, bu esasında burjuva gelişimi besle
mek bir yana, onu engelleyen bir şeydi. Luther'd "maneviyat", esasında bur
juva ruhunun bendi kavgaa özelliği dışında her şeyle karşılaşbrılabilecek bir
sessizlik ve itaat öğretisi idi ve onun politik etkileri, imparatorluğu birleştir-
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rnek ve bir ulus-devlet oluşturmak için yapılacak herhangi bir girişimin karşı
sında Almanya'nın parçalanması lehineydi.
Dünyevi güçlere teslirniyeti destekleyen Luther'd Protestanlık, Alman
prenslerinin ve daha sonra kendi egemenliklerini güçlendirrnek için onu be
nimsemeye istekli İskandinav kralların çıkarlarına tamamen boyun eğdi. Lut
her'd Kilise, Vlll. Henry tarafından kurulan Anglikan Kilisesi'nden (Roma Ka
tolik doktrinini büyük ölçüde monarşinin emrine sokmuştu bu kilise) çok daha
fazla doktriner ve toplu ibadete yönelik değişiklik yapmasına rağmen, Lut
her'd papazlar zamanla Alman prenslerinin ve İskandinav krallarının yalnızca
bürokratik destekçilerine dönüştüler. D. Riazanov'un gözlemlediği gibi, "Lut
her' dlik ekonomik açıdan geri olan ülkelerin dini oldu. Almanya'ya, Dani
marka'ya ve İsveç'e yayıldı: prenslerin, piskoposların ve toprak lordlarının
Luther'd Kilise'nin koruyucusu oldukları yerlere."3
Luther'dlik'in içinde gerçekleşen bu dönüşüme rağmen, köylüler onu hala
Luther'in erken dönem havatilerine özgü tarzıyla özdeşleştiriyor, Luther'in
inanca ve İndi'e çağrısı onların daha eşitlikçi bir toplum arzusunu meşrulaşb
nyor görünüyordu. Aslında, Luther'in adı ve öğretileriyle hatalı olarak ilişki
lendirdikleri yarı mistik binyılcılığı dile getiren radikal Reformasyon papazla
rının peşinden gidiyorlardı. Feodal zorla alımlardan bıkmış olan köylüler, Re
formasyon'u, özellikle Salthazar ve Thomas Münzer gibi mistik papazların di
le getirdiği haliyle, Resullerin İşleri4 ve doğrudan İsa'ya atfedilen vaazlarda ge
liştirilmiş olan eski eşitlikçi ideallere dönüş olarak gördüler. Bu durum,
1500'lerin başından itibaren ortaya çıkan değişik yerel ayaklanmaların ve genel
huzursuzluğun, Köylü Savaşı olarak adlandırılacak olan, özellikle de tarihsel
öneme sahip 1524 ve 1525 yıllarının dramatik çalışmalan etrafında toplanan,
ekonomik ve toplumsal olduğu kadar ideolojik olarak da çok gergin bir nitelik
taşıyan ortamını oluşturuyordu.

Köylü Savaşının Kapsamı
1524 ve 1525 yıllarının (bazı tarihçiler tarafından söylendiği gibi) o "yerinde"
Köylü Savaşı'nın bir çabşma olarak çerçevesinin çizilmesi kolay değildi. Deği3 D. Riazanov, Friedrich Engels'e "açıklayıa notlar", The Peasant War in Germany (New
York: International Publishers, 1926), s. 182, not 13. Riazanov Stalin'in 1930'Iardaki temizliği
nin bir kurbam olduğu için, ismi Engels'in kitabının sonraki baskılanndan silinmişti.
• Kitab-ı Mukaddes'in ana bölümlerinden biri (ç.n.).
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şik yerlerde 1524'ten çok daha önce başladı ve -Alsas ve Palatine'ye erişerek1525'ten epeyce sonra devarn etti ve 1500'lerden önceki yüzyıllara kadar geriye
giden kronik isyanlarm ve huzursuzluğun doruk noktasını gösterdiği söylene
bilir. Hiçbir bölge üst sınıflada yalnızca kendi başına çarpışmadı; değişik aske
ri güçler imkan bulduklannda birbirlerine yardım etmeye çalıştılar ve bu güç
lerden birisi yok edildiğinde bölgede bir yerlerde hala varolan köylü güçlerine

yeni askerler tedarik edildi. Geç Ortaçağlar'daki köylüler, şehirli plebler ve on
larm derebeyleri arasındaki kronik çabşmalar bir yana bırakılırsa, bu savaş
Avrupa devrimci hareketler kronolojisinde ayrı bir öneme sahiptir.
Yine de, biz bunlar arasından birbirinden farklı ama ilişkili üç çabşmayı

tesbit edebiliriz, bunlann her biri bir yıldan fazla bir zaman süresince bölgesel
olarak ve çabşma süresi olarak farklılık gösterdi -bu, savaşın uzun başlangıcını
ve kapsamlı sonuçlarını yadsımak anlamına gelmez. Savaşlardan ilkinin mer
kezi güneybab Almanya'da, özellikle Kara Orman ve Yukan Swabia' da, İsviç
re'nin kuzeyine doğrudan komşu ve kuzeydoğu Avusturya ile çakışan bölge
deydi. Bu çabşma 1524 ilkbaharının sonu ile yazının başında başladı ve 1525'in
ortalannda sona erdi. Bu bölgede, Scott ve Scribner'in gözlemlediği gibi,
"ayaklanmanın bilançosu pek net değildi", çünkü, birçok yeniliğine rağmen
"ayaklanmanın politik dayanıkitlığı veya kararldığı yoktu ve yaratmış olduğu
politik biçimlerin olası sonuçlarını gerçekleştirmekten çok kolayca kaçınıyor
du".5
Savaşlardan ikincisi Württemberg ve Franconia'da, orta-güney Alman
ya'da patlak verdi ve 1525 Nisan ortalarında şiddetlendi. Bu bölgede, şehir
topluluklan büyük bir rol oynadı ve ayaklanmalar amaçlarında daha radikal
ve bu amaçlarını gerçekleştirmede daha kararlıydılar. Fakat bu savaş

uzun

sürmedi. Bir dizi kolay zaferin ardından yaz başına kadar devarn etti, köylü
askerleri Mayıs sonu ile Haziran başında iki haftalık bir kuşatma sonrasında
Marienberg hisarını almayı başaramaclığında gücünü hızla yitirmeye başladı.
Savaşlardan üçüncüsünün merkezi orta-doğu Almanya'da, en ünlü yerle
şimi Thuringia olan (Thomas Münzer'in Mühlhausen'de ünlü Tanrı'nın Ebedi
Birliği'ni yaratbğı) yerdeydi, burası doğuda Hesse'ye kadar uzaruyor, Sakson
ya'nın içine, Bohemya kadar gidiyordu. Savaş bu bölgede Württemberg
Franconia çabşmasıyla yaklaşık aynı zamanlarda başladı ve aslında 1525 Ma
yıs'ının sonundan önce basbnldı.
5 Scott ve Scribner, The German Peasants' War, s. 28.
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Köylülerin lordlara karşı kapsamlı ayaklanmalarından ilkini başlangıçta
ateşleyen şeyin neredeyse önemsiz bir provokasyon olduğu görülür. 23 Hazi
ran 1524'te, Hegau'daki Lupfen-Stühlingen Kontesi bir ziyafet için köylülerine
salyangoz ve çilek toplamaları emrini verdi. Tek başına ele alındığında, emir
sıradışı değildi; fakat emri köylülerin kuruyan otlarını toplamak için acele et
tikleri bir zamanda çıkarmışb. Hegau'nun bulunduğu Konstans Gölü bölgesi
zaten çok radikalleşmişti ve kontesin kibirli isteği, bir araya gelen ve arbnlan
vergileri, angaryayı, ortak arazilere el konulmasıru, geleneksel kuralların yiti
rilmesini ve soyluluğun keyfi yönetimini protesto eden albruş-iki şikayetin bir
listesini hazırlayan köylüleri çıldırtb. Bulabildikleri silahlarla kuşanan bin ka
dar Stühlingen kiracısı, onları çok disiplinli ve etkin bir güç olarak örgütleyen,
sıradışı bir yeteneğe sahip profesyonel asker veya Landsknecht olan Hans Mül
ler'i liderleri olarak seçti.
Ağustos'ta, bu güç güneybabya, Zürih'e yaklaşık kırk mil uzaklıkta Ren
üzerindeki bir kasaba olan Waldshut'a ilerledi. Ayaklanma için iyi seçilmiş bir
şehir üssü olan Waldshut, dünyevi ve dinsel güçler karşısında yurttaşlanru
kendi yanına çekmekte neredeyse başarı kazanmış olan radikal reformcular ta
rafından zaten kışkırblmışb. Ren kasabasının patrisyenleri Luther'd idi fakat
protestan papazları radikal bir Zwingli' d idi ve plebleri Carlstadt'lı Andreas
Bodenstein ve sonradan Thuringia' daki köylü ayaklanmasında çok önemli bir
rol oynayacak olan din adamı Thomas Münzer'in ateşli vaazlannın etkisi al
bndaydı. Kasaba halkı köylü güçlerine sempati duyuyordu ve onlarla güçbir
liği oluşturdular -gerçekte, Zürih yakınında onlara gönüllü askerlik dahil aktif
yardımcılık bile yaptılar. Bu dönemde, Waldshut'un kendisi özgür bir kent sta
tüsü talep ettiği Avusturyalı yöneticilerine karşı ayaklanma halindeydi, fakat
Avusturyalılar yerel bir isyana ciddi bir yanıt veremeyecek kadar İtalya'daki
imparatorluk işleri ile meşguldüler. Sonuç olarak, Müller'in güçleri, Ekim
1524'te onu güneybab Almanya'daki köylü ayaklanmalarının merkezlerinden
biri yaparak Waldshut'u tamamen ele geçirmeyi başardı.
Swab Birliği'nin kalıntıları, prensierin ve soylu sınıfın güneybab Alman
ya'da bel bağlayabilecekleri yegane askeri gücü oluşturuyordu, fakat 1700 as
ker, Milller'in Ekim 1524'te sayısı 3500'ü bulan köylü birliğiyle başa çıkabilecek
güçte değildi. Bu yüzden, soylular, geçmişte çok defa yapmış olduklan ve ge
lecekte yapmaya devam edecekleri gibi, köylüleri oyalamak için bir ateşkes
müzakeresi önerdiler, bu sırada kendi güçlerini artbrdılar ve silahlandırdılar.
Köylülerin isteklerinin çoğunu bir süreliğine kabul etmekle, bir köylü zaferi

Alman Köylü Savaşları 1 79

olasılığını, ki zaferin yakın olduğu çok açıkb, ön alarak engellediler. Bu ilk
aşamalarında ayaklanma hala oldukça banşçıldı. Kölelere ait eski alışkanlıklar
köylülerin eteğine yapışmışb; silahlı olmalarına rağmen, ürkütücü isyancılar
olabileceklerken, daha ziyade dilekçe sahipleri gibi davrandılar.
Buna karşın, ayaklanma Hegau bölgesinin geri kalanını, Alman-İsviçre sı
nır bölgesinin büyük kısmını peşi sıra sürükledi, doğuda Allgau bölgesine
(şimdiki güneybab Bavyera'ya) doğru ilerledi. İlk Alman köylü ayaklanmalan
daima bölük pörçük ve dar kapsamlıydı, genellikle komşu bir bölgeden ol
dukça farklı olan kendi özel mınbkalan için geleneksel haklan geri istemekle
sınırlıydı. Köylü Savaşı'na yeni bir kenetlenrne hali veren şey, her yerde bulu
nan açgözlü piskoposlara ve başrahiplere karşı köylülerin ilahi bir kanun ve
tannsal, eşitlikçi bir toplum düşü ile desteklendiklerine yönelik bir inano pay
laşmalanydı. Savaş, Kara Orman bölgesinden büyük bir gelgit hareketi gibi
kuzeybabya doğru hızlandı, 1525 bahanna gelindiğinde Yukan Swabia'ya
ulaşb.

Memmingen Maddeleri
Mart 1525'te güneybabdaki köylü gruplannın temsilcileri ortak bir program
oluşturmak için Yukan Swabia'nın en önemli kasabası olan Memmingen'de
bir genel mecliste toplandı. Ortaya çıkardıklan belge "Köylülerin On İki Mad
desi"ne Hıristiyan dindarlığı damgasını vurmuştu ve dehşete düşmüş elitlerin
destekledikleri fikirleri çürütme arayışındaydı. Köylüler şunlan öğretiyorlardı:
Kimse itaat etmemeli fakat herkes her yerde ayaklanma çıkarmalı ve dinsel ve
dünyevi otoriteterin her ikisini de reforme etmek veya belki de tamamen orta
dan kaldırmak için birlikte hızla hareket etmeliydi. Aşağıdaki maddeler bu tan
nsız ve sürekli hata bulan suçlutara cevap verecektir ve öncelikle Tann'run sö
zünden uzaklaşmayı ortadan kaldırmaya ve ikinci olarak tüm Köylü Sınıfı'nın
itaatsizliği, hatta ayaklanması için Hıristiyan bir gerekçe oluşturmaya hizmet
edecektir.6

6 On İki Madde, Engels'in Peasant War, s. 157-63'ün de içinde olduğu, Köylü Savaşı üze
rine yapılan birçok çalışmada yeniden basıldı. İçgörülü bir yorumlama, Peter Blicke, The Revo
lution of 1525: The German Peasant's War from a new Perspective, çev. Thomas A.Brady, Jr. ve
H. C. Erik Midelfort (Baltimore ve Londra: John Hopkins University Press, 1985), s. 25-67 için
de bulunabilir.
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On iki maddenin ilkinde, köylüler kendileri için "bir papaz seçme ve ata
ma" hakkını ve "uygun olmayan şekilde davrarursa onu görevden alma hak
kını" talep ediyorlardı. Seçilen bu papaz köyiiliere "herhangi bir ekleme, dokt

rin ve buyruk olmaksızın, saf ve basit İncil'i" öğretecekti. Bu inisiyatife yalnız
ca elitlerin sahip olduğunun iddia edildiği bir dünyada bir topluluğun kendi
papazını seçme hakkına sahip olması, tek başına, mevcut düzenin altüst edili
şiydi; gerçekten, köy topluluğunun gücünü artırmakla yalnızca profesyonel
ruhhan sınıfına meydan okumadı, sivil hiyerarşinin kendisine de dolaylı ola
rak gözdağı verdi.

İkinci madde, İncil'in köylüleri Kilise otoritelerine talulın "tam onda birini"
vermekle yükümlü kıldığını usulüne uygun biçimde onayladı, fakat köylüler
bu verginin şimdi seçilmiş bir başkan -"topluluk her kimi atayacaksa"- tara
fından toplanmasında ısrar ediyor, böylece köyün din adamlannı seçen soylu
Iann asli bir yetkisine meydan okuyorlardı. Hasılat, seçilen papazın ve ailesi
nin "uygun ve yeterli geçimini" sağlamak için kullarulacakb. Vergiden topla
nan tüm fonların bu geçirn için gerekli olan miktanndan fazlası yoksullara da
ğıblacak ve "yoksullara herhangi bir toprak vergisi konulmasına meydan
vermemek" için kullarulacakb. Köylüler, "dinsel olsun dünyevi olsun", "insan
icadı" ilave bir "uygunsuz vergiyi" ödemeyi reddettiler -varolan dünyevi ve
tinsel güçlere eşit ölçüde bir diğer meydan okumaydı bu.

Üçüncü Memmingen maddesi bütün yükümlülükleri tamamen bireysel
açılardan tanımladı ve aşağıdakileri dekiare ederek serfliğe son vermek için
açık bir çağnda bulundu:
bizleri kendi mülkleri olarak elinde tutan adamlarm şimdiye kadar süren
geleneğiydi, İsa'nın kendi değerli kanını alutarak hiçbir istisna olmaksızın hepi
mizi, büyük insanlar kadar düşkün olanlan da, kurtardığı ve günahtan anndır
dığı düşünüldüğünde, bu gelenek pek değerli değildir. Buna uygun olarak İn
cil'le tutarlı olan şey, bizim özgür olmamız gerektiğidir ve isteğimiz de öyle ol
maktır. İstediğimiz ne mutlak olarak özgür olmak ne de hiçbir otorite boyun
eğmemek değildir. Tanrı bize bedenin arzulanyla itaatsiz bir yaşam sürdürme
roizi değil, Tannmızı ve komşulanmızı sevmemiz gerektiğini öğretti. Tann, Aşai
Rabbani ayininin yönetilmesinde bizlere buyruk verirken bütün bunlara mem
nuniyetle uyanz. O bize yetkililere itaat etmemeyi değil, mütevazı olmamız ge
rektiğini buyurdu, yalnızca yetkililere değil herkese karşı. Bu nedenle, bir Hıris
tiyan olabilmek için, doğru her şey için seçilmiş ve daimi olan yetkiiiierimize
Tanrı'nın kanununa boyun eğmeye hazırız. Bu nedenle, gerçek Hıristiyanlar olaSerilik
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rak bizi serflikten azat edeceğinizi muhakkak addediyoruz, aksi halde bize serf
olduğumuz İncil' de gösterilmelidir.

İncil'i -Tann'nın

Sözü'nü- dünyevi otoriteye karşı radikal biçimde kullanan

bu olağanüstü madde aşırı derecede tahrik ediciydi. Yalnızca tüm toplumsal
düzeni üstü kapalı biçimde tartışmaya açnuyor, "herkese karşı" -yalnızca top
lumsal olarak yukanda olanlara karşı değil- Hıristiyan tevazuunu kullanarak
bireysel özgürlük için yeni bir hak iddiasında bulunuyordu.
Dördüncü maddeden yedinci maddeye kadar, köylüler, avl�a ve balık
tutma, odun toplama, kendi arazilerine ve "kardeşlik içinde ve Hıristiyan usu
lüne göre" yönetilecek ortak arazilere "kısıtlama olmaksızın" sahip olma id
dialannı devam ettiriyorlardı. Bu talepler çok önemliydi; yalnızca onların eko
nomik olarak gerçekleştirilmesinin köy yaşam tarzının sürdürülmesi için ge
rekli olması nedeniyle değil, tüm tabakalann, özellikle köylülerin doğanın
sunduğu nimetiere bütünüyle ulaşmasını demokratik bir hak olarak varsaydı
ğı için. Köylüler giderek artan bir şekilde kendilerine dayahlan "aşırı hizmet
yükümlülüğünden" kurtulmak istediler ve soyluluğun "artık ödeme gerçek
leştirmeden köylüyü daha fazla hizmete veya diğer yükümlülüklere zorlama
ya çalışmaması, köylüye huzur ve sükun içinde kendi mülküne sahip olma iz
nini vermesi gerektiğini" belirttiler. Sekizinci madde kiraların köylülerin öde
me gücüne göre belirlenmesini öngörüyordu - ekonomik davranışı her zaman
kazançtan çok ihtiyacın belirlediği olağanüstü bir talep- ve dokuzuncu mad
deyse adaletin bireyci Roma hukukundan ziyade geleneksel ortak hukuka gö
re gerçekleştirilmesini istedi. Onuncu madde, ortak arazilerin köy toplulukia
nna geri verilmesi isteğini yineliyordu:

Bir zamanlar bir topluluğa ait olan çayırlıldara ve tarlalara şahıslar tarafından
zorla el konulmasıyla hakarete uğradık. Bunlan tekrar kendi elimize alacağız.
Bu, yine de, arazinin yasal biçimde satın alınmasıyla gerçekleştirilebilir. Ne var
ki arazi bu şekilde satın alındığında, koşullara uygun bazı kardeşçe anlaşmalar
yapılmalıdır.
On birinci madde ölmüş köylülerin dul eşierine ve öksüzlerine konan mi
ras vergilerinin kaldınlmasını isterken -genellikle köylü ailelerinin ellerindeki
her şeyi alan soylular tarafından istenen, iğrenç bir vergi-, son madde belge
deki hak iddialarının meşruluğunun karara bağlanmasında gözetilecek tek kri
terin Kutsal Kitap olduğunu açıkça belirtiyordu.
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Memrningen'in On İki Maddesi böylece kendini aslında Hıristiyanlık kai
desinin, "Tann'run Sözü"nün veya kutsal buyruğunun, yani Tann'nın kendi
sinin koruması albna yerleştinnişti. "Tann'nın Sözü", İncil'in otoritesine daya
narak tüm dünyevi otoriteye meydan okuyan önemli bir köylü sloganı haline
geldi. Köylüler, gerçekte, lordlarm ve prensierin otoritesinden daha yukanda
kabul ettikleri bir güce -böylece "Tannnın sözü" ibaresinin devrimci içeriğine
başvuruyorlardı. Toplumsal yaşam dinsel veya dünyevi otoriteler tarafından
değil, İndi tarafından yerleştirilen ilkelere göre yaşanacakh. İnsanlar gücü se
çimle elde edecekti, doğumla değil ve başkalanna hukuka göre davranılacakb,
keyfi yargılara göre değil. Tann ve insan, hatta toplum ve cemaat arasındaki
kişisel ve kurumsal araalarm çoğu kaldınlacakh ve insanlar lord veya aşağı
sınıftan biri veya soylu ve serf olarak değil, komşular olarak görülecekti. Bu
nedenle, Maddelerin yazarlan toplumu paye veya ayncalık üzerine kurulmuş
toplumsal bir düzen olarak değil, bir Hıristiyan kardeşliği olarak gördüler.
Maddelerin sonunda, köylüler, bu maddelerin sayısının gerekirse arbnlabile
ceği uyarısında bulundular: "Eğer doğruluğa ve Eski ve Yeni Ahit'e dayalı ve
Tann'ya ve komşumuza karşı kusurtarla ilişkili daha çok şikayet ortaya çıkar
sa", onlann da ''burada sunulma hakkının saklı tutulması" kararlaşbnldı.
Köylü Savaşı boyunca değişik sayılarda ek madde ortaya çıkh, hatta hiye
rarşik toplumun tam kalbine darbe indiren radikal vizyon sahibi olan bazılan
Memrningen'de kabul edilenlerin ötesine geçiyordu. Yukan Swabia'da, kiraa
lar Şubat 1525'te Sonthofen'de toplandıklarmda, tüm feodal lordlarm ortadan
kaldınlmasını talep ettiler -ayaklanmayla yaygınlaşacak devrimci bir talep.
Alsas köylülerinin "On İki Maddesi" yalnızca papazlar için değil tüm halk
memurlan için seçim yapılması çağrısında bulunuyor ve prensierin otoritesini
tarıımıyordu. Merano' daki bir köylü meclisi tüm yetkililerin, yönettikleri toır
luluklar tarafından seçilmesini istedi. Köylüler eşitlikten yaşamsal bir hak ola
rak söz ediyorlardı ve ilk soylunun hangi hakla sıradan halkı esaret albnda tut
tuğunu sorarak, İngiliz köylülerinin bir buçuk yüzyıl önceki bir düsturunu
tekrarlıyorlardı.
Savaş sırasında ortaya çıkan diğer maddeler yalnızca toplumsal değil eko
nomik eşitliği -üst sınıflarm ekonomik koşullarını kötüleştirmekten ziyade
köylününkini iyileştirmekle sağlanabilecek bir eşitliği- de içeriyordu. Kimse
nin iki bin krondan daha fazla zenginliğe sahip olmaması gerektiğini ileri sü
ren bir talep vardı: kuşkusuz rahatça yaşamak için oldukça yeterli bir gelir, fa
kat soylularm herhangi bir mülk sahibinin asli hakkı olarak kabul ettikleri şeyi
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hiçe sayan açık bir kısıtlarnaydı bu. Geliştirilen ütopik vizyonlar, kapitalistvan
girişimlerin ortadan kaldınlmasını ve köylülerle soylularm ortak katılımıyla
kamusal işlerin çekip çevrileceği cumhuriyetçi yönetim biçimleri kurulmasını
öngörüyor ve lüks mallarm üretiminin baskılanarak insanın temel ihtiyaçlan
nın

karşılanmasına ağırlık verilmesini talep ediyordu.

Köylü Savaşı, gerçekte, aristokrasi karşıb olduğu kadar burjuva karşıbydı
da. Çabşmarun seyri boyunca, yalnızca geçiş ücretlerinin, harçlann, dolaylı
vergilerin ve serfliğin kaldınlması için değil, tüccarlarm yapabilecekleri ser
mayenin toplamını yaklaşık on bin kronla sınırlamak için bile öneriler gelişti
rildi? Köylü kongrelerinde ve toplantılannda -yalnızca radikal papazlar değil
köylü liderlerinin kendileri tarafından da- gerçekleştirilebilecek bunun gibi
radikal, gerçekte vizyoner talepler, orta Avrupa'yı on altına yüzyılın başlann
da kasıp kavuran ayaklanmalarm sıradışı doğasını kanıtlamaktadır.

Köylülerin Müttefikleri ve Düşman lan
Her ne kadar isyarun arkasındaki temel gücü ve esin kaynağını açıkça köylü
lük sağlasa da, Köylü Savaşı'nı yalnızca kırsal bir hareket olarak tasvir etmek
vahim bir hata olurdu. Köylü isyanalar, papazlardan, bürokratlardan, her çeşit
memurdan, şövalyelerden, burgherlerden ve hatta soylulardan bile destek al
dılar, her tabaka kendi özel çıkarını gerçekleştirmekle meşguldu.

Öyle ya da

böyle, bir şekilde ayaklanmanın içine sürüklenen neredeyse bütün kent ve ka
sahalarda Köylü Savaşı genel bir toplumsal huzursuzluk yaratb ve Strasbourg
gibi kentlerde kargaşalara, Mainz, Köln ve Ratisbon'da elit konseyiere karşı,
Bamberg ve Speyer'de ise dini yöneticilere karşı halkın hücuma geçmesine ne
den oldu. Köylülerin başlangıçtaki banşal ve Hıristiyanca yaklaşırnma rağ
men, soylular, papazlar ve birçok varlıklı burgher, isyanalarm kardeşlik yö
nündeki taleplerini soğukkanlılıkla karşılarnadılar, köylüler toplandıklarında
ve onlann kalelerine, manasbrlanna ve kasabalarına doğru yürüdüklerinde
genellikle panikiediler ve kaçtılar.

7 "Senyöral hakiann kaldınlması için yerel talep, evrensel özgürlük, kardeşlik, eşitlik fikir
lerine yer verdi; 1525'deki Alman Köylülerinin 1789 Fransız fikirlerinin çoğunu öneelediğini
söylemek hemen hiç abartma değildir''. A.W. Ward, G.W. Prothero, ve Stanley Leathes, eds.,
The Cambridge Modern History, c. 2, The Reftmnation (New York ve Londra: Macmillan, 1904), s.
184.

84 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Köylü isyanlarından Fransız Devrimine

Üstelik feodalizmin zayıflaması, patrisyenlerin ve yerel burjuvazinin insa
fına tabi olarak yaşayan oldukça çok sayıda, görece vasıfsız bir pleb tabakası
yarattı. Bu şehir plebleri, köylülerden korkmak şöyle dursun, genellikle kendi
lerini onların doğal müttefikleri olarak gördüler ve ayaklanmacılara ciddi des
tek verdiler. Kurulu otoriteler dilencileri yiyecek ve içecekle kolaylıkla satın al
salar da, onlar da çetelerde ve "krallıklarda" örgütlendiler ve yollarda başıboş
dolaşırken köylüler için bir haberleşme sisteminin kurulmasında çok yardıma
oldular. Şehir patrisyenleri ile yapılan savaşlarda genellikle tuzağa düşen orta
boy burgherler, kendi paylarına, köyiiliere fırsatçı biçimde yaklaşblar, onları
genellikle patrisyenleri yıldırmak için desteklediler; kendi hedeflerine ulaşbk
tan sonra -veya kendi kasabalarındaki pleb ayaklanmalarından korktukların
da- burgherlerin köylülere ihanet ederek kolaylıkla geri çektikleri bir destekti
bu.
Buna karşın, köylülerin talepleri genel olarak kasaba ve kentlerdeki fakir
sınıflar, vasıfsız işçiler ve fakir zanaat:karlar ile uyum içerisindeydi. Aslında,
Köylü Savaşı tüm Almanya'yı silip süpürdüğünde, köylü sınıfı, kentlerdeki
huzursuzluklan su yüzüne çıkardı ve hareketlerini neredeyse ulusal bir dev
rime dönüştürdü. Güneybab ve orta Almanya'nın her yerinde, kasabalar ve
kentler ayaklanma karşısında iki öbeğe aynlına eğilimdeydi: fakirler veya
"komün" adına konuşanlar ile yönetici meclisler ve varlıklılar adına konuşan
lar. Herhangi bir kasahada köylünün davasına sempati duyulması hangi tara
fın üstün olduğuna bağlıydı. Genellikle tüccar sınıfının en zayıf olduğu yerler
küçük kasabalar, en güçlü olduğu yerler büyük kasabalardı ve ister yurttaş
meclisleri olarak, ister bir araya gelerek örgütlenmiş olsunlar, köylünün dava
sına büyük sempati besleyen "komünler'', oluşum halindeki burjuva merkez
lerinin etrafındaki işte bu küçük kasabalarda bulunuyordu. Heilbronn, Würz
burg ve Rothenburg'tan köyiiliere yardım gelirken, Frankfurt'taki "komün"
elit konseyi ele geçirdi ve köylüleri desteklemek için bir ittifak andı oluşturdu.
Frankfurt hareketi kendi geleneksel haklarını tasdikleyen, şehir konseyinin ka
bul ettiği ve Münster ve Osnabrück gibi uzak kuzey şehirlerinin kendi "top
lumsal sözleşmeleri" için model olarak kullandıklan maddeler hazırladı.
Görünüşteki bölük pörçük niteliğine rağmen, Köylü Savaşı iyi örgütlenmiş
politik kururnlardan yoksun değildi. "Köylülerin, kasabalıların ve madencile
rin arazilerinden oluşan daha büyük bölgelerde parlamenter bir anayasa geliş
tirildi" tesbitinde bulunuyor Peter Blickle.
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Kurumsal çerçeveyi korurken . . . bölgesel arazilerin yerini kırsal bölge (Landsc
hajhten) aldı, bu 1525'te hem temsilciler meclisi hem de her bir bölgedeki bütün
isyanalar anlamına geliyordu. Otonom köy, maden, pazar ve şehir koroünleri
eyalet meclisi için temsilcileri seçimle belirliyor, bunlar daha sonra bölge lordu
ile yönetim işini yerine getirecek bir temsilci komite ahyordu.8

Daha geleneksel olarak, köylüler kararlannı "bir halka" yaparak veya bir meşe
ağacı albnda bir araya gelen "bir komün" oluşturarak alıyorlardı:
Bir kilise avlusunda, bazen bir tarlada, hatta eski bir yerleşim bölgesinde adalet
icra ediliyordu (Malstatt) ve genellikle bir komünal meclis çağnsı yapıldığını
gösteren fırhna çanının çalınmasıyla toplarulırdı. Köy komünü teoride tüm üye
lerinin kendi köylü sınıfından köylülerin desteğine ve yardımına karşılıklı olarak
bağımlı olduğu anlamına gelen, hiyerarşik olmayan politik etkinlikle meşgul bir
eşitler meclisiydi. Köy otonomisinin yeniden kazanılması ve komünal haklan ve
ayncalıklan koruma, köylü isyanının yaşam kaynağını sağlayan politik köylü bi
lincinin bu temelini yansıtmaktadır.9

Köylü Savaşı gerçekten "avanun devrimiydi" diye belirtiyor Blickle. "Tan
nsa} kanun ve İncil kentlerden kırlara vaizler tarafından taşındı", diye vurgu
luyor, her ne kadar din, devrimci bölgeleri süpüren büyük yanguu beslemiş
ekonomik faktörden ayn tutulamazsa da.
Köylüler ile burgherler arasında benzer tanmsal problemler (tanrn kasabalan),
vergi yükleri (orduya adam toplama, palyum), ya da komünal otonominin top
rak beylerinin tecavüzlerine uğraması (madencilerin çıkarlanyla tam bir özdeşlik
vardı) biçiminde kendini gösteren o sınırlı çıkar birliğini güçlendiren şey, daha
adil ve daha Hıristiyan bir dünyanın kurulmasına duyulan ortak özlem oldu. 10

Dinsel bağnazlık, sınıfsal antagonizmalara, uzun süreden beri nefret edilen
ayncalıklı yöneticiler ve ideologlar ile savaş esnasında çok derin bir ideolojik
boyut verdi. Yalnızca orta Almanya'da tahminen kırk manasbr ve kale yıkıldı
ve birçok şehir, ister suç ortaklığı ister korku nedeniyle olsun, kapılarını köylü
ordulanna açb. "Tann'nın Sözü", kısmen isyankarlann davasının dinsel bir
ifadesi olarak, köylüler ile başkaldıran diğer heterojen öğeleri -profesyonel as
kerleri, zanaatkarlan ve plebleri- bir araya toplayan çağn haline geldi. Sempati
8 Peter Blickle, "The 'Peasant War' as the Revolution of the Cornmon Man-Theses", Bob
Scribner ve Gerhard Benecke, eds., The Gennan Peasant War of 1525: New Viewpoints (Londra:
George Allen & Unwin, 1979), s. 21.
9 Scott ve Scribner, The Gennan Peasants' War, s. 14.
10
Blickle, "The Peasant War'', s. 14.
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besleyen bazı varlıklı kentli öğeler, köylülerin ve pleblerin albnda birleşebile
cekleri bayraklar olarak onlann yüksek papazlara ve soylu1ara duyduklan bü
yük nefreti -en azından onlara ihanet etmeden önce- paylaşan değişik Protes
tan eğilimlerini ku1lanışlı buldu1ar. Albnda toplanılacak bir bayrak olarak ra
dikal Protestanlık öylesine etkiliydi ki, prensierin davasına hizmet eden bazı
kurnaz !iderler, eskiden bir soylu ayaklanmasına katılmış olan Götz von Sic
kingen şövalyesi gibi, bir zamanlar köylülerin müttefiki olmuş unsurlan köy
lülerin tarafına çekrnek için Protestanlığı bir araç olarak kullanmakta tereddüt
etmediler.
Bazı prensler savaşı fırsatçı amaçlar için de kullandı. Württemberg Diikü
(birkaç yıl öncesine dek Fakir Conrad hareketi bu dük için sonuna kadar sa
vaşrnışb), "Köylü Utz" adını aldı ve köylüleri kendi düklüğünün kontrolünü
yeniden sağlamak için askere almaya çalışb. Zengin toprak soylulan tarafın
dan yerlerinden edilen ve şimdi başıboş olan şövalyeler, gayrimenkul ve bir
malikanede yaşama vaadi nedeniyle, çabşmalara katılmak için çok istekliydi
ler. Kendi birliklerini ve çapulcu topluluklannı kuran şövalyeler, talihlerinin
peşine düşerek ve elde edebilecekleri herhangi bir zenginlik uğruna her iki ta
rafı da ayrım yapmaksızın serbestçe yağmalayarak başıboş dolaştılar. Şövalye
ler, adlan güvenilmeze çıkmasına rağmen, bireyler ve gruplar halinde köylü
lerle düzensiz ittifaklar kurdu1ar, onlara savaş sanatını öğrettiler ve arkalann
da Alman şairlerin yüzyıllar sonra romantikleştirdikleri toplumsal bir şövalye
lik habrası bırakblar.

Köylü Askerler
isyana köylü hareketi ile karşılaşan, şimdi Truchness Georg von Waldburg li
derliğinde toplanmış olan Swabia Birliği erteleme politikasını devam ettirdi.
Birlik, köylüleri sindirecek yeterli askerden hala yoksundu. Bu "On İki Mad
de", büyük bir erteleme taktiği içinde, Luther'in, onun yardıması Philip Me
lancthon'in, prensierin bir temsilcisinin ve imparatorun içinde olduğu bir ko
misyona hakemlik yapmalan için iletildL Komisyon üyeleri içinde hiçbir köylü
olmamasına rağmen, temel çıkarlar açısından soylular ve köylüler arasında bir
savaş olduğu açıkb ve kardeşçe sevgiye yapılan çağnlar onlan muhtemelen
banşbramayacakb.
Müzarekelerin başladığı Şubat ayı ile 1525 Nisan'ının sonu arasında, ayak
lanma güneybab Almanya'yı, özellikle Kara Orman ve Yukan Swabia'yı ateş-

Alman Köylü Savaşları 1 87
leyene kadar yayıldı. Yalnızca soyluluğun vefasızlığı ve kibri nedeniyle olsa bi
le, köylü sınıfı ve onların yöneticileri arasında şiddetli çarpışmaların olması
kaçınılmazdı. Aslında, başlangıçta benimsediideri barışçı yaklaşımı sorılan
dırmaya bir kez karar verdiklerinde, köylüler kendilerini aman vermez ordu
lar

(bunden) veya onlara verilen isimle

"askeri güçler" olarak örgütlediler, bun

lar brpan ve kalın sopalarla yetersizce silahlanmış çiftçi "gü ruhların dan" daha
kalabalıkblar; çoğu kez ateşli silahlar, toplada donandılar ve hatta süvari bir
likleri oluşturdular. Bu askeri güçler genellikle

Landsknechten

denilen profes

yonel askerlerden yardım almalarına rağmen, çağın milisierinin durumunda
genellikle gözlendiği gibi, çok demokratik nitelikteydiler. Subaylar kendi bir
likleri tarafından seçiliyordu ve askeri planlar genellikle silahlı topluluk tara
fından, muhtemelen "halkalar" oluşturmak suretiyle, bir bütün olarak gerçek
leştiriliyordu.
Bu toplumsal devrimin bu denli geniş bir alan üzerindeki seyri, köylü as
kerlerin değişik merkezlerdeki seferberliği, büyük topraklar üzerinde çapraz
kesişmeleri ve birleşmeleri, zaferleri ve en sonunda yenilgileri -tümü kısaca
anlatmaya elvermeyecek kadar çok karmaşık bir hikaye oluşturmaktadır. Bu
kapsamlı çabşmaya bugünkü Almanya'nın neredeyse üçte ikisi dönem dönem
doğrudan dahil oldu ve çabşmalar kuzeyin Baltık üzerindeki Gdansk kadar
uzak kuzey bölgelerinde hissedildi ve belki de Slavik Doğu'nun içlerine kadar
yarıkı yaratb. Çabşmalar başladığında, en azından bir düzine kadar köylü or
dusu

ün kazandı -bu kendi etrafında daha küçük ölçekte faaliyet gösteren di

ğer birçok ordunun önemini azaltmamalıdır. Devrimin etkisi --olanaklan kadar
yanlışlıklan bu- en iyi şekilde, isyan tam da tepe noktasındayken, belli başlı
orduların etkinlikleri mercek albna alınarak anlaşılabilir.
Daha önce belirtildiği gibi, bunların

ilki, Stühlingen olayından sonra,

Landsknecht Hans Milller'in kamutası albnda Kasım

1524'te Waldshut'u ele ge

çirmiş olan Hegau Ordusu idi. Şubatta, Yukan Swabia'daki bir köylü ayak
lanması, kırmızı bir devrimci bayrak diken ve onu bölgedeki en büyük köylü
güçlerinden biri yapan, on ile on iki bin arasında askere erişen Baltringen Or
dusu' nu yaratb. Aynı ay içinde, Schusser'de, yaklaşık yedi bin kişilik Yukarı
Allgau Ordusu oluşturuldu ve Konstans Gölü kenarındaki Bermatingen'de Ei
tel Hans, Göl Ordusu'nu oluşturdu. Mart başında, yaklaşık yedi bin köylüden
oluşan bir Aşağı Allgau Ordusu Wurzach yakınında kamp kurdu. Allgau ve
Baltringer Ordulan, ortak temelleri On İki Madde olan, ayaklanmayı bir baştan
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öte başa güney Almanya'nın çoğu bölgesine sıçratan bir Hıristiyan Birliği oluş
turdular. Tuna nehri havzasında Leipheirn Ordusu oluşturuldu, böylelikle
Mart başında otuz ile kırk bin arası silahlı ayaklanmaemın -zalim Truchsess
tarafından kurnanda edilen çok daha az sayıdaki güç ile karşılaşbnldığında
ezici bir güçtü bu- olduğu takriben alb köylü ordusu Swabia'da faaliyet göste
riyordu.
Köylü ordulan tek başianna nadiren yedi bin kişiyi geçmekteydi ve genel
likle hareket halindeydiler, güney Almanya'yı çaprazlamasına geçerken genel
likle birbirlerinden bağımsız olarak savaşıyorlardı. Hep birlikte, manasbrlan
ve kaleleri yıkan etkileyici bir tarih yarattılar. Ordular, büyük çabşmalarda ge
nellikle birbirlerine yardım ettiler ve zaman zaman köylü kongreleri ve toplan
hlan yaptılar, genellikle Neckar Nehri üzerindeki Heilbronn'da. Waldshut gibi
Swabia ve sonradan Franconia da, Heilbronn köylü ordulannın politik merke
zi haline geldi.
Bölgeden bölgeye, kasabadan kasahaya savaş genişledi. Nisan ortalannda
Coburg'un yukan bölgelerine dek kuzey yönüne yayıldı, ayın sonunda Sak
sonya'ya erişti ve Mayıs başına kadar güneybabda Tyrol, Attergau ve Avus
turya bölgelerinin içine kadar genişledi. Salzburg'ta başpiskopos, papazlık
bölgesindeki insanlardan korkarak kendini kaleye kilitledi ve Innsbruck'ta ar
şidük Ferdinand, köylüler ve kentin etrafındaki sempatizanlar kendisine saidı
nlacak diye kenti terk etmeyi reddetti. 24 Mayıs 1525'te kent kapılannı orılara
açbğında Freiburg da köyiiliere teslim oldu.
Köylü savaşlannda birçok din adamı önemli rol oynadı, fakat orılann üs
tünkörü bir özeti dahi, söz konusu çabşmalara, özellikle Thuringia' dakine,
ilişkin tarihçelerin hemen hepsinin başat figürü olan Thomas Münzer'i gör
mezlikten gelemez. Luther'in put kına bir hasmı olan Münzer (toplumsal dü
zeni yıkma ve yerine tannsal bir toplum yerleştirme arayışındaydı), özellikle
Friedrich Engels'in komünizmin Anabaptist bir savunucusu olarak -bu görüş
gerçekte ondan işkenceyle alınmış olabilir- ona hayrarılığıru belirtmesi nede
niyle, Marksist ikonografide onurlu bir yer kazandı. Belki de Thuringia' da çok
daha etkileyici olan Mühlhausen'in radikal papazı Heinrich Pfeiffer idi; Th<r
mas Münzer ile birlikte, 1525 başında, Mühlhausen kent konsülünü kaldınp
yerine İsa'nın yakında gelişinin ve Tanrı'nın dünyadaki Krallığı'nın müjdecisi
olacak "ebedi konsülü" koydu. Mayıs'ta, Hesse'li Kont (landgraveıı) Philip,
11

Orta Çağ Almanya'sında büyük bir bölge üzerinde yetki sahibi olan kont (ç.n).
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Mühlhausen'e kısa bir saldınnın ardından kentie müzakere önerisinde bulun
du, köylüler onun banş önerisini düşünürken büyük toplanru etkili şekilde
düzenlemek için tekrar zaman kazandı ve talihsiz köylüleri yığınlar halinde
öldürdü. Münzer, savaşta ölmektense kılık değiştirerek kaçmaya çalışb, fakat
yakalandı; Pfeiffer duruşmalannda cesur davrandı, fakat binyılcı inançlann
dan vazgeçti ve Katolik mezhebine geçti, bu her iki adamın da boynunun vu
nılmasını önlemedi.
Aynı zamanlarda Martin Luther, köylüleri banşçıl olmalan konusunda
uyardığı Bir Barış Uyarısı: Swabia'lı Köylülerin On İki Maddesi'ne Bir Yanıt ile
Memmingen'in On İki Maddesi'ne cevap verdi. Birkaç hafta sonra, köylülerin
prensiere karşı "fesatçılığı" onun için "açık" hale gelince -bu onu her şeyden
daha fazla sinirlendiriyordu, çünkü onlar kendisiyle ilişkili idealler adına "f�
satçılık" yapıyorlardı-, Luther köylülerin hareketini şiddetle kınayan ve kendi
-.inin prensierin safına kabldığı anlamına gelen o kötü şöhret sahibi tiradını,

Soyguncu ve Katil Köylü Sürülerine Karşı'yı yayımladı.

Askeri Olaylar
Güneybab Almanya'da köylü ordulan Swabia Birliği'ne savaşın başında sal
dırmış olsalardı, prensler ve soylulan kesinlikle feci bir yenilgiye uğratacak
lardı ve Köylü Savaşı'nın kötü şöhretli celladı Truchsess Georg'u ezici şekilde
mağlup edeceklerdi. Fakat aşın itimatlı ve merhametli Baltringen, Allgau ve
Göl Ordulan, köyiiliere darbe indirmek için tüm bu süre zarfında yeni güçler
toplamaya devam eden Truchsess ile bir ateşkes yapb. Köylülerin sorunlanna
kibirli kayıtsızlıklanyla soylu sınıfı köylü maddelerinin bu denli ciddiyetle dile
getirdiği Hıristiyan kardeşliğini, mizaç olarak yüzeysel açıdan bile, gerçekleş
tirmekten uzakb.
Ateşkes anlaşmalanndan bağımsız olarak ayaklanma, Franconia içine,
Thuringia sınınna ulaşb ve burada köylüler yedinci bir büyük güç olarak im
paratorluk'un bir köylüler meclisi tarafından yönetilmesini isteyen Bildhausen
Ordusu'nu oluşturdular. Buna ilaveten, değişik köylü kollan Schoenthal'de
sekizinci büyük köylü ordusunu, toplan ve üç bin silahıyla yaklaşık sekiz bin
adama sahip iyi donanımlı bir güç olan Gay Ordusu'nu kurmak için toplandı.
Franconian şövalyesi Florian Geyer'in iyi eğitimli, çok disiplinli ve ağırlıklı ola
rak köylü piyadeterin seçkin askerlerinden oluşturduğu ve diğer bağımsız bir
liklerin birçoğundan daha kararlı ve cesaretli davranan Kara Ordu'su bu güç-
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ten geliyordu. Tamamen askeri bir bakış açısından Geyer, köylü liderlerinin en
zekilerinden biri olmasına karşın, aynı zaman�a onların davasının doğruluğu
na gerçekten inandığı için de köyiiliere kablnuş olan, iyi eğitim sahibi bir
adamdı. Onurlu ve cesaretli, harekete sadık bu olağanüstü adam elinde sila
hıyla ölecektir.
Aynca bir diğer dokuzuncu Franconian ordusu, Gay Bright Ordusu, �
valye Götz von Berlichingen komutası albnda kurulurken, Limburg'taki onun
cusu, denetimi zor ve çok güvenilmez bir güç olan Gaildorf veya Gay Avam
Ordusu, en sonunda halkın çoğundan korktuktan sonra dağıldı. Matem Feu
erbacher tarafından kumanda edilen Wunnenstein Ordusu on birinci büyük
köylü ordusunu oluşturdu. Bir hancı olan Feuerbacher, politik görüşlerinin
ılımlılığı ile dikkat çekti, fakat askeri ve örgütsel yetenekleri ile epey saygınlık
kazandı. On ikinci ordu, Gay Hıristiyan Ordusu, Stuttgart'ta kuruldu. ilaveten,
güney Almanya'nın her yerinde birçok yerel grup kuruldu ve bunlar genellik
le -zamanı geldiğinde- daha büyük ordulara kabldılar veya onlardan aynldı
lar.
Radikal rahipler ve köylüler tarafından geliştirilen, genellikle aşın olan ta
leplerine karşılık köylülerin askeri hedefleri çok dağınıktı. Askeri stratejistler
olarak esas itibariyle radikal papazlar ve sadakatsiz şövalyelere sahip olmalan,
onlan yeterli ve sorumlu bir liderlikten yoksun bıraktı. Daha ılımlı talepleri bi
le elde edebilmek için Swabia Birliği'ni ve destekçilerini tamamen ezmek zo
rundaydılar. Aslında, yenilgi sırasında ve sonrasında, Birliğin onlara ızygula
dığına eşdeğer bir sertlikle davranmak zorundaydılar. Fakat yönetmek bir ya
na, herhangi bir güç koordinasyonu başarılamadığından, köylü ordularının
her biri genellikle merkezilikten çok uzak kalarak ve Swabia Birliği'nde topla
nan güçlere kesin bir avantaj sağlayan zayıf bir morale sahip olarak çok fazla
kendi başlarına kaldılar.
1525 Nisan başında, radikal papaz Jacob Wehe liderliğindeki Leipheim Or
dusu Leipheim kentine saldırdığında Truchsess harekete geçti. Orduyu ezdi ve
Wehe'nin boynunu vurdurdu -bu Mayıs ve Haziran' da köylü ordulannın ma
ruz kalacaklan yenilgilerin bir habercisiydi. Nisan lS'te Truchsess, onu kolay
lıkla püskürtebilecek ve Swabia Birliği'ni kesinlikle ezebilecek korkutucu bir
köylü ordusuyla, Kontans Gölü ordusuyla, Weingarten önünde karşı karşıya
geldi; fakat açıkça üstün olan hasımlanyla akıllıca bir banş müzakeresi yaptı,
ardından ayaklanmacılar dağıldılar. Köylülerin yapbğı bu can alıcı hata onla
rın nihai yenilgisine yol açtı. Köylülerin yapbğı bir diğer büyük hata, Feuer-
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bacher birleşmiş köylülerini ve toplanru Truchsess'i kararsız ve hareket yete
neğinden yoksun bırakacak şekilde yerleştirdiğinde, Mayıs'ta, Böblingen'de
ortaya çıktı. Fakat bir kez daha, Truchness, güçlerini kumazca kendine avantaj
sağlayacak şekilde yeniden yerleştirirken, köylüler ateşkes ile kandırıldı. 12
Mayıs'ta, ateşkes hala geçerliyken, Birlik, safiyane şekilde bir saldın gelmeye
ceğinden emin olan köylülere aniden saldırdı ve onlan darmadağın etti, acı
masızca astı ve süvarilerinden kaçanlan kılıçtan geçirdi.
Weingarten anlaşması ve Böblingen yenilgisi yalnızca tüm Württemberg
avaklanmasını yok etmedi, ayaklanan bütün güçlerin moralini bozdu, onlan
savunmaya itti ve soylu sınıfa yeni bir güç aşıladı. Zaferlerinden sonra haklı
olarak korkutucu bir ölüm makinesi olarak görülen Swabia Birliği'nin süvari
sınıfı, yaralı ve tutsak köylülere hiçbir şekilde acımadı. Geyer'in Kara Or
du'sunun büyük kısmı, Frauenberg'e, aynı zamanda Würtzburg Piskoposu
')lan ve bölgede isyana saidıniann öncelikli hedefi haline gelmiş Franconia
Dükü'nün neredeyse yenilemeyecek kadar güçlü kalesine nafile bir saldında
yok edilirken, Heilbronn'un zengin yurttaşlan kenti Truchsess'e teslim ettiler.
Yaz yaklaştığında, köylü ordularındaki canlılık yerini moral bozukluğuna bı
raktı. Gay Bright Ordusu, Truchsess ile müzarekeler sırasında yavaş yavaş bu
harlaştı ve onun köylü davasının akıbetinin kötüye gittiğini gören hain ku
mandaru Götz von Berlichingen (daha sonra Goethe'nin, dramasma ismi veri
lerek ölümsüzleştirdiği kişi), başından beri köylülerin bir tutsağı olduğunu id
dia ederek Swabia Birliği'ne katıldı. Krautheim'daki bir manevrada, Truchsess
otuz iki topla donatılmış sekiz yüz köylünün etrafını sardı ve onlan kanlı şe
kilde "dağıttı", daha doğrusu, kılıçtan geçirdi. Haziran 1525'te Sulzdorf kö
yünde, Birlik güçleri, Kara Ordu'sundan geriye kalan altı yüz adamını diğer
köylü güçlerini birleştiren Florian Geyer'e karşı harekete geçti. Truchsess bu
küçük köylü ordusunu kolaylıkla yendi. Birliğin süvarilerince beş gün sürekli
kovalandıktan sonra Geyer ve birkaç adamı köşeye sıkıştırıldı ve çarpışmada
korkunç şekilde can verdi.
Geriye kalan köylü ordulan birbiri ardınca yenildi. Strasbourg ve Frank
furt'ta olduğu gibi, Rottenbourg da patrisyen bir karşı devrime yenik düştü. 23
Mayıs'ta, bölgede, Pfeddersheim'daki bir köylü katliamı ve 7 Mayıs'ta Weis
senburg'un ele geçirilmesi, geriye, güney Almanya'da bulunan iki ordu bıraktı
yalnızca: Hegau-Kara Orman ve Allgau Ordulan. Köylü Savaşı şimdi kendine
dönmüştü. Daha önceden Weingarten Anlaşması ile soylu sınıfı ile aniaşmış

92 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Köylü isyanlarındon Fransız Devrimine
olan Göl Ordusu, şimdi Hegau Ordusu'ndaki kendi kardeşlerine karşı hizmete
alınmışb. Savaşın başında çok önemli bir rol oynayan Hans Müller şimdi He
gau Ordusu'nun dağıblmasını teşvik ediyordu. Müller soylulara kablmışb ve
daha sonra ömrünü

İsviçre' de geçirdi. Çarpışmalar, artık ihanet niteliğindeki

aynlmalar ve köylü taleplerine uygun anlaşmalan takip eden ateşkes ihanetle
riyle belirleniyordu. 6 Aralık'ta, birçok çarpışma, anlaşma ve ihanetten sonra,
son isyana Kara Orman askerleri ve onların müttefikleri, son köylü mevkiini,
Waldshut'u,

soylulara

teslim

etti.

Köylü

askerlerinin

Weingarten'da

Truchsess'e saldırınama hatası, takip eden aylarda, hem Franconia'da hem de
Thuringia' da, çok sayıda cana mal oldu. Kaybedilen her soylu yaşamına karşı

lık, on ila elli arasında köylü öldürüldü: egemen sınıfların köylü sınıfa rahat
rahat uyguladığı, fakat uzun süre kölelik koşullarında yaşayan köylü sınıfının
soylu sınıfına aynısını uygulamaya kendini hazır hissetınediği bir orandı bu.
Her yenilgiden sonra köylüler aomasızca katiedilmekle kalmadılar, köyleri de
yerle bir edildi, çiftlik hayvanlan boğazlandı, kadınlan ve çocuklar evsiz bıra
kılarak dışanya sürüldü, liderlerine aomasızca işkence yapıldı. Swabia ve
Franconia'daki çatışmalar sırasında öldürülen isyancıların sayısı soylu sinıfın
en sonunda kendi işgücünü kaybetmemek için devam etmekten vazgeçmek
zorunda kaldığı ürkütücü boyutlara ulaşb.
Çabşmanın uzun süreli sonuçlan feci idi. Güney ve orta Almanya'nın poli

tik yaşamı yüzyıllar boyunca geriledi, yalnızca yönetici sınıfların aomasız ka
rarlılığı nedeniyle değil, aynca hiç azımsanmayacak bir oranda köylülerin toy
luklannın ve Hıristiyan tevazusunun bir sonucu olarak. Prensler aradıklan
mutlak gücü elde ederken köylü taleplerinin hiçbiri karşılanmadı. Tabü ki,
köylü savaşı sınırlı ve düzensiz isyanlar şeklinde Almanya' da bir yüzyıl bo
yunca devam etti . Fakat 1618-48'in Otuz Yıl Savaşlan ülkeyi kargaşalara sü
rükledi ve yeni bir toplumsal düzene ilişkin bütün umutlan kuşaklar boyunca
sona erdirerek tahminen nüfusunun üçte birini tamamen yok etti.
Köylü Savaşının, en azından askeri olarak, niçin başansız olduğunu değerlendirirken, Scott and Seriher kısa ve özlü olarak şunlan gözlemliyor:
Askeri deneyimde ve donanımda [ soylular lehine) eşitsizlikler mevcuttu, bunlar
[köylüler tarahndan] genellikle akıllıca taktiklerle telafi ediliyordu. Politik hata,
yanlış hesap, sinirlerin bozulması ve bölünmüş ve yetersiz liderlik askeri denk
lemi karmaşıklaştırdı, bu yüzden köylülerin yalnızca askeri yetersizlikleri nede
niyle yeniirlikleri iddia edilemez. Tarihsel rastlantılarda gelip geçici olmaktan
daha fazla rol oynadı, bu süreçte değişik ayaklanma bölgelerindeki başan koşul-
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lan asla aynı anda veya başan için çok hayati olan, herhangi bir sürekli domino
etkisine yol açacak şekilde, olgunlaşmadı. Franconia ayaklanması hız kazanma
ya henüz başlamışken, Yukan Swabia ayaklanmasının gücü tükendi ve yalnızca
orta Almanya ve Francoman Hareketleri'nin meydan okuması kesinlikle bash
rıldıktan sonra, tekrar toparlandı.ı2

Her durumda, köylülerin yenilgisi ve onlann demokratik köylü komünle
rinin sürekli erozyonu, halkçı bir konfederal Alman ulusu olasılığının önünü
kapatb. Alman eyaletlerinin, düklüklerinin ve kentlerinin tek bir ulus albnda
birleşmeleri on dokuzuncu yüzyıla kadar gerçekleşmedi - ve ardından, Alman
toplumunun sonraki yüzyıla miras olarak bırakhğı otoriter geleneği yaratan
şey, büyük ölçüde Prusyalı militaristler ve Hohenzollem hanedam oldu.

12

Scott ve Scribner, The Gennan Peasants' War, s. 64.
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BÖLÜM

TICARETI N YÜ KSELiŞi:
H OLLAN DA AYAKLAN MASI VE TU DOR i N G i LTERE'Si
Reformasyon savaşlannın ve Otuz Yıl Savaşı'nın Avrupa'nın Almanca konu
şan bölgelerinde yaratbğı muazzam hasara karşın, bu bölgelerdeki toplumsal
ve ekonomik çöküş yalnızca askeri çalışmalara bağlanmamalıdır. Avrupa'nın
tarihsel gelişimi on altına yüzyılın ortalanndan itibaren kıtanın iç kısımlann
dan ve Akdeniz'den kademe kademe Atıantik kıyılanna ve kıtanın kuzeyin
deki kentlere, özellikle Hollanda ve İngiltere'nin yeni yeni ortaya çıkan ulus
devletlerine kaydı. Büyük ölçüde Yeni Dünya'nın keşfi ve Atıantik boyunca
Hindistan'a doğru giden yeni ticaret yollan nedeniyle hızla gelişen bir ticaret
doğdu. Portekiz, kentleri V. Charles ve Il. Philip yönetimi sırasında serpilen
İspanya gibi, bir süreliğirıe büyük bir deniz gücü haline geldi.
Kapitalizmin Britanya Adalan'nda boy göstermesi içirı verimli bir toprak
hazırlayacak olan güçler on yedirıd yüzyılda çoktan iş başındaydı. Yine de bu
kapitalist gelişme asla kaçınılmaz değildi. Tek başına zenginlikler ve kaynaklar
açısından ele alındığında, İngiltere buıjuva bir yönelimle hızla ilerleme konu
sunda İspanya'dan, hatta Fransa'dan daha elverişli değildi. Aslında, Avrupa
kapitalizminin yaratılmasında ekonomik, politik ve kültürel hegemonya en
başta İspanya'ya ait gibi görünmekteydi. İspanyolların Amerikan sömürgele
rinden yağmaladıklan hazine İngilizlerinkirıi kat be kat aşrruşb, buna karşın
kapitalizmin İberya yanmadasında gerçekten hakimiyet kazanması yirminci
yüzyıla kadar gerçekleşmedi. İspanyol hükümdarlan olağanüstü zenginlikle
rini Avrupa kıtasındaki hırslı krallar ile yapbklan savaşlarda müsrifçe harcadı
lar. Onların can çekişmekte olan Kutsal Roma İmparatorluğu'nu kontrol altına
alma çabalan ve Fransa ile düellolan en sonunda bu ilk Avrupa ulus-devletini
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fakirleştirdi. Gelişmekte olan İspanyol kentlerinin ve kasabalannın zayıf düş
mesine razı olundu ve dış ticaret kadar iç ticaret de zayıfladı, bu da İspanya'yı
yüzyıllar boyu dünyadan habersiz bir ülke haline getirdi. Kardinal Riche
lieu'nun -çağın muhtemelen en büyük ulus-devlet kurucusu din adanurun
ülkeyi Avrupa kıtasında büyük bir güce dönüştürme çabası maddi kaynakla
rın hanedanlık çabşmalarında çöpe abimasını önlemeseydi, ülke on yedinci
yüzyıl Fransa'sına benzer kötü bir akıbete neredeyse mahkum görünüyordu.

Hollanda Ayaklan mas1
İlk baştaki bu güçlerin yerini Kuzey Avrupa ülkeleri arasında Hollanda aldı;
ticaret, Hollanda kentlerine muazzam bir maddi refah getirdi ve zengin bir
kültürel gelişimi besledi. Ren nehrinin ağzına hilim olmak, Hollandalılara
Almanya'nın orta kısımlarında Ren nehri boyunca gerçekleştirilen ticaretin
stratejik kontrolünü sağladı ve Hollanda, özellikle kronik savaş hali Almanlan
zayıf düşürdükten sonra, Alman Hanseatik Birliği kentlerinin çok önemli bir
rol oynamış olduğu önceki Balbk ticaretinin yerini alarak, Avrupa ticaretinin
büyük bir parçasını soğurmaya başladı. Gerçekten de Hollandalılar ve hemen
ardından İngilizler, Portekiz ve İspanyol denizcilerinin ön ayak olduklan Ke
şifler Çağı'ndan en büyük faydayı sağlayacakbr.
Hollandalı tüccarların geç Ortaçağ'ın giderek büyüyen ticaretine dahil ol
ması, Hollanda'da ulusluk ve cumhuriyetçi birlik duygusunu güçlü biçimde
besledi. Bu görece özgür insanların, yaşam tarziarına ve dinsel inançlarına ya
pılan İspanyol müdahalesi karşısında kapıldıklan infial de aynı etkiyi göster
mişti. Hollanda'nın yaşamında ticaretin etkisi o kadar büyüktü ki, Hollan
da'nın günümüzdeki alçak bölgelerinin -bugünkü Belçika'nın Flemenkçe ve
Fransızca konuşulan alanlarından farklı olarak- denizden yavaş yavaş ıslah
edilerek kazanılmış, yaşamaya elverişli olmayan bataklık alanlar olduğu pek
habrlamamaktadır. Bir köylü sınıfı, kürekler ve rüzgar değirmenleri ile yüzyıl
lar boyu kendi sahil şeritlerinin insan ayağı değmemiş bölümlerini mütevazı
balıkçı filolanyla desteklenen bir tarıma ve köy yerleşimine açmayı başardı.
Hizmetkar bir köylü sınıfından ziyade bir yeoman sınıfı olan kuzey Hollanda
lılar, kökleşmiş girişim duyguları, kişisel bağımsızlıklan ve esasen heterodoks
yaşam tarzlan ile anılmaya değerdir. Bölgeleri şekillenirken Germanik atalan
nın eşitlikçi hukukunun ve yerel özgürlüğün geleneksel sistemlerinin çoğunu
korudular. Burgundy dük.leri hem kuzey hem güney illerini -Hollanda ve Zee-
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land kadar Flanders ve Brabant da- kendi genel malikaneleri albna toplandık
lannda, bu organlan bir araya getiren dükler onlann kendi orijinal ve gelenek
sel haklarını korumalanna genelde izin verdiler.
İdeolojik olarak, Hollandalılar Luther'in ülke dışında farkında olmaksızın
kışkırtbğı Protestanlığı, özellikle Kalvinizmi, büyük ölçüde yeni bir biçime
soktular ve bundan yararlandılar. Cenova'daki kaynaklarında Luther'in tek
başına inanç ile kurtuluş inanoru paylaşan Kalvinizm, Luther'cilik ile karşılaş
tıolabilir dinginci bir doktrin olarak görünmekteydi ve kişisel olarak teologa
dönüşmüş bir Fransız soylusu olan John Kalvin, otoriteye itaat etmeyi Lut
her'den daha az savunmuyordu. Kalvin şöyle yazmıştı:
Rab, yargıan ya da görevli yöneticinin statüsünün kendisi tarafından tasdik
edildiğine ve bu statüden hoşnut olduğuna şahadet etmekle kalmaz, fakat aynı
zamanda büyük şeref payeleri balışederek yücelttiği bu statüyü bize hararetle
tavsiye eder. Zira Rab, kraliann yönetmesinin, danışmaniann adil şeyler emret
mesinin ve yeryüzünün büyüklerinin yargıçlar olmasının kendi hikmetinin eseri
olduğunu doğrular (Prov. 8:15-16). Bir başk yerde de (Ps. 82:6-7), onlan tann di
ye adlandınr, çünkü kendisinin işini onlar yapmaktadır. Gene bir başka yerde
(Deut. 1:17; II Chron. 19:5-7), onlann insan için değil, Tann için hüküm verdiği
söylenir. Ve Aziz Paul (Rom. 12:8), yüksek makamlarm Tann'nın bağışı olduğu
nu söyler.'

Fakat Kalvin, Luther'den çok daha fazla, Kilise'yi ısrarla devletin üzerinde
olan bir otorite olarak gördü ve dinsel otoriteye genelde dünyevi otoriteden
daha fazla önem verdi. Tanrı'nın iradesi dünyevi işler üzerindeki mutlak ve
kesin güçtür, diye buyuruyordu. "Dolayısıyla prensler ve yargıçlar, makamla
nndayken O'na hizmet etmeli, O'nu düşürımeli ve O'nun papazlanyla vekilie
rinin şanına yakşmayan hiçbir şey yapmamalıdırlar."2 Gerçekten,
bir şeyi daima üstlere itaat etmekten hariç tutmak zorundayız: bu kralların bü
tün buyruklanna boyun eğmek zorunda olduğu O'na itaatten bizi uzaklaştır

maz. Rab, bu nedenle, kraliann kralıdır ve O mukaddes ağzını bir kez açtığında,
herkes tarafından ve her şeyden daha fazla dinlenilrnek zorundadır. Yalnızca
bundan sorıra, bizim üzerimize tayin edilmiş olan adamlara tabiyizdir, O'nun
içinde var olduğu kişilerden başkasına değil. Eğer insanlar O'na karşı birşey
yapmamızı emrederlerse, ne bir şey yapmak ne de bu tür bir emri yerine getir-

1 John Calvin. "Intruction in Faith"(1537), çev. Paul T. Fuhrmann, Great Voices of the Refor
mation: An Antlwlogy, ed. Harry Emerson Fosdick (New York: Modem Ubrary, 1952), s. '237.
ı Agy.
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rnek zorundayız. Tam aksine, şu hükmü yerine getirelim: insana itaatten ziyade
Tann'ya itaat gereklidir (Acts 4:19).3

Böylesi sözler, ister krala ister başkasına ait olsunlar, ruhban suufına yargıç
Iann üzerinde önemli güçler bahşebnektedir. 1541'den sonra, Cenova cemaati
Kalvin'i en sonunda kendisinin ruhani lideri olarak kabul ettiğinde, o gerçekte
Cenova'run kararsız politik rejiminin yerine tavizsiz bir teokrasi koydu, kenti
tüm yaşam alanlanndaki davraruşlan hoşgörüsüz bir sertlikle yöneten kilise
nin emrine verdi. Uygun davraruşla ilgili Kalvinist düşüncelere yönelik küçük
ihlaliere polisiye suçlar gibi davraruldı ve büyük sapkınlıklar, genellikle işken
cenin eksik olmadığı ölümlerle cezalandırıldı. Kalvin, radikal Protestanlığın
büyük bölümünün tutarlı bir özgürlükçü bakışa sahip olduğu iddiasının yan
lışlığını sonradan ortaya çıkaran Ünitaryen Michael Servetus'u 1553'te kazıkta
yakb. Buna karşın, Kalvinizm Avrupa'da Cenova'dan uzaklaşbkça, uygulama
lannı ve dinsel düsturlannı sürekli ıhmlılaşbrdı, özellikle Hollanda ve İngilte
re' de.
Bu türden bir ılımlılık, Avrupa'nın büyük kısmının Katolik olarak kalması
nedeniyle, her şeyden daha fazla gerekliydi; bu Protestaniann politik olduğu
kadar doktriner olarak da uzlaşmak zorunda olduklan bir gerçekti. Lut
her'dliğin tersine, Kalvinizm ticareti ve üretimi kabul, hatta teşvik etti. En so
nunda (fakat hemen başlangıcında değil), kapitalizmin ortaya çıkışında ideolo
jik bir etken haline geldi. Gerçekte, asla basit anlamda bir "burjuva" dini de
ğildi. Dindarlan arasında tüccarlar, zanaatk�rlar ve Avrupa' daki birçok yoksul
insan kadar soylular da vardı. Kalvinizmin kabul edilişi ekonomik olmaktan
ziyade verili bir bölgede hüküm süren politik koşullara bağlıydı. Katolik ruh
han sınıfını kendi hizmetine aldığı Fransa' da krallık, ulus-devlete aristokratik
bir tehdit olarak Kalvinist Hügenotlardan korktu, çünkü birçok soylu bu inan
ca bağlıydı. Fransız krallan başlangıçta Hügenotlara hoşgörülü davransa da,
en sonunda onlan Din Savaşlan'nda (1562-98) ve 1572'deki Aziz Bartholomew
katliamında aamasızca yok ettiler.
Kalvin'in öğretileri, Hollanda'da, Kuzey Avrupa'da cumhuriyetçi, oldukça
açık ve çoğulcu bir toplum elde ebne yolundaki bu ilk teşebbüs için ideolojik
bir temel haline geldi. 1566'da, İspanya kralı Il. Philip o kötü şöhretli Engizis
yon Mahkemesi'ni Protestanlığı ve diğer sapkın doktrinleri kökünden sökmek
için Alçak Bölgeler'de (Lowlands) harekete geçirmeye kalkışbğında, savaşçı
3

Agy., s.238
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Katolik İspanyol yöneticilerine karşı hemen tüm sınıflardan ve bölgelerden
Hollanda halkına sızan milliyetçi duygu ile Kalvinizm birbiriyle özdeşleşir ha
le geldi. Yaklaşık iki yüz kişilik bir soylu birliği Engizisyon Mahkemesi'ni ülke
dışmda tutmaya çalışb, fakat istediğini yapmakta kararlı Philip kibirlke onla
rm dilekçesini reddetti -maaşlı çalışanlar ve gündelikçi fakir zanaatkarların
yalnızca İspanyol yönetimine değil, bir bütün olarak Katolikliğe karşı ayak
lanmasını körükleyen keyfi bir davraruşb bu. Flanders ve Brabant 1562' de ba
ğımsızlık savaşını başlatb ve çabşma, Orange prensi Sessiz William komuta
sında yaygınlaşmış ve süreklileşmiş göründü. Kuzeyli "deniz dilencileri" veya
korsanlan, ganimet avcılan ve yurtseverler, İspanyollarm elindeki sahil kasa
balarma baskınlar yaptılar, bunu İspanyollarm Hollanda topluluklarına aama
sız saldınlan izledi.
Ayaklanma zamanla bölgenin soylu sınıfı ve aşağı sınıflan arasmda bir çat
Iağa neden oldu. Aşağı sınıflar arasında bir toplumsal huzursuzluğun patlak
vermesinden korkan Soylular genellikle Philip ile anlaşmaya hazırdılar. Ça
bşma, ilk Flemenk "proleterlerin" yüzyıllar önceki zanaatkar ayaklanrnalanru
habrlatan bir sınıf savaşma kolaylıkla dönüşebilirdi. Bunun yerine, bu ayak
lanma İspanyollara karşı bütün toplumsal tabakalarm yeniden birleştikleri
kapsamlı bir ulusal savaş haline geldi, büyük ölçüde İspanyol kibri ve aptallığı
nedeniyle, özellikle Alba Dükü'nün -Truchsess Georg von Waldburg'un İs
panyol muadili- zincirlerinin Alçak Bölgeler'e doğru boşaltıldığı zaman. Alba,
sınıf farklılıklarına tamamen kayıtsızdı. Yalnızca aşağı sınıflardan insanlarm
binlercesini katıetmekle kalmadı, soylularm arazilerine serbestçe el koydu ve
yumuşak bir politikayla desteklerini kolayca kazanahileceği zenginlere ağır
vergiler saldı. Sessiz William'ın İspanyol gamizonlanru başanyla uzaklaşbr
masından sonra 1576'ya kadar Alçak Bölgeler'in on yedi eyaletinin tamamı İs
panyollan topraklarmdan çıkartmak için kararlı şekilde savaşacak ortak bir
birlik oluşturmuşlardı.
Alba'nın uzaklaşbnlmasmdan sonra daha uzlaşıa bir politika izleyen Par
ma Prensi 1578' de Hollanda genel valisi oldu, Katolik güney eyaletlerinin des
teğini büyük ölçüde kazanarak birliği bölmeyi başardı. İspanyol vali Alessand
ro Famese, İspanyol mülkiyetinde kalan ve aralarmdaki Protestanlarm zaman
la Katolikliğe yeniden döndükleri güney eyaletlerini sonunda yeniden fethetti.
1581'de Protestan olan yedi kuzey eyaleti -Holland, Zeeland, Utrecht, Gelder
land, Overijssel, Friesland ve Groningen- kendi kalıa birliğini oluşturdu: İs-
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panya'dan bağımsızlığını kesin olarak ilan eden Hollanda Birleşik Eyaletleri
veya Hollanda Cumhuriyeti. Çabşma, onu başlatanlarm veya ona başında ka
blanlann yaşam sürelerinin epeyce ötesine geçerek devam etti; şüphesiz, Hol
landa Cumhuriyeti'nin on iki yıllık bir ateşkes ile meşru hale gelmesi 1609'a
kadar gerçekleşmedi. Çabşma, Otuz Yıl Savaşı (1618-48) sırasında tekrar can
landı, savaş bitimindeki 1648 Westphalia Anlaşması ile en sonunda Birleşik
Eyaletler'in bağımsızlığı tanındı.
Hollanda ayaklanması Avrupa devrim tarihindeki gerçek yerini bulama
mışbr. İspanyol yönetimine karşı bir ayaklanma olarak, on yedinci yüzyılda,
yalnızca bölgesel bir egemenliği değil, halkı ifade eden bir sözcüğü, "ulus" im
gesini, isyan için harekete geçirici bir güç olarak ortaya çıkaran ilk devrimler
den biriydi. Vatanseverlik de bugün bildiğimiz milliyetçi şovenizmden ziyade,
kişinin özgür "ulusuna" bağlılığı anlamına geliyordu. Fakat isyan, yeni bir top
lum türü yaratacak bir çaba olarak, daha fazla içermeye sahipti. Birleşik Eyalet
ler'de, "ulus", mutlaki krallık için bir bahane haline gelmedi; tam tersine, Av
rupa'daki büyük monarşilerin daha sonradan şekiileneceği türden devletçi un
surlann zayıflahlmasına hizmet etti. Hollanda vatansevediği yöre ve eyalet
bazında özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına da hizmet etmedi. Daha ziyade,
başpiskoposluk bölgeleri ve yerel özerkliği ulusal birlik ile birleştiren konfede
ral bir cumhuriyetin temelini oluşturdu. Aslında cumhuriyeti kuran yedi baş
piskoposluk bölgesinden gelen yedi delegeden oluşan Hollanda Estates Gene
ral' i, gerçekten, merkeziyetçi bir cumhuriyet sisteminden çok kantonal bir kon
federasyon sistemiydi.
Çok prestijli fakat gösterişsiz Orange prenslerinin başında olduğu Birleşik
Eyaletler topluluğu, feodal özelliklerinin tamamını terk etmemişti; lonca usta
lannın gündelikçi zanaatka.rlar üzerindeki otoritesi gibi, aristokratların tüccar
lar üzerinde sahip olduklan toplumsal statü de kaybolmadı. Büyük zenginlik
farklılıklan şüphesiz var olmaya devam etti, yine de ılımlı ve insancıl Kalvi
nistler zenginliğin ölçüsüz sergilenmesini ve sömürünün aşınlıklarını, gerçekte
kutsal şeylere saygısızlık olarak gördüler. Toplumsal tabaka farklılıklan, ger
çek ekonomik güç kadar çoğu kez kişisel ve ailesel bir prestij konusuydu, belki
de bundan daha fazlasını ifade ediyordu.
Buna rağmen, uygar Hollanda kent cumhuriyeti düpedüz ticarete dayanan
bir cumhuriyetti. Vermeer ve Rembrant tarafından resmedilen figürler gibi, sı
radan yurttaşlar ticaretle, iyi giyimle, ev yaşamıyla, zanaatçılıkla ve bankacılı
ğın nimetleriyle ilgiliydiler. 1609 ateşkesinden önce bile, bir Hollanda ticaret
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imparatorluğu, Hollanda Doğu Hindistan Kumpanyası'nın yedi yıl önce ku
rulması ile ortaya çıkmaya başladı; ve vaktiyle zengin olan Antwerp limanı İs
panya yönetimi albnda gücünü yitirirken, Amsterdam ve diğer Hollanda li
manlan -Westphalia Anlaşması ile Scheldt Nehri üzerinde kontrol sağlayan
kentiilere çok büyük bir refah sağlayarak Hollanda ticaretinin en büyük mer
kezleri haline geldiler.
Bu, Hollanda ayaklanmasının bir "burjuva devrimi" olduğunu söylemek
değildir; aslında, tam tersi geçerlidir. Ayaklanmaya Orange Sarayı'nın soylula
n

önderlik etti ve Hollanda'nın refahı öncelikle toprak sahipliğine dayanıyor

du. Aynı zamanda, Alçak Bölgeler'in ''burjuva" şehir merkezleri, ne tereddütle
bakbklan bu çabşmaya katıldılar ne de İspanya'ya sadık kaldılar. Hollanda
kentlerinin en "burjuvası" olan Amsterdam, başlangıçta ayaklanmaya katıl
mayı reddederken, kuzey Avrupa'nın en önemli bankaalık kenti olan
Antwerb, kuzey eyaletlerinde ortaya çıkmış olan huzursuzluklardan korkması
nedeniyle, İspanya krallığına sadakatini uzun vadede devam ettirdi. Dinsel
farklılıklar da kab sınıfsal aynşmalar temelinde gerçekleşmemişti. En müreffeh
bölgeler ve birçok açıdan İspanya Hollandası'nın en ''burjuva" yerleri, üst sı
nıflann ve kentli patrisyenlerin tercih edilen dini olarak kalmayı sürdüren Ka
tolikliğe bağlı kalırken, Kalvinizm büyük ölçüde alt sınıflara hitap etti.
Birleşik Eyaletler kıta üzerindeki tek cumhuriyet de değildi: İsviçreliler,
Venedikliler ve Cenovalılar benzer bir politik yapıya sahiptiler. Fakat Hollan
dahlar, muhtemelen bazı kırsal İsviçre kantonlan dışında, bunlann hepsinin en
hoşgörülü ve eşitlikçi olanıydı. Hollandalılann üçte biri hala Katolik olduğun
dan, ülke içindeki uyum, Kalvin'in kendi yönetimi albnda varolandan daha
hoşgörülü bir Kalvinizme ihtiyaç duydu. Reforme edilen din, gerçekte Hol
landa'nın devlet dini haline gelmesine rağmen, İngiliz Anglikanlar ve Presbi
teryanlar örneklerindeki diğer Protestan kiliseleri gibi, Katolikler dahil muha
liflerine karşı asla hoşgörüsüz hale gelmedi. Cumhuriyet'te, göreve, sorumlu
luğa ve ahlaki doğruluğa karşı güçlü bir kentlilik duygusuyla birlikte incelikli
bir hümanizm boy atb: bu Hollanda'nın günümüze kadar gelen ayırt edici bir
özelliğidir. Cumhuriyet, Portekizli ve İspanyol Yahudilerin, Hügenotlann ve
mezhepçilerio de dahil olduğu, baskı albndaki her türden insan için bir sığınak
haline geldi; bu insanlar ülkenin içişlerine çoJ< dahil olmadıklan sürece önemli
özgürlüklere sahip oldular.
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Son olarak, Hollanda ayaklanması ve onu takip eden cumhuriyet, Kanal'ın
İngiltere tarafındaki Püriten hareketi tamamen etkiledi, militanlığını güçlen
dirdi ve ona güçlü bir politik nitelik kazandırdı. Kraliçe Elizabeth' in Hollan
da'nın bağımsızlığı için desteği, her ne kadar büyük ölçüde reel politik tarafın
dan yöntendirilse de Britanya Protestanlığı'nı iyice pekiştirdi ve Tudor manar
şisini Avrupa'daki Protestan çıkarlanyla birleştirdi. Birleşik Eyaletler'deki ılım
lı, kararlı ve hoşgörülü Kalvinizm, gerçekte, İngiliz Devrimi'nde yüzeye çıkan
daha radikal Püriten eğilimler için bir çıkış noktası haline geldi. Sürgün olan
birçok İngiliz Püriten'in cumhuriyetçi fikirleri -daha sonra geriye, ülkeye ge
tirdikleri fikirleri- öğrendikleri yer Amsterdam ve Lahey idi.

Tudor i ngi ltere' si
Hollandalılar gibi İngiliz yönetici sınıflan da on altına yüzyılın Atiantik ticare
tindeki gelişmelerden değişik ölçülerde yarar sağladılar. Fakat İngiliz aristok
rasisi, toplumsal ve yapısal zayıflığına rağmen, Hollandalılardan bile daha çok
dikkat çekiyordu. 1455 ve 1485 arasındaki Güller Savaşı adadaki geleneksel
soylu sınıfının neredeyse kökünü kazımışb. Rakipterin her birinin birbirlerinin
arazilerini ele geçirmek amaayla arazi sahibini fidye almak için rehin tuttuğu
diğer baron savaşlannın tersine, tahb ele geçirmek için York ve Lancaster ha
nedanlannın birbiriyle vahşice savaşbğı Güller Savaşı, çabşmayı neredeyse
birbirlerini fiziksel yok etme noktasına vardırdı. Bu nedenle, fetihin amaa olu
şum halindeki ulus-devletin kontrolü idi, özel bir arazi toprağı değil. 1442'de
Yorkçulann tahb IV. Edward için geçici olarak elde etmeyi başarmalanndan
sonra, zafer kazananlar arasında kanlı çabşmalar patlak verdi. Çabşmalar
Edward'ın 1483'teki ölümünden sonra devam etti, savaş bu kez gelecekteki
kral ın. Richard ile soylular arasındaydı, özellikle bu kralın Edward'ın iki genç
oğlunu katletmesinden sonra. ın. Richard ise savaşın son safhasında öldürüle
cekti.
York ve Lancaster hanedanlıklarını, hanedanlıklar arası bir evlilikle birleşti
ren Tudor'un 1485'te iktidara gelmesine kadar, aristokrasi, geriye krallık otori
tesine ciddi şekilde meydan okuyacak güçlü bir soyluluk bırakmadan büyük
ölçüde yok edilmişti. Aslında, genç XIV. Louis'i Paris dışına süren ve monarşi
üzerinde geniş çaplı bir hasara neden olan büyük toprak beyleri, on yedinci
yüzyıl Fransa'sındakiler gibi, Güller Savaşı'ndan sonra İngiltere'de pek bilirı
miyordu. Hırslı bir soyluluğun tehlikelerinden tamamen ders almış Louis'nin,
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Karelinal Mazarin'in yardımıyla Avrupa'nın en merkezi devletlerinden birini
şekillendirmeyi başarmasında olduğu gibi, vn. Henry ve bakanlan da, monar

şinin elindeki gücü aynı şekilde arbrmaya ve yoğunlaşbrmaya çalışb. Vll.

Henry'nin kraliyet sarayındaki İspanyol büyükelçisinin 1498'de ironik biçimde
gözlemlediği gibi, kral "İngiltere'yi Fransız tarzında yönetmek istiyor, fakat
bunu yapamaz"
Bu yargı çok zekiceydi. Henry'nin tüm çabalanna karşın, İngiliz toplumu
istikrarlı ve merkezileşmiş olmaktan çok uzakb. İngiliz monarşisi, gerçekte,
Avrupa kıtasında ortaya çıkmakta olan mutlaki rejimlerden çarpıa biçimde
farklıydı; aslında, eğer arada bir fark varsa bu fark, Tudorların yönetimi albn
daki on beşinci ve on albna yüzyıl İngiltere'sinin Avrupa'daki monarşik ulus
devletlerin toplumsal olarak belki de en hareketli ve en az mutlakıyetçi nitelik
taşıyanı olmasıydı.
Tudor hanedanlığının kurucusu olarak VII. Henry, destekleri için ülkenin
özgür çiftçileri veya yeomanlara olduğu kadar, hanedanlıklar arası savaşlarda
seyirci kalmış olan soyluların alt tabakalarına ve bağımsız beylere ve onların
yönettiği bölge hükümetlerine bağlıydı. Gerçekten, ticari kar iştahlan savaş
yağmalarına duyduklan arzularm oldukça ötesine geçen varlıklı orta sınıflar
dan yeni bir soylu sınıh yarablmışb. Kral da destekleri için tüccarlara, zanaat
karlara ve feodal sistemin çökmesi sonucu açıkta kalan, -toplumsal olarak ta
nımsız- sıradan insanlara bel bağlamak zorunda

kaldı. Lawrence Stone'ın göz

lemlediği gibi,
Krallık, politik ve mali desteği için Parlamento'ya şiddetle bağımlı [hale geldi).
Avam Kamarası'nda temsil edilen sınıflar, Kral'a dinsel ve politik planlannda
destek vermek için yeterince istekliydiler, fakat yalnızca kırsaldaki ve kentlerde
ki yönetimin onlara bırakılması şamyla. Krallık, bu nedenle, kendi memurlannın
ödemesini yaparak yerel bölgelerdeki yüksek tabakalarm yerine geçecek güçlü
bir monarşi yarabnak için bir sonraki adımı atacak konumda değildi.4

Aslında, kıta Avrupası'ndaki monarşilerinden farklı olarak İngiliz monarşisi,
krallığa bağlı, maaşlı profesyonel memur bürokrasilerinden oluşan yerel bir
hükümeti inşa edemedi. Bunun yerine, diğer işlevierin yanı sıra, yerel adaleti
icra etmek, kanunlan yürürlüğe koymak, parlamento vergilerini ve milisieri

4 Lawrence Stone, The Causes of the English Revolution: 1529-1642 (Londra: Routledge &
Kegan Paul, 1972), s. 63-64.
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toplamak için vilayetlerin ve ticaret kentlerinin önde gelen ailelerine
güvenrnek zorundaydı. Bu nedenle, Stone'nun gözlemlediği gibi,
Sorumluluk paylaşımında üstü kapalı bir anlaşma vardı ve yerel idarenin esas
yükü, sadakatleri ve etkinlikleri, çıkarlarının, ayncalıklannın ve önyargılanrun
dikkatlice göz önüne alınmasına bağlı olan, maaşsız yüksek tabakanın ve şehrin
önemli kimselerinin ellerine bırakılmak zorundaydı. Yerel öncelikler, merkezi
yönetimin güçlenmesiyle birlikte, giderek zayıftamak şöyle dursun, adım adım
çoğaldı.5

Monarşi kırsalda mutlak kontrolü sağlamada başansız olurken, Avam
Karnarası ulusu fiilen bir arada tutmaya başladı. Tudor devri boyunca, Parla
mento özellikle etkin değildi, fakat Tudor monarklan -özellikle VTI. Henry,
Vlll. Henry ve Elizabeth- onun yetkilerine sağgörüyle saygı gösterdiler ve Par

lamento üyelerini hoş tutmaya çalıştılar. Parlamento, ardından, toplanbya çağ
nidığında monarşiyi desteklemek için gerekli olan vergileri lütufkar biçimde
kabul etti. Bunun ötesinde, Tudorlar, İngiliz kentlerinin en büyüğü, zengini ve
kesinlikle en değişken tabiatiısı olan Londra'mn yurttaşlan ile ihtiyatlı biçimde
ilgilenecek kadar kumazdılar.
Öte yandan, coğrafya da hem İngiliz monarşisi hem de İngiliz bölgeciliği
lehineydi. Ada olması nedeniyle İngiltere, Kıta'yı kasıp kavuran tahripkar ça
bşmalardan uzak kalıyordu. Tudor döneminde, İngilizlerin Avrupa işlerine
müdahalesi ağırlıklı olarak adanın potansiyel düşmanlannın Kıta meselelerine
ilgisinin

caydınlması

üzerine

odaklanıyordu.

İspanyol

Donanması'run

1588'deki yenilgisi İngiltere'yi sonraki işgallerden korudu, böylece monarşi
şimdi İngilizlerin uluslararası çıkarlannın bir bekçisi olduğu kadar dengeleyici
bir gücü olarak da ülkede kabul edilmişti. İster ülkenin ada coğrafyası, ister üst
sınıfların güçlü bir kraliyet gücüne karşı muhalefeti, ister her iki neden bir ara
ya gelerek olsun, Tudor krallan ne sürekli bir ordu ne de masraflı ve çok etkin
bir �ürokrasi kurdular. Krallık topraklannın savunulması yerel milisler veya
"eğitimli çeteler" tarafından üstlenilirken, krallığın pratik işleri, genel çıkarlan
Avam Kamarası'nda dile getirilen bölgesel üst sınıflar tarafından idare edildi.
Buna karşın, İngiltere'nin kral ve kraliçeleri hiçbir şekilde monarşiyi içişle
rinin pasif bir hakemi olarak görmek istemiyordu ve Tudor çağının en fazla di
le getirilen problemleri, tedbirli olmasına rağmen, krallığın beyler aleyhine
kendi gücünü sinsice arbrma çabasından kaynaklandı. Aslında, tüm Tudor
S Agy.
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krallan, sııurlı başan kazansalar da, mutlak yöneticiler olmaya çalışb. VII.
Henry, oğlu VTII Henry'ye önemli bir parasal miras bırakb, oğlu kişisel sebep
lerle politik gücünü arbrmak için bunun büyük kısmııu kullandı ve onu hızla
eritti. Lüks ve gösterişe olan düşkünlüğüyle ünlü Henry, soylular ve kendi
kraliyet gücü arasındaki muhtemel çabşmalann farkındaydı ve savaşçı soylu
sınıfından geriye kalanlan monarşiye bağımlı saray mensubu tabakasının içine
sokmaya çalışb. VIII. Henry, İngiliz soylulanru krallık gözetimi albna sokarak
ve tehlikeli hırsiardan adeta soyundurarak XIV. Louis'nin Fransız aristokrasİ
sini Versay'da toplama politikasını, bir ölçüye kadar, önceden gerçekleştirmiş
.

ti. Henry'nin kendi hırslan, kendi "mutlak gücünün kanunun üzerinde [oldu
ğunu]" İrlandahiara bildirdiğinde apaçık ortaya çıkb; kız kardeşi Elizabeth
hükümranlığının ilk yansında, ondan daha az despotik erneilere sahip değildi.
Kıtada olanın aksine, İngiliz Parlömanosu'nun ve adına konuştuğu soylu
lar sınıfının gücü, VIII. Henry'nin mutlak güç arzusunu dikkatli biçimde kont
rol albnda tuttu, tüm Tudor krallarını onların güçleri üzerine Parlamento tara
fından konan açık sınırlar ile kendi hırslan arasında uzlaşmaya zorladı. Kral
lık, büyük ölçüde uzlaşbncı tedbirler ve "özgür doğmuş İngilizlerin" hakianna
yönelik bir soyluca saygı ile hırsiarını gizlemek zorundaydı. Parlamento, ar
dından, imtiyazlanru krala asla devretınedi ve her bir Tudor kralı, krallığın üst
sınıfiara ve Avam Kamarası'na sadık olduğunu gösteren bir anlaşma yapmak
zorunda bırakıldı. "Taşra" ve "Saray ", on yedinci yüzyılın dili kullanılırsa, bu
yüzden birbiriyle huzursuz, belki de simbiyotik bir ilişki içinde yaşadı. "Taş
ra", "Saray''a paralel bir güç oluşturdu ve potansiyel olarak isyancı bir Parla
mento zorba bir monarşinin yoluna çok ciddi engeller koyabiidi -bu nedenle,
İngiliz yönetiminin sııurlan üzerine İspanyol büyükelçisinin yapbğı tespitler
zekiceydi.

ingi liz Protestan hğ1
İster bilinçli planlanmış ister olayiann gelişimiyle olsun, İngiltere'deki Protes
tan Reformasyonu büyük ölçüde yukandan aşağıya, din adamlanndan ziyade
monarşi tarafından başlatıldı. 1534' e gelinceye kadar, VTII Henry Vatikan ile
ilişkileri koparmışb ve her açıdan Katolik olan İngiliz Kilisesi'ni ulusal bir bir
lik sembolüne ve monarşinin güdümündeki bir varlığa dönüştürmüştü. Ta
mamen kraliyet egemenliği albnda bulunan piskoposlar ve yüksek rahipler
Katolik papazlarm yerini aldı ve dini doktrin, merkezi yönetim için ideolojik
.
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bir payandaya dönüştüriildü. Henry'nin tedbirlerinin onun sallanblı mali du
rumunu bir süreliğine desteklemesinin ve o döneme dek Katolik din adamla
nnın sahip çıkbğı İngiliz yaşamının birçok yönü üzerinde otoritesini büyük öl
çüde genişlemesinin ardından, manasbrlann kapabiması ve onlann engin mal
varlığına el konulması geldi.
Buna rağmen, Henry kendini Reformasyon fikirlerine tamamen adaıruş
değildi; Katolik ritüellerini de terk etmedi. Yeni Anglikan Kilisesi'nin başı ola
rak kendini papanın yerine geçiren kral, evlenınerne yeminini sona erdirdi,
manasbrlan kapattı ve Kilise'nin geniş maddi kaynaklanna el koydu. Fakat
Teslls ve transubstantasyon gibi Katolik doktrinlere alenen meydan okuyan
İngiliz Protestanlan, papalık otoritesinin monarşinin üzerinde olduğunu savu
nan Katoliklerle aynı tarafsızlık içinde ölüme gönderiliyordu. Henry'nin Re
formasyonu tamamlama konusundaki başarısızlığı monarşi ve Parlamento
arasında potansiyel bir çabşma kaynağı oldu, çünkü Anglikan Kili sesi esas iti
banyla İngiliz kraliyetinin ihtiyaçlanna göre biçimlendirilmiş bir Katolik kilise
olduğundan, Henry, sayıları hızla artan gerçek Protestanlar olan tebaasının
sadakatini asla tam olarak kazanamadı. Ama, onlar da Katolikliğe dönmeyi
kışkırtarak Henry'nin yönetimine açıkça meydan okuyamadılar. Bu yüzden,
politik alanda olduğu gibi dinsel alanda da huzursuz bir güç dengesi, hem tam
ve açık bir Reformasyonu hem de doğrudan bir ayaklanmayı engelledi.
llımlı Anglikan haliyle dahi İngiliz Protestanlığı, bireyselliğe ve dinsel ku
rumlann üzerindeki "içsel ışığa" olan inana besledi. Kalvinizmden etkilenen
İngilizler kendilerini krallığın basit tebaası olarak değil, daha çok tannsal bir
seçkinler topluluğunun üyeleri -Tann'ya saygısız bir dünyada "görünür aziz
ierin seçilmişleri"- olarak gördüler. Anglikanalık da, Katolikliğin Fransa ve
İspanya'daki vatandaşıara yapbğı gibi, bireyleri yalnızca ortak bir toplumsal
konumun üyelerine indirgemedi. Aslında, monarşinin despotik eğilimleri kar
şısında yer alan İngiliz halkı, görüşlerini ifade etmekte keskin ve kişisel yargı
lannda giderek kendine güvenen öz bilinçli bireyler haline geldiler. Güdümlü
loncalar kaba saba tüccar maceraolara ve uysal köylüler çabuk öfkelenen ve
politik ve dini konulara karışmaya hazır ele avuca sığmaz bir "hareketliliğe"
boyun eğdiler. Toplumun Ortaçağ kökenieri ortak olmasına rağmen, Avam
Karnarası bağımsız bir üst sınıf, tüccar sınıfı ve zanaatkarlar tarafından güç
lendirildi ve kendini feodal bir hiyerarşinin aşağı konumundaki bir yurtluk
olarak değil, ''halkın" -o dönemde bu sözcük muğlak bir anlama sahipti- ger
çek sesi olarak gördü.
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VIII. Henry'nin 1547'deki ölümünden sonra, bir Naiplik Kurulu Henry'nin
genç oğlu IV. Edward adına İngiltere'nin dış ve içişlerine bakb. Henry'nin
ölümüyle beraber, Kurul'un Henry'nin Anglikan reformasyonu yerine giderek
daha militan bir Protestanlığı -Kilise'nin geriye kalan zenginliğini yağmala
maya devam eden ve Katoliklikten uzaklaşan bir Protestanlığı- koyması İngi
liz toplumunu daha çok serbestleştirdi. Bu yeni dinsel düzenin hırsın mı yoksa
ideolojinin mi ürünü olduğu önemli değildir; aslında, her iki etken de muhte
melen rol oynamışbr. Fakat Edward yetişkinliğe adım atamadan öldü ve üvey
kız kardeşi Mary tahta çıkbğmda, dinsel politika, göze batan biçimde, aşın bir
Katolikliğe doğru kaydı. Yeni kraliçe İngiliz halkırun çoğunun İngiltere'nin en
tehlikeli düşmanı olarak gördüğü bir ülkenin kralı olan İspanyol Philip ile ev
lendi. Oldukça manbklı olarak, gayretli İspanyol kralını, reformasyon karşıb
bir sorgulayıa olmaya kararlı Katolik ortodoksluğun standart bir hizmetkarı
olarak gördüler; Mary'nin yönetimi alhnda, Edward'ın naiplerinin kaldırdıkla
n Aşai Rabhani ayinleri yeniden başladı; Vatikan ile yeniden ilişki kuruldu ve
görüşleri Henry'nin reformasyonundan daha radikal olan muhalif Protestanlar
sayısız idamın da gerçekleştirildiği gözü dönmüş saldırılara maruz kaldılar.
"Kanlı" Mary'nin Katolikliği yeniden kurma çabalarını, İngiliz halkına tama
men yabanciaşmış Fransa'yla girilen feci ve masraflı bir savaş izledi ve Mary
1558'de öldüğünde, İngiltere'nin geleceği ve morali en alt düzeye inmişti. Dini
çabşmalarla parçalanmış ve çok büyük bir borç yükü altına girmiş olan ülke iç
savaşın eşiğindeydi.
Anglikanlılar, yeni protestan kraliçe Elizabeth'in (VTII. Henry ile Anne Bo
leyn'in kızı) tahta çıkışını Tann'dan gelen bir kurtuluş olarak gördüler -ve Eli
zabeth onların beklentilerini büyük ölçüde karşıladı. Babasından daha az
hükmedici olmamasına rağmen, ülkenin yavaş yavaş albnı oyabilecek bütün
muhalif topluluk ve gruplar ile uzlaşmak için çok büyük bir çaba sarfetti. Vati
kan ile ilişkiler tamamen koparıldı, Katolik papazlar mutlak itaat gerektiren bir
emirle ülkeden çıkarıldı, bu onun radikal Protestanlan ve Püritenleri, özellikle
onlann binyıla toplantılannı yeraltına sürmesini engellemedi. Toplumsal re
formlara eğilimli Elizabeth ve onun yetenekli danışmanlan İngiliz parasını is
tikrarlı hale getirdi, alt sınıflarm çalışma koşullarını iyileştirdi ve krallıkta bir
birine düşman toplumsal tabakalar arasmda uzun süredir varolan husumeti
yumuşatb. İspanyol Donanması'nm yenilmesi İngilizlerin deniz ve ticaret üs
tünlüğünü garantilerken, Elizabeth yönetimi ticarete, imalata ve tarımsal ge-
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lişmelere her türlü teşviği verdi. Bir yüzyıldan fazla zamandır devam eden
[toprağı] çitle çevirme uygulamasının kurbanlan olan fakirierin bakımını dev
let üstlendi. Elizabeth, önceki Tudor krallarının benimsernek zonında oldukla
n üst sınıf ile uzlaşb ve onun Parlamento, soylu sınıf, üst sınıf ve ticaret sınıfı
ile zekice uzlaşma politikası bir iç banş dönemi oluşturdu. Vurgulamaya gerek
bile yok ki, onun hükümranlığı olağanüstü bir edebi ve kültürel başan zama
nıydı; özellikle dramalan ve şiirleri ile ünlü bir çağdı: "Elizabeth Çağı"

Toplumsal Koşullar
Bununla birlikte, Elizabeth'in yaratbğı ahenk bazı açılardan aldabcıydı. Ticari
yaşam yönünü şaşırmış bir hızla büyüyordu. İngiltere, Avrupa' daki tüm ülke
lerden daha hızlı biçimde feodal toplumdan ticari topluma geçiş sürecindeydi.
Büyüyen deniz ticaretine ilaveten, ülke, toplam miktarda dünyanın en büyük
kömür üreticisi idi ve hızla artan bir nüfusu (1500 ve 1660 arasında ikiye kat
lannuşbr) beslemek için bataklık alaniann kurutulması ve ormaniann kesilme
si sonucunda tanmsal üretim muazzam ölçüde arttı.
Tanmda gerçekleşen gelişmeler, özellikle yiyecek üretiminden koyun yetiş
tirilmesine geçiş, İngiliz toplumunun geleceğini tamamen etkiledi. Köylü sını
fının geleneksel olarak yüzyıllardır paylaşmış olduğu ortak topraklann etrafı,
büyüyen yün ticareti için koyunlara otlaklar yaratılması amacıyla, acımasızca
çitlerle çevrildi. Çitlemelerle yaratılan büyük iş havuzu bir yana, kırsal yaşa
mın bütün manzarası ülkenin feodal geçmişine çok büyük zıtlık gösteren bir
temelde değişmeye başladı. On dördüncü yüzyıldan itibaren, Kuzey Denizi
karşısındaki Alçak Bölgeler'e İngilizler yapağı ihraç etmekteydiler, bu yünler
orada temizlerup eğiliyor ve Kuzey Avrupa' daki en iyi giysiler olarak doku
nuyordu. On albncı yüzyılın ortalanna dek, Flaman Protestan dokumacılar din
savaşlarından kaçıp adaya sığınınaya çalışırken giysi üretiminde yalnızca Hol
landahlann rakip olduğu İngiltere, Avrupa dokuma ticaretinde yükselişe geç
mişti. Tekstil üretimi ortak topraklann çevrilmesini teşvik ederek ve birçok
çiftliği ortadan kaldırarak, küçük, izole edilmiş bölgeler etrafında kurulan bir
ekonomiden ziyade, ulusal genişlikte bir ekonomi yaratb. Lawrance Stone'un
gözlemlediği gibi, dokuma ticareti,
yün veren koyunu olan toprak sahibi sınıflan, yünü eğiren fakir işçileri ve onla
kanlannı ve çocuklannı, onu dokuyan zanaatkarlan, onu satan kurnaşçılan

rm
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ve onu ihraç eden tüccarlan, getirdiği refahla etkilediği sürece, toplumda kuv
vetli bir birleştirici güçtü.6

İngiltere'nin izole bölgeleri, böylelikle, geniş yelpazeli bir ekonomik etkileşim
ağına dahil oldu; bu da ülkenin dinsel ve politik kurumlan kadar onun bir
ulus olarak inşasına hizmet etti.
İngiliz ticaretinin hızlı gelişimini abartrnak kolaydır. On yedinci yüzyıl İn
giltere' si ne bir endüstri toplumuydu ne de bizim bugün kapitalizmden anla
dığımız anlamda kapitalist bir toplumdu. Stones şu tespitte bulunuyor:
On yedinci yüzyılda İngiltere, Avrupa'nın geri kalaruyla birlikte, geçmişte hep

nasıl idiyse öyle kalmaya devam etti: gelişmemiş bir toplum. öte yandan, ülke
nin küçük ölçekli ticaret ve sanayi ağlanyla donahldığma daha bir pazar yöne
limli olduğuna, geçmişte hiç olmadığı kadar zenginleştiğine ve bunu diğer bü
tün çağdaş toplumlardan daha fazla gerçekleştirdiğine (belki Birleşik Eyaletler
hariç) şüphe yoktur.7

Stone'un bu yargısı yerindedir. Ne tamamen tanmsal ne de tamamen bur
juva olan toplum hata pre-kapitalistti; aslında, koyun çiftlikleri tanmsal kapita
lizmi dünyanın başka hiçbir yerinde eşdeğeri olmayan yaygınlaşmış bir olgu
haline getirmekteyse de, Endüstri Devrimi hala çok uzaktaydı. 1688 kadar geç
bir tarihte, beş milyon İngilizirı yalnızca yanm milyonu ticaret ve zanaat üre
timi ile meşguldü ve bunların yaklaşık yansı ticari işlerde yer alıyordu.
Genel olarak, astıara karşı yan feodal bir yükümlülük duygusu yaklaşık
yüz elli yıl önce içeriye davet edilen yağmacı kapitalizm düşüncesinden daha
yaygın olmaya hata devam ediyordu. On altıncı yüzyıl boyunca, kapitalizm
İngiliz işçilerine kuşkusuz önemli bir bedel ödetiyor ve yeni teknolojiler, çok
devrimci olmasalar da, ciddi bir işsizlik yaratıyordu. Fakat monarşi, aşağı sınıf
Iara karşı hata kutsal bir yükümlülük duygusu hissediyordu. Tipik bir örnek
olarak, I. Charles'ın hükümranlığı kadar geç bir döneme kadar, kral ağaç işçi
lerinin işlerini tehdit eden yeni bir hızar atölyesinin kullanımını yasakladı ve
toprağı çitle çevirmeye kısıtlamalar koydu. Hatta yoksullar için sıkıntı yaratan
ekonomik sıkıntılan hafifletmek için ücretierin yanı sıra fiyatların da artmasına
sınırlama getirdi. Bu etkinliklerin hangi dereceye kadar alt sınıflara yönelik
gerçek bir kaygıdan kaynaklandığını veya ticari sınıflar aleyhine onlara yara
nılmaya çalışıldığını değerlendirmek zordur. Somadan, kapitalizm İngiltere'ye
6 Agy., s. 68-69.

7 Agy., s. 70.
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tamamen yerleştiğinde, fakirierin ve proletaryanın uımrrsamazlık nedeniyle
çektiği aolar tabü ki dehşet vericiydi. Fakat sıkışıklık, kirlilik ve hastalıklada
malul İngiliz Sanayi Devrimi, ortaya çıkmak için yaklaşık iki yüzyıl daha bek
leyecektir.
Elizabeth 1603'te öldüğünde, ülkenin toplam nüfusu, Galler dahil, yalnızca
dört buçuk milyondu. Londra haricinde, çok az kentin nüfusu on bini geçiyor
du ve çoğu iki bin veya daha azına sahipti; gerçekte, İngiltere'nin ikinci büyük
kenti ve canlı bir ticaret merkezi olan Bristol'ün nüfusu da yalnızca 48.000'di.
İngiltere'nin büyük kentleri küçük ticaret ve zanaat merkezleriydi, işçilerinin
çok azı artık lonca üyesiydi. Aslında, lonca sistemi, Londra dışında, ülkenin
çoğu kısmında tamamen bitmişti ve en azından zanaat üretimi, !onca kısıtla
malan ile büyük ölçüde engellenmiyordu.
Fakat bazı feodal gelenekler kırsal bölgelerde hala yaşıyordu. Dört milyo
nun üzerinde insan tanmla veya tanmla ilgili işlerle uğraşıyordu ve çoğunluğu
koşullu mülkiyet sahipleri olarak köylerde yaşıyordu, onlann aileleri kendi
payianna düşen toprak parselleri üzerinde feodal haklarını yaşam boyu elle
rinde tutuyorlardı. Yeni ekonomik gelişmeler, hala, geleneksel kır yaşam tarzı
nı ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Kulübelerde yaşayan giderek artan sayıda
insan, genellikle onlara yün ve elle çalıştırılan makineler kiralayan "iş güder
ler" -onlann işverenleri veya taşeronlan böyle adlandırılıyordu- nedeniyle
kumaş üretimine dahil olmaya başladı. Bunlann haricindekiler koyun yetiş
tirmeye yol açmak için topraklan ellerinden kolaylıkla alınabilecek kiraalar
iken, kırsal nüfusun azınlığını kendi çiftliklerine gururla sahip olan bağımsız
yeomanlar oluşturuyordu.
Kölelik İngiltere'de çoktan yok olmuştu; oysa Bah Avrupa' da son demlerini
yaşıyor, Doğu Avrupa'da ise olabildiğince ihya ediliyordu. On yedinci yüzyıl
sonu gibi geç bir döneme dek, İngiltere'nin artmakta olan toplam beş buçuk
milyon nüfusunun çoğu hala köylerde ve küçük köylerde yaşıyordu, bir mil
yonundan azı büyük ve küçük kasabalarda, yaklaşık yarım milyonu ise Lond
ra'da yaşıyordu. Sayısız miktarda düşkün insan İngiliz kent ve köylerinde aa
nacak derecede az yiyecek tahsisatları sayesinde hayatta kalarak veya taşradan
başkentin kontrol edilemez yığınlannın sayısını arhrdıklan Londra'ya amaç
sızca sürüklenerek geçimini sağlamaya çalışıyordu.
Soylular ve üst sınıf paternalist bir yaklaşım sergilediğinde normalde itaat
kar olan çiftçiler, derebeyleri onlann küçük arazilerini ellerinden almakla teh
dit ettiğinde neredeyse isyanalar haline gelebiliyorlardı. Giderek artan mez-
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hep farklılıklan İngiltere'yi her geçen gün daha fazla parçaladı, bu da belirsiz
liğin hüküm sürdüğü zamanlarda çiftçilerin patlamaya hazır öfkelerini daha
bir körükledi; aslında, eğer kiraa radikal bir Püriten ve toprak sahibi muhafa
zakar bir Presbiteryen ise, maddi olarak en bağımlı halde olan kiraa en koru
yucu toprak sahibi ile ilişkisini koparabiliyordu. Elizabeth'in 1603'teki ölümü
ne dek geriye götürülebilecek devrimci dönemin ilk ortaya çıkışıyla birlikte, bu
çeşitli türden farklılıklar toplumsal kanşıklığı keskinleştirdi ve 1640'lann ba
şında açık devrime dönüştü.
Şaşırtıa şekilde, İngiltere'nin yönetici eliti olan aristokrasİ bile 1630'larda
hala sayıca azdı. Yalnızca 122 lord ve 26 piskopostan oluşuyordu, bunlara
lordlarm yaklaşık 300 kadar olan en büyük oğullan ve yeni ortaya çıkan baro
netler eklenebilir. Soyluluk, yıllar geçtikçe prestij ve zenginlik kaybına uğradı
ve artık Ortaçağ'ın enerjik savaşçılanrun yüksek statüsüne sahip değildi. Tu
dorlann sonuncusu olan Elizabeth'in ardından gelen Stuart krallan mali açı
dan sıkıntı çektikleri zaman, müsrif yönetime para sağlamak amaayla unvan
lan (özellikle yeni yaratılan baronet statüsünü) satışa çıkardığında, soylularm
toplumsal hiyerarşideki statüleri daha bir aşındı. Aşağı üst sınıflarm tersine,
unvan sahibi soylu sınıfın Londra' daki canlı saray yaşamının cazibesine kapıl
dı ve kendi kırsal müşterileri ile pek az veya hiç ilişkileri kalmadı.
İngiltere'nin gerçek yapısal tabanı, belki en çok 1800 şövalye ve 9000 bey
den oluşmuş bölgesel üst sınıfa dayanmakta iken, daha alttaki bir üst sınıf
14000 beyefendiden, yani varlıklı tüccarlar, profesyoneller, akadernisyenler ve
saray memurlarnun yanı sıra toprak sahiplerinden (bunlann bir şekilde yeo
manlardan daha yüksek bir statüleri vardı) oluşuyordu. Bir bütün olarak ele
alındığında, krallığın vilayet bürolarını şerifler, sulh hakimleri ve milis ku
mandanlan ile doldurarak İngiltere'yi bir arada tutan bu adamlardı. Bunlar
daha fakir üst sınıflar arasından -ancak "beyefendi" olarak nitelendirilen- taş
ra vilayet polis memurlanru, fakirierin denetçilerini, kilise mütevellilerini ve
semt kilisesi papazlanru seçti. Bu yüzden, ''beyefendilerini" içine alan aristok
ratİk elit sınıf ve ülkenin üst sınıfı, her yinni beş kişiden biri olarak hesaplandı.
Dahası, yılda yirmi beş şilin kazandığını -o günlerde hiç de küçük bir miktar
değil- iddia edebilecek mülk sahipleri ile birlikte elit sınıf ve üst sınıf, nüfusun
büyük bir bölümünü oy hakkından mahrum bırakarak, parlamento seçimle
rinde asli seçmen niteliğine sahip olanlan oluşturdu.
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Gerçekte Avam Kamarası'nda sandalye sahibi olanlar tüccarlar, üst sınıf,
akadernisyenler ve taşra avukatlarıydı. Kamara, açıkça halkın çoğunluğunun
değil, nüfusun maddi olarak varlıklı ve prestijli kısmının sözcülüğünü yapı
yordu. Zamanın mülkiyet sınırlamalan göz önüne alındığında, belki de her on
İngilizden biri oy kullanma hakkın a sahipti ve bu seçmenierin çok küçük bir
kısmı muhtemelen Avam Karnarası için yanşabiliyordu. Kamara'nın beş yüz
üyesinin yaklaşık dörtte üçü üst sınıftan ve yalnızca dörtte biri tüccar ve üst
meslek sahibi tabakalardandı.
Daha sonraki devrimierin tüm liderleri gibi, Avarnlar sonunda kralla silahlı
çatışmada karşı karşıya geldiklerinde, iddialanın meşrulaştırmak için Parla
mento, "halk" adına konuştu. Fakat on altına ve on yedinci yüzyıl İngilte
re'sinde "halk" kirndi? Karma ekonomi ve toplum, formüle edilmesi zor olan
bu soruya açık bir cevap verdi ve yeni ekonomik gelişmeler refah konusunda
yeni eşitsizlikler yaratırken, süregiden değişimler "Taşra" güçleri arasında bü
yük bölünmelere -ve sonuç olarak üçüncü devrime- neden oldu. Fakat bu ha
reketler yükselmeden önce, "halk" -Avam Kamarası'nın çoğunluğu anlamın
da-, yeni filizlenmekte olan oluşum üzerinde, yani ulus-devlet üzerinde yeni
monarşinin mutlak otorite iddialanın kısıtlamak için ciddi bir kampanya yü
rütmekteydi.

4.

BÖLÜ M

llSARAY"A KARŞI ��AŞRA"
On yedinci yüzyıl, ortaya çıkmakta olan mutlakiyetçi kralların, iktidan merke
zileştirme çabalarnun damgasını vurduğu, ulus-devlet inşasının

par exeellence

çağıydı. Fransa'da, :xm. ve XIV. Louis'nin sırasıyla en önemli bakanlan olan
Kardinal Richelieu ve Kardinal Mazarin, soylulan ve onların bölgeleri üzerin
deki özel egemenlik iddialannı dışlayan

kab monarşik

çizgiler dahilindeki bir

gelişime önderlik eder göründüler. İngiltere' de, monarşik gücü merkezileştir
me çabası Elizabeth'in ardından gelen Stuartlar ile yoğunlaşb. 1603'te öldü
ğünde, Elizabeth, doğrudan bir mirasçı bırakmadı. Tudorlann soyu, Stuartla
rın önceden içinde yer aldıklan İskoç krallığına uzandığı için Tudorlann yerini
bir Stuart hanedanlığı aldı ve İngiliz

tahb İskoçyalı VI. James'e geçti. Onun İn

giltere'nin I. James'i olarak tahta çıkışı ile birlikte, İskoçya ve İngiltere ortak bir
monarşi allında birleşti.
Fakat bu ortak monarşi gerçekte birleşik bir krallık yaratmadı. Aslında, İn
giltere ve İskoçya birçok açıdan birbirinden tamamen farklıydı. Bunlardan biri
dinlerinin farklı olmasıydı: İngiltere'nin reformasyonu yukandan aşağıya ger
çekleşen ve tamamlanmamış bir girişimdi; İskoçya'nınki ise daha köklü olarak
şehirli nüfustan kaynaklanıyordu -ve inançlarında daha aşınydılar. Katolikliği
reddetmiş ve 1550'lerin başında John Calvin'i Cenova'da bir akıl hacası olarak
şahsen tanımış, yüksek düzeyde bir İskoç papazı olan John Knox, birçok İs
koç'u sonraki on yıllarda Kalvinizmin militan bir politik versiyonuna sürekli
olarak dahil etti. Knox'un Kalvinizmi, Anglikan piskoposluk sistemini örgütsel
olarak yaşWar ve presbiteryen· -ismi bu nedenle Presbiteryendlik'tir- komite
leri ile değiştirdi; Presbiteryen düşüncesinde, bu komiteler ve onların papazla
n,

Roma Piskoposu papanın Kataliklik tarafından yaratılan dinsel monarşi

· Kilise yönetim kurulu üyesi (ç.n.).
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üzerinde üstünlük kazanmasından önce varolan ilk Hıristiyan Kilisesi'ne ben
ziyordu. Tahmin edilebileceği gibi, politikanın olağan olarak dinsel temelde
yürütüldüğü bir çağda, Presbiteryenlerin hiyerarşi karşıb dinsel duyarhlıkları
seküler mutlakiyetçiliğin kendisine de bir meydan okurnaydı. Knox, "tanrısal
olmayan" kralların iktidardan devrilmelerinin adaletin dayatbğı bir görev ol
duğunu dobra dobra söylemekten çekinmedi ve bu inançla silahlanmış biçim
de doğrudan politik ilişkilerin içine girdi.
Bunun ötesinde, Presbiteryenlik en sonunda İskoç milliyetçiliği ile özdeş
leşti. Sofu bir Katolik ve bir Frankofil olan Guiseli Mary, 1554'te İskoç tahbna
çıkbğında, İskoç bağımsızlığını açıkça tehdit eder görünen oldukça büyük bir
Fransız askeri destek kuvveti ona eşlik etti, bu onun yönetimine karşı İskoç
ya'nın çoğu bölgesinde Fransız ve Katolik parti karşıtları ile Fransız ve Katolik
parti yandaşlan arasında açık bir çabşmaya neden olan, yaygın bir muhalefeti
canlandırdı. Guise'lı Mary'nin İngiltere'deki Protestanlara karşı harekete geç
meye çalışmasından sonra, sıkınb içindeki Katolik karşıb parti Knox'u Ceno
va' dan geriye liderleri olması için çağırdı ve onun kab rehberliği albnda İskoç
Estates'i papanın otoritesinin kaldırılması ve İskoçya'da Katolik uygulamala
rın yasaklanması lehinde oy kullandı.
Mary'nin 1560'daki ölümü üzerine, İskoçların Kr�çe Mary'si olarak bili
nen, Katolik sofulukta kendisiyle eşdeğer olan kızı Mary, Protestanların kendi
yarariarına şevkle kullandıkları bir dizi skandaldan sonra, 1567'de görevini bı
rakarak İskoçya'dan kaçmak zorunda kaldı ve İngiliz kuzerıi Elizabeth'den sı
ğınma istedi. Prebisteryenlik İskoçya'nın devlet dini oldu ve İskoç Kirk'ünün
(İskoçların adlandırdığı şekliyle Prebisteryen Kilise' si) ülke üzerinde etkisi, bir
süreliğine, Estates ve monarşiden -her ikisi de genelde ülkenin ayrıcalıklı ta
bakalannın çıkarları adına konuştular- daha fazla oldu. Kirk, bu nedenle, İs
koçya'nın en güçlü kurumu haline geldi.

Stuart Merkeziyetçi liği
Bu fırbnalı tarih İskoçların Kraliçesi Mary'nin oğlu James'ın politik bakışını
çok etkiledi. İngiliz tahbna çıkması üzerine, onun yan-İskoç yan-Fransız so
yundan gelmesi Katolikliğe dönüş yapbracak bir güçten çok korkan yeni uy
ruklan arasında büyük huzursuzluk yaratb. Toplumsal olarak hareketli ve
nispeten çoğulcu olan İngiliz toplumunda ılırnlı Püritenler, resmi Anglikan Ki
lisesi' yle bir arada sessizce yaşıyordu. James'ın Protestanlık yönündeki açık-
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larnalanna rağmen, Fransız geçmişi birçok İngilizin aklında Protestanlığa bağ
lılığı hakkında kuşkulara neden oluyordu. Ve aslında, James kendi krallık ot<r
ritesinin karşısındaki güçler olarak gördüğü Protestan İskoç Estates'i ile bera
ber İskoç I<irk'ünden gerçekten nefret etmekteydi. Halkın Protestan inancına
bağlılığı hakkındaki kuşkulan, onun bazen hoşgörüşlü bazen kısıtlayıcı dav
randığı Katoliklere davranışındaki kararsızlığını da azaltmadı, ta ki 1605'te
Parlamento'yu onunla birlikte havaya uçurmak için yapılan, ama onu ülke
içinde daha katı bir Katolik-karşıtı duruşa sürükleyen bir Katolik eyleme ka
dar. Fakat Katolik-karşıtı önlemlerine İngiliz uyruklanndan gelen destek, onun
İngiltere'nin amarısız, aslında o çağda atalanndan miras kalan düşmanı Kat<r
lik İspanya ile sayısız flörtünden çok daha ağır bastı.
Elizabeth'in hoşgörüsüne karşın, James'ın demokratik eğilimli Püritenlere
zalimce davranması onun dinsel politikalan hakkında daha ciddi kuşkulara
neden oldu. Din işlerinde Presbiteryenlerden daha eşitlikçi olan Püriten hare
ket, taşranın okuryazar ve parlamenter tabakalan arasında artan bir destek
buldu. Tudor ve Stuart krallan tarafından benzer biçimde gerçekleştirilen zu
lüm, büyüyen radikal Püriten eğilimi yeraltına sürmüştü; bu eğilim, orada,
üyelerinin bireyin inanç gücüne ateşli bir binyılolık.la bağlı olduklan küçük,
gizli cemaatler biçimini aldı. Kalvin'in seçilmiş kişilerinin adlandırıldığı gibi,
"azizler" -Kalvin'in öğretilerine göre kurtanimalan önceden alnına yazılanlar
Tann'ya, bireysel bilince ve özellikle İncil'e olan sadakatlerini herhangi bir se
küler otoritenin üzerine koydular; aslında, Tann'run insanlardan yaşamalanru
istediği -İngiltere' de hüküm sürmekte olan toplum yapısından çok uzak olan
toplum türünün çerçevesinin İncil'de açıkça ortaya serilmesi kendi başına bir
kanıt olarak görüldü. 1604'te Hampton Sarayı'ndaki tahtın önünde öğretilerini
vazetmeleri için ılımlı Püritenlere bir fırsat sağlanmasından sonra, James onla
ra kesinlikle karşı olduğunu açıkladı. "Ne piskoposlar, ne de kral" Stuart mut
lakiyetinin yol gösterici bir sloganı haline geldi ve onlann gizli toplantıianna
yönelik baskılar artırıldı.
James'ın otoriter yaradılışı onu aslında daha popüler oları Tudor halefie
rinden ayırmıyordu; fakat James'ın yönetimi, halkını ve geleneklerini İskoç
ya'da büyümüş bir kraldan daha iyi bilen Elizabeth yönetimine bariz biçimde
zıttı. İngiltere, James'ın kültürel olarak tanımadığı bir bölgeydi ve bınanın ye
rel gelenekleri onun mutlakiyete yönelik beceriksiz eğilimi ile tamamen tersti.
İskoç olarak doğan kral, vilayetlerin ve bölgelerin idarecileri olarak üst sınıfla-
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nn imtiyazlannı veya İngiltere'de bölgesel yönetimin ağır basbğını hiç anlarm
yordu.
İngiltere, James'ın yalnızca kültürel olarak tarumadığı bir bölge değildi, İs
koçya'nın kıt kaynakları ile karşılaşbnldığında, aşın ölçüde zengindi. Refor
masyon'un standart anlabmlarındaki "buıjuva" olgusuna rağmen .Kalvinist
İskoçya, gerçekte ekonomik olarak gelişmemişti ve hızlı büyüyen ticari bir sı
nıftan kesinlikle yoksundu. Tam tersine, arkaik klanlan, onlann reisieri ve ku
rumlan krala İngiltere' de olduğundan daha fazla güç verir görünen yan feodal
bir toplumsal düzenden mustarip olan İskoçya, on yedind yüzyıl standartlan
ile dahi gelişmiş değildi. James, bu yeni, daha sekiller ve bayındır ülkede, ken
dini İskoçya' da hissettiğinden çok daha öksüz hissediyordu.
Ve bu gösterişçilik toplumsal olarak çok tedirgin edidydi. Kraliann ilahi
hakkına sofuca inanan James, kendi gösteriş tutkusunun giderek daha fazla
kızgınlık uyandırdığı İngiltere'yi kendi kişisel mirası olarak görür gibiydi, Par
lamento ve ülkenin büyüyen orta sınıflan karşısında kraliann ilahi hakkı ol
duğuna dair bir doktrin ileri sürdü. İngiltere ona kısıtlama olmadan sağılabile
cek bir toprak gibi geldi. James Parlamento'nun vergi toplama ve tüm akçalı
yasalan onaylama hakkını da kavrayamadı. Fiyatiann artbğı bir dönemde, Eli
zabeth'e tatminkar gelmiş olan yıllık 400.000 pound'luk mütevazı bir kazanç,
Fransız sarayının yüksek yaşarn standartianna ve çok zengin İspanyol manar
şisine kraliyet otoritesinin modelleri olarak kıskançlıkla bakan bir krala yalnız
ca yetersiz değil, yakışıksız da geliyordu. "Saray" ve "Taşra" arasındaki uçu
rumu önemli ölçüde genişleten bir politika benimseyen James, müthiş politik
sonuçlarıyla birlikte, kendisini ve varisierini mali, hatta askeri olarak parla
mentonun kontrolünden bağımsız kılabilecek kaynaklann arayışına başladı.
Tekellerin, unvaniarın ve benzerlerinin sabşından yeterli gelir elde etmede
başansız olduktan sonra, James vergileri arbrmak için en sonunda ilk Parla
mento'sunu toplanbya çağırmak zorunda kaldı. Mutlakiyete bağlı bir kralla
karşılaşan Avam Kamarası, kralın isteklerine açıkça engel oldu; en fazla, iste
diği paranın yalnızca bir bölümü için kabul oyu aldı ve Avam Karnarası, aşağı
lamadan bir farkı olmayacak biçimde, onun iç ve dış politikalarını özgürce ve
eleştirel biçimde tartışmaya başladı, böylece James'ın devlet meseleleri konu
sunda yalnızca kralın imtiyazında olduğuna inandığı şeye izinsiz girilmiş ol
du. James, "Tann'nın ne yapabileceğinden kuşkulanmak küfürdür'', diye bir
açıklamada bulundu, " . . . gücünün doruk noktasındaki bir kralın ne yapabile
ceğinden şüphetenrnek fesatçılıkbr. . . gücümün tartışılır hale getirilmesini ka-
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bul etmeyeceğim". Parlamento bu kışkırtıcı açıklamaya, "konu ile kralın hakla
n ile veya devlet ile ilgili tüm konulan özgürce tartışmaya"1 hakkı olduğunu
söyleyerek, eşdeğer bir kendine güven içinde yaıut verdi.
Rendde olan James, 1611'de Parlamento'yu aceleyle feshetti; bir on yıl bo
yunca onu tekrar toplanbya da çağırmadı. Parlamento'nun olmadığı bu dö
nem (interregnumı) boyunca giderek despotlaşan kral, halkın seküler konu
larda bir mutlakıyetçi ve dinde Katolik-yanlısı olduğu hakkındaki kuşkulannı
arbrdı. Varlıklı tebaasından zorla borç aldı ve ticari gelirlerden yeni gümrük
vergileri topladı; 1611'de unvanlan satb, pazara çıkanp satmaktan başka hiçbir
amaca hizmet etmeyen baronet payesini yaratb. İngiliz mallarının ve deniz ti
caretinin büyükçe bir bölümünü oluşturan önemli metalann üzerindeki tekel
ler satıldı, bu James'ın sonunda toplanb çağnsı yapmak zorunda kaldığı iki
Parlamento'nun -biri 1621'de, diğeri 1624'te-Krallığın talep ettiği vergilerin bir
bölümünden fazlasını onaylamayı boyun eğmezcesine tekrar reddetmesi ile
sonuçlandı. 1621 Parlamentosu, gerçekte, kralın lord şansölyesi Sir Francis Ba
con'ı mali yolsuzluktarla suçlayarak James'ın bumunu sürttü, böylece manar
şinin krallıktaki tüm politikalan kontrol ve idare etmeye ilişkin "ilahi" hak id
diasına meydan okuyarak onu kavgaya davet etti.
Halkın huzursuzluğunu daha da artıran James, İspanyol büyükelçisinin
kendi görüşlerini etkilemesine açıkça izin vererek ve oğlu Charles ile bir İs
panyol prensesi arasında evlilik anlaşması müzakeresi yapmaya çalışarak, uy
ruklan arasında yaygın bir dehşete yol açb. Tedirgin İngiliz halkı ne Donan
ma'yı unutmuştu, ne de İspanyol Engizisyonu'nun Kıta'da eziyet gören Pro
testanlar üzerine dini inançlan nedeniyle saldığı müthiş korkulardan bihaber
di. James'ın Parlamento'nun desteklediği çizgiye daha yakın bir İspanyol
karşıb politikaya doğru epeyce gecikmiş kayışına rağmen, Avam Kamarası, in
tikamcı bir tavırla, ona talep ettiği vergilerin ancak yansından daha azını top
laması için izin verdi -aynı tavır İspanya'ya karşı bir savaş için toplanması ge
reken vergi sözkonusu olduğunda da devam etti. Kralın gözde komutanı Suc
kingham Dükü George Villiers liderliğinde Ekim 1625'te Cidiz'e karşı bir İngi-

1 James I, Christopher Hill ve Endmund Dell, eds., The Good Old Cause: Documents of the
English Revolution of 1640-1660: Its Cause, Course, and Consequences, 2. Basım (Londra: Frank
Cass & Co., 1949; New York: Augustus M. Kelly Publishers, 1969) içinde, s. 119.
2 Interregnum: Eski hükümetin olmadığı, yeni hükümetin de henüz göreve başlamadığı
hükümetsiz dönem (ç.n.).
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liz deniz seferinin başansızlığa uğramasıru, muhtemelen kuşatma allındaki La
Rochelle Hügenotlanna yardım etmek için Fransızlada yapılan masraflı bir ça
bşmarun izlemesi, bütün ülkenin öfkesini yabşbrmaktan ziyade arbrdı. İngilte
re'nin, Kıta tarzında, Katoliklere hoşgörü gösteren bir mutlakıyete doğru kaya

cağı, mali kaynaklarının müsriflikle tüketileceği ve İngiliz ticareti üzerinde İs
panya'nın hegemonya kuracağına yönelik korkulann hepsi, "Taşra" ve "Sa
ray" arasında giderek artan, patlamalara yol açabilecek bir uzlaşmazlığı besle
di.

Belki de yalnızca Mart 1625'teki zamanlı ölümü James'ı bir devrimin patlak
vermesinden kurtardı. Fakat yalnızca babasının mutlak kraliyet imtiyazlan fik
rini paylaşınakla kalmayıp Parlamento ile babasından bile daha fazla kavgaya
girişen oğlu Olarles bu şansa sahip olmadı. Fransız bir Katolik prenses ile ev
lenmiş olduğundan, Olades'ın tahta çıkışı halk arasında büyük endişe yarattı
ve Haziran 1 625'te toplanan ilk Parlamentosu onun yönetim ha rcamal an ve
İspanya ile savaş için para isteklerine derin kuşkuyla bakb. Olades'ın Protes
tan davasını içerde ve dışanda destekleme vaadine rağmen, Parlamento'nun
onayladığı fonlar söz konusu amaçlar açısından tamamen yetersizdi. Hatta bir
kararda daha alçalba olanı ve görülmemişi bile gördü; Parlamento kralın
gümrük vergilerini toplayabilmesini bir yılla sınırlandırdı -önceki Parlamento
Iann her yeni krala tüm egemenlik dönemleri boyunca rutin olarak verdikleri
bir hakb bu. Lordlar Kamarası, aslında, bu vergi toplama ödeneğinin geçmesi
ne kolayca izin vererek Charles'ı mali olarak nefessiz bırakb. Olarles parla
mento tarafından verilmiş herhangi bir izin olmaksızın gümrük vergilerini
toplamaya başladığında Kral ve Parlamento arasında sert bir sürtüşme yaşan
dı. Ağustos'ta Parlamento Oxford'ta yeniden toplandığında, "Taşra" ve "Sa
ray", her iki tarafın dış politikayı ve dini politikayı idare etmek için hak iddia
lannda bulunduklan, kralın 12 Ağustos 1625'te Kamara'nın oturumlannı ani
den tatil etmesine neden olan bir çarpışma seyrine girmişti.
Bu tatsız başlangıan üzerinden bir yıldan az bir süre geçtiğinde ve dini po
litika üzerinde büyüyen tartışmalarm yanı sıra dış politikadaki ciddi gaflann
ardından, Olarles fon eksikliği nedeniyle 1 626 Şubat başında Westminster'de
buluşan ikinci parlamentosunu sonunda toplamak zorunda kaldı. Kral,
Edward Coke ve Robert Phelips gibi Avam Kamarası'nın önde gelen sözcille
rini pervasızca dışlamaya girişti -Avam Karnarası üyelerini yıldırmaktan zi
yade öfkelendirrneye yaradı bu çabalar. Parlamento liderleri, Sir John Eliot ve
Sir Dudley Digges, çok nefret edilen Suckingham Dükü'ne karşı güçlü bir mu-

halefeti harekete geçirerek ve 8 Mayıs'ta Lordlar Karnarası barosunda onu
resmi olarak suçlayarak Saray'la açık bir çabşmaya girdi. Charles, buna Eliot
ve Digges'ı hapse atarak yanıt verdi, fakat her ikisi de kısa süre sonra serbest
bırakıldı; bunun üzerine kral ikinci Parlamento'yu, ülkenin üzerinde kara bir
bulut bırakarak, 15 Haziran' da dağıtb.
Charles şimdi kendi felaketinin nedeni olacak kişisel yönetime ve keyfi uy
gulamaya doğru büyük adımlar atnuşb. Ülkeden sistematik biçimde zorla
vergi topladı, askerleri özel meskenlerde banndırdı ve parlamentonun izni
olmadığı apaçık ortada iken "tonnage ve poundage"3 topladı. Krallığa ait top
raklar, ormanlar ve diğer mülkler birkaç kişiyi zenginleştiren ve onların statü
sünü arnran tekeller ve unvanlar krallık müzayedelerde sabldı; ve ülkenin ti
cari çıkarları, fiyatların ve Hollanda ile ticari rekabetin artbğı bir dönemde sü
rekli bir müdahale konusu oldu.
Charles'ın Mart 1628'de üçüncü parlamentosunu toplamak zorunda bıra
kıldığı zamana kadar "Saray'' ve "Taşra"nın arası tamamen açıkb. Kral bir
milyon ikiyüz elli bin pound gibi inanılmaz bir meblağın, olağanüstü bir yüz
süzlükle, İspanya ve Fransa ile savaşlan sürdürmenin yanı sıra kendi sıradan
gereksinimlerinin karşılanması için eklenmesini talep etti, Avam Karnarası
(şimdiye dek hem zenginlikte hem de popülerlikte Lordlar Kamarası'ru çok
gölgelemişti) bunu reddetti. Parlamenterlere göre, Charles'ın savaşlan yalnızca
acınacak hatalar değildi ve yalnızca gerçekte onlara ait olan mali haklan suis
timal etmemişti, fakat aynı zamanda idaresi zor soyluları kontrol etmek, mu
haliflerini gizlice ve keyfi biçimde hapsetmek için artan biçimde Star Cham
ber'ı (VII. Henry tarafından kurulan, kralın danışmanlarından ve yargıçlann
dan oluşan bir yapı) kullanmaktaydı. Bu son suistimal, her keyfi uygulamayı
ülkenin temel özgürlüklerinin rezilce çiğnenmesi olarak gören "özgür İngiliz
lere" bilhassa tiksindirici geliyordu.
Charles'ın dini konulara yaklaşımı ona karşı olan antipatiyi arbrmaktan
başka bir işe yaramadı. 1633'de, Canterbury başpiskoposluğunu yürüten Wil
liam Laud'un idaresi altındaki Anglikan Kilisesi, mutlakıyetin desteklenme
sinde kayda değer bir ideolojik payanda haline geldi. Anglikan uygulamalan
ve inançları, kraliyet otoritesini güçlendirmek için özellikle kullanışlı olan Ro3 Torınage ve poundage: Parlamento tarafından İngiliz tahbna Ortaçağlardan itıbaren ve
rilen bir ödenek. "Torınage" ithal edilen şarap üzerinden, "poundage" ise ithal ve ihraç edilen
bütün mallar üzerinden alınan sabit bir ödenekti (ç.n. ).
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ma Katolikliği'nin ritüellerine, düzenlemelerine ve inanışianna öncekinden
daha fazla yaklaşb. Arminius'çu4 öğretileri benimseyen Laud, aslında orta ve
alt sınıflarda popülerleşmiş olan Püritenlikten Yüksek Kilise'yi uzaklaşbrmak
için onu Katolik bir doğrultuya sokmaya çalışb. İskoçya'dan İngiltere'ye yayı
lan daha ılımlı Presbiteryenlik dahi bu yeni Katolik-yanlısı eğilimle keskin bir
karşıtlık içindeydi, bu da Başpiskopos Laud'u İngiltere'de en nefret edilen kişi
lerden biri yapb.
Laud'un çabalarının krallarm tanrısal hakkını destekleyerek ve Anglikan
Kilisesi'nde kralın otoritesini genişleterek krallığın gücünü artbrdığı konusun
da arbk bir şüphe yoktu. Hatta yüksek kilise adamları kralın otoritesini sorgu
lamanın günah olduğu yönünde vaazlar verdiler. Anglikanalık, gerçekte, kral
ve piskoposların birbirlerinin ilahi hak iddialarma anlamlı biçimde arka çıkbk
lan, tam anlamıyla bir Saray dini haline geliyordu. Zenginler, unvan sahibi
soylular, saray mensuplan tabakası ve onlara tabi olanlar, Laud'u ve onun
Yüksek Kilise piskoposlannı desteklemesine karşın, köy beylerinin, zanaatkar
lann ve yeomanlann büyük kitlesi giderek onlann Avam Karnarası içindeki
muhalifleri etrafında ve ülkenin her yerine dağılmış, kendini davalanna ada
mış ve aslında eleştirel olan Protestan vaizlerin etrafında toplanmaya başladı
lar.
Bir krala olmasına karşın Charles'ın geleneksel İngiliz haklarını ihlal ettiği
ni hisseden John Eliot ve zamanın büyük hukukçusu Sir Edward Coke'un li
derlik ettiği Parlamento, 7 Haziran 1628' de krala olumlu yanıt vermesini talep
ettikleri kapsamlı bir Haklar Bildirisi sundular. Bildiri açıkça şöyle diyordu:
Bundan sonra Parlamento'dan geçen bir yasayla verilen genel bir izin olmadan
hiç kimse herhangi bir yardırnseverlik, hediye, borç, vergi ve benzeri şeyler
yapmaya veya vermeye zorlanamaz; ve kimse sorgulanmak için çağnlamaz, ve
ya bunun için yemin etmeye zorlanamaz veya dikkati çekilemez veya hapsedil
mez, veya diğer şekillerle rahatsız edilmeye maruz bırakılamaz, veya bu konuy
la ilgili itirazlar veya reddetme çağrılan susturulamaz; ve hiçbir özgür insan da
ha önce bahsedildiği şekilde hapsedilemez veya göz albna alınamaz; sayın Kral
sözkonusu askerleri ve denizcileri geri çekmeyi lütfedecekler ve halkınız gele
cekte böylesine eziyet çekmeyecek ve sıkıyönetim tarafından geliştirilen söz ko
nusu komisyonlar yürürlükten kaldıolacak veya iptal edilecek; ve bundan sonra
4 Jacoben Amıinius'un öğretilerinin peşinden giden. Amıinius, kah I<alvinist Francisrus
Gomanıs'un insaniann kaderinin doğmadan önce tamamen tayin edildiği düşüncesine karşı
çıkh (ç.n.).
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benzer yapıya sahip hiçbir komisyon herhangi bir kişiye veya kişilere karşı ben
zer şeyler talep etmeyecek.5

Bildiri, kralı ülke içi ve dışı yerleşik imtiyazlanndan malınun etmiyordu;
krallığın yönetimin başı olarak statüsüne veya Parlamento ile geleneksel ilişki
sine de meydan okumuyordu. Fakat İngiltere'yi anayasal bir monarşi yapmak
için geniş kapsamlı taleplerde bulunuyordu. Buna uygun olarak Bildiri, par
lamento izni olmadan konulan vergilerin tümünü -kraliyet varlıklarının sabl
ması bir yana bırakılırsa- yasadışı sayıyordu, bu yasadışılık iç muhaliflerine
karşı kralın kullanabileceği merkezi bir bürokrasi geliştirmeyi ve sürekli bir
ordu kurmayı kapsamaktaydı. Star Chamber'ın uygulamalan gibi keyfi güç
kullanımını yasadışı kılıyordu ve krallığın tümünde, yağmurdan sonraki man
tarlar gibi ortaya çıkarı Püritenlere ve mezhepçilere eziyet etmek üzere Yüksek
Kilise hiyerarşisi tarafından komisyonlarm ve mahkemelerin kullanılması
hakkını reddediyordu. Belge, gerçekte, diğer ülkelerdeki birçok kralın elde et
me girişiminde bulunduğu mutlakiyeti kesinlikle reddederek bir Yurttaş Hak
lan Bildirgesi olmuştu.
Charles, babasının 1610'daki görüşlerini hala ateşli biçimde sürdürüyordu:
Monarşi yeryüzündeki en üst şeydir; krallar yalnızca Iann'nın dünyadaki vekil
ieri ve Tann'run tahhnda oturanlar değildir, onlar Tann'run kendisi tarafından
bile tannlar olarak adlandınlmaktadır ... İktidanmın tarhşılmasını hoş karşıla
mayacağım.6

Fakat en sonunda Bildiri'yi kabul etti, büyük ölçüde Parlamento'nun ver
diği bir rüşvet sonucu: Avam I<amarası, belgeyi imzaladığı takdirde acil ihti
yaa olan 350.000 poundluk mali destek sözü verdi. Bununla birlikte, Bildiri'yi
kabul etmesinin ardından Charles'ın, gümrük vergilerini tek taraflı toplayarak
onu çiğnemeye devam etmesi fazla uzun sürmedi. Avam I<amarası, aziedilen
Buckingham'ın kraliyet danışmanlığı görevinden de uzaklaşbnlmasıru talep
ettiğinde, Charles öfkeyle Parlamento'yu tatil etti. Bir sonraki Parlamento Ocak
1629'da toplandığında, Charles'ın ilahi otoritesine bir kısıtlanma olarak kibirli
ce reddettiği "tonnage ve poundage" hakkını tekrar bir yılla sınırlandırdı.
Gerçekte, Avam I<amarası'nın son oturumu kargaşayla sonlandı. Başkan
nın (kralın atadığı birinin) Avam I<amarası'ru kapatmasını engellemek için
üyeler onu sandalyesinde oturmaya zorladılar; "Roma Katolikliğini" yürüdü-

6

"The Petition of Right", 7 Haziran 1628, Hill ve Deli içinde, Good Old Cause, s. 148-149.
James I, 1610, Hill ve Deli içinde, Good Old Cause, s. 118-119.
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ğe koymaya veya Parlamento tarafından yetkilendirilmeden vergi toplamaya
girişen herhangi birinin İngiltere'nin düşmanı olarak ölüm cezası ile cezalandı
olmasını düzenleyen çok sayıda karar acele ile çıkarıldı. Avam Karnarası daha
sonra dağıldı, fakat üyeleri kavgayı doğrudan halka taşımaya hazırlanmışh.
Düşmanlık duygusu, "Saray" ve "Taşra" arasındaki silahlı çalışmayı kaçınıl
maz kılarak Avam .Kamarası'ru kraliyete karşı mücadeleye sokacak kadar bi
lenmişti.

Charles'ın Kişisel Yönetimi
Bu korkutucu olasılık Charles'ın davranışını veya onun mutlakıyetçi politika
lannı yumuşatmadı. Tam tersine, kral Parlamento'yu on bir yıl boyunca hiç
toplanhya çağırmadı. Bu dönem boyunca, Haklar Bildirisi'ni ve Parlamen
to'nun son çıkardığı yasayı tamamen hiçe sayıp "tonnage ve poundage" top
lamaya devam ederek doğrudan kişisel ve keyfi bir yönetime başvurdu; onay
lanmadan vergileri yükseltti; feodal harçlan arhrdı; aynm gözetmeksizin ticari
tekelleri sath; ve birçok emtia gibi unvarilan da pazara çıkardı. Kral, Eliza
beth'in bölge vergileri toplamak için yerel şerifler atayarak az ya da çok saygı
gösterdiği bölge yönetimlerinin paralel sistemine açıkça meydan okudu, böy
lece bölgesel üst sınıfların otoritesini baltaladı. Başpiskopos Laud dinsel bir
saygısızlık olduğunu söyleyerek yerel milisierin köy kiliselerinin avlusundaki
geleneksel toplantılannı engellemeye çalışırken, Charles asker toplamaya ve
daimi bir merkezi ordu -veya onun öfke uyandıracak adlandırmasıyla "mü
kemmel milisler"- bulundurmaya girişti. Askerlerin ihtiyaçlannın halk tara
fından karşılanması yerel ölçekte büyük bir infiale ve yeni ordunun başındaki
lerin yerleşik İngiliz hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırma niyetinde olduk
Ianna dair bir hissiyat yarath. Son olarak, kral Londra Kenti'ne borçlannın geri
ödemesini geciktirerek onlan öfkelendirdi, bu bankerler nezdinde monarşinin
itibannın azalmaya başlaması ile sonuçlandı.
Büyük ölçüde kralın baskısı alhnda çalışan mahkemeler, kralın yakın dost
çevresi dışında kalan herkeste özgürlüklerini kaybetmek tehdidiyle korku ya
ratarak, koğuşturmalarında ve kararlarında giderek daha keyfi davrandılar.
Çok sansasyonel bir dizi olaydan sonra, kral muhalifleri öylesine bir vahşetle
cezalandırıldı ki bu ülke çapında bir öfkeye yol açh. John Eliot, son Parlamento
sırasında krala muhalefeti nedeniyle Kule'ye hapsedildi ve serbest bırakılma
sını kolaylıkla sağlayabilecek olan Charles'tan özür dilemeyi ısrarla reddetti.
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Zindanolann kasıtlı kötü davranışnun ardından hapishanede öldü. Daha alt
mahkemeler ve komisyonlar gibi, Star Chamber da kralın aşırılıklanna karşı
çıkan broşür yazarlannı hapse atmakta, işkence etmekte ve aşağılamakta et
kindi. Charles'ın eleştirmenleri olarak bilinen ve yasadışı vergiler olarak gör
dükleri şeyi ödemeyi reddeden dini muhalifler, aamasız cezalara çarpbrılmak
için özellikle tespit edildiler. Çoğunluğu New England'a yerleşen yaklaşık
yirmi bin Püriten'in zulümden kurtulmak için bu dönemde kaçtığına inanıl
maktadır.
Belki de monarşik küstahlığın en tiksindirici kanıb, 1630'lar ortasında karar
verme aşamasına gelinen gemi parası idi. İngiliz krallan geleneksel olarak bu
vergiyi onlan korsanlardan ve düşman istilaolardan korumak amaayla gemi
yapımında kullanmak üzere yalnızca kıyı toplulukianna salmışlardı. Charles,
gemi parası ödemesini karasal bölgelere de genişleterek yerleşik bir uygula
mayı bozdu. Kral parlamentonun izni olmadan bu vergiyi toplayabilmiş ol
saydı temel bir anayasal konuda başan kazanmış olacakb ve Parlamento'nun
kendi keyfi gücü üzerine artan biçimde getirdiği kısıtlamalan kaldırabilecekti.
Fakat bu mücadelesiz gerçekleşmedi. Vergi toplamanın yasallığı, Bucking
hamshire'lı varlıklı bir Püriten olan John Hampden bu vergiyi ödemeyi açıkça
reddettiğinde bir sınamadan geçti. Onun ünlü 1637-38 duruşmasında, Harnp
den'in avukatlan vergi toplamanın Parlamento onayı olmadan zorla konuldu
ğunu ve böylece Haklar Bildirisi'ni çiğllediğini ileri sürdüler. Kralın güçlü bas
kısı albnda, yargıçlar Hamoden'in iddiasnun geçerliliğini yediye beş reddetti
ler ve baş yargıç kralın davranışnun tebaasnun, özellikle Parlamento'nun istek
lerine göre sınırlandırılması iddiasında olan herhangi bir parlamento yasasını
hükümsüz kılacak kadar ileri gitti.
Bu yargı karanna ve krala karşı halk iyice öfkelendi. İngilizler için, karar
yalnızca Charles'ın tutumunun değil, monarşinin, mahkemelerin, hatta devle
tin kendisinin meşruluğu sorusunu ortaya koyuyordu. Bir yazar, karan "uy
ruklann özgürlüğü üzerinde tam bir baskı" olarak gördü, " ...eğer arazileri key
fi vergitere tabi olacaksa, özgür insanlan İngiltere'nin eski zincire vurulmuşla
nndan ve ırgatlanndan ayıran neydi?"7 Varlıklı sınıflarm büyük kısmı krala
karşı harekete geçmişti, buna krala kredi vermeyi tamamen reddederek radi
kal bir adım atan Londra Kenti dahildL
7 Christopher Hill, The Century of Revolution, 1603-1714 (Londra: Thomas Nelson & Sons,
1621; New York: W.W. Norton, 1966) içinde, s. 55.
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Eliot gibi parlamenterlerin çoğuna göre, kral yalnızca Parlamento'yu değil
İngiliz göreneksel hukukunu ve geleneklerini tamamen hiçe sayan önlemleri
yürürlüğe koymaktaydı. Genel olarak, parlamenterler kendilerini geleneğin ve
"eski Sakson özgürlüklerinin" -İngilizlerin Normanlardan önceki özgürlük
mirası (her ne kadar on yedinci yüzyıl ingiliz göreneksel hukukunun büyük
kısmı bilfiil Normanlar tarafından yürürlüğe konmuşsa da)- bekçileri olarak
görüyorlardı. Fakat "Norman" imgesinin meşru biçimde ithal edilmesi, eski
"Sakson" özgürlüklerini çiğneyerek geleneksel "İngiliz haklanru" bozan istila
oların baskıo kanunlara karşı, halkın duygularına uygun düşüyordu. Krala
meydan okuma, gerçekte, yabano bir monarşi, tebaasırun geleneksel özgür
lükleri hakkında herhangi bir bilgiden yoksun biri tarafından çiğnenen özgür
lüklerin yeniden oluşturulması konusunda etkinleştirildi.
Püritenler, kendilerini, "Roma Katolik" dininin müdahalesiyle saflığı boz
madan İncil kaidelerinin, eski Hıristiyan uygulamalarırun destekçiteri olarak
görüyordu. Püriten kelimesi, ekümenik olarak papaz hiyerarşilerinden özgür,
ahlaki olarak İncil kaideleri ile tutarlı bir yaşarn tarzına bağlı ve yalnızca inanç
ve içsel ışık ile değil, Hıristiyanlık erdemleriyle de tutarlı olan politik bir dinsel
düzen tarafından rehberlik edilen "otantik" bir Hıristiyanlık biçimi adına, Kili
se'yi "saflaştırmak" isteyenlere gönderme yapmakta kullanılıyordu. İngiliz
Protestanlığı, Luther'in öznellik vurgusunun oldukça ötesine geçmiş ve açık
bir toplumsal eylem alanına doğru hareket etmişti. İç Savaş'ın patlak verme
sinden önce, bu fikirler, şüphesiz, üst sınıflar, yeoman sınıfı, orta sınıf tüccarlar,
zanaatkarlar ve hatta bazı soylular tarafından kabul edilecek kadar itibar gör
mekteydi. Başlangıçta, Püriten bir dini organizasyonda onur verici bir ilkesel
yapıyı tercih eden kişi, bir Prebisteryen veya papazların yerel kontrolünün ki
lise cemaati tarafından yapılmasını güçlü biçimde savunan bir Congregationa
list8 olabilirdi. Fakat tüm bu ifadeler toplumsal reforma kuvvetle bağlıydı ve
daha otoriter ve demokratik eğilimler kralla olduğu kadar, birbirleri ile de kes
kin bir çatışmaya girdiler.

Uzun Parlamento
On allı yıllık kişisel yönetimden sonra Charles, Parlamento'yu sonunda top
lamak zorunda kaldı. Bu ivedi hareketinin nedeni ikincil bir sorun gibi gö-

8

Congregationalist: Her cemaati bağımsız sayan kilise idare sistemi (ç.n.).
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rünrnektedir: İskoç .Kirk'ünü Anglikan kontrolü albna alma girişimi. Char
les'ın İskoçya'daki yönetimi yalnızca sözdeydi: yerel İskoç soylu sınıfı çok güç
lüydü ve Kilise hala ülkenin en güçlü kurumuydu. Kral'ın Anglikan Dua Kita
bı'nın .Kirk'te kullanılmasını budalaca zorlaması ve ardından onun militan
Presbiteryenlerinin amacına ulaşamaması, kuzey bölgelerine kadar ülke ça
pında fırtınalı bir muhalefete neden oldu. 1638' de çok sayıda İskoç, kralın ça
balarına direnmek için Ulusal Antlaşma'yı kabul etti, antlaşma özgür meclisler
ve parlamentolar tarafından onaylanıncaya kadar Charles'ın bütün değişiklik
lerini reddetmeyi öngürüyordu.
Bunun üzerine, rejimini çok fazla karakterize eden bir gözüpeklikle Char
les, kendisinden ziyade İskoçlara sempati duyan İngiliz askerleri ve işgale fon
bulmak için topladığı, kendine düşman ve kısa ömürlü Parlamento kadar gü
venebileceği bir iç destek ile İskoçya'yı işgale başladı. Bu Kısa Parlamento, bi
lindiği üzere, krala mali yardım vermeyi reddetti ve üç hafta sonra aniden da
ğıbldı. İskoçlar, ardından, Charles'ın yanda kalan işgaline kuzey İngiliz ilieri
Northumberland ve Dunham'ı işgal ederek ve çekilmeden önce büyük bir ma
li tazminat isteyerek karşılık verdiler. Nihayet, 1640'ta, Charles ünlü

Uzun Par

lamento'yu -iç savaşın on yılını yönetecek ve dokuz yıl sonra kralın kendisini
idam edecek olan bir Parlamento' yu- toplanbya çağırmak zorunda kaldı.
Üyelerinin büyük çoğunluğu kralın kişisel yönetimine, ekonomik macera
larına ve dinsel mutlakiyete karşı nefret duymakta ateşli biçimde birleşmiş
olan Avam Kamarası, otoritesini kralı gerçekte anayasal bir monarşiye indir
geyen bir dizi hızlı radikal önlemi yasalaşbrarak gösterdi. Bundan böyle Par
lamento, kendi onayı olmadan onu dağıtma hakkından yoksun olan kralın is
teğinden bağımsız olarak her üç yılda bir toplanacakb. Gemi parası, "tonnage
ve poundage" -şüphesiz, parlamentonun onayı olmadan toplanan

tüm

vergi

ler- yasadışı ilan edilerek Krallık mali açıdan tamamen Avam Kamarası'na
bağımlı kılındı. Star Chamber ve tüm dinsel mahkemeler feshedildi ve bu ku
rumlar tarafından hapse atılanlar salıverildi.
Parlamento'nun kral ve onun bakanlan -özellikle Başpiskopos Laud ve
kral danışmanı Strafford kontu- hakkındaki yoğun kuşkulan, Strafford'un
krala yardım etmek amaayla muhtemelen İskoçlara karşı İrlanda' da bir ordu
oluşturmaya

çalışbğında

artb.

Birçok

parlamenter bu önlemi

kral

ve

Strafford'un Avam Kamarası'na karşı bir ordu oluşturma girişimi olarak gör
dü. Onların korkulan, kralın İskoçya'ya Avam Kamarası'm dağıtmak için as-
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keri destek sağlamak amacıyla gitmiş olduğu söylentileri ile pek yabşmadı.
Uzun Parlamento'nun bu meydan okumaya cevabı, hem Laud'u hem de
Strafford'u, Charles'ın onların yaşarnını kurtarmak için harcadığı çabalarına
karşın, devlete karşı suç işlernek ile suçlamak oldu. Strafford 1641'de, Laud
1645'te Parlamento'nun emriye asıldı -Charles'ın kendi otoritesine doğrudan
açık meydan okumalar olarak gördüğü eylemierdi bunlar.
1641'deki bir İrlanda ayaklanması en sonunda kral ile Parlamento arasında
patlama noktasına gelen bir çabşmaya neden oldu. Krala bir ordu sağlamayı
kesinlikle reddeden Parlamento, İngiltere'nin askeri güçlerinin, özellikle yerel
"eğitilmiş çetelerin" veya milisierin doğrudan kumandasını eline aldı. John
Pyrn, Avam Karnarası adına, parlamentonun kral ve onun amaçlarına güven
sizliğiıli haklı çıkarmak için Charles'ın hükümdarlığı sırasındaki tüm yanlışlık
lannın şeceresini çıkaran ve özellikle tüm bakanlannın parlamento tarafından
onayianmasını talep eden bir Büyük Şikayet hazırladı. Kral, tabii ki, dokümanı
kesinlikle reddetti, bunun üzerine Parlamento açıkça devrimci niteliğe sahip
on dokuz talep yayınladı. Bu talepler yalnızca İngiltere'de Katolikliğin kökünü
kazıyacak ölçüde dinsel reformlar içermiyordu, Avam Kamarası'na tüm ba
kanlan ve yargıçlan atama ve hatta kralın çocuklannın eğitimini üstlenme
hakkını veriyordu.
22 Ağustos 1642'de, kral Nottingham'da her zamanki gibi Parlamento'ya
savaş açarken. Parlamento da aynısını Londra'da yapb. Birbirine karşıt iki or
du, o zamanki adıyla kralaların Cavalier'leri ve parlamenter ile Püritenler'in
kısa kesilmiş saçlan nedeniyle küçümsemeyle Roundhead'ler olarak adiandın
lan ordulan, o anda İngiltere'yi modern devrimierin ilkine fırlatarak karşı kar
şıya geldiler.

Güçleri n Birleşmesi
Geriye bakılarak değerlendirildiğinde, İngiliz Devrimi'nin, onu gerçekte bir
''burjuva devrimi" yapan temelde bir burjuva mentalitesinden, burjuva ku
rumlarından ve burjuva yaşarn tarzından kaynaklandığı genelde iddia edilir.
Daha kesin olarak, onun sonuçlarından sonunda çıkar sağlayanların burjuva
olmalan nedeniyle, devrimin ''burjuva" olmak zorunda olduğu savunulur. İn
giltere, her şeyden önce, kapitalizmin kendisinin sonradan dünya tarihinde en
önemli tarihsel yolunu açbğı ülkeydi; bu, kapitalizmin sonunda Bab uygarlı
ğının geleceğini tahmin edilemeyecek bir boyutta etkileyecek, aslında tanımla-
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yacak bir tarzda zafer kazandığı yerin İngiltere olduğunu söylemektir. Kapita
lizmin -özellikle, sonraki yıllarda, endüstriyel kapitalizmin- feodalizm üze
rindeki zaferi, daha önce kuzey İtalya, Flanders ve Orta Avrupa'da oynadığı
rolle karşılaştırılamayacak kadar dünyayı değiştiren bir rol oynaması tartışma
götürmez bir gerçektir; gerçekten de, İngiltere, on dokuzuncu yüzyılda yalnız
ca Karl Marks için değil kendi çağındaki birçok toplumsal düşünür için de
ekonomik bir analiz modeli haline gelmiştir. O halde birçok yetenekli tarihçi
nin dünyayı dönüştüren bu tarihsel gelişmenin ortaya çıkışının izini İngiliz
Devrimi'ne kadar sürmesi, böylece kapitalizmin beslenmesinde ona kendisin
den sonraki devrimierin herhangi birinden bile daha önemli bir yer vermesi
şaşırtıcı değildir.
Yine de, bu yorum en azından tartışmaya açıkbr. Öncelikle, Devrimi sadece
veya hatta öncelikle sınıfsal temelde analiz etmek -on yedinci yüzyılın ortala
nnda bir yerlerde "devrimci burjuvaziyi" bulmayı bir yana bırakalım- kabul
edilmiş birçok gerçekle tam bir zıtlık halindedir. İngiliz aristokrasisi hiçbir şe
kilde yekpare olarak Charles'ı desteklemedi. Şüphesiz, çok üst dereceden soy
luluk -yani, Stuart'ın balışettiği ayrıcalıklardan doğrudan çıkarı olan saray
aristokrasisi ve toprak soylulan- genellikle kralın etrafında yer aldılar. Ama
aristokrasi, toprak sahibi üst sınıf ve ticari tabakaların içinde aynı toplumsal
sınıfa ait aileler bile bölündü ve birbirleriyle karşı karşıya geldi. Aslında, par
lamenter güçlerin büyük liderleri, tüccarlardan ziyade toprak sahibi üst sınıf
tandılar. John Hampden, John Pym, Sir John Eliot ve hatta Cromwell'in kendi
si, Parlamento toplantılanndan kalan zamanlarda taşra beyleri olarak arazile
rinde yaşadılar ve ticaretle daha ziyade amatörce uğraşblar, içine girmediler.
Eliot, gördüğümüz gibi, prensiplerinden vazgeçmek ve Charles'ın uzlaşı istek
lerini kabul etmek yerine hapishanede öldü. Essex kontunun kralın bayrağı al
tında savaşması pekala beklenebilirdi; her şeyden önce, Elizabeth'in dinsel po
litikalanna karşı Katolik bir ayaklanmaya önderlik eden babasından sonra I.
James, Essex kontuna arazilerini geri verdi. Fakat gelecek bölümde göreceği
miz üzere Essex kontu, Pym'in politikasını Charles'ın mutlakiyetçiliğine karşı
kararlı şekilde destekledi ve gerçekten Parlamento ordulannın ilk kumandanı
oldu. Benzer biçimde, Doğu Anglia'da, Cromwell'in süvari birliğinin de içinde
olduğu parlamenter orduları kumanda eden Manchester Il. Kontu, York'u ele
geçirerek ve Prens Rupert tarafından kumanda edilen, görünüşte yenilmez
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olan krala güçleri alt ederek Charles'ın güçlerine karşı Temmuz 1644'de strate
jik bir başan kazandı.
Toprak sahibi üst sınıf ve soylular krala karşı parlamenter çabşmada nasıl
önemli bir rol oynadıysa, buıjuvazi de -bu sözcüğü gevşek biçimde ticari, en
düstriyel ve finansal faaliyette bulunan kişiler için kullanırsak- sürpriz biçim
de küçük bir rol oynamışbr. Parlamenter Roundhead'ler, hiçbir şekilde burju
vazi içerisinde yer almıyordu. Tefeciler, tabü ki I. Charles'a giderek daha az
destek verdiler ve mali desteklerini parlamento güçlerine akıttılar. Kralın keyfi
biçimde zorla para alması, masraflı sarayı ve mali sorumsuzluğu onu çok kötü
bir borçlu haline getirdi. Yine de, İngiltere'nin bazı ticaret kentleri kralın bay
rağı albnda toplandı; aslında, iç savaşın başlannda Londra'nın lord unvanlı
valisi ve kıdemli belediye meclisi üyeleri, kendi oligarşik beledi ve ticari çıkar
lan nedeniyle Charles'ın tarafını tuttular.
Limanlar, imalatçı kasabalar, Güney ve Bab ve orta sınıfın çoğunluğu ge
nellikle Parlamento davası albna toplandılarsa da, ülkenin diğer burjuva sek
törleri aslında monarşiye geleneksel onura sahip bir kurum olarak saygı gös
terdiler ve onun alaşağı edilmesine karşı çıktılar. Eğer Devrim öncelikle buıju
va ise veya on yedinci yüzyıl İngiltere'sinde gerçekten hakiki bir "devrimci
buıjuva" var ise, bu devrim ya çok seyrek olarak ortaya çıkmışb ya da aşın de
recede miyoptu. Aslında, bizim zarnanımızda "buıjuva;' olarak çizilen klasik
devrimierin rotasındaki bazı tarbşılmaz dönüm noktalannda kişi, burjuvazi
nin militan şekilde karşı devrimci olduğunu kolaylıkla iddia edebilir.

5.

BÖLÜM

DÜZLEYiC i LE R VE YEN i MODEL ORDU
İngiliz Devrimi, modemlik öncesi ve genellikle dinsel olan diline rağmen, kay
da değer ölçüde modem ve sekiller bir özelliğe sahipti. Geriye dönüp bakıldı
ğında, içsel çatışmalan sürdüren dinsel ihtilaflann çok pratik ve dünyevi top
lumsal amaçlannın olduğu görülür. Onlann teolojik retoriği, İngiliz Devrimi
nin peşi sıra gelen büyük ve temelde sekiller demokratik devrimler çağını açtı
ğı gerçeğini gizleme eğilimi taşır olsa olsa.
Bir kere, İngiliz Devrimi önemli bir pleb boyutuna sahipti. Yalnızca Parla
mento salonlannda ve savaş meydanlannda değil, aynı zamanda diğer şehirler
ve köylerin yanı sıra Londra sokaklannda da savaşılıyordu. Avam Kamarası,
iddialanru meşrulaştırmak için "halkın" veya en azından onun "temsilcileri
nin" kral üzerinde egemenliğini ilan ederek Tanrı değil, "halk" adına konuştu.
1640'lann serbest tartışmalannda, temsilci Parlamento'nun bir bütün olarak
nasıl gerçekten "halkın" olduğu sorulan ortaya atıldı. Kralın bir savunucusu
olan Sir Robert Filmer, parlamenter seçimin, İngiltere halkını kapsamaktan
uzak, belki de yalnızca her on İngiliz erkeğinden birini -ve bunlar toplumsal
katmanda en üstteki dilimdi- içerdiği noktasına işaret etme fırsatından mutlu
luk duydu. Filmer gibi, radikal demokratlar parlamenter seçimlerin kapsamı
nın dar olmasını eleştirdiler ve oy verme hakkını erkek nüfusun çoğunluğunu
kapsayacak şekilde genişletmeye çalıştılar. Böylesi bir broşür yazan, İndl' de
yer alan "Benim takdisirne dokunma" sözünde bahsi geçenin takdis edilmiş
sıradan halk olduğunu iddia etti. Başka bir broşür yazan da, 1642 gibi erken
bir tarihte, bu "tehlikeli ilkenin insaniann kulaklannda sanki yalnızca kendileri
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takdis edilmiş, onlardan başka kimse edilmemiş gibi bir fısılbya dönüşeceği"1
konusunda uyanda bulundu.
Birçok İngiliz tarihçinin İngiliz Devrimi'ni adlandırdığı gibi, "Büyük Ayak
lanma"nın bir diğer modern veçhesi, onun yerleşik her şeyi -kurumsal olduğu
kadar toplumsal olanı da- sorgulayan, ideolojik olarak öz-bilinçli bir ayaklan
ma olmasıdır. Elimizdeki dökümanlardan anladığımız kadanyla, okuma yaz
ma faaliyetinin yoğun olduğu, polemikçi bir devrimdir: matbaalar broşür ve
gazete basmak için fazla mesai yapmışbr. Popüler yazını bugün kabul etmek
kolay olsa da, devrime doğru hareket edene dek İngiltere'de gazetelerin olma
dığı bilinmelidir. Muhalifler, önceki dönemlerde mesajlarını radikal cemaatlere
yaymak için esas olarak kürsülerindeki vaazlara bel bağlamışken, şimdi kendi
lerini ortalığı kanştıran parlamento konuşmalannın, bildirilerinin ve duyuru
lannın basımına ve tüm ülkede geniş çaplı dağıbmına adamışlardı.
Yazılan söz, konuşulan söz ile uyumlu hale getirildi. Parlamenter gelişme
ler, hitabetin yalnızca yasamalara ve saraya değil tüm ülkeye yönelik olduğu
Elizabeth çağına benzer biçimde, halk meydanlarında sıkça anlablır hale geldi.
Bu anlamda, Devrim fazlasıyla bir halk olayıydı, en azından ona kablmayı se
çenler açısından. Sonunda, 1640'ların İç Savaşı'nı "Büyük Ayaklanma"dan
modern bir toplumsal devrime yükselten, kendilerini yalnızca geleneksel İngil
tere'nin en kutsal kurumlanna karşı değil, yerleşik yönetimin yerini alacak
sahte halk liderlerine karşı da yönelten, devrimci hareketin en radikal bölüm
lerinin neredeyse üçüncü bir devrimin en yüksek noktasına ulaşbğı, toplumsal
olarak meydan okuyucu grupların ortaya çıkışıydı.

Bi rinci iç Savaş
İngiliz İç Savaşı kabaca iki ayn döneme aynlabilir; ilki 1642'den başlayıp
1646'ya, ikincisi 1648' den başlayıp 1649'a kadar sürmüştür. İlki, başlangıçta
parlamenter güçler arasındaki büyük toplumsal, politik ve dinsel ittifak tara
fından belirlendi. Bu zaman süresince, Parlamento monarşiye karşı olmak bir
yana, adamlannın saygınlığına dokunulmayan Charles'a da ilişmedi; "Taş
ra"nın yanında "Saray''a karşı değil, "Taşra" ve "Saray'' için savaşbğıru iddia
etti. Avam Kamarası, kendini kraliyet "müdahalelerine" karşı geleneksel ku
ralların savunucusu olarak gördü ve kralın iktidarını ortadan kaldırmaktan

s.

1 Oıristopher Hill, The Century of Revolution: 1603-1714 (New York: W. W. Norton, 1966),
173.
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çok, onu baskı albnda tutmak için savaşb. Ouırles, en azından kamusal arnaç
lar açısından, iyi kalpli fakat saray adamlanndan ve ruhban sırufından oluşan
vicdansız bir camarillanın· buyruğu albnda geleneksel özgürlükleri çiğıleyen
akılsız bir yönetici olarak göriilüyordu.
Bu ilk dönem boyunca en önemli askeri liderlik, varlığuu hala sürdüren Or
taçağ geleneği nedeniyle zorunlu olduğu üzere, doğuştan lord olan, ordudaki
en yüksek kumandanlığı almalarına izin verilen ve parlamentonun Savaş Kon
seyi'nde yer alan zengin toprak sahiplerinin tekelindeydi. Buna uygun olarak,
parlamento güçlerinin liderliği üçüncü Essex Earl'ü Robert Devereaux'a ve
ikinci Manchester Earl'ü Edward Montagu'ya verildi. Bu aristokrat kuman
danlar, Charles'ı tahbndan indirme değil, kralın Parlamento ile ilişkilerini dü
zenleme arayışındaydılar yalnızca. Özellikle Essex, savaş alanında kralla karşı
laşmaktan köşe bucak kaçıyordu. 23 Ekim 1642' de, Edgehill Savaşı -İç Savaş'ın
ilk büyük çarpışması- sırasında kendini doğrudan Charles liderliğindeki krala
askerlere karşı parlamenter bir gücü kumanda ederken bulan Earl'e hiçbir şey
bu kadar sıkınb vermemişti. Zamanla bu ılımlı parlamenterlerin de kraldan
soğumalarını sağlayan ve sadakatlerini kaybettiren şey, yalnızca kralın ikiyüz
lülüğü ve düzenbazlığı oldu.
"Saray'' ve "Taşra" arasındaki ilk çabşmalar, iç savaşı aşın ölçüde, belki de
kaçınılmaz biçimde çıkınaza sokan, yıprabcı arkaizmler tarafından belirlendi.
Bu yüzden, aristokrat kumandanlar öncelikle geleneğin onlara bir savaş y�
netrnek için verdiği feodal kurumlara -milislere ve kır yönetimlerine- dayan
dılar. Fakat geleneksel araçlarm zafer kazanmak için çoğunlukla uygunsuz ol
duğu ortaya çıkb. Liyakatten ziyade soy-sütale kıstası kumandanların seçi
minde özellikle anlamlı bir kıstas olmadı ve çabşma, yeni ve yenilikçi kuman
danların ve daha sadık askerlerin toplumsal hiyerarşinin alt tabakalarından
parlamenter orduyu oluşturmasına dek, sıkınbya düşmüş göründü. 1644'den
sonra, üst sınıf, yeoman sınıfı ve "efendisiz adamlar'' olarak adlandırılanlar
veya sıradan çalışanlar, fakir kiracı çiftçiler ve zanaatkarlar, Parlamento'yu da
ha istekli -ve toplumsal olarak rahatsız edici- güçlerle destekleyerek çabşmaya
dahil olmuşlardı. Bu adamlar daha radikal demokratik görüşlere eğilimli ol
masına karşın, yalnızca krala karşı olmalan nedeniyle değil, en iyi koşullarda
savaştaki sıradışı cesaretleri ve yüksek maneviyatlan nedeniyle de Parlamento,
onların yardımına başvurmak zorunda kalmışb.
· Caınarilla: Yönetici daruşmanlar grubu (ç.n.).
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Dini konularda da, Parlamento güçleri arasındaki dayarnşma başlangıçta
yoğun, fakat yüzeyseldi. Dımlılar, Başpiskopos Laud'un "Roma Katolikliğine
ait" özellikleri Anglikan Kilisesi'ne sokmasına itiraz etmelerine rağmen, muha
fazakar parlamenterler Kilise ile çok az konuda aynşıyordu. 1643'de Anglikan
piskoposların dinsel işleri yönetme hakkını reddeden Parlamento'daki ılımlı
çoğunluk, Anglikan Kilise'sinin geçerli kılmaya çalışhğı şeye, kralların o tanrı
sal yönetme hakkına doğrudan bir darbe vurdu. Fakat Anglikan din adamlan
Parlamento'ya karşı giderek kralın yanında yer alırlarken, ılımlı hatta muhafa
zakar parlamenterler, kendi dinsel yakınlıklarını Anglikan Kilisesi'nden Knox
ve Scots'un bir zamanlar radikal olan Presbiteryenliğine kaydırmayı gerekli
buldular. Bu kayış stratejik bir kazançlı da: Parlamenterler İskoçların desteğini
kazanarak halk desteğini İngiltere'nin ötesine genişlettiler. Essex bile, Avam
Kamarası'nda çoğunluğa sahip önemli sayıdaki parlamenter ile birlikte Presbi
teryenliğe kaydı.
Presbiteryenliğe kayış, Parlamento'ya giderek radikal bir nitelik kazanan
Devrime kendini uydurma imkanı verse de, bir yanda dinsel ılımlılar ile mu
hafazakarların, diğer yanda dinsel radikallerin olduğu bir çatlak açtı. Bu radi
kaller, krala karşı olanlar arasında etkisini sürekli arlıran daha kab Püritenler
veya Bağımsızlar idi. Congregationalistler gibi Bağımsızlar da dinsel rehberlik
konusunda piskoposlara güvenmediler, cemaatleri ile Tanrı arasında duran
Presbiteryenlere de güvenmediler. Daha doğrusu, dinsel hiyerarşileri tama
men kaldırdılar ve kendi vaizlerini ve papazlannı seçerek benzer inanca sahip
olanlarla kendi cemaatlerini kurdular. Onların çoğu dinsel rehberliği tamamen
İncil' de ararken, bazılan, özellikle panteistler, İncil'in otoritesini -ve geleneksel
bir tannnın varlığını- dahi reddettiler.
Bağımsızların radikalliği yalnızca dinsel konularla da sınırlı değildi. Dinsel
özgürlük yanında politik özgürlük de talep ediyorlardı. Çoğu, gerçekte, ege
menliğin kralda değil Avam Kamarası'nda olduğu konusunda ısrar ederek,
cumhuriyetçi görüşleri açıkça kabul etti. Ve aslında, iç savaşın etkisi ve acil ge
reksinimleri ile birlikte, İngiliz politik kurumlannın tümü hızla değişiyordu.
Geleneksel devlet kısmen yıkılırken, eskilerinin yerini alacak yeni politik ku
rumlar yarabldı. Bazı kasaba ve köylerde devrimci komiteler oluşturuldu,
Wight Adası'nın mutsuz bir beyi gibi olan komite üyeleri geleneksel üst sınıf
lardan çok alt toplumsal katmandan insanlan içeriyordu: "Naip Yardımcılannı
ve aynca Sulh Yargıçlarını reddeden, Komite olarak adlandırdığımız bir şeye
ve onun cesaretli adamlanna sahibiz" Bu komitede, diyordu küçümseyici bir
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tavırla, bir seyyar satıa, bir eczaa, bir fırma, iki çiftçi ve fakir bir adam vardı:
Tüm adayı bunlar yönetti ve kendilerine iyi görünen ne varsa onu yaptılar."2
"

Fakat bu uç durum tipik olmaktan uzaktı; gerçekte, bu yeni komitelerin çoğu
orta sınıf tarafından idare ediliyordu ve en sonunda Parlamento'nun kontrolü
altına alınnuştı.
İngiliz Devrimi, toplumsal yörüngesinden dolayı aynı zamanda modemdi:
kralın ikiyüzlülüğü ve İngiltere ve İskoçya üzerinde mutlakıyeti zorla kabul et
tirmek için sürekli çabalaması, çatışmayı gittikçe radikal bir yöne doğru itti.
Parlamento'nun giderek artarı çoğunluğu, Pym gibi ılımlı bir Püritenin isteye
bileceği ve Essex ve Mancester lordlarının kabul edebileceği türden bir Anaya
salı Monarşiyi kabul etmeyi mümkün görmedi. 1645 yaz seferi esnasında, par
lamenter ordu York'u ele geçirir ve Charles'ın fiyakalı yeğeni Prens Rubert
önderliğindeki krala süvari olayını bozguna uğratırken, pek çok radikal zaten
yalnızca monarşinin kısıtlanması değil, onun kaldınlması çağrısında bulunu
yordu. Kendi Presbiteryen generalleri savaşta kralı kesin biçimde yenıneye is
teksiz olduklarını kanıtladıklannda, radikallerin düşkırıklığı arttı. Ekim 1644'te
Newbury'de, parlamenter kumandanlar Manchester ile Sir William Watler
saldınyı mümkün mertebe ertelediler. Saldın nihayet başladığında, azimli par
lamenter güçler Cavalier'leri3 tamamen bozguna uğrattı. Ancak kralalarm bü
yük zarara uğramadan, bütün savaş gereçleri ile beraber savaş alanından geri
çekilmelerine kendi generallerinin izin verdiklerini gördüler. Manchester ve
Waller'in, kralı ve onun Cavalier'lerini kesin bir bozguna uğratma amaa taşı
madıklan konusunda pek kuşku yoktu.
Doğrusu, soylu ailelerden gelen generaller krala karşıtlarından çok, gide
rek kendi radikal subaylanndan ve askerlerinden korkar görünmekteydi ve
parlamenter askerler aristokrat kumandanlarına benzer şekilde davranarak
karşılık verdiler. Essex, bir lordun bütün kibri ile alt sınıflan açıkça hakir gör
dü. Kasım 1644'de Londra sokaklarındaki halk gösterilerini şu sözlerle kötüle
di: "Kanımızı akıtarak haklı çıkarma iddiasında olduğumuz özgürlük bu mu
dur? Gelecek nesillerimiz, Kral'ın boyunduruğıından kurtarınakla onlan sıra
dan insanlarm boyunduruğu altına soktuğumuzu söyleyecekler''.4 Sorun yal-

2 Sir John Oglander, Christopher Hill, The English Revolution 1640: An Essay (Londra:
Lawrence & Wishart, 1940), s. 46-47.
3 Cavalier'ler: I. Charles'ın yanında savaşan askerler (ç.n).
4 Jasper Ridley, The Roundheads (Londra: Constable & Co., 1976), s. 43.
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ruzca parlamenter güçleri bölen toplumsal kuşak farkWıklannda değildi; par
lamenter ılımlılar, muhafazakarlar ve radikaller arasında, orduyu esasında
kendine ve subaylanna karşı bölen değişik politik amaçlar da ortaya çıkmaya
başlıyordu.
Zamanla, Roundhead'lerin gerçek önderliği küçük beyler sınıfından. putkı
no bir Püriten ve Bağımsız süvari subaylarının en yetenekiisi olan, açık sözlü
Oliver Cromwell'e düştü. Cromwell, Bağımsızlann önüne kısmen sıradışı as
keri yetenekleriyle, kısmen de muhafazakar generalleri Avam Karnarası
önünde cesaretle suçlayarak yükseldi. Bu suçlamalara yanıt olarak, Essex,
Manchester ve diğer Presbiteryen liderler onu isyana teşvik ile suçlamak için
bir skandal girişiminde bulundular; fakat Cromwell'in bir kurnandan olarak
yetenekleri onu savaş için zaten vazgeçilmez kılmışb, bu onu ordudan abi
maktan kurtardı. Kendi "Ironsides" süvari alayını (bu Cromwell için Prens
Rupert'in takhğı addı) 1643'de, Cambridge'de kurmuştu. Haziran 1644'de,
Marston Moor'da, diğer parlamenter güçler gönderildikten sonra, Cromwell
askeri yetenekleri ve atlı adamlannın istek ve disiplini sayesinde kralolan ye
nilgiye uğratb ve gerçekte orduyu yüz kızarba bir yenilgiden kurtardı. Manc
hester ve Watler'in krala orduyu Newbury'de bashrma konusunda süregiden
hatalan, Cromwell ve süvarilerinin Mancester'a ve onun Parlamento'daki ka
rarsız destekçilerine karşı açık muhalefetine neden oldu. Manchester'ın "Kralı
doksan dokuz defa yensek bile o ve onun soyu hala Kral olacak ve biz hata ona
itaat edeceğiz" şeklinde konuştuğu, sitemkar biçimde aniatılmak üzere
Cromwell'e rapor edildi, buna Cromwell "Lord'um, bu eğer böyle olacakbysa
neden en başta silahlan kuşandık?" diye cevap verdi.S

Yeni Model Ordu
Parlamenter güçlerin giderek artan pleb askerleri ve onlann lordlara karşı bü
yüyen güvensizlikleri, ağırdan alan taktikleri ve başansızlıklan tedavi edile
mez gözüken parlamenter generaliere karşı küçümsemelerini besleyerek, top
lumsal olarak kanşık parlamenter askerlerden oluşmaya başlayan radikal bir
cumhuriyetçi hareketi yükselişe geçirdi. Radikallere göre, askeri sistemin eski
örgütlenmesinin bir tarafa atılmasının ve ordunun tamamen yeniden örgüt5 Antonia Fraser, Cromwell: The Lord Protector (New York: Alfred A. Knopf, 1973, ilk olarak
Büyük Britanya'da, Weidenfeld & Nicolson, Londra, 1973, Crofnwell: Our ChiefofMen künye
siyle basılmışbr).
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leronesinin zorunlu olduğu açıkb. Bağırnsızlar, Parlamento'da bir Kendini
İnkar Buyruğu'nu teklif etti ve bu teklif Nisan 1645'te kabul edildiğinde, her iki
Kamara üyesinin de bir askeri kurnandayı elinde tutması yasaklandı. Lordlar,
Lordlar Kamarası'ndan istifa edemeyeceklerinden, bütün parlamenterler ordu
mevkilerini bırakmaya zorlandı. Gelenek, ordu güçlerinin lordlar tarafından
kurnanda edilmesini arbk dikte edemeyecekti; aslında, askeri rütbe arbk soya
değil liyakata dayalı olmak zorundaydı, bu Essex ve Manchester' ın ordu ku
mandasından aynlmasına neden oldu.
Parlamento'nun kralı kesin bir yenilgiye uğratacağına da inanılmadı. Par
lamento'daki Presbiteryenler, yeni bir parlamenter ordu kurma konusunda ka
rarsız kaldılar ve İskoçya'daki ılımlı din kardeşlerinin bu savaşı yürütebilecek
lerini urndular -pek de anlamlı olmayan bir beklentiydi bu. Böylece, en so
nunda, Sir Thomas Fairfax'ı başkumandan. Cromwell'i de süvarilerden so
rumlu general olarak atayarak Yeni Model Ordu'nun kurulmasına izin vermek
zorunda kaldılar. Cromwell kendi artan gücünü, "lronsides" alayını eskisi gibi
organize etmeye ve eğitmeye devam etti, onu sadık ve tamamiyle şevkle mü
cadele eden bir gücün disiplinine uymaya zorladı. Vaaz vermek ve ilahiler
söylemek rutin işlerdendi ve askerler arasında derin bir amaç ve bağlılık duy
gusuna ve yüksek bir politik bilince şekil veren özgürlük tarbşması hüküm sü
rüyordu. Yeni Model Ordu yalnızca devrimi kazanan değil, savaş alanında da
asla yenilmeyen askeri bir güç oldu.
Onun yeoman süvari alayı korkunç şekilde gelmekte olan bir yenilgiyi, 14
Haziran 1645'te, Naseby'de, Cavalier'lerin kesin bir bozgununa çevirdi, bu
Charles'ın davasını açıkça boşa çıkaran bir savaşb. Gelecek yılın 5 Mayıs'ına
kadar, kralcıların bir dizi yenilgisinden sonra, Yeni Model Ordu kralın güçleri
ni en sonunda tamamen mağlup edebilmişti. Birinci İç Savaş, Haziran 1646'da
kralın Oxford'daki karargahı teslim olduğunda ve Charles, 1647'de kendisini
parlamenter komisyon üyelerine teslim eden İskoçlar'ın önünde yenilgiyi ka
bul ettiğinde sona erdi.
Ülkenin gerçek gücü Avam Kamarası'nın eline geçmesine rağmen, onun
Presbiteryen çoğunluğu ve Cromwell'in şevkli askerleri arasında keskin ayn
lıklar ortaya çıkb. Kamara'daki muhafazakarlar, giderek artan sayıda, kralın
yanında yer almaya başlarken, Bağımsızlar kralcılık karşıb davanın bütün po
litik perspektifini radikal biçimde yeniden tarumladılar. Presbiteryenlerin poli
tik amaçlan kralla müzakere ederek ve onun gücünü yeniden oluşturarak dev
rimi soniandırmaya odaklanırken, radikal Püritenler, en sonunda cumhuriyet-
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çi hedefleri oluşturacak şeyleri ve halkın daha fazla kablacağı bir seçimi talep
ederek Parlamento' daki Presbiteryen yönetime karşı genişletilmiş bir muhale
fet oluşturmaya başlamışh.
Gerçekte, Charles ile Presbiteryen uzlaşmasına tek büyük engel ordunun
kendisiydi. Yeni Model'e, haklı olarak, tarihteki en demokratik ordulardan biri
olarak bakılabilir. Lordların ve beylerin hiyerarşisini sırtında taşıyan bir ülke
de, cumhuriyetçiliğin beklenmedik ölçüde radikal görüldüğü bir zamanda, bu
ordunun ideolojisi belirgin biçimde cumhuriyetçi özelliklere sahipti. Kral tes
lim alındıktan sonra Parlamento, Anayasalı Monarşi önündeki bu engeli orta
dan kaldırmak için açıktan açığa girişimlerde bulunmaya başladı: Orduyu da
ğıth, sadece küçük bir kısmını bırakb; bu arta kalan orduyla İrlanda'yı yeniden
fethetmeyi umuyordu -dahası, bu fetih girişimi, Cromwell'den çok, yeni ve
güvenilir subayların komutası allında gerçekleşecekti.
Presbiteryen hakimiyetindeki Parlamento'ya duyulan öfke nedeniyle Ordu
kumandası ve askerlerin çoğu dağılmayı açıkça reddetti. Politik bilinci gelişmiş
Yeni Model askerlerinin çoğu, uğrunda savaşbklan zafere yalnızca savaşın so
na ermesi olarak bakmıyorlardı. Çalışmanın toplumsal ve politik kanşıklığı,
toplumsal düzenin dönüşmesi yönünde büyük umuüan serbest bırakmışh,
Charles'ın yeniden krallığa getirilmesinin pek yaratam�yacağı adil ve özgür
bir yeni toplumsal düzen için binyıla özlemleri ve arzulan ortaya çıkarmışh.
Varolan Parlamentonun krala tercih edilebileceği de açık değildi: Avam Karna
rası, insanlan yargılamadan hapse atarken ve üyeleri zenginleşmek için mevki
lerini halkın zararına açıkça kullanırken -radikaller arasında geniş bir umut
suzluk yaratan suistimaller- halkın dilekçelerini almayı reddetmeye başlamış

b. 1646'ya kadar, Düzleyiciler (Levellers) veya radikal demokraüar olarak ad
landırılanların popülerliği Yeni Model askerleri içinde sürekli büyüyor, onu
özellikle monarşinin tamamen kaldırılması, yeni ve daha geniş Parlamento se
çimlerinin yapılması şeklinde giderek radikal talepler geliştirmeye zorluyordu.

Düzleyici ler
Parlamento'daki ılımlı ve muhafazakar lideriere muhalif olan tüm farklı ba
ğımsız grupların tarihsel olarak en ciddi, iyi örgüüenrniş ve kararlı olanı Düz
leyiciler idi. Hem Londra'da hem de Orduda ülkenin yönetici tabakasına karşı
en büyük devrimci tehdidi ortaya koyan onların hareketiydi.
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Düzleyiciler, tam da Parlamentonun Cavalier'lere karşı zafer kazandığı bir
anda, yeni politik fikirler için radikal çağn yapıldığı bir zamanda ortaya çıkb.
Hem politik hem de dini anlamda bağımsızdılar. Demokratik bir hareket ola
rak, başlangıçta Avam Kamarası'nın egemenliğini kabul ettiler, fakat suistimal
ler açık hale gelince -önde gelen liderlerinden biri olan John Lilburne keyfi ola
rak hapsedilmişti- vurgularını, genellikle ılımlı Avam Kamarası'na karşı, halk
egemenliği üzerine yapmaya başladılar. Congregationalizm orılara demokratik
prensipleri öğretirken, içlerinde Tanrı'nın araası olan en dindarlannı bir tür
mesihçilik bir araya getirdi. Düzleyici terimi kendi seçimlerinden biri değildi;
1647 sonbaharında, Devrim üzerindeki politik etkisini gittikçe arbran Yeni
Model Ordu içinde, özellikle orıların itibarlarını düşürmeye yönelik bir bakışla,
General-Yardıması Henry Ireton tarafından Parlamento davasının demokratik
bir hizbi için utanç verici bir terim olarak kullanılmışb. Bazı Düzleyicilerin
kızmasına karşın, terim İngiliz tarihinde onurlu bir yer edinmişti: 1607'de Lei
cestershire ve Warwickshire'de ortak topraklannı üst sınıftan tekrar geri alma
ya çalışan asi kiracılar ve şartlı arazi sahipleri, yalnızca toplumsal eşitlik değil
toprağın çevrilmesi için yükseltilen çitlerin ve çalıların "düzlenmesi [level])
yönündeki" arzularını ifade etmek için bu sözcüğü kullandı. İngiliz devrimin
de, isim 1648 ilkbaharından sonra bilinir hale geldi ve zamanla birçok radikal
Bağımsızlıkçı kendi hareketlerini adlandırmak için Düzleyici sözcüğünü kabul
etti. Gerçekte, Gerrard Winstarıley'in komünist Kazıcılar [Digger] hareketi, ra
dikal Bağımsız hareketin bütününden kendisini ayırmak için, Gerçek Düzleyi
ciler [True Leveller] ismini kullanmaya başladı.
Dönemin acımasızlığı düşünüldüğünde, Düzleyiciler geniş bir toplumsal
hak ve adalet duygusuna sahiptiler; aslında, sıradışı insancıl insanlardı. İngiliz
ler iriandalı asilerden intikam alma duygusuyla yanıp tutuştuklarında bile (o
İrlandalılar ki, kendi ulusal özgürlükleri için mücadele verirken, İskoçya ve
İngiltere' den gelen göçmerıleri katletmişlerdi), Düzleyiciler, İrlandalılann İngi
liz despotluğuna karşı verdikleri mücadeleye sempatiyle bakan biricik gruptu.
İngiliz halkının, İrlanda'nın kendini İngiliz yönetiminden kurtarma girişimle
rinden ziyade kendi iç düşmarılarına karşı odaklanması ihtiyacım vurguladı
lar. Düzleyiciler, diyor H N. Brailsford, "Kadırılan, politikada kocalan ve kar
deşleriyle yan yana durarak kendi rollerini oynamaya teşvik etti, çünkü 'Tanrı
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suretinde yapılan' her şeyin eşit olduğuna inanıyorlardı6" -on yedinci yüzyıl
Avrupa'sında gerçekten emsali görülmemiş bir görüştü bu.
Düzleyidlerin gözünde, toplum, temelde zengin ile fakir, güçlü ile millk
süzler arasında bölünmüştü. John Lilbume, büyük ekonomik sıkıntıların ya
şandığı 1648 yılının ocak ayında, "Ey parlamento üyeleri ve kentin zenginleri"
diye yazıyordu,
keyfi yerinde olan ve kilselerde şarap içen ve yataklannın üzerinde gerinenler,
siz iliğimizi kurutanlar ve derilerimizi yüzenler, aranızda bu durumu umursa
yan birileri çıkacak

mı,

acı ve açlıktan kararrnış yüzleTimizi görecek kimse yok

mu? ... Büzgülü ipekleriniz ve kadifeleriniz ve ışıl ışıl parlayan altınlanruz ve
gümüş kordonlanruz nedir, o halde? Bunlar bizim alınterimiz, bizim sırtımızdan
kazanılan şeyler değil midir? Çektiğimiz sıkınbların, uğradığımız zulümlerin
sürgit devam etmesi sizin ihtirasınız ve hizipçiliğiniz yüzünden değil midir? Bü
tün bu ihtilaf, yoksulun daha yoksul olması için değilmidir?7
Yine de Düzteyidler ne sosyalist ne de aşın toplumsal radikallerdi. Tüm içten
likleriyle mülkiyet hakkını tasvip ediyor ve savunuyorlardı ve aslında,

Anlaşması (1

Halkın

Mayıs 1649'da Londra Kulesi'nden) olarak adlandırılan program

larının son versiyonunda, "Malikanelerin yerle bir edilmesi, Mülkiyetin orta
dan kaldırılması ve her şeyin ortaklaştırılması" yönünde hiçbir niyet besleme
diklerini açıkça belirttiler. Mülk sahipliği, onlann bakışmda önemli bir toplum

sal rol oynadı. Mülkiyet, toplumsal sorumluluk, bağımsızlık ve temel bir dav
ranış nezaketi, hatta ölümcül maddi kısıtlar içinde olan bahtsız bireylere yar
dım edilmesini sağlıyordu. Kendi mülküne sahip, iş verdiği erkek ve kadınlan
uygun koşullar altında çalışbran bir tadr, düzteyidterin şimşeklerini çekmi
yordu -her ne kadar William Walwyn gibi radikal Düzteyidler onlan faiz al
makla suçlamakta tereddüt etmese de. Makul bir mülkiyetten daha çok onların
canlannı sıkan şey, kraliyet tekellerine bahşedilen sömürücü imtiyazlar ve tü
keticilere yük getiren artan fiyatlar ve tekellerin fakir sınıflar aleyhine temel
maddeler üzerinde uyguladıklan ekonomik düzenlemelerdi .
Düzleyicilerin normalde mülkiyetten anladıklan şey, zenginlere, soylu sını
fına ve ekonomik tekellere karşı savunulmak zorunda olan, sıradan insanın
makul yeterliliği idi. Bunun gibi küçük zanaatkarlar ve yeomanlar, büyük var-

6 H. N. Brailsford, The Levellers and the English Revolution, ed. Cristopher Hill (Notthing
ham: Spokesman University Press, 1976), s. 316.
7 Brailsford, The Levellers, s. 324.
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lıklan elinde tutan ve binlerce insanı hizmetçi veya sadakaya bağımlı dilenci
konumuna düşüren zengin ve sömürücü tabakanın tersine, toplumsal ve poli
tik düzenin temel direkleri olarak görülüyordu. Buna uygun olarak, Düzleyici
broşürcü Richard Overton şunlan talep ediyordu:
Bu topraklarda yaşayan her türlü mezhep, grup ve toplum ortak ve karşılıklı bir
komşuluk ilişkisine, ortak yaşama ve insanca geçime özgürce ve sonuna kadar
sahip olabilmelidir; bütün insanlara, bize nasıl davrarulmasını istiyorsak öyle
davranarak; herhangi bir insanın geçmişini sağlamaktan yoksun bırakılması do
ğanın ve aklın o radikal yasasına aykındır çünkü.8

İngiliz kentlerindeki, özellikle Londra'daki önemli etkisine karşın Düzleyi
cilerin kırsaldaki etkisi gözden kaçınlmamalıdır. Toprağın esaslı bir dağıbmı
için çağnda bulunmamalarına rağmen, Düzleyiciler, soyluların ve toprak bey
lerinin (Düzleyiciler bunlan Normanlar ile özdeşleştiriyorlardı) İngiliz kırsa
lındaki mülk sahiplerine ve kiracılara zorla kabul ettirdikleri "bağlılık yeminle
ri, saygı, harçlar" gibi yan feodal "kölelik simgelerine" açıkça meydan okudu
lar. Bu nedenle,
toprağı bu şekilde kiracı olarak elinde tutan herkesin toprağa tam olarak sahip
olabileceği belirli bir kıymet oranının belirlenmesinde, ve herhangi bir şey is
tenmediğinde veya yapılamadığında, bütün hizmetlerin, işlerin, geleneklerin vb.
o tarihten sonra değiştirileceği ve belirli bir bedel haline geleceği önceden belir
lenmiş bir zaman süresinin olmasında, ulusun özgürlüğüne ve refahına bağlılı
ğını bu kadar yitirmiş kişilerin böylesi bir tasarruf hakkından korkmalan nede
niyle halkı kendilerine karşı bir olan savaşın içine uygun bir zamanda sürükleme
avantajına sahip olamayacağında, ısrar ettiler.9

Bu talepler "temel tasarruf haklannı" ortadan kaldırmak için bugün mütevazı
ve makul talepler olarak görülebilrnesine rağmen, eğer hayata geçirilseydi,
"İngiltere'nin çehresini değiştirebilirdi", diye gözlemliyor Brailsford.
Sabittenmiş bir ödeme, zihinsel, toplumsal ve politik bağımsızlı.kla ve umutlu bir
girişim ruhuyla uyumludur. Köylü'nün ürettikleri ona ait olabilirdi. Onu ihtiyat
lı bir kölelik durumuna bağlı kılan güvensizlik, fahiş kira [yani, bir mülkten alı
nabilecek muhtemelen en yüksek kira] ve sömürü korkusu yok olabilirdi. Düz
leyiciler, kısaca, İngiliz kırsal bölgesini toprağı güvenle eleerek ayakta kalmaya cesaret
8 Richard Overton, "An Appeal", 17 Temmuz 1647, Don M. Wolfe, ed., Leveller Manifosto
of the Puriten Revolution (1944; New York: Humanities Press, 1967), s. 182.
9 "A New Engagement or Manifesto", Madde 16, Brailsford, The Levellers, s. 440. (vurgu

lama eklenmiştir).
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edebilecek özgür bırakılmış köylüler/e dolduracak/ardı. Bu, söylemek bile gereksiz,
komünist bir politika değildi: açık tarlalarm geleneksel komünizminden bir şey
ler birçok kuşak boyunca sürüp gelmiş olsa da, bireysel bir esinlenme idi. Fakat
İngiltere'yi gelecek iki yüzyıl boyunca yönetecek büyük toprak sahibi ailelerin
gücünü, köylülerin direnme kapasitelerini sınırsız ölçüde artırarak kırabilirdi.
Kırsal Fransa'nın Devrim'den sonra geldiği durum gibi, kırsal İngiltere'yi küçük
köylülerin elindeki bir ülke yapabilirdi. 10

Brailsford bu eğilimi atavist olarak görür - fakat öyle miydi? "Özgürleşmiş bir
köylülük" kapitalizmin yayılmasına ve saldırganlığına pekala büyük sırurlar İngiltere'nin ekonomik gelişmesini insanal ve toplumsal olarak ilerici noktala
ra götürebilecek sırurlar- koyabilirdi. Düzleyiciler, aslında, yalnızca İngiltere'yi
politik olarak demokratikleştirmeye çalışmıyorlardı; programlan İngiliz halkı
nın birbuçuk yüzyıl sonra karşılaşacağı vahşi kapitalizme gerçekçi ve halkçı bir
alternatif sunuyordu.
Lilbume, değişik inanışiara (Püriten, Presbiteryen veya Anglikan) sahip
olan Düzleyicileri destekleyenlerin genellikle "orta sıruftan insanlar'' olduğıına
dikkat çekti; yine de kendini bir ''beyefendi" olarak gören Lilbume, hareketin
orta sııuf doğasına bilgiçlikle aşın vurgu yapmış olabilir. Anlaşıldığı kadan ile,
Düzleyiciler, ayakkabı tarnircilerine, dokumacılara, matbaaolara, madenciler
gibi halkın "deri önlüklü" tabakası olarak adiandınianlara ve çiftçi tabakadan
fakir kirao çiftçilere ve güvensiz mülk sahiplerine cazip gelmiş görünmektedir
(Yeni Model Ordu'nun piyade askerlerini de oluşturan, genellikle üst sınıflar
dan ve yeoman sırufııun askere alınan subaylardan ayn olarak, işte bu taba
kaydı). Hareket, varlıklı bazı tüccarlardan ve profesyonellerden de kimi des
tekler kazandı, bu somıncular her ne kadar çoğıınlukla Presbiteryenlere ve
ılımlı Bağımsızlara kaysalar da. Fakat Düzleyiciler'in çok sayıda destekçisi, ya
sayla oy verme hakkı kazanmak için gerekli olan yıllık kırk pounddan azıru
kazananlardan oluşuyordu.
Bu nedenle, Düzleyicilerin politik programı olan, An Agreement of the Peop
le'ın farklı versiyonlarının merkezi bir ilkesi, oy verme hakkının zenginliğine
veya gelirine bakılmaksızın bütün İngilizlere verilmesiydi. Düzleyiciler'in İngi
liz Devrimi boyunca yazdığı Agreement'ın farklı versiyonlan, monarşi ve Lord
lar Kamarası'nın kaldınlması ve üyeleri yirmi bir yaş ve üzerinde olan, "uşak
olmayan veya sadaka almayan veya son krala silah ile veya gönüllü olarak

10

Brailsford, The Levellers, s. 440441 (vurgularna eklenmiştir).
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hizmet etmemiş" tüm erkeklerin içinde yer aldığı geniş bir seçim bölgesince
her yıl yeniden seçilen tek bir Avam Kamarası'run egemenliği konusunda te
mel politik talepleri paylaşblar. Oy kullanma hakkı üzerinde bu dışlamalar
bugün çok kab görünebilir, fakat bu uşakların ve dilencilerin, efendilerinin ve
ya sadaka verenlerin buyruklan doğrultusunda zenginler için büyük oy blok
lan yaratacaklan kaygısıyla, pek de yersiz olmayan bir düşüncedir bu.11 Ege
men Avam Kamarası'ndan da İngiliz halkının bütün sorumluluğunu alması
bekleniyordu: yıllık seçimler ve değişik hukuki garantiler Kamara'nın despotik
veya kibirli olmamasını güvence albna alabilirdi. Bu prensipler doğrultusun
da, Düzleyiciler'in özgür bir toplumun nihai arzusu olarak mutlak dinsel hoş
görü talebinden de aynca bahsedilmelidir -dinsel hoşgörüsüzlüğün oldukça
fazla olduğu bir zamanda hiç de önemsiz bir husus değildir bu.
Bazı Düzleyiciler, genellikle daha resmi Düzleyici belge ve manifestolardan
çok daha radikal broşürler yayınladılar. John Lilbume, Düzleyid hareket için
deki ortak arazilerin birleştirilmesini savunan Kazıalar-benzeri eğilimiere hiç
sempati duymamasına karşın, kendisinin Ocak 1648 tarihli Earnest Petition'ı
demokrasinin o dönemde radikal olarak adem-i merkezileşmesine yol açacak
bir fikir geliştirdi: "şeriflerin, sulh yargıçlanrun, komite üyelerinin, büyük juri
üyelerinin ve tüm adalet görevlilerinin, sorumlu olduklan bölge ne olursa ol
sun", Westminster'de yukandan atanmak yerine bir yıllık süre için tabandan
seçilmesi -İngiltere'nin her bir yerel bölgesinin ve vilayetinin adem-i merkezi
leşmesi ve kendini yönetmesi ve kırsal bölgelerde toprak sahibi üst sınıfın soy
dan gelen otoritesinin sonu.ıı
Lilbume ile yakın ilişkisi olan William Walwyn, tüm hastalıkların kaynağı
olarak geçim araçlannın paylaşılmasındaki eşitsizlikleri suçlayarak komüniz
mi üstü kapalı bir biçimde savunmaya çok yaklaşb. Bu dikkat çekici adam,
gerçekte, bizim çok yumuşak bir komünist toplumsal düzen olarak adlandıra
cabileceğimiz hedefinde, hükümetin gerekli olmayabileceği düşüncesini geliş
tirdi. Bir konuşmasında, bütün her şey ortak olana dek İngiltere'deki toplum
sal düzenin asla iyi olmayacağını söylemiştir. "Fakat bu gerçekleşebilir mi?",
diye bir itiraz geldiğinde; "Bunun için çaba harcamak zorundayız", diye yarut
lamış, "Fakat bu hükümeti yıkabilir'', diye ikinci bir itirazla karşılaşbğında,
11

Agreeınent of the [Free) People of England", 1 Mayıs 1649, Aylrner, Levellers of the Eng
lish Revolutinn, s. 160-168.
12 U
lburne, akt. Brailsford, The Levellers, s. 321.
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"Hükümete ihtiyaç olmayacak", diye sertçe yanıt vermiştir, çünkü "hırsızlar
veya polisiye olaylar olmayacak"br.13 Birkaç yıl sonra, Nisan 1649'da, bir
mahkfun olarak Londra Kulesi'nde savunmasını yazarken, daha önce komü
nist bir toplum için hükümeti sona erdirme çağnsında bulunduğunu reddetti.
Ama yine de şunlan belirtmekten geri kalmadı:
İlk Hıristiyanlar arasındaki cemaat, gönüllüğe dayanıyordu, işbirliğine değil;
mallannı getirdiler ve havatilerin ayaklan dibine koydular. Onlara getirmeleri
buyrulmadı; bu gerçekte onların cömertliği ve güzel düşüncesiydi. . . bu Hıristi
yanlarm ve havatilerin güvenlerinin çok olması gönüllü bir harekete yol açmış
tı . . . ve bu herhangi bir yasal buyruk altında gerçekleştirilmedi. 14

Politik konuşmalarını küfretmenin, sarhoşluğun ve zina yapanlarm sert bi
çimde cezalandmlması ile bitiren yüksek rütbeli Ordu subaylarının ve diğer
kab Bağımsız Püritenlerin tersine, Düzleyicilere sofuca bir aşm iffetlilik atfe
dilmemişti. Tam tersine:
Askeri kurallarm aamasız cezalandırmalanyla aa çektiklerinde Düzleyici asker
leri bir at arabası içinde Whalebone veya Windmill'deki bir şölene götürmek on
larm geleneğiydi. Kaba güce hayranlık duymuyorlardı. . . kendi nezaket ve mua
şeret standartlarına sahiptiler. Fakat onların mizaanda, başkalannın o hoş gü
nahlannı lanetiernekten hiçbir zaman bıkıp usanmayan püriten aksiliğinden hiç
bir itiraz yoktu.15

Ağır bir dini havanın ve kendi haklılığından emin biçimde İndl'den yapı
lan alıntıların genellikle ikiyüzlülüğü masketemek için kullanıldığı bir çağda,
Düzleyici'lerin hoşgörüsü sekillerlik derecesini kayda değer biçimde artırdı.
Bu açıdan, Düzleyidler, sofu bir ikiyüzlülük ustası olan, İndl'e sürekli referans
vermesi ve kendinden hoşnut dinsel yontulmazlığı, kendini adadığı dini ideal
lere olduğu kadar kendi adamlanna karşı da bir ihanet politikası içeren
Cromwell ile belirgin bir zıtlık içindeydi.
13 G.P. Gooch, English Democratic Ideas in the Seventeeth Century (Cambridge: Cambridge
University Press, 1927), s. 179. Walwyn İkinci İç Savaş'ın sonunda Cronwel'ciler tarafından o
kadar sevilrniyordu ki, "Soylular" daha önce kaybebniş olduklan Düzleyici des� tekrar
kazanmaya çalıştıklannda, Düzleyiciler müzakere komitesinden onu çıkarmak zorunda kal

dılar.
14 Walwyn'e atfedilen ve John Lilburne, William Walwyn, Thomas Prince ve Richard
Overton tarafından imzalanan ''Bir Manifesto", 14 Nisan 1649 tarihli, Wolfe, Leveller Manifos
tos, s. 390-391.
ıs Brailsford, The Levellers, s. 314.
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Ordudaki Düzteyid ler
Ordunun devrimci bir güç olarak İngiliz radikal politikasının ön cephesine ha
reket ettiği ana kadar, birçok subay ve çoğu asker aslında plebleştirilrnişti ve
Diizleyiciler'in etkisi albndaydılar. Ordu, kendini İngiliz halkının kurtanası,
iradesinin sözcüsü ve özgürlüklerinin savunucusu olarak görüyordu. İster
kraldan ister Parlamento' dan gelsin, tüm suistimaliere karşı halkı savunmak
tan sorumluydu. Diizleyiciler ordunun, kendi açılarından, "köylülere özgür

lüğü öğretebilecek"16 bir kurum olarak gördü ve Yeni Model askerler giderek
artan sayıda onların propagandasının etki alanına girdi. Devrim'in gidişini an
lamak için bu devrimci orduya, Devrim'in radikal aşamalarını gerçekleştirme
de çok önemli olan Yeni Model Ordu'nun kendisine bakmak zorundayız.
22.000 kişilik Ordu'da, süvari ve piyade alaylan arasındaki can alıa farklı
lığın alb çizmek zorundayız. Piyadenin veya "yayanın" önemli kısmı askere
Lorunlu almanlardan oluşuyordu, fakat Yeni Model süvarinin çoğunluğu or
dudaki radikallerin daha demokratik amaçlanın destekleyen gönüllülerden
oluşturulmuştu. Bu küçük çiftçiler genellikle mülk sahibiydi ve zanaatkarlar
politik olarak piyadelerden daha bilinçliydi. Bağımsız bir kafa yapısına ve ge. çim araçlarına sahip olan bu adamlar kendi atlannı ve silahlannı savaşa getiri
yorlardı; (çoğunluğu okuma yazma bilmeyen piyadenin tersine) süvari asker
lerinin çoğu okuyabiliyordu ve bazılan eğitim almışb.
Askerlerin başlangıçta kumandanlarına -özellikle Sir Thomas Fairfax ve
Oliver Cromwell- bağlılıklan neredeyse bütünüyle saygıdan kaynaklıyordu.
Onların gözünde, bu subaylar, Cromwell'in üvey oğlu Henry Ireton ve Albay
Thomas Rainborough gibi tanınmış kumandanlarla birlikte Ordu'ya mükem
mel ve güvenilir bir askeri önderlik sağlıyordu. Toplumsal geçmiş açısından,
C. H Firth'ün belirttiği gibi, Yeni Model Ordu'nun genel kurmayının çoğu
sıradan iyi aile insanlanydı . . . Alt konumdaki subaylarm büyük kısmı küçük top
rak sahibi üst sınıfa aittiler ve soylan ile silahlan hanedan arınası denetçilerinin
kayıtlannda yer alan ailelerden geliyorlardı. Epeyce bir kısmı Londra ve başka
yerlerdeki tüccar sınıflardan geliyordu, fakat savaşın çok soruanna kadar alayla
n kumanda etme derecesine pek yükselmediler. Ve tüm bu dönem boyunca on-

16

Rev. Hugh Peter, 1646, HilL The English Revolution, s. 48.
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lann kumanda ettiği süvari subaylan, askerler gibi, piyade subaylanndan daha
yüksek bir toplumsal sınıftan gelmekteydi.17
Herhangi bir tarihsel standarda göre sıradışı olan şey, Yeni Model'in ülke
deki en büyük ideolojik güç olmasıydı. Cromwell kendi süvarilerini dinsel
coşkularına ve bağımsızlıklarına göre dikkatlice seçti - Katolikler ve Anglikan
lar hariç bütün dinlerden. Dini eğitim burada askeri eğitimle birlikte yürütülü
yordu. Daha önce belirtildiği gibi, süvariler atlannı ilahiler söyleyerek savaşa
sürüyordu ve askerler yıkıa mesajlan nedeniyle ilk Parlamento ordusundan
atılmış Püriten vaizler için toplantılar yapıyordu. Savaşı kutsal bir görev ve

tanrısal bir çağnya cevap olarak gören Püriten rahipler sürekli yeni model için
çalıştılar. Radikal Anabaptistler, ılımlı Bağımsızlar ile süvari suufı saflannda
yan yana savaştılar ve hiyerarşi karşıtı Püfitenlerden beklenebileceği gibi,
Presbiteryenler, hiçbir ayrımcılık yapılmadan hoşgörüldüler.
Süvari sınıfındaki heyecan yalnızca dinsel değil, son derece politikti. "1647
ve ardından gelen yıllarm politik hareketlerinde", diye gözlemliyor Firth, "sü
vari askerleri daima önde gittiler'' .18 1647'den sonra, Yeni Model süvariler,
şüphesiz, Devrim'in politik öncüsünü oluşturdular ve aslında Düzleyiciler'in
en radikallerinin propagandasına açık olan kesim genellikle onlardı.
Yeni Model Ordu, ilk iki yıl boyunca şüphesiz İngiliz Devrimi'nin öne çı

kan politik olaylarında küçük bir rol oynadı; fakat Naseby' de, Şövalyelere kar
şı kazandığı zaferden ve İskoçların 1647' de kralı parlamento komisyonuna tes
lim etmesinden sonra, Londra'dan yaklaşık kırk mil uzaklıktaki Saffron Wal
den'de kendisine bir kamp kurdu, askerler burada Düzleyidler'in propagan
dasını okudular ve kentten gelen Bağımsızlar'ın vaazlannı dinlediler. Na
seby'den iki gün sonra, orduyu ziyaret eden bir ziyaretçinin şikayetleri şöy
leydi:

bu fitnenin büyük kısmı Kral ve Bakan'a karşı Overton ve Lilbume'in Bilinç Öz
gürlüğü'nün yanında olan broşürlerinin dağıtımından kaynaklandı; böylece as
kerler bulunduklan yerde buna karşı çıkacak kimse olmadığında okumak için
bu türden kitaplara yöneldiler.19

17 C. H. Firth, Cromwell's Army: A history of the English Soldier during the Civil Wars,
the Commonwealth and the Protectorate, being the Ford Leeturers delivered in the Univer
sity of Oxford 1900-1901 Londra: Methuen & Co., 1962), s. 4647.
18 Agy., s. 40.
t9 Gooch, Democratic ldeas, s. 120.
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Presbiteryen Parlamento'nun, ordunun bozguna uğrabnış olduğu kralla
müzakereler sırasında bile giderek politikleşmekte olan orduyu inatla dağıt
maya çalışması, Yeni Model'i dağıtınayıp yalnızca kararlılığını güçlendirecek
açık bir ihanet hareketiydi. Parlamento'nun yaklaşık on ayı aşkın süredir as
kerlere borçlu olduğu ödemeyi yapmaktaki başansızlığı da daha az çileden çı
kana değildi; aslında, askerler yaklaşık bir yıl süreyle herhangi bir ödeme ol
maksızın savaşta ayakta kalırken, Presbiteryen Parlamento, ordunun eylemle
rini ve onun artan radikal fikirlerini küçümseyerek ihtiyaçlan olan mali desteği
verme yönünde oy kullanmayı reddetti.
Ordunun hiddeti en sonunda Avam Kamarası'na açıkça cephe alacak bir
ayaklanmaya dönüştü. 1647 ilkbahannda, Parlamento'nun Ordu'nun dağıl
ması tasansını ele almak üzere askerler tarafından bir subay konseyi seçildi.
Kendi hakianna sahip büyükçe bir yapı olan bu konseyde en alt rütbeli asker
ler bile vardı. Gerçekte, Saffron Walden'deki ordu karargahını Nisan 1647'de
ziyaret eden Parlamento komisyonu üyeleri, onlan iki yüzden az olmayan su
bayın karşıladığına ve bir ay sonra bu sayının yaklaşık aynı kaldığına tanık ol
dular. Orduya boyun eğdirme anlamına gelen bu toplantılar, Yeni Model'in
dağılmayı kararlı biçimde reddetmesiyle sona erdi.
Bunun ötesinde, Ordu'daki ılımlılar ve radikaller arasında farklılıklar orta
ya çıkmaya başladı, bu birçok sıradan askerin bağlı olduklan subayların kendi
leri için yeterince çalışmadıklan sonucuna varmalanna yol açtı. "Soylular" ola
rak adlandırılan kumandanlar, Parlamento ile iyi ilişkileri korumaya fazla he
vesli görünüyordu. Sıradan askerler ve süvari askerleri, giderek kararlı hale
gelen taleplerini dile getirmek için, devrim tarihinde yeni bir örnek yaratarak,
"Ajitatörler" olarak adlandırdıklan -"ajanlar" ile eşanlamlı ve onun günü
müzdeki aşağılayıa çağnşımlannın hiçbirine sahip olmayan bir isim- kendi
temsilcilerini seçmek üzere kendi aralannda toplandılar. Nisan 1647 sonlann
da bir konsey oluşturan sekiz süvari alayını temsilen Ajitatörler, generallerine
ve Parlamento'ya kendi varlıklarını hem profesyonel (para ödemesi) hem de
politik (Düzleyiciler) taleplerini açıklayan bir mektupla gösterdiler. Sonraki ay
aynısını piyadeler yaph ve kendi temsilci konseylerini seçti. C. H. Firth bize
"askerlerin [süvariler] St. Edmundsbury'de toplandığını ve her bölükten iki ki
şiyi seçen piyadeleri.n, onlan süvari askerleri ile görüş alışverişinde bulunmak
üzere gönderdiğini ve bu toplanhnın masrafını karşılamak için her bir piyade
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askerinin adam başı dört pens verdiğini"20 anlabr. Ardından piyade askerleri
kendi kişisel şikayetlerini ifade eden ve aynca Düzleyid talepleri ortaya koyan
bir protesto mektubu yazdılar. En sonunda, süvari ve piyade askerleri birlikte
her iki askeri kısmın sıradan askerlerini temsil edecek daha küçük bir organ
seçtiler. Bu aslında tehlikeli bir araçb, yalnızca Parlamento açısından değil, or
du önderliği açısından da. Yeni Model askerler arasında, bölüklerdeki Düzle
yiciler'in genişletmeyi çok istedikleri bir asker konseyi hareketi başlamıştı.
Askerlerin mektuplan ve dilekçeleri, "Soylulann" konseyiere son vermesi
ni talep eden ve bu toplantılarda yer almış subaylara karşı kışkırtıc şekilde
kovuşturma başlatan Parlamento tarafından usulüne uygun biçimde bilin
mezden gelindi. Bir karşı karşıya gelişi kışkırtmak istercesine, diğerlerinden
daha hareketli olan alaylarm bir bölümünü dağıttı. Parlamento'nun engelleme
leriyle karşılaşan askerler bunun üzerine taleplerini konuşmak üzere 4 Haziran
1647'de bütün orduyu Newmarket'te bir buluşmaya çağırdı. Bu olaylar tam da
Presbiteryen Parlamento'nun kralla bir uzlaşma noktasında -aslında, kralı bile
orduya karşı bir silah olarak kullanmak için- göründüğü bir anda ortaya çıktı.
2-4 Haziran tarihleri arasında, Ajitatörler'in talimatı üzerine, Düzleyid bir as
ker olan Cornet Joyce liderliğindeki bir manga süvari askeri, kralı Parlamen
to'nun gözetimi altındaki Northamptonshire'daki evirıden soğukkanlı biçimde
kaçırdı ve onu buluşmanın gerçekleştiği Newmarket'e getirdi. Kral, artık or
dunun -monarşiye olduğu kadar şimdi Parlamento'ya da karşı olan bir ordu
nun- elindeydi.
Buluşma, 5 Haziran'da, Parlamento'nun ordunun taleplerini karşılarlığına
konsey ikna olana kadar, Yeni Model Ordu'nun "isteyerek dağılmayacağını
veya bölünmeyeceğini veya dağttılmasına veya bölünmesine izin vermeyece
ğini" bildiren Solmın Engagement of the Anny adlı bir belgeyi kabul etti.21 Daha
önemlisi, Solemn Engagement, önceki Savaş Konseyi'nin tersine, yalnızca strateji
oluşturan generallerden değil, askerler adına politik kararlar almak üzere tüm
askeri rütbelerden temsilcilerin olduğu bir Genel Ordu Konseyi oluşturdu. Her
alaydan sıradan askerlerin iki temsilcisi ile alt kademe veya muvazzaf subay
lardan iki temsilci, üst düzey subaylar ve "Soylular'' ile birlikte eski Savaş
Konseyi'ne eklendi.

20 Firth, Cromwell's Army, s. 349.
21 Agy., s. 349-350.
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Sıradan askerlerden, birçok süvari ve piyade bölü� arasından çok sayıda adamı
... her alayın iki veya daha fazla bölüğü arasından [ise] sorumlu olduklan süvari
ve piyade bölüklerindeki tüm adamlan [konseyde] temsil etmek üzere seçmeleri
bekleniyordu.22

Ajitatörler olarak da adlandıruan bu asker temsilcileri, temsil ettikleri
rütbelerden bağımsız olarak "Soylular" ile eşit oy hakkına sahiptiler.
Konseydeki bu genişleme ile, Genel Ordu Konseyi şimdi belki de bir modem
devtirnde ilk defa ortaya çıkan bir devrimci askerler konseyi haline gelmişti.
Bundan başka, konseyler, büyük ölçüde Er Edward Sexby olarak bilinen
Düzteyid bir militanın çabalan sonucu geniş bir ağ kurana kadar, şimdi Yeni
Model çerçevesinde oluşturuldu. Aslında, Sexby'in örgütleyici yetenekleri
sayesinde, Yeni Model'in " devrimcilerin 1917'de Rus ordusunda kurduktan
asker sovyetlerine" çok benzeyen konseyler kurduktan gözleminde bulunuyor
Jasper Ridley, Püriten liderleri anlatırken. Daha üst askeri kademede, Yeni
Model askerleri Alay Komiteleri'ni seçti "ve her bir Alay Komitesi Ajitatör
ler'in Ordu Konseyi'ne iki delege seçti", Sexby onların "baş sözcüsü" oldu. Bu
asker konseyleri Londra yakınına yerleşmiş alaytarla da sınırlı değildi: yalnızca
Güney'de değil Kuzey'de de oluşturulmuşlardı, Sexby, Yeni Model Ordu
yapısının çoğu bölümünde onları birbirine bağlamakta başarılı olmuştuP
Bildiğimiz kadan ile, ordunun politik amac Parlamento'nun ücretleri
ödememesini geçersiz kılmak ve Parlamento'nun orduyu dağıtma çabalanna
direnmekti. Fakat genişletilmiş Genel Konsey, ordu için politikalar formille
etme iddialan olan çok politik bir yapı oldu -gerçekte ülke içinde, temelinde
Saray, Parlamento ve "Soylular'' ile gerilim halindeki ikili bir güç haline gelen
bir ağ haline gelmişti.

22

"Engageınent of the Army'', 5 Haziran 1647, Firth. Cromwell's Army, s. 349-350.

23 Ridley, Roundhetıds, s. 94.
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PUTN EY M ÜZAKERELERi
Ordu Genel Konseyi'nde "Soylular" olmasaydı Yeni Model Ordu İngiltere'de
başantı bir üçüncü devrimi pekala gerçekleştirebilirdi. 1 647 yazında, ordu ve
Parlamento arasında iki ay süren verimsiz müzarekelerden sonra, Ajitatörler,
açıkça ordunun başkente yürümesi ve onu ele geçirmesi çağnsında bulundu
lar. Cromwell ve Ireton'un güçlü itirazlanna karşın, hiçbir silahlı gücün yene
rneyeceği bu güçlü, iyi disiplinli ve toplumsal olarak bilinçli askeri yapı, İngil
tere'yi radikal bir politik demokrasinin eşiğine getirerek başkente doğru yü
rümeye başladı. 14 Haziran'da, Parlamento'ya ve dolayısıyla halka sıradışı bir
şekilde seslenen -bir kez daha, belki de modern devrimlerde türünün bir ilk
örneği olarak- ordu, askerlerin politikalanru savunduğu ve Yeni Model'in za
manın geleneksel ordularından çok farklı olduğunu açıklayan Declaration of
Anny'i yayınladı. O döneme dek bir askeri güçten beklenmeyecek olan bu etki
li, heyecan verici bildirgede, askerler görkemli biçimde şunlan açıkladılar:
Biz yalnızca bir devletin keyfi gücüne hizmet etmek için kiralanmış paralı bir
ordu değildik, kendimizin ve halkın bütün haklanru ve özgürlüklerini savun
mak üzere Parlamento'nun birçok bildirimi sonucu ortaya çıkanldık ve istendik.
Ve böylece bunlan sona erdirme karan ve bilinci ile silahlandık ve bu şekilde
devam ettik ve sorun çözüldü . . . Ortak amaçlan ileri sürenler adına, tüm keyfi
güce, şiddete ve baskıya karşı, her ne olursa olsun bütün özel partilere ve grup
lara karşı, bu krallığın adalet gücünü ve haklanru Parlamento'da öne sürmek ve
gerçekleştirmek için. ı

1 "Army's Declaration", 14 Haziran 1647, Christopher Hill ve Edmund Dell, eds., The
Good Old Cause: Documents ofthe English Revolution of1640-1660: Its Causes, Course and Consequ-
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Declaration yalnızca ordunun İç Savaş'ta kendi rolüne ilişkin görüşünü ta
rumlamıyor, aynca tirana karşı halkın ''bütün haklannın ve özgürlüklerinin"
bekçisi olma iddiasını da dillendiriyordu. Bu özgürlüklerin, "Hak ve Özgürlük
prensiplerine" ve "doğruluk Prensipleri'ne ve üzerine İngiltere halkına yardım
ettiğimiz kamınu inşa ettiğimiz Doğa ve Ulusların Kanunu'na dayandığı", du
yuruldu.2 Uzun Parlamento'nun sona erdirilmesini ve yerine halkın isteklerini
daha fazla temsil eden bir oy kullanma hakkına dayalı seçilmiş bir organın ko
nulmasını talep etti.
Bu arada, Presbiteryen çoğunluk tarafından kontrol edilen Parlamento, bü
tünüyle yenilgiye uğramış olan krala geri döndü: onunla farklı bir şekilde ilgi
lendi ve İç Savaş'tan önce sahip olduğu otoritesini yeniden kurmaya çalışb_.
Fakat ordunun Londra'ya yürüyüşü Parlamento ve varlıklı orta sınıfı tam bir
şaşkınlığa sürükledi. Kent, Presbiteryen kontrol albnda milisierini yerleştirdi
ve onu seferber etmeye çahşb, fakat boşuna bir çaba oldu bu. Ağustos başına
kadar, Parlamento'nun bütün direnci tümüyle çöktü ve Yeni Model, on bir
Presbiteryen üyeyi Karnara'dan ayrılmaya zorlayarak Londra'yı ele geçirdi.
Kralı Hampton Sarayı'na yerleştirerek (aslında bir tutsak olarak hala askeri
muhafıziarın kontrolü albnda tutuluyordu), gerçekte ülke üzerindeki tüm
kontrolü ele geçirdi. Yeni Model'e şiddetle muhalif Presbiteryen bir parlamen
ter olan Denzil Holles'in yakındığı gibi, " Ordu şimdi herşeyi aldı, Parlamento
yalnızca Savaş Konseyi'nin kararlarına 'Amin' diyen etkisiz bir güçtür. Onlar
kendilerini mutlak bir Üçüncü Zümre yapblar."3 Radikal Bağımsızlar'ın ve
Düzleyiciler'in önderliğinde gerçekten bir üçüncü devrim başlarnışb.

C romwell ve " Demokratik Parti "
Ordu şimdi ülkeyi kontrol ediyordu -fakat ordu kimin kontrolündeydi? Ve
ordu liderlerinin zihninde İngiltere için nasıl bir gelecek vardı? Şimdiye kadar
bu sorulara üzerinde uzlaşılmış bir cevap verilmemişti, ordunun kendi içinde
dahi.

2. Basım (Londra: Frank Cass & Co., 1949; New York: Augustus M. Kelley Publishers,
1649), s. 348-349.
2 The Oarke Papers, ed. C. H. Firth, c.1 (Londra: The Camden Society, 1891-1901), s. 260n.
3 Holles, Antonia Fraser, Cromwell: The Lord Protector (New York: Alfred A. Knopf, 1973,
ilk olarak Büyük Britanya'da, Weidenfeld & Nicolson, Londra, 1973, Cromwell: Our Chief of
Men künyesiyle basılmışbr), s. ıtl3.
ences,
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Açık olarak görünen şey, Savaş Konseyi içindeki Cromwell ve "Soylular'',
Londra'ya yürümeden önce dahi sıradan askerler arasındaki Düzleyici ve Aji
tatör hareketten, alenen krala ve Presbiteryen olanlardan çok daha fazla
korkmuşlardı. Özellikle süvari sınıfı arasındaki önemli destekleri nedeniyle
Düzleyiciler'e olsa olsa tahammül etmek zonındaydılar; ordu içindeki radikal
politik gelişmelere önderlik etmekten uzak olan Cromwell ve Ireton, ihtiyatlı
fakat tedirgin biçimde onların peşinden gitti. Düzleyicileri desteklemek için or
taya her çıkbğında Cromwell'in temel amaanın doğrudan bir ordu ayaklan
masını kontrol albna almak olduğu görüldü; Cromwell, Ordu Genel Konse
yi'nin bir üyesi olarak askerlerin profesyonel şikayetlerin düzeltilmesi isteğini
kurnazca kısıtlamaya ve Düzleyiciler'in çok başarılı biçimde eğittiği sıradan
askerlerin toplumsal, ekonomik ve politik programlarını yanda kesmeye çalış
b. Aslında, Ordu'nun parmaklan arasından kaydığıru hisseden Cromwell, Ge
nel Konsey'e her rütbeden muhafazakar askeri -hatta bazı durumlarda daha
sofistike olan Ajitatörler' e karşı koymakta kullanabileceği askerleri- yerleştir
meye çalışh.
Aynı zamanda, kralla ve ardından Presbiteryen Parlamento ile uğraşırken
Düzleyiciler'e karşı duyulan üst sınıf korkularını bir pazarlık arao olarak da
kullandı. Ağustos 1647'de, ordunun Londra'ya yürümesinden hemen önce,
"Soylular'' kendilerinin resmi Savaş Konseyi'nde İngiltere'de yeni bir politik
düzen teklifi olan Heads of the Proposals of the Anny'i hazırladılar. "Soyluların"
birçok bildirisini yazmış olan General Vekili Henry Ireton tarafından hazırla
nan bu muğlak dökümanın parlamenter komisyon üyeleri ile ordu arasındaki
müzakerelerde temel alınması amaçlanmışh. Düzleyiciler'den gelen program
ların, özellikle onların An Agreement of the People'ının tersine, The Heads of the
Proposals kral lehineydi: yalnızca Lordlar Kamarası'ru korumakla kalmadı, ger
çekte Charles'ı, kişisel haklarını kullanma yeteneğini kısıtlamadan güvenli ve
onurlu konumuna iade etti ve hatta ona Parlamento kanunlarını veto etme
yetkisi verdi. Oy kullanma hakkını, içindeki Düzleyici eleştirelliği körelterek,
ılunlı biçimde genişletti. Ireton, belgenin taslağını hazırlarken kralın bir ajaru
ile gizlice buluşmuştu, Charles'ı yahşhrma ve desteğini kazanma umudu ile
onun birçok maddesini değiştirdi. Aslında, ordu liderlerinin, kral ve Parlamen
to aralarındaki anlaşmazlıklan çözebilirlerse kendilerine kontluk elde etmek
için kralın temsilcileri ile müzakereler yapbklanndan şüpheleniliyordu. Bu
toplantılar o kadar sıklıkla yapılıyordu ki, Cromwell, kralın temsilcisinden
kendisini daha az ziyaret etmesini isternek zorunda kaldı, "ondan o kadar
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şüpheleniliyordu ki, Cromwell kendi karargahında yere serilmekten korku
yordu."4
Kısaca,

Heads of the Proposals ortaya çıkbğında, sıradan askerlerin Cromwell

ve Fairfax için geriye her ne destekleri kalmış ise bu hızla buharlaşb. Askerle
rin çoğuna düşmanca davranan Parlamento hala ödeme yapmamışb ve asker
lerin bir bölümü savaşta suç işlemeye zorlandıkları eylemler için mahkemeler
tarafından koğuşturmaya uğradı. Ordu liderleri ile kral arasındaki gizli toplan
blann raporlan askerler arasında dolaşırken, Cromwell'in krala bütün haklan
nı geri vereceği söylentileri her yere yayıldı ve birçok asker, "Soylular" ve as

kerler arasında açık bir bölünme olasılığını arbrarak, hizmet ettikleri generalle
re olan inançlanru gözle görülür şekilde kaybetmeye başladı.

1647 kışına kadar, hatta ordu başkenti ele geçirirken bile, sıradan askerler
Cromwell ve "Soylulara" cephe almaya başladı. Parlamento, ordunun öfkesini
daha da kabartmak için, subaylar ve kral arasındaki toplanblara izin vermeye
devam ettiği halde, subaylar ile halk arasındaki bütün toplanblan yasakladı.

Arbk Ajitatörler ve alt rütbeli subaylann çoğu, generallerini ordu Genel Kon
seyi üzerinde zorla otorite kurmalda suçluyorlardı. C.

H. Firth'in belirttiği üze

re, ordu içindeki "demokratik parti" yalnızca Cromwell'in kralla müzakere
yapmasına değil, ordu müzakerelerinde "Subaylann" ve üst rütbeli subaylarm
genellikle yapbklan baskıya da karşıydı.5 Olaylan özetleyen bir Düzleyid bro
şürünün sonradan belirttiği gibi, "Cromwell ve Ireton ve onlann kendi çıkarla
n peşindeki subaylar grubu, askerlerin zihinlerine kolayca sahip olduklannı

sandılar",
işlerini gerçekleştirme ve idare ebneye yeterince düşkün olma konusuna gelince,
Ajitatörleri istemediler, Anlaşmayı istemediler, onlann halka ve orduya yönelik
Bildirileri ve Sözleri küçümsediler, Ajitatörler'i kendi aralannda önemsiz bir şey
haline getirdiler... onlann arasında askerleri derece derece, adım adım törpüledi
ler, Anlaşmayı tahrip ettiler, Ordu'nun inancını kırdılar.6

4 CromwelL akt. G.P. Gooch, English Dmıocratic Ideas in the Seventeenth Century (Cambrid
ge: Cambridge University Press, 1927), s. 127.
5 C.H. Firth, Cromwell's Army: A history of the English Soldier during the Civil Wars, the Com

monwealth and the Protectorate, being the Ford Leeturers delivered in the University of Oxford 19001901, Londra: Metlmen & Co., 1962), s. 352.
6 ''The Hunting of the Foxes, from Newmarket to Triploe Heaths to Whitehall, by Five
Smail Beagles (Late of the Army), or the Grandee-Deceivers Unmasked (That You May Know
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Ekim 1647'ye gelindiğinde, radikal Yeni Model askerlerinin hoşnutsuzluğu
hemen hemen kontrol edilemez bir hal almışb. Yorkshire'da, Jasper Ridley'in
anlattığı gibi, Ajitatörler'in yerel Konseyi, "Başkumandanlan Presbiteryen Ge
neral Poyntz'i, Parlamento ve ordu arasında yeni bir iç savaşı kışkırtma arayışı
içindeki bir hain suçlamasıyla tutukladılar. Poyntz'i bir mahkum olarak Fair
fax'ın Uxbridge'deki karargahına gönderdiler. Yeni Model'in sözde önderi
olan Fairfax, "bu disiplinsiz eylem nedeniyle şoka uğramışb" ve "Poyntz'i
derhal serbest bırakb" .7 Ardından, beş süvari alayı onlan temsil eden Ajitatör
ler'in ya görevlerini yapmaya muktedir olmadıkianna ya da isteyerek ihanet
ettiklerine karar verdi ve arbk Yeni Temsilciler adıyla bilinen daha da radikal
temsilcileri seçmeye giriştiler.
Ordu dışındaki demokratik liderlerden yardım alan süvari alaylannın on
Temsilcisi, ''bütün iktidar ilk önce ve aslında bu ülkenin bütün halkındadır''
diye açıkça belirten bir bildiriyi, The Case of the Army Truly Stated başlıklı bir
manifestoyu yayınladı. Ulusun "en önemli kanununu -bu temel bir kanun
dur- yerleştirmesi, Parlamento'nun 21 yaş veya üzerinde, ...kralcı amaçlar için
çalışarak kendi özgürlüklerinden kendilerini mahrum bırakanlar veya bıraka
cak olanlar dışında özgür doğan herkes tarafından" her iki yılda bir seçilmesi
talebinde bulundu. Ücret ve sadaka alanlara dahi oy hakkı veren bu talep,
kendi döneminde, askerler arasında büyüyen radikalliği sembolize eden sıra
dışı bir adımdı.
Bu döneme ait belgeler, gerçekte, oy hakkı konusunda ve taleplerinde daha
kısıtlayıcı olan önceki belgelere göre önemli bir gelişimi ortaya koymaktadır.
Ekim sonlannda yayınlanan ilk Agreement of the People neredeyse Düzleyici
ler'in İngiltere anayasasının taslağı gibiydi. Bu belgeyi önemli kılan şey, kendi
ni Parlamanto'dan ziyade İngiliz halkına yöneltınesi ve Avam Kamarası'm ül
kenin en büyük gücü haline getirerek monarşinin ve Lordlar Kamarası'nın or
tadan kaldıolması çağnsında bulunmasıydı. Parlamento'nun, otoritesini halk
tan aldığına ilişkin herhangi bir şüphe kalmasın diye Agreement şöyle diyordu:
"Parlamentolar güçlerinin ve inançlannın büyüklüğünü onlara inananlardan

Them), 1 Mart 1649, Don M. Wolfe, ed., Leveller Manifestoes of the Puritan Revolution (1944;
New York: Humanities Press, 1947), s. 362-363.
7 Jasper Ridley, The Roundheads (Londra: Constable & Co., 1976), s. 94.
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alır; ve bu nedenle halk kendi gücünü ve inananı açıklamak zorundadır, bu
Antlaşma'nın amaa da budur."8 Bundan başka, belge şunlan vurguluyordu:
Eğer bunlann bizim [ordunun] doğal Haklanrnız olduğunu ilan etmek için niçin
halk ile anlaşmaya çalışmak istediğimiz, ama Parlamento'ya niçin dilekçe ver
mediğimiz sorusu ortaya konursa: sebebi açıkhr: Değiştirilemez ve böylece sizi
[halkı] korumak için yeterince güvenli olabilecek veya bizi, eğer çökerse, başka
bir Parlamento'nun belirleyebileceği şeyden zarar görmemizi engelleyecek olan
hiçbir Parlamento Yasası yoktur.

Agreement her ne kadar yetkiyi Avam Kamarası'na verse de, bazı haklan din özgürlüğü, askerlik hizmetinden kurtulmak ve kanun önünde eşitlik gibi
tüm İngilizlerin, Parlamento'nun azaltamayacağı ve geri alamayacağı "doğal
haklan" olarak görüyordu.9 Agreement yalruzca erkeklerin oy hakkı, eşdeğer

deki seçim bölgeleri ve iki yıllık Parlamento talebinde bulunmadı, aynı za
manda çitle çevrilmiş ortak arazilerin fakiriere iade edilmesi ve ülkenin ve
onun alt sınıflannın kaderinde ekonomik önemi en büyük talep olan, tekellerin
ve arpalıklann kaldırılması talebinde bulundu. Ordudaki Düzleyiciler 28 Ka
sım 1647'de Agrement'ı hemen Ordu Genel Konseyi'ne sundu, bunun Konsey
tarafından kabul edilmesi ve ülkenin tamamına sunulması tavsiyesinde bu
lundu.ıo
Bu nedenle, gerçekte ordu içinde birbiriyle uzlaşhnlamaz olan iki hizip, her
biri İngiltere'nin geleceği ve onu belirleme yollan hakkında kendi temel bildiri
leriyle birbirlerinin açıkça karşısında duruyorlardı -bu, sonuçlan Devrim'in ve
krallığın geleceğine karar verecek bir çahşmaydı.

Putney Müzakereleri
Bu çahşmanın aldığı biçim, Düzleyiciler'in etkisi albnda ve daha demokratik
bir İngiltere'ye olan politik ilgileri şimdi tepe noktasına ulaşmış olan' ordu ra
dikalleri ile büyük ölçüde muhafazakar "Soylular'' arasındaki ünlü Putney
Müzakereleri oldu.

8 "An Agreement of the People (28 Ekim 1647), A.L.Morton, ed., Freedem in Anns: A Selec
tion of Leveller Writings (New York: International Publishers, 1975; Londra: Lawrence & Wis
hart 1975), p.144.
9 Bkz. Firth, , Cromwell's Anny, s. 354.
10
Agy, s. 354.
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Müzakereler, 28 Ekim ve ll Kasım 1647 arasında, Londra'ya fazla uzak ol
mayan Putney'deki ordu karargahında, St. Mary Kilisesi'nde gerçekleşti. Res
mi olarak, İngiltere'nin gelecekteki yönetiminin temeli olarak Yeni Model Or
du'nun Avam Kamarası'na Ireton tarafından hazırlanan the Heads of the Propo
sals'ın mı, yoksa Düzleyiciler tarafından hazırlanan the Agreement of the Peop
le'ın mı seçileceği hakkında Genel Ordu Konseyi tarafından gerçekleştirilen bir
dizi toplanbyı içeriyordu. Şanslıyız ki, Fairfax sekreteryasının bir üyesi, Wil
liam Clarke, Düzleyiciler ve onların "Soylu" muhalifleri arasındaki ateşli görüş
alışverişine sahne alan tarhşmaların zabtını neredeyse kelimesi kelimesine tut
tu.
Müzakerelere Cromwell başkanlık etti ve sıradan askerler ve bazı sivillerin
yanı sıra bütün rütbelerden oldukça çok sayıda subay kabldı. ironik biçimde,
Yeni Model'in sözde kumandanı Fairfax yoktu. Onun yerine, Cromwell'in
üvey oğlu ve yakın politik ortağı, General Yardıması Henry Ireton, "Soylu
lar''ın asli sözcüsü olarak ortaya çıkarken, Cromwell'in kendisi başkan olarak
tarafsızlık dışında her şeyi yapb; Ireton adına sürekli müdahaleleri ve Düzleyi
ciler'i paylaması zaman zaman tehditkar noktalara erişti. Vekil General, Kon
sey'in Agreement'ı kabul etmesi halinde kumandanlıktan bile istifa edeceği
tehdidinde bulundu, bu tarhşmaolan köşeye sıkışbrdı ve gözlemcilerin çoğu
nun cesaretini kırdı. Vekil General'in konuşması uzlaşmao olmaktan çok göz
dağı vermeye yönelikti.
Düzteyidler -ki bu ordunun büyük bir bölümü demekti-, diğerlerinin yanı
sıra varlıklanyla tarhşmalan kısmen bir halk forumuna çeviren Ajitatör Er
Edward Sexby ve Londra'lı Düzteyidler John Wildman ve Maxirnilian Petty
tarafından sırayla temsil edildiler. Belki de en etkili tarbşmao, açık, anlamlı ar
gürnanlan bize on yedinci yüzyıl ortasının İngiltere'sinde radikal düşüncenin
en seçkin ifadelerinden birini sağlayan ve neredeyse veeize niteliğindeki tespit
leri devrimden çok sonra radikal İngiliz makalelerinde yeniden ortaya çıkarak
tarihe geçmiş olan Albay Thomas Rainborough idi. Belki de Cromwell yerine
ordunun lideri olabilecek tek kişi olan Rainborough, gelecek yıllarda Düzleyi
cilerin amao açısından vazgeçilmez derecede önemli olabilirdi, fakat Dev
rim'in trajedilerinden birinde, Kralalada 1648'de girilen bir çabşmada öldü.
Putney Müzakereleri, her şeyden çok, zamanın en önemli toplumsal konu
larından bazılannı uygun bağlarnma ve yerine yerleştiediği için önemlidir.
Yalnızca on yedinci yüzyıl İngiltere'sindeki demokratik haklar ve toplumsal
ilişkiler ile ilgili tüm konulan değil, eğer kısıtlamasız bir oy kullanma hakkı
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kendi mantıksal sonucuna götüriilecekse, mülkiyetin yeniden dağıtıınıru da
dolaylı olarak kapsıyordu. "Soylular'' da Di.izleyiciler'in görüşlerinin tam da
bu sonucu vereceğine dikkat çekmekte başarısız olmadılar.
Putney'de öne çıkan başlıca konu, parlamenter seçimlerde tüm İngilizlerin
oy kullanmakta serbest olup olmadıklanydı. Bu tartışmanın altında, böylesine
kapsamlı bir oy hakkının, özellikle servet ve yönetimin temel yapısı üzerindeki
etkisiyle ilgili konular yabyordu. Di.izleyiciler, radikal cumhuriyetçiler gibi,
monarşinin ve soylular sınıfının açıkça sona ermesini istiyorlardı; "Soylular''ın
ise krallığın politik ve toplumsal hiyerarşisini korumayı umduklanna hiç şüp
he yoktu.
Ireton ve "Soylular'', onlann Heads of the Proposals ile önerdikleri daha eşit
seçim bölgeleri gibi küçük değişikler bir yana bırakılırsa, kab biçimde toplum
sal statükonun yanında durdular. Di.izleyiciler'in "doğa kanunlanrun" (veya
doğal haklann) karşısında sivil kanunlara saldınlannı tüm toplumsal düzene
açık bir politik meydan okuma olarak gördüler. Müzakereterin başından itiba
ren, Ireton üstüne basa basa şunlan belirtiyordu;
Parlamentoyu ya da kralı yok etme peşinde değilim, olmam; böyle bir amaç gü
denlere de kablmam. Parlamentoyu ve kralı korumak, onlardan krallık adına en
iyi şekilde yararlanmak için mümkün olan her yolu denemeyen insanlarla aynı
safta değilim.11

Bu, tabü ki, ekonomik olarak ayncalıklı toplumsal gruplar kadar aristokrat
gruplarla da çok uyumlu olan anayasal bir meşrutiyetçinin sesiydi.
Bunun aksine, Putney'deki Di.izleyiciler, Agreement'lannda yer alan, halka
karşı sorumlu olabilecek tek ulusal otoritenin Avam Karnarası olduğu iddiası
m sürdürdiller ve monarşi ve Lordlar Kamarası'nın kaldırılması çağnsında bu
lundular. Adaletsiz sivil hukuka körü körüne itaate açıkça karşı çıktılar. "İtiraf
ediyorum ki, bu [itaat] prensibi çok tehlikelidir'', diyordu sivil Di.izleyicilerden
biri olan John Wildman: "bu prensip, hak ve özgürlük gibi prensiplerinde ve
doğanın ve ulusların kanunlannda ısrar eden, böylece otorite sahibi insanlar
bunlan gerçekleştirmekte başansız olduklannda insanlarm kendilerini koru
yabileceklerini söyleyen ordunun [14 Haziran' daki] ilk bildirisine terstir."ıı
Burada söz konusu olan şey, oy kullanma hakkının temel doğası idi. Bu,
Di.izleyicilerin iddia ettiği gibi, doğa kanununa dayanan bir hak mıydı? Yoksa,
11

Clarke Papers, c. 1, s. 233.
ıı Agy, c. 1, s. 260.
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"Soyluların" iddia ettiği gibi, bazı insaniann oy kullanma hakkından haklı ola
rak yoksun bırakıldığı mülkiyete dayalı bir ayrıcalık mıydı? Di.izleyiciler için,
bütün İngilizler bu hakka doğuştan sahiptiler. Bu nedenle, Rainborough. mül
kiyet sahipliğinden bağımsız olarak mümkün olan en geniş oy kullanma hak



kım savunuyordu:
İngiltere' de doğan her erkek, ne Tann'run kanunlanyla ne de doğa kanunlanyla,
kanunlan yapanlardan aynlamaz, aynlmamalıdır; bu adam bu kanunlan yapan
Iann idaresi alhnda yaşadı, bu adam, bildiğim kadanyla, bunlann idaresi alhnda
yaşamını kaybetti.13
Sexby, ardından, "doğuştan aldığım hakkı kimseye vermemekte kararlı
yım14", diyordu. Eğer oy kullanma hakkının Parlamento için silahianan kişilere
verilmesi reddedilecekse bunun önceden onlara söylenınesi gerekirdi, aksi
takdirde ne için savaşacaklardı?
Ireton, cevabında herhangi bir toplumsal düzenin temelinin, doğal bir hak
tan ayrı toplumsal bir kurum olan mülkiyet olduğunu iddia etti: "Eğer yalnız
ca Doğa Kanunu'na sığınacaksanız, Doğa Kanunu ile artık bu toprağa veya
başka bir şeye benden daha fazla sahip olmaya hakkıruz yok", diyordu sertçe.
"Kendi beslenmem için gereken herhangi bir şeyi elimde tutmaya benim de bu
kadar hakkım var, tatmin olmak için arzu ettiğim herhangi bir şeyi elimde
tutmam için, tıpkı sizin gibi."15 Düzleyicilerin iddia ettikleri doğal politik hak
Iann kaçınılmaz biçimde mülkiyetın ortadan kaldırılmasına yol açacağını söy
lüyordu. "Hiç kimsenin", diye vurguluyorrlu Ireton,

krallık meselelerini sona erdirmekte veya belirlemekte ve hangi kanunlan takip
etmemizi belirleyecek olanlan seçmekte bir çıkar elde etmeye hakkı yoktur, bu
krallıkta sürekli sabit bir çıkara [yani, mülkiyete] sahip olmayan hiç kimse bu
hakka sahip değildir; ve bir araya geldiklerirıde bu krallıktaki gerçek ve sürekli
çıkar her ne ise onu idrak edecek olanlarm bu krallığı temsil etmesine uygundur,
sonunda krallığın temsilcilerini bunlar oluşturacaklardır.16
Kısaca, "İngilizlerin haktan" meselesini çözüme kavuşturmakta hesaba ka
tılan doğal hak mülkiyetti, erdem veya kişisel mükemmellik değil; ne oy kul,

13 Agy, c. 1, s. 354.
14 Oıristopher Hill ve Edmund Deli, eds., The Good Old Cause: Documents of the English Re
volution içinde, s. 356.
15 Clarke Papers, c. 1, s. 263.
t6
Agy, c. 1, s. 301-302.
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lanrna hakkı ne de mülkiyet İngilizlerin doğuştan elde ettikleri bir şeydi. Top
lumu bir "toplumsal sözleşme" yerine bir "doğa kanununa" göre kurmak, mi
rasçılann mülkiyetın balışettiği sivil çıkann varlığını tehlikeye sokabilecek de
ğişmez mülkiyet iddiasında bulunmalanna imkan verdi. Ireton'un belirttiği
gibi:
Eğer sivil anayasanın bu temel parçasını ele alacaksak, biz basitçe bir adamın sa
hip olduğu tüm mülkiyeti ve çıkan, bu ister miras yoluyla topraktaki, ister mül
kiyet yoluyla arazideki veya başka bir yerdeki mülkiyeti ve çıkan olsun, ele ala
cağızY

Gerçekten, daha sonra ilan ettiği gibi:
Tüm bunlan mülkiyeti gözettiğim için savunuyorum. Umudum zafer kazanmak
için çahşma noktasına gelmeyeceğimizdir, bütün mülkiyeti çekip almak olan bu
yola gitmeyeceği konusunda herkesin düşünüp taşırunasına izin verin. Çünkü
buradaki dava krallık anayasasının en temel parçasıdır, bunu çıkanrsanız, bütün
anayasayı çıkarmış olursunuz.1"

Ireton, Düzleyiciler'in doğa kanunu iddiasına meydan okuyarak şunlan söy
lemeye devam etti:
Bu, (Düzleyiciler'in toplumsal yaşamı bulduklani doğal hak tarafından mı ger
çekleştirilecektir? Sizin ilgi alanıruz olarak uzun uzadıya konuşacaksanız, o za
man bütün mülkiyeti de inkar etmek zorundasınız ve benim manhğım budur.
Bu yüzden: aynı doğa kanunu ile, her neyi hak iddia ediyorsanız, onunla şunu
söyleyebilirsiniz, "kişi kendisini yönetecek kişiyi seçmekte bir diğeri ile eşit hak
ka sahiptir" -aynı doğa kanunu ile, o kişi gördüğü herhangi bir mal için eşit
hakka sahiptir: et, içecek, giysiler, kendini beslemek için onlan almak ve kullan
mak. Toprağa sahip olma, yerleşme ve onu işleme özgürlüğüne sahiptir; her
hangi birinin kendisinin malı olarak gördüğü herhangi bir şey için [aynı) özgür
lüğe sahiptir.19

"Doğal durum" veya "haklar'' üzerine sunulan bu görüş, yalnızca özel
mülkiyet veya parlamenterizmin değil, oligarşi ve monarşinin çok geleneksel
argümanlannı habrlatmaktadır.
Düzleyici ve "Soylu" görüşlerinin en dramatik karşı karşıya gelişleri ikinci
gün ortaya çıktı. Rainborough, tüm İngilizlerin yaşamdaki mevkilerinden ba
ğımsız olarak kendi politik kaderleri hakkında etkin bir şekilde karar verme
17

Agy, c. 1, s. 303.
Agy, c. 1, s. 306.
19 Agy, c. 1, s. 307.
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hakkını tasdik ederek, radikal demokrasinin büyük deklarasyonlanndan biri
olan ve kuşaklar boyu yankılanan bir bildiriyi seslendirdi:
İngiltere'de en yoksul kişinin de en zengin kişi kadar yaşamaya hakkı vardır; ve
dolayısıyla Efendim, bana göre bir yönetim altında yaşayan herkesin, ilkin, ken
di nzasıyla o yönetimin altına girmesi gerektiği açıkbr; gene bana göre İngilte
re'de en yoksul kişi, sesini duyuramadığı bir yönetim altında yaşamaya hiçbir
şekilde mahkum değildir; . . . bunlardan şüphe edenin ben İngilizliğinden şüphe
ederim.20

Bu ateşli sözler üç yüzyıl veya çok daha sonrasına kadar politik gerçekliğe ter
cüme edilmeyecekti; "en fakir olan" "en kodaman" olana karşı en berrak sesini
de modem sosyalizmin ortaya çıkışına kadar bulamayacakb.
Düzleyiciler, "kişilerin arazilerini eşitleme" amaonda olrnadıklannı sürekli
ilan etseler de, yine de hukuki ve politik ayrıcalığın her biçimini sona erdirme
amaandaydılar. "Soylu" tarbşmacılar, bu görüşün özel mülkiyetın meşrulu
ğuna kapalı biçimde meydan okuduğuna ilişkin iddialannda eşdeğer ölçüde
etkiliydiler. Aslında, daha aşın Düzleyiciler'in görüşleri, zanaatkar ve toprağa
aç çiftçiler için makul bir maddi yeterlilik ile refahın görece eşit paylaşımııu ve
muhtemelen mallarm ve kaynaklann dağıbınında koroüniteryan bir toplum
biçimini işaret ediyordu.
Cromwell; Rainborough, Sexby, Wildman ve Ajitatörler'i anarşiye meydan
veren görüşlere sahip olmakla suçlayarak, Düzleyiciler'i İsviçre tarzı bir kan
tonculuk -biz buna konfederalizm diyebiliriz- politikası gütmekle itharn et
ti. "Kimse niyetinizin anarşi olduğunu söyleyemez", diye sertçe uyanyordu,
fakat bu yönetimin sonuçları anarşiye eğilimlidir, anarşide sona ermek zorundadır;
çünkü herhangi bir kısıtlama veya sınırın olduğu yerde, siz bu [sının] kaldınrsa
nız, nefes alıp vermekten gaynsını düşünmeyen insanların [seçimlerde sesini
kısmış olmaz mısınız?].ıı

Anarşi sözcüğü açıkça pejoratif anlamda kullanılmışb ve hiçbir şekilde
Düzleyiciler'in gerçek görüşlerini yansıtmıyordu. Rainborough ve Petty, suç
lamayı şiddetle reddetti. Fakat Rainborough, bazılannda olan diğerlerinde ol
mayan "böyle bir mülkiyet nasıl ortaya çıkb",22 diye sorarak cevabına kesinlik

20

Agy, c. ı, s. 300-ı .

ıı Agy, c. ı, s. 309. (vurgulama eklenmiştir).
22

Agy, c. ı, s. 311 .
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kazandırdı ve eşitlikçi bir uyanda bulundu. Ardından sert bir dille şöyle de
vam etti:
Diğer taraftaki kişi zenginlerin seçilmesi durumunda mülkiyelin olmayacağını
söylerse eğer, ben de bir taraftaki bir kişinin diğer taraftaki beş kişiyi odun top
layıp su çekmeye mecbur bırakacağıru ve dolayısıyla ulusun çok büyük bir bö
lümünün köleleşeceğini söylerim. Gerçekten de bana göre bizler hala geçmişte
olduğumuz yerdeyiz; ve ben, bunun krallığın mevcut yasası olduğundan başka
herhangi bir sav işitmedimP

Dönem göz önüne alındığında bu bildiri sıradışıydı. Siyasi demokrasi ka
dar iktisadi demokrasiye olan ihtiyaa da gösteriyordu. Rainborough, aslında,
halk kralın keyfi gücüne karşı silahlandıktan sonra dahi değişmeden devarn
eden maddi koşullar üzerine Presbiteryen ve Bağımsızlar'ın aynı şekilde yer
leştirmiş olduklan politik örti.iyü yırttı. Onlar için hiçbir iyileşme yapılmamışb
ve Rainborough'un çıkardığı sonuçta olduğu gibi "şimdi kendileri için söyle
yecek hiçbir şeyleri yoktu."24
Rainborough, Sexby, Wildman ve diğer Düzleyiciler'in değişik sözleri son
raki yüzyıllarda defalarca yaşatıldı. Bu adamlar ne yapmış olduklannı bilme
den Putney'de radikal bir gelenek yaratblar.
4 Kasım'da, her iki tarafı dinleyen Ordu Konseyi, en sonunda Heads of the
Proposals'ın temel fikirlerini benimseyen bir karan kabul eden bir oylama yapb.
Monarşi ve Lordlar Karnarası korunacakb. Düzleyiciler'in kazandığı tek başa
n, mülkiyet şartından bağımsız olarak savaşta hizmet eden veya ona maddi
katkıda bulunan, "eğer hizmetçi veya dilenci değilseler'', özgür doğmuş tüm
erkekleri içine alacak şekilde genişletilen bir oy kullarıma hakkıydı. Ajitatörler
bu son kısıtlamadan açıkça hayal kınklığına uğradılar, benimsenen tekliflerin
de şunlan söylediler: "Kralın yoz çevresi kısa zamanda öyle karmakanşık bir
hale geldi ki, kral eğer tahta böyle gelecekse, halkı yok etme kapasitesine sahip
olur."25
Cromwell ve lreton, Ajitatörler'in ve onların Düzleyici destekçilerinin ge
nişletilmiş oy kullarıma hakkı taleplerine karşı çıkmaya sıkı biçimde devarn et
tiler. O ve diğer "Soylular'', Ajitatörler'in kendi alaylarına geri gönderilmesi ile
meşguldüler ve onlar gönderildikten sonra, oldukça muhafazakar bir subay

23 Agy, c.

ı, s. 320.
ı• Agy.
25 Agy, c. ı, s. 441.
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komitesi tarhşmalan sonlandırrnakta onlann yokluğunun avantajıru kullandı.
Bu hareket yalnızca Ajitatörler'in halk forumunu sona erdirmedi, aslında onla
n bir grup olarak küçük parçalara ayırdı.

Buluşma
Putney Müzakereleri başlamadan önce, Düzleyiciler'in Agreement'ı benimsene
rek ordunun güneydoğudaki bütün alaylannın genel bir buluşmasının gerçek
leştirmesi konusunda hemfikir olunmuştu, fakat "Soylu" komitesi bu genel
buluşmayı üç ayn toplanb halinde düzenleyerek orduyu böldü ve onun daha
militan olan alaylarıru izole etti. Tek bir buluşmada, birleşmiş ordu, Düzleyici
ler'in programıru pekala benimseyebilirdi ve gerçekte Ajitatörler, alınan kara
nn askerlerin genel bir toplanbsında geri çevrilebileceği umudu içerisindeydi.
"Soylulann" ordudaki otoritesi çok kısa sürede dramatik ve kesin bir teste
tabi tutuldu. Üç buluşmanın ilki sırasında, yaklaşık sekiz alay Ware yakının
daki Corkbush Field' da buluştu. Daha militan olan iki alay, Tümgeneral Tho
mas Hamson'ın süvarileri ve Albay Robert Lilburne'nün (Düzleyiciler'in ama
cına çok sempati duyan ve "ordunun en isyancı alayım" .26 kumanda eden John
Lilburne'nün kardeşi) piyadeleri müzakerelerin sonucuna çok öfkelendi. Bu iki
alay Ware buluşmasına kablmayı savunanlar arasında olmamalanna rağmen,
"İngiltere'nin Özgürlüğü ve Askerlerin Haklan" sloganı ile beraber göze batan
şekilde şapkalanna Agreement of the People'ın birer nüshasıru ve Düzleyici gru
bun rengi olan yeşil dallan takarak aniden ortaya çıkblar. Albay Rainborough
da, hapishaneden henüz çıkmış olan John Lilburne'nin yapbğı gibi, kendi alayı
yanında olmadan, beklenmedik şekilde çıkageldi. Cromwell, şimdi açıkça oto
ritesine karşı bir ayaklanmanın eşiğindeydi.
Fairfax'ın subaylan, Hamson'ın adamlarıru, şapkalanndaki Agreement'ı yır
tarak ve en militan askerlerden dokuzunu tutuklayarak ve onlardan üçünü
olay yerinde kurulan askeri mahkemeye çıkanp ölüm cezasına çarpbrarak yıl
dırmayı başardı. Ardından, bu üç adamdan yaşamlan için zar atmalan istendi.
Kaybeden Münzevi Richard Arnold, kendi alayının önünde vurularak öldü
rüldü -sonradan Düzleyici bir broşürün öfkeli ve ironik biçimde belirttiği gibi,
"Ordunun Gddi Girişimi ile ilgili olarak askerlerin çalışmalarıru desteklediği

26

H. N. Brailsford, The Levellers and the English Revolution, ed. Christopher Hill (Notthing

ham: Spokesman University Press, 1976),

s.

296.
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ve yardım ettiği için"P Düzleyiciler ve onlann destekçileri bu katliamı asla
unubnayacaklardı, çünkü Düzleyiciler ve "Soylular" arasında en sonunda kan
akmışb. Aslında, Düzleyici "Tilkileri Avlama" broşürünün iddia ettiği gibi,
ordunun sıradan askerlerinin Düzleyici politik amaçlan gerçekleştirmedeki en
son hatası bu "en kurnaz tilkilerin" işiydi.28
Bir ordu ayaklanmasını engelleyen şey, pekala, buluşmadan dört gün önce,
Charles'ın Hampton Mahkemesi'nden kaçtığı ve ikinci bir iç savaş ihtimalini
ortaya çıkarararak Wight Adası'na sığındığı yönünde Ware'e ulaşan haberler
olabilir. Putney Müzakereleri'nden önce Charles ile iyi görüşmeler yapmakta
olan Cromwell, kralın kafasına Düzleyiciler'in ona "suikast yapma" arayışında
olduklan fikrini sokmuş görünmektedir, bu durum pek sıkı korunmayan kralı
kaçmaya sevketmiş olabilir. Her halükarda, Cromwell Charles'ın İskoçlar ve
İngiltere'de İç Savaşı yeniden başiatacak kralalar ile görüşmeler yapbğını bili
yordu ve General, hizmetleri karşılığında bir lordluk kazanma umuduyla mo
narşiyi dahi yeniden kurmayı denemiş olabilir .Kra.Iın. er ya da geç, Hampton
Mahkemesi'nden kaçmayı deneyeceğinden habersiz olması, onu koruma al
bnda tutanın Cromwell'in kuzeni Robert Harnmond olması nedeniyle, pek
olası degildi.
"Kaçışın" zamanlaması -tam da "Soylulann" Düzleyiciler ile düello yapbğı
bir zamanda- General açısından daha iyi olamazdı: Orduyu krala ve destekçi
lerine karşı generallerle birleştirmeye hizmet etti ve herhangi bir ayaklanma
planını atik davranarak bozdu. Bu durum, bölünmüş bir ordunun krala bir
zafer anlamına geleceği konusunda "Soylulann" askerleri inandırmalan yo
lunda çaba harcamasına gerek bırakmadı. Yeni Model askerleri, güçlü askeri
disiplin duygulan nedeniyle kendilerinden daima gurur duymuşlardı. Olaylar
onlan şimdi militanlıklarını ve muzaffer orduya bağWıklarını Düzleyiciler'in
talepleri üstüne koymaya zorladı. İkinci İç Savaş, ordu içinde Putney Müzake
releri'nin açmış olduğu keskin politik bölünmeleri tamamen gölgeleyerek orta
lığı sardı.
.

27 "Hunting of the Foxes", Leveller Mıınifostoes, s. 363.

28 Agy, s. 359.
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KRALl N ÖLDÜ RO LM ESI VE YEN i LG i
Charles hala İngiltere Kilisesi'nin görünürde başı olsa da, İskoç desteği karşılı
ğında Presbiteryen inanoru oportünist bir tavırla kabul etti ve bir kez daha
Yeni Model Ordu'ya karşı savaşta askeri bir gücü yönetebildi. Püritenler tara
fından adiandınidığı gibi, bu "kan adanunın" süregiden ihaneti Yeni Model
Ordu'nun bütün sabrını tüketti -ve 1648 başlarında, İngiltere'de İkinci İç Savaş
patlak verdi.
İlkinin aksine bu savaş yalnızca birkaç ay sürdü. Kısalığına karşın, İkinci İç
Savaş genellikle daha çok askeri ustalık ve hatta ilkine göre Cromwell'in güçle
rinden daha büyük bir kararhlık gerektirdi. Yeni Model Ordu şimdi kendisin
den oldukça büyük bir işgalci İskoç ordusunu bozguna uğratmak zorunda
kalınışh. Aslında, İngiltere'nin büyük kısnu bu kez kral yanlılarının baskın ol
masını bekliyordu. Yine de, yaklaşık bir ay içinde, Yeni Model askerlerinin
gayretleri ve Cromwell ile kumandanlarının sıradışı yetenekleri, kralın yeni
lenmiş şiddetli saldınlan karşısında nihai zaferi getirdi. Cromwell, Preston'da,
Ağustos 1648'de, kendisinin iki kah büyüklüğündeki bir İskoç ve Cavalierler
gücünü kesin biçimde bozguna uğrath ve yazın geri kalarunda, krala direniş
çilere karşı yapılan temizlik operasyonlarından soma Yeni Model, en sonunda
monarşik amaan tazelenen umutlarını sona erdirdi.
Devrimci Ordu'nun kesin zaferi İngiliz halkının tam desteğine sahip değil
di; devrimin ilk yıllarında Avam Kamarası'nda bir araya gelen toprak sahibi
sınıfın ve tüccar sınıfının sempatisini de kazanamadı. 1648'e kadar, radikaller,
ülkeyi keskin biçimde kutuplaşhrarak çoğu varlıklı sınıfı ve onlara bağımlı
olanlan korkuttu. İngiliz halkı -soylular, üst sınıf (eşraf) ve plebler- bir bütün
halinde kralcılık karşıh değildi; sadece, özellikle Charles'ın fena davranışlan
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karşısında şoka uğranuşlardı. Fakat ordW1W1 radikalliği, ülkede büyük ve kü
çük ayncalıklı sınıflan tedirgin eden toplumsal istikrarsızlık korkusWlu ortaya
çıkardı. ordW1W1 Ajitatörler'i ve onlarla birlikte çalışan sivil Düzleyiciler, Agre

ement of the People'ı hazırladıklannda ve demokratik bir Ordu talep ettiklerin
de, orta sınıflar ve toprak sahibi üst sınıf, kiraolarını ve kendilerine bağımlı
olanlan da aynı çizgiye getirerek radikallere karşı muhalefette birleşti.
İngiltere'nin bazı bölgelerinde kırsal kirao nüfus, genellikle kendi toprak
sahipleri adına gerçekte devrimci RoWldhead'lere karşı silah kuşandı. Güney
Wales, Kent ve Essex kısmen, Cromwell'in askeri güçle basbrmak zofWlda
kaldığı geniş krala ayaklanma bölgeleri oldular. Bu hareketli bölgelerde, köylü
sınıfın çoğunluğu kralı destekleyen kendi yerel lordlarnun bağhlıklannı pasif
çe benimsedi.

Düzleyici ler ve i ki nci Iç Savaş
Düzleyiciler'in orduda karşılaşbklan sıkınblar -onlann Agreement'ının sonuç
suz kalması, Ware'daki cinayet ve İkinci İç Savaş'ta askerler ve onlann general
leri arasında krala karşı yeniden kurulan birlik- politik çabalarnun odağıru si
villere, özellikle Londra'ya, modem çağda demokratik olarak örgütlenen belki

ilk politik partinin olduğu yere kaydırdı.1 Değişik marıifesto ve dilekçelere im
za atan kişileri üye yaptılar ve üyelerin geliriyle doğrudan orantılı olan düzenli
ödemeler yoluyla kendi finans kaynaklannı oluşturdular. Bu fonlar broşürler
ve haber bültenleri çıkarmak için kullanıldı ve hatta belki de ülkenin değişik
bölgelerinde Düzleyiciler'in görüşlerini yayan ve başkenttekilerle bağlanblı
yeni gruplar oluşturan örgütçillere gönderildi. Böyle bir örgüt daha önce hiç
olmarnışb ve dönem göz önüne alındığında, yokluğWlda birçok farklı ve da
ğılmış yöne kolaylıkla sürüklenebilecek olan Devrim üzerinde önemli bir etki
ye sahip olmuştu.
Bizim hakkında en fazla bilgiye sahip olduğumuz Londra Düzleyici örgü

tü, Düzleyiciler'in davasına sempati duyan yerel hanlarda düzenli olarak top
lanan kentin değişik bölgelere dağılmış gruplan etrafındaki sivil temel üzerine
şeffafça kuruldu. Her semt grubu da, birçok semti kapsayan bir kilise bölgesi
kornitesine temsilciler gönderdi ve büyüdükçe Büyük Londra bölgesinin Y�
1 Düzleyici örgüt üzerine, bkz. A. L. Morton, ed., Freedom in Anns: A Selection of Leveller
Writing (New York: International Publishers, 1975; Londra: Lawrence & Wishart, 1975), 17.
Bölüm.
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netici Komitesi'ni oluşturan "kurul üyelerini" ve "ternsilcilerini" (bu sözcüğü
Yeni Model Ordu'da radikallerin kullandığı bir isimden almışlardı) seçti. Bu
kent yönetimi bir bütün olarak başkent hakkında taktik nitelikli kararlar alı
yordu. Her hafta en az üç İcra Komitesi toplanbsı, bir handan ve semtten diğe
rine, dönüşümlü olarak toplandı. Eldeki topluluğun boyutuna bağlı olarak,
benzer bir örgüt biçimi Londra dışında ve banliyölerinde vardı. Bir yerden di
ğerine kuşkusuz değişmekte olan bu yapı, Düzleyiciler'in Londra dışındaki
hareket için gevşekçe ileri sürdükleri rakam olan "binlercesini" kapsıyordu.
Aslında, parlamenter askerler nereye yerleştirilmişler ise orada Düzleyici bir
örgüt türünü yaratmaya yardıma olmuş görünüyorlardı, bu bizim daha son
raki devrimierin bazılarında karşılaşacağımız türden bir olgudur.
Düzleyici örgüt biçimleri, hareket içindeki demokrasiyi engellemek bir ya
na, kısmen büro ve toplanb yerlerinin dönüşümlü olması nedeniyle, ona as
lında oldukça özgürlükçü bir biçim verdi. Düzteyid hareketin kendi yerel me

kanı olan hanlarda, politik yaşam, daha çok kişisel arkadaşlıklar ve yerel aji
tasyonla birbirine bağlı olan bir grubun içine yerleştiği komşuluğun bir parça
sıydı. Düzleyici haftalık dergi, The Monitor, Londra'da hem siviller hem de as
kerler tarafından yaygın olarak okunuyordu; Düzleyiciler genellikle dillerini
çözmeye yardıma olan ve canlı argümanlar sağlayan "bir maşrapa bira veya
bir kadeh beyaz şarap içerek sıkınblarını tarbşblar ve üçünü de sevdiler'', di
yor Brailsford. Aslında, Yeni Model Ordu'yu sınırlamak biryana, Düzleyiciler
her anlamda sıradan insanlar arasında derinlerde yatan, yerel kökleri olan bir
topluluk hareketiydi.
Düzleyiciler'in ordudaki faaliyetleri Ware'dan sonra sona ermedi. İkinci İç
Savaş hala devam ederken, Düzleyiciler, "Soylulann" dahi boyun eğmek zo
runda kaldıklan ordudaki radikal duygulan derinden beslerneye girişmişlerdi.
Kesin sonuçlar doğuran Preston Savaşı'nın ilk gününde (17 Ağustos 1648), en
radikal Düzleyiciler'den biri olan Henry Marten tarafından yazılan bir broşür
"İngiltere'nin düz insanlan" adına, "zengin ve kudretli" olanlara öfkeyle saldı
nyordu. Ülkeye musallat olan tüm belalar, "ülkenin tümü üzerindeki sade ve
sıradan bütün halkı fakirleştirmek ve iyice köleleştirmek için zengin ve kudret
li olanlar arasındaki bir ittifaktan" kaynaklanıyordu. Toplumun bu ayncalıklı
ve zengin tabakasına işaret eden broşür şu suçlamalarda bulunuyordu:
yönetimdeki yolsuzluklar, adil ve eşit olmayan yasalar, sahtecilik, dolandıncılık,
despotluk ve baskı sonucu bu mutsuz ve köleleştirilmiş ülkenin büyük bölümü
o yırtıa pençeleriniz altında kıvranıyor. Sizler tekellere, tefedlere ve çetelere sa-
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hip olarak bütün zenginliği, paralan ve evleri kendi mülkiyetinize soktunuz; bir
çok bölgede ortak arazilerimizi çitle çevirdiniz.2

Servet sahipleri -ve aynı şekilde servet- üzerine bu türden sald.ınlar, hala bu
gibi talepleri destekleyecek güce sahip olan ordunun derinliklerine işleyerek,
bütün İkinci İç Savaş boyunca ortaya çıktı.
1648 yazı ve sonbaharmda Düzleyici etki en yüksek noktasına ulaştı -ordu
içinde, Londra'daki alt sınıflar arasında ve kırsal bölgelerin uzak yerlerinde.
ironik biçimde, Bağımsız hareketin daha varlıklı ve daha muhafazakar unsur
lan olarak bilinen Presbiteryen Karnaralar ve "ipekli Bağımsızlar" dahi,
Cromwell'e karşı kullanma umuduyla Düzleyiciler'e kur yapmayı denediler.
1648 Ağustos sonlarında, Karnaralar "Dürüst John" Lilburne'ü Kule'deki bir
diğer hapisliğinden kurtaracak kadar ileri gittiler ve hatta ona 1630'larda Star
Chamber'ın elinden çektilderine karşılık olarak 3000 pound para tahsis edil
mesini kabul ettiler.
Fakat Cromwell'e karşı bir hizip oluşturmak bir yana, Lilbume, salıverilin
ce, krala ve kraliyet yönetiminin yeniden kurulması tehlikesine karşı ortak bir
cephe oluşturmak için General ile acil bir buluşma gerçekleştirdi. Düzleyici li
der, parlamenter Bağımsızlar'ın, ordunun ve Düzleyicilerin hepsinin Agree
ment of the Peaple'a son halini verecek bir toplantıya tE;!msilciler göndermesini
önerdi. Cromwell' e kişisel sadakati safça, hatta takıntılı seviyelere ulaşan Lil
bume, mesajını ant içerek naifçe bitirdi: "karumın son damlasına kadar sizi
rıim" Ve gerçekte bu ant Düzleyiciler ve Cromwell'ci Bağımsızlar arasında,
aralarındaki temel uzlaşmazlıklar hala devam etmesine karşın, her iki tarafın
da o dönemde ihtiyao olan bir birliğin kuruluşunu gerçekleştirdi. Presbiteryen
Parlamento bir kez daha kışkırtıc biçimde orduyu dağıtma, en azından kornu
tarımı düşürme hareketine başlarken, diğer tarafta, çoğunluğu Düzleyiciler'in
etkisi altında olan Cromwell'in askerleri onu Presbiteryenler'e ve özellikle kra
la karşı kararlı bir şekilde hareket etmeye zorluyordu.
Cromwell, Düzleyiciler'i hor görmekte istikrarlı olmasına rağmen, onlarla
geçici bir uzlaşma yapmak zorunda kaldı. "Soyluların" ve Düzleyiciler'in tem
silcileri bir dizi konferansta bir araya gelip İngiltere'nin gelece� tartıştılar ve
2 H. N. Brailsford, The LLvelkrs and the English Revolution, ed. Ouistopher Hill (Notthing
Spokesman University Press, 1976), s. 340 içinde. Marten, kayda değerdir ki, broşürde
saldırmış olduğu suufa aitti. Babası büyük bir arazi sahibi olan zengin bir avukattı_ oğlu gibi,
Avam I<amarası'nda görev aldı.
ham:
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çoğu kez de herhangi bir uzlaşmarun iınkansız olduğu anlaşılıncaya dek bir
birlerine sözlü sataşmalarda bulundular. Kasım'da Fairfax, Ordu Genel Kon
seyi'ni aslında yalnızca subaylardan oluşan bir toplanbya çağırdı; Ajitatörler
ve Temsilciler çağrılmadı. lreton tarafından çerçevesi çizilen, Düzleyiciler'e
dinsel tolerans ve kralın geleceği hakkında yabşbna görüşler önermeye çalı
şan bir Remonstrance taslağı yayınladı. Fakat Düzleyiciler, (Ajitatörler veya
Temsilciler) ve sıradan askerler kandınlamadı. "Kan adamının" (Charles) ada
lete teslim edilmesini ve soylular sınıfının tamamen ortadan kaldırılmasını
açıkça savunan daha sert bir Remonstrance yayınlamasını tavizsizce talep etti
ler. Cromwell'in bu aşamada, ister sevsin ister sevmesi.n, Düzleyiciler'e çok ih
tiyac vardı ve Ireton, kral hakkındaki ılımlı sabrlan, onun açıkça öldürülmesi
çağnsında bulunacak şekilde yeniden yazdı. Dahası, bu belgeye gelecekteki
herhangi bir kralın seçimle gelme ve buna uygun olarak seçilmiş bir parlamen
tonun halkın istekleri adına yetki kullanacağı bir Agreement of the People'ı -artık
anayasa veya temel hukukla eşanlamlı olan bir terimdi bu- kabul etmek zo
runda olacağı konusunda uyanda bulunuyordu.
Düzleyiciler, gerçekte daha fazlasını talep ettiler. Ireton'ın Renwnstrance'ının
aksine, bu temel kanunu ne oligarşik parlamenterlerin ne de ordu subaylarının
yazmasını istediler. Daha ziyade, İngiliz halkının büyük çoğunluğunun bir Ag
reement oluşturmak için bugün anayasal bir kongre olarak adlandırabileceği
miz şeyi seçmesini talep ettiler -bu halkın vekilierinin gücünü açıkça ortaya
koymak, bir anayasa taslağı hazırlamak ve onaylamak demekti.

Eksik Parlamento
Her zaman olduğu gibi, Presbiteryen Parlamento kral konusunda ikircikli kal
dı. Presbiteryenliğin İngiltere'nin devlet dini olmasını garanti albna almak için
kralın tekrar iktidara geçmesini istedi ve monarşiyi cumhuriyet -veya muhte
melen onun korkutucu özelliği, demokrasi- karşısındaki tek koruyucu olarak
gördü. Krala karşı yapılan ikinci savaşa sadakati, ilk çabşma sırasındaki dav
ranışı gibi, şüpheliydi. Arada bir fark varsa eğer, o da Presbiteryen Parlamen
to'nun Yeni Model Ordu'ya karşı genellikle açık olan düşmanlığı idi. "Avam
Kamarası'nda çoğunluğa sahip olan Presbiteryenler her iki tarafın çok kesin
bir zafer kazanmasını asla istememişti", diyor Christopher Hill, Cromwell bi
yografisinde.
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Hala kralın onlan ordunun savunduğu "sapkınca demokrasiden" -alt sınıt1ann
tarhşma ve örgütlenme özgürlüğünden- koruyacağıru ümit ediyorlardı. Mayıs
1648'de sapkınlık ve saygısızlığa karşı aamasız bir kanun geçirmişlerdi.
Cromwell, Kasım ayının başında bozguna uğramış kralalan İskoçya'ya kovalar
ken, onlar Kral ile yıpraba müzakerelere yeniden başladılar.3
Aslında, orta sınıf ve liberal politik merkezin bu türden davranışlan, görece
ğimiz üzere,

İngiliz

Devrimi'ne özgü olmayacakb; sonraki yüzyıllarda da her

büyük devtirnde ortaya çıkacakb.
Ordu, kendisi adına, Presbiteryen Parlamento ve krallık ile anlaşma yapabi
leceği her olasılığı sonuna kadar tüketmişti; Charles' ın güçlerine karşı zaferin
den sonra, "Ordu, yenilgiye uğramış çoğunluk üzerinde onun isteğini
Tanrı'nın isteğini- kabul ettirme hakkına sahip olduğunu hissetti"4, diye göz
lemliyor Brailsford. Devrim kendi gelişiminin tamamen yeni ve daha radikal
bir safhasına girmiş görünüyordu.

6 Aralık 1648'de, kuzeydeki zaferinden son

ra Londra'ya yorgun argın dönen Yeni Model Ordu başkenti tekrar işgal etti
ve askerler tarafından desteklenen ve Cromwell' den başlayıp radikallere kadar
uzanan geniş bir yelpazeye göre hareket eden Albay Thomas Pride, Karna
ra'nın etrafını kuşatlı ve onu ele geçirdi. Fakat Pride bir "Soylu" idi. Varolan
Parlamento'yu dağıtınadı ve yerine, Düzleyiciler'in talep ettikleri gibi, yeni bir
Kamara seçecek olan bir halk kongresi koymadı; bunlın yerine, Uzun Parla
mento'nun geriye kalan 250 üyesinden krala ve Presbiteryen üyeleri çıkararak
tek bir parlamento yaratb. Hala koltuklannı koruyan az sayıda kişi -yalnızca
altmış sekizi, özellikle Pride'nin "güvenilir" ve tannsal üyeler olarak düşün
düğü Bağımsızlar- ordu subaylarının taleplerine körü körüne itaat edecek olan
kısa ömürlü Eksik Parlamento'yu oluşturdu. Pride'ın Temizliği diye adiandın
lan bu girişimden bir gün sonra, Cromwell Londra'ya girdi, darbe hakkında
önceden bir bilgiye sahip olmadığını (buna inanmak güçtü) iddia ,etti fakat g�
rev duygusuyla darbeye destek verdiğini duyurdu.
Cromwell' ci Bağımsızlar tarafından yönlendirilen Eksik Parlamento, cum
huriyetçi bir devlet, "Commonwealth", kurmaya girişti ve Düzleyiciler tara
fından uzun süreden beri ortaya alılan taleplerin çoğunu yan gönüllüce be

nimsedi. Ocak 1649'a kadar, Kamara, özellikle kendi temsilcisi olarak yalnızca

3 Christopher Hill, God's Englishman: Oliver Cromwell and the English Revolution (New York:
Harper & Row, 1972), s. 100.
4 Brailsford, Levellers, s. 337.
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Avam Kamarası'ru atamakla, tüm devlet gücünün görünürde halktan kaynak
landığı anlamına gelen üç temel karan kabul etti. Avam Kamarası' dan geçen
kanunlar hemen yürürlüğe giriyordu, bunların kraldan ve Lordlar Kamara
sı'ndan onay alması gerekmiyordu. İngiltere şimdi, en azından teorik olarak,
bir cumhuriyetti ve monarşi 30 Ocak'ta ve Lordlar Karnarası 7 Şubat'ta resmi
olarak ortadan kaldınldıktan sonra, gerçekten de cumhuriyet haline gelmiş gö
ründü.
Fakat gerçekte yeni seçimler yapılmadı. Eksik Parlamento, kendi almış ol
duğu kararlar uyannca, daha fazla temsiliyete dayanan kanun koyucu bir or
gan yerine, ulusun tek kanun koyucu orgaru oldu. Oy verme hakkı yalnızca
sınırlı sayıda oy verme hakkına sahip olanlara dayandı ve devlet erki, Eksik
Parlamento ve üyeleri General ve Adalet Üst Mahkemesi veya Devrim Mah
kemesi olan çok güçlü bir Devlet Konseyi tarafından paylaşıldı. Dahası, Eksik
Parlamento'nun gücünün kaynağı halk değil, ordu, daha doğrusu onun gene
ralleriydi. Bu Parlamento her ne kadar beş yıl süresince ülkenin en üst kanun
koyucu organını oluştursa da, devlet erkinin fiili kurumsal temelini "Soylular"
oluşturdu. Aslında, Eksik Parlamento, keyfi bildirileriyle, gizli bir krala sem
patizam olan, "onun içine monarşik güçlerin bir şekilde" yerleşmesi fikrinden
asla tamamen vazgeçmeyen Cromwell'i bile ürküten kolektif bir tiranlığa yak
laşrnışb. Zamarun göstereceği gibi, bu statüye pekala kendisi talip olmuş olabi
lirdi.5
Lilbume'a süren inançlan nedeniyle, Düzleyiciler, Pride'ın Temizliği'ni,
fazla düşünülmeden tasdik edilen, tek partinin ülkeye keyfi biçimde zorla ka
bul ettirilmesi olarak gördüler; aslında, Eksik Parlamento, Düzleyicilerin bir
halk kongresi vizyonunu gerçekte sulandırdı ve etkisizleştirdi. Eksik Parla
mento, Düzleyicilerin talep ettiği gibi bir Agreement of the People oluşturmak
amaayla bir anayasa konvansiyonu çağırmak yerine, bir Agreement ("Soylu
lar" bu terimi seçmiş ve onun anlamını ucuzlabnışlardı) hazırlamak üzere on
alb kişilik bir komite meydana getirdi. Komite üyelerinin -hem lreton gibi
"Soylular'' hem de Lilbume gibi Düzleyiciler bu komitenin içindeydi- kendi
politik uzlaşma alanlan ile ilgili bazı genel şeyleri görüşüp karara bağlamasın
dan sonra, komite dini hoşgörü konusunda aynşh: Düzleyiciler, Katoliklerin,
Yahudilerin ve ateistlerin içinde olduğu tam bir dinsel özgürlükte ısrar eder
ken, subaylar yalnızca seçilmiş "azizlerin" yönetmesi gerektiği ve bu nedenle
5 Hill, God's Englishman, s.l07-108.
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Anglikan Kilisesi'nden aynianlara hoşgörülü olunmaması gerektiği konusun
da ayak direyerek, buna ısrarla karşı çıkblar.
Bu tarhşmanın Düzleyiciler'i komiteden çıkarmak amacıyla sahnelenmesi
bütünüyle mümkündü. Her halükarda, şiddetli bir tarhşmadan sonra, komite
subaylarına kızan Lilbume çekildi ve sahip olduğu tüm retorik güçlerle, mut
lak askeri yönetimin tehlikeleri hakkında uyanda bulundu. 20 Ocak'ta, geriye
kalan komite üyeleri, taslağı büyük ölçüde "Soylular'' tarafından hazırlanan
kendi Agreement versiyonlanru Eksik Parlamento'ya sundular -komite subay
larnun itiraz edilebilir en küçük bir nokta bulmadıklan anayasal bir denge du
rumu üreterek onu basitçe unutuluşa terk ettiler. Düzleyiciler'in temel bir ka
nuna yönelik herhangi bir ajitasyonu bu nedenle Eksik Parlamento'nun ve
"Soylular''ın mutlak ataleti ile yok edildi; bir yüzyıldan fazla bir süre boyunca
da, özellikle İngiltere'nin Kuzey Amerika kolonilerinde gerçekleşene dek, ye
niden başlatılmadı. En sonunda, 27 Ocak'ta, Eksik Parlamento, Düzleyiciler'in
uzun süreden beri baskı yaptıklan başka bir amacı gerçekleştirerek, kralı ölüm
cezasına çarptırdı. Fakat Düzleyiciler, yine kendi prensiplerine göre doğru
olan biçimde, bu görevin meşru olmayan Eksik Parlamento tarafından değil,
gerçek bir temsilci olan Avam Karnarası tarafından üstlenilmesi gerektiğini da
ima savunmuşlardı ve Lilbume, Charles'ın �ndan en radikal Bağımsızın
duyduğundan daha az tiksinti duymuyordu- yargılanmasının meşru olmayan
ve keyfi bir eylem olduğunu ilan etti.
Yargılandıktan üç gün sonra Charles'ın idam edilmesi modem çağda-belki
de herhangi bir dönemde- bir ilki gösteriyordu, bir halk hareketinin, daha önce
yalnızca üst sınıf üyelerin hakkı olan kralı öldürmeyi üstlenmesi. Bu davranı
şıyla, İngiliz Devrimi, geçmişteki devrimci hareketlerde tahmin edilemeyen bir
radikallik derecesine ulaşmıştı. On dördüncü yüzyıl sonlarındaki İngiliz Köylü
Ayaklanması dahi kralın yaşamına yönelik bir tehdit oluşturmamış ve onun
egemenliğine meydan okumamıştı. Gerçekte, İngiliz Devrimi, kralın öldürül
mesinden kısa süre sonra, kısmen artan bir eleştirel Düzleyici desteğine, fakat
her şeyden çok Yeni Model'in artan radikalliğine dayanarak, keskin şekilde so
la dümen kırdı.
Yine de, söylemesi bile fazla, gittikçe güvensizleşen radikaller için işler y�
lunda gitmiyordu. "Soyluların" yönetimine karşı Ordu'nun bazı destek kuv
vetlerinde patlak veren tek tük ayaklanmalar, hatta gerçek isyanlar radikal re
jim tarafından hızla bastınldı. "Soylulann" otoritesine açıkça meydan okuyan
askerler ve subaylar tutuklandı ve Eksik Parlamento ülke genelinde aykın dü-

Kralın Otdürülmesi ve Yenilgi 1 173

şünceleri basbrmaya çalışh. Fakat aynşma her yerde idi. Nisan 1649'a kadar,
Düzleyiciler'in, özellikle John Lilburne'in The Second Part of England's New Cha
ins Discovered'ında yeni rejime ve özellikle Cromwell'e sert saldınlan, Düzteyi
ci liderin Ordu Genel Konseyi'nin Ajitatörleri içerecek şekilde yeniden oluştu
rulması ve yeni Parlamento'nun Düzleyici Agreement of the People temeli üze
rinde seçilmesi çağnsında bulunduğu yazılı metinlerde ortaya çıkh. Richard
Overton'un zehir zemberek Hunting of the Foxes'ı ordunun Düzleyici temele
sahip bir anayasal yapıyı empoze edememesinin (bunu kolaylıkla yapabileceği
halde) sorumlusu olarak subaylan, onların engelleyici, fırsatçı ve ikiyüzlü tu
turnlarını görüyordu.6
Yeni rejim bu broşürleri artık aynlıkçı değil doğrudan isyana teşvik edici
görüyordu ve önde gelen dört Düzleyici -Lilbume, Walwyn, Overton ve
Thomas Prince- devlete ihanet suçlamasıyla derhal tutuklandılar ve Kule'ye
hapsedildiler. Lilbume, mahkemeye çıkmak için beklerken, Cromwel'in kon
sey başkanına, kapalı kapılar ardında şu sözleri söylediğini işitti:
Bu adamlarla başa çıkmanın tek yolu onlan paramparça etmektir, aksi takdirde
onlar sizi paramparça eder, ülkede akıblan kanın ve boşalblan hazinenin tüm
suçunu sizin omuzlanmza yükler, yıllardır binbir zahmetle gerçekleştirdiğiniz
bütün işleri engelleyip boşa çıkanrlar.7

Düzleyicilerin serbest bırakılması için binlerce Londra'lı onlann yargılan
makta olduklan mahkeme önünde gösteri yaph, Albay Rainborough'un tabu
tunun ardından yürüyen Düzleyiciler'in, üzerinden yalnızca bir yıldan biraz
fazla bir zaman geçmiş devasa sokak gösterilerinde olanın aynısıydı bu. Bu kit
le eylemlerinden gözü korkan "Soyluların", sonunda "Dürüst John"u ve diğer
Düzleyiciler'i suçsuz bulmaktan başka çareleri yoktu, fakat başkentte ve diğer
yerlerde durum her zamanki gibi nazikti.

Düzleyici lerin Yenilgisi
Charles'ın idamı İrlanda ve İskoçyanın kimi bölgelerindeki kral yanlılarını,
mütevvefa kralın oğlunu (onun adı da Charles'h) tahta geçirme yönünde ha6 The Hunting of the Foxes", 1 Mart 1649, Don M. Wolfe, Leveller Mıınifestoes of the Puritan
Revolution (ilk basım 1944; New York, Humanities, 1967) içinde.
7 "Lilbume before the Council of State, Nisan 1649", 17ıt Good Old Cause: Documents of the
English Revolution of 1640-1660: lts Causes, Course and Consequences, ed. Christopher Hill ve
Edmund Deli, 2. Basım (New York: Augustus M. Kelley, 1969), s. 403.
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rekete geçirdi; genç Charles, tuhaf bir biçimde hem Katolik İrlanda'da hem
Prebisteryen İskoçya'da, Anglikan ve Püriten İngiltere'ye karşı (İngiltere'de
kral yanlılarının tümüne neredeyse boyun eğdirilmişti) kendi krala ordusunu
toplamak durumunda kaldı. Bu ayaklanmanın basbnlması sırasında Com
monwealth, radikal asker alaylan arasından bazılannı İrlanda'ya göndermekle
onlardan kurtulma olanağı elde etti, böylece iç politika üzerinde olası etkilerini

azaith -Ordudaki sıradan askerlerin sadece huzursuzluğunu arbrmaya yara
yan açık bir manevraydı bu.
Mayıs 1649'da, bu huzursuzluk en sonunda bir karar alma noktasına geldi.
Salisbury'de İrlanda'ya gönderilme planı yapılmış olan Albay Seroop'un süva
ri alayı, görünüşte ödenmeyen borçlan tarhşmak üzere yeni bir Ordu Konseyi
çağnsında bulundu. Gerçekte, konsey kendi onaylan olmadan İrlanda'ya gön
derilmekte olan alaylarm direnişini koordine etmek için toplandı. Ware'de
karşı karşıya gelmeye yol açan krizin aynısı şimdi yeniden sahnedeydi, bu kez
muhtemelen daha büyük bir başanyla. On iki günlük bir süreçte, Seroop'un
alayı ve diğer beş kızgın alay kendi temsilcileri olarak Ajitatörleri seçti ve aynı
anda, Oxfordshire'daki askerler ve sivil Düzleyiciler kendi oluşumlannı des
teklemek için toplandı. Dağılmış olan bu muhalifler tamamen kendi başianna
hareket etmiş olsalardı, hiçbiri Cromwell'in ve "Soylulann" otoritesine ciddi
bir tehdit ortaya koyamayacakb. Fakat değişik isyana alaylar kendi yerlerin
den çıkıp tek bir askeri güç oluşturacak biçimde birlikte toplanabilselerdi, re
jimin onlan büyük bir devrimci meydan okuma olarak görmesi için her türlü
nedeni olurdu. Ve bu tam da Düzleyiciler'in kafalanndaki plandı. 14 Mayıs
akşanu, büyük ölçüde Düzleyiciler'in etkisi albnda olan yaklaşık on iki süvari
bölüğü Oxford yakınlarındaki Surford kasabasında ülkenin diğer bölgelerin
den gelerek onlara katılacak olan sempatizan güçleri beklemek üzere toplandı.
Fakat onlar zamanında gelmediler. Düzleyiciler'in askeri hareketinden haber
dar edilen Cromwell, yaklaşık kırk mil uzaklıktaki Surford askeri kampına
doğru öfkeyle at sürerek gece yansı oraya ulaşb ve isyanalar tam bir sürprizle
karşılaştılar. Cromwell, parçalı bir nitelik sergileyen ayaklanmayı neredeyse
kansız bir zafer kazanarak kolayca ezdi. Ayaklanmada oynadıklan roller ne
deniyle üç kişi vurulsa da, geriye kalanlar ya Ordu'dan atıldılar ya da affedil
diler.
Askerlerin Burford'daki yenilgisi, gelecek yıllarda ayaklanmalara kablsalar
veya yanda kalanlan yeniden başlatsalar da, aslında, radikallerin Devrim'deki
etkisinin sonuna işaret ediyordu. Düzleyiciler tarafından Eylül 1649'da yayın-
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lanan bir başka manifestoda, Brailsford'Wl "bütün sözler arasında en pervasız
ve en devrimci saydığı" The Remonstrance ofMany Thousands of the Free People of
England'da, şu öfkeli haykınş yer alıyordu:
"şimdi Westminster'de oturmakta olan bütün zorbalara ve gaspçılara" savaş ilan
ettiler. Bu bildirge "yükümüz arhk taşınamaz hale geldi" diyordu, "öyle ki, ha
yatta kalmak için doğanın bize verdiği imkanlan kullanmak zorunda kalıyoruz."
Bildirge bu gaspçılann bütün edimlerine ve emirlerine itaat etmeme, özellikle de
her türlü vergiyi (toprak vergisi dahil) ödemeyi reddetmeye çağınyor.

Bu manifesto açıkça, Ware, Surford veya başka bir yerde vurulan Düzleyici
ler'in öcünü almakla; askerlerin borç senetlerini tahvil etmekle; Parlamento
Üyeleri'nin devrimin sonucu olarak elde ettikleri zenginliğe ve arazilere el
koymakla; 1648 tarihli Agreement of People'ı yürürlüğe koymakla; ve en çarpıa
olarak da, "her sıradan özgür insanın" geçim araçlanru garanti altına almakla
tehdit ediyordu. Bu son garanti İngiltere'nin bütün varlıklı sınıfıanna karşı
açık bir tehditti. "Tüm bu amaçlara ulaşmak için" diye sona eriyordu manifes
to, "kılıçlarımızı çektik ve daha önceden belirtilen şeyleri elde edene kadar on
lan tekrar kınına koymamaya karar verdik, tüm dürüst ve iyiliksever insanla
rın yardımı ve desteğinden şüphemiz olmadan".8 Bu meydan okuyucu mani
festoyu yaklaşık 100.000 kişi imzaladı, bu daha önceki Düzleyici bildirileri im
zalayanların neredeyse on kabydı ve zaten huzursuz olan varlıklı sınıflan pa
niğe sürükledi. Fakat kılıçlar çekilmedi. "Soylular'', Düzleyiciler'in en çok gü
vendikleri alaylan tamamen temizlerken diğer bölükler tamamen bitkin düştü
ve moralleri büyük ölçüde bozuldu. Pek çok sivilin de büyük bir saygı duydu
ğu bir orduya karşı savaşacak ne gücü, ne de silahı vardı.
BWldan sonra, Düzleyici hareket bölündü veya Cromwell'e karşı genellikle
aanacak komploların peşine düştü. Toplumsal bir boşluk yaratan Surford ye
nilgisini, radikalleri umutsuzluk içinde bırakan yenilgiler takip etti . Düzleyici
bireylerin her biri ayn ve sürpriz biçimde çelişik amaçların peşinden gittiler.
Eski bir asker olan Sexby, ona ve yönetimine komplolar düzenleyen kralcılara
katılacak kadar Cromwell'den nefret etmeye başladı. "Soylular'' tarafından
ordudan ablmayan birçok Düzleyici subay, profesyonel askerler olarak rütbe
lerinde yükselirken, diğerleri emekli olup özel yaşamlanna çekildiler. Lilburne
gibi çok azı Quaker oldu, şiddete başvurmamayı ilke olarak benimsediler. Wa"The Remonstrance of Many Thousands of the Free People of England", Brailsford, Le
vellers, s. 573-574.
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re ve Burford' ta başanya çok yaklaşnuş görünen üçüncü devrim İngiltere'de
kendi trajik sonuna vardı. Ülkenin içine girdiği yeni tarihsel seyir ortak arazile
rin daha çok çevrilınesini, köylünün mülksüzleşmesini ve hatta yeoman sınıfı
nın topraklanndan olmasını ve sonuç olarak endüstriyel kapitalizmin yükseli
şini destekledi.

8.

BÖLÜM

BI NYI LCI M EZH EPLER VE CROMWELL'Ci
YÖ N ETi M LER
Düzleyidler'in kaybolan etkisi ve yenilgisi İngiliz Devrimi'ni tamamen sona
erdirmedi -fakat parodi ile aa olaylann, saçmalık ile trajedinin birbirine kanş
hğı bir döneme yol açb. "Soylular" iktidara tamamen yerleşince, bir buçuk
yüzyıl sonraki Jakobenler'e çok benzer biçimde, kendilerini politik bir çıkmaz
içerisinde buldular. Parlamenter güçlerin uzun süredir peşinde olduklan bir
çok hedefe ulaşılmışh: kral idam edilmişti ve monarşi ile Lordlar Karnarası ar
bk yoktu. Bu amaçlan gerçekleştirilmiş ve bir Commonwealth yaratmış ama
daha radikal hedeflere erişme konusunda isteksiz olan "Soylular'', arbk top
lumsal olarak daha ilerici olamadılar. Savaşmak için yeni sebeplerin ve gerçek
leştirmek için yeni ideallerin yokluğunda, Püfiteneiliğin devrimci ateşini sü
rüklemiş ve ona toplumsal bir motivasyon sağlamış olan doğruluk duygusu
hızla kayboldu ve iktidar konumlanna iyice yerleşen subaylar, kendi kişisel çı
kartan dışında başka amaçlan olmaksızın, makamlarını ellerinde tutar görün
düler. Bu tinsel boşluğu kapatmak için "Soylular" içlerine döndüler, mistisiz
me yöneldiler. Aslında, Pride'ın Temizliği'nin arifesinde, Düzleyiciler'in gide
rek sekiller olmaya başladığı bir dönemde bile, Cromwell'in yardımalan, Da
niel'in kitabında kehanette bulunulan "Yeni Kudüs"ün, "Beşinci Monarşi"nin
ve İsa'nın geri gelip kurduğu egemenliğin değişik imgelerini zihinlerinde can
landırmaya başlarnışb.
Gerçekte mistisizm, 1640'lann başından itibaren İngiliz radikal çevrelerinin
bir özelliği olmuştu. Bağımsızlar'a kanşan ve genellikle onların otorite karşıh
yapılannın oldukça ötesine geçerek yolunu kaybeden geniş bir binyıla dev
rimciler kümesi, Devrim sırasında bazı durumlarda, doğrudan ateist olmasa
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da açıkça panteist olan aynlıkçılan oluşturdular. Büyük ölçüde vahşi bataklık
alanlarda veya Kuzey ve Bab'mn "karanlık köşelerinde" kök salan bu mezhep
ler, Özgür Ruh Kardeşliği gibi Ortaçağ mezheplerinin mistik anarşizmini yine
ler görünmekteydi. Bugün onlar adına konuşan sofu Brahman rahiplerinin
zorlukla tanıyabileceği Quakerler, dünya üzerindeki bir cennetin çok yakında
olduğuna inanan ve kırlarda başıboş dolaşarak iyi haberler yayan Familistlerı
gibi devrimci Anabaptistler'e kanşmışb. 1640'da, "muhteşem bir değişim ve
entelektüel heyecan dönemi vardı" tespitinde bulunuyor Christopher Hill, İn
giliz Devrimi üzerine radikal, belki de en özgürlükçü olan kitabında; aslında,
bir süre için öyle görünüyordu ki,
Gerrard Winstarıley'in [Kazıcılar'ın lideri] söylediği gibi, "eski dünya ateşteki
parşömen gibi yok oluyordu". Gerçekten, her şey mümkün görünüyordu; yalnız
eski hiyerarşik toplumun değerleri değil, aynca yeni değerler, Protestan ahlakı
nın kendisi de sorgularuyordu. Oliver Cromwell'in Naiplik Dönemi boyunca
yalnızca kaderndi olarak yeniden kurulan kontrol, üst sınıflann, ardından
1660'da Kral ve piskoposlann yönetiminin restorasyonuna yol açtı.2

Buna rağmen, bu hareketlerin -eğer gerçekten böyle adlandırılabilirse- ço

ğu fark edilmeden devam ettiler veya ülkenin yalnızca en uzak köşelerinde et
kili oldular.

Beşinci Monarşinin Adamlan
Bu mezheplerin belki en göze çarpanı, İsa'run İkinci Gelişi'ni ve dünya malla
nrun komünistvan bir dağıbıruru her an bekleyerek yaşayan, çok ateşli bir bin
yıla mezhep olan Beşinci Monarşinin Adamlan idi. İsimleri Daruel'in kitabın
da tasavvur edilen Beşinci Monarşi'den alınmışb, burada "krallık ve egemen
lik ve bütün cennetin yönetimi albndaki krallığın ihtişamı en Yüksek derece
deki Azizler krallığına verilecekti"(vii: 27). Beşinci Monarşinin Adamlan tara1 Familistler: Hollanda kökenli dini mezhep "Family of Love" üyeleri, on albna yüzyılda
yaşamış Hollandalı tüccar Hendrik Niclaes'ın takipçileri. Hangi ulustan veya dinden olursa
olsun doğruluk severleri büyük bir banş cemiyetine, "Family of Love"a kablmaya çağırdı,
İsa'nın bedeninde birleşme arayışı üzerindeki bütün kavgalan sona erdirdi (ç.n.)
2 Christopher Hill, The World Turned Upside Dawn: Radical Ideas during the English Revolu
tion (New York: Viking Press, 1972), s. 12. Dini tarikatçılar, anarşist mistikler ve komünist
panteistler İngiliz Devrimi'nin bu anlabmına çeşni katblar, fakat kaydedilmelidir ki, The
World Turned Upside Down özgürlükçü hareketlerin ve fikirterin Amerika ve Bab Avrupa'da
çok itibar gördüğü bir zamanda yazılmışbr.
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fından geliştirilen dinsel düzene göre, "azizler", gerçekte, krallarm daha önce
den üstlendikleri ilahi sorumluluğu yüktenecekler ve günahtan ve arzudan
azade bir dünyada mutluluk içinde yaşayacaklardı.
Hareketin gücü, beşeri işlere mucizevi bir müdahaleyi dört gözle bekleme
sinden çok, dinsel reform taleplerinden ve yoksullara yönelik o yalın insancıl
lığından kaynaklanıyor, bu da hareketin fikirlerini farklı toplumsal sınıflardan
pek çok insanın gözünde kabul edilebilir kılıyordu. Aslında, İsa'nın gelişi ile
başlatılacak bir Beşinci Monarşi'ye olan inanç, tüm değerli belirtileri ile, mülki
yete zorunlu bir açıktan meydan okuma gerçekleştirmerli ve hareket ekonomik
değişim için somut bir program swunakta başarısız oldu. Bu nedenle, baskıla
rm ortadan kaldmiması ve şikayetterin giderilmesi için genel bir arayış içinde,
fakat zararsız olan sofu bir eğilim olarak kaldı.
Hatta oldukça aşın Beşinci Monarşinin Adamları bile o halleriyle Düzleyi
ciler'in Agreement

of the

People'ına destek vermediler, çünkü bu çağın ihtiyac

olan şeyin bir cumhuriyet değil, oldukça kapalı biçimde, bir "azizler'' diktatör
lüğü olduğuna inanıyorlardı. Beşinci Monarşinin Adamlan'nın "azizler" nos
yonu açıkça elitleri destekliyordu; Düzleyiciler'in eşitlik fikirlerine ve halk için
oy verme taleplerine keskin bir zıtlık içinde; bu yüzden Beşinci Monarşicilik,
Düzleyiciler'in çok gerçek -ve tehlikeli- sekiller taleplerine aşın derecede
düşman azizvari "Soylulara" hitap etmeden gerçekleşemezdi. "En Yüce Aziz
ler dünyadan ayn bir halktı" diyor bir Beşinci Monarşi risalesi,

...ve onlar kendi başianna bir Common-Wealth ve Özgür Devlet' tir; ve orada bu
o iyi ve anlamlı nedenlerle arzulanacak, onlara Tann tarafından verilen .Kraliyet
Otoritesi'ni kullanacaklar ve azizler olarak çağnlrnarun yanı sıra rütbe ile donatı
lacaklar.3
Hatta Beşinci Monarşinin Adamlannın en sıradışı olanlarından biri ve Dev

rim sırasında binyılcılığa dönüş yapmış bir Yeni Model askeri olan Büyük Ge
neral Thomas Harrison, oldukça değişken bir kariyere sahipti. Harrison, Put
ney Müzakeleri sırasında Rainborough'un yanındaydı ve kralı mahkemeye çı
karmakta kararlıydı; ardından, eski arkadaşlarına karşı Cromwell ile yakın bir
ilişki kurdu ve tarihte Barebone Parlamentosu olarak bilinen sonraki "azizler''
parlamentosunun mimarlanndan biri oldu.
Seçkinci olmalan, sonunda ortaya çıkacağı gibi, birçok Beşinci Monarşi
Adarnını, naif komplolara sürükledi. Düzleyiciler'in yerleştirmek istedikleri
3

P.G. Rogers, The Fifth Monarchy Men (London: Oxford University Press, 1979), s. 304.
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kitle hareketi yerine daha çok Rusya'nın talihsiz teröristlerine veya Fransa'nın
Blanquistleri'ne benzeyen isyanlan ve bireysel meydan okuma eylemleri başa
nsızlıkla sonuçlandı. Di.izleyiciler'in sekülerliklerinin aksine, elit bir grubun
kendisine rağmen dünyayı günahtan kurtarınayı amaçlayan mistik mesajı
"Soylular'' yönetimine ciddi bir tehdit oluşturmadı ve onlara ihtiyaç kalmadı
ğında kolaylıkla basbrıldılar.

Yaygarac1 lar
Di.izleyici hareketin ortadan kaybolmasını takip eden mistisizme dönüş, en
güçlü değilse en absürd ve gürültülü ifadesini Yaygaraalar [the Rantes] hare
ketinde buldu: bu hareket ne koordineli ne de belirgin bir biçimde birbirine
bağlı olan, fakat tuhaf biçimde sayıca çok ama etkisiz olan bir şehirli yandaş
kazandı, özellikle "Dağı aşağıya çekerek" zenginliği "eşitleyecek" bir mucize
nin gelmesini bekleyebilecek Londra'lı fakirler arasında. Surford'ta Oüzleyici
askerlere boyun eğdirilmesinden sonra sayılannın hızla artması, onların Dev
rim'in başansındaki bir gelişmeden ziyade büyük ölçüde bu yenilgiyi takip
eden umutsuzluğun bir ürünü olduğunu düşündürtüyor. isimleri, halk ara
sında anlaşılmaz biçimde konuşmaya, bağırmaya ve el kol hareketleri yapma
ya -kısaca yaygara koparmaya- yönelik eğilimlerinden kaynaklandı. Bu dav
raruşın Yaygaracılar'ı gerçekten karakterize edip etmediği tarbşılır, çünkü
Presbiteryenler, kralalar, Bağımsızlar'ın hepsi, değişik mezheplerden kişileri,
doğrudan yok edemediğinde alaya alarak, onların etkisini kırabilmek amaay
la, karikatürleştirmeye eğilimliydi.
Yaygaraa grupların paylaşmış göründükleri şey, ister seküler ister kutsal
olsun, ahlak kuralına dayalı herhangi bir otorite biçimine itaati reddetmenin
yanı sıra, İncil'in bütün yorumlannın da reddedilmesiydi. Aslında panteist
olan bu radikaller bildiriyorlardı ki, Tarırı her yerde ve her şeyin içinde idi. Bir
Yaygaraa broşür şunlan söylemektedir:
Tann'nın İnsan ya da Hayvan, Balık ya da Kuş olsun, bütün Mahlılklarda, en
uzun Selvi Ağaondan duvardaki Sarmaşığa değin bütün bitkilerde varolduğu
nu görüyorum; Tann hayattır ve dünyadaki her şeyde vardır, Tann gerçekten de
mevcuttur; eğer O tüm bunlan aşağı varlıklar olarak görseydi, kendi varlığını bu
Mahlılklan yaratarak belli etmezdi.4

4 Jacop Bauthumley, "The Ught and Dark Side of God" akt., Norman Cohn, Pursuit of the
Millennium (New York: Oxford University Press, 1970), s. 304.
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Bu bakış Yaygaraalan çok radikal toplumsal sonuçlara götürdü: "Fakirleri
kendilerine dert ettiler, zenginleri suçladılar ve ilkel bir İncil komünizmine yö
neldiler'', diye gözlemliyor A. L. Morton onlann etkinliklerine dair kapsamlı
anlabmında: "bu, Winstanley ve Kazıalar'ınkinden daha tehlikeli ve şehirli bir
hareketli." Aslında, dinsel kurumlara ve devlete açık saygısızlıklannın yanı sı
ra İncil'in ve itaatkar davranışın reddedilmesi, bazı tarihçilerce onlann "anar
şistler'' olarak görülmesine yol açmışbr.
Belki de öyleydiler. Fakat Yaygaraalar eğer anarşistseler, mistik anarşist
lerdi ve onların mistisizmi gerçek dünyayı değiştirme kapasitelerini tamamen
felç etmeye eğilimliydi. Morton'un belirttiği gibi, Yaygaraalar için "Tann'nın
kendisi en büyük Düzleyici idi, kısa zamanda Tepeleri Vadilerle Eşitlemek,
Dağlan aşağıya çekmek için gelecek olandı".5 Gelgelelim, ilahi müdahale ha
rekete geçmek için başan vaat eden bir program değildi. İşleri hal yoluna
koymak için Düzleyiciler kılıca, Kazıalar (göreceğimiz gibi) küreğe sanlmışb;
Yaygaraalar ise bir diğer binyıldan başka hiçbir şey öneremiyorlardı. Bakışla
nnın aslında etkisiz bir dinginciliğe doğru kaydığıru göstermek için çok kanıt
vardır. 1640'lann sonunda bir Yaygaraa broşürü, "Kral, Monarşi ve Parlamen
"
to'yu belirgin bir dinginci yaklaşımla dillendirilen aşağıdaki cümlelerle suç
lamaktaydı:
Özgürlüklerinizi kaybetme korkusu yüzünden Kılıçlan bırakmaktan korkuyor
sunuz; fakat Lord bu yedi-cemaati ödüllendirecek; acılannızı kutsanmış bir Öz
gürlük, muhteşem bir Kurtuluş yapmaya geliyor, tüm dış zaferleri kaybetmeyi
yeterince telafi etmek üzere. Yeni doğumun çocuklan olduğunuzda, Çıngıraklı
Yılanın deliği üzerinde oynayabilecek ve Şahmeran ile mağarasında oturabile
ceksiniz, baskı ve tiranlık sizden önce yok edilecek.6

Bu bildirinin aşm dinselliği, İngiltere'nin hala bir kanşıklık içinde olduğu ve
Düzleyicilerin Cromwell'ci yönetimi devirebilecek bir ayaklanma umudunu
taşıdıklan bir zamanda, neredeyse bir kutsallık taslama olarak görünmektedir.
Yaygaraalar arasından kaç küçük grubun ve bireyin din değiştirdiği çok
belirsizdir. Yaygaraa "liderler'', bu terim hangi anlama gelirse gelsin, aslında
5 A.L. Morton, The World of the Ranters: Religious Radicalism in the English Revolution (Lond
ra: Lawrance & Wishart, 1970), s. 71. Kayda değer ki, Yaygaraalar'ın içinde ateistler bile var
dı, onlar için "kutsal İNCİL yalnızca abartılı bir hikaye idi ve kendisiyle çelişiyordu; yalnızca
Önceki Çağiann Akıllı insanlan tarafından halkı boyunduruk altında tubnak için uydurul
muştu."
6 J. Salmon, "A Rout, A Rout", akl Morton, World of the Ranters, s. 85.
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ordulan olmayan kumandanlardı ve bu durum, yerleşik otoriteye ciddi bir
tehdit oluşturduklan gerekçesiyle onlan baskılamakta zorluk çekmeyecek olan
kurnaz otoritelerden ziyade, Commonwealth ile çatışmalannda daha ciddi ra
kiplerini baskı altına almak amacıyla halkı paniğe sevketmek isteyen kralolar
açısından memnuniyet vericiydi.

Kaz1c1 lar
Kazıcılar, İngiltere'de hala mevcut ortak arazileri kullanma umudunda ve top
raksızlar lehine mülkiyetin radikal paylaşımı arayışında olan açıkça komünist
düşünceler geliştirdiler. Kendilerini "Gerçek Düzleyiciler" olarak adlandıran
Kazıcılar İngiliz Devrimi boyunca neredeyse hiç fark edilmemişti; onlann gü
nümüzdeki şöhretleri kendi zamanlanndaki gerçek etkilerinden çok o döneme
yönelik radikal arayışlannın ürünüdür. Resmi belgelerden biliyoruz ki, 1 Ni
san 1 649 Pazar günü küçük bir grup topraksız adam -belki de bir düzineden
çok değildi- ve onlann aileleri Londra'nın hemen dışındaki bir çayırlıkta, St.
George Tepesi'nde, ellerinde kazmalar ile toplandılar ve ürün yetiştiemeye
fazla elverişli olmayan toprağı kazmaya başladılar. Bu eylem maddi olarak di
şe dokunur olmaktan ziyade sembolikti. Kamplan yaklaşık kırk elli kişiye ka

dar büyüdü, büyümeyle beraber girişkenlikleri kısa süre sonra yerel papaz ve
bölgedeki üst sınıfa sıkınb vermeye başladı. Ellerinde beller olan bu radikalle
re, radikalliği nedeniyle hizmetten uzaklaşbnlmış eski bir Yeni Model askeri
olan William Everard ve İç Savaş nedeniyle iflas eden Londra'lı bir kumaş tüc
can olan Gerrard Winstanley liderlik ediyordu.
Gerrard Winstanley'in ortaya çıkışı Kazıcı hareketinde gerçek bir zirveyi
gösterir. İlkokul ötesinde bir eğitime sahip olmamasına rağmen Winstanley
mükemmel bir broşürcü idi ve bir yıldan biraz daha fazla bir zamanda, Londra
ve İngiltere'nin yeni fikirlere açık diğer bölgelerini komünist amaçlannı ve
panteist inançlarını detayiandırdığı çalışmalanyla doldurmuştu. Yeryüzü,
Winstanley'in görüşünde, herkes tarafından paylaşılması ve komünal biçimde
çalışılması gereken "ortak bir mirasb" Toplumsal programı basit ve temelde
kırsal nitelikteydi: "Yeryüzü, Tahıl, Büyükbaş Hayvan ve benzerleri ile, bütün
meyveleri ile, herhangi bir istisna olmaksızın, dost veya düşman tüm insanoğ
lunun ortak bir Geçim Deposu yapılacaktır."7
7 Gerrard Winstanley, "A Declaration from the Poor Oppressed People of England", Selec
ted Writings, ed.Andrew Hopton (Londra: Apoira Press, 1989), s. 26-27.
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Bu ekonomik program, Christopher Hill'in gözlemlediği gibi, İngiltere'ye
belki alternatif bir gelişme doğrultusu sunabilirdi:
Boş arazilerin kolektif biçimde kolonileştirilrnesi [İngiltere'deki toğrağın yaklaşık
üçte birine eşitti] büyük ölçekli tanrnın, planlı ekonominin, gübre kullanımının
vb. avantajianna sahip olabilirdi. Artan İngiliz nüfusunu geleneksel yaşarn tarz
lannı bu denli harap etmeden besleyebilirdi. Kazıcılar, topraklanna havuç, kere
viz ve fasulye ektiler -bunlar on yedinci yüzyıldaki İngiliz tanrnıru, büyükbaş

hayvanlan toprağı gübrelemek için bütün kış boyunca hayatta tutmayı mümkün
kılarak dönüştürecek türden ürünlerdi. Wintanley, kendi paradoksuna (yoksul
lann, haset ve kibrin bir kardeşte diğeri üzerinde egemenlik kurmaya yol aç
maması halinde herkese rahat rahat yetecek bir toprak parçasında, kendi kardeş
leri tarafından yoksulluğa sürüklendikleri yolundaki yakınrnalan) bir çözüm
bulmuştu.8

İnanç açısından, Wirıstanley, Pi.iriten veya Bağımsız olmaktan çok bir pan
teistti, çünkü cennet veya cehennemin varlığını "tuhaf bir fikir" diye reddedi
yor "doğanın gizlerini bilmek Tann'nın işlerini bilmektir''9, diyordu. "Akıl",
onun gözünde, ''büyük yaraba" idi ve anarşi -en azından, kural yokluğu
''başlangıçta insanoğlunun herhangi bir kolunun diğerlerini yönetmesi gerek
tiği hakkında tek bir söz söylenmediği"10 için, toplumsal yaşamın en erken ve
en tehlikesiz biçimiydi. Malikane lordlan (hem St. George Hill' deki hem de
sonradan Cobhaın'daki) yerleşimlerini parçalamaya çalışbğında, Kazıalar
yalnızca onların göz diktikleri ortak arazileri işgal etmekle kalmadılar, tomruk
kesmeye başladıklarında eşraf ve yeoman sınıfına neredeyse at hırsızlığıyla
eşdeğer bir hakarette bulundular. Bu eylem, ortak arazilerin sıradan halkın
hakkı olduğunu veya belki de daha rahatsız edici biçimde, toprağın topluluk
taki herkes tarafından payiaşıldığı bir yaşam biçimini göstermek için halkın
gözü önünde yapıldı.
Bundan başka, Kazıalar kendi görevlilerini, diğer yerlerin yanı sıra, Buc
kingharnshire, Hertfordshire, Middlesex, Bedfordshire ve Kent'teki ortak bir
arazide Kazıa kolonilerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanacak şekilde kırsal ala
na gönderdiler. Wellinborough (Northaınptonshire)'daki kolonilerinde, onlara
8 Hill, World Turned Upside Down, s. 104-105.
9 Christopher Hill ve Edmund Deli, eds., The Good Old Cause: Documents of the English Re
volution of 1640-1660: Its Causes, Course and Consequences, 2. Basım (Londra: Frank Cass & Co.,
1949; New York: Augustııs M. Keliey Publishers, 1649), s. 385.
10 Hill ve Deli, The Good Old Cause, s. 385, 395. Aynca bkz. Winstanley, Selected Writings.
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tohum ve bazı damşmanlar sağlayan yerel çiftçilerin sempatisi ile karşılandılar.
1650, İngiltere'de tanm açısından zor bir yıldı; gıda fiyatlarının önceki üç yıla
göre keskin yükselişi, artan vergi yükleri ile birlikte çoğu kırsal bölge sakinini
dilencilik seviyesine düşürmüştü. Tahıl depolan yağmalandı ve açlık kasaba
lara ve bölgenin kentlerine yayıldı.
Kazıalan basbrmak için yapılan yerel girişimler kısa sürede ordudan yar
dım istemekle sonuçlandı. Kazıcı liderler, onlara nazik davranan ve görünüşe
göre kendilerini zararsız bulan Fairfax ile biraraya geldi. Her daim ihtiyatlı
olan Cromwell onların etkinlikleri hakkında bazı kuşkulara sahip görünmesi
ne rağmen, ordu onlan durdurmak için sonuçta hiçbir şey yapmadı ve onlar
etraftaki ahalinin merhametine terk edildiler. ironik biçimde, Kazıalar'ın de
neylerini en sonunda yıkanlar, malikane sahibi lordlar değil, keskin gözlerini
kendi amaçlan için ortak arazilerden ayırmayan ve Kazıcı kolonilerini genel
likle kendi dar çıkarlan açısından bir aşağılama olarak horgören yeoman sınıfı
idi. Ordunun askerleri ile yapmadığı şeyi, bölgenin yerlileri Kazıcı kamplarına
baskın ve taciz gerçekleştirerek başardı -ve Kazıcılarm St. George Hill'e ilk
kazmayı vurmalarmdan bir yıl sonra kolonllerin çoğu dağıldı.
Bir prensip konusu olarak şiddetten kaçman bir pasifist olan Gerrard Wins
tanley'in. önceki yüzyıllarda İngiltere, Fransa ve Almanya'daki büyük köylü
isyanlannın liderleri ile paylaşbğı çok az şey olmuş olabilir. Düzleyiciler'in is
yarılannda hiçbir rol oynamadan, muhaliflerinin kalplerini, örnek davraıuşı ve
ikna gücü ile kazanma arayışmda oldu. Bir bakıma militanca bir politika gü
den Beşinci Monarşinin Adamlan ile de ilişki içinde değildi. Aslında, her ne
kadar Cromwell diktatörlüğüne muhalif olsa da, monarşiyi devirmiş olan halk
hareketlerinden kendini uzak hissetmiş gibidir. "Doğru Yargıçlar'' -onun gele
cek için geliştirdiği vizyon- bir doğrudan demokrasi değildi, fakat en azından
bir temsili demokrasiydi ve şaşırbcı biçimde merkeziyetçi olan politikası, sev
giden ziyade cezalandırma ölçülerine dayalı bir toplumsal düzen çağnsmda
bulundu.

Barebone Parlamentosu ve Naipli k Dönemi
İrlanda ve İskoç ayaklanmalan, Cromwell'e, Robespierre ve Stalin'in sonraki
dönemlerde yapbğı gibi, Devrim'e karşı daimi bir dış tehdit tehlikesini yürür
lüğe koyması için yeterli mazereti sağlamışlardı. Bu nedenle, "Soylular'', ordu
bu ayaklanmalan bastırdıktan sonra Eksik Parlamento'yu Nisan 1653'de dağıt-
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b ve ülkeyi yönetmek için, daha da az bir temsiliyete sahip olan bir organ ya
ratb. Cromwell ve Konseyi şimdi, "azizlerin" egemenliğini başlatmak için, ba
ğımsız cemaatler arasından daha farklılık arzeden dini radikallerden oluşan
bir meclis veya Atanmış Parlamento'yu toplamaya karar vermişti.
Beşinci Monarşinin Adamı Thomas Harrison'ın yardımıyla, sofu Cemaatçi
papazlar bir olası isim listesi hazırladılar, muhtemelen yeni kanunlar yayınla
mak ve Püriten prensipiere dayanan bir ülke anayasası tasartamak için yeni
Parlamento üyelerini oluşturacak 140 "tannsal adamın" seçimini Cromwell'in
kendi kumandanianna bıraktılar. Londra'daki kral yanlısı ve Cromwell karşıb
nükteciler, bir deri tü� ve Beşinci Monarşi Adamı olan, Parlamento'nun ge
lişiminde gerçekte oldukça önemsiz bir rol oynayan Tanrı'nın-övdüğü Bar
bon'dan sonra meclisi "Barebone Parlamento'su" olarak adlandırarak onunla
alay ettiler.
Parlamento'nun toplanbya çağnlması, Beşinci Monarşi'nin etkisinin zirve
sine ulaşbğını gösterdi. Yeni parlamenterlerin yaklaşık yarısının veya fazlası
nın, ya Beşinci Monarşinin Adamlan'ndan ya da Beşinci Monarşi fikirlerinden
etkitenmiş olanlardan oluştuğu görünmektedir. Barebone Parlamentosu otu
rumiamu Cromwell şu ooşkulu sözlerle açtı: "İtiraf ediyorum ki, böyle bir gü
nü görmeyi asla beklerniyordum -belki siz de beklerniyordunuz-, sizin çağn
nız üzerine İsa'nın sanki bugün buradaymış gibi sahiptenilmesi gereken bir
gündür bu." Konuşma şu haykırışla karşılandı: "Doğrusu siz, Tanrı tarafından,
onunla birlikte onun için yönetmek için çağnldınız."11 Bu kutsal organ, söyle
meye bile gerek yok, Cromwell arka planda devlet işlerini düzenlerken, beş ay
boyunca varlığını korudu.
Barebone Parlamentosu, tarihsel kayıtlara kanun koyucu bir organdan çok
kavgaa ve yan histerik bir cemaat olarak geçse de, onun bazı tarihçilerce bü
yük ölçüde ihmal edilen pragmatik bir yanı da vardı. Dini politika etrafındaki
keskin ayniıkiara rağmen, hukuki sistemden gelen bazı feodal arkaiklikleri,
alacaklılar ve fakir mahkumlar için yardım sağlayarak, ceza sistemini (büyük
suçlara verilen ölüm cezasının kullanırnıru sınırlandırmak da dahil) insanileşti
rerek ve arazi çitlemelerinin ve baskıa toprak lordlarının kurbanianna yardım
ederek, reforme etmeye ve kaldırmaya çalışb.

11 Cristhopher Hill, God's Englishman: Oliver Cromwell and the English Revolution (New
York: Harper &: Row, 1972), s. 139.
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Cromwell'in sözde dindarlığırun eylemlerini ne kadar yönlendirdiğini kes
tirrnek güçtür. Özellikle zor zamanlarda, gücün soğuk pratikleri görünürdeki
eşitlikçiliğini i.nkar etmesini gerektirdiğinde, Düzleyiciler'e olan büyük nefreti
aralıksız olarak Tann'ya başvurmasına neden oldu. Overton'un broşürü "Her
hangi bir şey hakkında Cromwell ile nadiren konuşacaksın", diyordu; "fakat o
elini kalbinin üzerine koyacak, gözlerini yukanya kaldıracak ve Tann'ya şahit
olması çağnsında bulunacakhr: ağlayacak, inteyecek ve pişmanlık duyacaktır,
hatta sana ilk sopayı indirirken bile."
"Ey, Cromwell", diye haykınyordu broşürcü, "Nerelere göz diktin?" 12
Daha sonra açığa çıkhğı üzere, Cromwell azizlik mertebesine erişmekten
çok iktidar derdindeydi. Barebone Parlamentosu, doğrudan askeri yönetime
yol açmak için Cromwell'in fırtınalı 1640'lar boyunca yaranınaya çalışbğı var
lıklı tabakalan fazlasıyla korkuttu ve Cromwell, Aralık 1653' de Parlamento'yu
dağı tb. Radikaller Kamara' dan uzaklaşbnldılar ve arta kalan muhafazakarlar,
Cromwell'e devleti tamamen kendi eline alması çağnsında bulunmak zorunda
kaldılar. Yeni bir Yönetim Gereci, Cromwell'i askeri bir diktatörlüğün, Naiplik
Dönemi'nin "Koruyucu Lord"u ilan etti -bu ülkedeki tam askeri yönetimin ve
her ne kadar zayıflıyor olsa da Püriten bir ahlak kodunu güçlendirmenin na
zikçe ifade edilmesiydi.
Bir Devlet Konseyi (daha açık olarak, ordunun önemli generalleri ve Koru
yucu Lord) ülkenin gerçek yönetimini eline aldı ve Koruyucu Lord ve Konsey
herhangi bir temsili yönetim aldatmacasını ortadan kaldırmak bahanesiyle,
1655 yazında ülkede sıkıyönetim ilan etmekten başka bir şey yapmadı. İngilte
re, her biri büyük bir general ve ağırlıklı olarak profesyonel askerlerden oluşan
özel bir birliğin yönettiği on iki askeri bölgeye aynldı. Barebone Parlamento
su'nun daha insani başarılarının büyük kısmı kolayca ortadan kaldırıldı ve
sansür uygulamasına başlandı, ülkedeki siyasi düşünce özgürlüğünün tamamı
neredeyse yok olma noktasına geldi.
Koruyucu Lord şimdi başlangıçtaki yoldaşlanna sırtını dönmeye başlamışb. Kabksız bir binyıla olan Thomas Harrison, Bağımsızlıkçı bilim adamı Sir
Henry Vane gibi Cromwell'e sakin ve mutlu yıllarında yardım etmiş olan eski
devrimciler hapse atıldı ve radikaller herhangi bir iktidar konumundan sürekli
uzak tutuldular veya sürgüne gittiler. "Naiplik Dönemi kilise ve devlette mu"The Hunting of the Foxes", akt. Don M. Wolfe, Lroeller Manifestoes of the Puritan Revolu
tion (1944; New York: Hurnanities Press, 1967), s. 139.
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hafazakarlığın zaferi anlarruna geldi", diye gözlemliyor Hill, Cromwell biyog
rafisinde.
Monarşi döneminde bile gerici olan eski Howards ailesinin bir üyesi, Nathaniel
Rich alayında albay yapıldı, radikal görüşleri göz ardı edildi. Bütün ordu
1640'ların ideolojik olarak kendini adamış olan gücünden 1650 sonlannın ürkü
tücü profesyonel ordusuna doğru sürekli değişim halindeydi. Kaybolan şey öz
gür tartışmanın coşkulu günleriydi; muhalif broşürler, yalnızca illegal olarak or
taya çıkabildL n

Gericiliğin zirvesi belki en iyi şekilde Cromwell'in kendi yönetimine meş
ruluk zırhı vermek için topladığı sahte Parlamentoların ilkine hitabında görü
lebilir. Koruyucu Lord, varlıklı üyelerden, eşraftan (gentry) ve yargıçlardan
oluşan bu topluluğa seslenerek Düzleyicilere -onun başlangıçta ordudaki sıra
dan askerlerine- sertçe saldırdı ve krallığın "doğal yöneticilerine" şunu temin
etti:
Soylu bir adam, bir centilmen ve bir yeoman: bu ulus için iyi ve büyük kazanç
lardan biridir. Ülkenin yargıçlan, Düzleyici ilkelerin küçümsernesi ve horgörüsü
altında neredeyse ayaklar altında değil miydi? Düzleyici ilke herşeyi bir eşitli
ğe indirmeye çalışmadı mı? Tasarlanan şey, kiraayı toprak beyi gibi servet sa
hibi yapmaktan başka neydi ki?14

Herhangi bir meydan okuma varsa bu, etrafında Naiplik Dönemi'ne düş
man cemaatlerin kurulduğu Londra civarındaki hücreler haline gelen Beşinci
Monarşinin vaizlerinden geldi. Beşinci Monarşinin Adamları ve hoşnutsuz or
du subaylan tarafından Cromwell' i öldürmek için Ocak 1657'de gerçekleştiri
len bir entrika, ayaklanma içinde daha ciddi bir girişimin yükselmekte oldu
ğunu gösteren bir başlangıç olarak gözükmektedir. Fakat bu çabalara hızla en
gel olundu. Hatta herhangi bir şiddet eylemi yapmadan, entrika lideri Thomas
Venner ve destekçileri yakalandı ve Cromwell ve Devlet Konseyi önüne çıka
nldı. Onlara ve destekçilerine Cromwell tarafından sıradışı bir hoşgörüyle
davranılması ve sonunda serbest bırakılmaları, belki de onların etkisizlikleri
nin kanıbdır; her ne olursa olsun, taç giymemiş bir kral olarak kendine çekidü
zen vermekte olan Cromwell, belli ki bu mezhebi zararsız gördü. Hareket, ent
rikalan, komploları kışkırtmaya, doğrudan Restorasyon'a yönelen ayaklanma
lar için yanda kalan planlar yapmaya devarn etti. Aynı şey Yaygaraalar için de
ıJ Hill, God's Englishman, s. 149.
14 Agy., s. 150.
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geçerlidir. 1650'lerin başında, Yaygaraolar'ın etkinliklerini araşhrmak için Par
lamento üyelerinden kurulan bir komite oluşturuldu ve sözcüleri hapse abldı,
fakat onlara yöneltilen suçlamalar kışkırbalıktan çok dinsel sapkınlıklanyla il
giliydi ve tamamen ortadan kaybolana dek yavaş yavaş yer albna itildiler.
Gerrard Winstanley, 1652 kadar erken bir dönemde Devrim'in sonuçlann
dan ve halkın Kazıo. deneyimlerine ilgisizliğinden tümüyle hayal kınklığına
uğramışb. Onun ünlü Law of Freedom (Özgürlük Yasası)'ı yaşanılan o büyük
düş kınklığını, şu unutulmaz dizelerle dile getirir:
Hakikat ışıkta görünür, Yalan yönetir iktidan
Bunlan görrnek her saat keder yaşahr bize.
Bilgi, neden yara açmaya geldin, iyileştirrneye değil?
Ben senin için yola çıkhm, fakat sen çorap ördün başıma
Bilgi nerede amyorsa orada aalar ço�alıyor
Dünyanın böylesine büyük bir bata�a saplandı� görmek. ..
Ey ölüm, nerdesin? Bir haber göndermeyecek misin?
Senden korkmuyorum, sen benim sevgili dostumsun.
Gel, bu bedeni al, beni benden ayır,
Tekrar Bir olmam ve huzur içinde uyurnam için.15

Bunun ardından Winstanley unutulmaya başladı. Yaşamını bir Quaker ola
rak sessizce sona erdiren bir zamanlarm savaşçı John Lilbume'u gibi.

Son Olaylar
Naiplik Dönemi'ni kapitalist gruplar tarafından yönlendirilen bir rejim olarak
görenler için, eldeki kanıtlar aslında hayal kıno.dır. 1650'lerdeki bütün varlığı
süresince rejim, kab burjuva çıkarların ideolojik prensipiere sürpriz biçimde
boyun eğdiğinin genellikle işareti olan ticari politikaları takip etti. Naiplik Dö
nemi, laissez faire fikirlerini Stuartlar'dan daha çok cesaretlendirmedi; aslında, o
herhangi bir laissez faire nosyonu üzerinde baskın olan kontrollü ticaretin mer
kantalist bir teorisiydi. Ekonomik ilişkilere devlet müdahalesi çok yaygındı.
Lawrence Stone'ın gözlemlediği gibi,
fiyatiann hakkaniyetle belirlenmesi, tefeciliğin kötülüğü ve toplumun yoksullara
yardım etme yükümlülüğü gibi eski görüşler yüzyıl boyunca varlı� sürdürdü.
Hasadın kötü olduğu her dönemde, I. Charles hükümeti, Eksik Parlamento veya
15 Gerrard Winsatnley, The Uıw of Freedam in a Platform, or True Magistracy Restored; ed.
Robert Kenny (New York: Schocken Books, 1941), s. 147.
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Restorasyon monarşisi, ücret kontrolleri, stokçuluğu yasaklama, ihracat üzerine
yasak koyma, daha çok insanın çalışması için işverenleri sıkıştırma ve fakirleri
yerel vergilendirmeden kurtarmak için yerel otoritelere baskı kurma gibi alışıl
mış önlemlere başvurdu. Maksimum faiz oranlan kanunla sınırlandırıldı ve üst
lirnit gerçekten düşürüldü. Yaşlılar, hastalar, öksüzler, istemeden işsiz kalanlar
için cüzi yardım, rejimden bağımsız olarak yüzyıl boyunca devam etti ve zaman
geçtikçe nicelik olarak azalmaya değil artmaya eğilimli oldu.16

itiraf ebnek gerekir ki, Cromwell'in 1652'de İngilizlerin zaferiyle sonuçla
nan, Lawrence Stone'un "İngiliz tarihinde bir dönüm noktası" dediği, Hollan
dalılar ile çarpışmalan, esasen ticari bir çatışmaydı Fakat, Naiplik Dönemi sü
resince, Cromwell'in dış politikası dikkat çekecek biçimde
çok belirsizdi. Protestanlarla savaşmaktan nefret ediyordu ve Hollanda ile savaşı
kısa sürede sona erdirdi. İngiltere'nin büyük donanınası için desteği ve onu Av
rupa kıyılan etrafında ileri karakollar elde etmek için ve Karayipler'deki İspan
yol koloni imparatorluğuna şiddetli saldınlar başlatmak için kullanması, yalnız
ca önemsiz ticari çıkariann göz önüne alınmasının bir sonucuydu. Öncelikle dü
şündüğü şey, İngiltere'yi Avrupa'da korkulan bir güç yapmak, yabancı güçleri
Stuartlar'ı desteklemekten vazgeçirmek ve Latin Amerika'nın yeraltı zenginliği
ni bu katolik ülkeden Protestan İngiltere'ye aktarmaktı.

Cromwell'in politikası "İngiltere ticari topluluğundan fazla onay almamış
b", diye ekler Stone, "onlar karlı olan Akdeniz ve İspanya ile olan ticaretlerini
yerine telafi edici bir kazanç koyulmadan kesilmiş buldular, çünkü girişim ma
li bir hataydı" p
Cromwell'in ölümünün hemen öncesinde yapılan bir portresi onu monar
şik kürk içinde tasvir eder, bu onun belki de yeni bir kraliyet hanedanlığı ya
ratma amaanda olduğunu gösterir. Belli ki, yalnızca radikal geçmişinin anısı,
kendisini bir kral olarak ilan etmesine engel olmuştur. Hiç de sürpriz olmaya
cak biçimde, üçüncü oğlu Richard, 1658'deki ölümünden sonra Naipliği üst
lendi, fakat ordu ve Parlamento arasında ortaya çıkan çatışmalan sona erdir
ınede başansız oldu. Genç varis Mayıs 1659'da makamından istifa etınekten
memnun kalmıştı sanki.
En sonunda, Şubat 1660'da, General George Monck liderliğindeki krala as
kerler Londra'ya girdi, geriye kalan Parlamento'yu dağıttı ve on yıl önceki te16

Lawrence Storıe, ''The Results of the English Revolution", Three British Revolutions: 1641,
1688, 1776, ed. ].G.A. Pocock (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980), s.45-46.
17 Agy., s. 45-46, 48.
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mizlik hareketinin tasfiye ettiği Presbiteryen Uzwı Parlamento'yu yeniden
oluşturdu. Uzwı Parlamento, Presbiteryenliği gerçek devlet dini olarak yeni
den tesis ettikten sonra kendini resmen feshetti ve Uzwı Parlamento'nwı fes
hinden sonra gelen yeni Karnaralar ağırlıklı olarak kral yanlısıydı -askeri ara
dönem ve Naiplik Dönemi'nden sonra İngiltere'nin "doğal yöneticilerinin"
muhtemelen geniş bir desteğini yansıtan politik bir yönelirndi bu. Son kralın
oğlu Il. Olartes kral ilan edildi ve hükümranlığı sırasında Püritenlik, Angli
kanlık ve Presbiteryenlik arasında bir yol izlemeye çalışırken, onun Parlamen
toları, Devrim sırasında kazanmış oldukları gücü sıkıca koruma arnacındaydı.
Restore edilen monarşi altında, Beşina Monarşinin Adamlan Thomas Har
rison ve John Carew, kralın katilleri olarak asıldılar. Tümü ortadan kaldınlın
caya kadar, Thomas Venner ve yaklaşık elli kadar diğer Beşina Monarşinin
Adamı, bir dizi gerilla saldınsı ve savaşta Londra'yı neredeyse ele geçiriyor
lardı. Venner yakalandığında, duruşmasında ve Ocak 1661'deki idamında ola
ğanüstü bir cesaretle davrandı ve hükümetin bu oldukça biçimsiz mezhep ta
rafından yapılacak addi isyanlardan korkusu açıkça yersiz olmasına karşın,
suçlanan Beşina Monarşi Adamlannın idam edilmesi sonraki yıllarda da de
vam etti.
n. Olartes'ın genelde sıkı olmayan yönetimini, hala ilahi hak iddiasında
bulwıan ve Katolikliğe açıkça bağlı olan kardeşi Il. James'ın ülkede genel bir

memnuniyetsizlik yaratan zorbaca hükümranlığı takip etti. Lordlar, kanwı k<r
yucular ve krallığın varlıklı sınıfları, bir zaman sonra Orange'lı William'ı İngil
tere'yi "işgal etmesi" için davet ettiler; William ile karısı Mary Oarnes'ın yeni
doğan oğlwıdan sonra İngiliz tahtına geçme sırası Mary'deydi), elli savaş ge
misi ile beş yüz asker teknesinden oluşan bir Protestan armadayla Devonshire
kıyılanndaki Torbay koyuna geldi. Aslında kendi orduswıwı neredeyse hiçbir
desteğine sahip olmayan Il. James'ın Aralık 1688' de Fransa'ya "kaçmasına"
izin verildi. İngiliz tarihçilerinin 1640'ların "Büyük Ayaklanması"ndan ayırt
etmek için 1688-89'wı "Muhteşem Devrimi" olarak yücelttikleri şey, şimdi Par
lamento ve ülke kanunianna karşı sorumlu olan evcilleştirilmiş bir Protestan
monarşisini yerleştirmişti.

Devri m ' i n Sonuçlan
Elbette İngiliz Devrimi'nin doğrudan sonucu kapitalist bir dönüşüm olmadı
pek. İngiliz toplumu ve onwı temel politikası, daima, esasen tanmsal bir nite-
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lik taşımaya devam etti ve ticaret, gelecek yüzyılda önemli hale gelse de, İngil
tere'nin toprak sahibi bir hiyerarşi tarafından -temel çıkarlan endüstriyel veya
ticari olmayan adarnlar tarafından- yönetildiği gerçeğini değiştirrnedi. Parla
mento'nun güçlenmesi, İç Savaş'ın bir sonucu olarak ticari srmflara kendili
ğinden bir politik güç bahşetrnedi; o daha ziyade, "Saray" aleyhine"Taşra"ya 
bu toprak sahibi sınıf anlamına gelir- meşru bir geri dönüştü. On sekizinci
yüzyılda Parlamento üyelerinin çoğu, herkesin kabul ettiği gibi, ticaret ve pa
zar için gıda üretimiyle çok fazla meşgul olmasına rağmen, hiçbir şekilde kaçı
nılmaz olarak yün ticaretine dahil değildi ve yaşama bakışlan aslında şehirli ve
burjuva olmaktan ziyade hala tanrnsal olan kırsal kökenli üst sınıfa aitti. As
lında kır kökenli olan tabakalar, daha önce sahip olduklan kurumsal gücü tek
rar ele geçirdiler, fakat daha büyük politik ve kişisel özgürlüğe izin vererek.
Onlar kapitalizm için en sonunda daha uygun bir atmosfer yaratmış olabilirler,
fakat kapitalist bir düzenin başlahalan değillerdi. Aslında, İngiliz Devrimi'nin
bir büyük başansı, pekala, büyük ölçüde oligarşik bir rejim olarak ortaya çıkan
mutlakiyetçi bir rejimden İngiliz ulus-devlet yapısını oluşturmak olabilir.
İngiltere ve sonrasında Bab dünyası için çok önemli olan, Christopher
Hill'in deyişiyle "devrim yüzyılını" mümkün kılan şey, büyük ölçüde politik
bir gelişmeydi ve tamamen keyfi olan bir iktidan büyük ölçüde ortadan kal
dırdı.18 Yüzyıllar boyunca, krallar, krallıklanndaki zenginliği hanedanlan veya
ideolojik amaçlan için çok az bir kısıtlamayla karşılaşarak kuruttular, uyrukla
nrun mallanru yağrnaladılar ya da el koydular. On sekizinci yüzyıla kadar, İs
panya, Habsburg yöneticilerinin keyfi el koymalan ile harap edilirken, Fransa
on yedinci ve on sekizinci yüzyıldaki son Bourbon yöneticilerinin talepleri ne
deniyle yıkımın eşiğine getirildi. Kraliyet gücünün azaibiması ile, bireysel
kontrolün ötesine geçen yeni toplumsal güçler ve eğilimler, monarşilerin zayıf veya güçlü- yeni tarihsel gelişmeleri basbrabildiği dönemlerde yapabil
diklerinden daha fazla bir rol oynamaya başladılar.
İngiliz Devrimi, boğucu ve gerici bir monarşi aleyhine politik olarak daha
yenilikçi bir Parlamento'nun gücünü büyük ölçüde artırdı. I. James miras hak
kı ile İngiliz Tahb'na çıkmayı başarmışken, I. George'a 1714'te tahbn verilmesi
için bir Parlamento Kanunu gerekiyordu. Tudorlar Parlamento'yu takdirlerine
bağlı olarak toplanbya çağınrken, 1714'e gelince, Parlamento neredeyse sürekli
18 Ouistopher Hill, The Century of Revolution: 1603-1714 (Londra: Thomas Nelson & Sons,
1961; New York: W. W. Norton & Co, 1966), s. 1-2.
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oturum halindeydi ve yalnızca maliyeyi kontrol edip ekonomi politikasını
oluştunnakla kalmıyor, aynı zamanda dış politikanın oluşturulmasında da sö
zünü dinletiyordu. Bundan başka, İngiltere' de, "devrim yüzyılı", anayasal bir
rejimin oluşmasını sağlayan. düzenli ve kolektif olarak yönetilen. göreli olarak
daha adem-i merkeziyetçi ve hoşgörülü bir politik devlet yaratb. Feodalizm
dekinin tersine, bireysellik topluluk ilişkilerinden daha önemli hale geldi ve
özel mülkiyetın kutsallığıyla yakın bağlanb içinde olan kişisel özgürlük, kişiler
ve onların

zenginli�

ele alınırken. keyfi davranıştan daha fazla dikkate alın

maya başlandı. Arbk İngiltere'nin görenekten çok yasayla idare edildiği ve bu
kanunlan "Sarayın" değil, millklü sınıfların kollektif temsilcisi olan Parlamen
to'nun yapbğı yaygın bir şekilde kabul edilmekteydi. Tüm bu d�şiklikler ka
pitalist bir ekonominin var olması için hayati bir ortam yaratb, fakat onu kaçı
nılmaz olarak adaya getirmedi.
İngiltere, sayısız mezhep, "birleşik

kilise" ve bahsedilemeyecek kadar çok

fazla hareket ile dalgalara kapılıp yalpalarnışb, fakat Düzleyiciler'in yenilgisi
ve askeri rejimin yükselişi sonucu devrimin odağı başka bir yere kaymışb.

lll . KlSlM

AMERİKAN DEVRiMi

9.

BÖLÜM

"DEVRi M GiBi B i R ŞEY"
1640'lann sonlannda Düzleyici dava etrafında bir araya gelen erkek ve kadın
lar, Cromwell yönetiminin [interregnum] yükselişi ile dağılıp gittiler. Fakat on
larm politik ideali olan "genel iradeyi yansıtacak biçimde halkın bir anlaşmaya
varması", H. N. Brailsford'un gözlemlediği gibi, ortadan kaybolmadı. "Atlan
tik'i geçti ve olgunlaşmış meyvesini verdi. Avrupa' da yenilmiş olan İngiliz
Devrimi, zaferini ve doruk noktasına Amerika'da ulaşh".1
Radikal ideallerin Amerikan koloniterine göç etmesini ve genel olarak
Amerikan Devrimi'nin radikalliğini şiddetle eleştirmek, tarihçiler arasında son
zamanlara dek bir eğilimdi. Ona yalnızca bir bağımsızlık savaşı, varolan poli
tik kurumlan korumaya çalışan muhafazakar bir hareket veya rekabet halin
deki sömürge çıkarlan ile "anayurt" arasında tamamen ekonomik bir çahşma
olarak bakan tarihçiler onun devrimci niteliği hiçe saydı. Howard Zinn gibi
halktan yana bir tarihçi bile, Amerikan Devrimi'ni "devrim gibi bir şey'' diye
görüp bir kenara atar ve onu uysallık ve üst sınıftan yana olmakla suçlarken,ı
diğer tarihçiler onu penıklu Angio-Amerikanlar arasında gerçekleşen centil
mence bir bale olarak sundular.
Yirminci yüzyılın sonundaki Amerikan Solu'nun değişen kaderleri açısın
dan Devrim'e bakmak bir amaçhr; tamamen farklı bir amaç ise, onu iki yüz
yıldan fazla geçmiş olan kendi zamanı bağlamında incelemektir. Bir on seki
zinci yüzyıl olgusu olarak Amerikan Devrimi, İngiliz Devrimi'nde olduğu gibi,
"İngilizlerin haklanna" dayalı olan kendinden önceki politik geleneği devam
ettirdi, fakat bu geleneği muazzam önem kazanacağı bir güce, Avrupa ve hatta
sömürge ülkeleri açısından Birleşik Devletler' dekinden daha az önemli olma1 H. N. Brailsford, The Levellers and the English Revolution, ed. Ouistopher Hill (Notthing
ham: Spokesman University Press, 1976), s. 376.
2 Howard Zinn, A People's History of the United States (New York: Harper & Row, 1980).
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yan bir güce dönüştürdü. Bu Angio-Amerikan geleneği, kendi döneminde,
Lilbume, Rainborough ve Overton gibi kişiliklere sempati duyma anlamında,
belirgin biçimde devrimcileşti.
R. R. Palmer, Amerikan kolonilerinin 1770 ve 1780'lerde yalruzca bir ba
ğımsızlık savaşına değil bir devrime maruz kaldığı durumu tarbşırken. iki ni
teliksel ve nesnel kriteri göz önüne alan bir sonınun yarubru arar: "Amerikan
Devrimi'nin sonunda ne kadar mülteci vardı ve Fransız Devrimi ile karşılaşh
nldığında, kaybettikleri mal varlıklan ne kadardı?" İlk kritere göre, Palmer,
"Amerikan Devrimi'nde her bin kişiden 24'ü emigre' iken Fransız Devrimi'nde
her bin kişiden yalruzca S'inin emigre" olduğunu gözlemler. İkinci kritere ge
lince, Fransız emigre maliarına Fransız devrim hükümetinin el koyuşu çok iyi
bilinir, fakat imparatorluk yandaşı Aınerikalılara Amerikan Devrimi'ndeki
mal kayıplan için İngilizlerin verdiği tazminatlar düşünüldüğünde ve bunlar
nüfusa oranlandığında, Amerikan devrim hükümetinin el koyduğu mallar
Fransız Devrimi'ndekilerden daha az değildi.3 Kısacası, Amerikan Devrimi,
Fransız Devrimi'nden bile çok bir emigre nüfusuna ve onunla karşılaşhrılabilir
düzeyde bir mülk istirnlakına neden oldu.
Belki de bu istatiklerden daha önemli olaru, Amerikan ve Fransız Devrim
lerinin eşdeğer prensiplerce yönlendirildiğine ilişkin Palmer'in oldukça anlam
lı olan gözlemidir: "Aydınlanma çağına ait Atiantik'in her iki yanında varolan
bazı fikirler -anayasaolık, bireysel özgürlük veya yasa önünde eşitlik fikirleri
Amerika'da, Avrupa' da olduğundan daha katıksızca benimsendi ve doğruluk
larından daha az kuşku duyuldu" .4 Bu prensipler,
Amerika' da çok daha derinlere kök salrnışb ve birbirine zıt veya rekabet halin
deki monarşist, aristokratik, feodal veya dinsel prensipler Amerika'da eksik de
ğilse de, Avrupa ile karşılaşbnldığında daha zayıfh. Aynı prensiplerle yola çı
kılması, bu nedenle, çabşmayı Amerika' da Fransa' da olduğundan daha az kö
rükledi. [Amerikan Devrimi], gerçekte, daha az devrimciydi. Amerikan Devrimi,
aslında, zaten varolanı korumayı amaçlayan bir hareketti. Buna karşın, hiç de
"muhafazakar'' bir hareket değildi ve muhafazakar teorisyenlere sınırlı bir hu-

Enugre (fr): Siyasal nedenlerle kendi ülkesinden göç eden kimse; özellikle Fransız Dev
rimi'nden sonra Fransa'dan veya Rus Devrimi'nden sonra Rusya'dan göç eden kimseler
·

(ç.n.).
3 R R Palmer, The Age of the Democratic Revolutions: A Political History of Europe and Ameri
ca, 1760-1800: The Challenge (Princeton. N. J: Princeton University Press, 1959), s. 188.
' Agy., s. 189.

NDevrim Gibi Bir ŞeyN 1 197
verebildi, çünkü Amerikan Devrimi'nin bu denli ılıınlı olmasına yol açan
şey, onn sekizinci yüzyıl Amerika'sında muhafazakir güçlerin kuvvetli değil,
zayıf olmasıydı. Amerika, Avrupa'dan farklıydı, fakat tamamen ayrı bir yer de
değildi.5

zur

Amerikan Devrimi'nin daha az ateşli olan karakteri, kolonileşmenin baş
lamasından yaklaşık iki yüzyıl önce Amerikan kolonkilerinin kendi toplumla
mu zaten devrimcileştirmekte olmalanna yonılabilir. DüşmanWar patlak ver
diğinde Amerikan kolonkiler kendi özgürlüklerini kendi patrimonilerinin bir
parçası olarak görmeye başlamışlardı. Birçok Amerikalı, Devrim arifesinde
kemikleşmiş bir aristokrasi, oldukça merkezileşmiş bir monarşi ve güçlü bir
nıhban sınıfı ile feodal geçmişlerinin yükünü taşıyan Fransa' daki devrimciler
den çok daha az kendi içinde savaşmak zorundaydı.
Amerikan kolonicilerin genellikle toplumun beşte birini köle olarak kabul
ettikleri, Kızılderililere karşı soykınm uguladıklan ve koloni ailelerinin ataerkil
olduklan gerçeği, Palmer'in ve benim tezlerimin yanlışlığını ortaya koyar gibi
görünebilir. Fakat Amerikalıların bu açılardan Avrupalılardan farklı olmadık
lan kolayca unutulmaktadır. Emperyalist Avrupa ülkelerinin hiçbiri, İngilizle
rin İrlandalılara davranışlannda gözlemlendiği gibi, söz konusu insaniann asil
koruyuculan değildi; bu ülkelerin hiçbiri kadınların politik, resmi ve ekono
mik eşitliğini sağlamaya çalışmıyordu. Köleliğe gelince, Napolyon -genellikle
1790'dan 1814'e kadarki Fransız devrimi ideallerinin tahta çıkmış savunucusu
olarak görülür- Fransız Devrimi'nin ortadan kaldırdığı köleliği Fransız sö
mürgelerine geri getirdi. Avrupa kıtasının kendisi açısından, yüksek nüfus yo
ğunluğu göz önüne alınırsa, köle emeğinin hiçbir ekonomik anlamı yoktu emeğin yüzyıllar boyu sürekli kıt olduğu Amerika'nın tersine. Amerikalılar,
özellikle de tütün ve sonradan pamuğun en önemli para kazandına ürünler
olarak yetiştirilmesinde tarlalardaki işgücüne çok bağımlı olan plantasyon sa
hipleri, sürekli işgücü eksikliği çekiyordu ve sömürge dönemi boyunca, siyah
lar kadar sözleşmeli beyaz hizmetkarlan da -oraya vanşlanndan itibaren beş
yıldan yedi yıla kadar çalışmalan karşılığında okyanusu geçip Amerika'ya
gitme hakkı kazanmış insanlan da- kölelik işlerinde kullanıyorlardı. Bu ger
çekler köleliği hiçbir şekilde mazur göstermez, fakat kolani toplumunun özel
bağlamında ortaya çıkış nedenlerini açıklar.

5 Agy., s. 189.
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İngiliz halknun büyük

kısnu, kraliamu onlann hakianna -Prusya'nın ll.

Frederick'inin, Fransa'nın XVI. Louis'ninin veya Rusya'nın ll. Katherina'sının
bir saniye düşünmeden feshedebileceği haklara- saygı duymaya zorlamak zo
runda kaldıklanıu çok iyi habrlıyordu. Bu açıdan, Palıner'in ileri sürdüğü gibi,
demokratik çağın

bütün

devrimleri bir anlamda muhafazakardı, çünkü dev

rimciler gelenek tarafından kutsanmış gördükleri kamusal haklan onlan sırur
landıracak istilaa ve tahakkümcü müdahalelere karşı savundular. İngiliz Dev
rimi'nin habn sayılır bir radikal yazıru, kamusal haklann, daha önce gördü
ğümüz üzere, Sakson haklan olduğunu ileri sürdü, muhtemelen bu haklar
William'ın 1066'da adayı istilasının ardından gelen Norman istilaalarca brpan
lannuşb. Böylesi iddialar her ne kadar aldaba olsalar ve ele aldıklan tarihi çar
pıtsalar da, devrimler sıklıkla savunma eylemleri olarak başlabldı. Amerikalı
Iann İngiliz müdahalesine karşı tepkilerinde "savunmaya" çalışbklan şey bir
İngiliz özgürlük yelpazesiydi, bu özgürlüklerin çoğu, gerçekte, kelimenin ge
nel kullanınu anlamında, hiçbir şekilde muhafazakar değildi.
Son Stuart kralının, daha evcilleştirilmiş, Parlamento kontrolündeki krallar
la değiştirildiği 1688-89'un "Muzaffer Devrimi"nden sonra, Amerikan koloni
cileri "İngilizlerin haklanru", İngiliz kuzenlerinden çok daha fazla, tipik örne

ğini Virginia'daki House of Burgesses'in oluşturduğu oligarşik sömürge yasa
lamu koruyan meclislerden New England' daki doğrudan demokratik kent
meclislerine -gerektiğinde, kraliyet sömürge valilerine karşı koyabilme ve yal
nızca Krallık değil, İngiliz Parlamentosu tarafından da uygulanacak keyfi güç
kullanımına engel olabilme yeterliliğine sahip meclisierdi bunlar- kadar deği
şen, oldukça otonam kurumlara dönüştürdüler. Devrim arifesinde birçok ko
lonici, aslında 1640'lardaki İngiliz Roundhead'lerini tekrarlayarak, Krallığın ve
onun bakanlannın kendi kurumlannın egemenliklerini gasp ettiğini düşündü
ler.
Fakat Amerikalılar, Amerikan Devrimi ortaya çıkarken yalnızca "İngiliz
haklanrun" yerel kurumsal biçimlerini "muhafaza" etmediler; halk boykotla
mu, isyanlan, kraliyet otoritelerine karşı topraklanndaki meydan okuma ey
lemlerini çok güçlü hale getirdiler; "özgürlüklerinin" kraliyet ve parlamento
tarafından gasp edilmesine karşı halkı harekete geçirecek tabandan gelen
[grassroots] kurumlar oluşturdular; ve son olarak, silahlı ayaklanmanın bütün
kolonilere yayılan gerçek olayiamu yaratblar -bunlann tümü çok kurumsal bir
radikal başkaldın üretti. Bu ayaklanma, yeni politik idealler, değerler ve

Avro

Amerikan tarihinde öngörülemez bir etkiye neden olmuş olan ve Fransız Dev-
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rimi'nin kendisinde göreceğimiz gibi, genellikle isim değiştirmeden tekrar or
taya çıkan popüler isyan kurumlan oluşturdu. Aydınlanma çağına ait fikirleri
her ne kadar "Amerika'da Avrupa' da olduğundan daha kabksızca benimse
miş ve doğruluklanndan daha az kuşku duyulmuş" ise de, Palmer'in gözlem
lediği gibi,
Amerika'yı Avrupa için çok önemli kılacak yeterince ortak bir uygarlık vardı.
Çünkü Amerikan Devrimi'nden sonraki bir yüzyıl boyunca, böyle olduğu çok
iyi bilinir, Avrupa'daki devrimci ve özgürlükçü hareketlerin yandaşlan Birleşik
Devletlere genellikle olumlu, Avrupalı muhafazakarlarsa ona düşmanca ve ta
mamen küçümseyerek bakblar.•

Amerikan Devrimi, gerçekte, kolonileşmenin 1630'lara kadar geriye giden,
Atıantik sahili boyunca uzanan önemli bir parçasını oluşturan devrimci eği
limlerin zirvesini göstermektedir -ve bizim dikkatimizi öncelikle yoğunlaşbr
mak zorunda olduğumuz işte bu eğilimlerdir.

Başkald1rmm Kökenieri
Devrim'in seyrini şekillendiren belki en önemli tekil etken, engin genişlikteki
yerleşim alanlarnun mevcudiyeti ve güçlü ve çok bağımsız bir yeoman sınıfı
nın varlığı idi. Bu açıdan, Amerikan kolonidierin durumu Avrupalı devrimci
lerden epeyce farklıydı. İngiltere'nin yeoman nüfusu toprak çitlemesine yenik
düşmekteydi, bu en sonunda bir şehir proJetaryası yaratan bir süreç iken, son
radan Fransa' da büyük bir köylü tabakası yaratan önceki kilise topraklarnun
yeniden dağıbmı Devrim sonrasına kadar başlamamışb.
Amerikan kolonileri, aksine, önünde sürüp ekmeye elverişli engin genişlik
te topraklann uzandığı Allegheny Dağı'nın eteklerindeki güzel tepeciklere yer
leşmişti. Bu uçsuz bucaksız alan, Fransa' da olduğu gibi toprağın radikal bir
yeniden dağıbınını gereksizleştirmişti. Yeoman nüfusunun büyümesi her ne
kadar zengin Kızılderili kültürünün zararına gerçekleştirlise de, oldukça ken
dine özgü politik koşullar yaratb. New England'da, sürüp ekmeye elverişli
topraklann çokluğu kendi kendine yeten yaşam tarzlanrun, tüccarlar, speküla
törler veya sonradan endüstriyel girişimciler gibi dışandan gelen bir unsur ile
kısıtlanması için herhangi bir neden görmeyen öz-bilinçli bir yeoman sınıfını
olanaklı kıldı. Doğulu spekülatörler ve güneyli plantasyon sahipleri, bu uçsuz

•

Agy., s. 189.
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bucaksız topraklann mülkiyetini ellerinde toplamış olsalar da, bab sının, Dev
rim'in sona ermesini takip eden bir yüzyıldan fazla bir süre zarfında, milyon
larca topraksız göçmeni içine emen büyük bir hazine sağladı.
Sınır, birçok hoşnutsuz öğeyi içine emerek, paradoksal biçimde toplumsal
huzursuzluğu azalba bir güç olarak da hizmet verdi. Daha kavgaa, militan ve
toplumsal olarak idaresi zor olan bireyler, amaçlarnun büyük toprak sahipleri
ve zengin tüccarlar tarafından engellendiğini gördüklerinde, geride kalıp ayn
calıklı elitlere karşı halk hareketlerinin liderliğini yapmaktansa batıya doğru
sürüklendiler. Üstelik bu militan öğeler sırurda kendilerinin ham fakat istekli
olan eşitlikçi topluluklarını yaratabiidiler ve artlarından gelen oluk gibi göç
men akınında, demokratik yaşam tarzlarını Bab' da yeniden yaratabilmek için
daha da ileriye gidebildiler -veya bazen oldukları yerde kaldılar ve kendi ye
tenekleri sayesinde elit bir tabakaya dönüştüler. Kıtanın uçsuz bucaksızlığı,
toprağının zenginliği, keşfedilmemiş yabarulhğı, çok tabakah bir toplumun
yokluğu, İngiliz Düzleyicileri'nin demokratik ideallerini çok canlı biçimde ko
rumuş olan eşitlikçi bir "toplumsal sözleşme" formülünü olarıaklı kıldı.
Yeni Dünya'nın İngilizlerce kolonileştirilmesi on yedinci yüzyılın başındaki
ilk on yıla, 1606 yılında kiralanan Virginia Company'nin Jamestown'a kalıa bir
topluluk yerleştirmesine kadar ciddi şekilde başlamadı. Bu yerleşim idealist bir
görevden çok ticari bir girişimdi. Bu yeni koloniden 1630'a kadar yapılan tütün
taşımacılığı, yalnızca simgesel düzeydeki bir 2.000 poundluk kurutulmuş yap
raktan güney kolonilerini bir plantasyon yaşam tarzına bağlayan yaklaşık 1,5
milyon poundluk bir meblağa yükselmişti. Virginia ve Carolinalar'ın kıyı şeri
dinde, topraktan geçinen Anglikan olmaya eğilimli beyaz soylu sınıfı, aristok
ratik hak iddialan bile geliştirmişti ve hiyerarşiye eğilimleri onlann ikinci do
ğasıydı. Bu oligarşi, kendi sözleşmeli beyaz hizmetkarları ve sayılan artan Af
rikalı köleler ile nefret içinde bir arada var oldu.
İç bölgelerden ziyade emek gerektiren Apalaş Dağları -Piedmont- tepele
rine sürülen İskoç-İrlandalı yerleşimcilerin fakirleşmiş beyaz nüfusu, Presbi
teryen olma olasılıklan Anglikan olmalanndan çok olan ve sınır yaşamının
zorluklarını -onun fakirliğini, güvensizliğini ve süregiden Kızılderili baskınla
nnı- paylaşan, yalıtılmış topluluklar oluşturdular. Bu yeoman çiftçilerin kıyı
elitlerinin o denli hararetle geliştirdikleri toplumsal aynmlara karşı tahammül
leri çok azdı. Sıradan halk, diye yakınıyordu William Byrd, "valilerine karşı
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nadiren dalkavukluk ya da yaltaklanmayla suçlanabilir, onlara karşı özgürlük
ve laubaliliğin bütün aşınlıklan ile davrandılar'' .7
Bu ücra bölge yerleşirncileri, devrime katkı sağlayan başka bir özelliğin de
tipik örneğini oluştururlar. Birçok koloni bölgesinde, 1620 ve 1630'ların bir
zamanlar güvenilmez "kervan çetelerinin" yerini güvenilir, muvazzaf bir pro
fesyonel ordunun aldığı, İngiltere'de çok

uzun

zaman önce aşağı sınıflar ara

sında zayıflamış olan bir düşünce ve karakter yapısını Amerikalı çiftçiler ara
sında yerleştirmeye yardım eden bir milis sistemi gelişmişti. İngiltere'nin alt
ve orta sınıfiarına köle gibi davranma sanatını öğrettiği bir zamanda, çok emek
isteyen yaşam koşullarına sahip Amerika' da, yaşayanlara kendine güvenme
sanab öğretiliyordu. Aamasız bir toprak üzerinde hayatta kalmak, yalnız güç
lü topluluk bağlan değil sağlam nişanalık da gerektiriyordu. Arnerikan milis
gücünün. muvazzaf İngiliz askerleriyle birlikte sınırlardaki ileri karakollarda
Fransıztarla yapbklan üç savaş ve beyaziann kendi topraklanna el uzatmasına
direnen Kızılderililere karşı yapılan sayısız savaş, kolonilerde iyi eğitimli bir
askeri güç ile savaş sanatını, Devrim arifesine kadar, eğer daha iyi değilse bile,
en az İngiliz muadilieri kadar iyi bilen bir subay kadrosu yaratb.
Bu, sömürge Amerika'sında hiçbir sınıf çabşması olmadığı anlamına gel
mez, tam tersine: kolonilerdeki birbirine karşıt sınıf çıkartan, nüfusun değişik
tabakalan arasında içsel çekişmeleri oldukça artırdı. Silahlı yerel isyanlar epey
yaygındı, bu kısmen ortalama kolonicinin kolay sinirlenir mizaandan, kısmen
de silahiara aşinalığın onlara isteklerini güç kullanarak söyleme olanağı ver
mesinden kaynaklanıyordu. Bu dayanıklı insanlar, davranışlannda küstah ol
dulan kadar kendi haklanru savunmada doğrudan eyleme geçmeye alışkındı
lar. Bir on yedinci yüzyıl Virginia kraliyet valisi olan William Berkeley kendi
üst sınıfının sorunlarını dile getirirken -"Yedi kişiden en az albsının Fakir,
Borçlu, Hoşnutsuz ve Silahlı olduğu bir halkı yöneten Vali ne bedbaht bir
adamdır''8- yalnızca ciddi ekonomik adaletsizliğe değil, silahlı bir halkın bu
adaletsizleri kendi kavgaa tarzıyla çözmeye çalışacağı korkusuna da işaret
ediyordu.

7 Elisha P. Douglas, Rebels and Democrats (New York: Quadrangle/ New York Times Bo
oks, ı955), s. 73.
8 Willam Berkeley'den Thomas Ludwell'e (Temmuz 1676), Henry Coventry Papers at es
tate of the Marquis of Bath (mikrofilm, Kongre Kütüphanesi), no. 77, fo. 145.
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En şiddetli kolonici nefretler başlangıçta ülke içinde başgösterdi: Kaba saba
Piedmont, görgülü ve aristokratik olan kıyı ovası ile sürekli bir husurnet içinde
yaşadı. Virginia'da, Nat Bacon'ın önderlik ettiği bir 1676 ayaklanması, büyük
ölçüde yalnızca Kızılderili baskınlarına karşı korunma talebinde değil, yoksul
ların adaletsizce vergilendirilmesinin yurnuşablması ve kunduz ticareti üze
rinde zenginler lehine olan kontrolün kaldmiması taleplerinde bulunan sınır
bölgesi insanlan tarafından gerçekleştirilmişti. Ayaklanma silahlanmış sözleş
meli hizmetkarların ve siyah kölelerin kablımıyla daha da tehlikeli noktalara
ulaşb. Diğer sivil çabşmalar, eyalet meclislerini kontrolleri albnda tutan çok
ayncalıklı bir büyük çiftlik sahibi hizip ile toplumsal olarak üstlerinde yer
alanlar tarafından aşın derecede vergilendirildiklerini ve demokratik haklan
nın verilmediğini hisseden ücra bölge yerleşimcileri arasında patlak verdi.
Bacon'ın isyarunın başarısızlığı, yan-aristokratik Anglikan büyük tütün
çiftliği sahiplerine duyulan köklü nefreti, Presbiteryen sınır bölgesi insanlan
arasında alevlendirdi ve kalıolaşbrdı. Devrim arifesinde, Düzenleyiciler [Re
gulators] -bütün ülkede silahlı ıssız bölge isyanolan için kullanılan bir terim
olarak bilinen sınır bölge yerleşimcisi birlikleri, Atiantik kıyı bölgelerinden ge
len yan-aristokratik kanun koyucular ile çabşma haline geldiler. Eğer büyük
çiftlik sahipleri güney ekonomisinin üzerine kurulduğu işgücünü destekleye
cek daha fazla siyah köle ithal etmemiş olsaydı, bu türden isyanlar bütün ko
loni dönemi boyunca muhtemelen sürekli hale gelecekti. Aslında, büyük çiftlik
sahiplerinin siyah köle ithalini hızlandırmalannın bir nedeni, güney toplu
mundaki elit tabakalar arasında paniğe yol açmış olan Bacon'ınki gibi bir baş
ka ayaklanmadan kaçınmakb.
New England ve Orta Atıantik kolonilerinde, yabani bölgelerin kıyısında
yer alan yerleşimciler, kent tüccarlarına ve varlıklı zanaatkarlara güçlü düş
manlıklar geliştirmişti. On sekizinci yüzyıla dek, kıyı kentlerinde fakirler ve
aomasızca baskı albnda tutulanlar nüfusun belli bir bölümünü oluşturuyordu.
Evsiz çocuklar, aslında aile üyelerinin hepsi sokaklarda güvensiz yaşamlar sü
rüyordu; genç insanlar ticaret yapan, balina ve balık aviayan gemilerde hizmet
vermeye zorlanıyordu; çoğu sözleşmeli hizmetkarın uşaklık dönemleri boyun
ca köleden çok az farkı vardı ve uğradıklan mezalimden sağ çıkamıyordu.
Aynı zamanda, kuzey eyaletlerindeki tüccarlar, güney eyaletlerindeki büyük
çiftlik sahipleri ve hemen her yerde olan avukatlar, koloni toplumunun tepe
sinde ve eyaletlerin değişik kanun koyucu kurullarında yer alıyordu. Bir yan
da beslenme bozukluğu ve ilunal nedeniyle vücut yapılan çarpılmış sokak di-
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lencileri, diğer yanda siyah sürücüler ve uşaklada şatafatlı at arabalan içindeki
tüccarlar ve toprak sahipleri arasındaki tezat, sömürgeleri ziyaret eden her
hangi bir dürüst ziyaretçi için apaçık gözler önünde olan bir şeydi.
Çalışan suuf içindeki uzlaşmaz zıtlıklar, çoğunluğu Boston, New York, Phi
ladelphia ve Charleston nhbmlarında acınacak bir gündelik ücret kazanan va
sıfsız işçiler ile oldukça yüksek bir yaşam standardına sahip usta zanaatkarlan
bölmüştü. Bu usta zanaatkarlar, sonradan, çıraklan ve özellikle de lonca statü
lerini geliştirme fırsatlan giderek kendilerine verilmeyen gündelikçi usta işçile
ri gaddarca sömürdüler. Hep birlikte ele alındığında sözleşmeli hizmetkarlar
ve köleler gibi, bu ekonomik tabakalar da, kolonilerin tümünde en zengin sınıf
olan tüccarlara karşı derin bir nefreti paylaşma eğilimindeydi.
Üstelik, koloruler birbiriyle büyük anlaşmazlık içindeydi. New York ve
New Hampshire, Hampshire Arazileri olarak bilinen ve sonradan aynlarak
son derece radikal Vermont eyaletini oluşturan topraklar üzerindeki hak iddia
lan nedeniyle çabşb; Virginia ve Perınsylvania, Ohio Vadisi'nin yerleşilmemiş
topraklan üzerindeki hak iddialan nedeniyle çarpışb; ve güney kolonileri, Al
leghenies ve bab yönündeki topraklar -tütün plantasyonu için hayati olan top
raklar, çünkü elde edilen mahsül toprağın bereketi nedeniyle muazzamdı- için
yanşblar. Dini konular hakkında kolonller arasındaki farklılıklar zamanla
azalsa da, farklı dini ve kültürel gelenekler de yerleşimcileri birbiriyle kapışbr
dı. Son olarak, koloni meclisleri ile onlann kraliyet yöneticileri arasındaki ve
yönetimin beledi organlan ile koloni-ölçeğindeki kurumlar arasındaki sürtüş
meler neredeyse sürekli hale geldi.

New England Kent Meclisleri
Güneyin köle plantasyonu ekonomisi ve Hudson Vadisi'ndeki Hollandalıların
yan feodal patroon9 sistemi, New England'da -Devrim'in par exeellence popü
ler merkezi olan bölge- hakim olan yaşam tarzı ile belirgin bir zıtlık içindeydi.
Virginia Company'nin bir kolu olan Massachusetts Bay Company 1629'da
New England'a esas büyük yerleşimi başlatb, aslında yürekten dindar Püriten
kolorusini 1620'de Plymouth'ta kurulmasından sonra gelen yıkımından kur
tardı. Şirket, bölgeye sürekli olarak yeoman çiftçileri, tüccarlan, balıkçılan ve
zanaatkarlan taşıdı ve kısa sürede, kısmen Püriten Massachusetts ile dinsel
9 Patroon: New York ve New Jersey'de, eski Hollanda yönetimi albnda malikane aynca

lıklan ile geniş topraklar üzerindeki mülkiyet türü (ç.n.).
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farklılıklar nedeniyle, kısmen de toprak ihtiyaa nedeniyle, Rhode Island, Con
necticut ve New Hampshire' de yeni koloruler kuruldu. Fakat New England
kolonileri toplumsal olarak şaşırba benzerlik gösteriyordu: bir yandan bağım
sız çiftliklerin bir köy toplumu oluşturan organizasyonuna, diğer yandan iç ve
dış ticarete yönelmiş bir kıyı şeridi tüccar sınıfına dayanmaktaydı.
Bilinçli olsun ya da olmasın, Püritenlerin Congregationalist dünyası, İngiliz

Devrimi sırasında günyüzüne çıkmış olanlarla benzer demokratik değerler
sergilemekteydi. Congregationalist rahipler için demokrasi açıkça tiksindiri
ciydi: Onlar, otoritesi Tanrı vergisi olan ve İncil tarafından onaylanan

seçilmiş

terin yönetimine inanıyordu. Aslında, demokrasi ''bütün yönetim biçimlerinin
en değersizi ve en kötü olarudır", diye yazıyordu John Winthrop.1° Congrega
tionalistler demokratik fikirleri takip ettiklerini inkar ederken bile, Püriten di

ninin ilkeleri dinsel hiyerarşi -bunun İncil'de söylenenlere ters düştüğüne ina
nıyorlardı- ile tam bir karşıtlık halindeydi ve bu nedenle, hiç istemeden ya
pılmış olsa dahi, onların dinsel düzeni demokratik kurumlan alışılmamış bi
çimde öne çıkardı. Her bir Püriten cemaat, piskopos ve presbiteryenler tara
fından yönetilen birleşik bir kilise yerine, İncil'e bağlı kalma, birbirlerine göz
kulak olma ve kendi papazlarını seçme konusunda bireysel erkek ve kadınlar
arasındaki bir anlaşma veya akit yoluyla uzlaşmış, böylece 1524-25 Alınan
Köylü Savaşı'nda ortaya

çıkan eski bir talebi yerine getirmiş olan kendi kilise

sini yaratb.
New England cemaatleri yalnızca kendileri tarafından kurulmamış ve dini
konularda aslında neredeyse bütün gücü ellerinde tutmamışh, aynı zamanda
onlan bağlayan bireysel akitleri de kendilerinden başkası yazmamışh. Kentler,
neredeyse kaçınılmaz biçimde, dinsel cemaatterin uzantılan olarak oluşturul
du ve bunlar, zamanla, herhangi bir üst yönetime değil kendilerine karşı so
rumlu hale geldi. Massachusetts meclisinden imtiyaz hakkı

alınmış otuz alh

mil kare toprak üzerine kurulmuş, birbirine akitle bağlı dinsel topluluklannın
sekiller eşdeğerleri olan kent meclislerinde kendi kendilerini yönettiler. Bu ne
denle, cemaatin papazını seçtiği yerdeki kent, ardından. arabulucusunu ve ye
rel idare meclisi üyelerini seçti; her ikisi de kent merkezindeki toplanh yerinde
bir araya geldi. The Massachusetts Body of Liberties, 1641'e kadar onların ya-

10

John Winthrap, ''Defense of The Negative Vote", 4 Haziran 1643, ald. Elizabeth
Winslow, Meetinghouse Hill 1630-1783 (1952, New York: W. W. Norton, 1972), s. 36.
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sal varlıklannı onayladı ve kendi yerel meselelerinin yönetimindeki büyük
otonomilerini kabul etti.
Yerleşimin ilk yıllannda, Massachusetts kent halkı, bu yerel güçlerin süre
giden bir oligarşi oluşturan ve her yıl bir yıllık süre için yeniden seçilen yerel
idare meclisi üyelerine devredilmesine izin verdi. Kent meclisleri, bununla bir
likte, idare meclisi üyelerinin gündelik işler hakkında olduğu kadar yerel yasa
lann değiştirilmesi gibi temel konular hakkındaki kararlan otomatik olarak
onaylama işini 1720'ye gelene kadar bırakmışb. Kent meclisleri artık daha sık
toplanıyor -aslında, gerekli olduğu düşünülen zamanlarda- ve uygun bulma
dığı meclis üyelerinin görevlerine kolaylıkla son veriyordu, arabulucularını se
çiyor ve daha da çekişıneli olan tarbşmalara giriyordu. 1705'e kadar, Cotton
Mather, cemaat kiliselerinin otoritesini birleştirmeye ve merkezileştirmeye ça
lışbğı zaman, Ipswich'deki kilisenin başı olan John Wise onun yanlışlığını gös
terebildi ve o dönem için dikkat çekici biçimde, demokrasiyi, "doğanın [Tann'run
değil - M.B.] ışığının çok değer vermesi ve bize genellikle adalete ve insaniann
doğal ayncalığına en uygun yolu gösteren yönetim biçimi olması"11 nedeniyle,
göklere çıkardı.
Belki de ideolojiden daha önemli olanı, New England'daki ve diğer koloni
lerin ıssız bölgelerindeki demokratik yaşam biçiminin gerçekliğiydi. Koloni
leşme talepleri sürekli değişen sınırlar üzerinde çok eşitlikçi bir bakışı besledi.
New England 1630'larda sınır olduğunda, dikkat çektiğimiz üzere, büyük öl
çüde bir kentin Cemaatçi kilisesinin kamusal işlere bakması sonucu kent mec
lisleri yarabldı ve oy verme hakkı yeni yerleşimcilerle birlikte sürekli arttı.
Zamanla, on beyaz erkekten belki birinin oy kullanmak için gerekli olan şartla
n taşıdığı ve toplumun yalnızca en seçkin üyelerinin eyalet meclisine girme
hakkını kazandığı güney kolonileri ile karşılaşbnrsak, New England'lı her beş
kişiden dördü oy verme hakkına sahipti ve koloni kanunlannın yapımında, sı
radan insanlar genellikle zengin tüccarlar ve avukatlada yan yana oturdular.
Buna karşın, kilise üyeliği, Massachusetts'de oy kullanmak için 1691'e kadar
bir ön-şarttı, zamanla, oy kullanmak için gerekli olan şartlar giderek azaltıldı
ve oy kullanma hakkı, kilise üyelerinden makul bir gelire sahip ev sahiplerine
kadar genişletildi. Dinsel koşul kaldırıldıktan sonra, kent meclisi toplanbsına
11

John Wise, "Vindication of the Govennent of New England Oturches"(1717), akt Perry
Miller, ed., The American Puritans (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1956), s. 135, vurgulama ek
lenmiştir.
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katılmak için geriye kalan tek koşul, 50 şiiinlik [bir poundun yirmide biri) bir
gelire sahip olmakb. Fakat bir süre sonra, çok az mülk veya gelir sahibi sakin
için bu talebi karşılamak zor olmadığından, sonuç olarak, bir kentin erkek yer
leşimcilerinin çok büyük bir kısmına oy kullanma hakkının verilmesi durumu
ortaya çıkb.12
Kent meclisi binası, en sonunda bir topluluğun gerçek halk merkezi haline
geldi ve bir kurum olarak oldukça önemli güç kazandı. Kent meclisleri vergi
toplayabilir, toprak dağıbmı yapabilir, mülkiyet anlaşmazlıklarını çözebilir,
yeni yerleşimcileri kabul edebilir, milisieri örgütleyebilir ve kontrol edebilir,
yollar inşa edebilir ve toplumsal huzursuzluk zamanlarında tüm konular üze
rinde politik fikirleri tarbşabilirdi. Bundan başka, kentler kendi işlerinin yöne
timinde çok fazla otonorni sahibiydi. "Kenti koloninin başkentindeki daha bü
yük dünyaya bağlayan tek bağ", diye gözlemliyor Richard Lingeman, "onun
kanun yapımı için gönderdiği temsilci ve vali tarafından atanan eyalet memur
lan -şerif ve gezici yargıçlar- idi." 13 Otorite, topluluğun yüz yüze demokrasi
sine dayanıyordu ve delegasyon veya temsiliyet kent meclisinin kendisi tara
fından sıkı biçimde yetkilendiriliyordu. Massachusetts kentleri koloni meclisi
ne veya Boston' daki Genel Mahkemeye kanun koyuculan gönderdiklerinde,
bu kanun koyucularm yetkileri yalnızca kasaba temsilcileri olmakla sınırlandı
nlmışb ve sadece kent meclisleri tarafından bildirilmiş olan konularda oy kul
lanabilirdiler. Massachusetts kasabalan, verilen yetkilere temsilcilerinin uygun
davrandıklarından emin olunması hususunda, genellikle tek görevi her bir
temsilcinin mecliste nasıl oy kullandığını gözlernek olan ikind bir üye gönde
recek kadar titizdi. En sonunda, meclis toplanb tutanaklannın basılması, böy
lece tüm yurttaşlarm temsilcilerinin davranışını irdeleyebilmesi konusunda ıs
rar ettiler.

12 Söylemeye gerek yok ki, kadınlar ve çocuklar Massachusetts'de çok sınırlı haklara sa
hiptiler, kolonllerin genelinde olduğu gibi. Kuşkusuz, oy kullanma ve ekonomik bağımsızlık
gibi haklar, kadınlar için, Bab dünyasında Fransız Devrimi'ne kadar ortaya çıkmadı ve ar
dından kısa sürede feshedildikten sonra, yüzyılımıza [20. yüzyıl] dek yeniden kurumsallaşb
nlrnadı.
13 Richard Lingeman, Smail Town America: A Narrative History, 1620-The Present (New
York: G.P. Putrıam's Sons, 1980), s. 50.
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Yeni Koloni Yerleşim leri
Orta-Atıantik deniz kıyısına yerleşim ve yeni koloni yerleşimleri oldukça kısa
bir şekilde özetlenebilir. Ticari nedenlerle başlangıçta Hollandalıların yerleştiği
New York, bir patroon sistemine dayamyordu; buna uygun olarak, Hudson ve
Delaware Nehirleri boyundaki büyük toprak sahiplerine, kendi büyük mali
kane arazileri üzerinde yerel memurlar atama hakkı ve yerel mahkemeler
kurma otoritesi gibi neredeyse feodal haklan kullanma izni verildi. New Net
herlands, bu Hollanda sistemini dağıtmayacak olan İngilizler tarafından
1 664'te ele geçirildi; bu nedenle, yan-feodal bir toplum Hudson Vadisi'ne ya
yıldı ve Devrim'e kadar başanyla bölgede kaldı; buna rağmen, koloninin ünlü
liman kenti New York, tuhaf biçimde, -önceki New Amsterdam- ticari bir et
kinlik merkezi olarak kısa süre sonra Boston ile yanşmaya başladı.
Maryland'a, neredeyse yalnızca ekonomik amaçlarla yerieşiidi ve onun
varlıklı kuruculan, Hudson Vadisi'ndeki Hollanda patroonlan gibi, toprak sa
hibi malikane sınıfı ile sözleşmeli hizmetkarlar, kiraalar ve köleler etrafında
oluşturulmuş yan-feodal bir dominyon kurdular, bunu küçük fakat oldukça
bağımsız olan çiftçiler çeşitlendiriyordu. Başlangıçta William Penn tarafından
İngiliz Quakedar'ına bir sığınak olarak kiralanmış olan Pennsylvania, Alman
Lutherciler'i, Galler Baptistler'i, İskoç-İrlanda Presbiteryenler'i ve sonradan
Katolikler ve Yahudiler gibi dinsel göçmenlerin sıradışı çeşitliliğinin bir mer
kezi haline geldi. Sonrasında Philadelphia, Amerikan kentlerinin kültürel an
lamda en canlılarından biri oldu, her ne kadar onun politik yaşamını bir
Quaker tüccarlan oligarşisi yönetmiş olsa da. New Jersey ve Carolina'ya sıra
sıyla küçük çiftçiler ve toprak sahibi malikaneciler yerleşti ve ayn bir kültürel
kimlik -New Jersey'in durumunda çok değişken ve kararsız olan bir kimlik
ancak yavaş yavaş yerleşti.
Georgia, başlangıçta yoksul ve borçlu insanların bir sığınağı olarak köleliği
gerçekten yasaklayan ve koloni kapılarını Yahudilere olduğu kadar her türden
dinsel tarikatçıya (Katolik yerleşimciler, kuşkusuz, yasaklı idi) açan İngiliz fi
lantrop James Oglethorpe tarafından kuruldu. Fakat koloninin sıradışı çeşitlili
ği, yüce gönüllü amaçlan ve dinsel hoşgörüsü ekonomik güçlerin baskısına di
renemedi. Georgia kıyılan, on yedinci yüzyılın sonlan ile on sekizinci yüzyılın
başlarına kadar, Afrikalı kölelerin çalışbğı plantasyonlar halinde parsellerunişti
ve onun hayırhah amaçlan, maddi kazanç için yoğun tütün ekimine kurban
edildi. Carolina Piedmont'u gibi dağlık bölgeler, büyük ölçüde yoksul -ve öf-
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keli- beyaz çiftçilerin (gelişmenin olmadığı) çalkantılı dünyası haline gelmişti,
onlann arasından zengin toprak sahipleri ile süregiden bir toplumsal çatışma
ya giren kızgın Düzenleyiciler ortaya çıkrnışb.
Başlangıçta, on üç koloninin üç politik biçimi vardı: korporatif yönetim,
krallık yönetimi ve mülklülerin yönetimi. New England kolonileri korporatifti,
bunun anlamı büyük yerel otonomiye, kendi yönetmeliklerine ve büyük ölçü
de kendini yöneten meclisiere sahiptiler. Massachusetts valileri İngiliz Krallığı
tarafından ataruyorsa da, 1692'den sonra, Rhode Isiand ve Connecticut kendi
valilerini ve yönetici konseylerini seçtiler. Bunun tersine, Carolina, Georgia,
New Jersey ve New York gibi krallık kolonileri, Krallık tarafından atanan vali
leri ve konseyleri kabul etmeye zorlandılar. En önemlileri, Maryland, Delawa
re ve Pennsylvannia olan mülklülerin yönetimi allındaki koloniler, Penn ailesi
gibi kral tarafından onaylı feodal güçleri olan mülk sahibi lordlar tarafından
kuruldu. Bu koloruler görünürde, imtiyaz tanınan şirketler tarafından yönetili
yordu; bu şirketlerin otoritesi hızla azaldı ve mülkiyet yönetimindeki kolonller
zamanla yalıuzca İngiltere Krallığının mülkü haline geldi. Bu nedenle, Rhode
Isiand ve Connecticut haricinde bütün koloni valileri -koloniler üzerindeki
güçleri görünürde sınırsızdı- ya kral tarafından atandılar ya da onaylandılar.
krallık bütün sivil otoriteleri atayabilir veya reddedebilirdi, koloni meclislerin
den geçen yasalan veto edebilir veya bu meclisierin oturumianna istediğinde
son verebilirdi.
Kolonllerin kendilerini ilgilendiren konulardaki kanun koyucu meclisleri
normalde oldukça varlıklı kişilerden oluşuyordu: çoğu aynı zamanda hukuk
çu veya formel eğitim sahibi olan büyük çiftlik sahipleri, tüccarlar ve mülk sa

hipleri. Toplumsal istikrar dönemlerinde, krallık ve kolonller arasında pek bir
gerginlik yaşanmıyordu: Palrner'in kaydettiği gibi, koloni meclislerinden ge
çen kanuniann yalıuzca yüzde beşi Londra tarafından gerçekten veto ediliyor

du:ıo Fakat, en azından potansiyel olarak, bu kanun koyucu meclisler idari k<r
nularda rakip bir güç oluşturuyordu: eğer isterlerse, bir valinin yaşamını bü
tünüyle karartabilirlerdi, eğer gerekli ise, otoritesini yok edebilirlerdi. "Bu kü
çük parlamentoların, kanunlann, tüzükterin ve resmi emirlerin hiçbir yerinde
tam olarak belirtilmemiş yetkileri vardı", diye gözlemliyor Charles ve Mary

Beard, Birleşik Devletler tarihine ilişkin yetkin eserlerinde.
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[Bu küçük parlamentolar] küçük ve belirsiz başlangıçlardan Avam Karnarası ile
bağlanblı bazı merasim ve

resmi törenlerde yer almaya dek süren uzun sürede

saygınlık içinde büyüdüler. Zaman içinde, haklan olduğunu iddia ederek vergi
koyma, asker toplama, borç alma, para basma, kraliyet memurlannın ücretlerini
belirleme ve Londra' daki yönetirole ilişkilerinde onlan temsil edecek kişileri
atama hakkım fiilen uyguladılar; ve bu işlevierin ötesine geçtiler, kendi medeni
hukuk ve ceza hukuku alanlannın genişletilmesinin yasalaşması ile koruma alb
na alındılar - tüzükterin şartlarına, Parlamento'nun yasalanna ve krallığın ayrı
calıkianna tabi kılındılar. ı ı

Koloni meclisleri, hiç kuşkusuz, alt sıruflann çıkarianna karşı yerel elitlerin çı

karlannı korudu. Yine de, diye Beards devam ediyor,

böylesi zorlayıa bir otorite ile donablan bu meclisler, yasalarda ve iç tüzükte is
teklerini gerçekleştirmek için çarpışan tüm yerel çıkariara doğal olarak kendile
rini yakın görüyordu. Bunlar, kolonidierin İngiltere Hükümeti'ne karşı bütün
şikayetlerinin formüle edildiği laboratuvarlardı. Avukatlarm politik hitabet ye
teneklerini sergileyebildikleri, yasal araçları kumazca kullanarak kraliyet me
murları karşısında zafer kazandıklan eğitim okullanydı. Kısaca, temsilci meclis
leri, büyüyen ekonomik grupların Amerika'yı güçlendiren ve onu ana ülkenin
yönetici sıruflanna karşı muhafeletin içine sokan bu tertiplerine ve ihtiraslanna
odaklanmışb. Kraliyet memurlan ve İngiliz Sarayı ile kontak noktalarında hiz
met etmek, kanunlar veto edildiğinde ve talimatlar kralın valileri veya mülk sa
hibi temsilcileri tarafından dağıbldığında, çarpışmanın ilk etkisini onlar duyu
yordu.12

Palmer, gerçekte, bu meclisleri "Bah Dünyası'nda bu türden kurumlaşmış
tüm yapılann demokratik olarak en iyileştirilrniş olanı" olarak görür. New
England'da, halkın büyük bölümüne oy kullanma hakkı verilmişken, New Jer
sey'de halkın yarısı veya biraz fazlası, Virginia'da ise yaklaşık yarısı veya daha
azı oy kullanabiliyorduP Gerçekten de:
Bu seçilmiş meclisler Avrupa'da tehlikeli bir halk mandası olarak düşünülebile
cek şeye sahiptiler. 1760'a kadar, bu meclisler ve valiler arasında on yıllarca sü
ren güç rekabeti bir çözüme kavuşturulmuştu (kolonilerin çoğunda meclisler le
hine olmak üzere). Hükümetin amaanın uzlaşma yoluyla belirlenmesi, Ameri
kalılar için yalnızca gerçeğin bir ifadesiydi, Avrupa' da olduğu gibi hükümetin

11 Charles Beard ve Mary Beard, The Rise of American Civilization, genişletilmiş ve gözden
geçirilmiş yeni basım_ c. 1, (orijinal basımı 1927; New York: Macmillan, 1949), s. lll.
ıı Agy., s. 111-112.
ı3 Palmer, Democratic Revolutions.
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dişlerine geçirilmesi gereken koyu bir doktrin değil. Tam tersine, Devrim arife
sinde, medisierin kendine güvenlerinin artması İngiltere' de çoğu kişiyi, Ameri
ka' da ise bazı kişileri, demokrasiye doğru olan bu değişimi durdurma -veya on
lann söyleyebileceği gibi, anayasanın dengesinin yeniden kurulması- zamanının
geldiğiıle inandırdı. Sözün kısası, Amerika' daki eski özgürlük duygusu, birinci
İngiliz imparatorluğunun kötü kaderinin karşılaşacak olduğu engeldi. 14

Yine de, Amerikan Devrimi'nin radikalliğini her açıdan incelemek yasama
meclislerinin tarihçelerini aniatmakla başanlamaz. Palmer, Beard'ler ve Ame
rikan Devrimi'nin birçok büyük tarihçisi tarafından çok sık gözden kaçınlan
şey, tabanda ortaya çıkan, devrime yön verecek yerel halk kurumlanydı yalnızca Amerika'daki İngiliz yönetimine ve Tory sempatizanianna karşı de
ğil, içerdeki zengin elitlere karşı olmak için de sonunda tabanda radikal
demokratik ikili güç oluşturacak kuruıniardı bunlar.

isyanc1 Bir Halk
Krallık tebaası, vurgulamak zorunludur ki, yerıilgiye uğratılmış bir halk değil
di. Etek ve gaydalan ile hala çoğu savaşa giden İskoç-İrlandalı Presbiteryerıler
yanında, büyük bölümü kavgaa İngiliz Anglikanlan ve Congregationalistleri
idi. Aralannda, atalan İspanyol zulmü ile savaşmış olan Hollandalı burgherler,
radikal gelenekleri Köylü Savaşı'na kadar geriye giden Luther'ci ve Anabaptist
Almanlar ve Hint savaşlannda eğitim görmüş olan ve Fransız maceracılarla
çarpışmış öfkeli ve bağımsız kır adamlan takımı vardı. Toplamda, kolorıi
Amerikalılan çok maceraa, büyük ölçüde pleb olan insarılardı, bununla birlik
te orılann elitlerinin çoğu, Londra ve Paris'in vakur aristokratik adetlerine ta
lipti.
Çoğu kolorıi yerleşiminin oldukça eşitlikçi olan atmosferini, hem Virgi
nia'daki Patrick Henry'nin hem de Massachusetts'deki Sam Adarns'ın zengin
adamlar olmayışlan ve aristokrat tavırlardan etkilenıneyişleri doğrulamakta
dır. Adams, zamanının çoğunu şamataa zanaatkarlar ve kentteki kronik isyan
lara kas gücü sağlayan nhtım adamlan arasında geçirirken, şehirli bir yerle
şirncinin terbiyeli ifadeleri yerine genellikle ıssız yöre insanlannın aksanıyla
konuşarı Henry, kaba taşralı davranışlan kasıtlı biçimde etkiliyordu. Giyim
kuşamma dikkat etmiyor, varlıklı akranlanna hakaret gibi gelen ucuz giysiler
giyiyordu; gerçekten de, Amerika'ya gelen üst sınıftan İngilizler'in çoğu, kolo1 4 Agy., s.

191.
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nilerde "en herbabndan bir eşitliğin" hüküm sürdüğünü ve maddi geçim araç
lanndaki farklılıklarm sosyal statüde her zaman farklılıklara yol açmadığıru
görüyorlardı. 15
Aristokrat tavırları etkileyenler de zorunlu olarak hürmet edilen bir düşün
eeye sahip olanlar değildi. 1759'da Virginia'yı baştan sona gezen bir İngiliz ra
hip olan Andrew Burnaby, eyaletin genç kanının "özgürlüklerde mağrur ve
kıskanç, kısıtlamaya karşı sabırsız ve herhangi bir üst güç tarafından kontrol
edilme düşüncesine nadiren katlanabilecek [olduğunu]" düşündü.10 Bu türden
nitelikler çoğu İngiliz aristokratının Amerikalı kuzenlerinde görmeyi tercih
edecekleri köleliğe yardıma olmuyordu. Koloni elitleri çok eğitimli adamlar
dan oluşuyordu: Virginia aristokratlan, College of William and Mary'de, "an
tik dönem klasikleri ve politika teorisi hakkında eksiksiz bir eğitim" almışlardı,
New England devrimci liderlerinin çoğunun Harvard Koleji'nde aldıklan eği
tim gibi. Samual Eliot Morison'a göre, "bir plantasyonu yönetmek, [Vali'nin]
konsütünde veya kent evinde hizmet etmek ve Cicero, Polybius ve Locke
okumak, Virginia'lılara devlet adamlığı yolunda mükemmel bir eğitim sağla
dı."17 Varlıklı koloniciler eğitimden faydalanmakta yalnız değildi. 1692 kadar
erken bir tarihte, her Massachusetts kentinden, topluluktaki her çocuğa parasız
bir temel eğitim sağlaması isteniyordu.
Koloni kentleri, sayfiyeleri ve meclisleri, gerçekte, klasikler kadar İncil ve
hukuk kitaplannın düzenli okunmasıyla beslenen, dikkat çekecek ölçüde
okuryazar bir halk yaratmışb. Thomas Paine'in

Common Sense

kitabının

ilk

baskısının 100.000 yetişkin okuyuca, çok muazzam bir okuryazar kitlesine
ulaşbğı hatırlanmalıdır. Nüfusun çok büyük kısmı için, Deuteronomy tarafın
dan vazedilen görevler, hatta Locke'un

Second Treatise on Goverment

eserinde

geliştirilen prensipler, muhtemelen kraliyet emirleri kadar tanıdıkb. Bu halk
meclisleri -ister kent meclisleri, ister eyaletlerin yasama meclisleri ols� po
lemik yapmakta, yasalarla ilgili konuşma sanabnda ve kendi-yönetimlerinin
rasyonel açıklamalan konusunda onlan eğitti. New England' daki kent meclis
leri ve genel olarak koloni meclisleri, birçok Amerikalı koloniciye kendilerini,

15 Samuel Eliot Morison, The Oxfard History of the American Revolution (New York: Oxford
University Press, 1%5), s. 172.
16 Morison, Oxfard History.
17 Morison, Oxfard History, s. 174-175

212 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Köylü Isyanlarından Fransız Devrimine

özellikle yerel olarak nasıl yöneteceklerini, dönemin çoğu kıta Avrupalısını şa
şırtabilecek düzeyde öğretti.
Son olarak, İngiltere ve Amerika arasındaki çabşma Aydınlanma'nın Av
nıpa'da donık noktasında olduğu ve Yeni Dünya'yı kuşatbğı bir zamanda or
taya çıkb. Ütopik Püriten bir "tepedeki kent", Amerikan ıssız bölgelerindeki
bir ''Yeni Kudüs" vizyonu, hiç şüphe yok ki, kolonilerde dinsel ve bölgesel
farklılıklardan bağımsız olarak asla kaybolmadı, fakat Aydınlanma bu vizy�
nu sekülerleştirdi, özellikle bu ülkede büyümüş alçakgönüllü Benjarnin Frank
lin gibi entelektüeller için. Franklin, belirtrnek gerekir ki, Avrupa' da bir bilgin
olarak ünlüydü: bilimsel kitapları, yazılan ve teknik icatlan, entelektüel ve za
naatçı meziyetlerinin olağanüstü karışımı ona uluslararası prestij kazandımuş
b. Voltaire ile Paris'te karşılaşbklannda iki adarnın birbirini kucaklamasını Pa
ris'lilerin büyük bir tezahüratla karşılaması, bunun İngiltere'nin kibirli yöneti
cilerine aşağılayıa biçimde kari.katürleştirilmiş Amerikalı ahmaklar ile uğraş
madıklarının bir işaretini vermesi gerekirdi. En azından, İngiliz tahtına geti
rilmiş kalın kafalı krala sefilce kölelik yaparak yaşamak isteyen erkek ve kadın
lar ile uğraşrnıyorlardı. Dönemin bakış açısına göre olağanüstü eşitlikçi olan
bir toplum (tüm kurumlan ile olmasa da, dar kafalı hiyerarşik farklılıklara da
ha fazla dayanamadığından) ayaklanmışb. İngiliz Amerikası, Parlamento,
Krallık ve hatta kolonilerdeki kraliyet valilerinin haberi olmaksızın, ne kırsal
naif ne de korkak bir tebaa olan, fakat etkirı bir yurttaş olan çok sayıda yeni bir
tür birey üretmişti. Yaklaşık iki yüzyıllık bir kolonizasyon sürecirıden sorıra
İngiliz merkantilizmi ve kraliyet kibri, bir devrimin potasında büyük ölçüde
sona erdi.

1 0.

BÖLÜM

KOLO N I D i REN iŞi
Britanya'nın Amerikan kolonllerine karşı fazla anaç davrandığını gösterecek
az şey vardır. 1650'den itibaren, İngiliz ekonomi politikası ağırlıklı olarak mer
kantilistti, yalnızca ticari rakiplerinin değil kolonllerin de zararına hammadde
lerin İngiltere'ye akhğı pozitif bir ticari bilanço hedefliyordu. Merkantilist
dünyada, zengin ve sağlıklı bir ticari politika, kiliçe albn veya gümüş biriktir
meyi gerektiriyordu. Bu nedenle Krallığın albn veya gümüş toplamak için pa
zarın kontrolünü genişletme arayışı fazla uzun sürmedi, bu genellikle doğru
dan asalaklık veya ticari korsanlıkla yürütülen bir politikaydı.
Aslında dönemin merkantilist fikirlerinin rehberlik ettiği İngiltere'nin
Amerikan kolonHerine yönelik politikası, kendi endüstriyel gelişimini değil,
koloni kaynaklarının yağmalarunasım amaçlıyordu. Bu politikanın en özlü an
lahmlanndan birini, bir on sekizinci yüzyıl Massachusetts valisi olan Sir Fran
cis Bemard'da buluyoruz:
Büyük Britanya'nın Amerikan ticareti ile ilgili iki büyük amaa şunlardı, [ilk ola
rak] Amerikan uynıklarını Büyük Britanya'nın sağlayabileceği bütün ürünleri ve
Avrupa mallarını yalnızca ondan almaya mecbur kılmak zorundadır: [ve ikinci
si] Amerikahlann yurtdışı ticaretini, buradan gelecek karlann sonunda Büyük
Britanya'da toplanabilecek veya imparatorluğunun ilerlemesinde kullanılabile
cek şekilde düzenlemektir. Bu iki amaan birbiri aleyhine çalışhğı yerlerde, Bü
yük Britanya için en avantajlı olanı seçilmelidir.1

1 Otarles Beard ve Mary Beard, The Rise of American Civilization, genişletilmiş ve gözden
geçirilmiş yeni basım, c. 1, (özgün basım 1927; New York: Macmillan, 1949), s.115-116.
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Aslında, yerleşimin ilk günlerinden itibaren güneyin tannu gelişip serpilse
de, İngiliz merkantilist politikalan köle emeğine dayalı bu zenginliği, tütün, pi
rinç ve çivit boyası bitkisine [indigo] yönlendirdi, sadece İngiliz pazarlan ve
hazinesi için. İngiliz tüccarlan tarafından plantasyon sahiplerine sağlanan kre
di öylesine yüksek faiz oranlan ile geldi ki, birçok büyük çiftlik sahibini ve ai
lesini kuşaklar boyu Londra tüccarlanna esir etti. Büyük çiftlik sahipleri, bu
yüksek faiz oranianna ilave olarak, İngiliz limanlanndaki ihracat vergisini,
ulaşım maliyetlerini, İngiliz sahalarm komisyon oranlannı, ardiyeyi, muaye
neyi, sigorta ücretlerini ve benzerlerini ödemek zorundaydı. Büyük çiftlik sa
hipleri, tütün yetiştirildiği için yorgun düşen toprağın yerine geçecek yeni top
rağa sürekli ihtiyaç duydu - Krallığın, 1763'de, Alleghenies'in babsına yerle
şimi intikamo bir duyguyla yasakladığı zaman engel olduğu bir ihtiyaç.
Merkantilist sisteme göre, bu hammaddelerin hasadını ve ihracahnı yapan
koloniler İngiliz Endüstrisi ile rekabet edebilecek hiçbir şey üretrneyecekti. Da
ha ziyade, Amerikalılar sadece İngiliz ürünlerini tüketeceklerdi. Buna karşın,
koloni üretimi İngiliz girişimcilere en küçük bir sorun yaratmadan gelişti. New
England tersanelerinde yılda tahminen yetmiş gemi inşa edildi, bunu elli beş
gemiyle New York ve Pennsylvania ve kırk gemiyle güney kolonileri takip etti,
yıllık toplam 150' den fazlaydı. Koloniler, liman kentlerinden ülke içlerine doğ
ru, giderek artan miktarda, küçük kereste atelyeleri, ev yapımı olan ve sonra
dan ortak yapılan kumaşlan, çanak çömleği, deri eşyalan ve çok ihtiyaç duyu
lan madeni eşyalan, çivileri, çaydanlıklan, çapalan, kürekleri ve silahlan sağ
layan demir ocaklan tedarik etti. Bu zanaat ürünleri İngiliz ihracatlanyla doğ
rudan rekabet ediyordu. 1750'lere kadar, Parlamento'ya İngiliz demir tüccarla
nndan, deri işçilerinden, odunculanndan ve diğer değişik ticaret adamlann
dan öfkeli protestolar yağmaktaydı. Ardından, koloniler, mütecaviz borçlarla
karşı karşıya bırakıldı, btmlarm bir kısmı Britanya'dan sahn almak zorunda
kaldıklan ürünler için imalatçılardan madeni para istenmesinden kaynaklanı
yordu.
Merkantilist politika, kuşkusuz, Virginia Company veya Massachusetts
Bay Company gibi korporatİf girişimiere Stuart krallannın verdikleri toprak
bağışlarının kısmen nedeni olmuştu, fakat Britanya'nın bütün kolonller üze
rindeki tekelini garanti alhna alacak etkin bir yasama gerçekte on yedinci yüz
yılın ortalanna kadar -bu Cromwell'in Naiplik Dönemi'dir- gözükmüyordu.
The East lndia ve Levant Trading şirketleri, 1651'de, İngiltere'ye gönderilecek
koloni ürünlerinin sadece İngiliz mürettebahnın olduğu İngiliz gemileriyle ta-
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şınrnası, kıyı ticaretinde -koloniler arası ticaretin öncelikli araa- sadece İngiliz
gemilerin kullanılması ve hızlanmış balık, kereste veya balina gibi hammadde
lerin sadece Britanya'ya ihraç edilmesi konusunda hükümeti ikna etmeyi ba
şardı. Bu yasaya -kötü şöhretli Denizcilik Yasalan'nın ilki-, 1660 ve 1696 ara
sında, şekerin, tütünün, yünün, pirincin, kürklerin, ev inşasında kullanılan ke
restenin, demirin, bakırın - aslında, Yeni Dünya' dan ihraç edilebilecek ürünle

rin neredeyse hepsinin- içinde olduğu giderek daha çok madde eklendi. İngi
lizlere ait olmayan limanlara mal taşıması yasaklanan Amerikan gemileri,
kendi ürünlerini başka pazarlara göndermek üzere yeniden yüklenmesi için
önce İngiliz limaniarına getirmeye zorlandı.
Diğer yasa, kolonllerin mamul mallan yalnızca İngiltere'den almasını ge
rektiriyordu. Eşdeğer İngiliz mallan ile rekabeti önlemek amaayla, koloniler
deki imalatın, metalurjinin ve hatta evişi dokumaalığın sınırlandınlması ve
sona erdirilmesi konusuna ısrarlı girişimlerde bulunuldu. Ayakkabı yapımını
destekleyen bir Pennsyvania yasasına, yelkenbezi üretimini geliştiren bir New
York yasasına ve keten kumaş üretimini teşvik eden bir Massachusetts yasası
na Britanya tarafından izin verilmedi. Diğer düzenlemeler de Atıantik kıyısı
boyunca gerçekleştirilen kolonHer arası ticareti sınırlandırdı. Krallık, Virgi
nia'nın yeni kasabalar kurma girişimlerini, İngiliz imalatçılara endüstriyel ra
kipler olabilecekleri için mümkün mertebe engelleyecek kadar ileri gitti.
Eğer Denizcilik Yasası kab biçimde uygulansaydı, az nüfuslu Amerikan ko
lonilerinin nasıl tepki vereceklerini kestirrnek zordur -fakat bu yasalar yürür
lüğe konmadı. Britanya'nın ticari rakipleriyle -Hollandalıların, İspanyolların
ve Fransızların birbiriyle değişik koalisyonlan halindeki rakipleriyle- bir yüz
yıl süren bir dizi savaşı, kolonHer üzerinde ticari kısıtlamalar uygulayan Bri
tanya Krallığı'nı çok meşgul etti. Amerikan tüccarları, eğer başanlı ve zengin
olacaklarsa, mümkün olan her yolla bu düzenlernelerin arkasından dolaşmak
zorunda olduklarını farkettiler; aksi halde tamamen Britanya ticaretinin hiz
metkan haline geleceklerdi.
Sonunda ortaya çıkbğı gibi, Amerikalılar Denizcilik Yasası'nı sürekli bi
çimde çiğnediler. Amerikan gemileri, yasayı pervasızca görmezden gelerek,
Avrupa, Afrika, .Karayipler ve diğer bölgeler ile serbestçe ticaret yapb;
1760'lara kadar, gerçekte, kaçakçılık birçok kıyı kolonisi için bir yaşam tarzı ha
line gelmişti. İnsanlar, ekonomik olduğu kadar politik nedenlerle de, kaçakçı
lanru ve hatta kaçak mallan her yerde çok istekli biçimde koruyordu. Aslında,
kaçakçılar kolonilerde en saygı duyulan işadamları arasındaydı: 1736' dan son-
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ra, isyancı John Hanrock'un babası olan Thomas Hancock bir kaçakçı olarak
servet yapb -ve eylemleri dolayısıyla habn sayılır saygınlık kazandı. Kuzey
kolonilerinin yasadışı ticaretteki cesaretleri özellikle meşhurdu. Bir tüccar Bab
Karayipler'den şeker ve şeker pekmezi alabilirdi -ve Karayipler'de Fransız
sömürgelerinden salın alınan şeker pekmezleri, merkantilizmin Yanki tüccar
lara İngiliz sömürgelerinden almaya zorladığı şeker pekmezinden daha ucuza
mal oluyordu.
Dolayısıyla, 1763'de Massachusetts'e ihraç edilen şeker pekmezinin yüzde
97'sinin kaçak olmasında şaşılacak bir şey yoktu. Bu şeker pekmezleri, New
England'a ulaşbğında, Afrika'ya götürülüp köle salın alımında kullanılacak
olan rom yapılma işleminden geçirildi. Bu köleler Atiantik'ten Karayipler'e ve
güneye, buradan kuzeye, New England'a gönderilecek olan şekeri ürebneye
zorlandıklan yere getirildi. Bu üç ayaklı ticaret, Boston'lu tüccar ailelere büyük
servet kazandırdı; aslında, Yanki tüccarlar ticari iştahlan o kadar çoktu ki, İngi
lizlerin düşmanı Fransa'ya donanma malzemesi bile tedarik ettiler.
Fransa, Britanya'nın ezeli düşmanı İspanyollarm yerini almışb ve Fransız
Iann Quebec kolonisi, İngilizlerin Kuzey Amerika egemenliğinde bir engeldi.
1756'da patlayan Fransız-Kızılderili Savaşı sırasında ve Britanya ile Fransa'nın
Kuzey Amerika'ya hükmetme mücadelesinde, sınır kolonilerini taciz ebnekte
Kızılderilileri teşvik ebniş olan Fransızlan yenmek için Amerikan milisieri İn
giliz ordusuna katıldı. Milisierin bazılan diğerlerinden daha istekliydi. Britan
ya, 1759'da, Quebec kenti dışındaki Abraham Ovası'nda Fransızlan en sonun
da yıldırdı, Fransa'yı Kuzey Amerika'da sömürgeci bir güç olarak etkisizleş
tirdi ve 1763 Paris Barışı, Britanya'yı şimdi Atiantik kıyı şendindeki koloni te
baası ile yalnız bırakb. Amerikan kolonicilerin şimdi İngilizler dışında Avru
palı büyük düşmanı kalmamışb. İngiltere, kısa sürede, özgürlüklerini yaşama
lanna ve ticaretlerine en büyük engel haline gelecekti.
Gerçekten, yedi yıl süren savaş Amerikalılara önemli kazançlar sağlamış,
Britanyalılara ise çok pahalıya patlamışb. Savaşı, Amerikan yerleşimcileri
Fransız ve Kızılderili saldırılanndan korumak için yapılan fedakarca bir mü
cadele olarak gören Parlamento, Amerikalılarm Britanya Krallığı için en azın
dan biraz tazminat vermesi zamanının geldiğini düşündü. Önceki yüzyıldaki
kabulünden bu yana rafa kaldınlan Denizcilik Yasası, gücü arbrılarak yürür
lüğe kondu. öte yandan. Amerikalılar bunlara boyun eğmeye hiç de niyetli
değildi. Kızılderililere karşı yapılan ve İngilizlerin hiç yardımda bulunmadığı
sayısız savaş habrlıyorlardı ve kendileriyle birlikte Fransızlara karşı savaşan
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İngiliz yöneticilerin kaba Amerikan militanlanru küçük gören davraruşlann
dan sıkılmışlardı.
inatçı, iradesi güçlü ve sonradan ortaya çıkacağı gibi, ruhsal yönden hasta
bir kral olan m. George'un tahta çıkışıyla, bu anlaşmazlık karmaşıklaşb. Kral,
Britanya'nın Hanover krallanrun2 en patavatsızı haline gelecekti. 1688'in Şanlı
Devrimi, politika ve maliyeyle ilgili bütün önemli konularda Parlamento'nun
üstünlüğünü güvence altına almışsa da, kralın otoritesinin kapsamını tam ola
rak belirlememişti. İngiliz krallan hala bakanlan atayabiliyor ve görevden ala
biliyordu; Parlamento'yu yozlaşbrmak için adam kaymyor ve sömürge politi
kasında etkin bir rol oynuyordu. Kralın otoritesini Parlamento'nun gücü ile
dengeleme güçlükleri, yeni kralın öğretmeni, akıl hocası ve sır ortağı olan bir
meclis üyesinin, monarşinin Parlamento'dan üstün olduğuna inanan -genç
kraliyet öğrencisine tamamen cazip gelen bir görüş- Bute Lordu'nun varlığı ile
daha da karmaşıklaşb. Britanya'run savaş borçlanru kapatmak için kolonileri
vergilendirme ihtiyaa, bu nedenle, monarşinin yurtiçi ve yurtdışında daha
otoriter bir rejim yaratma gereksinimi ile pekiştirildi. Britanya'nın bir zamanlar
gevşekçe yönetmiş olduğu -aslında, hoşgörülü biçimde görmezden geldiği
imparatorluğun yerine şimdi Krallığın bütün sömürge idaresini genişletmek
ve monarşi yönetimi altında merkezileştirmek için aldığı kararlı önlemler geçti.
Britanya'nın imparatorluk politikasındaki bu yeni sertlik, daha önce belir
tildiği gibi, tam da Fransızlann Kuzey Amerika'dan çıkarıldıklan ve kolonlle
rin ana ülkeden yardım alma ihtiyaçlannın tamamen ortadan kalkbğı bir d�
nemde ortaya çıkb. Koloruler gerçekte on üç de facto bağımsız ulus halinde ge
lişrnişti, her biri muazzam bir ekonomik ve demografik büyüme potansiyeline
sahipti. Daha ileri görüşlü olan Amerikan kolonidleri, kendilerini yönetmeyi
neredeyse diğer tüm açılardan zaten de facto elde etmiş olmalarına rağmen,
bunlan yasal olarak da elde etmek zorunda olduklarını biliyorlardı; ve çok faz
la dile getirmeden, bu manbk sonunda koloni gelişiminin Britanya' dan doğ
rudan bağımsızlığa gideceği konusunda ikna olmuşlardı. Yine de Sritanyalı
Tory'lerin, muhafazakar Whig'lerin ve m. George ve onun komplocu Sarayı
nın güttüğü politikalar, kolonller üzerinde İngiltere'nin yalnızca ekonomik de
ğil politik egemenliğini de artırmaya çalışıyordu. Sarayın ve Tory parlamenter
lerinin artan kibri kolonllerin kendilerine daha da büyüyen güveni ile -devam
2 Hanover krallan: Britanya'yı 1714'ten 1901'e kadar yönetmiş olan kraliyet evine mensup
krallar (ç.n.).
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ederlerse yalnızca bir bağımsızlık savaşına süriikleyebilecek, radikal olarak
birbirine ters eğilimler- doğrudan bir çarpışmaya gidiyordu.

Vergi lendirmeye Direniş
Britanya, Denizcilik Yasası'nı kab şekilde uygulamaya giriştiğinde bu yürütme
görevi yeni Tory başbakanı George Grenville'ye düştü, politikalarına karşı
halkın direnişe geçmesini beklediğinden, göz korkutucu bir güç olarak koloni
limaniarına on bin muvazzaf Britanya askeri yerleştirdi. Grenville, bu son de
rece kışkırtıcı olan harekete, 1 755'de gümrük vergisi toplayıcılanna ve askerle
re "destek talimatlan" olarak bilinen arama izinleri vermeyi ekledi, böylece on
ların kaçak mallar için gemileri, nhbmlan, ambarlan, perakende sabş yerlerini
ve hatta evleri serbestçe aramasını mümkün kıldı. En küçük kaçakçılık kuşku
su üzerine görevlilerin genellikle çok keyfi olan davranışlan ve bazen kötü ni
yetli biçimde kolonidieri kabaca taciz etmeleri, zaten istim üzerinde olan Ame
rikalılar üzerinde derin bir etki yaratb. Hiçbir şey askerlerin herhangi bir mes
kene zorla girip arama yapma serbestliğinden daha ineitici görünmüyordu.
Ayaklanmalar patlak verdi; askerler taş yağmuruna tutuldu; İngiliz sempati
olarak bilineniere hakaret edildi; ve Kraliyet politikası yandaşlan, dinme
yen bir öfkenin hedefi oldu. Amerikalıların çoğu, talimatlan halkın geleneksel
"İngilizlerin haklan" iddialan karşısında haddini aşan hakaretler olarak görü
zam

yordu.
Buna karşılık, Grenville bakarılığı ağıziara bir parmak bal sürecek türden
önlemler aldı, bunlar halkın kızgınlığını yabştırmadı, yalnızca bakanlığın güç
süzlüğünü ortaya çıkarmaya hizmet etti. Kahve, değişik türden şaraplar ve di
ğer kalemlerdeki gümrük vergilerini azalbrken, varolan vergilerin çok daha
sert ve beceriksizce toplarunasını devam ettirdi. Bazı koloni meclisleri yerel ti
caret için kağıt para basınayı denediğinde, bu büyük ölçüde içerde kullarula
cak madeni para eksikliğinden kaynaklanıyordu -daha önce de belirtildiği gi
bi, Amerikalıların İngilizlere olan borçlarını madeni para ile ödeme ihtiyacın
dan kaynaklanan bir problemdi bu- bakanlık böylesi girişimleri açıkça yasak
tadı, Britanya poundunun otoritesini ve böylece Krallığın kolonllerin ekono
mik yaşamını düzenleme gücünü göstermek dışında bir amaca hizmet ederne
yecek olan bir önlem.
Grenville bakanlığı 1763'de Allegheny Dağlan'nın nehir havzalannı ayıran
yüksek araziler boyunca bir sınır çizgisi çizip bab yönündeki tüm topraklann
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koloni yerleşimine kapabldığını ilan ettiğinde işler daha da sarpa sardı. Bu du
yuru, görünüşte, bakanlığın fon eksikliği nedeniyle basbrılamadığından ya
kındığı Kızılderili isyanlarma yol açacak herhangi bir nedeni ortadan kaldır
mayı -ve, daha kışkıbo olarak, bir kürklü deri kaynağı olan boş bölgeleri ko
rumayı- amaçlıyordu. Bununla birlikte, bakanlığın Amerikalılar gümrük ver
gilerini Krallığa ödemeyi aksatbklarmda başlanna gelebilecek ciddi akıbetieri
vurgulamaya çalışbğından çok az kolonici şüphe duyuyordu. Duyurulan Hat,
görmezden gelinmesi için çizilrnişti; güney ekonomisini canlı tutmak açısından
verimli toprağa ihtiyaç duyan büyük tütün çiftliği sahipleri açısından buna ri
ayet etmenin ölümcül sonuçlar doğuracağı kesindi; topraksız veya az toprağa
sahip olan yerleşimciler, bunu dağlarm ötesinde büyük zorluklarla kuracaklan
çifliklerin önüne çıkan büyük bir engel olarak gördüler. Bu politikalarm asıl
etkisi, yasadışı davranışı kolonilerdeki genel yaşam tarzına dönüştürmesi ve
Krallık ile onun temsilcileri hakkında halkın bütün Amerika' da hissettiği say
gısızlığı arbrmasıydı.
Monarşi ve destekçileri, kuşkusuz, kolonicilerin Britanya için hissettikleri
geleneksel sadakate ve koloruler arası ayrılıklara hala bel bağlayabiliyorlardı.
Fakat hiçbir şey, Grenville bakanlığının önlemleri, onlarm baş belası gümrük
vergileri, koloniletin yerel çıkarlan destekleyecek yasa koyma özgürlüğüne
meydan okuyan teşebbüsleri ve babya yerleşimi yasaklaması kadar, kolonid
Ierin kızgınlığını arbramaz veya kendilerini yönetmek için bilinçli bir hamleyi
besleyemezdi.
En sonunda, 22 Mart 1765'te, Grenville bakanlığı, kesinlikle daha çok kolo
mdnin politikalarma karşı ortak bir muhalef oluşturmasına yol açan ek bir bir

mali ödeme yükü, o kötü şöhretli Pul Yasası'm, koydu. Koloniciler şimdi gün
lük yaşamlan için gerekli olan tüm bir dizi belgeye -yalmzca vasiyetlerin, tapu
senetlerinin, sözleşmelerin, lisanslarm ve benzerlerinin üzerine değil, aynca ki
tapçıklarm, takvimlerin, gazetelerin ve hatta zar ve iskarnbil kağıtlanmn üzeri
ne- pul yapışbrmak zorunda bırakılmışb. Hükümetin atadığı kişilerce sablan
bu pullar olmadan yasal belgeler artık geçerli değildi. Benzer pul vergileri her
ne kadar Avrupa'da oldukça yaygın olsa da, Amerikalılar, İngiltere'deki bir

yüzyıl önceki Püriten atalan gibi, vergi toplanmasına alışkın değildi ve bunu
bir zorbalık olarak gördüler. Pul vergisi yalmzca pahalı bir musibet değildi, ko
lonicilerin kesinlikle hiçbir parlamenter temsiliyete sahip olmadıklan bir hü
kümete ödemek zorunda bırakıldıklan doğrudan -gümrük vergisinden ayn
olan- bir vergiydi.
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Grenville bakanlığının bu vergiden beklediği toplam gelir gerçekte oldukça
azdı -aşağı yukan yılda 60.000 pound-, bu nedenle, konunun her iki muhatabı
açısından tehlikede olan şey paradan daha fazlasıydı. Britanya için vergi, kolo
niler üzerinde tam bir hükümet ve parlamento kontrolü kullanma hakkını
simgeliyordu. Amerikalılar, vergiyi kendi koloni meclislerinin bütçeyi kontrol
etme hakkına karşı doğrudan bir meydan okuma olarak görüyordu. "Temsil
edilmeden vergilendirmeye hayır" haykınşı, ilkesel yönden. John Pym ve di
ğer Parlamenter liderlerin I. Charles'ın Avam Kamarası'nın nzası olmadan
gemi parası ve diğer vergilerin keyfi biçimde konulmasına karşı kuşaklar ön
cesi yükselttikleri muhalefete benziyordu. Amerikalılar, vergiyi gerçekte bü
yük bir ekonomik yükten çok, özgür bir halkın haklarına yönelik politik bir
meydan okuma olarak gördü. Düşmanlıklan, pul vergisirün ekonomik bede
linden ziyade onun politik manbğına odaklanmışb.
Pul Vergisi'ne karşı muhalefet, karşı taraftaki toplumsal saflarda yer alan
bütün kolonicileri birleştirdi: Britanyalı alacaklılarına çok fazla borçlanmış gü
neyli büyük çiftlik sahipleri, ticari kısıtlamalardan tedirgin kuzeyli koloniciler,
üretimleri üzerindeki sınırlandırmalardan sıkılan zanaatkarlar; herhangi bir
yerleşim yeri kısıbna öfkelenmiş kır adarnlan. Birçok kolonid Pul Yasası'nın
iptali için baskı yapacak yerel kulüpler kurdu (en meşhurlan, New Jersey'deki
Özgürlüğün Kızlan ile Özgürlüğün Oğullan idi) ve OğUllara üye olanlar ço
ğunlukla orta ve üst sınıflardan gelseler bile, hareket yayıldığında üye sayısı
önemli ölçüde artb. Kulüpler, Özgürlüğün Oğullan'nın ortaya çıkbğı Connec
ticut'tan Britanya otoritesine muhalif çok önemli bir konuşmaa olan. huysuz
Sam Adams'ın olduğu Boston'a ve ötesine, kulüplerin İtfaiyeciler Birliği bina
sında toplandıklan Charleston kadar uzak güney yerleşimlerine sıçradı. Balti
more'da, Oğullar, belirgin biçimde Andent and Honorable Mechanical Com
pany'den gelen pleblerdi ve Philadelphia'da, Heart-and-Hand Fire Com
pany'de çalışıyorlardı. Oğullar, tüccarların, profesyonellerin. büyük çiftlik sa
hiplerinin ve yeomanların yanı sıra giderek zanaatkarlann ve işçilerin veya
"makinistlerin" hareketi haline geldi.
Oğullar, Yasa'nın yürütülmesi için yapılan her girişimde, kasaba ve kent
sokaklarında, çoğu görünürde kargaşayla sona eren, büyük ve tekrarlanan
gösteriler organize ediyordu. Yine de, Jesse Lemish'in dikkat çektiği üzere, bu
ayaklanmalar şunu gösteriyordu:
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Ayaktakımı düşünmeye ve akıl yürütmeye başlanuşb. Onlann "ayaklanrnalan"
gerçekten aşın ölçüde düzenli ve açık bir amaa dile getiriyordu. Liderleri kont
rolü kaybettiğinde, ayaktakımı her defasında manhksal politik düşmanına sal
dırmaya devam etti, yağmalamaya değil. Onlar yönlendiriliyordu, fakat mani
püle edilmiyordu. 3

Pul Yasası'na karşı Amerikan halkının -kalabalık eylemlerde, halk miting

lerinde ve ateşli açıklamalarda- tepkisinin büyüklüğü, bakanlığı ve destekçile
rini pekala şaşırhnış olabilir. Pul vergisi toplayıalarma katran sürütüp tüy ya
pışbnldı ve pulların satıldığı yerler yakılıp yıkıldı. Boston'da, Vali Thomas
Hutchinson'un köşkü yağmalandı. isyanlan bastırmak için göreve çağnldıkla
nnda koloni milisieri yetkililerin emirlerine itaat etmeyi açıkça reddetti. Kala
balıklar yalnızca önlemleri yürürlüğe koyma girişimlerine değil, onun meşru
luğunun kabul edilmesi karşısında bile ayaklandılar ve bunu öyle bir hiddetle
yapblar ki, sonunda Grenville bakanlığının Yasa'yı feshetmesine neden oldu
lar.
Bakanlık, kolonileri denetim albna almak için sının bir kez daha aşmışb;
fakat Pul Yasası'nın feshedilmesi, koloni direnişini yabşbrmak bir yana, halkın
duyarlılığını Britanya otoritesine karşı görülmemiş ölçüde keskinleştirmeye
meye hizmet etti. Parlamento, inanılmaz bir aptallıkla, Kamara'nın kolonilere
istediği yasayı koymaya "her koşulda" mutlak hakkı olduğunu tasdikleyen
Deklarasyon Yasası'nı kabul ederek, otoritesine karşı olan bu direnişi daha da
alevlendirdi. Bu uğursuz madde ile, Parlamento, daha önce gevşekçe yönetilen
imparatorluğu sıkı bir üniter devlete, kendini kolonHer üzerinde acımasız bir
merkezi yönetime dönüştürdü. Parlamento, askerleri sıradan koloni yurttaşla
nnın evlerinde barındırma, pul vergisine karşı yapılan isyanların neden oldu
ğu hasarların tazmin edilmesini isteme ve vergilerin güçlü bir Hükümet Tem
silcileri Kurulu'nda toplanmasıyla otoritesini merkezileştirme konusunda
kendini şimdi özgür hissediyordu. New York Meclisi'nin barınak sağlama em
rine karşı direnme çabası, özetlersek, merkezi yönetim tarafından ciddiye
alınmadı.
Bunu 1767 tarihli, kötü şöhretli Townshend Yasası takip etti, kolonicilerin
Britanya'dan sabn almak zorunda olduklan kurşun, cam, kağıt ve çay gibi çok

3 Jesse Lemish, "The American Revolution Seen from the Bottorn Up", Towards a New
Past: Dissenting Essays in American History, ed. Barton J. Bemstein (New York: Pantheon, 1968),
s. 20.
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çeşitli mallar üzerine bir dizi yeni gümriik vergisi koyuyordu. Yasa kitlesel bir
öfke yaratb. Onun kabul edilişi yalnızca sıradan isyanlara veya muhalif koloni
yasalarının çıkarılmasına değil, İngiliz mailarına karşı genel bir koloni boyko
tunu güçlendirmek amaayla geniş kapsamlı bir komisyon ağı oluşturulmasına
yol açb. Şubat 1768'de, Sam Adams, Massachusetts Meclisi adına, diğer koloni
lerin yasama meclislerine vergi toplamaya karşı kolonller arasında birleşmiş
bir direniş hareketi çağrısında bulunan, Krallığın atadığı valiler tarafından yö
netilen kolonllerin özgür olmadıklarını açıkça belirten bir Genelge taslağı yaz
dı. Vali Hutchinson, Genelgenin geri çekilmesini emrettiğinde Meclis bunu ke
sinlikle reddetti ve hemen görevden alındı. Bundan başka, Hutchinson'un
Londra'ya kızgınlıkla yazdığı gibi, "[Massachusetts'deki] her kent bir hükümet
türü oluşturmayan kolektif bir topluluktur, daha önce hemen hiçbir yerde ol
madığı kadar herkesin aynı seviyede olduğu bir mutlak demokrasidir. Boston
kenti bir mutlak demokrasidir''4•
Aslında, Hutchinson'un gözlemleri hakikatten uzak değildi. Parlamento ve
Saray, kolonilerde demokratik duyarlılığın savak kapaklarını, İngiliz Devri
mi'nden bu yana yaklaşık yüz yıldan daha uzun bir zaman boyunca görül
memiş ölçüde açmışh. Ana ülkenin zayıflığını daha fazla kanıtlar biçimde,
kapsamlı bir koloni direnişi ve olağanüstü iyi örgütlenmiş bir boykotla karşıla
şan bakanlık, çay dışındaki maddeler üzerindeki gümriik vergisini kaldırdı.
Hükümet, emidere itaatsizliğin devam ettiğini görünce Boston'a asker gön
derme tehdidinde bulundu. Boston Kent Meclisi, 13 Eylül 1768'de, "bizzat
kendilerinin veya kendi özgür seçimleri ile seçilen temsilcilerinin rızası olma
dan" daimi bir orduyu onlar arasında tutmanın "kendilerinin doğal, kurumsal
ve imtiyaz haklarını çiğnemek anlamına geleceğini; ve hukuku yerine getir
mek için halktan, bizzat kendisinden veya temsilcilerinden, rıza alınmadan
yapılan bu şekilde bir ordu görevlendirmenin bir şikayet nedeni olacağıru"s,
sertçe dekiare etti.
Meclis hala askıda olduğu için, Sam Adam ile meslektaşlan tarafından yön
lendirilen daha radikal bir Boston Kent Meclisi, bir sonraki hafta yapılacak bir
toplanhya delege göndermeleri için diğer Massachusetts kasabalanna çağnda

4 Robert E. Brown, Middle-Class Dmıocracy and the Revolution in Massachusetts, 1691-1780
(New York: Harper & Row, 1955), s. 58.
5 Bemard Bailyn, ldeological Origins of the American Revolution (Cambridge, Mass.:Harvard
University Press, 1%7), s. 58.
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bulundu, çoğu kasabanın hevesle yarut verdiği bir çağn. Neredeyse İngiliz or
dusunun gözü önünde askıya alınan Meclis'in her zamanki toplanma yerinde
bir araya geldiler, bu nedenle zorunlu olarak kısa bir toplanbya dönüştü, fakat
daimi bir orduya karşı sert muhalefetlerini de dekiare ettiler, ardından toplan
byı hızla başka bir güne bıraktılar. Toplanbnın kısalığının onun önemi konu
sunda yanlış bir izienim oluşturmasına izin verilmemesi gerekir: toplanb, dü
zenli Meclis dağıbldığı zaman bile kentlerin kurumsal olmayan bir mecliste bir
araya gelebildiklerini, böylece kendileri ve halkın çıkan için egemenlik gücünü
kullanma hakkını talep ettiklerini göstermektedir.
Zaten Amerikan evlerine yerleşmiş olan askerleri güçlendirmek üzere iki
Britanya alayı Boston'a gönderildi. Adams, Bostonlu'lara askerleri kışkırtma
matan tavsiyesinde bulundu; sıradan yurttaşlar ve muvazzaf askerler arasında
doğrudan bir çabşma için doğru zaman değil, diye uyanda bulundu. Bu isteğe
küskün bir sessizlikle hürmet edildi. Fakat bu sonlanacak bir durum değildi.
Mart 1770'de, bir buçuk yıllık bir gerilimden sonra, bazı çocukların kendilerine
kartopu atmasının ardından Britanya askerleri bir kalabalığa ateş açbğında
gizli çabşma ani bir patlamaya dönüştü. Beş yurttaş öldürüldü, albsı yaralandı.
Boston Katliamı diye bilinen bu olayın ardından, Adams çok büyük bir kent
meclisi çağnsında bulundu ve kent adına konuşarak askerlerin derhal çekilme
lerini istedi. Britanya, yine yan gönüllü biçimde iki alaydan birini limandaki
bir adada görevlendirerek yarut verdi buna. Adams "ya her iki alay birden ya
da hiçbirisi" diye basbnnca, idare, kent halkının karşı konulmaz baskısına bo
yun eğdi.
Bundan sonra, her Boston Katliamı yıldönümünde, temel özgürlükler ko
nusunda halkın eğitimi amaa ile kent meclisinde bir konferans verildi. Söylev
aslında her yıl aynıydı. Konuşmaa temel ilkelerden akıl yürüterek toplumun
temel hakların savunulması için kurulduğunu açıklar, idaresi zor bir "doğal
durumdan" sivil toplumun gönüllü düzenine doğru dinleyicilerine rehberlik
ederdi. Bu türden halk eğitimi Devrim'in çok önemli bir özelliği haline geldi,
olağanüstü yüksek hedefleri ve dikkate değer olan bu çağın devrimci kuşağına
yol gösteren temel toplumsal ilkelere duyulan saygıyı yansıtmaktaydı.
Boston Katliamı'ru yarulba bir geçici sükfuıet devresi izledi. Gelecek iki yıl
boyunca direniş eylemleri aralıklı olarak parladı. Fakat 1772'de kral, meşhur
aptallığını doğrular bir biçimde, bütün koloni yargıçlannın maaşlannın meclis
yerine Krallık tarafından ödenmesi gerektiğine karar vererek kolonileri yeni
den karışbrdı, İngiltere' de 1701 yılına kadar geriye giden bir geleneği çiğneye-
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rek koloni yargısını kraldan bağımsız olmaktan mahrum bırakb. Kasım ayın
da, Sam Adams, uyuşuk Boston Yazışma Komitesi'ni [Boston Committe of
Correspondence] ve diğer Massachusetts kent meclislerini, bir kez daha, kolo
nicilerin kabul etmiş olduğu bir diğer kurumsal ilke konusunda, yargıçlarm ve
mahkemelerin kraldan bağımsızlığına karşı çıkan bu son saldın hakkında bil
gilendirmek üzere canlandırdı. Boston Kent Toplanbsı'na karşı sorumlu olan
Boston Komitesi, diğer kentlere, bu hakların çiğnenmesi ile olduğu kadar ken
dileri politik haklarını nasıl görüyorlarsa o şekilde listeledikleri bildirgeler ha
zırlama ve birbirlerini eğitmek için bütün erişkin sakinlerden oluşan kendi Ya
zışma Komitelerini oluşturma ve genel bir ihtiyatlılık durumunu koruma çağ
rısında bulundu.

İki ay içinde, yaklaşık seksen Massachusetts kasabası bu türden korniteler
oluşturdu; her biri, değişen ölçülerde, yazılı bildirilerindeki politik ilkeleri tar
bşmaya, açık seçik ifade etmeye ve formüle etmeye başladı. Bu etkinlik, kolo
ninin sıradan halkı için çok büyük bir politik eğitim olduğunu kanıtladı. Bütün

eyalet toplantılannda, kasaba halkının kralın memurlarını ve güçlerini kötüye
kullanmasını, daimi orduyu ve Parlamento'nun merkezi ve mutlak otoritesini
şiddetle eleştirdiği ateşli tarhşmalar yaşandı. Kasabalann Boston'a gönderdiği
bildirgeler, yaklaşık yirmi yıl sonra Fransa'da Etats generaux'yu toplanbya ça
ğıran şikayetlerden (cahiers) bile daha fazla, egemenliğiiı kasabalarda örgüt
lenmiş halkta olduğunu, Parlamento'da veya Massachusetts Genel Meclisi'nde
olmadığını ileri sürüyordu. 1773 başında, yanıtlar -çok miktarda ilke ve cesa
retli tespit ifadeleri ile doluydu-, Faneuil Salonu'nda Boston Yazışma Komite
si'ne yüksek sesle okundu.
Kentte giderek daha çok sayıda sıradan insan Boston Kent Meclisi'ne ka
tılmaya başladı. "Bu kent meclislerini", diyordu Vali Hutchinson, Mayıs
1772'de,
üst sınıftan birkaç kişinin etkisi altında olan, fakat taşkın ve öfkeli mizaca ve çok
düşük gelire sahip en alt sınıftan insanlar oluşturuyordu. Mülklüler ve en iyi ka
raktere sahip olanlar bu toplanhlan terk ettiler, orada hakarete uğrayacaklann
dan emindiler çünkü. Tüzük gereği, üyelik için kırk pound ödemek gerekiyordu;
bu miktan karşılayacak mobilya ya da herhangi bir mülk de olabilirdi, insanlar
uzun boylu bir soruşturmaya tabi tutulmaksızın ve görünüşlerine bakılmaksızın
üyeliğe kabul ediliyordu.6

6 29 Mayıs, 1772; Browıı. Middle-Class Democracy, s. 60.
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Ertesi yıl Hutchinson, kasabalann Boston'a göndermiş olduklan halk egemen
liği bildirilerine şunu dekiare ederek yanıt verdi:
Parlamento'nun üstün otoritesi ile kolonllerin tam bağımsızlığı arasına hiçbir
çizgi çizilemez: Aynı eyalette iki bağımsız Yasarna Meclisinin olması i.ınkansız
dır; çünkü... Yasarna gruplar, Birleşme'den önceki İngiliz ve İskoç krallıklan ka
dar ayn iki hükümet oluşturacakhr.7

Yüzyıldan daha fazla süre önce İngiltere'nin durumda olduğu gibi, vali bura
da ikili gücün varlığını betimliyordu, haklı olarak onun en sonunda çözülmesi
-öyle veya böyle- gereken iınkansız bir olay olduğunu gözlemliyordu.
Bundan sonra, Adams'ın Boston'da ve Massachusetts kasabalarında ya
ratmış olduğu Yazışma Komiteleri'nin daimi ağı kolonllerin her tarafında dev
rimci örgütlenmenin bir modeli haline geldi. 1773 Mart'ı ortalannda, Thomas
Jefferson, Patrick Henry ve Richard Henry Lee tarafından yönlendirilen Virgi
nia House of Burgesses'daki radikaller, Massachusetts ile bağlanbyı devam et
tirmek, böylece kolonller arası dayanışmayı arbrmak için bir Yazışma Komitesi
oluşturdu. Bu komiteler, başlangıçta, kolonllerin her yanındaki etkinlikleri ko
ordine etmek ve yurttaşlan eğitmek amaayla kurulmuştu, fakat zamanla ko
loniler ortak problemlerini tanımlamak ve özellikle ekonomik boykotlan ve
politik hedeflerdeki ortak stratejilerini belirlemek için birbirleriyle bilgi alışve
rişi yapmaya başladılar. Bu yerel komiteler, radikal liderlerin kendi toplulukla
nnı direniş hareketine geçirdikleri ilk araçlara dönüştü ve soyut politik fikirleri
günlük pratiğe tercüme etmelerinin yanı sıra, yerel ve kolonller arası dayanış
manın inşasında artan rolleri çok önemliydi, çünkü kurumsal olmayan yerel
meclisler, daha sonra, devrimci örgüt ve eylemin daha tabana dayalı olan ağı
nın embriyosu haline geldiler.
Bütün Townshend gümrük vergileri, çay üzerindeki vergi haricinde uzun
süredir iptal edilmiş olsa da, Parlamento, 1773'de, İngiltere'nin en büyük çay
şirketinin iflastan kurtanlmasının bir parçası olarak, British East India Com
pany'nin kolonilere çok düşük fiyatlarla, Hollandalılann talep ettiklerinin ol
dukça albnda olan fiyatlarla çay satma iznini onayladı. Boston Yazışma Komi
tesi, Amerikalıların ucuz çay sabn alma fırsabru kutlamak yerine, onu koloni
boykotunu kırmak için utanmaz bir girişim olarak görerek Parlamento'nun
yeni Çay Yasası'na çok sert tepki verdi. Kasım'da, Komite, Eski Güney Toplan7 "Speech of the Govemor to the Houses, 6 Ocak 1773", Alden Bradford, ed., Speeches of
the Governors ofMassachusetts 1765-1775 (Boston, 1818), s. 336-342.
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bevi'nde bir "Halk Meclisi"nin toplanması çağnsında bulundu, bu çağnya
yaklaşık sekiz yüz ateşli Boston'lu yanıt verdi. Toplanb, çayın İngiltere'ye geri
dönmesi gerektiğini oybirliği ile kararlaşbrdı ve Komite'yi çayın Boston tima
nına boşaltılmasını temin etmekle görevlendirdi.
Bu "Halk Meclisi" bir kent meclisi değildi. Boston Kent Meclisi, kanunu
çiğneyen üyeler üzerinde engelleyici bir otorite uygulaması beklenen yasal
olarak kurulmuş bir topluluktu. Bunun tersine, "Halk Toplanbsı", sadece ken
di egemenlik kararlan ile bağlanmış, açıkça yasal olmayan bir topluluktu, bu
ona Britanya kanunianna ve eylemlerine karşı çıkmak için kent meclisinden
daha fazla özgürlük sağlıyordu. Bu noktadan sonra, Boston Yazışma Komitesi,
Boston Kent Meclisi'ne karşı sorumlu olmayı bile bırakb; o şimdi, bizim deği
şik isimler albnda göreceğimiz gibi, bütün kolonilerde aynı anda ortaya çıkan
bir tür yasadışı komiteydi. Ve aslında, Kent Meclisi'nin olduğu kadar bu toplu
luğun yurttaşlan da, Kızılderili gibi kıyafet değiştirip Boston limanındaki ge
milere çıkarak 75.000 pound değerindeki çayı, Boston Çay Partisi' nde, okyanu
sa boşaltan kişilerdi.
Londra, Katlanılmaz Yasalar (Intolerable Acts) olarak adlandınlan yasalan
1 774'de kabul etmekle Boston Çay Partisi'ne hemen ve öfkeyle yanıt verdi, bu
yasa sonucu ağır silahlarla donanmış Britanya gemileri Boston limanını ku
şatmaya aldı ve Massachusetts tüzüğünü radikal biçimde değiştirerek Genel
Mahkeme'nin üst konseyini halkın seçtikleri yerine şimdi kralın atadığı kişi
lerden oluşturdu. En dikkat çekici olanı, kent meclislerinin Massachusetts eya
letinin tümünde her kentte yılda yalnızca bir kez, kentte yetkililerini seçmek
üzere sert ve kapsamlı biçimde sınırlandırılmasıydı. Yerel otonominin bu bek
lenmedik biçimde yok sayılması ile valinin açık onayı olmadan artık kent top
lanbsı çağnsı yapılamayacakb. Çok sorıralan, Amerikalılar, Massachusetts
kent toplantılannın yasaklanmasıru, silahlı baskıdan aşağı kalır yanı olmayan,
Krallığın özgür bir halkı cezalandırabileceği muhtemelen en zarar verici hare
ket olarak habrladı.
Ardından, kralın Amerika'daki güçlerinin komutanı General Gage, Mas
sachusetts Valisi olarak atandı, eyaleti aslında askeri yönetim albna soktu. Par
lamento derhal kışkırtıo Quebec Yasası'nı geçirdi, yasa hem jürilerin hem de
meclisierin olmadığı bir Quebec yönetimi oluşturdu. Bu yasa yürürlüğe girdi
ğinde çok büyük rahatsızlık yaratb; çünkü, çoğu Amerikalıya, kolonidierin
Britanya'nın Amerikan kolonilerinin tümüne zorla kabul ettireceğinden kork
tuğu yönetim biçiminin habercisi olarak göründü.

Koloni Direnişi 1 227

Koloni Ayaklanmas1
Katlarulmaz Yasalar, patlama noktasındaki ayaklanmanın doğrudan bir dev
rime gidişini hızlandırdı. Britanya Amerikası'nın bütün kasaba ve kentlerinde
günlük isyanlar patlak verirken, Britanya'ya karşı savunma hareketi için er
kekler açıkça ordular toplamaya ve talimlere başladı. Yazışma Komiteleri bü
tün kolonilerde etkinleştirildi ve devrimin kaynağı olan Massachusetts kent
meclisleri, etkinlikleri üzerindeki yeni kısıtlamalan tamamen görmezden gele
rek meydan okurcasına toplanmayı sürdürdü. Kentler, kısa sürede, sadece Ya
zışma Komitelerine değil, daha sonra hakkında oldukça çok şey söyleyeceği

miz Teftiş Komitelerine [Committees of lnspection] ve Güvenlik Komitelerine
[Committees of Safety] de sahip olmuşlardı. Devrim arifesinde Harry Cushing
şöyle gözlemliyor:
Valinin otoritesi şimdi Bostan'dan biraz daha ötesini kapsıyordu; kraliyet haz
nedarlan kısa süre sonra yasal tanınma ödemelerini kentlerden alarnamaya baş
ladı; kentler kraliyet yasama meclislerinin sonunu getirmişlerdi; onlann isteği
üzerine kraliyet mahkemeleri kaldınlmışb; ve bu genel çöküş halinde kent sis
temi, hem de tek başına, varlığını ve etkinliğini pratikte daima korudu. Bu öğe
ile Kral' ın yönetimi tahrip edilmişti; yeniden kuruluş onunla başanlı olacakb.8

Samuel Eliot Morison'a göre, kentler
gerçekte Massachusetts Körfezi'nde bağımsız egemenlik bölgeleri haline gelmiş
ti. Onlann Genel Mahkeme ile bağlan eyaletlerin Konfederasyon Kongresi ile
olan bağianna çok yaklaşmışb, ama önemli bir farkla: onlardan on üç tane değil,
yaklaşık üç yüz tane vardı.9

Massachusetts'in her bir yerel yönetim bölgesindeki kentler, 1774 yazında,
bir eyaJet meclisinin yokluğunda, eyaletin politik etkinliğini koordine edecek
ve yönetecek yasadışı bir yerel yönetim kongresi oluşturmak için bir araya
geldi. Haziran' da, Berkshire Yerel Yönetim kentleri tarafından harekete geçiri
len bab kentleri özellikle çoşkuluydu. Aslında bir belediyeler konfederasyonu
gibi çalışan kongreler, seçilmiş arabulucusu, rapor komiteleri ve açık oylama
sistemi ile kent meclisleri gibi yönetiliyordu, bu nedenle çok geniş bir demok
rasi oluşturuyordu.

8

Harıy Cushing, "Political Activity of Massachusetts Towns during the Revolution",

American Histoncal Association,

Annual Report (1895), s. 108-Hl9.

9 Samuel Eliot Morison, "The Struggle over the Adoption of the Constitution of
Massachusetts, 1780", Massachusetts Histarical Society, Tutanaklar, c. 50 (1916-17), s. 360.
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Sonbahara kadar, Massachusetts'deki bütün kent meclisleri kendi milisieri
ne talirn yapbrmaya ve onlardan epeyce önemli bir askeri güç kurmaya başla
dı, olmayan yerlerde milisler oluşturdu. "Mademki bu kentte oturanlarm bü
yük kısnu kısa süre sonra bütün Amerika'nın haklan ve özgürlüklerinin yanı
sıra Eyalet Tüzüğü'nün ve Anayasası'nın savunulmasına yardıma olarak or
taya çıkabilecekler", diyordu Marblehead Kent Meclisi aldığı kararda,
" . . . onlarm savaş sanabnda gerektiği gibi disipline sokulmalan ve eğitilmeleri
zorunludur" Eski Özgürlüğün Oğullan ile subaylan ve askerleri genellikle ça
kışan bu milisler, subaylannı, uğruna savaşmaya hazırlandıklan aynı demok
ratik ilkelere göre seçtiler ve çalıştılar. Hiç şüphe yok ki, onlar devrimci savaşın
belkemiği haline geldiler. Minutemen olarak adlandınlan özel çiftçi milisleri,
toplulukianna -ve İngiltere ile düşmanlıklarm başlamasının çok sonrasında
bütün kolonilerde yeniden ortaya çıkan benimserlikleri isme- karşı herhangi
bir askeri eyleme anında cevap vermek için özel olarak örgütlenmişti.
Bu gerçek isyana eylemler, söylemesi bile fazla, kendileri Massachusetts
üzerindeki baskıyı arbrarak bütün kolonilere bir örnek oluşturmaya karar ver
diklerinde Britanyalılarca kışkırtıldılar. Britanya yetkilileri, bu böl ve yönet
stratejisi ile, diğer kolonllerin Krallık ile iyi ilişkilerini korumak için New Eng
land eyaletine karşı döneceğini naifçe bekledi. Bu kaba fakat tipik bir yanlış
hesapb. Koloni meclisleri birbiri ardına, toplanma konusunda Britanya'nın ya
saklarını tamamen görmezden gelerek ve Katlanılmaz Yasalan protesto ederek
Krallığın önlemlerine karşı açıkça hakaret ederken, diğer kolonllerden edinilen
büyük miktarda yiyecek ve levazım, etrafı çevrilmiş New England limanı ile
dayanışmalarını göstermek için kuşatma albndaki Boston'a gönderildi.
1774 başına kadar kolonllerin biri dışında tamanu bir Yazışma Komitesi,
kraliyet valilerine karşı muhalefetin "ilk ve en yaygın devrimci örgütünü",
oluşturmuştu. "Yasama meclislerinin alt kollannın üyeleri", diyordu Margaret
Bumham Macmillan, "kolonilerin düşünceleri için resmi bir sözcü yaratma ar
zusuyla harekete geçirilmiş gözükmektedir, valinin İngiliz hükümetinin görüş
leri karşısında hissettiği gibi".10 Yaz ve sonbaharda, birçok eyalet valisi, Britan
ya'nın koloni hakianna baskılama çabasına karşı, üyeleri kamuoyunu kışkırta
cağı korkusuyla kendi eyaletlerindeki meclisleri kapatmayı denediler. Valiler
meclisleri toplanbya çağınnayı reddettiğinde, birçok Yazışma Komitesi onlan
10 Margaret Bumham Maanillan, The War Govemors in the American Revolution

(Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1%5), s. 15.
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toplanbya davet ebneyi kışkırba biçimde kendi üzerine aldı. Bu nedenle, New
Hampshire ve Kuzey Carolina valileri eyalet meclislerini dağıtbğında, bu eya
Ietlerdeki Yazışma Komiteleri toplanbya gelmeleri için onlara çağnda buluna
rak gerçekte kolonllerin yöneticileri olarak valilerin yerini aldılar. Güney Carc:r
lina'da, vali vekili, 3 Ağustos 1774 saat lO'da eyalet meclisinin otururnlarını ta
til ebneyi planlarnışb, fakat meclis saat 8' de toplandı -"havanın sıcak olması
nedeniyle"- ve bütün üyeleri birbirleriyle hemfikir olduğundan işlerini çabu
cak tamamladılar. Valinin saat onda toplanbyı bitirmesi gerktiğinde arbk çok
geç olmuştu; onun resmi olarak bağlayıa olan kararlan zaten kabul edilmişti. u
Yasal ve yasadışı olan tabana dayalı güç büyümeye başladığında, Britanya
yetkililerinin ve koloni valilerinin meclisleri dağıbnası giderek daha az etkili
olmaya başlamışb. Yazışma Komiteleri yalnızca Eyalet meclislerinin yeniden
toplanması konusunda ısrara değildiler, aynı zamanda onlann yasarnalukla
nnın yerine geçmeye başlamışlar ve eyalet yönetiminin yönetimsel ve hukuki
etkinliklerinin çoğunu üzerlerine almışlardı.
Massachusetts'de, Gage, Genel Mahkeme'yi aylar boyunca toplanbya ça
ğırmayı reddetti. En sonunda, Kasım ayında, ilk eyalet kongresi -yasadışı,
devrimci bir yasama meclis- Massachusetts' de örgütlendi, yerel yönetim top
lantılan devrimin liderliğini ona verdi. Bu, bütün kolonilerde kurulan benzeri
doğrudan devrimci eyalet kongrelerinin veya toplantılarının ilkiydi. Düzenli
eyalet kongreleri, o güne dek tamamen kraliyet valilerinin etkinlik alaruna ait
olan yasama ve yönetsel görevleri üstlenmeye başlarnışb. Onlardan önceki ye
rel yönetim toplantılan gibi, devrimci yasarnayı eyalet kongreleri özgürce ger
çekleştirdi, yeni milisler örgütledi veya eski olanlan kendi subaylarını seçen ve
krala Toriler'e karşı eylem gerçekleştirmeye başlayan devrimci bir güç olarak
yeniden oluşturdu. Massachusetts Eyalet Kongresi'nin kabul ettiği gibi, nihai
güç kaynağı kentler ve kent meclislerindeydi.
Belediyelerin devrimci gelişim dinamiğini vurgulamak önemlidir: onların
eski koloni meclislerini yeni ve daha demokratik biçimde yeniden oluşturma
daki rolleri ve yerel halk komitelerini koordine ebne rolü ayaklanmalara mu
azzam bir itki kazandırdı. İlave olarak, kolonller ağ oluşturmada, konfedere
ebnede ve tüm toplumsal seviyelerde değişik kurumlan güçlendirmede sıra
dışı bir kapasite sergilediler. Devrimciler, kolonllerin ilk zamarılannda yara
blmış olan yerel topluluklan genellikle çok az değiştirdiler; yerel güçleri eyalet
11
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kururnlarının aleyhine ve eyalet kurumlarının güçlerini Krallık ve İngiltere
Parlamentosu'nun aleyhine genişleterek onlan akıllıca yeniden yapılandırdı
lar.

Kıta Kongresi
Artık, eyalet ve yerel çaptaki mücadele çabalanru koordine edecek bir Kıta
Kongesi toplama zamanı gelmişti, her ne kadar çağnnın ilk kaynağı tam olarak
bilinmese de. Birçok anlatıma göre, Boston'ı desteklemek için Virginia House
of Burgesses dağıtıldığında, Williamburg' daki Ralegn Tavernası'nda yeniden
toplanan üyeler, bütün kolorulerden gelen temsilciler için bir genel veya kıta
meclisi çağnsında bulundular. Cari Becker, başka bir kaynak olarak, New York
Whig'lerini -çoğunlukla muhafazakar olan tüccarlar- zikreder. Britanya ile ti
carete büyük önem veren Whig'ler, Boston'un bütün Britanya mallarının boy
kot edilmesi için bir kongre toplanması çağnsına yanıt verme zorunluluğun
dan kurtulabileceklerine inanmış görünürler; aslında, onlann hakim olabilece
ği, Krallık tarafından ödenecek bir tazminat karşılığında bir Kıta Kongresi'nin
eylemini mütevazı talepler içeren bir dilekçeye indirgeyerek bu çağnrun gücü
nü kırmak amacındaydılar.
Her ne olursa olsun, 5 Eylül 1774'te Philadelphia'da toplanan Birinci Kıta
Kongresi sadece muhafazakar oligarşiden oluşmuyordu; eyalet meclislerinden
gelen ve artık meclisierin olmadığı altı kolonide, yerel Yazışma Komitele
ri'nden veya sıradan yurttaşlarca meydan okurcasına seçilmiş diğer yasadışı
organlardan gelen delegelerden oluşmuştu. "Her nerede bunun gibi bir dev
rimci grup, kendi delegelerini seçtiğinde", diyor Macmillan, "onlan daha radi
kal Whig'ler'' veya yurtseverler "arasından seçti" . ıı Bu seçim sürecinin bir so
nucu olarak, ıssız bölge yeomanlan birçok kolonide delegelerden ilk kez hak
ettikleri miktan aldılar.
Tek bir yere toplanma ümidi, Massachusetts'li ve Virginia'lı radikaller için
büyük bir sevinç kaynağıydı: Virgina'lı Richard Henry Lee, kolonilerio siyasi
kurtuluşunun Massachusetts'le birlikte olmasından büyük bir hoşnutluk duy
du; bir kahraman gibi karşılanan Poul Revere ise, Britanya ile tüm ilişkilerin
sonlandırılması çağrısında bulunan Suffolk Bölge Komisyonu'ndan geçen ka
radan beraberinde getirdi. Radikaller birlikte hemen bir grup oluşturarak Kıta
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Kongresi'nin buna benzer bağlayıo bir karan benimsernesi yönünde baskıda
bulundular. Hiç kuşku yok ki, birçok ücra bölge çiftçisini Kongre'ye getirmiş
olan eşit temsil sonucu, radikaller -muhafazakar Whig'lerin büyük şaşkınlığı
arasında- üstün geldiler.
Kongre, ilişkinin kesilmesini güçlendirmek için, Britanya mallannı boykot
etmek, ana ülkeden yapılan bütün ithalab neredeyse hemen sona erdirmek ve
Britanya koloniletin isteklerini yerine getirmezse, Amerikan mallannın Britan
ya'ya ihracabnı tamamen yasaklamak amaayla, farklı kolonileri bir Kıta Birliği
içinde topladı. Radikaller her ne kadar bağımsızlık kelimesini -belki de, onu is
tediklerini i.nkar ederek- dikkatli biçimde telaffuz etmekten kaçınsalar da, bu
yıl ve ertesi yıl toplanan Kıta Kongresi aslında Britanya ile ilişkiyi de facto kes
rnek anlamına gelecek birçok karan kabul etti. Her kolonide yeni bir hükümet
yaratblar, bir kıta ordusu seferber ettiler, koloniter arası bir konfederasyon
oluşturdular ve Amerikan limanlanru dünya ticaretine açtılar.
New England'lılar için, Kıta Kongresi daha başka, aslında daha derin bir
anlama sahipti. Açıkça, kendilerini yönetme güdüsü onlann iliklerine işlernişti
ve bu gasp edildiğirıde devrimci olduklannı öğrendiler. Koloni döneminin bü
yük bölümünde, kentler oldukça içlerine kapalıydı, çoğunlukla yalnızca kendi
yerel işleriyle meşguldüler; şimdi daha büyük, aslında kıta ölçeğirıdeki olaylar
onlan epey etkiledi ve daha kapsamlı sorumluluklara itti. Krallık da, Kong
re'nin kolonilerdeki Britanya otoritesi için ne anlama geldiğinin farkındaydı.
Bir Kıta Kongresi toplandığı haberlerine Kral'ın cevabı şu oldu: "Şimdi ok
yaydan çıkb. Koloniler ya boyun eğmek ya da galip gelmek zorundalar." Par
lamento, bu beyan üzerine hemen harekete geçecek Massachusetts'in isyan ha
linde bir eyalet olduğunu açıkladı ve Amerika'ya daha fazla asker nakletmek
için düzenlemelere girişti.
Bunun ardından gelen olaylar Amerikan ulusal geleneğinin bir parçasıdır.
18 Nisan 1775'de, şimdi Massachusetts Valisi olan General Gage, isyaru tek bir
gözüpek saldın ile basmabileceği sonucuna vardı ve sekiz yüz askerini Büs
ton'un on sekiz mil kuzeyindeki Concord'a, kolonicilerin kasabada toplamış
olduklan askeri depolan ele geçirmek, ardından iki önemli Massachusetts lide
ri, Sam Adams ve John Hancock'u tutuklamak için Lexington'a ilerleme em
riyle gönderdi. Öncü süvarilerce Britanya askerlerinin hareket halirıde olduğu
uyansı yapılan Minutemenler onlara yol boyunca düzensiz saldırılara başladı.
En sonunda, Lexington ve Concord'daki meydan savaşlannda kadrolannın
üçte birinden fazlasını oluşturan aa kayıpların ardından, Britanyalılar Bos-
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ton'a geri çekilmeye zorlandı. Amerikalılann kayıplan yalnızca doksan kişi ci
vanndaydı. Çok disiplinli profesyonel askerler açısından bu, muhtemelen
acemi, eğitimsiz çiftçiler karşısında alınan yüz kızarba bir yenilgiydi. Eylemle

ri ister bilinçli ister bilinçsiz olsun, Amerikan kolonileri, değerleri, örgütsel bi
çimleri, idealleri ve hatta sözleri dünyanın dört tarafındaki demokratik dev
rimlerde yankılanacak bir devrim başlatmışlardı.

11.

BÖLÜ M

D EVRI MCI I DEOLOJ I
Arnerikan kolonidieri Britanya yönetimine karşı ayaklandığında, kendilerini
tanımlayabilecekleri ve başvurabilecekleri bilinçli bir devrim geleneği pek yok
tu. 1640'lar İngiltere'sinin radikal veçheleri halkın büyük bölümü tarafından
çok az biliniyordu. Buna karşın, Devrimci entelektüellerin ciddi biçimde far
kında olduklan şey, kurtuluşun bütün dünyada süregiden gerilemesiydi. He
men her yerde, halkın yalnızca zorbalığa tanık olduğuna inanıyorlardı. Daha
öncesinde bir süre için sahip olabilmiş yalnızca bir avuç toplum vardı: özellikle
eski Atina, Roma Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Venedik Cumhuriye
ti, Danimarka, İsveç, Normanlar-öncesi İngiltere ve 1688-sonrası İngiltere. Bu
toplumlarda, erdemli ve kararlı yurttaşlar Amerikalıların özgürlük' ile tanım
ladıklan adalete ve bireysel kurtuluşa adanmış sevgi dolu basit ve vatansever
yaşamlar sürmüşlerdi.
Fakat, Amerikalı devrimcilerin belirttikleri gibi, bu toplumların çoğu öz
gürlüklerini sonradan kaybetmişlerdi. Hırslı ve fırsatçı adamlar güçlerini içeri
de ve dışanda genişletme arayışında iken yönetim yapısı zorbalaşb ve sistemin
payandası olan cumhuriyetçi erdemler yozlaşmaya başladı, sinizme ve rüşvet
çiliğe teslim oldu. Bu yüzden, Atina Isparta'nın ve sonrasında İskender'in Ma
kedonya imparatorluğunun eline düşmüştü; Roma Cumhuriyeti -onun tarihi
•

Kurtuluş [lıberty] ve özgürlüğü (freedom] birbirinin yerine kullanarak, iki yüzyıl önceki
kullanıma uygun davraruyonım. Her bireyin doğumla gelen bir otononliye sahip olduğunu
savunan dönemin doğal haklar doktrinini takip eden on sekizina yüzyıl devrimdleri, kişisel
kurtuluş ile toplumsal özgürlüğü -gelecek yüzyıldaki sosyalistler tarafından yapılana kadar
açık hale getirilmemiş bir ayrım, onlar için birey toplumsal bir bağlarnın yokluğunda bir so
yutlarnaydı- birleştirmeye eğilimliydi.
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Fransızlar kadar Amerikan politik teorisyenlerini de büyülemişti- baskıcı ve
pervasızca yozlaşmış bir imparatorluğa dönüşmüştü; bir zamanlar özgür olan
İsveç halkı şimdi monarşik zorbalığa bağlıydı; Danimarka'nın parlamenter öz
gürlükleri yozlaşmış bir soylu sınıfı ve daimi bir ordu nedeniyle önceki yüz
yılda tahrip edilmişti; ve daha önce bir cumhuriyet olan Venedik şimdi bir
despot kliği tarafından yönetiliyordu. Yalnızca üyeleri erdemlerini korumuş
olan ve sürekli bir dikkat gösteren özgür toplumlar tiranlığa doğru giden bu
eğilime karşı koyabilmişler ve özgürlüklerini koruyabilmişlerdi, en başta da
İsviçre ve Hollanda.
Dünya çapındaki tiranlığa bir diğer büyük istisna, ilk Amerikan düşünürle
rinin gözünde, Büyük Britanya idi. Yüzyıllar önce, kuşkusuz, özgürlüklerine
düşkün Saksonlar, Fatih William yönetimindeki Normanlar tarafından yenil
giye uğrablmış ve zapturapt albna alınmışb. Daha yakın zamanlarda, kuşku
suz, Stuart krallan İngiliz özgürlüklerini tahrip etmekte neredeyse başanya
erişmişti. Fakat parlamentonun egemenliğini kurmuş olan 1688'in Şanlı Dev

rimi'nin bir sonucu olarak, özgürlüğün İngiltere'de var olmaya hala devam et
tiğine inarulıyordu; bu tarih, İngiliz sisteminin hala koruduğu özgürlükleri
göklere çıkaran on yedinci yüzyıl sonu ve on sekizinci yüzyıl başı İngiliz Whig
entelektülelleri aracılığı ile de kaybolmamışb. Bağımsız mülk sahibi adamların
sahip olduklan özgürlükler dünyanın başka hiçbir yerinde yoktu ve bunlan
korumanın anahtan Britanya'nın monarşi ve Parlamento geleneğinde cisimle
şen emsalsiz -yazılı olmayan ve organik- anayasası idi. Daha sonradan "güç
ler aynlığı ilkesi [checks and balances]"1 olarak adlandınlan şey sonucunda,
her iki kurum, Yönetimin bir kanadının diğerinin sınınru aşmasını engeleyen,
John Locke'un doğal haklarda ve toplumsal bir sözleşmede temellendirdiği bir
denge halinde var oldular. Amerikan entelektüelleri, İngilizler gibi (ve onların
büyük kısmı erkekti) bu eşsiz mirası paylaşbklanru düşündüler ve buna uy
gun olarak -en azından devrim öncesindeki on yılda- İngiliz sistemini kişisel
özgürlüğün uzun süreli mükemmel bir örneği olarak gördüler.
Fakat 1720'lerde, İngiltere'deki bazı muhalif entelektüeller, Locke gibi ön
ceki Whig entelektüellerince böylesine çok övülen bu sistemin bir düzmece ol-

1 Güçler aynlığı ilkesi [checks and balances]: Bir yönetirnde erklerden her birinin diğeri
nin hareketini kısıtlayacak biçimde ve iktidann paylaşımını teşvik etme yolunda yetkilendi
rilrnesine dayalı yönetim ilkesi. İlk önce anayasal yönetimlerde uygulandı. örneğin, bazı yö
netimlerde yasama, yürütme ve yargı gücünün birbirinden bağımsız olması (ç.n.).
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duğunun farkına vardı. İngiliz sisteminde Saray ve Parlamento dengesi çarpık
laşmışb. Kral ve onun bakanlan çok güçlü hale gelmekteydi ve Parlamento'yu
ayncalıklanru gasp etmekle tehdit ediyorlardı. Krallık bakanlan Parlamento
üyelerini adam kayırma ve ittimas yoluyla yozlaşbrnuşb; kral tarafından daimi
ordu oluşturulmuş ve Parlamento yerine onun kendi kontrolü albnda kalmışb;
monarşi tarafından sürekli yozlaşbnlan iktidar, İngiliz sisteminin bireysel ser
bestlikleri korumasına izin vermiş olduğu kurumsal dengeyi bozmakla tehdit
ediyordu.
1720'lerin İngiltere'sinde bu eleştirileri yapan coffeehouse· radikalleri ve
muhalif politikaalar, Şanlı Devrim' e ihanet etmiş sahte Whig'lere karşı kendi
lerini Bağımsız ve Gerçek Whigler olarak adlandırdı. İngiliz Devrimi öncesin
de varolan "Saray"ın "Taşra" tarafından eleştirilmesini yeniden canlandırdılar
ve önde gelen polemikçileri ve broşürcüleri John Trenchard ve Thomas Gor
don, Şanlı Devrim'in ideallerini ve Locke, Harrington ve diğerlerinin İngiliz
politikasının ve toplumunun şimdiki yozlaşması karşısında yazdıklanru gün
deme getirdiler. The Independent Whig ve Cato's Letter'da canlı ve renkli biçimde
yazılan bu polemikler, Walpole bakanlığının dalavereci ve yozlaşbna aşınlık
lanru, güçlü bir hükümetin ortaya çıkardığı tehlikeleri vurgulayarak şiddetle
eleştirdi. Aynca, doğal haktan, toplumsal sözleşmeyi ve İngiltere anayasasını,
Locke, Sidney, Neville ve özellikle cumhuriyetçi James Harrington tarafından
yorumlanmış haliyle popülerleştirdi, fakat bu kez statükoyu alkışlamaya değil,
ona muhalefet etmeye hizmet ederek
1720'lerin polemikçileri, Şanlı Devrim'in hedeflerini desteklemekten fazla
sını yapblar; yazılan genellikle açıkça özgürlükçüydü. Böyle bir yönetimin,
özü gereği, insan özgürlüğüne düşman olduğunu, yalnızca ihtiyaçlanna hiz
met ettiği insanlar ona izin verdiği için varolmaya devam ettiğini savundular;
eğer kendi gerçek sırurlarını ihlal etmiş ve baskıa hale gelmişse bu rejim alaşa
ğı edilebilirdi, hatta edilmeliydi. İster bilerek ister bilmeyerek olsun. program
lan, hükümetin eğer baskıa olmaya doğru gitmeyecekse halkın egemenliğine
karşı sorumlu olma zorunluluğunu vurgulamakla daha radikal olan Düzleyi
ciler'in manifestolanndaki ruhu canlandırdı. Hatta broşürcüler, yetişkinler için
oy kullarıma hakkı, temsilcilerin kendi seçim bölgelerine bağlılıklan, basın öz
gürlüğü ve tam bir dini hoşgörü gibi Düzleyiciler'in eski isteklerini bile yeni
den gündeme taşıdılar.
·coffeehouse: Eskiden İngiltere'de bir tür pastane (ç.n.).
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Şaşırba biçimde, bu fikirterin odaklandığı İngiltere'de politik etkileri göreli
olarak çok azdı, fakat Amerikan kolonilerindeki etkileri çok büyüktii. Kolonici
ler, Britanya İmparatorluğu'nun eğiliminin artık Amerika'daki özgürlüğü k<r
rumaya değil, bütün Britanya topraklannın Krallığın kontrolündeki bir Parla
mento'nun otoritesi allında merkezileştirmeye yönelik olduğunu düşündüler.
1720'lerin İngiliz muhalif yazarları gibi, kraliyet hükümetinin "İngiliz hakları
"
nı korumadığına, onlan i.nkar ettiğine inandılar. Buna uygun biçimde, Sritan
yalılar Amerikalılara vergiler ve gümrük vergileri koymaya çalıştıklannda
bunları görünüşte bir temsil organı olan Parlamento'da meşrulaştırmışlardı,
fakat Amerikalılar burada hiçbir temsile sahip değildi; bu türden hareketler,
New England kent toplanhlan veya Hudson'un güneyindeki benzer yasa k<r
yucu koloni meclisleri gibi Amerikalıların kendi özgürlüklerini koruyan poli
tik kurumlarını inkar etmekle eşdeğerdi. Kraliyetin idari mevkilerinin, özellik
le gümrük yetkilerinin genişletiterek daha fazla İngiliz-stili adam kayırmaalı
ğına gidilmesi ve Trenchard ve Gordon'un şiddetle eleştirdiği yozlaşma yara
blması Amerikalılan rencide etti. Ve gerçekten, bazı koloni valileri, özellikle
Massachusetts'in Hutchinson'u, daha büyük bir adam kayırma mekanizması
geliştirme amaanda göründü, bunlar Benjamin Franklin'in aşağıdaki sözlerle
açıkladığı kişiler tarafından işgal ediliyordu:
Bu kişiler genellikle yönetmeleri için gönderildiideri eyaletlere yabanaydılar, ül
keyi sevrnelerini sağlayacak herhangi bir araziye, doğal bağa veya ilişkiye sahip
değildiler. . . yalnızca olabildiğince hızlı para kazanmaya geliyorlardı; bazen
aaınasız karakterli ve umutlan kınlmış adamlar bir bakan tarafından yalnızca
ayak altında olmasınlar diye gönderilirdi.2

İngiliz Gerçek Whig'leri gibi Amerikalılar da, diğerleri aleyhine genişleyerek
kraliyet gücünün kendini büyütme arayışı içinde olduğunu düşündü. "Krallık,
halkın çıkarlarına karşı olan kendi imtiyazlarını genişletmek için her fırsah
avantaj olarak kullanacakhr'', diye yazıyordu Pennsylvania'lı James Wilson,
halk onun gücünü yıkıma uğratacakh, çünkü ''bu, krallığın bütün önlemleriyle
aynı fikirde olma karşılığında ondan dilediğince aylık ve makam alan kişilerin
çıkanydı".3 Parlamento'nun 1772'de koloni yargıçlarını atama girişimi, İngilte
re'de 170l'den bu yana izin verilmeyen bir uygulamaydı; okyanusun bu tara2 Franklin, Bemard Bailyn, 11ıe Ideological Origins of the American Revolution (Cambridge,
Mass.: Belknap Press of Harvard University, 1967), s. 102 içinde alıntıianınış.
3 Wilson, Agy., s. 103.
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fında Amerikalılar bunu özellikle yayılmaa ve İngiliz anayasasını baskıa bi
çimde alaşağı eden bir adım olarak gördü. İngiltere'de iktidar, Amerika'da öz
gürlüklerini koruyan kurumlan alaşağı etmek için açıkça dolap çevirmekteydi;
aslında, katolik papazlann Amerika'ya zorla kabul ettirilmesinden ve kolonlle
rin birbirinden ayn yasama meclislerinin kaldınlmasından korkuluyordu. Bu,
birçok Amerikalının özellikle Quebec Yasası'na bakış açısıydı: "katolik kilise
sinin öğretilerine" ve mutlakiyete doğru bir gerilerneydi bu.
Buna uygun olarak, Cato's Letters gibi özgürlükçü İngiliz makaleleri broşür
biçiminde ve obur okuyucuların kamusal alanı olarak görünen koloni gazete
lerinde tekrar tekrar basıldı. Bemard Bailyn'e göre, Amerikalılar için "Trenc
hard ve Gordon'un yazılan politik serbestliğin doğasının en üst otorite ania
lımlan olarak Locke ile aynı mevkiye ve yüzleştiği korkuların toplumsal kay
nağının bir açıklaması olarak Locke'un üzerine konuyordu" .4 Bu yazılar nere
deyse kolonidierin kendi yaşamlanru ve kaderlerini algılama tarzianna göre
biçilmişti sanki. Amerikalılar, yalnızca teoride de olsa, kendilerinin bağımsız
çiftlik binalannın olduğu bir toprağa, göreli olarak yasama temsilci meclislere,
özgür idare biçimi ile ilgili Whig fikirlerine uygun hareket eden özgür, erdemli
yeoman çiftçilerin oluşturduğu bir idare biçimine sahip olduklarını kabul etti
ler. Aslında, önemli sayıda Aydınlanmaa düşünce, Amerika'nın "İngiliz hak
lannın" ilahlaştınldığı İngiltere'den gerçekte daha saf ve daha özgür olduğu
ve genel olarak erdem ve serbestlik tarafından daha fazla kuşatılmış olduğu
fikrini destekledi. Hem Voltaire hem de Diderot, Amerika'yı İngiltere'de iyi
olan her şeyin damıtılmış hali olarak gördüler ve birçok Amerikalı bu imgede
onlara minnettar olmaktan çok memnundu. John Adams, 1765'te şunlan ileri
sürdüğünde aynı görüşü seslendiriyordu:
İnsanoğlunun özgürlükleri ve insan doğasının zaferi [Amerikalılann] koruması
albndadır. Amerika Tanrı'nın Lütfu tarafından seçilmiş bir tiyatrodur, burada
insan gerçek görünüşünü sergiledi, burada bilim, erdem, özgürlük, mutluluk ve
zafer barış içinde var oldu.5

Arnerikan devrimci entelektüelleri, bu nedenle, böylesi özgürlükler için sa
vaşlarını bir çatışma olarak ve kolonilerini, özgürlüğün dünyada yok olmasına
karşı bir direniş olarak gördüler. Bu Thomas Paine'in Arnerikan Devrimi'ne

4

Agy., s. 36.

5 Agy., s. 20.
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yan-binyıla bir amaç veren heyecan verici broşürü Common Sense'i içinde ikin
cil bir konu değildi:

Ey, insanlan sevenler! Ey, sadece zorbalığa değil, zorbalann kendisine de karşı
çıkmaya cüret edenler! Eski dünyanın her yeri baskı alhnda. Özgürlük, yerküre
nin her yerinde tutsak edilmiş. Asya ve Afrika onu çoktan kovdu - Avrupa onu
bir yabana gibi görüyor, İngiltere ise ona çekip gitmesi için uyanda bulundu. Ey
insanlar! Bu kaçağı bağrıruza basın ve zaman içerisinde tüm insanlık için bir sı
ğınak hazırlayın.6
Bu kavrayışta, özgürlük ve tiranlık arasında duran her şey, erdemli İsviçre ve
Hollanda'nın durumlannda sergiiemiş göründükleri gibi ihtiyat halindeydi.
Aslında, özgürlüklerinin kurumsal kaynaklanna yönelik Arnerikan analizi
bir yanılgıya dayanıyordu. Koloniciler, özgürlüklerini korumak için varolan
·İngiliz anayasasına bağımlı olmalannı bir yana bırakalım, kraliyet idaresinin
eski kuşak kolonidieri "hoşgörülü görmezden gelişine" bile bağımlı değildiler.
1760' dan önce, Krallık ve Parlamento koloruler üzerinde güçlerini nadiren kul
lanrnışlardı, bu kolonllerin aslında kendilerini yönettikleri bir sisteme alışkın
hale gelmeleriyle sonuçlannuşh. Londra'nın sıkı idaresinin yokluğunda, kent
meclisleri ve koloni meclisleri koloni yaşamının en önemli alanlan üzerinde
gerçek güç sahibiydiler. Bu nedenle, Parlamento'nun, koloni yasama organla
nndan geçen yasa tasarılannı ve koloni mahkemeleri tarafından alınan karar
lan onaylama veya reddetme, atamalar yapma, ticareti düzenleme ve benzeri
yasal yetkileri, 1760'dan önce uygulanmış olsa dahi, günlük yaşamın daha az
bütünleyici parçasını oluşturuyordu.

Kolonilerde adaleti idare edenler aslında yerel, geleneksel hukuk mahkemeleri
olmuştu; ... günlük yaşamın kurallanru inşa etmeye başlayanlar aslında yerel or
ganlar -ilk başta kasabalar ve yerel bölgeler, en sonunda da eyalet Meclisleri
olmuştu; üretim ve refahın paylaşımı, kişisel davranış, Tann'ya ibadet insaniann doğal dünya ile, canlı ve cansız şeylerle ilgilenme yollannın çoğu- ile
ilgili kurallar. Ve bu aynı organlar vergi ödemeye alışılan organlar olmuşlardı.
Paralar tabii ki yerli otoritelerce toplanmaktaydı; fakat ücretler, harçlar ve kiralar
-çoğunlukla denizaşın ticaretin düzenlenmesi için önemsiz olan ücretler- vergi
ler olarak değil. Vergi toplama yetkisi, yerleşimin ilk yıllanndan itibaren, değişik
kolonilerio temsilci Meclisleri tarafından yürürlüğe konmuştu ve İngiltere ile re
kabet olmadan -aslında cesaret vererek- uygulanmışh. Britanya Amerikası'nın
durumu, bu nedenle, Yedi Yıl Savaşı sona erene dek kuraldışıydı: bir imparator-

6

Thomas Paine, Common Sense and the Crisis (New York: Doubleday & Co, 1960), s. 42.
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luk içinde aşın ddem-i merkezileşme, muhtemelen tekil, mutlak, bölünmemiş bir
egemenlik ile yönetildU

Bu koşullar albnda, İngiliz Anayasası Amerikan özgürlüklerine nadiren
uygun düşmekteydi ve Britanya'ya karşı ayaklanmalar başladığında, Arneri
kahlar inşa etmekte oldukları toplumsal ve politik düzenin bu denli yüceltilen

Şanlı Devrim'e pek benzerlik göstermediğini farkettiler. Bilerek veya bilmeye
rek, Düzleyicilerin ilk Agreement of the People'ında yer alan talepleri yeniden
dillendirmekteydiler: Britanya yetkililerinin Atıantik ötesini görmezden gele
rek yerleştiediği kurumların kapsamını geliştirmek ve genişletmek suretiyle bi
le olsa, halkın egemenliğini. . .

Paine ' nin Common Sense'i
Buna rağmen, birçok vatansever, koloruler ve Britanya arasında düşmanlıkla
no patlak verdiği bir zamanda sadece özürlü bir kral ve onun bakanlan tara

fınd,an gücün suistimal edilmesini düzeltmeye çalışlıklan yönünde bir kanaate
sahip olan -hatta m. George onlan "asiler'' olarak ilan ederken ve İngiliz ku
zenlerine karşı kırmızı urbalar içinde savaşmaya zorlarken dahi- gerçek mo
narşistler olarak kaldı. Silahlı çalışma, 17 Haziran 1775'te Boston'un dış bölge
lerindeki Bunker Hill (gerçekte Breed's Hill) Savaşı'nda, yalnızca ufak çaplı
olan vuruşmaların ötesine geçti -İngiliz muvazzaf askerleri ile New England
milisierinin ilk büyük ölçekli karşılamasıydı bu. İngilizlerinki bir Pirus zaferi
idi: Siperlerdeki tahmini 3.200 Amerikalıdan 441'i ölmüştü; İngilizlerin ise bin
den fazla ölü ve 2.200 yaralısı vardı. Birleşik koloni güçlerini kuran George
Washington'u 15.000 milisin kumandanı olarak seçmekle Kıta Kongresi çok
isabetli bir karar aldı: Amerikalıların bugün bu cesur adama ilişkin olarak zi
hinlerinde canlandırdıklan o kab imaj haktanıdıktan uzaktır. Washington,
Fransız ve Kızılderili Savaşı'nda kendisine ait bir gücü kumanda ederken as
keri bir stratejist olarak olağanüstü özellikler sergilemişti. Çatışma anlarında
çok büyük cesarete sahip bir adam ve askerlerine sadık bir liderdi. Savaşın ilk
dönemlerinde. Kıta Ordusu -bu, Amerikalıların muvazzaf olarak askere alın
dıklan orduydu- ve yerel milisler, göreli olarak ağır fakat iyi eğitimli, iyi teçhi
zatlı ve kalabalık İngiliz muvazzaf askerleriyle pervasızca karşılaşmaktansa,
kumazca galip gelmeye çalışb. Koloni güçleri New York City bölgesine -

7
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burası savaşın sonuna kadar Britanyalılann elinde kaldı- doğru ilerlediğinde,
Washington'un taktikleri, kendi küçük ordusunu tam bir kınmdan korumaya
yönelik geri çekilişler ve sınırlı sürpriz taarruzlarla Sritanyalı komutan General
William Howe'un dengesini bozmak arasında değişti.
Kanlı cesetleri savaş alanında bırakan silahlı çatışmanın bu aylarından son
ra, artan sayıda Amerikalı kolonici monarşiye sadakatinden vazgeçmeye baş
ladı. Amerika'nın Britanya ile birliğinden yana olmayı devam ettirmiş çoğu ki
şi, Britanya kolonHerine karşı temel bir saygı ve şefkati koruyacağına dair de
vam eden bir boş umutla -en sonunda, Krallığın kendi koloni tebasına karşı
savaşmak için 20.000 Hesse'li paralı asker kiraladığı haberleriyle parçalanan
bir umutla- yaşadı. Yabana paralı askerlerin kiralanması krala argümanlara
sadık birçok monarşisti bile rencide edecek kadar asap bozucuydu ve birçok
kraliyet taraftarı kolonici için. yönetici ve tebası arasındaki bağ sahicilikten
uzakb.
Ocak 1776'da, Tom Paine'in heyecan verici broşürü Comman Sense'i, koloni
cilerin henüz yeni başlamış olan, fakat giderek İngiliz anayasasırun, kral ve
Parlamentosu ile birlikte, Amerika'nın özgürlüğü algılama biçimine uygun
olabileceği fikrinin kesin reddine doğru ilerleyen düşmanca duygulan açıkça
formüle etti. İngiliz Whig'lerinin bir yüzyıldan fazla süredir düşündükleri kar
şısında Paine, kral ve Parlamento arasındaki dengenin koloni bağımsızlığına
karşı açık bir tehdit oluşturduğunu savundu. Yalnızca Amerikalılar Parlamen
to' da hiçbir temsileiye sahip değildi, onlar binlerce mil uzakta toplanan bir or
ganda böyle bir temsilin uygulanabilirliğini sağlayamazlardı. Paine, Britanya
ile ilişkilerinde bir denge kurmanın hayal olduğunu ileri sürdü; Amerikalıların
İngiltere ile bağlarını koparmak ve kendi kaderlerini bağımsız biçimde takip
etmek zorunda olduklannı açık açık söyledi.
Common Sense'in yalnızca vatanseverlerin bağımsızlık isteğini teşvik ettiği
yolundaki genel düşüncelerinin aksine, Paine'in broşürü aslında cumhuriyetçi
liği teşvik eden bir tez geliştirilmişti: "Bir yönetim cumhuriyete ne kadar çok
yaklaşırsa bir kral için yapacak o kadar az şey kalır", diyordu broşür.8 Ve yal
nızca kral değil, İngiliz sistemi de ölümcül şekilde sakatlanmışb, Paine'in deyi
şiyle, "o çok övülen İngiliz anayasası" yalnızca iki zorbadan oluşuyordu,
"Kral'ın şahsında monarşik zorbalık... [ve] lordların şahsında aristokratik zor
balık"; hakiki bir temsiliyet illüzyonu yaratmak için yalnızca oligarşik Avam
8 Paine, Commım Sense, s. 26.
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Kanlarası'na bel bağlayan bir sistem. "Bu anayasanın birbirlerini karşılıklı ola
rak kontrol eden bir birlik oluşturduğu" düşüncesi, diye yazıyordu Paine,
"saçmalıktır".9
Tiranlık krallara özgüydü, diye ileri sürüyordu Paine; onlar güçlerini doğal
olarak artınna eğilimliydiler. Açgözlü ve inatçı, huzursuz ve doymak bilmez
monarşik güç, erdemi değişmez biçimde yozlaştırdı ve özgürlüğü tahrip etti.
Yaklaşık yüz elli yıl önce Putney Müzakereleri'nde bireyin doğal haklarına
başvuran Düzleyici Thomas Rainborough gibi, Paine de monarşiye karşı duru
şunu formüle etmede doğal haklara başvurdu: "bir insan göklere çıkarılınca,
geri kalanlar eşit doğal haklara göre haklı çıkarılamaz" Devam eder: "Bütün
insanoğullan eşit olduğu için, hiç kimse kendi ailesini köken açısından diğerleri
üzerine koyma ayrıcalığına sahip olamaz" .10 Paine, geriye monarşi ile ilgili ya
rutlanmamış hiçbir argüman, İncil'e dayalı otoritenin doğru olmadığını kanıt
lamadığı hiçbir iddia bırakmaz. Krallığın, özgürlüğün daha yaygın biçimde
düşmanı görülen Katolik Kilisesi ile yaptığı işbirliğine dikkat çeker ve, "çünkü
monarşi her olayda yönetimin katolik rahibidir", diye uyanr.11
Paine'in argümanı kralın politik sistemde gerekli olmadığını söyleyerek
devam ediyordu; aslında, monarşi "politik bir fazlalık"b. Güçler dengesi veya
"güçler ayrılığı ilkesi" özgürlükleri korumak için gerekli değildi. Aslında, diye
devam ediyordu, İngiliz anayasasının özgürlüğü koruyuru öğelerinin kaynağı
yanlış tanımlanmıştı: Varolduklan haliyle İngiliz özgürlüklerinin hepsi, "ta
mamen halkın anayasasından çıkmaktadır, hükümetin anayasasından değil" .ıı
Amerikalılar için İngiliz sistemini Amerika'da tekrarlamak için hiçbir neden
yoktur, çünkü "o bir cumhuriyettir, İngilizlerin çok mutlu olduklan anayasa
nın monarşik bir parçası değildir, yani kendi organlarından bir avam karnarası
seçme özgürlüğü değildir''. Amerikalılar İngilizlerin eski yozlaştına geleneği
ni bir kenara bırakmalıdır ve İngiliz geleneğine değil, insan özgürlüğünün
yegane gerçek temelini oluşturan doğal haklara dayalı yeni bir politik düzen
oluşturmalıdır. Radikal İngiliz Whig'lerinin daha önce yapmış olduğu gibi ve
ya Fransız devrimcilerinin yalnızca birkaç yıl sonra yapacaklan gibi, yeni sis
temin ahlaki temeli olarak "cumhuriyetçi erdeme" başvurmuştur Paine. "Onu

9 Agy., s. 16.
10 Agy., s. 19,22.
11 Agy., s. 22.
12
Agy., s. 26.
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görmek kolaydır", diye yazıyordu, "cumhuriyetçi erdem başarısız olduğunda
kölelik ortaya çıkacağı için" . B
Bağımsız Amerika, diyordu Paine, cumhuriyeti -ne kralın ne de aristokra
sinin olduğu temsilci bir organı- kendisinin yönetim biçimi olarak benimseme
lidir. Genellikle onlan Britanya müdahalesinden korumuş olan yazılı koloni
yönetmelikleri ile kolonilecin uzun deneyimlerinden yararlanan Paine, on üç
yeni eyalete, üyeleri yıllık olarak seçilen, göreli bir eşit oy kullanma hakkına
dayalı ve seçilmiş bir başkanın yönettiği birleşmiş meclisleri -tek bir parlamen
to çatısıru- kurumsallaştıran anayasalan benimserneleri çağnsında bulundu.
Koloniler bir bütün olduğu için, Paine, "tüm insanlarm özgürlüğünü ve malla
nru koruyacak" bir "Kıta Meclisi veya Birleşik Koloni Meclisi" çağnsı yaptı.
Cumhuriyetçi bir anayasa için, içinde yine üyeleri ("en az 390 kişi") geniş bir
oy kullanma hakkı ile yıllık olarak seçilecek tek bir büyük parlamentonun ol
duğu kendi planını önerdi. Yöneticinin, başkanın çoğunluk tarafından seçil
mesi gerektiğini ve eyalet delegeleri arasında Kongre'nin rotasyonuna tabi ol
ması gerektiğini ileri sürdü.
Bütün vatanseverler, kuşkusuz, ne Paine'in tek parlamento fikriyle ne de
onun İngiliz anayasasının "güçler ayrılığı ilkesini" reddetmesiyle mutabıktı.
Paine'in cumhuriyetçi yönetim algılayışına, John Adams, "herhangi bir kısıt
lama veya denge öğesi olmaksızın çok fazla demokratik olduğu, bunun kar
maşa ve her türden şeytani işi yaratacağı" gerekçesiyle karşı çıktı. Adams, halk
meclislerini, çok değişebilen, acil kararlara çok açık, politik ve toplumsal bir
düzene kararlılık sağlamak için demogojiye çok müsait olduğunu düşünüyor
du. Adams, kendisinin Common Sense'den yalnızca birkaç ay sonra ortaya çı
kan ve ona karşı gibi görünen Thoughts on Goverment'ında, her ne kadar kral ve
aristokrasİ olmasa da İngilizlerin anayasa dengesini yineleyen cumhuriyetçi
bir devlet modeli sundu: Yasama meclisinde iki kamara bulunrnalıydı, diyor
du Adams, aynca bağımsız bir yargının yanı sıra yasama meclisten geçen yasa
tasarılanru veto edebilen bir yönetici olmalıydı.
Arnerikan anayasaalan sonunda Adarus'ın Thoughts on Govennent'ındaki
görüşlerini kabul etmiş olsalar da devrimcilerin ruhunu ateşleyen şey Paine'in
broşürüydü. Yakıa polemik ateşi ve akılalığı ile Common Sense vatansever ha
rekete heyecan kattı ve zamanında herhangi bir tekil çalışmadan daha fazla
Bağımsızlık Bildirgesi'nin yazımına yol açtı. Broşürün basımının ardından,
1 3 Agy., s. 26.
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General Washington subaylarm yemekhanesinde geceleri kralın sağlığına içme
uygulamasına bir son verdi. 31 Ocak 1776'da bir mektupta belirttiği gibi,
"Common Sense broşüründe anlamlı bir doktrin ve karşı konulamaz bir akıl yü
rütme yer almaktaydı", diğer argümanlar arasında, "bir ayrılma kararının
doğruluğu hakkında üyeleri zarara uğratmayacakb".14 Bir veya iki hafta için
de, Virginia'lı aristokrat ve askeri kumandan bir kraladan bir cumhuriyetçiye
dönüşmüştü ve subaylanna bu broşürü askerlerine okumalarını emretti.
ÖZellikle Paine ve Adams tarafından ifade edilen uygun yönetim şekli üze
rindeki tartışma, Amerikan eyaletleri kendilerini arbk kralın tebaası olarak dü
şünmediklerinde en üst yoğunluğa ulaşb ve bağımsız devletler olarak anaya
salarını yazmak görevleri haline geldi. "Hata seyrek bir yerleşime sahip olan
Britanya'nın Kuzey Amerika sahili hop oturup hop kalkmaktaydı", diye yazı
yordu Bailyn,
erkek gruplan --entelektüeller ve çiftçiler, bilginler ve tüccarlar, okumuşlar ve
cahiller - aydınlahlmış yönetimlerin kurulması için toplandılar. Her yerde yöne
timin ideal doğasına yönelik tartışmalar vardı; her yerde politikanın ilkeleri
gözden geçirildi, kurumlar tartıldı ve uygulamalar düşünüldü. Ve bu müzakere
ler Bağımsızlığı öncelemiş olan tartışmalann doğrudan devamıydılar.15

Gerçekten, sadece 1776'da, sekiz eyalet kendilerini Krallıktan bağımsızlaşbran
anayasa taslaklarını hazırladı ve benimsedi.
12 Haziran 1776'da, ünlü Virginia Haklar Yasa Tasarısı, Amerikalıların ne
için savaşbklarını netleştirerek ortaya çıkb. George Mason tarafından yazılan
Virginia yasa tasansı, İngiltere tarihinde daima sayısız savaşlar ile kazanılmış
olan ve kalplerde yaşalılan yurttaş özgürlüklerini ifade ediyordu, fakat atası
olduğu sonraki yasa tasarılarının tersine, Virginia yasa tasansı aynca "yöneti
min temeli ve kuruluşu" olarak sunulmuştu. "Tüm iktidar halka verilir ve so
nuç olarak ondan türetilir," "yargıçlar onun vasileri ve hizmetkarlandır ve her
zaman ona karşı yükümlüdür" Yasa'nın maddeleri, "hangi sıklıkla yapılacağı
belirlenmiş düzenli seçimler" ile (bu tarihte yıllık seçimler anlamında) "halkın
mutluluğunu en fazla sağlayacak biçimde belirlenecek bir tarzda" hükümeti
"düzenleme" ve "alaşağı etme" iddiasında bulundu. "Toplumda sürekli ortak
çıkan olduğunu ve ona bağlı olduğunu yeterince kanıtlayan bütün erkeklerin"
14 Bailyn, Ideological Origins, s. 289.
15 Washington'un Joseph Reed'e mektubu, akt. Samuel Eliot Morison, Oxford History of the
American People (Londra ve New York: Oxford University Press, 1965), s. 220.
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(mülkiyet koşuluyla) oy kullanma hakkım destekledi ve suçlanan bütün insan
Iann açık mahkemelerde iddia makamı ile karşı karşıya geldikleri, "[onlann]
kendi çevrelerinden oluşan tarafsız bir jüri tarafından gerçekleştirilen hızlı bir
duruşma" konusundaki hakiamu ilan ederek aşın kefaleti, "aamasız ve ola
ğandışı cezalandırmayı" yasakladı ve bunlara yardıma olacak genel karama
meler çıkardı. Son olarak, yasa tasarısı yayın özgürlüğünü "özgürlüğün en
büyük koruyuculanndan biri olarak kabul etti ve "banş zamanlannda özgür
lüğe tehlike oluşturacağı için kaçınılması gereken" düzenli bir orduya karşı
milisieri savundu. Bu kapsamlı belge din serbesttiği üzerindeki bütün kısıtla
malan kaldırdı ve bütün erkekleri "vicdanın emirlerine göre elinin uygulan
ması konusunda"16 özgür kıldı. Bu hak ve özgürlüklerin bu dönemde dünya
nın geri kalanı tarafından ihanet olarak düşünülebileceğini belirtmek pekala
mümkündür.

Bağımsızlik
Krala karşı uzlaştına bir davranıştan açık bir düşmanlığa ve sadakatin reddine
giden bu hızlı gelişme kayda değerdir, devrimlerin, genellikle kuşaklar, hatta
yüzyıllar alacak olaylan tek bir yıla veya daha az bir zamana sığdırdığı gerçe
ğini göstermektedir. 1776'nın ilk aylannda, bütün kolonilerdeki vatansever
duygular öylesine ateşliydi ki, John Adams, Philadelphia Kıta Kongresi'nde
şunlan yazabildi: "Her posta servisi ile ve her gün Bağımsızlık üzerimize sel
gibi akıyor''17 KolonHer de bölünmüştü: örneğin, Rhode Island'da ücra bölge
bağımsızlığa doğru çekiliyordu, fakat eyaletin zengin güney ilieri olan
Newport ve Narragansett krallık yanlısı kalırken, eyalet yönetiminin kontro
lündeki kırsal kuzey koloninin bağımsızlığıru açıkça ilan etti.
Bundan başka, Kıta Kongresi'ndeki birçok delege ana ülkeden ayrılmayı
destekleme konusunda tereddütlüydü. 1776 bahannda, Pennysylvania'da
mülk sahiplerinin çıkarlannı savunanlar ve güney eyaletlerinden gelen delege
terin çoğu, Paine'nin talepleri ile şoka uğradı ve kent meclislerinde "ayaktakı
mı yönetimi" demokrasisine sahip olan ve açık istekleri diğer kolonilere yayı
lan New England'lılar ile Kongre'de özel bir ihtiyatlılık sergilediler. Pennsyl16 Bailyn, Ideological Origins, s. 231.
17 "Virginia Bill of Rights", 12 Haziran 1776, Samuel Eliot Morisorı, ed., Sources and Docu
ments lllustrating the American Revolution 1764-1788 and the Formation of the Federal Constitution;
2. Basım (Londra ve New York: Oxford University Press, 1929), s. 149-151.
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vania, Marytand ve New York'tan -zengin muhafazakar gruplarm hala güçlü
olduğu eyaletler- gelen delegeler, eğer öneri gelirse bağımsızlığa karşı oy kul
lanmaları yönünde özellikle uyarıldılar. Bu kolonllerden gelen delegeler, kendi
içlerindeki radikaller açık devrimci etkinliklere dönene kadar ve popüler halk
kurumlannı oluşturuna kadar bağımsızlık yönünde oy kullanmayacaklardı.
Daha da ötesinde, Paine'in sözleri İkinci Kıta Kongresi'nin Bağımsızlık Bil
dirisi'ni hazırlamak için 1776 Haziranı ortasında atamış olduğu komiteyi epey
etkiledi. Komite, Massachusetts' den Sam Adams'ı, Pennsylvania' dan Ben
iamin Franklin'i, Connecticut'tan Roger Sherman'ı, New York'tan Robert Li
vingston'u ve tabü ki, ismi Bildiri ile ilişkilendirilen, üyeler arasından taslağı
hazırlaması istenen Thomas Jefferson'dan oluşuyordu. Döküman, çatışmalar
başlamadan kolonilere sızdırılmış olan özgürlüğün temel kavramlarının kap
samlı bir ifadesiydi:
Bütün insanların eşit yarahldıklan, onlann Yaraha tarafından, aralannda Ya
şam, Özgürlük ve Mutluluk peşinde olmanın yer aldığı bazı devredilemez Hak
lar ile donahldıklan, ispah gerekmeyen doğrulardır. Bu haklan korumak için,
adil güçleri yönetilenlerin nzasından kaynaklanan İnsanlar arasında Yönetimler
oluşturulur. Herhangi bir Yönetim biçimi ne zaman bu amaçlara zarar verici ha
le gelirse, Halkın onu düzeltrne veya feshetme ve yeni bir Yönetim kurma hakkı
vardır.

Jefferson'un yazmış olduğu bu "ispatı gerekmeyen doğrularm" çoğunun
doğrudan kökü John Locke'un yazdıklarmdadır: özellikle, bireyler olarak bü
tün erkeklerin (ve bugün arada söyleyivereceğirniz gibi, kadınlarm da) bir bü
tün olarak devredilemez doğal haklara sahip olduklan, bu hakların şeylerin en
derin doğasından kaynaklandığı; ve yönetimin yönetilenlerin nzası ile var ol
duğu ve insanlarm kabul ettiklerinden başka hiçbir otoritenin olmadığı. Bu
düşüncelerin çoğu Düzleyicilerin yazılarında açık öncüllere sahipti, her ne ka
dar İngiliz Devrimi döneminde bunlar nadiren "ispatı gerekmeyen şeyler ola
rak" görülse bile. Eğer bilinçli olarak yapılmadıysa, yazarlar, Bildiri'de Düzle
yicilerin 1640'lara kadar geriye giden iddialarına paralel gösteren görüşleri,
hatta ifadeleri tekrar tekrar açıkladılar. "Doğal bir şekilde doğmakla", diyordu
Richard Overton, ''bütün insanlar eşittir ve mülkiyet, serbestlik ve özgürlük
gibi benzer şeyler için doğmuştur''.18 Benzer biçimde, "doğa ile", diyordu John
Lilbume, onların "hepsi eşittir ve güç, saygınlık, otorite ve büyüklük olarak
ıs Morison, Oxford History,

s.
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benzerdir''19• Ve yine: "doğal haklanmız ve özgürlüğümüz hakkında karar ve
ririz", diye yazıyordu Overton.20 "Yalnız ve tek yasama güç halkın kendisinde
vardır'', diye onaylıyordu Lilbume, "ve türetilmiş olarak yalnızca ortak nza ile
onlar tarafından seçilen komisyonlarda vardır'' .21 "Bu dökümanda, tüm ulu
sun özgür olmak için toplum biçimini düzenlemesi ve değiştirmesi bile, halkın
güvenliği ve özgürlüğü ile en iyi şekilde uyuşabilecek bir durum olarak ger
çekleştirmesi gereken bir görevdi", diyordu William Walwyn.22
Tam tersine, şunu eklemek gerekir ki, John Locke'un kendisi tarafından on
yedinci yüzyıl sonunda hamisinin yeni elde ettiği Carolina kolonisi için hazır
lamış olduğu anayasa, feodal ayrıcalık ve hiyerarşiye doğru tuhaf bir gerile
meydi. Yine de Locke'un teorik fikirleri daha önceki toplumsal sözleşme ve
doğal hukuk yasası fikirlerini çok ileriye götüren sonuçlar doğurmaktaydı. Eşit
doğal haklar düşüncesinin gelişmesi çok uzun zaman almış olsa bile, Locke'un
Second Treatise'ı, erkeklerin kendi ihtiyaçlanru ve amaçlanru karşılamak için

kendi emeklerine başvurmasırun, bir anlamda, doğayı onların emekleriyle ye
niden biçirnlendiğini vurgulayarak bunu rasyonel bir düşüneeye dönüştürdü.
Bunu söylernek onların erneklerinin bir bireysel haklar alanı olarak doğayı ye
niden yarattığı anlamına gelir. Doğa, hakikatte, yalnızca insanların eşitliğinin

ilk koşulu değildir; mülkiyet haklarınca içine nüfuz edilen, insan etkinliği tara
fından formüle edilen ve iş ve zeka tarafından yeniden yaratılan bir alandır.
Locke'un zamanına kadar, radikal devlet adamlan rnülkiyeti çözülmezce
sine doğal hukukla evlendirmişlerdi; insan emeği, diye ileri sürüyorlardı, keyfi
yöneticiler bir yana, devletin alanının dahi ötesine geçen bireylerin "doğal hak
larına" başvurmaktaydı. On sekizinci yüzyılda cumhuriyetçi devrimler tara
fından açıklanan neredeyse bütün büyük bildirilerde, rnülkiyetin doğal haklar-

19 Richard Overton, Defence against All Arbitrary Usurpations; 9 Eylül l646, Don M.Wolfe,
ed., Leveller Manifrstoes of the Puritan Revolution (1944; New York: Humanities Press, 1967), s.
ll. Bu parçada bu ve diğer Düzleyici alıntılannda sözcükleri ve noktalamayı modernleştir
dim. Bu parçalar arasındaki benzerlikler ve Bağımsızlık Bildirisi'nin açılış paragrafını, Oıarles
Beard'ın Wolfe derlemesine yazdığı giriş yazısına borçluyum.
20 John Lilburne, The Freeman's Freedam Vindicated, 19 Haziran, 1646, Wolfe, Leveller Mani
festoes, s. 8.
21
Richard Overton, Alarum to the House of l.JJrds; 31 Temmuz, 1646, Wolfe, Leveller Manifes
toes, s. ll.
22 John Lilburne, The Charters ofl.JJndon and l.JJndon's Liberty in Chains, 18 Aralık 1646, Wol
fe, Leveller Manifrstoes, s. 14.
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la evlendirildiği veya en azından mülkiyet haklannın devredilemez haklar kendi bedenlerinin serbestlik hakkını içeren- listesine konulduğu gerçeği, bu
çıkarlar erkeğin mülkiyeti için önemli olsa, bile zonınlu olarak onların çıkarla
rına

veya sıruf çıkarlarına bağlanamazdı. Daha ziyade, Locke aslında Hob

bes'un devletin birey karşısındaki önceliğini, mülkiyetin doğanın yeniden iş
lenmesinde emek yoluyla elde edildiği gerçeği nedeniyle doğal hakların asli
kaynağı olarak bireysel mülkiyete kaydırmışb, böylece halk üzerindeki otori
teyi kaldırmışb.
Mülkiyet, sonuç olarak, yurttaşa temel serbestlikler bahşediyordu. Erkeğe,
kendi aklı ve bilinci dışında başka hiç kimseye ve hiçbir şeye borçlu olmayan
özgür bir temsilci olarak maddi bağımsızlık sağıyordu. Askeri korunma ve
lordun toprağını kullanma karşılığında lorduna üretim ve hizmet sağlayan fe
odal sistemin bağımlı serlinin aksine, cumhuriyet yönetimindeki bağımsız
yurttaş kendi toprağına sahip oldu, onunla kendi ailesine bakb ve kendi top
rağını ve topluluğunu korumak için doğdu. Ve hizmetkarlar ve başka hiçbir
mülkiyeti olmayanlar ve bu nedenle efendileri tarafından çalışbnlanların aksi
ne, mülkiyet sahibi adam kendi rasyonel yargılan tarafından yönlendirilebilir,
dışsal baskıdan ve maddi istek korkusundan kurtulabilirdi. O bağımlı biri de
ğil, bir yurttaşb, en azından potansiyel olarak öyleydi. Bir "avare", "iş aramak
için dolaşan biri" ve bir "ayaktakınu" üyesi de değildi; kendi refahı açısından
toplumsal bir öneme sahip bir topluluğun iyice kökleşmiş bir üyesiydi. Uzun
süreli arkadaşlara, komşulara, maddi çıkariara ve sorumluluklara sahipti ve bu
nedenle kenqisinin olduğu kadar topluluğun en iyi çıkarlan ile ilgilenmesi
beklenirdi.
Antik döneme dek uzanan ve Aristoteles' in eserlerinde bulunabilen bu fi
kirler bugün bize burjuva görünebilir. Hiç şüphesiz, John Locke'un kendisi
Putney Müzakereleri'ne kablmış olsaydı politik haklar için mülkiyetin bir ön
koşul olduğu konusunda ısrar eden Cromwell'in üvey oğlu Henry Ireton'ın
yanında olurdu. Fakat Locke'un fikirleri, en azından örtülü anlarnlan, doğal
haklar temeline dayanan evrensel oy kullanma hakkım savunan ve yurttaşlığı,
hizmetkar-olmayan en fakir İngiliz adarnma kadar genişletmek isteyen Tho
mas Rainborough tarafından kullanıldı. Ireton doğal haklar temeline dayanan
bir toplumsal düzenin herkesin yalnızca oy kullanmasım sağlamayacağını,
mülksüzlerce bir mülkiyet hakkı iddia etmek için kullarolabileceğini kayda
değer bir etkiiilikle savunabilmişti. Locke, yine de, Putney Müzakereleri de
vam ederken ve Rainborough, Ireton'un argümanlarıru çürütecek hiçbir karota
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sahip değilken, Second Treatise'ı yazmak zorundaydı. Buna karşın, özel mülki
yeti doğadan zorla söken Locke'un teorileri, bütün erkeklerin kendi mülkiye
tine sahip olma "hakkını" iddia etmeleri için hazırlandığı varsayınuyla Rain
borough tarafından Ireton' a karşı kullanılabilirdi -iki yüzyıl sonra radikal Ja
cobenler arasında ünlü Ventôse kanunlarında, en azından örtülü olarak, ortaya
çıkan bir konu.
Locke'un teorilerinin 1640'larda bilinmeyen (burjuva-olmayan) yönleri yüz
elli yıl sonra herkesin dilindeydi. Sınırlı mal varlığına sahip yeoman çiftçiler
için, mülkiyet dünyası ailelerini geçindirdikleri bir dünyaydı; Amerikan çiftçi
leri, aslında, kendi doğrudan ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan toprağı
ekip biçmeye eğilimliydiler. Kişi, Atıantik kıyı şeridi ve suyollan boyunca kü
melenmiş büyük zanaat ve ticaret kentlerine (buralarda büyüyen bir pazar
ekonomisi, çiftçiyi, ticari tanma çekiyordu) yakın yerlerde yaşadığı takdirde
daha fazla toprağı ekip biçebilirdi. Yeoman çiftçiler sınır bölgelerine yaklaştık
ça, bu durum, Shays yerleşimlerine değgin tarbşmaınızda göreceğimiz gibi,
daha az baskın olurdu. Mülkiyeti doğal bir hak olarak gören görüş, kişinin
kendi fiziksel emeği ile doğadan elde ettiği şeyler burada hiç tarbşmasız bir
şey olarak görüldü ve Locke'çu bir argüman, krala karşı olduklan gibi, borçlu
olduklan Boston, New York, Philadelphia ve Charleston'lu tüccarlara da karşı
olan çiftçiler tarafından etkin bir şekilde kullanılabildi. Amerikanın küçük
mülk sahipleri kendi çiftliklerini ve varlıklarını ödenmemiş borçlar için ele ge
çirme girişimlerini kendi "doğal haklarına" karşı yapılmış bir saldın olarak gö
ren bakışı hiçbir zaman kaybetmediler ve 1770'lerden 1930'lara kadar, onların
veya atalannın emekleri ile "doğadan" zar zor kazandıklan topraktan onlan
çıkarmaya çalışan tüccarlardan veya bankerlerden korunmak için silah kuşan
dılar. Mülkiyetın kutsallığı görüşü, bu nedenle, çok esnektir: kapitalist tabaka
tarafından varlıklarını genişletmek için kullanılabileceği gibi, kapitalizm öncesi
tabaka tarafından mülklerini korumak için etkin biçimde kullanılabilir.
Bağımsızlık Bildirisi'ni -bir bağımsızlık iddiası olduğu kadar Amerikan
halkını monarşiye karşı silahlanmaya davet eden bir çağn belgesi idi- imzala
yanlar çoğunlukla hukukçulardı, her ne kadar onlann ufak bir bölümü işlerini
büyütmüş ve belki de daha azı kendi plantasyon işlerini büyütmüş olsalar da.
Amerikalıların otantik bir burjuva olmaya en yakın şey olarak sahip olduklan
varlıklı tüccar sınıfı, imzacılann yalnızca bir azınlığını oluşturdu; Devrimi
''burjuva" olarak niteleme çabalarına karşın onların ne ölçüde kendi sınıflan
nın temsilcileri olduklan tartışmalıydı. İmzacılar, bir anlamda, henüz tanım-
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1anmamış olan geniş orta sınıfı ve kab biçimde kapitalist olmayan kentliler
(burgesses) anlamında "buıjuvaziyi" bile yansıbyorlardı. Hata karma bir ek<r
norniye sahip olan bir dünyaya aittiler, bu dünyada "mülkiyet'', bir adamın
maddi varlıklan kadar yaşamını, toplumsal statüsünü, özgürlüklerini ve kişi
sel saygınlığını içeriyordu. Bu listeye, kapitalist olmaktan çok Hellenik olan ve
bazı açılardan bireyci olmaktan çok kamusal olan, kişinin topluluğa karşı S<r
rumluluklan eklenmelidir.
Doğal hukuktan kökenlenen Bağımsızlık Bildirisi, Fransız İnsan Haklan
Bildirisi'nin on üç yıl sonra ilan edeceği gibi, mülkiyet yerine yaşamı, bağım
sızlığı ve "mutluluk peşinde olmayı" içeren "devredilemez haklar'' talebi ile
on sekizinci yüzyılın en devrimci bildirilerinden ayn bir yerde durmaktadır.
Çağın neredeyse bütün bildiri literatürü, "yaşamı, serbesttiği ve mülkiyeti"
hakiann ve özgürlüklerin bir tanımı olarak kullandı. Belgenin ilk halini hazır
layan Jefferson mülkiyet haklan konusunda kuşkusuz çok az farklı düşüneeye
sahipti; onu doğal hukuk doktrinin anlamlı bir kaynağı olarak destekledi ve
Birleşik Devletler'in erken tarihinde bağımsız mülk sahibi çiftçilerin politik is
teklerini ve çıkarlannı en açık biçimde paylaşan kişi oydu. Jefferson'ın kendisi
mutluluk kelimesini hangi anlamda kullanmış olursa olsun, bu kelimenin kul
lanımını haklar ve özgürlük fikirlerine ütopik, kuşkusuz aşkın bir boyut ekle
di. Devrimin, yalnızca maddi bir hareket veya bir "vergi ayaklanması" veya
daha fazla ticari özgürlük isteyen tüccar ve büyük çiftlik sahiplerinin ticari bir
macerası değil, etik ve hümanist bir hareket olduğu görüşünü ifade etti.
Fakat Bildiri' de büyük bir tutarsızlık da yok değildi: her ne kadar insanla
rm doğal haklarını neredeyse çoşkulu biçimde dile getirdiyse de, kendi toprak
lannda yabana muamelesine tabi tutulan Kızılderililer bir yana, Amerika'da
yaşayan her beş kişiden birinin siyah olduğundan ve gençlerin yasal eşdeğeri
olan kadınlardan bahsedilrniyordu. Özellikle Britanya yönetiminin "kölece"
olduğu şeklindeki suçlama ışığında, Jefferson, kolonilerdeki köle varlığı ile ya
rablan paradoksun çok iyi bilincindeydi. Bildiri'nin orijinal taslağında krala
karşı listelenen şikayetler arasında "onu asla rahatsız etmemiş uzak bir halkın
şahsında onlan esir ederek ve başka bir yanküreye onlan köle olarak kullan
mak için taşıyarak insan doğasının kendisine karşı aamasız bir savaş açtığı" ve
"İNSANLARıN alınıp sablabilen açık bir pazarda" tutulduğu görüşü yer al
maktaydı. Buna karşın, güney eyaletlerinden ve New England'lı köle tacirle
rinden gelecek itirazlan tatmin etmek için Bildiri'deki bu madde silindi.
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Bildiri'yi sıradışı kılan şey onun bütün dünyaya yönelik bir duyuru olduğu
gerçeğidir. Açılış sabrlannı alınblarsak,

" insan

soyunun düşüncelerine derin

saygı", Arnerikan devrimcilerini "onlan ayrılmaya zorlayan nedenleri ilan et
meye" zorlamaktadır .. Bildiri kendisini açık biçimde insanlığa ve kamu "dü
şüncesine" yöneltti; bu önemli belgeye imza atan Amerikalılar sonradan gelen
tüm büyük devrimlerin yapacaklan şeyin bir öncüsü olarak, insanlar arasın
daki dayanışmaya başvurduğunu belirtmekte ve yalnızca İngiliz ve Amerikalı
Iann değil, onun sözlerinin erişebildiği herkesin doğal haklannın devredile
mezliğini vurgulamakla dünyaya kendi davalarını açıkça dekiare ediyorlardı.
Aydınlanma'nın kendisi gibi, özgür ya da politik baskı engelleriyle yaşayan
halka bir bütün olarak seslenerek Amerikan Devrimi'nin dünyaya yöneldiğini
ve bu gibi baskıların varlığı ile ilgili olduğunu ilan eden, açıkça evrensel bir
bildiri idi.
Devrim özgür bir halkın kendi toplumlannın temelinde, dikkat çekecek öl
çüde etkin olan kurumlar, en sonunda İngiliz monarşi bürokrasisinden çok
daha etkili olan kurumlar yaratabileceklerini kanıtladı. Bildiri, bu gerçeği daha
önce hiçbir kamusal dökümanın yapmadığı biçimde ortaya koydu. Düzleyici
lerin Yeni Model Ordu'ya ve kurumsal bir taban olarak kolayca parçalanan bir
politik ağı sahip olduklan yerde, Amerikalılar bir topluma ve bir politik organa
sahiptiler. Britanya askerlerinin 1760'da onlan arbk Fransızlardan ve Kızılderi
lilerden korumasına ihtiyaçlan kalmadığında, m. George aslında kolonileri
kaybetmişti. Bildiri, m. George'un kraliyet imtiyazlannın çoğunu koloni ege
menliğinin ihlali olarak ilan ettiğinde bu gerçeği olduğu gibi kabul etmişti: kra
lın monarşik veto etme ve yasa tasarılannı askıda tutma hakkım, kraliyet otori
tesinin on sekizinci yüzyıl standartlarındaki hukuk uygulamalan olarak değil,
işgalci bir tiranın suistimalieri olarak tanımladı. Bağımsızlık Bildirisi'nin imza
lanmasından sonra birçok sıradan vatanseverin demokratik bir yönelime gir
mesi şaşırba değildir. Bundan sonra, kendi muhalifleri için yalnızca Tory ve

loyalist lakabını kullanmadılar, giderek kralcı lakabını kullanmışlardır.

1 2.

BÖLÜM

GÜVE N Li K KOM iTELERi VE M i LiSLER
Arnerikan Devrimi devrimci kurumlan olağanüstü ölçüde değiştirecekti; bun
lann çoğu dünyadaki bütün halk devrimlerinde yeniden ortaya çıkacakh. Bu
yeniliklerio belki de en olağanüstü olanlanndan biri toplumun her seviyesinde
ortaya çıkan devrimci komiteler ağıydı, bunlar Devrim'in gerçek motorunu
oluşturdular -sonradan Fransız Devrimi'nde ve yirminci yüzyıla kadar gelen
diğer benzer ayaklanmalarda taklit edildiler. Britanya ile bütün ilişkileri sona
erdirmek amaayla bir Kıta Birliği yaratmak üzere Eylül 1774'te Philadelp
hia' da Birinci Kıta Kongresi toplandığında, hedeflerine ulaşmak için özel bir
mekanizma da kurmuştu. 20 Ekim'de Kongre'den geçen önergenin ll. mad
desi "her yerel bölgede, kentte ve kasabada, yasa tasarısındaki temsilciler için
oy kullanma niteliklerine sahip olanlar tarafından, işi bu birlikle temas halin
deki bütün herkesin davranışlannı gözlernek olan bir komitenin seçilrnesini"
öneriyordu -amaç, İngiliz mallarının boykotunu güçlendirmekti.1 Bu komiteler
1 Aralık 1774'ten sonra Britanya'dan gemiyle gelen her ithal malı inceledi ve el
konulmuş mallarm imhası için danışmanlık yapb.
Bu önerge doğrultusunda -ve aynca çoğıınlukla kendi inisiyatifleriyle- sı
radan yurttaşlar bütün kolonilerde bölge ve eyalet seviyesinde komiteler oluş
turmaya başladı. Kıta Kongresi farklı kolonllerin Kıta Birliği'ni güçlendirmek
için Yazışma Komitesi'ne talimat vermesini beklese de, bu komitelerin zaten o
kadar yüklü sorumluluklan vardı ki, özel görevleri gerçekleştirmek üzere ge
nellikle Güvenlik Komiteleri adı albnda toplanan daha küçük yardıma komi-

1 'The Association", 20 Ekim 1774, Sources and Documents: American Reuolution, 1 764-1768
içinde, ed. Samuel Eliot Morison (New York: Oxford University Press, 1965), s. 124.
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teler oluşturuldu. Kıta Kongresi, Haziran 1775'e kadar her koloniye, özellikle
ithalalı gözetleyen komitelerin başa çıkamayacağı fazla işleri üstlenmek için bir
Güvenlik Komitesi kurmalan çağnsında bulundu, böylece onların varlıklannı
özel bir devrimci organ olarak resmileştirdi.
Güvenlik Komiteleri tarihsel öncüllerinden tamamen yoksun değildi, fakat
başka hiçbir yerde 1770'lerin sonlarında Amerika'da yarabiana benzer bir nite
likte ortaya

çıkmarnışb.

1640'lar ve 1650'lerin İngiliz Devrimi sırasında, az sa

yıda seçilmiş parlamenter temsilcinin hızlı hareket gerektiren çok önemli du
rumlarla ilgilenmesi için Avarn Karnarası bu isim allında organlar oluşturmuş
tu. Fakat İngiliz güvenlik komiteleri öncelikle parlamenter organlardı; nadiren
yerel köklere sahipti.
Oysa, Arnerikan kolonilerindeki Güvenlik Komiteleri'nin kökleri, isyancı
zirve noktası genellikle 1688'in Şanlı Devrimi'ne, William ve Mary'nin ll. Ja
mes'm yerini aldıklan, yalnız İngiltere'de değil kolonilerde de daha büyük öz
gürlük için geniş kapsamlı umutlar ortaya çıkaran o devrime kadar uzanan
halk organlan idi. Hem Boston hem de New York City'de, yurttaşlar kendi
seçtikleri kişilerin James'ın Saray tarafından onaylanmış yöneticilerinin yerini
alması için ayaklanmalara kablmışh. New York'ta birçok yurttaş ağır vergi
yüklerine, Vali Francis Nicholson'm keyfi davranışiarına ve koloni üzerinde
kab bir kontrol uygulayan Van Cortlands ve Philipses gibi köklü ailelerden
oluşan küçük, ayncalıklı bir oligarşinin kibrine karşı uzun süreden beri infial
içerisindeydi. 1689 baharında, İngiltere'de meydana gelen iktidar değişimi
hakkında halka bilgi vermekte ağır davranan Nicholson geniş çaplı bir kuşku
ya yol açb, bu durum kentin muhtemel bir Fransız işgali korkusuyla birleşince
büyük bir isyana neden oldu. Nicholson kendi eyaletinden kaçmak zorunda
kaldı ve Haziran'da kentin yönetimi Alman bir göçmen tüccar olan isyancı mi
lislerin kumandanı Jacob Laisler liderliğindeki seçilmiş on alb üyeden oluşan
bir Güvenlik Komitesi'nin eline geçti. Tüccar-toprak sahibi eliti makamların
dan kovan Leisler, bunlan geniş bir toplumsal yelpazeye yayılan kişilerle de
ğiştirmişti ve eyalet valisi unvanını alıp Komite'yi geleneksel bir yönetici mec
lis ile değiştirene kadar yaklaşık sekiz ay Komite'nin başmda kaldı. Sonraki yı

lın Mart ayında Leisler yakalandı, yargılandı ve asıldı; yönetimini geçici olarak
kesintiye uğratmış olduğu yerleşik oligarşi, eyalette iktidan tekrar ele geçirdi.
Fakat Leisler'in Güvenlik Komitesi'nin kurduğu gelenek kolayca unutul
madı. Kıta Kongresi'nin Ekim 1774'teki tavsiyesinden bile önce, neredeyse bü
tün vatansever eyaletlerde, yerellerde, kent ve kasabalarda Güvenlik Komite-
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leri mantar gibi kendiliğinden bihnişti, her biri Kıta Birliği'ni güçlendirmek
için bölgedeki halk tarafından seçilmişti. Komiteler bazı bölgelerde Destek
Komiteleri ve Gözlem ve Kontrol Komiteleri gibi farklı isimler altında ortaya
çıkb, onu Kıta Kongresi tarafından verilen bir onur olarak gördüler. Virginia
Valisi Dunmore'un yakındığı gibi:
Her bir Yerel Yönetim'de, seçilmiş, görevi Kıta Birliği'ni icra konumuna taşımak
olan bir Komite, kitapların, faturaların ve ticaretle ilgili tüm diğer gizli şeylerin
ve Tüccarların mektuplaşmalarını kontrol etme işini üstlendi; ayrım gözetmeksi
zin her bir yerleşirncinin davranışnu gözlernek ve kuşku uyandıran kişileri hu
zura ça�rmak; onları sorgulamak için uygun olduğunu düşündükleri bütün ko
nularda sorgulamaya almak; ve şimdi Kıta Hukuku olarak adlandırmanın
pekala mümkün olduğu şeyi çiğnedikleri için onlan damgalamak; ki bu damga
lama insafsız bir intikamı davet etmekten ve kuralsız bir ayaktakımnun mutsuz
kurbanlar üzerindeki icrasından başka bir şey değildir.2

Dunmore'nin anlattıklan, özellikle Britanya mallannın ithal yasağını yürürlü
ğe koymaya çalışan komiteleri göz önüne alsa da, boykot ile açık devrim ara
sındaki farklılıklar giderek bulanık hale geldi.
Kıta Kongresi, komiteterin nasıl kişisel bağlılık kazanacağı veya yalnızca
Amerika'da üretilen mallan tüketmek için nasıl taahhüt alınacağı konusunda
çok az rehberlikte bulundu. "Kıta Kongresi, progrann genel hatlanyla bildir
mişti", tespitinde bulunuyor A.C. Flick, "fakat her bir koloninin kendi yolunu,
yordamını tasariamasına izin vermişti" .3 Komiteterin ilk yöntemi görece yu
muşakb: Kıta Birliği'ni çiğneyen herkesin ismini yerel basında ilan ettiler. Kıta
Kongresi, boykotu daha gizli biçimde çiğneyenleri araşbrmak amacıyla do
kümanın kopyası bazı yerlerde halkın imzasına açıldı, imzalamayı reddeden
ler isimlerini yine basında buldu.
Zaman içinde, herhangi bir yasama organının toplanblan -ister bir kent

meclisi, ister bir yerel yönetim toplanbsı veya bir eyalet kongresi olsun- ara
sındaki dönemde, yerel Güvenlik Komitesi, devrimci durumun artan ve deği
şiklik gösteren ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık geçici bir yönetici otorite
olmaya başlanuşb. Margaret Bumham Macmillan'in gözlemlediği gibi, kralcı
yerel valiler, 1774 ve 1775'te, "kendi eyaletlerinde kurulmuş olan, eski otorite2 Dunmore Dükü'nden Dartmouth Dükü'ne, 24 Aralık 1774, American Archives: Omtai
ning a Documentary History ofthe English Colonies in America, 4. dizi, c. 1.
3 Alexander Oarence Flick, Loyalism in New York during the American Revolution (orijinal
basım 1900 dvan; yeniden basım New York: Arno Press and New York Times, 1969), s. 65.
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ye paralel ve onunla ayru anda varolan, tamamen yeni devrimci yönetimleri
kabul ebnek zorunda kalrnışlardı".4 Aralık 1 774'te, Virginia Valisi Dunmore
panik içinde uyardı: "Her bir Yerel Yönetim şimdi kendi komitelerinin ilan
edilen amaanı korumak için ve fırsat çıkbğında yönetime karşı kullanmak için
silahlanmış bir Kumpanya'dır''.5 Haziran ve Ekim 1775 arasında, kraliyet vali
lerinin çoğu kıyıya yakın Britarıya savaş gemilerine veya Britarıya askeri is
tihkfunlarına sığındı. Kuşkusuz istisnalar da vardı. New Jersey valisi, örneğin,
evini devrimcilerin gözetim alhnda tubnasına, mektuplaşmasıru kesmesine ve
sonunda onu Haziran 1776'da tutuklamasına rağmen makamında kaldı. Con
necticut valisi ise, savaş boyunca komitelerle birlikte ihtiyatlı biçimde çalışarak
makarnını korudu ve hatta Devrim' den sonra yeni Connecticut eyaletinin vali
si oldu. Öte yandan, koloninin elit tabakalan ile arası çok iyi olan Maryland va
lisi, daha uyanık devrimcilerce Britarıya ve Virginia'nın krala valisi ile muta
bakat halinde olduğu ortaya çıkantınca görevden uzaklaşbnldı.
Zaman içinde, genellikle yönetici gücün kendilerine açıkça verilmediği var
sayımıyla, görevlerini yalnızca geçici olarak üstlenmiş olan Komiteler, değişik
organlar oturum halinde olduklannda dahi, sürekli toplanmaya başladılar. As
lında, yerel valiler yönetiminin sona ermesinden vatansever yönetimler için
yeni eyalet anayasalarının benimsenmesine kadar geçen sürede devrimci bir
yönetim organı haline geldiler. Gerçek askeri operasyonlar başladığında, onla
rm görevleri Kıta Kongresi yapbnmlarının ötesine doğru genişledi. Devrim'in
otoritesini denetlemede, gerekli olduğunda askeri çabalarm koordinasyonun
da, askere alma emirlerini yayınlamada, her bir kasabanın tedarik ebnesi bek
lenen milis sayısı için kotalar belirlemede ve varolan milister için askerlerin se
ferber edilmesinde ve yeni Kıta Ordusu'nun kurulmasında aktif güçlerin par

excellence'ı oldular. Onlar milisler için silah sağlayan, onlan donatari ve askerle
rin yokluğunda onlara bağımlı olanlan gözeten komitelerdi. Birçok durumda,
komiteler milisierin kolektif başkumandaolan gibi işlev gördü ve genellikle
krala olarak bilinen veya şüphe edilenleri yakından gözlemeye devam etti,
hatta onlan sorgulamak ve hapse abnak için yerlerinden topladı. Ücretleri be
lirledi, kralalarm mailanna el koydu ve kendi adamlan tarafından seçilmedik
leri zaman memurlan atayarak gerekli olduğunda askeri operasyonlar düzen-

4 Margaret Bumham Maanillan, The War Govenıors in the American Revolution (Gloucester,
Mass.: Peter Smith, 1965), s. 23.
5 Agy., s. 24.
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ledi. Kurumsallaşmış vatansever yardımlaşmanın olmadığı yerlerde, komiteler
genellikle devrimci mahkemeler olarak işlev gördü.
Richard Alan Ryerson'un ileri sürdüğü gibi, devrimci entelektüeller tara
fından benimsenen demokratik ideallere tabana dayalı kurumsal bir çerçeve
veren bu organlardı. Eğer "Amerikan Devrimi dünya tarihinde çok etkileyici
bir olaysa", diye yazıyor Ryerson, "devrim haklarını resmen ilan ettiği için de
ğil, bir devrime yol açan ideolojik, yönetimsel ve popüler araçlan geliştirdiği
içindir'' Gerçekten de, demokratik ideolojiyi "teorinin ve retoriğin alanından
alıp gerçekliğin ve eylemin alanına getirdi".6
Rhode Isiand istisna olmak üzere, her koloni, devrim sırasında şu veya bu
zamanda, yerel Güvenlik Komitesi ile birlikte çalışan, genellikle yeni eyalet ku
rumlannın bir eyalet komitesinin yerine geçmesi ile sona eren bir Eyalet Gü
venlik Komitesi'ne (veya Eyalet Güvenlik Konseyi'ne) sahipti. Koloniter ara
sında en uzun süreli olan New Hampshire' daki Güvenlik Komitesi, 1 784 Hazi
ranı'na dek, Britanya askerlerinin önceki kolonilerinden gemilerine binmesin
den üç yıl sonrasına kadar dağılmaz iken, Connecticut komitesi 1 783'te sona
erdi. Bazı komiteler çok sınırlı bir yetkiye sahipken, diğerleri neredeyse dikta
töryel yetkilere sahipti.
Kuzey Carolina'da kurulan yapı neredeyse bütün kolonilerde varolan ya
pıyı bir dereceye kadar neredeyse ideal biçimde örnekler. Eylül 1775'te kurul
muş, eyaletin dikkatlice derecetendirilmiş komiteler yapısı, eyaletteki her se
çim bölgesinden gelen iki üyeyle birlikte Eyalet Kongresi tarafından seçilen, on
üç üyenin olduğu, güvenilir ve sağlam bir Eyalet Güvenlik Konseyi'nden olu
şuyordu. Yerel yönetim komitelerinin oluşturduğu yapının bir sonraki aşama
sını, her seçilmiş bölgenin büyük kasabalannda üç ayda bir toplanan Güvenlik
Komiteleri takip etti. Komiteler, yalnız yerel milisieri yönlendirmedi, bütün
önemli yerel komiteterin vatansever davaya karşı muhalefetten suçlu bulmuş
olduklan Tory muhalifleri için istinaf mahkemeleri olarak da işlev gördü. Kent
Güvenlik Komiteleri yerel yerleşirnciler tarafından yıllık olarak seçildiler. Ye
diden on beşe kadar değişen sayılanyla kendi çalışma kurallarını oluşturdular
ve bütün kuşkulu Tory'leri tutuklamakta ve hapsetmekte serbesttiler. Onların
örgütlediği ve kumanda ettiği yerel milisler, genellikle topluluklarında ve böl-

6 Richard Alan Ryerson, The Revolution ls Naw Begun: The Radical Committees of Philadelphia,
1765-1776 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1978), s. 5 ve 226.
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gelerinde gerçek güç olarak hizmet ettiler ve belli bir kasabayı veya bölgeyi
devrimci davaya kazanmakla belirleyici bir rol oynadılar.
Kongreler ve Güvenlik Komiteleri, eyalet seviyesinde kendilerine tevdi edi
len sorumluluklan yerine getirmede hiç de hevesli değildiler. Onlann çoğu,
devrimci istek ve inisiyatif için genellikle önemli olan yerel, bölgesel ve kasaba
komitelerinden göze çarpan biçimde geri kaldılar. Sorurnluluklannı yerine ge
tirmede yerel komitelere büyük bir serbestlik tanınmasına rağmen, onlar bir
çok meseleyi kendi ellerine almak için can abyorlardı. Bu nedenle New
Hampshire'de Tory'lerin kökünü kazırna, onlann topraklanna el koyma, milis
güçleri seferber etme ve donatma, milis adamlan aktif görevde iken onlara ba
ğımlı olanlan kollama işini tipik olarak üstlenenler bu komitelerdi. New Jer
sey'de Güvenlik ve Kontrol Komitesi'nin esas işlevinin neredeyse tamamen
Tory'ler ile ilgilenmeyi kapsadığı görüldü. Eyalet Tory'ler ve vatanseverler
arasındaki sert çabşmalann alanı haline gelmişti, özellikle Britanya ve Kıta or
dulan arasındaki sırurlann güçbela tanımlandığı yerlerde geniş çaplı gerilla
savaşlan patlak verdi.
Bununla birlikte, bazı eyaletlerin eyalet seviyesinde, çabşmanın sonucu
hakkındaki belirsizlik ve muhtemel bir Britanya zaferinden sonra misilierne
yapılacağı korkusu, kuşkusuz, birçok ılırnlı vatanseverin Britanya aleyhine
alenen eylem yapma konusunda ihtiyatlı olmasına yol açtı. Onlar yalnızca
Devrimi destekleme sorurnluluklannı yerel Güvenlik Komiteleri'ne bırakmak
tan hoşnutsuz değildiler; Maryland' da, örneğin, eyalet komitesi neredeyse ta
mamen Devrim'in daha "saygın", ihtiyatlı ve tereddütlü destekçiterinden olu
şuyordu. Bu komite aslında o kadar muhafazakardı ki, Tory görevlileriyle az
bulunur bir boyun eğme ile açıkça anlaşma eğilimindeydi. Burada, militan
General Otarles Lee gibi Kıta Ordusu görevlileri, çoğunluğu çalışanlardan
oluşan radikal Baltimore komitesini, eyalet komitesine meydan okumaya ve
valinin Britanya için kısmen üstünü kapatbğı desteği alt etmeye karşı harekete
geçirmek zorunda kaldı.
Diğer taraftan, New York City bölgesindeki vatanseverler genellikle azın
Iıktılar ve Westchester, Queens, Kirtgs Counties ve Staten Isiand'daki güçlü
krala anlayışa karşı koymak için eyalet seviyesinde esas olarak komitelere ba
ğımlı olmak zorunda kaldılar. Bu yerel yönetim bölgelerinde, vatanseverler
yerel Güvenlik Komiteleri'nin kontrolünü gerçekten kaybettiler, onu zorunlu
görevlerinin hiçbirini yerine getirmeyen, aslında krala olan kişilere bıraktılar.
New York eyaleti devrimci hükümeti o kadar ılırnlıydı ki, General Washing-
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ton, John Hancock ve General Lee kenti Britanyahlann düşmemesi için
Tory'lere karşı daha sert önlemler almaları konusunda onu uyarmak zorunda
kaldı. Kent, sonunda, 1776 kışında düştüğünde, yerel komiteler dağıtıldı ve
kent bütün eyaletlerden gelen Tory'ler için büyük bir toplanma merkezi haline
geldi.
Bu nedenle, bütün eyaletlerde yerel komiteler eyalet komitelerinin kab
kontrolünün ötesine geçmek için genellikle kendiliklerinden hareket etti. Ge
nelde, "[bir eyaletin] merkezi hükümeti hiçbir şekilde [yerel yönetim komitele
ri] üzerinde otorite kullanımına sahip değildi", diye gözlemliyor ılımlı politik
görüşlere sahip tarihçi Agnes Hunt. "Bu yerel yönetim komiteleri kendi yerel
üstünlükleri konusunda inatçıydılar ve merkezi bir yönetirnde bağımsızlığın
herhangi bir pratik uygulamasında önceliğe sahip olmak zorundaki herhangi
bir merkezileşme girişimine karşı tamamen bir bariyer oluşturacak biçimde
durdular" .7 Güvenlik Komiteleri, aslında, eyalet düzeyinde olduğu kadar, ka
saba ve yerel düzeyde de varolan egemenliğin her seviyesinde, hatta Kıta
Kongresi'nin kendisine olduğu kadar eyalet kongrelerine de paralellik oluştu
ran ikili bir güç olarak ortaya çıkb.

On yıl sonraki Fransız devrimcileri gibi, Amerikan Devrimi'ndeki vatanse
verlerin sivil otoriteleri, olası bir askeri darbeden her zaman kuşkulandılar -ve
daha sonra ortaya çıkbğı gibi, onlann kuşkuları genellikle haklı bir temele da
yanıyordu. Bu nedenle, bazı Güvenlik Komiteleri onlara emirler vermek için
Kıta Ordusu'ndan gelen herhangi bir girişime açıkça direndiler. "Güvenlik
komitesi üyeleri genellikle konrol edilmemiş askeri otoriteye yaygın bir inanç
sızlık besleyen sivillerdi", diyor Macmillan.8 Massachusetts'de Eyalet Komitesi
yalnızca Eyalet Kongresi'ne karşı sorumluydu ve askeri otorite üzerinde sivil
olanın üstünlüğünü ihtiyatlı biçimde destekledi. Kıta Ordusu'ndan General
Ward bir Massachusetts komitesine, askeri depolanru ordunun subaylarının
uygun göreceği biçimde yerleştirmeleri emrini verdiğinde, komite adamlan
bunu gerçekleştirdi, fakat sivil kurumlarm otoritesinin askeri olanlarm üzerin
de olduğunu iddia etmek için ciddi biçimde gayret gösterdi, "Askeri organlar

dan hiçbir emir çıkmamıısı ya da bunlara sivil yetkililerce uyulmamıısı hayati önem ta-

7 Agnes Hunt, The Provincial Committees of Safoty of the American Revolution (orijinal basım
1904; yeniden basım New York: Haskell House Publishers, 1968), s. 153.
8 Macmillan, War Governors, s. 35.

258 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Köylü isyanlarından Fransız Devrimi

şıyan bir husustur; emir verme yetkisi sadece halkın o saygın temsil organına aittir, bü
tün askeri ve sivil iktidar da bu organdan kökenlenir'',9 uyansuu yaptı.
Esasında, devrimci bir demokrasiye ait bütün kurumlar devrimciler tara
fından kontrol edilen bölgelerde çok fazla sayıdaydı. New England kent mecli
si, Atıantik kıyısı boyunca birçok topluluğa ve hatta iç bölgelerdeki sınır yerle
şimlerine kadar genişledi. New England'ın dışında, bir vatanseverin sonradan
naklettiği gibi, direniş !iderleri, New England kent meclislerine ve onlann
"kendilerini örnek almalan için diğer EyaJetleri özendiren Pul Yasası'na karşı
önlemler almakta halkın tümünü" birleştirme yeteneğine gıpta ediyorlardı.
Hatta oldukça büyük kentler bir veya diğer şekilde belirgin biçimde demokra
tik olan halk meclisleri geliştirdiler. Bu nedenle, Charleston'un yerel zaı\aatkar
lan, New England kent meclisini bilinçli olarak kendi kentlerine ithal ettiler;
bu, Devrim arifesinde kent birleşmemiş olduğu için ve vatanseverlerin İngiliz
yönetimine karşı direnişlerinde kullanabilecekleri beledi organlar yok olduğu
için yapılabilecek en kolay hareketti. Zamanla, kent meclisi giderek güney ken
tinin belediye yönetimi haline geldi. Başlangıçta, 1768'de, ''bu kasabanın tek
nisyenleri ve diğer yerleşimcileri", Güney Carolina'yı ithalat boykotu anlaşma
sında diğer kolonilere katılması konusunda uyarmak için toplanmıştı; Eylül
1769'a kadar, tüccarlar ve büyük çiftlik sahipleri boykot komitesine katılmaya
başladılar, böylece toplantı kısa zamanda ithalat boykotunun yanı sıra "genel
refah için diğer konulan tartışmak üzere yerleşimcilerin genel bir toplantısı"
haline geldi. Bu aynı "yerleşimcilerin ve Charlestown yakuundakilerin genel
meclisinin" ardından, 1773 sonunda, Çay Yasası maddesine yanıtı hakkında
"topluluğun görüş birliğine ulaşmasuu sağlamak" için bir araya geldi, bunu
Mart 1774'te Boston limanının kapatılması hakkında başka bir toplantı takip
etti. Sonunda, bu "genel toplantı" çağnsı Güney Carolina'nın değişik kilise
bölgelerindekileri bir Genel Konvansiyona delege göndermek için yapıldı, bu
nun üzerine yansı kadannın teknisyenlerden meydana geldiği bir komite oluş
turuldu. Güney Carolina Whig lideri Christopher Gadsden, kent meclisine,
gürültücü ayaktakımı diye bakarak güvenınedi ve hatta 1778'de, halkın "her
kunıntusunu özgürlük ağao toplantılannda sürekli konuşmasının, içimizdeki
bütün aşağılık Tory'ler günılıundan daha tehlikeli bir hastalık olduğu" yolun
da spekülasyonda bulunarak onu karaladı. Charleston kent meclisi, belediye

9 Agy., s. 35. Vurgulama özgün metindedir.
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yönetimi olarak toplam on

beş

yıl boyunca, kent Ağustos 1783'te eyalet yasa

tasansı ile bağlanana kadar devarn etti. 10
Yeni oluşturulmuş devrimci milisler, kolonileri etkisi altına alan demokra
tik ateşe karşı da bir bağışıklığa sahip değildi. Baltimore'da, kayda değer bir
örneği anarsak, demokratik pratikler yerel devrimci milisierin o denli içine yer
leşmişti ki, onun askerleri kentin geriye kalmış kurumlanru demokratikleşme
de gerçekten önderlik yapbklanru düşündüler. "Baltimore'da seçici bürolarm
olmadığı bir zamanda", diye gözlemliyor Charles G. Steffen, "bireyler aniden
kendi subaylanru seçmeye başlıyorlardı" Marytand'ın 1775 eyalet konvansi
yonu, yurttaş-askerler arasında varolan güçlü demokratik ruh ile yerel milisie
rin atanması hakkındaki önceki politikasuu yürürlükten kaldırdı ve tabur se
viyesi altındaki subaylarm arkadaşlan tarafından seçilmesine izin verdi", diye
kaydediyor Steffen. Milisierin ruh hali meclisin bu "izni" yalnızca gönülsüz
olarak verdiğini varsaymaktaydı; herhangi bir durumda, milisieri demokratik
leştirecek popüler itkiler bütün eyaleti etkileyecekti. "Maryland' de yeni milis
kanunu askeri birlikler içinde devrim ateşi yakarken, askerler gelecekteki ku
mandanlannın özelliklerini açıkça tartıştılar'' Bu milisierin çoğunluğunu oluş
turan "teknisyenler'' veya zanaatkarlar ve diğer şehir işçileri, kendilerini yö
netmeleri için, "teknisyen arkadaşlarmdan... tüccar, avukat veya hekim olma
yanlardan" liderler seçtiler; Mechanical Company, Özgürlüğün Oğullan, Mec
hanical Fire Company'deki deneyimlerden yalnızca on yıl sonra böylesi ba
ğımsız eylemler teşvik edilebildi". 1 1 Devrim ve düşmanlıklarm başlarnasuu ta
kip ederek patlayan devrimci fırtına sonucu zincirlerinden boşanan popüler
inisiyatifin bir sonucu olarak, birçok yerel rnilis kısa sürede Baltimore' daki ka
dar demokratik hale geldi. Benzer biçimde, tutsak Amerikan deniz adamlan
kendi mahkfun örgütlerini kurdular: "Kaptanlarmdan ayn ve ilk kez kendile
rini yöneterek, kendiliklerinden talimatlada disiplinli gruplar halinde örgüt
lendiler: bu mikrokozmosda mahkUmlar bir anayasa oluşturmak için gerekli
olan süreçten geçtiler."ıı
10 Bu paragraftaki bütün alıntılar; Pauline Maier'in, "The Charleston Mob and the Evolu
tion of Popular Politics in Revolutionary South Carolina, 1765-1784" başlıklı makalesinden
yapılmışbr, Perspectives in American History, c. 4 (1970), s. 173-196 içinde.
11 Charles G. Steffen, The Mechanics ofBaltimore: Warkers and Politics in the Age ofReuolution,
1763-1812 (Urbana and Chicago: University of lllinois Press, 1984), s. 62
12 Jesse Lemisch, 'The Arnerican Revolution Seen from the Bottom Up", Towards a New
Past Dissenting Essays in Arnerican History, ed. Barton ]. Bernstein (New York: Pantheon,

260 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Köylü isyanlarından Fransız Devrimine

Milister ve Kralcı lar
Amerikan eyaletlerindeki her tabaka bu fırtınadan etkilendi: Britanya'ya mal
satamayan veya satmayan tüccar ve zanaatkarlar; erkek işgücünden yoksun
kalan veya çalışmanın her iki tarafından gelen isteklere maruz kalan çiftçi aile
ler; eşitlik ve devredilemez

insan haklan konusundaki konuşmalara kulak mi

safiri olan siyah köleler; ayncalıklı zanaatkarlann yarusıra zengin toprak sahip
leri, tüccarlar, spekülatörler ve sermayedarlar -devrimcilerin "Düzleyici" di
linden ölürcesine korkarak yaşayan (kralın hizmetindeki) binlerce bürokrattan
ve memurdan bahsetmiyoruz bile. Aslında, Richard Alan Ryerson'un ortaya
koyduğu gibi, kolonHer politik olarak bölünmüş, endüstriyel olarak güçsüz ve
askeri olarak hazırlıksızdı. Onlann Büyük Britanya'ya direnme kapasitelerinin

yaptı, gözle
birleştirdi. Binlerce vatansever kendi çekingen çıkarla

tek güçlü öğesi arzulan idi. Kendilerini feda etmeleri onlan güçlü
görülür fedakarlık onlan

nnı bir kenara fırlalınca herkesin cesareti artb.11 Aslında, savaşın kazanılabil
mesi muhtemelen büyük ölçüde sıradan yurttaşın isteği nedeniyleydi.
Ve bu her kentin içinde, kasaba ve köylerin birçoğunda çalışmanın olduğu
bir savaşb. John Adams'ın tahminine göre, Amerikalılarm üçte biri vatansever
ve diğer üçte biri krala iken, üçte biri de "tarafsızdı" Aslında, çok dikkatli
olunması gereken bu zamanda tarafsız kalmak çok zor olmalıydı: koloni top
lumunun iliklerine kadar nüfıız eden devrimci komite sistemi -New Eng
land' dan Carolinalar' a günlük yaşamın her yanına sızmış devrimin saf derin
liği- tarafsızlık için çok az boşluk bırakmışlı. Neredeyse her yerde, vatansever
ler krala sempatizanlara yoğun kuşkuyla bakhlar, Britanya'yı destekleme ko
nusunda açıkça eylemler yapmasalar dahi. Devrim muhaliflerinin sempatizam
bir tarihçi olan C.H Van Tyne, vatanseverlerin kralolara karşı artan kuşkula
mu önemli detaylada anlabr. "Halkın desteklediği şeyden dışlanma politik
arınma için

ilk adımdı", diye kaydeder. ''Bu politik toplum dışına sürme baş

langıçta gayri resmiydi.

İlk şiddetli kışkırtma ve tartışmadan sonra eski bağlar

kırılmışb. Kendi kasaba adamlan kralalarm yüzlerine bakmadı. Eski arkadaş
lar karşılaşbklannda konuşmadı; komşular komşulannı görmezden geldi;

1%8), s. 27. Aynca bkz. I..eınisch. "Jack Tar in the Streets: Mercant Seamen in the Politics of
Revolutionary America", William and Mary Quarterly, 3. dizi, c. 25, no. 3 (Temmuz 1%8), s.
401; ve "Listening to the 'Inarticulate': William Widgeı's Dream and the Loyalties of Ameri
can Revolutionary Seamen in British Prisons", Journal ofSociııl History (Güz 1969), s. 1-29.
tl
Ryerson, Revolution, s. 147.
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Whig ve Tory daha da aynldı, çünkü dostane tartışma ile hiçbiri diğerinin gö
rüşlerini değiştirmedi" .14 Kral sempatizanlan listesi yayımlandı, işleri boykot
edildi ve genellikle evleri yakılıp kül edildi. Krala matbaalar öfkeli vatansever
kalabalıklar tarafından darmadağın edilirken, tüccarlar ve makinistler diğer
kralolara hizmet etmeyi reddettiler. Yalnızca 1775'te Massachusetts'de Hutc
hinsonlar dahil ikiyüz muhafazakar Amerika'yı hep beraber terketti.
Kişinin görüşünü -tarafsız veya değil- halkın gözetiminden saklaması da
kolay değildi. Kralolar başlangıçta Kıta Birliği'ne imza atmayı reddetmeleriyle
tanınmışlardı, fakat vatansever komiteciler kısa sürede yalnızca imza atmakla
kişinin Krallığa bağlılığını gizlernesinin çok kolay olduğunu farkettiler. Milis
birliklerine gönüllü kaydalmayan ya da vatansever milisierde bir araya gel
meyen kişileri krala ya da tarafsız diye teşhis etmek daha kesin bir yöntemdi.
Amerikan davasına karşı yazma ve konuşmanın, Tory'lere yataklık etmek ve
ya onlarla ilişki içinde olmanın; "Amerika'nın özgürlüklerine karşı silahlan
manın -Britanya'yı desteklemek için kendini veya başkalanru silahiandırma
anlamına gelmekteydi- Britanya adına savaşmak için askere yazılmanın; kra
lın sağlığına içmenin; hatta Kıta parasını reddetmenin içinde yer aldığı eylem
ler, kısa sürede ceza teşkil eden eylemler oldu.
Amerikan davasına ihanet kısa sürede ceza teşkil eden bir suç haline geldi.
Kıta Kongresi'nin Ağustos 1775'te kabul ettiği önergeye göre, vatanseverlik
karşıtı suçlardan yakalanan kuşkulular yerel bir Güvenlik Komitesi tarafından
yargılanabilecek ve onlann mülkleri Komite'nin atadığı "bazı basiretli kişile
rin" korumasına geçici olarak verilebilecekti. Ocak 1776'ya kadar, General
Washington gibi çok ıhmlı vatanseverler bile, kralolan "toplumun iğrendiği
haşereler'' olarak tanımladı, "diğer zamanlarda aşın gözükebilecek fakat şimdi
mutlaka gerekli olan sert önlemler'' talep etti.15 Mart ayında, Kongre, işbirliği
yapmayanlann, "Amerika'nın davasına sadık olmayan" kişilerdeki ve vatan
sever davaya sadakat için yemin etmeyi reddedenlerin elindeki bütün silahiara
el konulmasını ve bir yerel yönetim komitesinin geçiCi gözetimine alınmasını
önerdi. General Washington Haziran 1776'da New York'taki kraloların eylem
leri hakkında Kongre'ye şikayette bulunduğunda, eyalete "bu kolonide sadık

14 Oaude Halstead Van Tyne, The Loyalists in the Ameriaın Revolution (New York: Maanil
lan_ 1902), s. 213-214.
15 Agy., s. 211.
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olmayaniann ve tehlikeli olanların tespit edilip yakalarunası ve cezalandırıl
ması için"16 daha iyi araçlar yaratması emri verildi.
Çabşma kapsam ve şiddet açısından yoğtınlaşbğında, kraloların cezalandı
nlması, kınamadan paza cezasına veya daha ciddi cezalara kadar, giderek sert
leşti. Baltimore'da bir kraladan, onu evinde tutuklu olarak "korumak" için g�
revtendirilmiş askerlerin her birine günlük dokuz şilin ödemesinin yanı sıra
devrimci hükümete de beş yüz pound ödemesi istendi. Zaman içinde, Tory'ler
katrana boyarup tüye belendiler veya yargılanıp hapsedildiler. Yalnızca geçici
olarak el konulmuş olan silahlar vatansever dava adına sürekli kullanılmak
üzere saklandı. Gerçekten, devrimci korniteler krala muhaliflerine karşı dav
ranışlarında giderek aamasız hale geldiler, kendilerini devrimci yargıçlara d�
nüştürdüler, krala ajanlan ölüme mahkfun ettiler, hapishaneleri Krallık des
tekçileri ile doldurdular. Bazı kralalar diğer eyaletlere sürgün edildi; North
Carolina Gizlilik, Savaş ve istihbarat Komitesi, Moore's Creek Savaşı'nda ya
kalanan kralalarm Maryland, Virginia ve Pennsylvania'ya gönderilmesini
önerdi, çünkü "onların habis etkileri muhtemelen ölümcül olacakb" P Bazı
devrimciler, inançlı Tory'leri savaş tutsağı olarak Van Tyne'ın "toplama kam
pı" 18 olarak adlandırdığı yerlerde tuttu. En sonunda, gerçek ve kişisel mülkiye
te geçici el koymalar vatansever davanın sürekli mülkiyeti haline geldi ve dev
rimci orduyu desteklemek için satıldı. Gerçekten, ardından gelen kişisel mül
kiyete, çiftlik hayvanlanna, ürünlere ve toprağa kapsamlı el koyuş, Arnerikan
Devrimi'ne, muhafazakar tarihçilecin görmezden gelme eğiliminde olduklan
"eşitleyici'' özelliğini verdi.
1770'lerin ortalarından sonra, gerçekte her iki tarafın da gizli muhalifler
olarak bakma eğilimi içinde olduğu, otantik tarafsızlar gibi görünen kralolara
karşı duyulan nefret o derıli fazlaydı ki, vatanseverler hiddetlerinden köpür
düler, hak edilen ceza çekilmeye başlandı. Birçok "tarafsız", çok sık biçimde
bir yandan öbür yana kaydı, mücadele eden güçlerin akıbetierine göre bağlılık
lannı değiştirdiler. Amerika' da Britanya güçlerinin gerçek merkezi olan New
York City ve Long Island'ın ötesindeki topraklar vatansever kontrolündeydi

16 Kongre'nin Ağustos 1775 ve Mart 1776 kararlan ve New York'a talimatlan, akt. Flick,

Loyalism in New York, s. 62-63, 65.
17 Van Tyne, Loyalists., s. 219.
18 Agy., s. 213.
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ve Britanya güçleri devamlı biçimde bir ileri bir geri kaydı ve gittikçe keskinle
şen çalışma ve yıkımlarm damgasını taşıdı.
Fakat Britanya askerleri, bütün şehir merkezlerini, koloniletin büyük kasa
balarını almış ve elinde tutmuş olsaydılar bile, Amerikalılarm çoğunluğunun
yaşadığı ve çalışbğı kırsal alanlan almayı çok büyük olasılıkla gerçekleştire
meyeceklerdi. Kırmızı urbalılar için iç bölgelere fazla girmek, kolaylıkla çiftçi
lerden gerillalara dönüşen silahlı yeomanlarm elinde yok olma ve yenilme ris
kini almak demekti. Ocak 1 777'de, Washington'un güçlü bir Britanya kuvveti
ni Princeton'da bozguna uğratması, Britanyalılarm ileriki herhangi bir zaman
diliminde kuzeyin kırsal alanlarını elinde tutma kapasitesine sahip olmadığım
ve aslında koloni kentlerini ele geçirme ve işgal etme ile sınırlı olduğunu gös
terdi. General Howe'un 26 Eylül 1777'de Philadelphia'yı ele geçirmesinden
sonra, yaklaşık yirmi mil kuzeybabdaki Valley Forge'ye sığınmış olan hırpa
lanmış Kıta Ordusu'nun bulunduğu kırsal alanda Washington'u takip etme
mesi bir rastlanh değildi. Howe, her ne kadar geleneksel bir savaşta vatansever
güçleri silip süpürebiise de, ordusunu ihtiyatlı biçimde kentin etrafında güven
lik içinde, geride tutmayı tercih etti. "Britanyalılar kazanamazdı", diyor Jesse

Lemisch, "özellikle Amerikalılarm bir halk savaşı yapmalan yüzünden" -ve
Saratoga Savaşı'nın ispat ettiği gibi, kırmızı urbalılarm kırsal bölgede kazanma
umudu taşıyamadıklan bir savaş.ı9
Amerikalılarm Büyük General John Burgoyne'ye karşı Saratoga'da kazan
dıklan zafer yalnızca savaşın dönüm noktası değildi, çalışmanın halkçı doğa
sını canlı biçimde kanıtlıyordu. Burgoyne'nin 1777 yazındaki talihsiz Saragota
seferi New York'u New England'dan koparına teşebbüsü idi, Hudson Nehri
boyunca kuzey kolonilerini bölebilecek bir girişim. Fakat "Centilmen Jonny",
4.000 Sritanyalı asker, 3.000 Hesseli, 1.000 Kanadalı rnilis ve çok güvenilir ol
mayan .Kızılderili müttefikten oluşan bir orduyu Champlain Gölü'nün güney
tepesinden Ticonderoga Kalesi'ni Hudson üzerindeki Edward Kalesi'nden
ayıran yoğun yabanıllığa götürebilecek bir adam pek değildi. Subay aileleri ve
yoğun bir orman bölgesindeki bir çalışmadan ziyade açık arazideki geleneksel
savaş için daha uygun olan levazımı ile aşın yüklenmiş ordu kaplumbağa hı
zıyla ilerliyordu, sonunda günde bir milden fazlasını gidemedi. Bu beli bü
külmüş güç, karşısında çok büyük manevra kabiliyetine ve bir ana üsse çok

19 Lemish, "American Revolution Seen from the Bottom Up", s. 27.
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yakın olan ve bölgeyi tamamen tanıyan, hafif donarumlı yeoman milisieri ile
zıtlık arzediyordu.
Yan subay yarı havai bir saray adamı olan "Centilmen Jonny"nin, Arneri
kahlarm zaten terk etmiş olduklan Edward Kalesi'ne varması yaklaşık bir ay
sürdü. Burgoyne, adamlan için yeterli yiyecekten yoksun olduğu için, kırsal
kesimde, bölgedeki bütün vatansever güçleri harekete geçiren iki sefer gerçek
leştirdi. Birinci sefer, St. Lawrence Nehri'nden başlayıp Oswega'ya ve ardın
dan güçlü vatansever direnci ile karşılaşıp tekrar Kanada'ya geri çekildiği,
Burgoyne'nin kumandasındaki asli gücü tamamen yitirdiği Mohawk toprakla
nna

yapıldı. İkinci seferin hedefine, Hampshire Arazileri (daha sonradan

Verınont oldu) vardı ve General John Stark kumandasındaki Green Mountain
Boys tarafından silinip yok edildi. Burgoyne'nin ilerlemesi kırsal kesimi o denli
kanşhrdı ki, gayretli çiftçiler ve milisler -başansızlıkla sonuçlanan iki seferin
bir sonucu olarak yalnızca bin kişiye düşen Burgoyne'nin kuvvetlerinin nere
deyse iki kabydılar- onu Saragota'da kuşatblar ve 17 Ekim'de teslim olmaya
zorladılar. Bu iyi silahlanmış, büyük ölçüde Avrupalı askeri kuvveti bir durak
lamaya ve ardından bir yenilgiye götüren adamlarm çoğu profesyonel askerler
değil, seçilmiş subaylarm komutası albnda milis birlikler halinde örgütlenmiş,
profesyonel bir ordudan çok silahlı bir halk olarak çarpışan silahlı çiftçilerdi.
Yenilgi, Britanyalıların kırsal Amerika'nın büyük ölçüde sıradan olan gelenek
sel bir askeri gücün yerleştirileceği güvenli bir savaş alanı olmadığına yönelik
korkulannı güçlendirdi, halbuki Atıantik kıyısı boyundaki kentleri ve kasaba
lan kolaylıkla ele geçirebilirlerdi.
Bu zaferle Devrim yoğunluğunu arbrdı ve vatansever ve krala güçler bir
birleriyle giderek aamasız ölçülerde savaşh. Çabşma mertçe ya da hilekar yol
lardan, neredeyse bütün kolonilerde ve toplumsal yaşamın her seviyesinde
gerçekleşti. Askeri girişimin daha geleneksel formlannı bir kenarda bırakan
gerilla savaşı, Charles Royster'in adlandığı şekliyle, "partizan savaşı", katılan
herkesin çektiği aa ve uyguladığı zulümle beraber her yere sıçradı.20 Britanya
askerleri kırsal alana girdiklerinde, "hareket yeteneği, geri çekilme ve beklen
meyen taarruz" taktikleri kullanan devrimci çiftçilerin saldınlarıyla karşılaşh-

20 Bkz. Oıarles Royster, A Revolutionary People at War: The Continental Anny and American
Character, 1775-1783 (Oıapel Hill: University of North Carolina Press, 1979, s. 11-12, 26-27.
Ayrıca bkz. aynı yazann Light-Horse Harry Lee ve The Legacy of the American Revolution (New
York: Knopf, 1981) adlı eseri, Bölüm 1.
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lar: "onlar yalnızca kazanamayacaklannda kaçtılar ve yalnızca iyi bir zafer
şansına

sahip olduklannda geri döndüler ve savaştılar" .ıı Keskin nişanalar,

küçük bağımsız birliklerdeki Britanya askerlerinin çoğunu öldürdü ve devri
yeleri tamamen yok etti. Britanya askerlerine gerekli olan levazımın ulaşmasııu
engellemek için yollara engeller koyan vatansever gerillalar, kırmızı urbaWann
vahşi kırsalda hareket etmek için ihtiyaç duyduklan köprüleri yıkb, ani bas
kınlar gerçekleştirdi ve Britanya askerleri ile Hesse'li paralı askerlerin kırsal
alanlarda operasyonlarııu zorlaştırana, genellikle imkansız hale getirene dek
küçük çaplı moral bozucu girişimlerde bulundu.
Kralalar da kendi davalarııu desteklemek için silahlandı. Vatansever bü
yük tütün çiftliği sahiplerine karşı bashrdıklan kızgınlıklan dışavuran güneyli
dağlılar, çabşmayı bir yağmalama ve kazanç elde etme çağnsı olarak gören her
türden maceraa ile birlikte, bir "krala takım" oluşturmak üzere beklenmedik
biçimde krala elitlere kahldı ve çahşma nehir dolusu kan akıtmaya başlayınca
kendi hakianna dayanarak bir askeri ve gerilla gücü oluşturdular. Savaşın bü
yük bölümünde, kralalarm üssü olan New York'ta yaklaşık 42.000 Amerikan
kralanın genellikle Britanya askerleri ile savaşan bir Tory milis gücü yaratbğı

tahmin edilmektedir. Koloniletin başka yerlerinde, küçük veya büyük güçlerle
birlikte, vatansever güçlere karşı

amansız,

sürekli ani saldınlar gerçekleştirdi

ler. Newburgh, New York ve Manhattan arasındaki bölge Tory'lerin, ailelerin
tamamııu kılıçtan geçirdikleri ve evlerini yakıp kül ettikleri kana susamış bir
gerilla savaşı alanı haline geldi. New York'ta, yeoman çiftçiler genel olarak
Devrim'de başka bir yerde olduğundan daha az rol oynadılar, çünkü eyaJet ta
nmııun

çoğu, ateşli bağımsız kasaba ve köylere sahip olan New England'ın

tersine, büyük toprak sahibi ailelerin hakimiyetindeydi. Britanyalılar, New
Amsterdam'ı ele geçirdikten sonra eski Hollanda patroon sistemini asla değiş
tirmedikleri için, birçok büyük toprak sahibi Tory haline geldi.
Bunun aksine, aşm şiddetli bir çabşma eyaletin Mohawk Nehri vadisini ha
rabeye çevirdi. Buraya yeni yerleşmiş, çoğunluğu her iki tarafı da destekleme
yen yeoman çiftçiler, bölgedeki yerleşimcilere karşı aşm sert davranan Sir John
Johnson'un Loyal Green'leri ve John Butler'in Tony Ranger'tan gibi Tory'leri
tarafından taciz ediidiP 1776 başında, bölgedeki kral yanlısı bin adamın sila21

Agy., s. 26.

22 John Ford'un 1939 tarihli Drums along the Molurwk filmi Tory gerillalarnun vahşiliğini ve

onlann yaydığı korkuyu kayda değer bir doğrulukla aktarır.
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hını ele geçiren Tyron County milis gücünün lideri General Schuyler, John
son'u safdil bir davraruşla şartlı olarak serbest bırakb -Johnson sonradan geril
la eylemlerini devarn ettirdi, Schuyler'in tekrar kendi güçlerinin peşinde oldu
ğunu öğrenmesinin hemen ardından Kanada'ya kaçb.
Kuzey'deki ani Tory baskınlarından daha kanlı olaru Güney'deki Benedict
Arnold llerliğindeki baskınlardı. Arnold Britanya saflarına geçmişti ve kendi
vatansever davasına ihanetiyle olduğu kadar aomasızlığıyla da bölgesindeki
insanların nefretini kazanmışb. General Charles Comwallis tarafından güney
de yürütülen seferberlik sırasında, kralolar yalnızca vatansever askerlerden
değil vatansever sempatizam olduklarından şüphelenilen sivillerden de öç al
dılar. Bu ani baskınlar çoğunlukla vatansever sınır bölgesi yerleşimcilerinin or
tadan kaldmiması noktasına kadar geldi. Devrim toplumsal sınırlar kadar et

nik sınırlan da kapsadı, kralolar incinmiş Kızılderililere ve uzak yerleşimiere
yaphklan saldınlarda, ne kadınların ne de çocukların canını bağışlayan beyaz
zorbalar ile kolayca müttefik oldular.
Amerikan Devrimi gerçekten sert bir iç savaş ve toplumsal savaşb. Toprak
lordu, tüccar, yeoman, kirao, zanaatkar, halat yapıcısı veya yük taşıyıası devrimin belgelerine imza atan veya gerilla ve casus olarak savaşanların hep
si- o veya bu taraf için yasal hedefti. Dalgalanan bayraklan ve çalan davullan
ile iyi organize olmuş Sritanyalı askerlerin liderleri için, her bir Burgoyne veya
her bir Comwallis için, aşın derecede gaddar gerillalar olarak hizmet eden
başka kralolar vardı. Aynı şekilde ele alındığında, vatanseverler genellikle
kendi aralarındaki kralolan şiddet yoluyla sessizliğe ve yurtdışına kaçmaya
zorladılar, orılan zenginliklerinden mahrum bırakblar ve zaman zaman orılan
casus suçlarnasıyla astılar. Fakat, devrim eğer "yerel iktidar'' için yapılan ao
masız bir savaş ise, Carl Becker'in 1909'da öne sürdüğü gibi, aynı zamanda,
"ülkeyi kimin yöneteceğine"23 ilişkin bir savaşb da.

23 Carl L. Becker, The History ofPolitical Parties in the Province oJ New York, 1760-1776, Dok
tora tezi (Madison: University of Winconsiıı, 1909).

1 3.

BÖLÜ M

i Ç DEVRi M LER
Amerikan toplumunun bütün tabakalanndan gelen insanlar, Britanyalılara
karşı bağımsızlık savaşında birleşmeye istekli olduğu kadar, birçoğu kendi
toplurnlannı değiştirmek -politik ayncalığı ortadan kaldırmak ve Bağımsızlık
Bildirisi'nde açıkça belirtilen özgürlük ve halk egemenliğine ilişkin yüksek
ideallere erişen bir idare şekli yaratmak- için de savaşıyordu. Genellikle büyük
kasaba ve kentlerdeki fakir "makinist" tabakanın arka çıkhğı yeomanlar, bü
yük çitflik sahibi aristokratlara, Hudson vadisi patroonlanna, büyük ve küçük
tüccarlara, arazi spekülatörlerine, armatörlere, her çeşit toprak lorduna, varlıklı
zarıaatkarlara ve savaştan ve paranın deflasyonundan kazanç sağlayan finans
tabakasına karşı mücadeleye giriştiler. Her ne kadar cüretkar cumhuriyetçi
idealler, Whig'ler ve vatanseverler için genellikle "kendinden menkul" olan
şeylerse de, kraliyet yönetiminin yerini ne

tür bir

cumhuriyetin alacağı konu

sunda hiçbir şekilde aniaşmış değildiler. Gerçekten, Alexander Hamilton, John
Jay, Vali Morris, James Duane, John Dickenson ve Robert Morris gibi vatanse
verler için "ayaktakırnı" ve "demokrasi" o denli tiksindirici şeyierdi ki, bu on
lan kolayca krala yapabiliyordu.
Bazı eyaletlerde vatansever grubun kendi içinde -radikal vatanseverler ve
muhafazakar Whig'ler arasında- diğerlerinden daha ciddi çatışmalar ortaya
çıkh. Radikaller çok hayati bir soru soruyorlardı: On üç yeni bağımsız cumhu
riyet, kendi haklarına dayanarak, pekala ayncalığın, yıkımın ve hatta tirarılığın
kalesi olabilecek, politik olarak güçlü olan elitleri koruyacak mıydı? Veya bu
cumhuriyetler erkek yurttaşlarm mümkün olan en geniş çoğunluk yönetimine

mi dayalı olacakb? Muhafazakarlar ise şunu soruyorlardı: Yeni bağımsız cum
huriyetler, "ayaktakırnı"nın güç kazanmasını önleyecek -ve kontrol albnda
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olmayan bir çoğunluğun kendi hakkına dayanarak bir tiranlık oluşturmasını
engelleyecek- yönetimsel "güçler aynlığı ilkesini" içerecek miydi? Bağımsız
cumhuriyetler, ayncalıklann albnı oyabilecek olan "halka" karşı büyük toprak
sahiplerini ve zengin tüccarlan mı koruyacakb?

New York: Radikal Vatanseverler ve Muhafazakar Whig' ler
Bu farklılıklar, Nisan 1 775'te Lexington ve Concord'ta düşmanlıklarm patlak
vermesinden çok öneeye dayanır. New York, gördüğümüz üzere, kolonyal
dönem boyunca ayncalıklılar ve güçsüzler arasında çabşmalara sahne olan bir
geçmişe sahipti ve devrim öncesindeki on yılda, Pul Yasası üzerindeki çabşma
sırasında, iç gerilimin sınırlan daha keskin olarak yeniden çizildi. Hiç kuşku
yok ki, pul vergisi toplumun bütün tabakalannda, kentlerdeki zanaatkarlar
kadar tüccarlar arasında, kırsal kesimdeki yeoman çiftçiler kadar toprak sahip
leri arasında da geniş bir muhalefet yarattı. Aslında, başlangıçta New York'ta
Yasa'ya karşı Özgürlüğün Oğullan'nı kurmuş olanlar tüccarlardı ve tüccarlar
ile toprak sahipleri büyük bir öfke uyandıran kanuna karşı muhalefetin kolon
yal dayanışmasını sergilemek için halk gösterilerini bile teşvik etmişlerdi. Fa
kat gösteriler, pullarm depolandığı Britanya istihkamlanna zanaatkarlann ve
tamircilerin tuğlalar fırlatbklan ve general valinin kuklasının asıldığı ayak
lanmalar haline gelince üst sınıflan derin bir korku aldı. "Bu türden şeyler,
ayaktakımının sorun çıkarması halinde, varlıklı adamlarm bunların sonuçlan
nı kavramasını sağladı", diye gözlemliyor Carl Becker.
Ufak bir ayaklanma, İngiliz yönetimini anlaşmaya yönlendirdiği sürece pekala
yeterliydi. Ancak mülksüzler, mülkiyeti tahrip etmenin tadına varmaya başla
dıklannda ve özgürlük haykınşı hiçbir siyasi ayrıcalığa sahip olmayanlardan
gelmeye başladığında, buna dur demenin zamanı gelmiş demektir. Bu adamlar,
Britanyalılann koyduğu kısıtlamalar tamamen kaldınldığında bile haykırmak
tan geri durmuyorlardı. Yönetici sınıflar, "serbestlik ve vergi vermeme" argü
manının yurttaki yönetime olduğu kadar, kendilerine karşı da kullanılabileceği
ni görmeye başlamışlardı. Kolonyal valilere yönelik direnişi temellendirmek için
uzun yıllar kullanmış olduklan özyönetim öğretisi, hem koloni içindeki sınıfsal
ayrıcalığın temellerini hem de Kraliyet otoritesinin temellerini budayan iki kena
n da keskin bir kılıçtı. Ayrıcalıklı sınıflar, başlangıçta bulanık olan fakat giderek
açık hale gelen, Devrim'de onların karşısına konan en çetin sorunun farkına
varmaya başlıyorlardı: kendi ayncalıklannı, kraliyetin yukandan el uzatmasına
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karşı aşağıdaki halkın el uzatmasıyla kaybetmeden koruma sorunu. Muhafa
zakar hizbe yaşam ve özellik veren işte bu açmazdı. 1

Pul Yasası'na karşı çıkan zengin New York'lular direnişin kendi kontrolle
rinden çıkıp radikalleştiğini hissettiklerinde, Britanyalıların emperyal politika
sına karşı olan muhalefet, radikal ve muhafazakar hiziplere bölündü. Bundan
sonra, eyaletteki zengin ve köklü tüccarlar, avukatlar ve Anglikan ruhhan sını
fı, kralın hareketlerine ihtiyatlı, ılımlı ve kesinlikle yasal araçlarla direnmeye

başladılar, bunu bu şekilde gerçekleştirmek için kendi gruplarını oluşturdular.
1770'de, kolonkilerin Townshend Yasası'na karşı bir direnme aracı olarak üze
rinde anlaştıklan ithalat yasağı politikasını tek taraflı olarak bıri;lktılar, böylece
eyaletteki boykotu sona erdirdiler.
Patroon sisteminin geliştiği New York'un kırsal bölgelerindeki büyük top
rak sahipleri, halk yönetimi hayaletinden en az kentteki tüccarlar kadar kor
kuyordu. Ve korkulannda çok haklıydılar. Baronların büyük malikanelerinde
çalışan kiracı çiftçiler,

uzun

zamandır patroon kuralı altında eziliyorlardı ve

çok kızgındılar. Kiracılardan lorda ödenmesi istenen kiralar aşınydı; gerçekten
de bazı durumlarda kiraalar yan-feodal harçlar ödemek zorunda bırakılıyor
lardı. Mahkemeye tazminat davası açtıklarında, genellikle toprak sahibince
atanmış bir hakim tarafından adalet dağıtılıyordu. Birçok kiracı çiftçi oy kul
lanmak için gerekli olan kırk şilingi karşıtayabilse de, bu hakkı kendi çıkarlan
için kullanmakta isteksizdi, çünkü eyalette oy kullanımı herkesin gözü önünde
gerçekleşiyordu -ve oy kullanmaya cesaret ,edenler bunu viva voce [şifahi] ola
rak yapmak zorundaydı. Bu nedenle, oy verenin güvencesiz biçimde bağımlı
olduğu toprak sahibinin isteğine karşı kullanılan bir oy, o kişinin kiraladığı ye
ri kaybetmesine veya daha kötü bir gelişmeye yol açabilirdi.
1766'da, Pul Yasası'na karşı ayaklanmanın ertesi yılı, Westchester ve Dutc
hess Yerel Yönetim Bölgeleri'ndeki kiracı çiftçiler, en sonunda, toprak sahiple
rinin kendilerine kiraladıklan yerleri sürekli mülkleri haline dönüştürüneeye
kadar kiralannı ödemeyi reddettiler. Mahkeme karan ile topraklardan çıkan
lan silahlı kiracılar, toprak sahiplerine, yerel memurlan kovarak ve Poughke
epsie hapishanesini tahrip ederek yanıt verdiler. Ardından, New York'daki
Özgürlüğün Oğullan'nın kendilerini destekleyeceği umuduyla, kente doğru
yola çıktılar ve Pierre Van Cortlandt'ın evini yakıp kül etmekle tehdit ettiler.
1 Cari L. Becker, The History of Political Parties in the Provinces of New York, 1 760-1776. Dok
tora tezi. (Madison: University of Winconsin, 1909), s. 31-32.
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Fakat tüccar ağırlıklı örgüt, kendi serbestli k talepleri ile baskı albndaki kırsal
fakirierin talepleri arasındaki benzerliği kabul etmek yerine, kırsal "düzleyici
ler'' tarafından başlahlan ayaklanmanın basbnlması için kraliyet askerlerine
uyarıda bulunarak, toprak sahiplerine kab.ldılar. .Kraliyet askerlerinin ayak
lanmayı basbrmasından çok sonra, kentteki varlıklı Özgürlüğün Oğullan'na
karşı kiraa çiftçiler derin bir nefret beslediler. Ardından, toprak sahipleri ya
kentin oldukça muhafazakar Whig'lerine -aralarında Van Cortlandt'lar, Li
vingston'lar, De Lancey'ler ve Prnlips'ler olan- kabldılar ya da doğrudan Tory
ler oldular ve Britanya davasını desteklediler.
Bu sırada, kent içinde Isaac Sears ve Alexander McDougall'in liderlik ettiği
genç avukatlar ve tüccarlar kendi halk hareketlerini oluşturuyordu ve onların
radikal kışkırtması şehir elitleri arasında şaşkınlık yarattı. Boston Çay Parti
si'nin ve Boston Limanı'nın kapanmasının ardından, kibirli bir muhafazakar
olan Vali Morris, 20 Mayıs'ta bir mektup yazdı:

Bu koyun gibi basit adamlar bundan böyle kolayca kandınlamaz. Kısacası onlan
yönetmek diye bir şey söz konusu değildir, ve artık, lafı dolandırmadan söyler
sek, hareketin elebaşlan gentry için giderek tehlike arz ediyor; onlann nasıl zap
turapt altına alınacağı bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bu adamlar diğer
kolorıilerle yazışhğı, halk meclisleri toplayıp dağıthğı, insanlığın geri kalanının
bilinçlerini birleştirmek için kararlar aldığı, zavallı matbaacılar üzerinde baskı
kurduğu ve bütün diğer yetkilerini sonuna kadar kullandığı sürece onlan engel
lemek imkansızdır.
Morris halk hareketine duyduğu kini kusmaya devam etti:

Ayaktakımı düşünmeye ve akıl yürütmeye başladı. Zavallı sürüngenler! Bu on
lar için bir ilkbahar sabahıdır; kış derilerini atmaya çabalıyorlar, güneşin tadını
çıkanyorlar ve gün dönmeden önce, havaya bağlı olarak, ısıracaklar. Gentry
bundan korkmaya başladı. Bunu görüyorum, onu korku ile titrerken görüyo
rum, eğer Büyük Britanya ile münakaşalar devam ederse, biz mümkün tüm yö
netimlerin en kötüsünün altında olacağız; biz kargaşacı ayaktakımı yönetimi al
tında olacağız.ı
Ve Morris, yine de, Britanya'dan bağımsızlık elde edilmesi taraftanydı. An
ladığı kadanyla, muhafazakar Whig'ler direnişin gelişim doğrultusunu tahak
küm ve kontrol albna alma ümidi taşısalardı, direnişe kab.lacaklardı. Whig'ler

2 Vali Morris'ten Thomass Penn'e, 20 Mayıs 1774, Richard B. Morris, ed., The American Re
volution, 1763-1783: A Bicentennial Calleetion (New York: Harper &: Row, 1970), s. 142-143.
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çoğunluğu seçimle gelen bir Yazışma Komitesi için kendi elli bir adayını seçi
me sokarak organizasyonu ele geçirmeye giriştiler; Kıta Kongresi delegelerinin
seçimini denetlernek için komiteyi oluşturma zamanı geldiğinde, bir Tüccar
Komitesi sonuçlan etkilerneye çalışb. Bu ancak elit komiteterin etkinlikleri üze
rinde bir denetlemed gibi hareket eden, büyük ölçüde zanaatkarlardan ve
gündelikçi usta işçilerden oluşan Makinist Komitesi'nin bir uyansıyla engel
lendi. Boston'un abluka albna alırunasının ardından diğer eyaletler ithalat
boykotu organize etmeye çalışırken, New York elitleri, 1 774 sonbaharmda Kıta
Kongresi ithalat yapınama politikasını kabul edene dek, kablma işirıi erteleye
bildiler.
Ocak 1776'da, New York Makinist Komitesi, Paine'nin Common Sense'sirıirı
yayınianmasını coşkuyla karşıladı ve eyalet, delegeterin Kıta Kongresi'ne ta
mamen seçim yoluyla gitmesirıi ve onlara bağımsızlık yönünde oy kullanma
lan için talimat verilmesirıi talep etti. Birkaç ay sonra, Mayıs ayında, Eyalet
Kongresi yeni eyalet hükümeti için prosedür oluştururken, Makinistler, yeni
Kongre hangi anayasayı hazırlarsa hazırlasın, New York halkının onayı ol
maksızın kabul eden bir koşul nedeniyle telaşa düştüler. "Halkın tamamının"
egemenliği çağnsında bulunan Makinistler, "üyesi olduklan bu Eyalet'in çer
çevesirıi oluşturan bir Anayasa'nın kendi çıkarianna uygunluğunu kabul veya
reddetmekte, Tanrı tarafından verilen, bütün erkeklerde aynı olan karar verme
hakkını tüm sakinierin bir bütün halinde kullanmasında" ısrar ettiler. iddia et
tiler ki, bu "her erkeğin doğumla gelen hakkıydı" .3 Makinistler, aslında, devlet
anayasasının halkın onayından geçmesirıi talep ediyorlardı, fakat muhafa
zakarlar o ana kadar Eyalet Kongresi'nin kontrolünü ele geçirmişlerdi ve dev
rimci hükümette hakim durumdaydılar. Makinistlerin talepleri kibirli biçimde
reddedildi ("aristokratlan şiddetli bir politik krizden koruyan şey, pekala, yal
nızca Long Isiand'ın Britanyahlar tarafından zamanlı işgali olabilir'').4 Dev
rim'in neredeyse bir sınıf savaşına dönüşecek kadar alevlendiği New York'ta
gerçek bir sınıf çabşması ortaya çıkb.

3 Staughton Lynd, "The Mechanics in New York Politics, 1774-1788", Labor History, c. 5,
no.3 (Sonbahar, 1964), s. 231.
4 Roger Champagne, agy, s. 232.
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Caroltna' lar: Ücra Bölge Kralcıhiı
Kırsal New York'un kiracı çiftçilerinin tersine, Kuzey Carolina'lı yeoman çiftçi
ler kendi mülklerini kolayca elde etti, fakat ekonomik bağımsızlık politik öz
gürlük ile aynı anda gerçekleşmedi.

Devrim arifesinde nüfusun üçte ikisi ücra

bölgelerde yaşamasına rağmen, az sayıdaki kıyı şeridi elitinin tamamen kont
rolünde olan Meclis'te çok az temsil ediliyordu. Güneyli seçmenler, temsilcile
rine nasıl oy kullacaklan konusunda talimat vermekte, New England' da oldu
ğu gibi, herhangi bir geleneğe de sahip değildi. Kuzey Carolina' daki yerel yö
netim de temsil gücüne sahip olmaktan epey uzaktı. Eyalette herhangi bir kent
meclisinin olmaması yanında, kıyı bölgesi aristokrasisi, yerel seviyedeki bütün
politik otoritenin yargıçlar, katipler, tapu kayıtçılan, şerifler ve polisler gibi ye
rel yönetim mahkemeterindeki memurlarm elinde olduğu bir sistem kurrnuş
lardı. Bunun sonucu, özellikle bütün yerel otoriteterin vali tarafından atandığı
Kuzey Carolina' da, çözüm gerektiren ihtilaflara sahip insanlar, anlaşma sağ
lamak için uzak mesafelerdeki mahkemelere gitrnek zorunda kalıyorlardı.
Bölge yetkilileri sunduktan hizmetler karşılığında sıradan insanlardan sü
rekli fahiş ücretler istediler ve utanç verici bir haraç çetesi ile aynı anlama gele
cek şeyi oluşturdular. Sulh yargıçlan kendilerinin uydurduklan başdöndürücü
bir hizmetler listesi için aşın paralar talep ederken, şerifler bazen yasal olandan
fazlasını isteyerek topladıklan vergi gelirlerinin bir kısmını zimmetlerine ge
çirdi. Bir çiftçiden ödeyebileceğinden daha fazla para istendiğinde, en sonun
da, toprağı kamulaştırıldı ve mahkeme çetesinde yer alan kişilere peşkeş çekil
di. Çiftçilerin akıbetini özetleyen varsayımsal bir durumda,

Bir tüccara olan beş poundluk borcu için mahkeme karan sonucu icraya verilen
adam. . . Kişisel etkiler kullanılarak karar hafifletilmeye çalışılır, fakat zavallı
adarnın dertleri bitmez. Yargıç -"bir dakikasını alan bir iş için"- kırk bir şilin, beş
sentlik bir harç keser. Talihsiz adam bu harcı ödeyebilecek durumda değildir,
dolayısıyla ya yeni bir hacze maruz kalmak ya da yargıcın plantasyonunda yir
mi yedi gün çalışmak zorundadır. Fakat borcunu ödemek için çalışhktan sonra
bile zavallı adamın hesabı gene kapatılmaz. "Dur bakalım komşu . . . Öyle eve
gitmek yok. Daha işin yansını bile bitirmedin. Şu avukatın ağzını da kapamak
gerekiyor . . . Ona beş poundluk borcun olduğunu kabul etmişsin, şimdi ona otuz
şilin ödemen gerekiyor, yoksa bu yankesici için on dokuz gün çalışmak zorunda
kalacaksın; bu süreyi bitirdiğinde kendisini zahmete soktuğun için [icra hükmü
nü uyguladığı ve borçlunun mallannı sattığı için] belli bir süre şerife de çalışmak
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zorundasın, ancak ondan sonra eve gidebilir ve senin şu tüccan memnun ebnek
için vanıu yoğunu ortaya koyup kendini paralayabilirsin.5

1768-70'in Düzenleyici ayaklanması büyük ölçüde bu aleni haraç çetesine
karşı bir misilleme olarak ortaya çıkh. 1768'de Kuzey Carolina'daki Orange
Yerel Yönetim Bölgesi şerifi, vergileri toplamak için bölgeyi dolaşmaldansa
çiftçilerin ona para ödemesi için genellikle oldukça uzak mesafeleri kat etmesi

ni zorunlu kılan, bölgedeki yalnızca beş merkeze gideceğini bildirdi. Bu seya
hati yapmayanlar cezalandınlacakh. Bu bildiri, Meclis'in yeni bir valilik sarayı

inşası için 15.000 pound tahsis ettiği haberleri ile birleştiğinde bardağı taşıran
son damla oldu. Çiftçiler harekete geçtiler ve sistemi "düzenlemek" veya re
forme etmek için "birlikler" -bir milis terimi- oluşturdular ve adiiye çetesi ye
rel yönetim bölgesinin mali bilançosunu halka açıklayana kadar -yargıçlann
hep kibarca reddettikleri bir talep- daha fazla vergi ödemeyi açıkça reddettiler.
Her güçlüğe katianan Düzenleyiciler 1 770'de Orange Yerel Yönetim Bölge
si bölge meclisini işgal ettiler, yargıçlan uzaklaşhrdılar ve görülecek davalar
listesindeki davalara kendileri bakmaya çalıştılar. Meclis bunun üzerine ayak
lanmayla ilgili bir yasa çıkararak on ya da daha fazla insanın toplanmasını ya
sakladı. Eğer on veya daha fazla kişiden oluşan bir toplanhda bulunan kişiler,
emir verildiğinde dağılmayı reddederlerse, kendilerine doğrudan ateş edilebi
lecekti. Düzenleyiciler bunu protesto ettiğinde vali bir askeri kuvvet organize
etti; bu birlikteki subaylar gentry'den geliyordu, fakat başıbozuk alt rütbeli as
kerler onlara uymayı reddediyor, buna ancak kendilerine bir ganimet sunul
duğunda razı oluyorlardı. Bu kuvvet, Düzenleyicileri Atamance kasabasında
utanç verci bir yenilgiye uğrath, yenilgi büyük ölçüde Düzenleyiciler arasında
yetenekli liderlerin olmamasından kaynaklanmışh.
Alamance'da savaşmış kıyı şeridi üst sınıfından bazı kişiler eyalette büyük
Whig liderleri haline gelmeye devam ederken, birçok ücra bölge çiftçisi daha
sonra Britanya yanlısı oldu. Vatansever davayı savunan diğerleri, yerel mah
kemelerin, erişkin beyaz erkeklerin oyuyla seçilen on sekiz "seçici adama"
devredilmesi gibi demokratik reform taleplerinde bulundu; başkalan da, bü
tün özgür erkekler için kısıtsız oy hakkını ve memurlar ve şerifterin halk tara
fından seçilmesini talep etti. Buna karşın, taleplerin hiçbiri bir sonuca bağlan
madı; sonraki yıllarda, eyalet anayasası bazı Düzenleyici taleplerini en sonun5 George Sims, Address to the People of Granville County, Elisha P. Douglass, Rebels and De
mocrats, (New York: Quadrangle/New York Times Books, 1955), s. 78-79.
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da kısmen karşıladıysa da, sorumlu yerel hükümeti kurmayı başaramadı. Eski
mahkeme kliklerine hiç zarar gelmedi ve sulh yargıçlan Kuzey Carolina' da
hala vali tarafından ataruyordu.
Virginia'da, deniz kıyısındaki büyük çiftlik sahipleri ve iç bölgelerdeki ye
omanlar Devrim ile gelen toplumsal düzen için sürekli bir mücadeleye girişir
ken, Beards'ın gözlemlediği gibi, Güney Carolina'da;
aşağı bölgelerin köle sahipleri ve kasabalardaki tüccarlar, atelyelerinden çıkmış
tamiraler ve ücra bölgelerden gelen çiftçiler ile neredeyse günlük çekişmelere
giriştiler... Tehlike öylesine büyüktü ki -bir grup "düzleyid", zenginler aristokra
sisini alaşağı etmeye soyunmuştu- devletin ileri gelenleri kredi ayncalıklarını ve
prestijlerini korumak için çok ustalıklı davranmak zorundaydı. Georgia eyale
tinde muhafazakarlar ile radikaller arasındaki toplumsal mücadele öyle bir nok
taya ulaşh ki, acımasız bir rekabet anında vatansever taraf iki yasama medisi
üyesi ile iki yürütme organı üyesine sahip olmakla övünebiliyordu.6

Ücra Bölge Vatanseverleri
Zengin elitlerin kurduktan Whig direnişinin Britanya'ya karşı çok yavaş hare
ket ettiğini, bağımsızlığı geciktirdiğini, hatta ortadan kaldırdığıru gören Mary
Iand ve Pennsylvania'daki radikal ücra bölge çiftçileri daha az uzlaşmaz de
ğildi. Ücra bölge çiftçileri, Kuzey Carolina'da olduğu gibi, Britanya'nın yanın
da yer almaktansa Devrim tarafından sunulan fırsah, yerleşik politik ayncalık
sistemini kırmak ve silahlannı bırakmadan uzun soluklu haklannı kazanmak
için kullandılar.
Marytand koloni meclisi, Britanya ile kopuşundan önce merkezleri başkent
Annapolis ve genellikle Ann Arundal bölgesinde olan büyük toprak sahiple
rinden ve köle sahibi büyük tütün çiftliği sahiplerinden oluşmaktaydı. Fakat
kuzeybab Maryland' a göç eden yerleşirnciler gittikçe daha çok İskoçyalı Pres
biteryen yeoman çiftçiler oldu, hem etnik köken hem de dinsel açıdan yerleşik
piskoposluk bölgesinin kendi üst sınıfından farklıydılar. Bu çiftçilere şehirden
destek, bir parça özyönetim hakkını kabul eden bir kent yasa taransını dahi
küçümseyerek reddeden Marytand Meclisi'nin huzursuz makinist nüfusu ile
dolu Baltimore kentinden geldi. Baltimore 1729'dan 1786'ya kadar Meclisin
seçtiği komisyon üyelerince yönetildi. Tek bir yerel memur bile seçilmedi.

6 Charles Beard ve Mary Beard, The Rise of American Civilization, genişletilmiş ve gözden
geçirilmiş basım c. 1 (1927; New York: Macrnillan, 1949), s. 267-268.
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Baltimore'lular, Devrim'in gelişiyle Meclis'e karşı eylemde bulunma olana
ğı yakaladı. The Mechanical Company üyeleri, Pul Yasası krizi sırasında, Bal
tirnore'daki Özgürlüğün Oğullan'nın çekirdeğini oluşturdu. Daha önce gör
düğümüz gibi, yerel demokratikleşmenin en güçlü itkisi milisierden geldi:
özellikle sıradan üyelerin 1775'te kendi memurlarını seçtiği Baltirnore Mecha
nical Volunteer Company'den. Öte yandan milisler, makinistleri politikleştiren
önemli bir kurumdu. Baltirnore yurttaşlan, Kıta Birliği'ni güçlendirmek için
sonradan Denetleme ve Gözlem Komiteleri'ni seçerken embriyo halinde bir
belediye yönetimi yaratınışiardı ve kasaba halkına ilk defa kendini yönetme
nin tadına varmışlardı.
Fakat eyalet devrimci hükümetini Annapolis'te kontrol eden Whig liderleri
muhafazakardı -aslında, bazılan Britanya ile uzlaşmayı bile istedi- ve, Carroll
ton'lu Charles Carroll gibi toplumsal statü ve zenginlik açısından kraliyet ida
resinden çok az farklı olan zengin büyük çiftlik sahipleri ve avukatlar onlann
lideriydi. Bu muhafazakar Whig'ler, Baltirnore ve Annapolis Yazışma Komite
leri'ni ve eyaletin Güvenlik Konseyi'ni oluşturuyor, eyalet toplanhsı çağnsında
bulunuyor ve oturumianna hakim oluyordu. Sonuç olarak, ateşli bir vatanse
ver olan General Lee, radikal Baltimore komitesini -çoğunluğu zanaatkarlar
dan oluşuyordu- Eyalet Komitesi'ne meydan okumaya yönlendirmek ve vali
nin zorlukla gizleyebildiği Britanya desteğine karşı çıkmak zorunda kaldı.
Maryland'in ücra bölge çiftçileri kral yanlısı da olmadılar. Koloni meclisin
de doğal olmayan biçimde az temsil edilseler de ve kızgınlıklan onları pekala
Britanya'ya eğilimli kılabilecekse de, yerel komitelerinin çoğu bağımsızlık yan
lısı kararlar aldı. Bu çiftçiler yalnızca güçlü vatanseverler değildi, genellikle
halktan gizli tarhşmalarm yapıldığı Eyalet Kongresi'ndeki Whig'lerin hileleri
ne karşı çok az tahammül gösteriyorlardı. Bununla birlikte, bu oligarklara karşı
Baltimore makinistlerini ve ücra bölge çiftçilerini bir araya getirmiş görünen en
önemli faktör, Maryland Whig'lerinin Britanya ile bir uzlaşma yanlısı görün
dükleri gerçeğidir. Makinist ve çiftçilerin oluşturduğu Frederick Kent komitesi,
Eyalet Kongresi'nin "eyaletin acil ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak ve özgür
lükleri için tehlikeli"7 olduğunu açıkça bildirdi. Baltimore radikallerinin ve üc
ra bölge vatanseverlerinin güçlü baskısı alhndaki Kongre'nin, Maryland Kıta

7 Bemard C. Steiner, Western Marytand in the Revolution (Balti.more, 1902), Johns Hopkins
Studies in History and Political Science, c. 20, s. 19.
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Kongresi delegelerine bağımsızlık yönünde talimat vermesi 28 Haziran
1776'ya kadar gerçekleşmedi.
Bir eyalet anayasası taslağı oluşturmak için 1 Ağustos'ta toplanmış olan
yeni kongreye göre, ücra bölgelerin milis güçleri, mülkiyet koşulunu sağlasm
lar ya da sağlamasmlar, "ülke savunması için silahlanmış" olduklarından, de
lege seçmek için oy kullanma hakkına sahipti. Bu ilke, kendi delegelerini seç
mekte Frederick Kasabası seçmenlerine rehberlik etmiş olsa dahi, kongre onla
ra sandalye vermeyi reddetti. Sonunda, eliüerin politik ayncalıklarını koruyan.
tipik muhafazakar "güç ayrılığı ilkesine" dayalı bir anayasa benimsendi. Fakat
1777'de, yeni eyalet yönetiminin muhafazakarlığından memnuniyetsizliklerini
ifade etmek için Baltimore radikalleri, Baltimore Whig Klübü'ne karşı yasadışı
bir dengeleyici güç oluşturdu ve Tory'lerin ülkeden atılması için ona güçlü
baskıda bulundu.

Pennysylvania Demokrasisi
Kuşkusuz, Amerikan eyaleüerindeki en radikal ve bir süre için en başarılı olan
iç devrim, ücra bölge yeomanlarmın yalnızca Britanya'dan bağımsızlık elde
etmek için değil, Philadelphia'daki Quakerlardan ve diğer oligarklardan poli
tik iktidan almak için de ateşli biçimde savaştıklan Pennysilvania'da ortaya
çıktı. Amerika ve Britanya arasındaki çatışma diğer birçok kolonide iç çatışma
lan gölgelerken, Pennysylvania'da iç çatışmalar önem açısından en sonunda
bağımsızlık çatışmasının da yerini almıştı. Devrim, Pennysilvania'lılan kültü
rel ve toplumsal olarak üstlerindekilere boyun eğen dar görüştü ve uysal in
sanlar olmaktan çıkanp kozmopolit ve hakkını arayan yurttaşiara dönüştürdü.
Pennysylvania, herhangi bir eyaletten daha fazla, gerçek bir sınıf savaşı ile bö
lündü.
William Penn tarafından kabul edilen 1701 anayasası Pennysilvania koloni
sine kağıt üzerinde göreli bir demokratik yönetim sağladı: yıllık seçimler, yal
nızca sınırlı güçleri olan bir üst yargı ve geniş bir yasama gücüne sahip bir
meclis. Aynca, ücra bölgelerde, batı Pennysilvania'lılar Carolinalı sakinierin
olduğundan çok daha az şikayetçiydi. Pennysylvania'lı yeoman çiftçiler, kent
meclisi olmasa da göreli bir yerel yönetime sahiplerdi: yurttaşlar kendi şerifle
rini, yerel vergileri koyan yerel komisyon üyeleri yanmda sulh yargıçlarını da
seçtiler. Oy kullanma hakkı da sınırlı değildi; tersine, batıda oy kullanma hakkı
çok genişti ve toprak o kadar çoktu ki neredeyse her çiftçi oy kullanmak için

iç Devrimler 1 277
etnik kökeninden bağımsız olarak gerekli niteliği sağlayacak mal varlığına sa
hipti.
Pennysylvania, pratikte yine de eyalet seviyesinde Kuzey Carolina kadar
oligarşi.kti. 1774 kadar geç bir döneme dek Quaker tüccarlar ve avukatlar kol<r
niyi aslında iki şekilde yönettiler. Birincisi, Philadelphia kentinde i.kamet eden
ler için çok yüksek bir mülkiyet şartına bağlı olan oy kullanma hakkıydı. Bu
kısıtlama, babdaki oy kullanma hakkından farklı olarak kentin çoğu alt sınıf
yerleşirncisini dışanda bırakıyordu, öyle ki beyaz erkeklerin yalnızca üçte biri
oy kullanabiliyordu. İkincisi, Philidelphia elit tabakasının bahlı yerleşimcilerin
koloni meclisinde eksik temsil edilmeleri için her şeyi yapmasıydı. Quaker'lar,
koloni nüfusunun yalnızca onda birini oluştursalar da mecliste temsilcilerin
üçte birinden fazlasını kontrol ediyordu. 1770'de Philadelphia, Bucks ve Ches
ter'ın doğusundaki ilk yerel yönetim bölgeleri ve Philadelphia kenti Meclise
toplam yinni dört temsilci gönderirken, babdaki beş yerel yönetim bölgesi
yalnızca on temsilci gönderdi. Gittikçe daha çok bahlı yerleşirnci, sayılaoyla
oranblı olarak temsil edilmek için Meclise sürekli dilekçe verdi, fakat
Quaker'lar, kendilerini politik kontrolden yoksun bırakacak yeni paylaşım ris
kinden kaçınmak amaayla dilekçeleri ısrarla reddetti. Koşulların baskısıyla
yeni kurulmuş bir yerel yönetim bölgesine temsiliyet vermekten kaçınamadık
lan zamanlarda, söz konusu oligarşi bölge sınınru doğunun yoğun nüfuslu ye
rel yönetim bölgelerinden çok daha geniş çizdi ve bölgeye yalnızca birkaç tem
silci ayırdı. Temsiliyet bir yerel yönetim bölgesine bağlı olduğu sürece, potan
siyel seçmenleri zaman içinde hızla artsa da, bablı delegelerin sayısı, alandan
ve nüfustan bağımsız olarak, tedrici biçimde artb. Babdaki hoşnutsuzluğun bir
diğer kaynağı, babdakilerin ücra bölgelerde Kızılderililerle yapbklan savaşlar
da Quaker Meclisi'nin yardımı reddettiği gerçeğiydi. Quaker'lann pasifliği,
Kuzey Carolina' da olduğu gibi, etnik ve dinsel olarak da kıyı şeridi elitlerin
den farklı olan -çoğunlukla İskoç-İrlandalı Presbiteryenler ve İngilizden ziya
de Alınan olan muhalifler- sınır bölgesi adamlaoru çok kızdırdı.
Devrimci dönemin ilk yıllan Pennsylvania' da başlarda çok sakindi. Diğer
eyaletleri rencide eden Britanya'nın emperyal politikalan, yerel ve muhteme
len pasifist olan Quaker elitini aşın derecede hareketsiz kılmışb. Gerçekten de,
1765'deki Pul Yasası ve 1774'teki Hoşgörüsüzlük Yasası yıllan arasında,
Pennsylvania yasama organı, Britanya Kuzey Amerikası'nda bakanlık ile kes
kin bir anlaşmazlık içinde olmayan tek büyük meclisti. Pennsylvania eliti bu
ihlalleri kraliyet kolonilerinin kendi sorunlan olarak görmüş olabilir; herşey-

278 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Köylü isyanlarından Fransız Devrimi

den önce, Pennsylvania zengin bir koloni olarak varlığım sürdürdü; teknik
olarak Krallığın değil, Penn ailesinin bir malıydı. Philadelphia'lılar, Pul Yasası
krizi sırasında Yasa'ya direnmek için etkin bir komite oluştursalar da, New
York ve New England'da ortaya çıkan infial dalgasıyla karşılaşbrıldığında
yurttaşların prestestolan ılımlıydı. En dikkat çekici olay olarak, tüccar Charles
Thomson liderliğindeki Pennsylvania'lılar Mart 1769'daki Towmshend Yasası
boykotuna katıldı, onu güçlendirmek için bir Komite seçti.
1 770'de, John Adams tarafından "Pennsylvania'nın Sam Adams'ı" olarak
adlandınlan Thomson, emperyal politikaya direnmeye ahdetmiş olan komite
de bir hizip oluşturdu. Bu hizip, Philadelphia'da artan bir etkiye sahip birleş
miş makinist sınıfına hem yardım etti hem de onlardan yardım aldı. Ne var ki
Eylül 1770'de, Pennsylvania'run tüccar Whig'leri, New York'taki İthalatçılar
gibi, Townshend vergilerine karşı ithalat boykotunu tek taraflı olarak bırakb
lar. Makinistlerin sözcüsü bu ihanet nedeniyle tüccar Whig'leri suçladı; boykot
halkın refahını etkilediği için, diyorlardı, ''bütün ticaret adamlan [tüccarlar ve
zanaatkarlar], çiftçiler ve diğer özgür insanlar'' böylesi bir değişimi gerçekleşti
recek herhangi bir karara katılmalıydılar''s. Bu ihanet hareketi, eyaletin politik
olarak aktif topluluklan arasında bulunan tüccarlara karşı güveni sarsb, lider
liklerinden vazgeçildi.
Açıkçası yeni, daha radikal bir liderler ve kurumlar kümesine ihtiyaç vardı.
Özellikle Thomson, kentin mahallelerinde yeni bir direniş hareketi gerçekleş
tirdi ve vatansever hizip, Çay Yasası'nın kabulüne karşı direnmek için üyeleri
zamarım çekirdek vatansever sözcüleri olan Charles Thomson, Thomas Mifflin
ve Joseph Reed'ten oluşan ve yirmi-dört kişilik bir Komite'yi Kasım 1773'e ka
dar oluşturdu. Bu komite üyeleri herhangi bir yerleşik Pennsylvania komite
sinden daha az zengin olmalarına karşın, direniş hareketini ekonomik olmak
tan ziyade giderek ideolojik açıdan tanımladılar. 1774'te, kasaba halkı Doğu
Hindistan Kumpanyası'na ait çayın City of Brotherly Love'da boşaltılmasına
izin verilmesine militanca direndi; çok sayıda Philadelphia'lı, kısmen komite
nin çabalannın bir sonucu olarak, Britanya otoritesine boyun eğmeyi kabul
etmiş kişiler olmaktan çıkıp emperyal politikalara muhalif olan kişilere dö
nüşmüştü. Zamanla, tüccarların, avukatların ve Quaker oligarşisinin liberal
üyelerinin içinde olduğu kentin önde gelen zengin ailelerin çoğu, Whig davası
8 Richard Alan Ryerson, The Reoolution Is Naw Begun: The Radical Committees ofPhiladelphia,
1 765-1776 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1978), s. 32-33.
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yanlısı oldular, fakat Britanya'nın emperyal politikasına ne kadar direnecekleri
konusunda Whig'ler kendi aralarında hala net çizgilerle bölünmüştü. Muhafa
zakar Whig'ler ihtiyatlı ve yasal bir yaklaşım taraftarıydı, radikaller

ise gözü

pek ve yasadışı eylem taraftanydı. Bu dunım 1774 ve 1777 arasında muhafa
zakar ve radikal hiziplerin, direniş hareketinin kontrolü için birbirleriyle açıkça
çabşmaya başlamalanyla sonuçlandı.
Bu sırada, Mayıs 1774 ve Temmuz 1776 arasında, kentin her tarafında pıt
rak gibi ortaya çıkan bu yeni komiteler bu çahşmayı yansıtmakla kalmadılar,
yurttaşıara özyönetim konusunda dramatik deneyimler kazandırdılar. Richard
Alan Ryerson'un işaret ettiği gibi,

bu hareket Pennsylvania politikasında sessizce bir devrim için çalışh. Bu yirmi
alh ay boyunca, 180'den fazla Philadelphia'lı sivil komitelerde hizmet etti; diğer
yüz kişi kentin milis gücü olan Committee of Privates'da yer aldı. Diğer bin kişi,
Pennsylvania kırsalındaki sivil yönetim kurulunda komite adamıydı. Bu kişile
rin belki de yüzde 90'ı daha önce asla kamusal bir görevde bulunmamışh. Komi
teler, Pennsylvania politikasını yalnızca planladıklan, söyledikleri ve yaplıklan
şeyle değil, şahsiyetleri ile de devrimcileştirdiler.q
Mayıs 1774'te, Boston limanının kapablma haberi Philadelphia'ya ulaşb.
Paul Revere, kentin desteklenmesi için Boston Yazışma Komitesi'nden gelen
bir taleple Philadelphia'ya at sürdüğünde, yalnızca radikal Whig'ler tarafından
değil, kenti desteklemede uzlaşmış olan komiteler tarafından da çoşkuyla kar
şılandı. Limanın kapablma günü olan 1 Haziran'da, radikal komite adamları
bütün topluluğu harekete geçirmeye çalışh ve Thomson, Boston'u destekleyen
bir halk gösterisi olarak, yurttaşlarm emperyal krize "kafa yorabilmeleri" için
bütün sıradan işlerin askıya alındığı "işi durdurma" çağnsında bulundu.
Thomson, aslında, genel grev çağnsında bulunmuştu. Quaker'lar kendilerin
den beklendiği üzere kablmayı reddetti, fakat çoğu Phialdelphialı dükkanlan
ru kapatb ve kilise çanlan gün boyunca çaldı.

Yaklaşmakta olan Kıta Kongresi'nin beldeyişi içindeki Ondokuzlar Komite
si (bu komite Philedelphia' da toplanacakb) Kongre delegelerini seçebilmek
için Vali Thomas Penn'den Pennsylvania Meclisi'ni oturuma çağırmasını iste
di, fakat inatçı Penn reddetti; bunun üzerine komite, 18 Haziran'da, eyalet
konseyine delege seçme çağnsında bulunacak Meclis'in yerine geçecek olan,
daha büyük bir güçlendirilmiş Yazışma Komitesi seçecek bir halk meclisi çağ-
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nsında bulundu. Bu komite, Perınsylvania' daki bütün yerel bölgelere kendi
komitelerini kurmalan uyansında bulunan bir mektup yazdı. Üyelerin yerel
bölgenin her semt ve kasabasındaki yurttaşlarca se'-ilml>si gerektiği önerisinde
bulunuyorlardı. Bu bölge komitelerine, ardından, Kıta Kongresi'ne delege se
çecek eyalet konseyine delege göndermeleri istendi.
Böylece, Haziran ve Temmuz arasında, Philadelphia'lı radikalterin yardı
mıyla, bütün eyalette, özellikle direniş çabasını koordine edecek kapsamlı bir
komite sistemi oluşturuldu. Pennsylvania'lılar yerel komiteler kurdu ve kişinin
yalnızca Meclis'in krize el atma yeteneğine çok büyük güvensizlik duyduklan
sonucunu çıkarabileceği bir şevkle, delegeleri Eyalet Konseyi'nde topladılar.
Eyalet Konseyi'ne seçilmiş olan adamlar 15 Temmuz 1774'te toplandı, Britanya
emperyal politikasının bütün suistimalierine karşı kararlar aldı, Kıta Birliği'ne
katılmayı kabul etti ve Kongre'ye delege seçti.
Ayru anda, durumun kendi kontrolünden ve Meclis'in kontrolünden
pekala çıkabileceğini anlayan Vali Penn bütün bunlann ardından Meclisi top
lanbya çağırdı. Muhafazakar Whigler'in ağırlıkta olduğu Meclis, radikallerin
Eyalet Konseyi ile ayru zamanda toplandı; Pennsylvania aslında rakip meclis
Ierin ayru anda toplandığı tek koloniydi. Resmi Meclis'in amaa direniş eylern
lerini yasal çerçevede tutrnaktı; meclis Eyalet Konseyi'nin yasadışı kararlanru
ve etkinliklerini görmezden geldi ve Kıta Kongresi'ne kendi delegelerini seçti.
Joseph Galloway liderliğindeki bu delegeterin hayata bakışı açıkça muhafa
zakardı ve onlara bağımsızlık yönünde oy kullanma talimab verilmemişti.
Galloway, kışkırba biçimde, rekabet halindeki yasadışı Eyalet Konseyi'nin
herhangi bir güce sahip olmadığım ve yalnızca Mevcut düzeni anarşiye sürük
leyebileceğini açıkladı. Bu ifade eyaletin politik yapısım tamamen dönüştürme
çağnsıru yükselten yeornan çiftçileri öfkelendirdi. Eyalet Konseyi, diyorlardı
bu çiftçiler, anayasal olmasa da meşrudur ve toplantılar anarşik olmaktan ta
mamen uzak şekilde, prosedürlere titizlikle uyularak yapılmaktadır, çünkü de
legeler halkın isteğinin uygun biçimde ifade edilmesinin önemine hararetle
inanrnaktadır. Radikaller muhalif fikirleri duymaya karşı değildi; tam tersine,
kendilerini rnüzakereye adamışiardı ve genel görüşmelere herkesin katılması
çabası içindeydiler.
Önemli bir gelişme olarak, Eylül 1774'te Philadelphia'da ilk Kıta Kongresi
toplandığında, delegeler muhafazakarların buluşma yeri olan Eyalet Sarayı ye
rine popüler bir toplanb yeri olan Carpenters' Hall'de bir araya geldiler. Kong
re, Kıta Birliği lehine oy kullandıktan ve onu güçlendirmek için komiteler oluş-
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turmayı önerdikten sonra, Philadelphia, Britanya ile ilişkileri kopannayı güç
lendirmekte pek az güçlük çekecek radikal bir Gözlem ve Denetleme Komitesi
seçti, çünkü boykot Philadelphia'da zaten çok yaygındı. Gelecek birkaç yıl zar
fında, yurttaşiann seçimle Philadelphia Komitesi'ne getirdiği üyeler daha çoş
kulu, daha genç, daha radikal ve daha makinist kökenli olanlardı. Zamanla,
devrimci komiteler koloninin gerçek hükümeti haline geldiler.
Nisan 1775'te, Lexington ve Concord Savaşı'ndan sonra, milister bütün
Amerikan eyaletlerinde harekete geçtiğinde PeJUlSylvania'run bütün yerel böl
ge yönetimleri, her yerel komitenin himayesi albnda Birlikler olarak adiandın
lan gönüllü milis gücü birimleri oluşturdu. Her ne kadar yasal bir kuruluş ol
madan hareket etseler de, Birlik militanları yoğun talim yapb ve hızla büyüdü;
öyle ki, 10 Mayıs'a kadar, gruplaruu davaya benzer çoşku ile toplayan ücra
bölge yerleşirnciler bir yana, yalnızca Philadelphia' da otuzdan fazla grup oluş
turdular. Tamirdierin komite hareketine politik bir etkinlik yolu açbğı her
yerde, rnilis gücü hareketi hala fakir zanaatkarlardan. gündelikçi usta zanaat
karlardan, çıraklardan. günlük işçilerden, hatta hizmetkarlardan oluşuyordu.
Bu kişiler, onları "genellikle allahın belası ayaktakımı -kirli, isyana ve mem
nuniyetsiz"10- olarak küçümseyen Meclis Whig'lerinin beğeni ölçütlerine uy
gun değildi.
Başından beri, PeJUlSylvania'lı milisierin radikalliği çok militan bir biçim
almaya başlaınışb; gerçekten, arbk bir "ayaktakımı" olmayan milisler, askeri
olarak örgütlendikleri kadar politik olarak da örgütlenmeye başlamışlardı.
Kendi topluluklanru ve özgürlüklerini korumaya derinden bağlı olarak, Bri
tanya'nın emperyal politikalanna karşı oldukları kadar, hakianna karşı dire
nen Pennsylvania'lı herkese muhaliftiler. Elisha Douglass'ın gözlemlediği üze
re, Marytand radikalleri gibi, ''bireysel gruplarm politik prosedürleri bir de
mokrasi ruhunu besledi" Birlikçiler -Pennsylvania'lı milister böyle adlandın
lıyordu- arasında politik tamşmalar yoğundu: eğitimsiz askerler subaylar ara
sındaki radikal entelektüellerden bir şeyler öğrendiler ve en aşağı rütbeliler
kendi subaylarını, hatta onlara kumanda eden üst rütbeli subaylan seçtiler.
"Birlikler, İngiliz Devrimi'ndeki Yeni Model Ordu'ya çok benzer biçimde, bir
tür demokratik süreç okulu olarak hizmet etti" .11 Eşitlikçiliğe bağlılıkları üni10

Eric Foner, Tom Paine and Revolutionary America (Londra ve New York: Oxford Univer
sity Press, 1976), s. 63.
1 1 Do
uglass, Rebels and Democrats, s. 250.
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formalann bile ötesine geçti; subaylar daha pahalı ve belirtik üniformalar giy
meyi talep etseler de, sıradan milis askerleri, askerler arasındaki "bütün farklı
lıkları eşitleyebilecek" ucuz ava gömlekleri giymeleri gerektiğini Mayıs
1775'teki bir afişte bildirdiler.J2
Kendi vatansever erdemlerinden ve toplulukianna hizmet vermekten gu
rur duyan bu adamlar, milislerdeki hizmetin evrensel olması gerektiğini dü
şünüyorlardı. Onlara göre her sağlıklı erkek, bir tür sivil erdem olarak birliğe
katılmalıydı. Birliğe kablmayı reddedenleri, giderek, diğerlerinin savaşmakta
olduğu bir savaşta yalnızca çıkar arayışındaki fırsatçılar ve benciller diye kü
çümsediler. Bir adamın değeri onun doğumuna veya zenginliğine göre değil,
Devrim'e bağlılığının derinliğine göre ölçi.ilmeliydi. Bir adam herhangi bir ne
denle hizmet veremiyorsa, hizmet verenlere en azından bazı ciddi mali öde
melerde bulunmalıydı.
Birlikçilerin özel bir şikayet kaynağı, Quaker'lann pasifliği ve bu ideolojinin
onlara ihsan ettiği ayncalıklardı. Muhafazakar Whig Meclisi'nin aşın derecede
özen gösterdiği bir ideolojiydi bu. Aslında Quaker'lar yalnızca milis güçlerine
hizmetten değil, onlan desteklemek için yapılan herhangi bir vergi ödemesin
den de muafular. Birlikçiler bu istisnayı Quaker'lann vatansever davaya yar
dım etmekten kaçırunak için kendi dinsel inançlannı kullandıklan bir kurnaz
lık, Quaker oligarklannın eyaletteki en büyük ve en zengin arazilerden bazıla
nna sahip olmaları gerçeği tarafından azdırılan bir düşmanlık olarak gördüler.
Bu yüzden, Birlikçiler, Quaker'lann en azından onlann topluluklannı koruyan
askerlere ödenmek üzere ve onlar kendi topraklarından uzakta iken ailelerini
desteklemek için vergilendirilmeleri -tercihen sahip olduklan millkiyetle oran
lı olarak- gerektiğini düşündüler. Philadelphia Komitesi, Meclis'in Birlikçilere
ödemede bulunma garantisi talep etti ve Meclis bunu yine reddetti -bu da ücra
bölge çiftçilerinde yeniden bir infiale yol açb.
Meclisin başarısızlıkları karşısında, olması gereken de buydu, giderek bir
hoşnutsuzluk dalgası yükseldi. Pennsylvania'lı muhafazakarlar, belki başka
herhangi bir eyaletten daha fazla, kendi yönetimlerine meydan okuyaniara ta
viz vermemede kararlıydılar. Buna bağlı olarak, Philadelphia Komitesi, Mec
lis'in Britanya'ya karşı ılımlı muhalefetini protesto etmek için 1775'in başında
toplanan başka bir Eyalet Konseyi çağnsında bulundu. 1775 yazında, üyelikle
ri birbiriyle genellikle çakışan geniş bir kurumsal ağ -bir buçuk yüzyıl önce
12

"To the Associators of the City of Philadelphia", 18 Mayıs 1775, Tom Paine, s. 67.
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yerel Gözlem K<r

miteleri ve yeni Milis Gücü Subay Komiteleri, hatta Milis Gücü Alt Rütbe K<r
miteleri- koloninin gerçek gücü olarak çalışmaya başladı.
Alt Rütbe Komiteleri Quakerlar'dan fedakarlıklar talep etmekte özellikle
militandı. Quaker'lar hem hizmetten hem de özel vergi ödemekten muaf ol
dukları sürece, üyeleri Minutemen· olarak hizmet etmeyi bile reddetti, bu su
bayların, "silah kuşanabilecek çok sayıda eşdeğer adam evde kalmaktan aa
duyarken" 13 alt rütbelilerin "savaş alanında kalmasını mantıksız" bulduklannı
bildirerek onayladıkları bir karardı. Bundan başka, subaylar şu noktaya dikkat
çektiler:
Samirniyetle vicdanının sesini dinleyen insanlarm sayısı, bu olayda görüldüğü
üzere, cüzdanlannı vicdanlanna tercih edenlerin yanında güdük kalmışhr, öyle
ki eyaletteki mülkün çok önemli bir kısmı askeri meselelerde vicdanının rahat
olduğunu savlayan insaniann elindedir; birlikçiler, bu büyük mücadelede en
küçük bir yardımı dokunmayan bu kişileri savunmak uğruna kendi hayatlanru
tehlikeye ahnalannın çok güç olduğunu düşünrnektedirler.14

Muhafazakar Meclis Eylül'de tekrar toplandığında, alt rütbeliler, Birlikçi
olmayanlara askeri hizmet yerine vergi konulmasını istedi. Meclis en sonunda
pes etti, fakat bu taviz verilirken bile Birlikçiler aşağılandı: yaklaşık elli şiiinlik
bedel çok azdı, üstelik yaşamlarını vatansever davada tehlikeye atan alt rütbe
lilere aonacak derecede düşük bir ücret biçilmişti böylece. Aşağılarcasına, bu
bedelin eğitim döneminde askerlere özel bir fon vermek yerine cüzi bir yardı
ma indirilmesi şartı konuldu -alt rütbeliler yardımseverliği pek ödül olarak
görmedikleri için ve askeri hizmet süresinin tamamı boyunca tam bir destek
talep ettikleri için açık bir hakaretti bu.
Meclis, Philadelphia Birlikçilerine oy hakkı vermeyerek onlara özellikle ha
karet etti. Birlikçiler, eyaleti savunan her silahlı adamın ne kadar mal varlığına
sahip olduğundan (ister sadaka alsın, ister bir hizmetkar veya kirao olsun) ve
yaşından bağımsız olarak oy kullanma hakkına sahip olması gerektiğini aleni
bir doğruluk olarak düşündü. Erler Komitesi'nin 23 Şubat 1776'da bu anlama
gelen bir kararına rağmen, Meclis bu isteği yalnızca reddetmekle kalmadı, Bir
likler adına subayları seçme küstahlığında da bulundu. Erler Komitesi, "ya-

•

Minutemen: Çok kısa sürede hizmete hazır olan gönüllü bir milis sınıfı üyesi (ç.n.).
13 Foner, Tom Paine, s. 66.
14 Douglass, Rebels and Democrats, s. 250.
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şamlannı bir ülkenin savunmasına verenlerin, onlar tarafından savunulan ve
korunulan bu ülkedeki bir yurttaşın bütün haklarına ve ayncalıklarına sahip
olduğunun kabul edilmesi gerektiğini"15 Meclis'e bildirdi. Birlikçiler, bunun
üzerine, Meclis'in otoritesini hep birlikte açıkça reddetti, bu da iki otorite ara
sında açık bir çabşma evresine yol açb.
1774 yılındaki Hoşgörüsüzlük ve 1776 yılındaki Bağımsızlık Yasalan ara
sındaki dönemde diğer kolonllerin çoğu Britanya ile zaten savaş halindeydi ve
kendi koloni hükümetlerini ve kraliyet valilerini bağımsızlığa sadık kalmalan
nı neredeyse kaçınılmaz kılacak biçimde zaten sıkışbrmışlardı. Britanya yöne
timi albndaki muhafazakar Perınsylvania koloni hükümeti, yurttaşlar arasında
devrimci tutkular kaynayıp taşbğında bile hala makamındaydı. Koloni Mecli
si, yalnızca askerlere yeterli ödemede bulunmayı reddetmedi, aynca oy kul
lanma hakkını onlan kapsayacak biçimde genişletmeyi de reddetti ve gördü
ğümüz üzere, Perınsylvartia delegelerine Kıta Kongresi'nde bağımsızlık y�
nünde oy kullanmalan talimab vermedi. Bağımsızlık artık eyalette hayati bir
konu haline gelmişti, çünkü bu bir cumhuriyetin yerleşmesi kadar varolan ko
loni hükümetinin sona ermesi anlamına da geliyordu. Kısaca, Perınsylvania' da
komite gücünü destekleyenlerce ileri sürülen bağımsızlık argümanlan aslında
Meclis'in ve yerleşmiş hükümetin meşruluğuna doğrudan saldırılarda bulu
nuyordu. Halkın özgürlüklerini korumanın tek yolu halkın kendi işlerini takip
etmesidir, diyordu komite adamlan. Artık ayaklanmada yalnızca Britanya y�
netimine karşı olma değil, koloni içrisinde yeni bir politik ve toplumsal düzen
kunna çağnsında bulunuluyordu.
Meclis herhangi bir şeyden daha çok, politik ve toplumsal devrimden kor
kuyordu ve korkulan Paine'in Comman Sense'inin Ocak 1776'da ortaya çıkma
sından sonra arttı. Pennsylvania Whig liderlerinden biri olan, geçmişte daha
radikal unsurlarla çalışmış John Dickinson, şimdi "kolonileri dağılmaktan ve iç
savaştan korumak için" kralın ve Parlamento'nun vazgeçilmez gücünü övdü.
Monarşi olmaks:ı.zın. "demokratik güç tüm bariyerleri" devirebilir ve eyaleti
kargaşa içine sokabilirdi".16 Bunun yanında, Whig'ler devrimci bir hükümete
ihtiyaç olmadığını ileri sürdiller; her şeye rağmen Meclisi kontrol ettiler. Meclis
Mayıs'ta toplandığında, bir kez daha delegelere bağımsızlık yönünde oy kul
lanma ta.limab vermeyi reddetti. Radikaller şimdi güç kullanarak, eyaletteki
15 Agy., s. 251.
16 Agy., s. 253.
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egemenliği ele geçirerek ve bağımsız bir devrimci hükümet kurarak muhafa
zakarlan iktidardan uzaklaşbrma kararı aldılar.
Philadelphia' da toplanan Kıta Kongresi onlara yardım etmek için bu sırada
çok istekliydi. Kongre, Pennsylvania Meclisi'nin inatçılığına gittikçe artan bir
tahamınülsüzlük göstermekteydi; açıkçası, Pennsylvania bağımsızlık yönünde
oy kullanmış olsaydı bile, delegeleri farklı bir eyalet hükümetinin emri albna
girmek zorunda kalacakb. Bu durumu göz önünde

tutan John Adams, 10 Ma

yıs 1776' da, "kendi adi ihtiyaçların ı karşılamaya" yeterli hükümetleri henüz
benimsememiş olan eyaletlerin, böylesi hükümetleri "Halkın temsileileinin
düşüncesine göre, özelde kendi bileşenlerinin, geneldeyse Amerika'nın mutlu
luğu ve güvenliğine en iyi şekilde katkıda bulunacak"17 hükümetler olarak be
nimsemelerinin cesaretlendirilmesi gerektiğini öneren bir karar alınmasını
önerdi. Britanya otoritesi albnda iktidan elinde tutan hiçbir hükümet artık
tatminkar bir hükümet olarak düşünülmeyecekti; yeni hükümetler halktan ge
len gücü kullanarak kurulmalıydı. Tüm pratik amaçlar açısından, Kongre'nin
önerisi,

hala eski koloni hükümeti sistemi albnda olan eyaletlere, bir devrimi

kabul etmeleri söyleyen genel bir öneri anlamına geliyordu ve diğer tüm eya
Ietler kendi eski hükümetlerini dağıtmış olduklarından, öneri açıkça Pennsyl
vania'ya yönelikti.
Adams'm teklifi

15 Mayıs'ta kabul edildi ve Philadelphia sakinlerinin 18

Mayıs'taki bir genel toplanbsı Meclis'in kaldırılmasını meşrulaşbrmak için bu
nu kullandı. Hakkında karar alman Meclis, yeni bir eyalet hükümeti kurma
hakkına sahip değildi, çünkü onun kurduğu herhangi bir hükümet "şimdiye
kadar yaşadığımız herhangi bir şikayetten daha fazlasına bizim ve gelecek ku
şaklarımızın boyun eğdirilmesinin"18 arao olacakb.

İki gün sonra, Philadelphia

Komitesi -artık Tom Paine, James Cannon ve David Rittenhouse tarafından
yönetiliyordu- sonraki aylarda

15 Mayıs'taki kararı gerçekleştirmek üzere bir

Pennsylvania Anayasa Konseyi ve, toplanbya kablan dört ya da beşbin kişinin
destek verdiği bir taleple, eyalet için yeni bir hükümet kurma çağrısında bu
lundu.
Meclis'in zamanı hızla tükeniyordu. Çünkü,
yeter sayısını toplayamadı ve

10 Haziran toplanbsı üyelerin

14 Haziran'da hazır olan üyeler delegelere hızla

17 Merrill Jensen, The Articles of Confoderation (Maclison. Wis.: University of Winconsin
Press, 1940), s. 98.
1s Jensen, The Articles, s. 100.
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bağımsızlık yönünde oy kullanmalan talimabru verdi. Eyalet Komiteler Konfe
ransı 18 Haziran' da toplandı ve Meclis'in kapandığını bildirdi. Dahası, tüm ye
tişkin birlikçiterin ve Britanya'ya bağlılığı reddebniş yasal oy kullanıoların
hepsinin Kıta Konseyi'ne delege göndermek için oy kullanabileceklerini bil
dirdi, delegeterin amaa "yalnızca halkın otoritesine dayalı" yeni bir hükümet
kurmaktı. Komitelerce iktidarın ellerinden alınmasına saldırmaktan pişmanlık
duymayan hiçbir Tory oy kullanarnadı ve Konsey'de delegelere nasıl oy kulla
nacaklan konusunda talimat vermeleri için halk uyarıldı.
Kıta Konseyi 15 Temmuz 1776'da toplandığında, daha muhafazakar olan
Whig'ler ortalıkta görünmedi, böylece sahneyi radikal muhaliflerine bıraktılar.
Katılan delegeler, ağırlıklıklı olarak aktif Birlikçiler olan, esasında Paine, Rit
tenhouse, Cannon ve Thomas Young liderliğindeki çiftçiler ve zanaatkarlardı
ve onlann oluşturduklan anayasa o zamana dek herhangi bir Arnerikan eyale
tinde yazılmış en demokratik anayasaydı (sadece Pennsylvania'dan aynidık
tan sonra Young'un Vermont için yazdığı anayasa bunu aşabildi) ve Paine'nin
Common Sense'sinde önermiş olduğu modele çok benziyordu.
Anayasa'nın giriş kısmına göre, hükümet "herhangi bir özel sınıfın, hizbin
veya mezhebin yanında veya karşısında olmaksızın"19 iktidan elinde tutacaktı.
Hükümette, iki yerine, oy kullanma haklan herhangi bir mülkiyete sahip ol
makla sınırlandınlmayacak yurttaşlarca her yıl seçilecek tek bir yasama organı
olacaktı. Yirmi bir yaş üzerinde olan ve vergi ödeyen her özgür adam, hem oy
kullanabilecek hem de seçilebilecekti. Meclisin toplantı salonunun kapılan bü
tün yurttaşlara her zaman açık olacaktı ve yeni meclisin kabul ettiği yasa tasa
rılan yayınlanana ve bir sonraki meclis tarafından onaylanana kadar yaklaşmakta olan bir referandurn ile halk isteklerini ifade edene dek- yürürlü
ğe girmeyecekti. Bu meclise ek olarak, yalnızca bütün eşitler arasında önde ge
len bir kişi olan bir başkanın yönettiği, sadece koordinasyon ve idari görevlere
sahip bir Üst İdare Konseyi olacaktı. Bütün memurlar "her zaman" halka karşı
"sorumlu olan . . . hizmetkarlar'' olacaktı. Anayasa, aynca, demokratik yerel
hükümetin devam etmesini destekliyordu: sulh yargıçlan, şerifler, şüpheli
ölüm vakalannı soruşturan memurlar, komisyon üyeleri ve vergi tahakkuk
memurlan yerel olarak seçilmeye devam edecekti.
19 The Constitution of Pennsylvania (28 Eylül 1776), Samuel Eliot Morison, ed., Sources and
Documents lllustrating the American Revolutüm, 1764-1788, and the Formatian of the Federal Consti
tutüm, 2. Basım (Londra: Oxford University Press, 1965), s.162-175.
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Anayasa halk arasında müthiş bir rağbet gördü; Lemish'in belittiği gibi,
"Halk İndi gibi anayasa kitapçıklanru bağnna basb ve içteki muhaliflerine kar
şı sonradan tekrar silahlandı".20 Radikal anayasa yürürlüğe girdiyse de, meşru
luğu hakkındaki çabşma eyalet politikasının enerjisini tüketti. Halk tarafından
desteklendiği ölçüde muhafazakar Whig liderleri ona sertçe muhalefet etti ve
Pennsylvania'daki güçlü elitler, 1776 anayasasıru, en sonunda 1790'daki muha
fazakar "güç aynlığı ilkesine" bağlı anayasa ile değiştirmeyi başardılar.
Bu sırada, Pennsylvania sonunda Devrim davasına tamamen girdi, tüm
kaynaklarını Britanyalıların yenilmesi yönünde kullandı. Asi radikaller, Mart
1777'de, tüm bu zaman süresince askeri işleri elinde tutan ılımlı Güverılik K<r
mitesi'ne son verdiler ve yerine devrimci bir Güverılik Komitesi geçirdiler. Bu
Konsey milis gücü görevini üstlendi ve askerlerine Birlikçi olmayanların evle
rinde kalacak yer sağladı. Kuşku duyulan Tory'leri tutuktadı ve orılara yalnız
ca hapis değil para cezası da verdi, muhalif olarak bilinerılerin silahlarına, le
vazımlarına ve arazilerine de el koydu. 1777 Ekim ortası ve Aralık başı arasın
da, Agnes Hunt'un bir "terör dönemi" olarak adlandırdığı Güverılik Komite
si'nin devrimci "diktatörlüğü", yalnızca Pennsylvania Üst İdare Konseyi'nin
emri ile sona erecek biçimde davrandı.ıı

iç Devrim ieri n Yaratt1ğ1 Sonuçlar
Fransa'da on beş yıl sonra sınırsız kan akıtılmasıyla herhangi bir açıdan karşı
laştırılabilecek bir terör dönemi Amerikan Devrimi'nde gerçekleşmedi. Fakat
Amerikan Devrimi'nin tabandan gelen doğası, süregiden öfkesi ve yürürlüğe
koyduğu derinlerde yatan yapısal değişiklikleri, etkisinin en azından Fran
sa'daki kadar uzaklara erişmesini sağladı. Etkileri hem içsel hem dışsal olan
Devrim'in bir sonucu olarak, bütün kolonHer babnın engin topraklarının için
de olduğu kral yarılısı arazi spekülatörlerinin mülklerini ellerinden aldı. Kral
cılar Amerikan eyaletlerinden ya kaçb ya da ayrılmak zorunda bırakıldı, komi
teler orıların arkalarında bırakbklarına el koydu ve satışa çıkardı. Patroon sis
temi New York'ta büyük ölçüde ortadan kaldınlmışb: De Lancey, van Cort-

20 Jesse Lemish, "The Arnerican Revolution Seen from the Bottom Up", Tmoards a New
Past: Dissenting Essays in American History, ed. Barton J.Bemstein (New York: Pantheon, 1968),

s. 12.

21

Agnes Hunt, The Prrroincial Committees of Safety of the American Revolution (New York:
Haskell House Publishers, 1968), s. %.
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landts ve Colden örneklerinde görüldüğü üzere üç yüz mil karelik Philipse
malikanesi gibi malikanelerde bunlara el konuldu ve sabşa çıkanldı.
Eyalet ve devlet komiteleri ve hükümetler, Fransız Devrimi sırasında Kilise
topraklarnun sabşında büyük ölçüde gerçekleştiği üzere, el konulmuş toprak
lan basitçe zengin burjuvaziye de satmadı. Genelde, toprağın gerçek bir yeni
den dağıbmına eşdeğer olacak şekilde bölünmüş olan araziler, sıradan çiftçile
re ve tarım işçilerine küçük parçalar halinde sabldı. 500 İngiliz dönümünü'
aşan arazi parçalannı satmak onur kına bir hareket olarak görüldü. Tipik bi
çimde, New York'un güneyindeki devasa De Lancey malikanesi 275 bağımsız
alıo arasında parçalanırken Putnam Yerel Bölgesi'ndeki Roger Morris malika
nesi yaklaşık 250 kişi tarafından mütevazı arsalar halinde alındı. C. H. Van
Tyne'nin New York'taki loyalist hareket için tespit ettiği gibi, onlann toprakla
nndaki devrimciler ''böylelikle tüm toplumsal yapıyı", en azından kuzey k<r
lonilerin ve orta-Atiantik kıyısının toplumsal yapısını, "düzlüyor, eşitliyor ve
daha demokratik hale getiriyordu. " 22
Bunlar basitçe bölünmüş yan feodal New York patroon malikaneleri de
değildi. Aşağı-üst sınıf kadar Amerikan toprak sahibi aristokrasisine ait toır
raklarm önemli bir kısmı da bu şekilde elden çıkanldı. Bütün kolonilerde el
konulan en büyük malikane Penn ailesine ait, bir milyon pound değerindeki
21,5 milyon İngiliz hektan büyüklüğünde olanıydı. Pennsylvania Meclisi, 1779
Mülksüzleştirme Yasası ile varlıklı ailelerin bu engin mülklerini kontrolü albna
aldı. Virginia, alb milyon İngiliz hektan büyüklüğündeki Fairfax malikanesine
el koydu. Massachusetts'de, kolonilere karşı savaşmış herkesin mülklerine el
konulması hakkında bir kanun onaylandı; aristokrat William Peppere, Maine
sahil şeridi boyunca uzanan (bu nedenle Massachusetts'in parçası olan) toır
raklannı kaybetti. New Hampshire'da kraliyet valisinin mülkünün içinde ol
duğu yirmi sekiz Tory malikanesine el konulurken, New Jersey'de beşyüz
Tory malikanesinin yönetimi ele geçirildi ve diğer yuttaşlara küçük parçalar
halinde sabldı. Kuzey Carolina'da el konulan toprak iki yüz İngiliz hektan ha
linde sabldı. İngiliz Krallığı'nın yönettiği topraklar da eyaletin yasama organı
nın eline geçti, bunlann en önemlisi New Hampshire ormanlanydı.

· İngiliz Dönürnü = O, 405 hektar (ç.n.).
22 Oaude Halstead Van Tyne, The Lnyalists in the American Revolution (New York: Maanil
lan, 1902), s. 280.
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İnsan haklan ve özgürlükler hakkındaki bu yoğun politik eğitim Ameri
ka'da hiçbir şeyi olmayanlara yardım edemedi, ama durumianna dikkat çeke
bildi. Philadelphia'daki Quaker oligarşisi, vatansevedere yaptıklan muhalefet
kadar kararlı biçimde köleliğe karşı da savaştı, bu büyük ölçüde pasifİstlikleri
ne bağlıydı; aslında, dünyada kölelik karşıtı ilk dernek 14 Nisan 1775 tarihinde
Quakedar'ın Philadelphia'daki bir toplantısında kuruldu. Sonrakiler kadar bu
dernek de, Benjamin Franklin, Benjamin Rush, Abigail Adams, Tom Paine gibi
önde gelen şahsiyetlerden ve çok sayıda küçük dini mezhepten doğrudan ve
ya dolaylı destek gördü. Pennsylvania 1780'de köleliği yavaş yavaş kaldırma
ya başlayan bir kanunu kabul etti; kanunun girişinde belirtildiği gibi, "Büyük
Britanya'nın bizi düşürmeye çalıştığı iğrenç durumdan kurtuluşumuzu dü
şündüğümüzde, özgürlüğe inanomızın samirniyetini dekiare etmeye ve farklı
renkte olsa da, aynı kadiri mutlak Tann'nın işi olan başkalarına özgüdüğümü
zün bir bölümünü sunarak minnettarlığımızın önemli bir kanıtını göstermeye
çağnldık"
Kölelerin Serbest Sırakılmasını Destekleme Cemiyeti, 1785'te New York'ta
kuruldu ve benzeri bir cemiyet köle ticaretini 1775'te zaten kaldırmış olan De
laware'de 1788'de kuruldu. Connecticut ve Rhode Island, 1774'te köle ticaretini
yasa dışı ilan ederken, Vermont, Pennsylvania ve diğer kolonilerden bile daha
önce, 1777 anayasasının kısa ömürlü bir cumhuriyeti olarak kuruluşundan iti
baren, gönüllü olmayan herhangi bir hizmetkarlığı yasakladı. 1780'de, Mas
sachusetts Temyiz Mahkemesi, eyalet anayasasının kendi sınırlan içinde köle
liği kaldırmasını ''bütün erkekler doğuştan özgür ve eşittir'', diyerek yasalaş
tırdı. Virginia'da dahi, 1782' deki bir kölelikten kurtuluşu kolayiaştırma yasası
sekiz yıl içinde 10.000' den fazla kölenin serbest bırakılmasına yol açtı.
Fakat güney eyaJetlerinde tam tersi bir durum hilimdi. Kuzey Carolina,
kölelerin kurtuluşunu Devrim öncesinden daha zor hale getirdi. Güney Caro
lina, beyaz yerleşimcileri Kıta Ordusu'na askere almakta ikna etmek için onla
ra bağış olarak köle verdi, onlan Güney'den gelen askerlere ödemede bulun
duğu bir insan parası birimine çevirdi. Eğer Amerikalılar, Güney' de doksan yıl
sonrasına kadar köleliği trajik biçimde kaldırmadılarsa bile, Eski Dünya' dan
Yeni'sine taşınan diğer bütün feodal ayncalıklan yasal olarak ortadan kaldırdı
lar.
Kuşkusuz, devrimin yol açtığı eyalet anayasalan Tom Paine'in Comnwn
Sense'sinden çok John adams'ın nisbeten muhafazakar Thoughts on Gover
menfında ifade edilen düşünceleri kendine rehber edindi. Bu nedenle, yeni
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eyaletlerin çoğu iki yasama orgaruna sahipti ve oy kullarunak ve resmi ma
kamlarda çalışmak için gerekli mülkiyet nitelikleri birçok insanı onyıllar sonra
sına, bu nitelikler tamamen ortadan kalkana kadar oy kullarunaktan mahrum
etti. Muhafazakar Whig'ler iç deVrimde bir noktaya kadar baskındılar:
"1776'run Whig !iderleri", diyor Douglass, "devrimlerinin, 1688'de olduğu gi
bi, değiştirdiği şeylerden çok değiştirmeden bırakbğı şeylerin sayısı için muh
teşem olduğu konusunda kendilerini çabşma sonrasında kutlayabildi" .n Ra
dikal eğilimler, İngiliz Devrimi'nde olduğu gibi, en sonunda yenilgiye uğradı.
Yine de, Devrim seferberliği binlerce kişiye politik yaşamda aktif ve doğ
rudan kablım sağladı. Yalnızca cumhuriyetçiler kralolara muhalif kalmadı,
isim olarak değilse bile pratikte, demokratlar da cumhuriyetçilere muhalif kal
dı. Devrim, aslında, Amerikan Cumhuriyeti içinde demokrasiyi hem kurdu
hem de korudu. Bu demokrasi, çok geniş çaplı önemli işleri denetleyen komi
teler biçimini, New England'tan diğer eyaletlere kadar yönetici tabakaların
yalnızca devrimden sonra üyelikten çıkanldığı kent meclisleri biçimini aldı.
Demokratik ve popüler milis gücüne büründü. Ve halk, Devrim'in gelişmesini
dışandan hevesle gözledi, sonrasında onun isyana kurumları kadar radikal
sözdağarını da ödünç aldı. John Adams, komiteler hakkında, "ne muhteşem
bir itici güç!" diye yazmıştır. "Fransa onu taklit etti ve bir devrim üretti . . . Ve
bütün bir Avrupa aynı devrimci amaçlarla onu taklit etmeye yöneldi."24

23 Douglass, Rebels and Democrats, s. 8.
24 John Adams'tan Dr. J. Morse'a, 22 Aralık 1815, Clıarles F. Adams, ed., Works of John
Adams, c. 10 (Boston: Uttle, Brown, 1856), s. 197.
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SHAYS AYAKLAN MASI VE 1 789 ANAYASASI
Önde gelen Whig'ler ve radikal vatanseverler, bağımsızlık elde edildikten son
ra bile eyaletlerin ne tür bir cumhuriyet kurmalan gerektiği üzerinde mücade
lelerini sürdürdü. Ilımlı Whig'lerin çoğunluğu, savaş bittikten sonra güçlü,
üniter ve merkezileşmiş bir cumhuriyet kurulması taraftanydı. John Adams,
James Wilson ve Vali Morris'in olduğu kampa şimdi daha az tanınan kişilikler
olarak Alexander Hamilton, James Madison ve John Jay dahil edildi. Bunlar
dan kimileri, kuşku yok ki, daha merkeziyetçi görüşlere sahipti: Harnilton ve
Morris anayasal bir monarşiye karşı gelmeyebilecekken, Adams ve Madison
sadece "zengin ve yetenekli" olanların iktidan elinde tutacaklan oligarşik bir
cumhuriyet -kısaca "ayaktakımı yönetimine" karşı kontrolü elinde tutan bir
cumhuriyet- istedi. öte yandan birçok vatansever, yan konfederal bir cumhu
riyet yanlısıydı: Richard Henry Lee, John Rutledge, Christopher Gadsden,
Thomas Jefferson, Patrick Henry ve Samuel Adams, gerçek iktidan eyalet hü
kümetlerine veya daha açık ifadeyle, eyalet yasama meclislerine devretme ara
yışındaydı.
Bununla birlikte, bu gruplarm hiçbiri yeni cumhuriyeti Devrim'in kurum
sal yapısı üzerine, yani kent meclisleri, halk meclisleri, kongreler ve çok geliş
miş komite sistemi üzerine kurma taraftan değildi. Coğrafi kapsamı genişle
dikçe güçleri azalan ve gerçek iktidann temelini oluşturan yerel komitelere
karşı tamamen sorumlu olan üst yöneticilerle birlikte "kalıa bir devrim" in yer
leştirilmesine daha az taraftardılar. Hatta zamanla genel kullanıma girmiş olsa
da, demokrasi kelimesine çok az kişi itibar ediyordu. Komite sistemi, yerlerine
eyalet yönetimleri geçince, mümkün olan en kısa sürede dağıldı, bazen düş
manlıklar sona ermeden de önce. Pennsylvania' da Quaker'lan yerinden etmiş
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ücra bölge çiftçilerinin yönetimi olan radikal 1776 Anayasası, Philadelphia'lı
elitlerin ayncalıklarını 1790'da yeniden kuran, iki meclis ve bir valiye dayalı
olan yapıyla değiştirilince sona erdi. Aynı zamanda, eyalet hükümetleri kent
meclislerinın ve halk meclislerinin yerini valiler ve kent konsülleri ile değiştir
mekte kararlı ve büyük ölçüde başarılı olan çabalara giriştiler. Herhangi bir
adam, diye yazıyordu Gansden. "ülkesi onu savaş esnasında hangi duruma
sokmuş olursa olsun. . . bütün sitemleri ve kişisel duygularını devletin (yurttaş
ların bu devletin yasamalannın ve valilerinin elini serbest bırakması gereki
yordu) bekasırıa feda ederek yeniden neşeyle saflara" katılmalıdır.1 1783'de
Charleston'un beldenildiği gibi birleştirilmesini, çoğunun politik yönetim bi
çimi kent meclisleri olan New Haven, New Jersey ve Virginia' daki kasabalar
takip etti. Ne ki, "civic" eklemlenme dalgası New England'ın büyük bölü
münde durduruldu, bu eyalette Sam Adams ve yandaşlan Boston Kent Mecli
si'ni kendi deyimleriyle tirantığın tecavüzünden kurtardılar. Beledi özyönetim
üzerine olan çatışma, aslında zengin ve göreli olarak fakir olanlar arasındaki
bir düelloydu: neredeyse bütün vakalarda, nüfusun ticaretle uğraşan ve pat
risyen olan tabakalan ateşli biçimde sivil demokrasi muhalifi iken, daha az
şanslı olan zanaatkarlar, işçiler, radikal entelektüeller ve çiftçiler bunu kararlı
biçimde destekledi.
Massachusetts' de, yeni eyalet anayasası -şimdi öncelikle muhafazakar
avukat John Adams ile taviz vermez işadamı James Bowdoin tarafından savu
nuldu- oy kullanmak için gerekli mülkiyet şartlarını, kent meclislerinin direni
şine rağmen yüzde 50 ile kabul etti ve senato, temsilcilik ve valilik bürolarında
olabilmek için oldukça fazla miktarda arazi sahibi olma koşulu getirdi. Bu
anayasa, diğerleri gibi, açıkça tüccarların, avukatların ve varlıklıların çıkarları
nı

yansıhyordu. Samuel Eliot Morison'un gözlemlediği gibi, "1780 [Massachu

setts] Anayasası, avukatların ve tüccarların anayasasıydı, hükümetin en üst
güvertesinin etkili olması ve demokratik korsaniara karşı mülkiyeti korumaya
yönelikti".2 Massachusetts, bu konuda, Devrim'den sonra yıllarca geri döndü
rülmeyecek bir gerileme içine girdi.

1 Pauline Maier, ''The Carleston Mob and the Evolution of Popular Politics in Revolutio

nary South Carolina, 1765-1784", Perspectives in Ameriam History, c. 4 (1970), s. 191.

2 S.C. Morison, ''The Struggle over the Adoption of the Constitution of Massachusetts,
1780", Massachusetts Histoncal Sodety, Proceedings so (1916-17).
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Konfederasyon Maddeleri
Yine de, konfederalistler 1780'lerde ulusal seviyede merkeziyetçilere baskın
görünüyordu. Krallığın keyfi yönetimine karşı yıllardır çatışbklan için, tekil bir
yönetim olarak tanımlamaya devam ettikleri herhangi bir merkezi otoriteye
karşı Amerikalılar fazlasıyla güvensiz hale gelmişti. Devrimci çatışmanın ateşi
içinde kaleme alınan ve 1781'de eyaletler arası işbirliği için anayasal belge ola
rak kabul edilen Konfederasyon Maddeleri, eyaletler arasında sadece gevşek
bir ittifak yarattı; on üç yeni ve bağımsız cumhuriyet ortaya çıkardı.
Maddeler, bu anlamda, hiçbir şekilde yerel organlara ve bağımsız birimlere
dayalı bir demokrasi olmasa bile, adem-i merkeziyetçi olan bir ulusal idare bi
çimi yarattı. İkinci madde oldukça açık biçimde; "Her eyaletin, egemenliğini,
özgürlüğünü ve bağımsızlığını ve Kongre'de toplanmış Birleşik Devletler'e bu
Konfederasyon tarafından açıkça devredilmeyen her yetkiyi, yetki alanını ve
hakkı koruduğunu" bildirdi. Konfederasyon kongresi, yalnızca yasa çıkarma
yetkisine değil, yürütme yetkisine de sahipti ve delegeler "her bir eyaletin ya
sama organının yürüteceği bir tarzda yıllık olarak atandı; her bir eyalete dele
gelerini veya onlardan herhangi birini, yılın herhangi bir zamanında, geri ça
ğırma ve yılın geri kalan zamanında onların yerine başkalarını gönderme yet
kisini bırakb" (Madde 5). Her bir eyalet büyüklüğünden bağımsız olarak en az
iki üyeye sahip olacakb ve hiçkimse alb yıllık dönem boyunca üç yıldan daha
fazla delege olamayacakb" (Madde 5). Yalnızca Kongre oturumlan arasında
bir araya gelen yönetimin "icra organı" yalnız tek bir başkandan değil, her eya
letin büyüklüğünden ve nüfusundan bağımsız biçimde oy hakkına sahip ol
duğu bir Eyaletler Komitesi'nden oluşuyordu (Madde 9).
Konfederasyon'un merkezi hükümeti neredeyse her kaynak ve otorite için
eyaletlerin yasama meclislerine bağımlıydı. Bu açıdan, Birleşik Devletler tipik
bir ulus-devlet değildi. Profesyonel bir ordu bulundurması açıkça yasaklanan
Kongre, gerektiğinde kendisinin askeri güçlerle, "ortak savunma ve genel re
fah için", desteklemesinde de tamamen eyaletiere bağımlıydı. "Dokuz eyalet
onaylamadığı sürece", milisiere ve deniz kuvvetlerine seferberlik çağnsında
bulunamadı. Her eyalet oybirliği içinde anlaşmadığı sürece, Kongre ne vergi
koyabiliyor ne de gümrük vergisi toplayabiliyordu, dolayısıyla eyaletlerin ya
sama meclislerine mali kaynak açısından alabildiğine bağımlıydı. Bir eyalet,
Kongre'nin istediği geliri veya askeri gücü karşılayamadığında -aslında du
rum her eyalette böyleydi-, Kongre onu cezalandırmıyordu. Ödünç fonlar alı-
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narnıyordu. Para basabilse de, yedisinde fiilen gerçekleştirdiği gibi, eyaletler

de para basabildiğinden, dolaşımdaki para ve genelde bankaalık sistemi üze
rinde ulusal hükümet bir kontrole sahip değildi. Eyaletler arasında ticari an
laşma yapma veya bir eyaletin içişlerinden herhangi birine, bu yaklaşan bir iç
savaşla karşılaşma olasılığı olsa dahi, müdahale etme yetkisine sahip değildi;
"Kongre'de toplanmış Birleşik Devletler'in oy çokluğu ile karar verilmemiş
başka herhangi bir konuda sorma hakkına da sahip değildi" .3 Britanya ile sa
vaş kazanılmış olduğundan, eyaletler Kongre'nin taleplerini kabul ebneye da
ha az eğilimliydi ve kendilerini giderek egemen cumhuriyetler olarak gördük
lerinden böylesi bir birliğe karşı kayıtsızdı. Kolonilerin önceki çalışmalar sıra
sında oluşturduldan devasa borçlan ödemekten Kongre sorumluyken, eyalet
ler payiarına düşeni yalnızca çok yetersiz kaynaktarla karşılamaya hazırdı.
Konfederasyon Maddeleri merkezi otoriteye karşı eyalet erkini ısrarla ko
rumuş olsa da, bu sistem iktidann kentlere ve yerel bölgelere dayandığı nok
taya kadar adem-i merkezileştirilmemişti. Maddeler, yasama yetkisini eyaletle
rin yasama meclislerine devrettiklerinden, politik otorite Maddeler'in kendi
sinden ziyade eyalet anayasalan tarafından tanımlandı. Güney eyaletlerinin ve
hatta Massashusetts'in anayasası açıkça oligarşikti ve yasama meclisleri, genel
likle kendi valilerini (yasa gücüne sahip kanunlan veto edemezlerdi) seçtiler
ve aslında yasama meclislerinin emri allında olan mahkeme kararlan üzerinde
tam bir kontrol uyguladılar. Vali, hakimleri atayabiise de, aslında yasama mec
lisinin kontrolü allında kaldı.
Oligarşik eğilimler hala cumhuriyetçi eğilimlerle genellikle birbirine kanş
mışh. Yasama eyalet meclislerinin gücünü dengeleyen şey yurttaşlarm sahip
olduğu kayda değer güçtü. Seçimler yıllık etkinliklerdi ve seçmenler, çoğunlu
ğu genellikle geniş bir oy kullanma hakkına sahip olan bağımsız yearnan çiftçi
lerden oluşmaktaydı. Pennsylvania, Kuzey Carolina ve New Hampshire'da oy
kullanabilmek için koloni dönemindeki en kutsal şey olan mülkiyet, yerini sa
dece vergi ödeme koşuluna bırakmışh. Tipik biçimde, New England eyaletleri
çok geniş bir seçmen tabanına dayanmaktaydı; 1777 kadar erken bir tarihte
Vermont, erkeklerin oy kullanması için hiçbir mülkiyet ve vergi ödeme yü
kümlülüğü getirmedi. Vermont'u çok kısa bir süre sonra, yasama meclisleri

3 Articles of Confederation, 1m (1781), Sources and Documents Illustrating the American Re
volution, 1764-1788 and the Fonnation of the Federal Constitution, ed. Samuel Eliot Morison, 2 ba
sım. (Oxford University Press, 1965), s.178-186.
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karar verdiklerinde çok kolaylıkla değiştirecek geniş bir seçmen kitlesinin oy
kullaıumını mümkün kılan Pennsylvania ve Rhode Island takip etti .
Merill Jensen, "Çiftçiler hiçbir şekilde Amerikan aristokrasisine karşı oy
kullanmadı, çünkü onların çoğu birçok konuda eşdeğer ölçüde muhafazakar
dı" gözleminde bulunsa da, "kağıt para ve borç toplama politikalan gibi kırsal
çıkarlar işin içine girdiğinde, yerel yönetim yine azınlıktan -azınlık, büyük
kentlerde tüccarlardan, finansörlerden ve ticaret adamlarından oluşuyordu
daha çok oy alabilirdi ve almışb"
Ve böylesi durumlarda, büyük baskı altındaki azınlığın yardımına başvurabile
ceği merkezi bir yönetim yoktu; valiler veto hakkına sahip değildi; mahkemeler
zayıftı. Bu yüzden, Amerikan Devrimi, Büyük Britanya'nın zora dayalı otoritesi
ni yıkınakla ve Konfederasyon Maddeleri altında farklı eyaletlerde gerçek yerel
yönetimi kurmakla, Amerika'nın demokratikleşmesini mümkün kıldı.4

Newburgh
Muhafazakar Whigler, Konfederasyon Maddeleri tarafından yaratılan bu yö
netim şeklini tamamen kabul edilemez buldu ve tüccar sınıflar ile sözcülerinin
o azalmayan "ayaktakımı yönetimi" korkusu savaştan sonra özel bir şiddetle
yeniden su yüzüne çıkb. Gerçekte savaş 1781' de sona erdiğinde, Alexander
Harnilton ve Vali Morris gibi elitist gericiler, yeni kazanılmış cumhuriyeti bir
monarşi kurarak, ya da başansız olduğu takdirde, eyaletleri askeri yönetim al
bna alarak dağıtmaya kararlıydılar.
Bu amaçla, ordu içindeki yaygın hoşnutsuzluğu istismar etmeye çalışblar.
Kıta Ordu'sunun Yorktown'da 1781'deki kesin zaferine rağmen, askerler dört,
hatta alb yıl boyunca çok az para almışb veya hiç para almarnışb. Washington,
askerlerine ücret ödemek ve onlara savaşırken söz verilen emekliliklerini sağ
lamak için Kıta Kongresi'ne yalvardı. Fakat hiçbir parasal kaynak sağlanmadı.
Ödeme yapılmayan, çok yoksul, gelecekleri belirsiz olan bu askerler, özgürlük
lerini savunmaya kendilerini feda ettikleri halkın, onlara minnet duymadığını
düşünüyordu.
Yorktown'dan sonra kırgın olan ordu, militan bir subay grubu ile birlikte
Newburgh'de (New York) bulunan ordu karargahının etrafında toplanmışb.
Washington, memleketi Mount Vemon'a dönrnek yerine askerleriyle kaldı ve
onları teskin etmeye çalışb. Washington, Philadelphia'daki Kongre'ye askerle• Merrili Jensen, The New Nation (New York: Vintage Books, 1950), s. 128.
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rin hayal kınklığıru açıklamak üzere bir subay komitesi göndermiş ve askerle
re verilen mali vaatterin yerine getirilmesi için tekrar istekte bulunmuş olsa da,
iflas etmiş olan Kongre hiçbir şey yapamadı. Aslında, komitenin oraya van
şından hemen sonra, korniteye vergi toplama izni verecek bir yasa tasansı,

iki

eyaletin karşı oyuyla iptal edildi.
Komitedeki subaylar, Philadelphia' da bulunduklan sırada, ellerindeki borç
senetlerini Konge'den tazmin etmekle ilgilenen finansörler olan Vali ve Robert
Morris ile görüş alışverişinde bulundu. Subaylar ve finansörler, ortak noktala
rını keşfettikten sonra, ordunun ödeme yapılana kadar dağılılmaması gerektiği

konusunda ve ödeme yapılmadığında, subayların isteklerini -ve, belirtmeye
gerek bile yok, hükümete kredi verenlerin isteklerini- karşılayabilecek güçlü
bir merkezi yönetim kurmak için ordunun kullanılması konusunda anlaşhlar.
Bu planın başansı, ordu subaylan açısından, General Washington'la işbirliği
yapılmasına dayanmaktaydı. Washington'dan komplocular, bir Bonaparte
prototipinde olduğu gibi, ordu liderliğini, Kongre ve eyaletlerin yasama mec
lislerinin dağıhimasım ve belki de anayasal bir monarşiye dönüşmesini kabul
etmesini umut ettiler.
Bu karşı devriinde Washington'un desteğini kazanma görevi Alexander
Hamilton'a düştü.

1783 Şubat ortalarında, havuç-sopa politikası peşinde olan

Hamilton, Newburgh'deki Washington'a, Kongre'nin askerlere ödeme yapa
mayacağıru ve bunun gelecek Haziran' da açıkça ortaya çıkmasıyla birlikte or
dunun "kendi adaletini sağlamak için"5 silahlanacağı konusunda uyanda bu
lunan,

dikkatlice hazırlanmış bir mektup gönderdi. Washington ile veya onsuz

yapılabilir, diye uyanyordu Hamilton, fakat Washington olmaksızın "yakınıp
duran ve aa çeken orduyu itidal sınırlan içinde tutma zorluğu ortaya çıkacak
br'', diye de ekliyordu. General için daha tercih edilebilecek olan seçenek, di
yordu, ülke üzerindeki kontrolü almakta ve "Birleşik Devletler'e kredi vermiş
olanlara adalet sağlayabilecek"6 bir vergilendirme sistemini kurmakta askerle
re önderlik yapmak olacakb. Monarşi, tarih boyunca en çok bilinen ve dünya
da bugün en yaygın olan yönetim biçimidir, diye belirtiyordu Hamilton: Was
hington, kral olma önerisini kabul ederek yalnızca dönemin normlarını izlemiş
olacakb.

5

James Thomas Flexner, Washington: The Indispensable Man (Boston: Little, Brown & Co.,

1975), s.172.
6
Agy., s. 171.
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Washington'un kendi güvenilir temsilcilerinden biri olan Joseph Jones, or
du içindeki tehlikenin aslında gerçek olduğunu ona teyid etti. Kurnanda ettiği
adamlan arasında General'in itiban "ordu içindeki tehlikeli kombinasyonlar''
tarafından sistematik olarak sarsılmaktadır, diye uyanda bulunuyordu, "sizin
muhalefetinizin ağırlığı onların hırslı tasaniarına hiçbir şeyin engel olmadığını
kanıtiayacağı için" ve plan Washington olmadan da gerçekleştirilebileceği için,
darbe planıyla beraber olmayı reddetmeliydi. Washington.. durumu kendisi
araşbrdığında Jones'un haklı olduğunu gördü; askerlerin ruh hali onun tah

min ettiğinden daha isyanaydı.7
Varolan itiban ile Washington, Hamilton'un önerisini Mart ayında müm
kün olan en sert kelimelerle reddetti ve "sivil kargaşalıklar üretecek ve kanla
sonlanacak" bir girişime liderlik etmeyi kabul etmedi. "Beni bugüne kadar yö
neten aynı kararlı davranış tarzını takip edeceğim", diye yazıyordu, "ordunun
duyarlı ve nitelikli bölümünün benim birden çok olayda gerçekleştirdiğim
hizmetlerden haberdar edilmemiş olamayacağı konusunda (onlan bilgilen
dirmek bana asla aa çektirmese de) tamamen ikna olmuş dururndayım".8
Komplocular Washington'u devre dışı bırakmak zorunda kalacaklannı an
ladıklannda, Jones'un uyanda bulunduğu "ordu içindeki tehlikeli kombinas
yonların" sayısı ve kararlılığı hızla artb. General'in kendisini şiddetle eleştiren
ve yaklaşmakta olan askeri darbeyi tarhşmak üzere subaylara toplanbsı çağn
sında bulunan imzasız broşür Newburgh'ün her tarafında dolaşb. Askerlerine
ödeme yapılması konusunda elinden bir şey gelmemesinden dolayı üzüntüye
kapılan Washington. yine de, "çok büyük bir uçurumun kenarında sendele
rnekte olan ayağı derhal yakalamak" zorunda olduğunu hissetti. Yaklaşmakta
olan kitleı;el toplanbyı başka tarafa yönlendirmek için, 15 Mart 1783 tarihli
Newburgh' deki kendi toplanb çağnsını yapb. "Bu, belki şimdiye dek Birleşik
Devletler'de gerçekleşen en önemli tekil toplanbydı", diyor Washington'un bi
yografisini yazan James Thomas Fle:xneı.-9 -General tarafından alınan bir karar
Devrim'i belki bir yenilgiden ve önceki kolonileri içerdeki monarşik yönetim
den kurtaracakb.
Washington, çağrı yapbğı toplanbya kablmayacağını subaylarına çıtlatsa
da, aniden ortaya çıkışı toplanbdaki isyana subaylan şaşkınlık içinde bırakb.

7 Agy., s. 171.
8 Agy., s. 172.
9

Agy., s. 174.
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Öfkeli adamlanna, onlardan bir tiranlık kurmalan istenen ülkenin "kadınlan
mızın, çocuklanmızın, çitfliklerimizin ve diğer sahip oltınan şeylerin ülkesi"
olduğtınu anlatb ve "yükselen imparatorluğu kan gölüne çevirmemeleri" için
onlara yalvardı. Fakat adamlar buna tamamen kayıtsız kaldı. Washington, da
ha sonra bir kongre üyesinden gelen bir mektup çıkardı, fakat mektubu oku
mak için gözlüklerini takmak zortında kaldı. Adamlan onu daha önce gözlük
lerle hiç görmernişti. "Ülkeme hizmet ederken sadece saçlanm beyazlamadı,
neredeyse körleştim", diye alçak sesle açıklama gereği duydu. Ontın o anlık
çaresizliği, etrafında toplanmış olan adamlarm kalplerini tamamen kazanma
sına yol açtı ve kumandanlarının zayıflığı konustında kuşkulandıklan için
pişmanlık duyarak gözyaşıanna boğuldular. Komplo basitçe çözüldü. "Tek bir
kişinin ılımlılığı ve özelliği", diye yazıyordu Jefferson, "Devrim' i, diğer birço
ğtında olduğu gibi, yerleştirmeye çalışhğı özgürlüğün yozlaşması sonucu sona
ermekten belki de kurtarmışh" . 1 0

Shays Ayaklanması
Yanda kalan darbe, adem-i merkezi Konfederasyon Kongresi ile Konfederas
yon Maddeleri'ni yerlerinde bıraklı ve cumhuriyetin zengin bankerleri, konfe
deral yönetimi değiştirme umudtıntın bilinmeyen bir tarihe ertelenmiş gö
riinmesi nedeniyle ondan çok daha fazla nefret etti. Cumhuriyetin karşılaşhğı
bütün zorluklar bu adamlar tarafından Maddeler'den kaynaklanıyormuş gibi
gösterildi ve sonradan milliyetçi veya "federalist" olarak adlandınlan Devrim
tarihçileri, Konfederasyon dönemini en karanlık renklere boyadılar. Aslında,
1780'ler savaş zamanındaki altüst oluşlardan sonra kararsız bir iyileşme olarak
tanımlanabilecek bir dönemdi. Amerika'nın liman kentleri ile Avrupa arasın
daki ticaret, düşmanlıkların sona ermesinden kısa süre sonra canlanmaya baş
lamışh ve Eylül 1783 Banş Antiaşması ile -Britanya eski kolonilerini "özgür,
egemen ve bağımsız" ülkeler olarak kabul etmişti- Amerikan gernileri ticaret
yapmakta emperyal sistemdekinden çok daha serbest olmuşlardı. Güney eko
nomisi de hızla toparlandı: ürettiği tütün, çivit ve hammaddeleri Britanya'nın
çok acil olan ihtiyaçlanydı ve böylelikle eski iki düşman arasında canlı bir tica
ret başladı.

ID

Agy., s. 175.
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Özellikle Boston kenti içindeki ve civanndaki nüfus aslında büyüyen kar ve
genişleme fırsatlanndan beslenen bir pazar ekonomisine yönelmişti. İngiliz kit
lesel imalat yöntemleri konfederasyon döneminde Birleşik Devletler'e girmeye
başlasa da, Boston, diğer Amerikan kasaba ve kentlerinden daha büyük bir
endüstri kenti değildi; fakat kırsal Amerika'nın büyük kısmından farklı olarak,
temel değişim araa takastan ziyade paraydı ve ihtiyaçlar evde üretilen mallar
dan ziyade, giderek başka kişilerin kendi emekleriyle ürettikleri maliann sabn
alınmasıyla karşılanıyordu. Kent nüfusu, ağırlıklı olarak tüccar, zanaatkar,
spekülatör ve profesyonel meslek sahibi bir kitleden oluşuyordu; Boston, ger
çek ilgisi açıkça iş ve ekonomik büyüme olan ticari bir kentti.
Bunun aksine, ücra bölgelerin tarımsal kültürü sahil kentlerinin kültürün
den radikal biçimde farklıydı. Orta ve Bab Massachusetts'e yerleşmiş olan çift
çiler, onlan neredeyse tamamen kendine yeterli kılan mütevazı bir geçimlik ta
nm geliştirmişlerdi ve az bir paraya, o da lüzumlu ise, ihtiyaçlan vardı. Kendi
si ve ailesinin tümü için "[çiftliğinde] üretime dayalı iyi bir yaşam" sağlayabi
leceğini söyleyen yeomanlann sayısı az değildi. "Ne giyecek, ne yiyecek, ne de
içecek sabn alınıyordu; zira bunlann hepsini çiftliğim sağlamaktaydı".11 Böyle
bir yeoman. kuşku yok ki, genellikle Deerfield ve Northampton' daki mağaza
lardan gözlük, barut, demir, bbbi malzeme ve benzeri şeylerle değiş tokuş
yapmak için üretmiş olduğu tahıl fazlasım getirirdi, fakat bu ticari işlemler ge
nellikle paradan çok takas usülü ile yapılırdı, yiyecek maddeleri ve ev doku
ması giyecek, yakın yerlerdeki zanaatkarlann yapbğı veya uzak kentlerde ya
pılan el yapımı araçlarla değiş tokuş edilirdi.
David P. Szatmary, Whately (Massachusetts)'deki bir yeoman ailesinin bütçesine bu açıdan neredeyse hiç değişmezmiş gözüyle bakıyordu:
1784'te, yirmi dokuz yaşındaki çiftçi Paul Smith, kendisinin eline bakan üç kişiye
sahipti ve elli alb İngiliz dönümü toprağı, bir öküzü, iki ineği ve alb domuzu
vardı. Kendini ve ailesini bir yıl süreyle beslemek için kabaca 60 bushel [İngiliz
kilesi) una, 500 pound domuz etine, 200 pound sığır etine, giyecek elbise yap
mak için ketene ve ailesinin karnının doyması için az miktarda bezelye, şalgam,
patates, meyve ve havuca ihtiyaa vardı. ilaveten, gelecek yılın tohumu için tahı
la, ineklerini beslemek için bir diğer 16 bushel mısıra, tahılı una dönüştüren de-

11

"Diary

of George Richard Minot, 9 Haziran 1787,
(Amherst University of Massachusetts Press, 1980), s. 1.
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ğinnenciye ödemede bulunmak için az biraz tahıla ve öküz ve inekleri için yak
laşık 5 ton samana ihtiyaa vardı. ıı

Dahası Smith. Pazar ekonomisinin dışında olan bir hayat sürüyordu:
Bu acil ihtiyaçlar için yalnızca gerekli olduğu kadar arazi kullandı. Elli alb İngiliz
dönümü arazisi, kendisi ile karısının emeği ve Whately'in Connecticut Nehri'ne
yakınlığı göz önüne alındığında, pazar için fazla tahıl yetiştirme şansına sahip
olsa da, genellikle yalnızca kısa süreli ihtiyaçları için gerekli olan toprağı ve
emeği kullandı. 13

Çoğunlukla kendisini ve ailesini makul koşullarda geçinmek için için çiftçilik
yapan bu on sekizinci yüzyıl New England yeomanı, ticarete veya yeniliğe
herhangi bir yönelimden yoksundu ve atalarından miras kalan çok geleneksel
yöntemleri takip ediyordu. Yalnızca ailesinin basit ihtiyaçlarını karşılamaya
yetecek kadar bir toprağı ekip biçen ve başkalarına hizmetten azade olan bu
yeoman, güçlü bir bireysellik ve ahlaki doğruluk duygusunu ve dışandaki da
vetsiz ticari misafirlerden bağımsızlığı savunmaya kararlı bir isteği güçlü bi
çimde besleyen pazar öncesi bir kültürde yaşadı. Buna karşın, bu neredeyse
değişmez hal bireyci değildi; daha ziyade topluluğun birbirine bağımlılığını
güçlendiriyordu. "Kendi otonomilerinden övünç duysalar da", diye gözlemli
yor Szatmary,
yeoman, topluluk tarafından yönetilen bir kültürde yaşadı. Ekim ve hasat işle
rinde aileler ve arkadaşlar, o zorlu işleri kolaylaşbnyordu. Yeoman'ın bağımsız
statüsü, aynca, ne kendine yeterli olan ne de basitçe rekabetçi olan bir topluma
yol açb; bunun yerine işbirlikçi, topluluk-yönelimli bir ilişki ağına neden oldu.14

Gerçekten, New England yeomanının sahip olduğu bağımsızlık, içinden gel
diği yardımlaşmao toplumsal tabanın bir işleviydi. Evde üretilen mallan ve
nesneleri takas etmek, araçlan ve aygıtlan paylaşmak, hasat zamanlarında kar
şılıklı bir yardımlaşma sistemi içinde ortak işe girişmek, yeni gelenlere hubu
bat arnhan yapımında, mısır soymada, tomruk yuvarlamada ve benzeri işlerde
yardıma olmak, dağınık çiftlik evlerini birleşik bir topluluk haline getiren vaz
geçilmez bir harçtı.
Buna karşın, ister iyi ister kötü yönde olsun, bu kültür dış dünyanın etkisi
ne direnemedi. 1780'ler başında, pazar ekonomisi iç bölgeden orta ve bab
12

Szatınaıy, Shays' Rebellicm, s. 2.
Agy., s. 2.
14 Agy., s. 6-7.
13
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Massachusetts'e sızmaya başladı; yeoınan kültürünü Szatınary'in bir "borç
toplama zinciri" olarak adlandırdığı şeyle yavaş yavaş bağladı. "Zincir", bü
yük İngiliz annatörlerin Boston'lu tüccarlara önceden verdikleri borçların
ödenmesini Amerika'dan istemesiyle yurtdışında başladı. Bu annatörler örle
rnede madeni para -bu altın veya gümüş paradır- dışında hiçbir şeyi kabul
etmedi, çünkü kağıt para neredeyse değersiz hale gelmişti. Fakat altın ve gü
müş para, savaş sıkıntısı içindeki Yankee tüccarlar arasında görece azdı, bu
durum borçlarm tamamını ödemekte onlan aşın ölçüde zorluyordu. İngiliz
annatörler, mailarına karşılık madeni para isteyerek Amerikalı tüccarlar üze
rinde çok fazla yük oluşturdu; tüccarlar, Deerfield ve Northampton'daki dük
kaniara perakende mal satmak için aldıklan borçlarla Connecticut Nehri bo
yunca iş yapan taeirierden madeni para isteyerek bu yükü onların sırtına yık
tı. ıs
Bu "borç toplama zincirinin" en ucunda duran yeomanlar, şimdi yerel
bakkalal rın yalan dolanlan ile yalnızca geçmişte sahip olduklanndan daha çok
mal satın almadı, aynı zamanda bütün ödemelerinde ve bütün borçlarında ta
kastan ziyade para kullandı. Çiftçiler paraya sahip olmağından, bakkala
l r satın
aldıklan için onlara kısa vadeli borç vermeyi kabul etti. Zamanla, çoğu çiftçi
önemli miktarda borçlu hale geldi ve borç olarak aldığını tamamen ödeyeme
di, en azından "borç toplama zinciri" boyunca herkesin talep ettiği -ve önemli
miktarda yoksunluk duyduğu- altın ve gümüş para cinsinden.
Bu "zincir'', topraklarını borç toplayan tüccarlara ve spekillatörlere karşı
kaphrma tehlikesiyle karşılaşan yeomanlann geleneksel, temelde bağımsız
olan yaşam tarzını 1780'lerin sonuna doğru ciddi biçimde tehlikeye sokınaya
başladı. Kredi verenlerin altın ve gümüş para baskısı altındaki tüccarlar ve
bakkalal r, çiftçilere verdikleri borçlan geri alma talepleriyle mahkemeleri dol
durdu. Birçok çiftçinin arazisine, büyükbaş hayvanına, araç gerecine, evine ve
hatta mobilyasına, genellikle kendi elleriyle işlediği değerli şeylerine el konul
du; bir yeomanın el konulmuş mallan borçlarını ödemeye yetıniyorsa, o kişi
hapsedilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Massachusetts Genel Savun
ma Mahkemesi raporu, Ağustos 1784 ile Ağustos 1786 arasında, yalnızca
Hampshire Bölgesi'nden yaklaşık üç bin borç davası içeriyordu: 1770-72 tarih
leri arasında gerçekleşen davaların iki buçuk katıydı bu. Yerel bölgede, on altı
yaş üzerindeki erkek yurttaşiann en az yüzde 31'i bu koğuşturma dalgasından
15
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nasibini aldı ve Essex, Bristol ve Bekshire bölgeleri bu yüzdelerle karşılabnla
bilir hale geldi. Massachusetts bu koğuşturma dalgası içinde tek başına değil
di: Connecticut'daki vergi mükelleflerinin yüzde beşinden fazlası, 1786'da
borçlarından dolayı mahkemelik olmuştu ve aynca New Hampshire ve Ver
mont'ta bu türden sayısız dava vardı.
Massachusetts Genel Mahkemesi, yeomanların hiddetini artırmak istermiş
gibi, sahil kentlerinin tüccar sınıflarının isteği doğrultusunda devletin vergi
toplama sistemi yanında yer aldı, vergi

yükünün aslan payını satılabilir mal

lardan ziyade toprak üzerine koydu. Söylemesi bile fazla, vergiler, borç öde
meleri gibi, genelde altın ve gümüş para cinsinden istendi.
Çiftçilerin çoğu, özellikle Devrim'e katılnuş oldukları için, sevdikleri yaşam
tarzından onlan yoksun bırakacak kentli gişimdlere karşı eyleme geçmeden
onlann isteklerine izin vermek istemiyordu. Yeomanlar arasında, Mart
Haziran

1 774'ün Hoşgörüsüzlük Yasası'na karşı olan davraruşlanru tekrarla

maya başladıkları -bu eylemleri Britanyalılara karşı on yıl önce destekleyen
Whig'leri çok şaşırtan- kendiliğinden bir hareket patlak verdi. Şimdi bütün
Massachusetts, Vermont ve New Harnpshire'daki kent meclislerinde, on yıl
önceki Devrim' e yol açan meclisleri korkutucu bir şekilde asımsatan yerel böl
ge kongreleri için çağn ilanlan yapıldı. Massachusetts'de, devletin kağıt para
basması ve borç yardımını desteklemek için devletin borç ödemesinin yasal bir
biçimi olarak mal vermeyi kabul etmesi talebinde bulunuldu. Eyaletteki bütün
kentlerin neredeyse üçte biri Genel Mahkeme'ye böylesi isteklerde bulunan di
lekçeler gönderirken, Vermont ve New Harnpshire' da önemli eylemler yapıl
dı.
Şehirli tüccar elitler bu banşcıl dilekçelere ısrarla direndi; aslında, dilekçele
ri kibirlice, sözleşmenin ve parasal zenginliğin kutsallığını takdir etmekten ta
mamen yoksun, kırsal bir arkaik dünyadan gelen başvurular olarak gördü.
Kağıt para, yasal olmasına karşın püriten şehirli elitlerce metalik para ile farkı
açısından ahlakdışı görüldü; bütün tüccarların ''borç zinciri" boyıınca Bos
ton'dan sınır bölgelerine dek onlan kandırmasıyla maruz kaldıkları borçlar
için çiftçileri muhtemelen arsızca savurganlıkla suçladılar. Finansal spekülatör
ler aynı zamanda yeni Amerikan parası olarak adlandınlan Continentals'in
değerini düşürürek borç baskısı altındaki eski devrimcilerin ellerindeki, son
radan ipotekten kurtardıklan bütün mallan skandalvan düzeyde düşük fiyat
larla satın aldılar, bu onlan yalnızca bir sadaka parası karşılığında satmış olan
askerlerin hiddetini daha da artırdı.
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Büyük ölçüde kıyı elitlerinin etkisi altındaki eyalet yasarnalan da yeoman
lann taleplerine kulaklanru kapadı. Aslında, çoğu yasama meclisinin toplan
dığı Boston, Hartford ve Exeter gibi eyalet başşehirleri ticaret merkezleri olarak
ikiye katlandılar; bu nedenle, Massachusetts, Connecticut ve New Hampshi
re'daki tüccarlar ve hukukçular, eyaJet politikasun doğrudan etkilemek için fi
ziksel olarak daima hazırdı ve iyi bir konumdaydı. Eyalet yasarnalan, sürpriz
oluşturmayacak biçimde, kağıt para basınayı kararlı biçimde reddederek metal
paradan yana olmaya eğilimli oldu; yalnızca Rhode Isiand metal olmayan para
kullanırnun onaylayarak yeomanlann isteklerine kulak verdi.
Borç koğuşturmalaruun devam etmesi ve eyalet temsilcilerinin çiftçilerin
kötü durumuna kayıtsız kalması, banşol hareketi şiddetli isyana itti. 1786 ya
zının sonlannda, birçok Massachusetts'li yeoman, eyaletin iç bölgelerinin ço
ğunda mahkemeleri sistematik şekilde kapatan milister oluşturdu. Kendilerini
Düzenleyiciler olarak adlandıran bu silahlı çiftçiler, Carolina ücra bölge çiftçi
lerinin devrim öncesi tehditkar tanmsal isyanını başlattı. Tarihe, Hampshire
Bölgesi "Halk Komitesi"nin birçok eşdeğer üyesinden yalnızca biri olan dev
rim savaşı artığı Danel Shays'e atfen Shaysistler olarak geçtiler.
Vermont, Connecticut ve New Hampshire'da, Shaysist hareket, çoğunlukla
yerel polis memurlarını destekleyen varlıklı insanlardan oluşarı yerel milisiere
kolayca boyun eğen disiplinsiz kalabalık eylemleri biçimini aldı. Fakat Mas
sachusetts'de, isyan ciddiyet kazandı, potansiyel olarak devrimci bir biçim al
dı. Eyaletteki Shaysistlerin çoğu yalnızca Devrim artıklan değildi, bazılan su
bay olarak bile hizmet etmişti ve nasıl plan yapılacağını ve mücadelenin nasıl
sürekli bir kampanya haline getirileceğini biliyordu. Danial Shays'in kendisi
bir yüzbaşı olarak hizmet etmişti; Luke Day, Agrippa Wells ve Adam Wheeler
gibi onun yoldaşı olan diğer liderler gibi. Massachusetts Shaysistleri, aslında,
disiplinsiz, kötü eğitimli kalabalıklar değil, yetenekli askeri liderleriyle diplinli,

belli bir amao olan ve iyi eğitimli askerlerdi.
Bundan başka, milisierinin her biri, her yerel bölgede silahlı güçlerin askeri
önderleri gözüyle bakılan ve bu güçlerin en yüksek askeri ünitesi olarak kalan
yerel bölge komiteleri ("Halk Komiteleri") etrafında kurulmuş tipik özgürlük
çü bir anlayışla örgütlendi. Bu yapı, bilerek veya bilmeyerek, bütün hareket
üzerinde en üst komuta ihtiyaoru karşıladı. Yerel milisierin komite liderleri
subaydan çok bir yönetici olarak hizmet ediyordu ve her önemli kararda ve
eylemde adamlannın uzlaşması vazgeçilmez bir rol oynuyordu. Richard M.
Brown'un Amerikan kırsal isyanlan tartışmasında gözlemlediği gibi, "ücra
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bölge isyarunın elebaşısı, örneğin John Adaıns'ın vatansever hareketindeki gi
bi, yukandan gelrnek yerine halktan geldi.16 Tavernaların önündeki çimenlik
lerde veya kırlardaki açık alanlarda birlikte talim yaptılar, üç köşeli şapkalan
üzerinde bir işaret olarak yaprak döloneyen ağacın filizini -belki de önceki
yüzyılın İngiliz Düzleyicilerinin aynı sembolü kullanmış olduğu hakkında
hiçbir bilgiye sahip olmayarak- benirnsediler.
Shaysistler şimdi iyi organize olmuş müfrezeler halinde kendi milisierini
oluşturdular. Hedeflerini akıllıca seçerek ve planlannı dikkatlice koordine ede
rek düzenli saflar halinde adalet sarayianna yürüdüler ve onlan sistematik bi
çimde kapattılar. Popülerlikleri, onları bastıracak yerel otoriteleri kolaylıkla et
kisiz kılacak kadar genişti ve manevralan çok iyi planlanmıştı. Worcester'da,
yerel bölge milisi onlara karşı çıkmayı reddederken, Berkshire, Hampshire,
Bristol ve Middlesex yerel bölgelerinde birçok milis isyanolara katıldı.
Tüccar tabakalar, bu gelişmeleri, kıyı bölgesinde ve iç bölgelerin pazar ka
sahalarında "anarşi" çığlığı yükselterek ve aslında Commonwealth yerine bir
monarşi koymaya çalışarak yanıtladı. Yasama meclisleri, Samuel Adams'ın
yardımlan eksik olmadan, otoriteterin kuşkulu gördükleri herhangi bir toplan
tıyı yasaklayan bir isyan yasasım utanç duyulacak biçimde kabul etti ve İngiliz
geleneksel hukukundaki kutsallığına rağmen mahkemeye girme hakkım dahi
askıya aldılar. Bütün bu girişimler suya düştü. Eyaletin varlıklı tabakalannın
kısmen kendi kişisel hizmetkarlarından oluşturdukları paralı askerlerden pek
farkı olmayan askerleri toplamak için kendi içlerinden büyük cömert katkılar
toplayana kadar, ayaklanmacılara karşı eyalet ciddi bir direnç göstermedi.
Üst sınıfların bu seferberliği, Shaysistlerin gözünü korkutmak bir yana, on
lan daha da radikalleştirdi. Shaysistler, bir borç ayaklanması olarak başlayan
şeyden şimdi arnaçiarım genişletmeye ve daha tehdit edici boyutlara çıkarma
ya başladı. Değişik bağımsız Shays birlikleri, Ocak 1787'de, tahminen eyalet
yönetiminin kontrolünü tamamen ele geçirmek amaayla, onlara 7.000 askeri
misket tüfeği, 1.300 fıçı barut ve çok daha önemlisi iyi bir gülle ve kovan teda
riği ile büyük toplar sağlayabilecek olan Konfederasyon'un Springfield'deki
silah deposunu ele geçirmek için birkaç bin askerini birleştirdi ve planlar yaptı.
Eğer silah deposu ele geçirilmiş olsaydı, belki de Boston'u ele geçirecek boyut16

Richard M. Brown, "Back County Rebellion and the Homestead Ethic", Richard M.
Brown ve Don Fehrenbacher, Tradition, Conjlict and Modernization: Perspectives on the American
Revolution (New York: Academic Press, 1977), s. �7, 91.
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ta müthiş bir isyana güç haline gelebileceklerdi. Kendi eski misket tüfekleri ve
hatta tahta değnekler ile silahlanmış Shaysistler, 21 ve 24 Ocak arasında,
Springfield'a üç koldan yaklaşan üç ayn grup oluşturdu. Dikkatlice hazırlan
mış planiarına göre, Berkshire Yerel Bölgesi isyanalarının, kuzeydeki Worces
ter ve Middleex gruplan ve batıdaki Hampshire grubu ile işbirliği içinde, 25
Ocak'ta silah deposuna kuzeyden saldırması bekleniyordu.
Saldırının planlandığı gün, Hampshire grubundan Luke Day, silah depo
sunu savunan General William Shepard'ın hükümet güçlerine kendi inisiyati
fiyle ile yirmi dört saat içinde silahlarını bırakmalan ültimatomu verme karan
aldı. Day, ayrıca diğer iki gruba saldın gününün silah deposundan cevap gel
mesine izin vermek için bir gün ertelemiş olduğunu bildiren bir mesaj gönder
di. Fakat bu mesaja Shepard'ın adamlan yolda el koydu ve saldırının orijinal
planı ayın yirmi beşine göre hareket eden diğer Shaysist gruplara asla ulaşma
dı. Hampshire grubunun desteğinden yoksun olan ani saldın tamamen boşa
çıktı; yeoman kolları, askerlerini doğrudan top ateşine tutan hükümet güçleri
ne vaktinden önce saldırdı. Toptan ve yeterli güçten yoksun şekilde saldıran
Shaysistler, artlarında yirmi dört ölü ve yaralı bırakarak uzak kasabalara geri
çekilmeye zorlandı. Bir Shaysist olan Eli Parsons, sonradan, Day'in yolda kesi
len mesajının "[Shaysistlerin] hatasına neden olduğunu -önlemler birlikte
düzgünce tasarlansaydı, mesajı taşımak zorundaydılar''17 -bildirmiştir.
Ayaklanmanın geleneksel anlatımlan Shaysistlerin bir top kokusu ile hare
kete geçtiği biçiminde çok yanlış bir izienim yarattı. Eski misket silahlan, değ
nekler ve Luke Day'in güçlerinin yokluğunda, geri çekilmekten başka seçimle
ri kalmamıştı; hareket Springfield fiyaskosundan sonra da buharlaşmadı. As
lında, küçük çaplı çatışmalar ve ufak savaşlar, Shaysistler en sonunda Bos
ton'dan üçbin kadar iyi silahlı ve top destekli adamı kumanda eden General
Benjamin Lincoln tarafından ezilene kadar, bütün Massachusetts'de devam et
ti. Şubat'ta Lincoln, Shaysistleri Petersham kampında şaşırttı ve kitlesel olarak
çok güçlü olan ordusu ve ekipmanı ile onları dağıttı. Birçok Shaysist bu olayın
ardından topariandı ve yeniden savaşmaya başladı; diğerleri kaçtı, bu kişiler Daniel Shays gibi- Vermont'ta veya New York'ta ve son olarak Ohio Vadisi'ne
doğru, batıya kayarak göçmen oldu. Shaysistlerin büyük kısmı, buna karşın,
ekonomi gelişirken Massachusetts'de kaldı ve Devrim'den sonraki yeni top
lumsal düzeni yavaş yavaş kabul etti.
17
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Bir devrimcinin tanımı, kelimenin tam anlanuyla mülkiyet karşıb görüşlere
sahip olmayı gerektiriyorsa, Shaysistler bu anlamda devrimci değildiler. Ken
dileri mülkiyet sahibiydi ve onun meşruluğunu asla sorgulamadılar. Fakat
New England yeomanlanna göre mülkiyet, gördüğümüz üzere, yeni palaz
lanmakta olan buı:juvazi için taşıdığından çok farklı bir anlama sahipti. Onu
kişisel bağımsızlık ve bireysel özgürlük için temel oluşturan bir yaşam araa
olarak gördüler, kar elde etme, mal biriktirme veya güç kazanma araa olarak
değil. Onların mülkiyet kavranu, toprak, topluluk, topluluğun yaşam tarzı için
duyulan güçlü ahlaki sorumluluk duygusuyla doluydu ve kazanç için üretim
den ziyade basit bir kullanım hakkını öngörüyordu. New England kentlerinin
ve pazar kasabalannın tüccarlan, yeomanlann mülkiyete kutsallık atfeden gö
rüşlerini paytaşsalar da kar elde etmeye girişmişlerdi ve sömürücü bir elite
güvence yanında güç ve statü de ihsan eden, çok fazla paraya dayalı bir pazar
ve genişleyen bir ekonomi yaratmışlardı. Yeoman, kendisi açısından, kendi
küçük mülkiyetini ormandan binbir güçlükle istihraç etmişti. Bu yüzden, Al
man Köylü Savaşı'nda olduğu gibi, radikal olarak benzemez değerler ve ek<r
nomik zorunluluklarca yörılendirilen iki kültür çarpışb: biri zenginlik ve güç
arayışında iken, diğeri ılımlı, geleneksel ve komünal bir yaşam tarzını koruma
arayışındaydı.
Springfield silah deposunu ele geçirmiş olsalardı Shaysistlerin ne yapacak
larını hiçbir zaman kesin olarak bilemeyeceğiz. Fakat Shays, Massachusetts Sen
tinel e, Ocak 1787'de, silah deposunu ele geçirdikten sonra, "doğrudan Boston
üzerine yürümeyi, kenti yağmalamayı ve daha sonra. . . [Genel] Mahkemeyi
parmaklarında oynatan o, şeytan yuvasını darmadağın etmeyi, onu yakınayı
ve Boston kentini küller içinde bırakmayı" planladıklarını anlatb. Shaysist çift
çiler, ardından, "ellerindeki güçle varolan anayapıyı alaşağı edecek" ve tüccar
gruplar tarafından kontrol edilen hükümeti düşüreceklerdi.18 Shays'in bu açık
ça ortalığı kanştıran sözleri gerçekten sarf edip etmediğini saptamak güçtür.
Shaysistlerin eski rejim yerine kurmayı amaçladıklan politik sistem, zaten
kendi kent meclisleri ve yerel bölge kongreleri yoluyla değişen ölçülerde var<r
lan bir yeoman demokrasisi olacak gibi görünüyordu. Kazanmış olsalardı,
makul biçimde, ilk dönem İsviçre'sinden uzak olmayan konfederal bir demok
rasi olabilirdi bu ve bütün New England'taki yeomanlar onlara öykünıneye ça
lışabilirdi. Her halükarda, Shays ayaklanması, savaş sırasında Pennsylva'

18
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nia'daki devrimci olaylarla birlikte, Amerika'yı bir üçüncü devrim ayaklanma
sına yaklaşhrdı.
1 789 Anayasası

Shays ayaklanmasını bashran adamlarm isyanolara karşı davranışları şaşırba
şekilde yumuşakb. Zafer kazarıanlar kan akıtmak için çaba harcamadılar; ölüm
cezasına çarpbnlan birkaç Shaysist ise en sonunda bağışlandı. Gelgelelim
"zengin ve yetenekli adamlar'', hiç kan akıtmadılarsa da yeoman ayaklanma
smdan çok kazanç sağladılar. Shaysistlerin ayaklanması, adem-i merkezi Kon
federasyon Maddeleri'nin işlemediğini, aslında kaotik olduğunu ve bunun ye
rine etkin, merkezileşmiş bir ulus devleti mümkün kılacak yeni bir Anaya
sa'nın geçmesi gerektiğini gösteren dramatik bir kanıt olarak sunuldu. Savaş
Bakanı ve azgın bir merkeziyetçi olan General Henry Knox, Maddelerin karar
sız destekçilerini korkutmak için, Shaysistleri, Sritanyalı yönetici elitin önceki
yüzyılda hissettiği korkuyu uyandırmak amaayla, açıkça "düzleyici" ilan etti.
Knox'a göre, "[konfederal] eyalet sistemi bizim ulus olmamızı engelleyecek
uğursuz bir şeydi, aşağılık eyalet hükümetleri Amerika'yı çağlar boyu pisleten
kirlilik kaynaklanydı" Knox'a göre, gerekli olan şey güçler aynlığı ilkesine
dayalı güçlü bir merkezi hükümetti. Kodaman generalin kendisi böyle bir hü
kümetin emirlerini, "bu amaa koruyacak bir silahlı adam topluluğu ile" yerine
getirmek için hazırlanmışb; bu, sürekli ordu tarafından gerçekleştirilecekti. Se
sini yükselten Knox, kurulması zorunlu olan böyle bir hükümetin "Tann ve
halk adına" eyalet hükümetlerini "ezip geçmesini"19 talep etti. Edmund Ran
dolph, "[varolan durumda] başlıca tehlikenin bizim [eyalet] anayasalarımızm
demokratik bölümlerinden kaynaklandığını" kabul etti. "İnkar edilmez bir
gerçek olarak kabul ettiğim düstur şudur: halk tarafından icra edilen idari yet
kiler diğer dallan bütünüyle yutar. Anayasalarm hiçbiri demokrasiye karşı ye
terli kontrol sağlamadı" "Demokrasinin çalkanblarmdan ve akılsızlıklarm
dan" kaynaklanan "kötülüklere" karşı bir siper olarak senato gerekliydi.lo
Knox ve Randolph'un böylesine ateşli biçimde suçladığı eyalet anayasaları,
aslında, ezici borçlarla karşılaşan küçük çiftçilerin tek sığınağıydı. Birçok eyalet
meclisi, yeoman protestoları ve neredeyse devrimin eşiğine yaklaşma baskısı
19 Merrill Jensen, The Making of the American Constitution (New York: Van Nostrand Rein
hold, 1964), s. 36-37.
20 Agy., s. 40.
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albnda, vergilerin ve borçlarm toplanmasıru erteleyen veya askıya alan kanun
lan en sonunda kabul etti ve on üç eyaletin yandan fazlası yoksullaşhrılmış
çiftçilerin mali güçlüklerinin çözümünü mümkün kılmak için para bash. Bir
kaç eyalet, kredi verenleri metal para yerine, değişirnin otantik bir araa olarak,
kağıt para kabul etmeye mecbur kıldı. Eğer Konfederasyon Maddeleri'nin, Ja
mes Madison'u -" Anayasa'nın Babası"- kızdırmış görünen tek bir belirgin
özelliği varsa, o da bu önlemlerin eyalet meclisleri tarafından alınmış olmasıy
dı. Onlara, savurgan kırsal bölge insanlannca mülkiyet haklarına yapılan ciddi
ihlaller olarak bakh ve borç verenleri, haklan hükümetlerin koruma sorumlu
luğunda olan baskı albndaki bir azınlık olarak gördü. "Hükümet", diyordu
Madison, "her türden rnülkiyeti korumak için kurulmuştur'', açıkça yeni ülke
deki varlıklı tabakaların çıkarlarına odaklanmış bir sorundu bu. "Yalnızca bu
bile, her bireyin sahip olduğu şeyi tarafsızca koruyacak adil bir hükümetin �
nu olurdu." 21
Tüccarlar ve plantasyon sahipleri, aralanndaki fark.Wıklara rağmen, Konfe
derasyon Maddeleri'nin tamamen yeni bir hükümet yoluyla değiştirilmesinin
zorunlu olduğu konusunda hemfikirdiler. Bunun üzerine, yeni ulusun zengin
ve iyi eğitimli elitleri, Devrim sırasında radikal vatanseverlerden öğrendikleri
bir stratejiyi benimserneye başladılar: yeni, esas olarak ulusçu bir anayasa ya
ratmak için yasadışı toplanh çağnsında bulundular. "Halk", kendi özgürlükle
rini koruma adına kongreler düzenleyebiliyorsa, zenginler de bu tür kongrele
ri kendi mülklerini koruma adına gerçekleştirmekte özgürdürler. Eylül
1786'da, Annapolis'teki bir meclis, muhtemelen Konfederasyon Maddeleri'ni
revize etmek için böyle bir toplanh çağnsında bulundu. Alh ay sonra, güçlü bir
baskı albndaki Konfederasyon Kongresi, "Konfederasyon Maddeleri'nin revi
ze edilmesi arnacıru ifade etmeyi ve gerçekleştirrneyi" ve "federal hükümet
anayasasıru birliğin gereksinimlerine uygun olarak değiştirrnek onlara gerekli
görünürse daha çok böyle tedbir tasarianmasını yalnızca"22 konvansiyona
verdiğini kabul etti.
Konvansiyon'un yetkisi çok sınırlıydı, fakat 25 Mayıs-17 Eylül 1787 arasın
da Philadelphia'da toplanan Anayasa Konvansiyonu, bunu pervasızca ve ya21

Christopher Collier ve James Lincoln Collier, Decision in Philadelphia: The Constitutional
Convention of1789 (New York: Ballantine, 1986), s. 65.
22 Örneğin, akt. Charles A. Beard, An Economic Interpretation of the Constitution ofthe United
States (New York: Maanillan_ 1913), s. 62-63.
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sadışı biçimde çiğnedi. Aslında, politik bir devrim gerçekleştirdi -ve bu, Dev
rim sırasında bütün yurttaşiara açık olan halk meclislerinin aksine, sıradışı hat
ta komplocu bir gizlilik içinde yapıldı. Konvansiyon'un toplandığı Pennsylva
nia Eyalet Sarayının zemin kat pencereleri, bayılba sıcakların olduğu yaz d�
neminde bile sıradan insanların içerdeki tarhşmaları duymasını önlemek için
kapalı tutulurken, askerler bina dışında devriye gezdi. Konvansiyon sekreteri,
değişik önergeler ve her önergenin kaç oy aldığı haricinde pek az şeyi kayıt al
bna aldı. Sonraki tarihçiterin şansına, Madison, gelişmeler konusunda epey not
aldı, fakat bunlar toplanbya kablan son delege -yani Madison- ölene kadar
yayınlanmadı. Bu nedenle, günümüz Federal Anayasa'sının oluşturulduğu
süreç, Anayasa'nın olağan Amerikan devlet erkine ve devlet geleneğine çörek
lendiği on dokuzuncu yüzyıla kadar, kendileri adına konuşulduğu iddia edi
len ve çok saygı duyulan "halk" tarafından büyük ölçüde bilinmeden kaldı. Bu
iş yapma yöntemi ve Konvansiyon etrafındaki bütün manevralar göz önüne
alındığında, bunun kendi çıkan peşinde koşan bir elit tarafından halka ve Kon
federasyon'un yönetici kurumlanna karşı yapılan bir komplo olduğunu dü
şünmek abes değildir. Washington'un toplanbda bulunması, Konvansiyon'a
muhtemelen tek başına elde ederneyeceği bir meşruluk kazandırdı. Rhode Is
Iand delege göndermeyi reddederken, Patrick Henry "pis kokular alıyorum"
diyerek Konvansiyon'a kablmayı reddetti.
James Madison'un siyaset felsefesi, demokratik ve temsili hükümet arasın
da kesin bir aynm yapar. Madison, kendi çıkardığı ünlü Federalist dergisinin
10. sayısında, "saf demokrasi"yi, hükümeti şahsen toplayacak ve idare edecek
az sayıda yurttaştan oluşan hemen her durumda, ortak tutku ve çıkarın çoğun
luk tarafından hissetltiri eceği; iletişim ve uyurnun hükümetin kendi biçimin
den kaynaklandığı bir toplum"23 olarak tanımlar -neredeyse tamamı Rous
seau'nun yazdıklarından çıkaniabitecek fikirlerdir bunlar. Demokrasinin uy
gulanabilirliği ölçü ve boyutun bir fonksiyonudur, der Madison: bu, yalnızca
birbirine yakın küçük topluluklarda mümkündür, büyük kentlerde değil, hele
bir ulus-devlette hiç değil. Politik görüşlerini insan doğasının değişmez nitelik
lerinden kökenlendirirken sorar: "Hükümetin kendisi, insan doğasının en bü
yük yansıması olmaktan başka nedir? İnsanlar melek olsaydı hiçbir hükümet
gerekmezdi. Eğer melekler insanlan yönetecekse, ne dışandan ne de içeriden
23 Fetteralist no. 10, James Madison, Alexander Harnilton ve John Ray, The Federalsit Papers
(New York: American Ubraıy, 1961), s. 81.
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hükümetin kontrolü gerekli olur''. Durum böyle olmadığı için, "bir hükümetin
çerçevesini oluşturmakta öncelikle hükümetin yönetilenleri kontrol etmesini
sağlamak zorunludur; ve bir sonraki adımda hükümeti kendisini kontrol et
meye mecbur kılmak gerekir. Halka bağımlılık, kuşkusuz, hükümet üzerinde
ki öncelikli kontroldür; fakat tecrübeler insanoğluna ek önlemler almanın ge
rekli olduğunu öğretti" .24 Güçler ayrılığı, -yasama, yürütme, yargı- diğerlerine
karşı kullanarak her birinin gücünü sınırlandırmak, tiranlık üzerinde bir kont
rol sağlamak için gerekliydi.
Konvansiyon'daki delegeterin çoğu, otoritesi eyaletlerin üstünde olan mer
kezileşmiş bir ulusal hükümet ihtiyaa üzerinde heınfikirdi. Bu, bazılan için,
eyaletlerin merkezi hükümete riayet etmek zorunda olduktan, fakat eyaletlerin
ulusal kurumlarm hak iddiasında bulunmadıklan gerçek güçlerini koruyacak
lan anlamına geliyordu; Madison'un kendisinin de dahil olduğu diğerleri için,
eyaletler, devrimci Fransa' da sonradan kurulmuş bakanlıklara benzeyen idari
birimler olma haricinde tamamen ortadan kalkacakh. Bununla birlikte, delege
terin çoğu, kesin bir güç aynlığına dayanmayan, fakat eyaletlerin yasama mec
lislerine önemli ölçüde otorite sağlayan ulusal bir hükümet yanlısıydı. Ulusal
hükümet erkinin nasıl yapılandınlacağı, tahsis edileceği ve ona nasıl yetki ve
receği derin bir müzakere konusuydu, fakat delegeterin çoğu, daha popüler ve
aksi olan alt senatonun üzerinde, ona muhtemelen akıl veren, ılımlılaşbna ve
muhafazakar öğelerden oluşacak bir üst senatonun olduğu, ikili bir yasama
meclisinden yanaydı.
Madison ve müttefikleri, istedikleri merkezi erk sistemini üretmekte başan
sız oldular. Belge, önemli eyaletlerin haklarını koruyordu, bu da sonraki iki
yüzyılda bu eyaletlerin yetkilerinin ne olması gerektiği konusunda büyük bir
gürültü koparacakb. Aslında, tüm 1787 yazı süresince Philadelphia'da oturan,
eyaletlerin yetkilerini açıkça belirlemekte başansız olan kişiler, ne Fransız poli

tik yaşamını bugüne dek boğan türden merkezi bir ulus devlet, ne de İsviçre
tipi bir kantoncu konfederasyon olan, fakat federal hükümetin bütün on doku
zuncu yüzyıl süresince ve yirminci yüzyılın başlannda beklenmedik biçimde
zayıf kaldığı karma bir sistem üretti. Yalnızca New Deal çağı ve İkinci Dünya
Savaşı, ulusal hükümeti güçlü biçimde bürokratikleştirdi ve onun halkın ya
şamı üzerindeki kapsamını genişletti.

24 Federalist, no. 51, The Federalist Papers, s. 322.
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Federal Anayasa'nın kurduğu hükümet, kısa süreli de olsa, Maddeler' den
çok daha merkeziydi, eyaletlerin daha önce kullandığı yetkileri kendi uhdesine
aldı. Gerçekten, bazı delegeler, Madison'un merkeziyetçi yaklaşınuru asla ka
bul etmedi. Massachusetts' den Elbridge Gerry, Başkan ve Kongre'ye ait olan
her gücün bir "tiranlık"tan kaçamayacak kadar geniş kapsamlı olduğunu ileri
sürerken, George Mason, güçlü bir yönetici ile halktan gizlice oluşturulmuş bir
anayasanın bürokratik bir despotizme doğru genişleyebileceğini ve yurttaş
haklan olmadığında Devrim'in içerdeki amaçlarırun yavaş yavaş yok olacağını
etkileyici biçimde dillendirdi.
Konvansiyonun ardından gelen imza kavgası, tamamen bu konular üze
rinde patlak verdi. Konvansiyoncular, yeni Anayasa'yı, reddedileceği nere
deyse kesin olan eyalet meclislerine sunmaktan bilinçli biçimde kaçınan bir
imza prosedürüne karar verdi. Aslında, konvansiyoncular, Devrim kitabından
başka bir sayfa alarak yasama meclislerini baypas edip doğrudan "halk" ege
menliğine gitmeye karar verdi. Eğer yasama meclisleri imza koymaya kararlı
biçimde karşı çıkarsa, "halk" yeni Anayasa'yı kabul etmeye hala ikna edilebi
lirdi. Alınan karar uyannca, halk her eyalette belgeyi değerlendirecek bir imza
konvansiyonu seçecekti. Çoğu Amerikalının Britanya Krallığı'yla olan dene
yimleri nedeniyle merkezi bir hükümete karşı çok kuşkulu olduklarının far
kında olan Anayasa savunuculan, davalarını adlandırmak için kendi otantik
hedeflerini daha doğru ifade eden ulusalcı etiket yerine federalist etiketini ön
plana çıkardı. Bu nedenle illegal bir edim, kapalı ve geniş kapsamlı bir Kon
vansiyon, yanlış temsiliyete dair demagojik bir edirnle bir araya getirildi. Kon
vansiyon, anayasanın imzalanması için için on üç eyaletten dokuzunun deste
ğinin yeterli olduğu şartını ihtiyatlı biçimde yürürlüğe koydu.
İmza koymaya yanaşmayanlar, nahoş ve donuk antifederalistler diye dam
galandı. Madison'un ulusal bir hükümet için argümanlan ve muhalefetteki
Mason'un argümanlan, manipülasyoncu "federalist" broşürler çıkarma çabası
göz önüne alındığında, , Anayasa konusundaki "müzakere"nin geniş çerçeve
sini belirledi. Fikirler, görüşleri "İsviçre tipi anarşiye" (bir yüzyıldan daha önce
bir Cromwel'cinin yapmaya çalışmış olabileceği gibi) dayalı olan aşın anti
federalistlerden, cumhuriyetten çok anayasal bir monarşi taraftan görünen aşı
n ulusalcılara dek değişiyordu. "Federalistler'', halk desteğini kazanmak için,
Tom Paine'in "en iyi yönetimin en az yönetenin olduğu" vecizesi gibi radikal
sloganlardan ve önlemlerden kurnazca istifade ettiler. Anti-federalistler, Ana
yasa'da her bireyin temel özgürlüklerini garanti altına alan hiçbir ifade olma-
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dığı sorununu dile getirdiklerinde, "federalistler" bu garantllerin Anayasa'da
örtük olarak dillendirdiği konusunda onlara güvence verdi, fakat anti
federalistler bu oyuna gelmedi ve "federalistler'', Amerikalıların sahip olduk
ları özgürlükleri açıkça belirten bir yurttaş haklan yasasına ihtiyaç olduğunu
kabul etmek zorunda kaldı.
Nüfusun elit ve varlıklı kesimleri, açıkça kendilerinin lehine, kırdaki tarım
aların ve kentli yoksulların aleyhine olan bir gereci bütün güçleriyle destekle
mek üzere harekete geçti. Güçlü bir merkezi hükümet, sağlam ve sıkı denetim
altındaki bir resmi parayı yerleştirebilecek, ticareti destekleyen uluslararası an
laşmalar yapabilecek, kürk, orman ürünleri ve ekip biçilebilir toprağın bitmek
tükenmez zenginlik potansiyeli ile kıtanın içlerine kadar erişen bir ulaşım sis
temi kurabilecek ve yalnızca iç huzursuzluklarla değil, yabana topraklan işgal
etmek için de görev yapmak üzere asker seferber edebilecekti.
Fakat ekonomik etkeniere aşın vurgu yapılmamalıdır. İmza koyma tarbş
ması, bir bütün olarak, öncelikle politik kaygılar tarafından yönlendirilmiş gö
rünmektedir. Herkesin kabul ettiği gibi, "federalistlerin" çoğu varlıklı adam
lardı -tüccarlar, varlıklı zanaatkarlar, patroon sahiplerine benzeyen lordlar ve
köle sahibi büyük çiftlik sahipleri- fakat "federalist" ve anti-federalist tartışma
ülkenin elit tabakalan arasında ateşli bir şekilde sürdürüldü, alt tabakalar
Konvansiyon'un ardından gelen imza kavgası, tamamen bu konular üzerinde
patlak verdi. 1780'lerin sonlarındaki bir ekonomik gelişme, önceden Shaysist
ler ve Düzenleyiciler olarak birleşmiş, fakat şimdi ülkenin oldukça istikrarlı
resmi parasından ve Avrupa'nın tahıl ihtiyaaru kara tahvil eden isyana kırsal
cıları sessizleştirmişti. Şüphe yok ki, tarhşma sınıfsal bir temele sahipti. En
ateşli anti-fedaralistlerden kimleri gerçekte servet ve mevki sahibi kişilerdi
(George Mason, James Winhrop, Chiristopher Godsden, Patrick Hanry, Virgi
nia'lı Lee ailesi ve bir süreliğine de John Hancock); oysa Sam Adams, Anaya
saya karşı çıkmaktan vazgeçmek zorunda kaldı, çünkü onun Boston tersane
işçileri arasındaki kuruculan bu Anayasayı destekliyordu.
Küçük eyaletlerde gerçekleştirilen konvansiyonlar belgeyi kısa sürede im
zaladı. Belge, onlara Senato'daki daha büyük eyaletlerle temsil eşitliği (her eya
let için büyüklüğünden bağımsız olarak iki senatör) sağladı, bu onların umabi
lecekleri en büyük şeydi. Aslında, en ciddi engelleri çıkaranlar en büyük eya
letlerdi. Massachusetts, imza koyma konusunda çok keskin biçimde bölündü,
yalnızca en kurnaz manevralar, en kararlı baskı taktikleri ve anti-federalistlere
verilen büyük ödünler, "federalistlerin" eyalet toplantısında 355 temsilciden
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ancak on dokuzunun oyunu almasıru sağladı. Virginia ve New York'un karar
lan aylarca askıda kaldı. Virginia'nın Konvansiyon'a göndermiş olduğu dele
geler arasında varolan güçlü ulusal duygulara rağmen Virginialılar büyük öl
çüde anti-federalistti. Anayasa'nın irnzalanıp resmileşmesinden önce çok ateşli
müzakerelere ve manevralara ihtiyaç duyuldu ve ardından 169 kişiden yalnız
ca 10'u imza koymaya yanaşmadı. Federalist Papers'ın öncülük ettiği Gohn
Jay'in birkaç makalesi ile büyük kısmı Harnilton ve Madison tarafından yazı
Jan) Anayasa yanlısı büyük bir makale ve broşür barajı New York'un oylanru
toplamak için salıverildL Yine de "federalistler" yalnızca üç oy farkla kazandı.
Philadelphia Konvansiyonu'na delege göndermeyi reddetmiş olan Rhode Is
land, konvansiyonu resmi olarak kabul etmeyi de reddetti. Anayasa, bu eyale
tin nzası olmadan yürürlüğe girdi ve Rhode Island, ancak 1790'da belgeyi

so

nunda imzatadı ve Birlik'e katıldı.
Anayasa ve Haklar Yasası, Tocqueville'nin 1830'larda gözlemlediği gibi, as
lında eyaletlere ve dolaylı olarak yerelliklere, gevşekçe merkezileşmiş bir birlik
içindeki federalizmin "demokratik" özelliklerini korumalan için yeterince kı
mıldanacak geniş bir alan sağladı. Zamanla, birliğe yeni eyaletler girdi, oy
verme hakkı daha da genişletildi ve federal hükümetin etki alanı içine düşme
yen geniş ölçekli bir insan haklan anlayışı kabul edildi. Eyaletler, Federal suç
lar hariç, insanlarm özgür veya köle olmalarına, oy verme hakkının kısıtlan
masına veya genişletilmesine, kadınlara seçme hakkı tanınıp tanınmamasına,

iki meclisli veya tek medisli yasama organına sahip olup olmamaya, sakinleri
ne vergi koyup koymamaya -aslında, bugün gördüğümüz gibi, kürtaj iznine,
idam cezasına veya kumar oynamaya, yasa nezdinde "asi" olarak kabul edil
sin ya da edilmesin kanun kaçaklannı hanndırmaya ya da suçun işlendiği eya
lete göndermeye, diğer daha önemsiz fakat kişiyi ilgilendiren ve siyasi açıdan
önemli olan haklara (yönetim düzeyindeki haklara farklı derecelerde erişim de
dahil olmak üzere) -karar verebildiler. Sonraki onyıllarda ortaya çıkan burjuva,
ticari ve sonraki emperyalist topluma karşın, Amerikan Devrimi önemli ölçü
de çok katmanlı bir yönetim sistemi üretmişti: Merkezi Cumhuriyet içerisinde
oldukça adem-i merkezi bir demokrasi yaratmaya yönelik araçlar söz konu
suydu. Bu yapının varolmaya devam edip ederneyeceği ve onun demokratik
özelliklerinin -merkeziyetçi ulus devlet aleyhine- genişletilip genişletilemeye
ceği hususu, devrimin bugüne değin gelen en belirsiz ve üzerinde bir hüküm
verilmemiş mirası olarak önümüzde durmaktadır.

IV. KlSlM

FRANSIZ DEVRiMi

1 5.

BÖLÜM

ANCIEN R�G I M E•
Arnerikan Devrimi, çok sık karşılaşıldığı üzere, kolonyal bağımsızlık konu
sunda baş gösteren yumuşak bir anlaşmazlık olarak, 1789-95 Fransız DeVI'imi
ise çoğunlukla klasik devrimin par excellence'ı olarak görülmüştür. Bu yorum
sonraki devrimci liderlerin davranışını aşın ölçüde etkileyen on dokuzcu yüz
yıl boyunca devrimci toplumsal düşüncede o denli kökleşmişti ki, Fransız
Devrimi, bu yüzyılda ve sonraki yüzyılın ilk yansında devrimci hareketler için
bir tür şablon haline geldi. Her türden devrimci lider, olayların seyrinin Fran
sız Devrimi'nde olan biteni tekrarlamasını bekledi ve Devrim tarihini, kendi
devrimlerinin takip edeceği "aşamaların" anlaşılacağı bir kaynak olarak kul
landı. Prototipieri olarak gördükleri Jakoberıler'i inceleyerek, hangi toplumsal
tabakalara güvenip güvenmeyeceklerini ve işbirliği yapıp yapamayacaklarıru
öğrendiler. Stratejiler formüle ettiler, devrimci durumlarda varolan güç ilişki
sini analiz ettiler ve genel olarak Fransız Devrimi'ni model alan hatlar boyunca
devrimci krizierin sonucuna teşhis koydular.
Fransız Devrimi'nin bu türden yorumlan, Marx'ın 1840'larda gördüğü gibi,
genellikle mitolojiye dayandınlmışb ve hatta kafa kanşbnaydı. Marx I..nu is
Bonaparte'ın On Sekiz Brumaire'i adlı eserinin başiangınnda 1848 devrimcileri
nin 1789-95'te yaşanan olaylarla paralellik kurma eğilimleriyle alay etmiştir:
"Hegel, bir yerde, dünya tarihinde büyük öneme sahip tüm olgularm ve
önemli kişiliklerin iki kez tekrarlandığıru söyler. Eklerneyi unutmuş: ilkinde
trajedi, ikincisinde fars olarak. Danton yerine Caussidiere, Robespierre yerine

"1789 Devrimi öncesi Fransa'sının politik ve toplumsal sistemi (ç. n.).
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Louis Blanc, 1793'ten 1795'e kadarki Montagne yerine 1848'den 1851'e kadarki
Montagne, Amca yerine Yeğen. Ve aynı karikatür On Sekiz Brumaire'in ikinci
baskısında devarn eden olaylarda ortaya çıkar".1 (18 Brumaire, Fransız Devrim
takviminde Napoleon Bonaparte'ın iktidan ele geçirdiği gündür).
Buna rağmen, Fransız Devrimi imgesi, 1917-21 Rus Devrimi üzerinde çok
güçlü bir etkiye sahip oldu. Bolşevikler, Menşevikler, Sol Sosyal Demokratlar
ve hatta birçok anarşist, çoğunlukla Fransızlara dayanarak kendi devrimlerine
ilkin bir ön algı oluşturup stratejilerini belirlediler. Marksist devrimdiere göre,
her devrim -Fransa ve Rusya'daki gibi-, Trotskiy'nin Rus Devrim Tarihi'nin
önsözünde yazdığı gibi, gelişirnin "içsel kanunlanna" göre aşamalar halinde
açımlandı. "Bir devrime kitleler toplumsal yeniden yapılanmanın önceden ha
zırlanmış bir planıyla gitmezler'' diyordu Trotskiy,
fakat eski rejime katlanamayacaklan öfke duygusuyla giderler. Sadece bir sınıfın
öncü tabakalan politik bir programa sahiptir ve hatta bunun da olayiann sına
masından geçmesine ve kitlelerin onayına ihtiyaa vardır. Devrimin temel politik
süreci, bu nedenle, toplumsal krizden kaynaklanan problemierin bir sınıf tara
fından tedrici kavraruşını -doğru yaklaşım yöntemleriyle kitlelerin etkin yöne
limini- içerir. Daha aşın olanın daima daha az aşın olanın yerini aldığı bir prog
ram değişimiyle doğrulanan bir devrimci sürecin farklı aşamalan, hareketin sa
lınımırun nesnel engellerle rastlaşmadığı tüm süre boyunca, kitlelerin soluna yö
nelik olarak büyüyen baskıyı gösterir.2

Trotskiy, sağduyulu biçimde, "bu olgu, en azından eski devrimin genel çerçe
vesidir" diye kaydetmiştir.
Aslında, yalnızca Trotskiy değil, Lenin ve 1930'lann devrimcileri de devri
min bu aşamalar teorisini neredeyse kaderci biçimde tarihsel bir yasa olarak
gördü. Onlar Çann ortadan kaldınlmasını Fransa'da Ulusal Meclis'in yaratıl
masına koşut olarak görürken, Trotskiy, 1924'teki kısa süreli Stalin-Zinonyev
Karnanev "troyka"sını Direktuvar· ve Fransız Devrimi'nin Thermidor'u olarak
gördü. Çok üzücü biçimde, Stalin'i sonunda olacağı gibi zalim bir totaliter kişi
olarak değil, yalnızca bir Bonapartist olarak, ı1ımlı Nikolay Buharin'i de kapita
list restorasyonun bir sözcüsü olarak gördü. Konumunu tamamen yanlış gör1 Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Karl Marx ve Friedrich Engels, Se
lected Works, c. 1 (Moscova: Progress Publishers, 1969), s. 398.
2 Leon Trostky, The History of the Russian Revolution, çev. Max Eastman (Ann Anbor: Uni
versity of Michigan Press, 1932), s. xvüi-xix.
'Direktuvar: Fransa'da 1795-99 arasındaki devrimci hükümet (ç.n.).
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mesinde, kendisinin ve yüz elli yıl boyıınca diğer devrimcilerin tüm büyük
devrimleri Fransız Devrimi'ne dayanarak görme eğilimi büyük rol oynamak
tadır.

Bir Burjuva Devrimi?
Çoğu Marksist yonımcunun Fransız Devrimi'nin ideolojik içeriğine herhangi
bir önem atfebneyi reddebne çabası ve onu neredeyse yalnızca iktisadi grupla
rm çahşması -oluşum halinde, aslında çoşkulu, çok bilinçli olan bir burjuvazi
ile gerileyen, aslında ölmekte olan feodal sistem arasındaki bir çabşma- olarak
görmesi özellikle dikkat çekicidir. Devrim, yükselen orta sınıflarm bilinçli, hat
ta cesaretli ve içgörülü biçimde, ticaretlerini ve imalatlarını engelleyen feodal
devrimin kısıtlamalarmı kaldırdıklan, tarihsel gelişmenin sözümona yüksek
bir noktasına eriştiği örnek bir "burjuva devrimi" olarak görüldü. Bu nedenle,
Fransız sosyalist lider Jean Jaures'e göre: "Burjuvazi, yalnızca bir akıl gücü ve
ekonomik güç değildir; o üretim ve değişim sistemini zaten kısmen devrimci
leştirmiş olan gözüpek ve fethedici bir güçtür ve politik sistemi devrimcileş
tirrnek üzeredir''.3 Albert Soboul, Fransız Devrimi'ni "bütün burjuva devrimle
rinin belirleyici modeli" olduğunu söyleyecek kadar ileri gider. "Herkes buıju
vazinin devrime önderlik ettiğini biliyor." 4
Aslında, Devrimi bu şekilde yorumlayanlar yalnızca Marksistler değildi:
yirminci yüzyıldaki ortodoks yonımcular, Fransa'daki devrimci gelişmeleri,
çıplak burjuva çıkarları açısından ve Fransa' da kapitalizmin yükselişi olarak
gördü; geriye dönülüp bakıldığında, Fransız buıjuvazisinin sonraki yıllarda
Devrim'den asıl çıkar sağlayanlar, Devrimin sonucundan en çok kazanan sınıf
olduğu kuşku götürmez. Fakat Fransız Devrimi'nin kendisinin ''burjuva" ol
duğu hiçbir şekilde doğru değildir, eğer bir ''buıjuva" ile modern bir "endüst
riyel kapitalisti" anlıyorsak. Bu iki kelime, vurgulanmalıdır ki, eşanlamlı de
ğildir. Endüstriyel kapitalizmin ortaya çıkışından önce ''buıjuvazi", uzak yer
lere mal götüren ve satan birçok zanaatçırun, tüccarm ve çok çeşitli profesyone
lin içinde olduğu şehir yerleşimcilerinden veya kent yurttaşlarmdan oluşuyor
du. Kimi kent yurttaşları mütevazı maddi statüye sahipken, diğerleri habn sa3 Jean James, Historie socialiste, c. ı (Paris: ı90ı), s. 47; Norman Hampson, A Social History
of the French Revolution (foronto: University of Torooto Press, ı963), s. 20.
4 Albert Soboul, A Short History of the Franch Revolution, ı789-ı799, çev. Geoffrey Symcox
(Berkeley: University of California Press, ı965), s. ı, ı6 (vurgulama eklenmiştir).
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yılır varlık sahibiydi. Genel olarak, antik çağdan miras kalan önemli kültürel
yönelimler, ticaretten kazanç sağlayan veya bayağı işlerde çalışan erkeklere
aşağı statüler atfederdi, öyle ki geçmişin başanlı ticari tabakalan, varlıklannı
toprak mülkiyetine yabnnaya ve rantiyeciler ve aylak yüksek sıruf olarak ya
şamaya eğilimliydi. İdealleri, neredeyse değişmezresine unvan sahibi soylular,
kırdaki malikane sahipleri ve toprak sahipleri ile aynı kaldı, onlann aileleriyle
evlenıneye çalışhlar; gerçekten, Fransız finansörler ve ticaret adaınlan, on do
kuzuncu yüzyıla kadar toprak sahipliğine ve unvaniara göz diktiler; bu muh
temelen çok sonralan büyük Devrime "yol açbklan" veya onu "gerçekleştir
dikleri" anlamına gelir.
Dahası, Fransız Devrimi sırasında ayncalıklann küçülmesinden endüstriyel
kapitalizm sonunda çıkar sağlamış olmasına karşın, Fransız toplumundaki di
ğer tabakalar da aynı şekilde çıkar sağladılar, özellikle belirgin biçimde kapita
list olmayan köylü sınıfı. On sekizinci yüzyıl sonlannın oluşum halindeki en
düstriyel girişimcilerinden aşağı kalmaz biçimde, kırsal alandaki küçük gıda
üreticileri, feodal veya yan feodal malikane sahiplerinin ve ayncalıklılann bü
yük ölçüde ortadan kaldınlmasından çıkar sağlayanlar arasındaydı. Fason ve
ya ev imalah sisteminden fabrika sistemine geçiş Fransa'yı on dokuzuncu
yüzyıla kadar götürdü, pamuklu mallar üretiminin mekanikleştirilmesinin İn
giltere'de luzla' büyümesinden çok sonra. Tanm, İngiltere'de, on yedinci ve on
sekizinci yüzyıl boyunca ekonominin herhangi bir başka sektöründen daha
çok üretimin kapitalist ve rasyonelleşmiş biçimlerine doğru devasa adımlar
atarken, Fransız kır toplumu, on dokuzuncu yüzyılın tamamında ve yirminci
yüzyılın başlannda büyük ölçüde köylü ve içe yönelik kaldı. Eldeki ekonomik
endeksiere göre, Fransa, lüks mallann elle imalah ve üretimi hariç, ekonominin
neredeyse her alanında İngiltere'nin gerisindeydi.
Belirleyici (yani, toplumsal gelişmeleri açıklamada en belirleyici etkenler
olarak) iktisadi etkenleri karmaşık bir kültürel sisteme atfetmek ve bunlann
kültür "üstyapısının" temelini oluşturduğunu düşünmek, beşeri toplumsal et
kinliği ve yarahcılığı mekanik eylemlerle tepkilerin basit etkileşimine indirge
mek olur. Aslında, belirli zaman ve mekanda yaşayan insaniann kendi top
lumlanna ilişkin olarak kafalannda ne tür bir imgeye sahip olduklan sorusu
ciddiye alınması gereken bir sorudur; özellikle, insaniann kendi arzulannın ve
amaçlannın, onlan sözümona tek başına harekete geçiren ekonomik güçleri
tamamen etkilediği devrimci değişim dönemlerinde. Marx'ın ünlü sözü tersini

Ancien Regime 1 321

söylese de, bir adamı, "kendisi hakkında ne düşünüyorsa"5 onunla yargıla
makla anlayışlı olmalıyız, çünkü onun görüşü davraruşını tamamen etkile
mektedir; aynı şekilde ele alındığında, "bir dönüşüm dönemini dönemin kendi
bilinciyle yargılamakla anlayışlı olmalıyız- çünkü düşünce ve bilinç, ister bir
adama ister bir döneme ait olsun, insanlarm ne yapacağını ve toplumlarm na
sıl gelişeceğini tamamen şekillendirmektedir. Fransız Aydınlanması'nın yarat
bğı eleştirel düşünce Devrim'in kendisini doğrudan beslerken, Devrim sıra
sında üretilen eşitlikçi düşünceler Fransa' da modem kapitalizmin ortaya çıkı
şını aslında çok engelledi. Robespierrci'lerin idamından sonra emigııHer Fran
sa'ya geri döndüğünde, eski rejimin çöküşünden sonra bırakmış olduklan
ulustan esasen tamamen farklı olan bir ulus buldular: yalnızca rütbe, ayrıcalık,
otorite, din ve kişisel değerlere farklı bakan bir ulus değil, tamamen çok farklı
-ve eleştirel- düşünen bir ulus.
1 789 Fransa' smm Evrimi

Fransa, Devrim arifesinde, kaotik, genellikle baş döndürücü bir idari ve dinsel
yasal yetkiler, yüzyıllarca öncesinden miras kalmış gelenekler, ayncalıkta de
vasa eşitsizlikler ve kültürel arkaizmlerden oluşan bir kolajdı. Roma Katolik
Kilisesi, Ortaçağlar boyunca, Fransa'yı, çoğu Roma İmparatorluğu zamanına
kadar geriye giden, on sekiz başpiskoposluk eyaletine ve 135 piskoposluk böl
gesine ayırmışb. Bundan sonra Fransa'yı oluşturan, çoğunluğu köken açısın
dan tam Galyalı olmayan ve neredeyse hepsi benzersiz geleneklerin, ayrıcalık
sistemlerinin ve kültürel farklılıkların mirasçılan olan birbirinden tamamen
farklı feodal baronluklar ve düşesliklerdi. Feodal toplum ô denli küçük hü
kürnranlık alanlarına parçalanrnışb ki, kral uzun bir süre ülke üzerinde nere
deyse hiçbir kontrole sahip olamadı. Yavaş yavaş, yüzyıllara yayılan bir süre
içerisinde, Fransız krallan ülkeyi hiç bitmeyen savaşlar, hanedan evliliği itti
faklan ve diplomasi yoluyla bir araya topladı. Krallar ülkeye yeni bölgeler ek
lerken ele geçirilen topraklarta birlikte gelen kurumlar üzerinde genellikle çok
az değişiklik yapb; daha ziyade onlan büyüyen krallığa uygun hale getirdi ve
ya uyarladı, böylece taşradaki merkezler otonom feodal belediyelerle birlikte
kültürel olarak farklı kaldı ve hukuk ve geleneklerin büyük kısmı yüzyıllar
boyunca hiç değişmedi.

5

Karl Marx, Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy, c. 1, Marx ve En

gels, Se/ected Works, s. 504.
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On yedinci yüzyılda, Fransa'yı güçlü bir krallık albnda birleştirmeye ve
merkezileştirmeye büyük bir istekle girişmiş olan iki kardinal, Richelieu ve
Mazarin, sırasıyla XIII. ve XIV Louis egemenlikleri albnda mutlak monarşiyi
bir hal yoluna koydu. Richelieu, eski eyaletler üzerinde generalities olarak bili
nen yeni bir idari birimler kümesi oluşturdu, asli işlevi taşra aristokrasisini de
netlemek olan, intendant olarak adlandırılan kraliyet memurlan atadı. Sonun
da, 1648 ve 1653 arasında, monarşi ve aristokrasİ arasındaki çatışma, kardinal
ler tarafından zorla kabul ettirilen kısıtlamalara öfkelenen soylulann, soylular
için acınacak bir hata ve utançla sona eren bir silahlı isyanda, Fronde'de, bü
yüyen kraliyet otoritesine doğrudan meydan okuduğunda doruk noktasına
çıktı. Ardından, genç xıv Louis, onlan kayıtsız aylak bir hayabn hazlan ile
ayartarak, aynntılı aristokratik unvanlarla deli gömleği giydirerek ve onlann
çocuklannı bitkin ve itaatkar saray adamlan haline getirmek için eğiterek, bü
yük ölçüde bir zamanlarm kuralsız soylulanru bir araya getirmek ve nezaret
altında tutmak için Paris'in yaklaşık on beş mil uzağındaki Versay'a bir saray
kurdu. Saraya "takdim edilen" soylulara, onlan Versay'da kalmaya ikna et
mek için, sonunda onlan zararsız ve bağımlı parazitlere dönüştürecek olan
imkanlar, aylıklar ve arpalıklar verdi.
.

.

Her şeyden önce de, XIV Louis, gelecekteki Frondeleri engellemek için,
soylulan elinden geldiğince karar ve yönetim mekanizmalanndan uzaklaştır
dı; bu sorumluluklan giderek artan sayıda avamdan kişilere verdi, bu durum
geleneksel kılıç soylulan (noblesse de l'epee) ile yeni ve büyük ölçüde bürokratik
olan cüppe soyluluğu (noblesse de la robe) arasında bir uçuruma yol açtı. Çoğu
unvanlanru parayla sabn almış olan· cübbe soylulan kralın ihsanırıa ve iyi niye
tine çok bağımlı durumda iken, unvanlarırı satışı Krallık için oldukça büyük
bir gelir kaynağı haline geldi. Birlikte ele alındığında, kral, gelirlerini artırmayı,
güvenilir bir bürokrasi oluşturmayı ve kılıç soylulanru cüppe soylutanna karşı
kullanarak elit sınıflan bölmeyi başardı. Eski soylularm yeni eşdeğerlerine kar
şı hissettikleri kırgırılığa rağmen, kral, kraliyet bürokrasisinin yanı sıra inten
dantlar, temyiz mahkemeleri üyeleri veya pariörnanlar gibi anahtar mevkileri
sıradan vatandaşların sabn almasına izin vermeye devam etti. Sonunda, ülke
idaresinin çoğunluğunu onlar oluşturdu. Cüppe soylulan, mevkilerini yaşam
boyu ellerinde tutan ve rnirasla aktaran kılıç soylulanndan politik olarak daha
güçlü bir tabaka haline geldi.
xıv Louis'yi takip eden krallar daha yumuşak yaradılışlıydı. Uyuşuk XV.
Louis ile XVI. Louis, XlV. Louis'nin soylulan zapturapt albna alma kapasite.

.
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sinden yoksundular, böylece eski yetkilerini hiç kafalanndan silerneyen gele
neksel soylular monarşinin yetkilerine taeizde bulunmaya başladılar.

XIV Lo
.

uis soylulara güvenmemiş, onlan zekice kendisine bağımlı kılmaya çalışmışb,
takipçileri ise saray adamlan ile çok yakın ilişki içinde yaşadılar. Eğer alaycı

XV. Louis kendine güvenen selefinin uyuşuk bir karikatürii ise, XVI Louis her
.

ikisinin tuhaf bir gölgesiydi: donuk, hantal ve tamamen kararsız, taht ona far
kında olmadan verilmiş gibi davranan. Bu özellikleri onun alelade bir maskara
olduğu sonucuna kısa sürede varan adamlan üzerinde de etkili oldu; bu, uçan
Avusturya prensesi (kansı Maria Antoinette) tarafından da paylaşılan bir ka
naatti.
Kendi güçsüzlüklerinden hoşnutsuz olan 1 780'lerin soylulan şimdi kaybet
tikleri gücün en azından bir kısmını geri kazanma arayışındaydı ve yönetim
deki mevkileri yeniden doldurmaya başladılar. 1 781'de, ordudaki bütün mu
vazzaf subay ailelerinin dört kuşak boyunca soylu olduklannı ispat etmelerini
gerektiren bir karann yürürlüğe konulmasını başardılar. 1 789'a gelindiğinde,
Fransa' da soylu ailellerden gelen bütün piskoposlar ordu ve Kilise' deki seçkin
pozisyonlarm yanı sıra

XVI Louis'nin bakanlıklanndan birini bütünüyle dot
.

durmuşlardı. Eski aristokrasinin giderek siyasete dönmesiyle birlikte ilitiraslı
soylular,

XIV Louis'nin başanyla baskıladığı bağımsızlıklarını sonunda önem
.

li ölçüde yeniden elde ettiler.
Aynı zamanda, cübbe soylulan anahtar kurumlara pariörnanlar olarak iyi
ce yerleşmiş olsalar da yönetim politikasını etkilemeleri giderek engellendi.
Norman Hampson'un gözlemlediği gibi,

Aristokrasinin dışlayıcılığı, şimdi yeni soylu unvanı verilmiş olanlan, statüleri
nin onlara önceden ihsan ettiği ve sonunda ülkenin toplumsal hiyerarşisi ve
ekonomik yapısı arasındaki aynlığı güçlendiren eski soylular ile üst orta sınıf ve
anoblis [soylu unvanı verilmiş] olanlar arasında keskin bir çıkar aynrru yaratan
en önemli pratik avantajların bazılarından yoksun bırakh .6

Toplumsal ve Politik Koşullar
Buna karşın, Fransız monarşisi 1780'lerde hala çok merkeziyetçiydi. Kraliyet
otoritesi,

XVI. Louis'nin yönettiği yaklaşık 277.000 mil kare üzerinde yaşayan

yirmi beş milyondan fazla insan için ekonomik, dinsel ve dış politikanın belir-

6 Norman Hampson, A Social History of the French Revolution (foronto: University of T�
ronto Press, 1966), s. ll.
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lenmesinde rakipsizdi. Fakat önceki iki kardinalİn Fransa'yı Krallığın elindeki
devlet mekanizmasıyla merkezileştierne çabalanna karşın, Fransa hala ağzına
kadar idari kaosla dolu farklı egemenliklerin oluşturduğu bir yamalı bohçaydı.
Valiler, yasama meclisleri ve İngiliz hukuku etrafında kurulmuş Amerikan k<r
lonilerinin aksine, Frarısa'yı oluşturan feodal baconluklar ve dükalıklar, hala
özel adetlere, gelenekiere ve ayrıcalıklara sahip çıktılar. Intendantlar, yerel eya
let meclislerinin Paris'ten gelen reformlara başarı ile karşı koyacak güce sahip
olduğu Britany gibi yerlerde, yerel ayncalığı kırmakta asla başanlı olamadılar.
Bir Fransız papasının yüzyıllar önceki büyük bölünme döneminde merkezi
olan A vignon hala Roma' daki pa paya aitken, Alsas, sözde Alman prensleri ve
Mulhouse kent-devletinin yönetimi altında olan bölgelerden oluşuyordu.
Taşradaki hukuk sistemleri çok büyük değişiklik gösteriyordu. Bazı bölge
ler Roma hukukunu benimserken, diğerleri geleneksel hukuka bağlıydı. Gele
neksel hukukun baskın olduğu kuzey Frarısa' da iller, beylikler ve kentler, evli
lik, miras ve mülk sahipliği konusunda önemli farklılıklara yol açan altmış beş
genel adete ve üçyüz yerel adete göre yönetiliyordu. On üç parlöman veya
yüksek temyiz mahkemesi, değişik bailliagelere, sbıechauseelere ve diğer bölge
lere sahip olan farklı boyutlardaki eski kurumlardı; tek başına Paris parlöma
nının -hepsinin en güçlüsü- yasal yetkisi krallığın tam üçte birini kapsarken,
güneydeki Pau'nun yetkisi güdük kalıyordu.
Bir eyaletten veya bölgeden diğerine kişi Almanca, İtalyanca, Breton, Pr<r
vence hatta İngilizce konuşulduğunu duyabilirdi, bir Paris'li için neredeyse an
laşılmaz olabilecek aşın çeşitlilikteki Fransızca diyalektinden hiç bahsetmiy<r
ruz bile. Ağırlık ve ölçü sistemleri bir yerden diğerine büyük farklılık gösteri
yordu. Vergilendirme çok çeşitliydi, genelde en ağır vergi yükü kuzey eyalet
lerine düşüyordu. Krallığın tümü göz önüne alındığında, bazı yerlerde asli ve
en baskıa doğrudan vergi olan taille kişisel gelir üzerinden alınırken, diğer yer
lerde toprak sahipliği üzerinden alınıyordu. Soylular ve nıhban sınıfı, köylü
lerden zorla alınan bu ağır vergiden büyük ölçüde muafken, kötü şöhretli tuz
vergisi gabelle, alb farklı ağırlık ölçüsüne göre bir yerden diğerine değişiyordu.
İç geleneğin bariyerleri tahmin edilemez ölçüde ve şaşırba bir sıklıkta bütün
krallığı çaprazlamasına kesiyordu. Gümrük ithalat vergileri kent girişlerinde,
nehir geçitlerinde ve eyalet sınırlarında toplanabiliyordu, öyle ki Franche
Comb�'den yüklenip Saône ve Rhône nemrlerinden aşağıya, Akdeniz'e gelen
yükler yol boyunca otuz alb faklı kamusal ve kişisel vergiye maruz kalabilirdi.
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Devrim arifesinde Fransa, feodal yapı hızla çökrnekte olsa da, ağırlık olarak
tarımsal bir ülkeydi. Malikane sisteminin hala baskın olduğu, yaklaşık 140.000
serlin hala var olduğu Merkez ve Doğu Avrupa'nın aksine, serilik neredeyse
ortadan kalkmıştı. Toplam nüfusun belki de yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan
köylülerin büyük çoğunluğu bir kulübe ve bahçesiyle mütevazı bir toprak par
çasına sahipti, fakat bir dönümlük toprak ailelerin yıl boyunca geçimini sağ
lamaya pek yetmiyordu. "Bütün köylü ailesi", diye gözlemliyor P. M. Jones,
"öne çıkan bir tutkuyu paylaşıyordu: miras, evlilik, satın alma veya kiralama
yoluyla, onların adam gibi yaşamasına izin verecek bir toprağa sahip olmak".7
Köylüler, geleneksel olarak güçlü kolektif duygulan sürdüren köylerde ya
şadı, öyle ki (her ne kadar küçük bireysel arazileri varsa da) toprağa bireysel
olarak sahip olmak genellikle şu veya bu şekilde kısıtlanmıştı. Topluluklar tar
lalarm çitlerle bölünmesini yasakladı ve ürünün genellikle farklı şekillerde do
laşımıru talep etti. Hasatlar genellikle topluluğun mülkü olarak düşünüldü ve
köylüler geriye kalan ekinleri toplama hakkını paylaştı. Açık alanlar hayvanla
rm otlatılınası için aynlırken, ormanlık alanlar komünal odun toplanması için
aynldı. Bu genel haklar köylülerin gündelik hayatta ayakta kalmalan için mut
lak biçimde zorunluydu. Kolektif bir bütünlük olarak genel köy kavramsallı
ğının öneminin altını çizen en önemli kraliyet vergisi olan taille, tüm mukimie
rin tek bir parçasını ödemekle yükümlü olduklan topluluktan bir bütün olarak
alınıyordu.
Teknik açıdan, Fransız tanmırun büyük kısmı kendi arazilerini basit araçlar
kullanarak işleyen köylü aileleriyle küçük ölçeğe sahipmiş gibi görünür, fakat
burada da önemli istisnalar buluruz. Örneğin, kuzey ve kuzeydoğuda, grande
culture (Fizyokrat François Quesnay'ın terimini kullanırsak), genellikle büyük
ölçekli mülklerde yoğun tahıl tanmı etrafında oluşturulmuştu ve hatta Fran
sa'nın diğer bölgelerinde gerçekleştirilen küçük ölçekli üretim biçimlerine hiç
berızemeyen tarımın yapıldığı bölgelerde, tarlalarm genellikle "ortalıkta gö
rünmeyen toprak lordlan adına kiraolar" tarafından işlendiğini, Jones bize
devrimci dönemdeki köylülük üzerine yetkin çalışmasında anlatır. "Mülk sa
hibinin sömürüsü kısıtlanmıştı ve ürün paylaşımı gerçekte yoktu".s Aslında
giderek büyük alanlarda hayvan otlatan ve ·tarım yapan İngiltere'deki gelişme
eğilimlerine belirgin biçimde zıt olan kuzeydeki Fransız üzüm yetiştiridleri,
7 P. M. Jones, The PetlSiltltry in the French Revolution (Cambridge: Cambridge University
Press, 1988), s .8.
8 Agy., s. 15.
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genellikle üç yıllık periyotlada ürün elde ebnek gibi çok geleneksel yöntemleri
kullanıyordu. Petite culture' ın topraktan, tabü ki, genellikle buğdaydan ziyade
temel tahıl ürünü olarak çavdar veya mısır yetiştiren küçük köylü mal sahiple
ri veya ortakçılar tarafından işleniyordu.
Köylülük, her ne kadar güçlü topluluk duygulanna sahip olsa da bir sınıf
olarak yekpare bir görünüm arzetmiyordu; gerçekten de, Fransız toplumunun
geri kalanı gibi, çok farklı tabakalara bölünmüştü. Köylünün toplumsal hiye
rarşisinin tepesinde, görece az olmalarma karşın genellikle büyük ölçekli tan
nun başka herhangi bir yerden daha yaygın olduğu Paris'in kuzey ve doğu
sundaki zengin topraklardaki gros fennierler veya büyük çitfçiler vardı. Daha
da önemlisi, tahıl yetiştirilen bereketli topraklara sahiptiler ve çok fazla kar ge
tiren ve neredeyse kapitalist olan bir tarım yapıyorlardı. Bazılan, kırsal işgü
cünü pazarlanabilir tahıl üretimi için işe alan özel mülk sahipleri iken, diğerleri
soylularm ve ruhhan sınıfının geniş topraklannda çok uzun süredir yerleşmiş
olan kiraalardı. Onlann altında kendi yük hayvanlan, sabanlan, küçük mülki
yetleri ve evleri olan ve tüm yıl boyunca, hatta ihtiyaç fazlası tahıl biriktirme
nin zor olduğu zamanlarda dahi, kendi ailelerini rahat rahat geçindirmeye ye
tecek genişlikte ve iyi dengelenmiş topraklan işleyen laboureurlar geliyordu.
Fakat toprak sahibi köylülerin en büyük grubu Picardy'nin güneyindeki
haricotierlerden ve başka yerlerde birçok başka isimle bilinenlerden oluşuyor
du. Bu köylüler, bazı evcil hayvanlara, temel araç gereçlere ve biraz araziye
sahipti, ama sahana ve yük hayvanına sahip değildi. Elde ettikleri geçim mü
tevazı olandan istikrarsız olana değişiyorrlu ve kendi küçük arazilerini ekip
biçmenin yanında mülk sahibinden toprak kiralamak veya yılın bir kısmında
daha zengin, genellikle senyöral toprak lordlan için gündelik işçiler olarak ça
lışmak zorundaydılar. Emekleri ve mahsülün yarısı karşılığında, senyör onlan
çiftlik aletleri ve hayvanlarla desteklerdi. En soniında, köylü hiyerarşisinin ta
banında, çok az veya hiç toprağa sahip olmayanlar, aşikar biçimde fakir olan
gündelik işçiler veya journalierler ve toprak işçileri veya travailleurs de terreler
yer alıyordu. Kırsal nüfusun yaklaşık yüzde 21'i kadan genellikle işsizdi ve kı
sa süreli işler bulmak için ordan oraya dolaşmaktaydı.
Bu köylü tabakalan Fransa'da bölgeden bölgeye sayısal olarak değişmek
teydi. Varlıklı gros fennierler en iyi halde yalnızca çok küçük bir azınlıkb. Hatta
görece müreffeh Picardy ovasında, birkaç yüz evin olduğu küçük bir köy yal
nızca iki gros fenniere beş veya alb laboureure, yirmi haricotiere ve yirmiden elli
ye kadar gündelik işçiye sahip olabilirdi. Diğer bölgelerde köylülerin çoğunlu,

Ancien Regime 1 327

ğu laboureurler veya Jıaricotierlerdi ve başka yerlerde gündelikçi işçiler veya ya
n zamanlı zanaatkarlar olarak çalışan topraksız köylüler topluluğun önemli bir
bölümünü oluşturuyordu. Fransız köylüsünün büyük kısmı, biraz toprağa sa
hip olmalarma karşın çok yoksullaşbnlrnışb ve gündelik varoluşlan sefil ve
aşın derecede fakirdi.
Toprağa bağlı olan bir serfle karşılaşbnldığında köylünün senyöre olan ba
ğı çok daha gevşekti. Toprakla birlikte satılamaz veya yasal olarak ona bağla
namazdı. Fakat buna karşın feodal harçlan ödemek zorundaydı ve geçmişten
kalan yükümlülüklere sahipti. Bunlar senyöre ya ayni olarak (tahıl gibi) ya da
nakdi olarak (cens) ve çoğun aşın miktarlarda verilmekteydi. Senyörler köylü
ler üzerinde başka haklara da sahipti. Lordlar, onların işledikleri topraklar
üzerinde avianma hakkına sahipti, böylece köylülerin ekili tarlalanru mahve
diyorlardı; yerel mısır değirmenleri, şarap sıkma makineleri ve fırınlar üzerin
de tekel hakkına (bamılites) sahipti, hatta köylüleri daha ucuza bulup kullanıla
bileceklerken bunlan kullanmaya zorluyorlardı. Aptalca olduğu kadar alçalha
bir ayncalık olan senyöral yükümlülüklerini yerine getirmeleri için, köylüler
den angarya veya yol işi yapmalan bekleniyordu. Aslında, senyör köylülerden
malikane evinde kalanlar için çok çeşitli kişisel -bazen yüzlerce kişiye ulaşan
hizmetler isteme hakkına sahipti. Bu ayncalıklan güçlendirmek için senyörler,
onlara daha fazla gelir sağlayacak köylülere vergi yükü koyma sürecinde, yal
nızca devlet mahkemelerinden değil kendi senyöral mahkemelerinden de isti
fade edebildi. En sonunda, taille yalnızca köylülük üzerine konulduğu için,
köylülüğün ödemek zorunda olduğu bu ve diğer vergiler çok baskıa ve çok
nefret edilen bir yüke neden oldu. C. B. A. Behrens'in ancien regime üzerine
çalışmasında gözlemlediği gibi: "Kraliyet vergileri köylülerin boynuna asılı bir
değirmen taşı gibiydi".9 Nitekim, kırlarda büyük bir nefret birikti ve toplumsal
hiyerarşi toprağa aç köylüler ile baskıo/asalak soylu sınıfı arasında ikiye �
lündü. Sürekli iç savaşa yaklaşan potansiyel çabşma, eski jacquerieleri köylüle
rin anılarında tazeledi ve süregiden ayaklanmalarla kalıa hale geldi.
Soylular üzerindeki vergiler her bir soylunun sahip olduğu statüyle değişi
yordu, fakat soyluluk bir bütün olarak ağır taille'i ödemekten muafb. Aslında,
devrim öncesi Fransa'sında, soylularm arasında devasa zenginlik ve fakirlik
farklan vardı. Kırsal kesimde, toprak sahibi soyluluğun gelirinin büyük kısmı
feodal haklardan geliyordu, fakat gerçekte bunlar önemli değildi: tüm Fransız
9 C. B. A. Behrens, The Ancien Rigime (Londra: Thames & Hudson, 1967; New York: Har
cout Brace Jovanovich, 1967), s. 32.
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soyluluğu açısından, yıllık tahmini toplamı yüz milyon livreden biraz fazlaydı.
Bu nedenle, ücretierin artbğı dönemlerde, taşra soylulan köylülerden. onlan
ayaklandırabilir korkusu içinde gittikçe artan bir huzursuzlukla, daha çok feo
dal harç almaya çalışh ve köylüler arasında büyük bir nefret yarath.
Soylu ne kadar yoksulsa köylüyü sömünne ihtiyacı o denli acildi; ve on se
kizinci yüzyıl Fransa'sında görece çok sayıda fakir soylu vardı. Albert Mathi
ez'in gözlemlediği gibi, feodal büyük oğul ayncalığının bir sonucu olarak soy
lu bir ailenin büyük oğlu, daha genç oğullara yaşamak için giderek daha az
toprak parçası bırakıyor, kendilerine miras kalan topraklann çoğunu alıyordu.
Varlıklı ve fakir soylular arasındaki uzlaşmaz zıtlık, kişinin içinde olduğu top
lumsal ölçek küçüldükçe artıyordu.
Darlık içindeki koşullara itilenler [genç oğullar] kendi adalet haklannı, para ve
ayni kiralannı ve üzerinde yaşadıklan topraklan sattılar; fakat itibar yitirmek
(deroger) istemediklerinden çalışma hülyasına kapılmadılar. Bir yoksullaşhnl
mış soylu sınıfı aniden gelişti, kendi mütevazı malikanelerinde kasvetli, kupku
ru hayatlar sürdürdükleri bazı illerde çok sayıdaydılar. Saray görevlerini tekelle
rine almış olan yüksek soylulardan tiksinen ve kasabalarda ticaret ve endüstri ile
zenginlikleri artan orta sınıflan küçümseyen ve kıskananlar, kralın temsilcileri
nin el uzatmalanna karşı vergiden bağışık olmaya ilişkin son haklannı inatçı bi

çimde savundu; ve kibirleri yoksulluklan ve güçsüzlükleri oranında arth. 10

Saray soylulan, özellikle saray adamı olarak Versay'da oturanlar, ülkenin
kaynaklannı sürekli kendi istek ve statüleri peşinde koşarak tüketti. Ülkenin
ulusal bütçesinin dörtte biri kadar büyük bir kısnu, gelir, emeklilik ve arpalık
olarak bolca ödenek verilen büyük soylularm kullanınuna ayrılmışh. Piskopos
veya diğer ruhban sınıfı görevlileri haline gelen soylular, Kilise'nin büyük ha
zinesine elini istediği gibi daldınp çıkarabiliyordu. Yalruzca baronların değil,
düklerin, markilerin ve hatta kan bağı prenslerinin içinde yer aldığı bu umur
samaz müsrif soyluluk, borçlan milyonlara varan rakamlara çıkardı; bazen bu
borçlar yüksek soylulannı kendi rejiminin destekçisi olarak gören kralın büyük
bağışlanyla temizlendi.
Ekonomik zenginliği açık ara elinde tutan kesim Katolik kilisesiydi, Kilise
Fransa'daki toprakların yaklaşık onda birine sahipti ve kırdaki nüfusun elde
ettiği gelirin onda birini yerel rahiplere aktarmak üzere vergi olarak toplayabi
liyordu. Kilise'nin sahip olduğu gelirlerin yılda 250 milyon livre'ye denk düş10 Albert Mathiez,

& Russell, 1962), s. 4.

The French Revolution, çev. Catherine Alison Philips (New York: Russell
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tüğü tahmin edilmektedir. Kilise o muazzam serveti sayesinde, 130.000 din
adamını finansal olarak destekliyordu. Tepedeki ruhban hiyerarşisi neredeyse
hiçbir dinsel görevi yerine getirmiyorrlu ve tabandaki küçücük gelire sahip kır
cure1ar ise çok düşük bir gelire sahipti. Gerçekten. yüksek Kilise memurlaruu
soyluluktan yalnızca ince bir toplumsal çizgi ayınyordu, çünkü geniş toprakla
n olan büyük dindarlar, üyelerini soylu ailelerden seçiyordu; gerçekten, soylu
Iann oğullan on iki veya on üç yaşında piskopos oluyor ve aşın gelir elde edi
yorlardı. 1789 yılında, Fransa'daki 143 piskoposun tümü soylu ailelerden gel
mekteydi ve kendi piskoposluk bölgesinde yaşamaktan ve cemaatlerine kabl
maktan uzak, günlerini sarayda aylaklıkla geçiriyordu. Yine de bu sayıca ka
bank ve zengin din adamlan vergi engeliyle karşılaşmadı. En fazla, Kilise dev
lete gönüllü olarak yıllık yaklaşık on alh milyon livre bağışta bulunarak küçük
bir mali destek veriyordu, bir "hediye" olması nedeniyle bu istendiğinde geri
çekilebilirdi, bu nedenle Krallığın politikalan üzerinde güçlü bir mali etki oluş
turuyordu.
Kilise'nin politik gücü, köylülere rehberlik eden, okuma yazması olan halkı
okullannda eğiten ve din öğretmenlerini kırsal politikayı etkileyecek bir araç
olarak kullanan, böylece otoriteyi reddetme veya destekleme konusunda bir
mesaj veren ülkedeki cure ağı sayesinde daha da büyüdü. Kilise kuşkusuz, fa
kirlere toplumsal bir yardım kaynağıydı ve doğumlann, ölümlerin ve evlilikle
rin tescili üzerinde bir tekele sahip olmanın yanı sıra hastaneleri de kontrol
ediyordu. Fransa'nın daha geri olan kırsal kitlelerinin akıllannda ve kalplerin
de otoritesi çok büyüklü. İyice yerleşik Ortaçağ geleneğinde kök bulan kendi
adalet sistemine sahipti ve piskoposlan sivillerin idaresinde engin güç sahi
biydi. Yine de en nihayetinde gücü monarşiye dayanıyordu -Krallığın ülkede
ki Cizvitleri ezerken 1764' de kabaca hahrlathğı bir bağımlılık.
,

,

Tüketim ve Statü Kültürü
Saray soylulan Krallıktan aldıklan geliri savurgan bir biçimde harcadı. Versay
ve Paris'teki soylu harcamalan pahalı giysilere, atlı arabalara, mobilyalara, sa
nat eserlerine, mücevherlere, şölenlere, balolara ve gerçekten bütün endüstriyi
ayakta tutan ve kumaşçı ve mücevhercilerden peruk yapımalanna ve kozme
tikçilere kadar sayısız kişisel para kazanma yolu sağlayan hizmetçilere gidi
yordu. Aristokratik hiyerarşide statünün önemini doğru tahmin etmek zordur:
kişinin yaşamdaki konumu en küçük aynnblanna kadar, eğer varsa, ailesinin
kraliyet hanedanlığıyla bağının derecesine göre hesaplanıyordu. Şaşırhcı ol-
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mayacak biçimde, her soylu toplumsal hiyerarşinin aşağısında olanlan, bir ta
rihçinin "küçümseme çağlayanı"11 olarak adlandırmasıyla sonuçlanacak bi
çimde, horgörüyordu. Tarihteki en asalak toplumsal hiyerarşilerden biri olan
Fransız soyluluğu, genellikle üretimden çok tüketime odaklanmışh. Aslında,
bu durum, Fransız toplumunda orta sınıfların içine dahil olduklan bütün var
lıklı kısırnlara doğru genişleyen, aylaklık ve gösterişli harcamaya dayanan bir
ulusal kültürü besledi ve gerçekten, modem endüstri ve kitle üretimi için ser
maye yaratmak için gerekli olan aşın tutumlulukla taban tabana zıt iştahların
artmasına yol açh.
Devrim öncesi Fransa'sında kuşkusuz kapitalistler vardı: bankerler, büyük
ölçekli ticaretle meşgul tüccarlar, ülkeyi zenginler için iyi yaşamanın merkezi
haline getiren ipek ve diğer egzotik malların satıcılan, kumaş imalatçılan, top
rak satmakta ve ticarette çok büyük fırsatlar yakalayan spekülatörler ve soylu
luğun geçici heveslerinden faydalanan perakendeciler. Şehrin toplumsal hiye
rarşisinde, onların altında küçük tüccarlar ve küçük ölçekli imalatçılar yer alı
yordu. Fakat bu kapitalistler, hepsi böyle adlandırılabilirse tabü, çok arkaik
özellikler gösteriyordu. Parayı daha fazla para için kendi girişimlerine yatıran
İngiltere'nin tutumlu Püriten kapitalistlerinin tersine Fransız finansörler, ima
latçılar ve tüccarlar, soyluluğa bitmeyen kıskançlıklan ile yaşadılar; gördüğü
müz üzere, herşeyden önce kendileri için soyluluk mevkilerine erişme arayı
şındaydılar. Bu, bütün girişim alanlarında, zenginliğin kendileri açısından top
lumsal mevkiyi en fazla belirleyen şey olduğu tutumlu kapitalistlerden Fran
sa'nın yoksun olduğunu iddia etmek değildir; fakat onların buıjuva özelliği
üzerindeki etkileri gelecekte -aslında, rahatlıkla on dokuzuncu yüzyıla girene
dek- uzanmaktadır. On sekizinci yüzyılda, zengin kapitalistler, kendileri gibi
birçok kapitalistin eski çağlarda ve Ortaçağlarda yapmış olduğu gibi, aristok
rasinin değerlerini çoğunlukla kendilerine kathlar. Soyluluktan daha az ol
mamak kaydıyla, ticareti bayağı gördüler ve kazançlan yalnızca daha yüksek
bir amaca, daha yüksek bir toplumsal hiyerarşiye ulaşmanın bir aracıydı. So
nuç olarak, sermayenin büyük kısmı endüstriyel gelişme pahasına toprağa ve
unvanlann satın alınmasına akh. Tek bir istatistik Fransa ve İngiltere'yi birbi
rinden ayıran ekonomik değerlerdeki farklılığı ortaya serer: 1789'da, Fransız
nüfusu daha çok olmasına rağmen, Britanya'nın maden kömürü üretimi Fran
sa'nın yirmi katıydı.
11 J. Droz, Giriş, Historie du regne de Louis XVI (Bnıssels, 1839), akt. Hampson, Social His
tory, s. 6.
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Zenginliğin üzerinde statünün, üretimin üzerinde toprağın ve işin üzerinde
aylaklığın bu arkaik değeri, Avrupa ekonomisinde Fransa'nın sıradışı görünü
şünde özellikle ironikti. Fransa dış ticarette Büyük Britanya'nın ardından ikin
ciydi ve üretimde Avrupa ülkelerinin lideriydi. Fakat İngiltere hem toplumsal
hem teknik olarak yeniliğe, aslında Protestan kültürü ve daha iyi dengelenmiş,
Fransız toplumu üzerindeki toplumsal arkaizmlerden görece özgür olan ılımlı
modem devlet mekanizması nedeniyle, daha açıkh. On yedinci ve on sekizinci
yüzyıl Britanya'sında Fransız soyluluğunu hata çok karakterize eden aylak
rantiye yaşam tarzı, yerini aktif ve yenilikçi toprak sahibi soyluluğa bırakmışh.
Birkaç yüzyıl önceki Güller Savaşı sırasındaki kendi sıradan vatandaş kökenie
rinin çok fazla bilincinde olması, tek başına, İngiliz soyluluğunu orta sınıflada
daha kolay ve rahat kaynaşmasını sağladı. Bundan başka, İngiliz soylutuğu
krallığın tüccar sınıflanyla birlikte kendi tanm devrimini yarath, yalnızca ko
yun yetiştirilmesi ve "terkedilmiş köylerin" arkasında bırakhğı topraklann çit
lenmesiyle değil, aynca bataklık bölgelerin kurutulması, tahıl üretiminin ras
yonelleştirilmesi ve yeni yollar ve kanalların yapılması ile de. Kitle imalahnın
artmasına yol açan mekanik araçlardan aşağı kalmayan bu önlemler, Endüstri
Devrimi'nin ve modem kapitalizmin ortaya çıkışını kolaylaşhrdı.
Bunun aksine, genellikle atalannın Galya'nın Frenk istilacılan (Voltaire'in
daha çok soytanlar olarak gördüğü adamlar) ile akraba olduğunu iddia ederek
kendi statüleriyle gösteriş yapma ve onlara mal sağlayan tüccarlar ile kan yo
luyla aristokrat olanlarm sahip olduklan ayncalıklara ve toplumsal kabul edi
lişe kıskançlıkla bakarak yaşayan sonradan görme cübbe soylutarına tepeden
bakarak küçümseme konusunda Fransız kılıç soylulannın zihni aşın doluydu.
On sekizinci yüzyıl İngiliz monarşisinin gücü parlamenter egemenliğin sonucu
olarak ortadan kalkarken, monarşi Fransa' da hata ülkenin en büyük gücüydü,
her ne kadar XV. Louis ve XVI. Louis bu gücü kötü biçimde ve kararsızlıkla
kullansa bile. İngiliz sermayesi giderek endüstriye, özellikle -ülkenin endüstri
leşmesine öncülük eden- pamuk imalatına akarken, Fransız sermayesi en so
mut kaynak ve toplumsal statünün kanıh olarak toprağa ve unvaniara akh.
Fransız soylu sınıfı, istemiş olsalardı bile, kapitalist olmakta zorluk çeker
lerdi. Denizaşın ticaret ve cam yapımı gibi birkaç endüstri haricinde diğer tüm
endüstrilere giriş kanunen yasaklandı. Bundan başka, İngiltere'de tanmsal
pratikler aşın rasyonelleştirilmiş iken, Fransa'da bu süreç çok yavaş ve parça
parça oluştu. Fransız tannunın zenginliği, teknik ve bilimsel ilerlemelerden zi
yade emeğin yoğun sömürüsünden kaynaklanmaya devam etti. Kendi topra-
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ğıru burjuvaya kapbran bir Fransız köylüsü, herhangi bir çarpıa teknolojik ye
nilik onu gıda üretmekten alıkoyduğu için değil, öncelikle kiralar fırladığı için

yerinden edildiğini biliyordu. Yoksullaşbnlsa da, diğer açılanndan yaşam tarzı
değişmeden kaldı; köy hala Fransız kırsal geleneği içine sayısız kuşak boyunca
işlemiş olan eski geleneklerin çoğunu, geleneksel üretim yöntemlerinde ve top
lumsal statüdeki çok küçük değişikliklerle birlikte, ayrıcalıklan olduğu kadar
kısıtlamalan da koruyordu.
On sekizinci yüzyılın ikinci yansında, Fizyokratlann ekonomik düşüncele
rinden etkitenmiş olan bazı Fransız memurlar ve taşra soylulan, eski tanm pra
tiklerinin reformlaşbnlmasıyla Britanya'lı eşdeğerlerine benzerneye çalışblar.
Tahıl üretimini arbrdılar ve arazilerini genişleterek büyük ölçekli tanm yap
mayı denediler. Bütün Fransa'da, tahıl yetiştirmenin yeni ve bilimsel yöntem
lerini öğreten ve teşvik eden tanm cemiyetleri oluşturuldu ve kraliyet buyruk
lan, ortak topraklann çitlenmesine izin verildiğini bildirdi. Aslında, bazı sen
yörler, feodal yasaya göre ortak topraklann kendi mülkleri olduğunu küstahça
iddia etti -monarşiden açık destek alan iddialardı bunlar. Mathiez'in gözlem
lediği gibi,
onlann mahkemeleri az para alan kendi yargıçlannın elinde nefret edilen zorba
lık araçlan haline geldi. Yargıçlan özellikle ortak topraklann mülkiyetini kaza
nacak bir araç olarak kullandılar Ortak haklardan yoksun bırakılan yoksul ada
mın keçisi artık açlığa mahkum ve böylece yoksul adamın şikayetleri gittikçe
şiddetlendi. 12

Bu pratikler yalnızca toprak sahibi soylulukla da sınırlandınlamaz. Köylü hane
halkının tümünü kiralayan, genellikle büyük toprak sahibi olan kapitalist çift
çiler, köyün ortak topraklanru sürekli kemiren soyluluk ile yakın işbirliği için
de çalışb. Bu topraklar çitle çevrildiğinde, yeni tanmcılar, ortak çayırlarda köy
lillerin geleneksel hayvan otlatma haklanru kaldırabildiklerinde ve kendi kul
lanımlan için ortak topraklan parçalara bölebildiklerinde kiracılannın kiralan
nı arbrdı ve onlan yoksul kır işçilerine dönüştürdü. Gerçekten, "devrim sıra
sında ortak hakiann savunulması, yoksul köylülüğün politik programında
anahtar bir konu, belki de en önemli konu haline geldi",I3 diyor P.M. Jones.
Fakat soylular hiçbir şekilde toprağa sahip olmaktan kazanç elde eden tek
grup olmadı. Alfred Cobban'ın öncü çalışmasında dikkatli biçimde gösterdiği

ıı Mathiez, French Reuolution, s. 6.
13 Jones, Peasantry in the French Revolu tion, s. 9.
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gibi, kır ve kentli kapitalistler de bu süreçte önemli bir rol oynadı. Borç içindeki
soylular kendi büyük arazilerindeki topraklan kaybederken, bunlar yalnızca
senyöral topraklan değil, yabanalaşnuş meta gibi ticarileştirilmiş senyöral
hakiann çoğunu da sabn alan yeni bir tür tanm burjuvazisi tarafından sabn
alındı. "On sekizinci yüzyıla kadar, Wallon Planders'de senyöral haklar toprak
gibi önemli bir pazardı", diyor Cobbon. "Tabü ki salın alaniann bazılan sonra
dan soylu haline geliyordu; fakat 1789'a kadar çoğu senyöral hak sahibi, Tiers
etat [Third Estater içinde yer alıyordu". Köylülük bu haklan reddetmeye çalış
lığında, davalan çoğu zaman toprak sahipleri tarafında olan yerel parlömond
da ele alındı.
Bazı soylular, en sonunda, ortak topraklarda büyükbaş hayvan veya koyun
yetiştirmek veya köylerde oturanlarca hak iddiasında bulunulan ortak toprak
lann ticari besicilere kiralanması gibi senyöral hakiann yeni, kendi çıkarianna
hizmet eden yorumlanru bulmak üzere, feodal haklar konusunda uzman kişi
leri işe aldı. Bazı lordlar kendi senyöral haklarını onlan hala acımazca kar elde
edilebilen hammaddeler olarak biriktiren kişilere veya gruplara vermeye de
vam etti. Köylünün daha önce olmadığı kadar çok para ödemesini talep ede
rek, kendi feodal atalannın asla uygulamadığı bir ölçekte onlan bir para ilişki
sine girmeye sürüklediler; aslında, Cobban'ın gözlemlediği gibi, feodal haklan
toplayan senyör temsilcilerinin, " özellikle onlara bir komisyon verildiğinde,
senyöral harçlan en yüksek seviyeye çıkarmak işlerine geliyordu." Soylu olan
ve olmayan girişimciler, topraklan ve senyöral haklan bu aomasız ve insanlık
tan çıkana gelişmeyi yoğunlaşbrmak için benzer biçimde kullandı ve köylü
nün sömüriisü, toprağın işlenmesinde görüldüğii gibi, gittikçe rasyonelleştiril
di, hala kökleşmiş gelenekiere dayalı birçok arkaik tekniğin kullanımı ile olsa
bile. Dijon valisi, örneğin, 1751'de şehir elitlerinin köylüleri yalnızca gündelik
işçilere dönüştürdüğiinü kaydetti.I4 Fransız köylülüğii, şaşırbo olmayacak bi
çimde, birçok iç farklılıklanna rağmen senyörlerden tiksinir hale geldi, böylece,
1788 ve 1789'a kadar, kırsal kesim yeni bir jacquerie noktasına gelmişti.
Kırsal kesime yönelik, deyim uygunsa, bu kapitalist saldın, Fransız Devri
mi'nin doğasının "burjuva" olduğunu kabul eden yaklaşımlarla taban tabana
zıtbr. "Fransız kırsalındaki [köylü] devriminin feodalizme karşı olmadığına,
Tiers etat (Üçüncü Zümre) = Devrim öncesi Fransa'da, soyluluk ve ruhban sınıfının ya
nında halkın büyük çoğunluğu temsil eden suuf (ç. n.).
14 Alfred Cobben, The Social Interpretation of the French Revolution (Cambridge: Cambridge
University Press, 1964), s. 43-44, 45, 45-46.
•
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büyüyen ticarileştirrneye karşı olduğuna ve "burjuva" bir hareket olmadığına,
tam tersine kısmen şehrin finansal çıkarlarnun kırsal kesime sızmasına karşı
olduğuna inanmak için hiç değilse bir gerekçe vardır'',ıs diye gözlemler Cob
ban.

Tarım D1ş1 Ekonomi
On sekizci yüzyıl sonunda Fransız kentlerinin tanm dışı ekonomisine gelince,
Bab Avrupa'da yüzyıllarca süren duruma çok benzer biçimde çok karrnaydı.
Kent toplumu, kırsal kesimde olduğu gibi, zenginlik, eğitim ve yaşam tarzla
nndaki önemli farklılıklardan dolayı, keskin toplumsal tabakataşmaya sahne
olmuştu. En büyük servetler bankerler tarafından kazanılmışb. Vergileri top
lamak için Krallık ile sözleşme yapan bu tahsildarlar, ulusal borç sürekli artar
ken kendilerini zamanla hükümetin finansörlerine dönüştürdü. Kentlerde,
özellikle liman kentlerinde, soyluluktan yoğun biçimde nefret eden iş adamlan
da vardı. Onlann amaçlan, "ekonomik olmaktan çok toplumsaldı. Bu yalnızca
orta sınıfın genişleyip büyüyememesi değil, refahın önceden çok daha kolay
lıkla satın alabildiği toplumsal statü ve ayncalıktan giderek dışlanmasıydı", 16
diye gözlemliyor Hampson.
İngiltere'deki kentlerin tersine, Fransız kasaba ve kentleri, "yükselen" bur
juva ekonomisinin merkezi olamadı. Güçlü bir lonca sistemi, birçok kent en
düstrisinin üzerinde sıkı bir denetimi hala elinde tutuyordu ve çalışan insania
nn çoğu, usta zanaatkarlar tarafından küçük dükkaruarda istihdam edilen
gündelikçi işçilerdi. Statülerini ve geçim kaynaklarını kaybetmekten korkan bu
insanlar, kırdaki üreticilerin ürünlerini kent pazarlarında satmalanna imkan
vererek "serbest ticaret'' önlemlerine şiddetle karşı çıkblar. Loncalar, değişik
ticaret işleri üzerindeki geleneksel aile tekellerini o denli güçlü biçimde savun
dular ki birçok gündelikçi işçinin usta işçi olabilmesini dahi engelledi, emeğini
satma statüsünden daha yukansını asla umut ederneyecek şehirli gündelik işçi
sayısı artarak şişti. Hampson'ın işaret ettiği gibi, "sermaye ve emek arasındaki
modern bölünme hala belirli değildi ve aristokrasi ve 'halk' arasındaki aynm,
'aristokrasi' ve 'alt sınıflar' arasındaki aynmın aynısı değildi".17

1s Agy., s. 48-49, 52, 53.
16 Hampson. Social History, s. 22.
17 A
gy., s. 14.
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Fransa'da yalnızca çok sınırlı sayıda gerçek anlamda fabrika vardı ve me
kanize olmuş birkaçı kırsal kesime su gücünün kullanımı için yerleştirilmişti.
Endüstri Devrimi'nin üretiminde yaygın biçimde göklere çıkarılan rolüne kar
şın, on sekizinci yüzyıla girene kadar, James Watt tarafından geliştirilen buhar
makinesi, genellikle madenierden su pompalamak için kullanıldı. Yün ve mus
lin kumaşı işleyen birkaç yer hariç kullanım için fazla büyüktü ve yeni İngiliz
iplik eğirme ve dokuma makineleri henüz Fransa'ya önemli olacak sayıda
gelmemişti. Dolayısıyla Fransız endüstrisi, yeni makineler kullanmaya başlan
sa bile, ağırlık olarak zanaata dayalı olmayı sürdürdü.
Yine de tüccar-imalatçıların büyüyen bir grubu, kırsal kesime pamuk ve
yün getirip köylü zanaatkarların burada hammaddeyi imalatçıların sahip ol
duktan dokuma tezgahlarında eğirip dokuyarak giysiye dönüştürmeleri yo
luyla lonca kısıtlamalarından kurtulmaya çalışb. İngiltere'de "simsarlar" diye
adlandınlan bu küçük ölçekli endüstri tacirleri, lonca zanaat grubunu rahatlık
la geride bırakabiliyordu. Lonca sisteminin tamamen çökınüş olduğu Lyon'da,
birkaç yüz zengin tüccar, altmış beş bin kadar çok işçiye iş sağlayan kent ve ci
varındaki en büyük ipek endüstrisini kontrol etti. Yine de, bu endüstri öncelik
le zanaatkar özelliklere sahipti. İpek ya küçük dükkaniarda veya kentin altmış
mil yançapına yerleşmiş hanelerde üretiliyordu. Bu nedenle, fabrikalar Fran
sa'da Devrim'den önce yaygın değildi; çoğu iş küçük ölçekli imalathaneler de
yapıldı, hatta çok sayıda işçinin toplandığı, o "endüstriyel" bölge denen bölge
lerde bile.
Son olarak, kentler, çok sayıda hizmetkarın, manavlar veya cafe sahipleri
gibi küçük dükkancıların, nhbm çalışanlarından suyolu taşıyıcılarına dek ula
şım işçilerinin yanı sıra gündelik kazançlara bağlı çok güvensiz işlerde çalışan
birçok kişiyi barındınyordu. Ülkenin yollannda başıboş dolaşan ve kent so
kaklannı dolduran dilenciler her yerdeydi. Devrim öncesi kanunlannın çılgın
suçlan, yalnızca polisiye suçlara dava açan değil, sözleşmeler hazırlayan, top
raklan ipotek eden ve köylüyü veya feodal haklan savunan veya karşı çıkan
çok sayıda avukata geçim sağlıyordu. Zenginliğin temelini oluşturan eski feo
dal anlaşmalan gözden geçirenler ve potansiyel olarak zengin bir ülkenin ya
şamını bkayan sıkınblara şahitlik edenler hala onlardı. Aslında, her ne kadar
geçimieri yasal arkaizmlerin çilesine çok bağlı olsa da, onların en ciddi olanlan,
feodal toprak kullanım hakkına ve ayncalığa karşı çıkınaya başladı, aslında
Aydınlanma'nın pratik adamlannı -Fransız filozoflan tarafından geliştirilen
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ideallere davanın durumuna göre idealistçe veya demagojik biçimde gerçeklik
vermeye çalışan eylem adamlanru- yaratb.
Fransız toplumsal yaşamını belirleyen birçok çapraz kesişmeden ortak bir
burjuva çıkan bulmaya çalışan her çaba, tabandan tavana toplumun her taba
kasını diğerinin karşısına koyan birbirine benzemez büyük farklılıklar nede
niyle çökecektir. Aslında, Devrim'in önde gelen tarihçilerinden Georges Le
febvre, on sekizinci yüzyıl Fransız burjuvasını tanımlamaya çalışbğında, onlan
beş ayn kategoriye -her biri, doğrusu, birbirine taban tabana zıt kategorilerdi
bunlar- ayırmak zorunda kalmışb. Feodal haklan kendi avantajiarına kullanan
toprak sahibi "burjuvaların", 1789'daki Tiers etat'ın önemli bir parçasını oluş
turan "burjuva" avukatlada çok az ortaklığı vardı. Onların ticari "burjuvazi"
ile ortak olan fazla şeyleri de yoktu, çünkü harçlarm çok fazla olması onlara ti
carette engeldi. Kraliyet idaresindeki "burjuva" memurlar -burjuva olarak ad
landınlabilirse tabii-, "burjuva" avukatlan kendi varlıklarına düşman olarak
göreceklerdi ve dolayısıyla kendi "devrimci" sınıf yurttaşlarından çok, onlara
kendi statülerini veren monarşi albnda toplandılar. Soyluluk bahşedilmiş bir
"burjuva" temelde bir soylu gibi düşünüyordu veya düşünmeye çalışıyordu
ve çoğunlukla ticaret hayabndaki geçmişini saklıyordu. Bu kanşımdan birleş
miş bir burjuva olarak bahsetmek, sınıf amaçlarına açıkça yönelmiş ayırt edici
bir toplumsal rolün tamamen bilincinde olmaktan hala eksik olduğu için, çok
basit bir yaklaşımdır.ıs
Fransız Devrimi, kararlı bir burjuva liderliği sonucu değil, Bab toplumunda
bir bütün olarak yavaşça ortaya çıkan kapitalizme rağmen -ve ona karşı- orta
ya çıkb. Devrim'in açıkça aristokrasiye karşı olduğu da inkar edilemez, fakat
onun bir burjuva devrimi olarak adlandırılması, muğlak bir toplumsal geliş
menin doğurduğu mukadder bir sonuç olarak bugünden geçmişe yapılan bir
tarih okumasıyla mümkündür ancak.

18

Albert Soboul'un görüşü onun Short History'sinin ilk sayfalannda ve onun Precis
d'historie de la Rioolution françııise (Paris: Editions Sociales, 1962) içinde bulunabilir, İngilizce
olarak The French Revolution, 1 787-1799: from the Storming of the Bastille to Napoleon, çev. Alan
Forest ve Colin Jones (New York: Random House, 1974) künyesiyle yayımlandı.
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BÖLÜM

AYAKLAN MAN I N KÖKEN LERi
Fransız Devrimi'ni

-beş yıllık bir zaman zarfında muazzam boyutlara ulaşan

bir devrim- meydana getiren birçok faktör, Bab yaşamının düşünme tarzını,
hatta giyim, konuşma ve gündelik davraruşlanru gelenekselden olandan ta
mamen yeni olana dönüştürdü. Fakat sonuçlan çok kapsamlı olan bu devrim
kaçınılmaz mıydı? Bu soruya yarut vermek kolay değildir. Aleni ayncalıklar
üzerine kurulmuş ve genellikle çabşan bir yasal yetkiler karmaşası içerisinde
bocalayan arkaik Fransız devleti gelecek yüzyıla çok zor girebilirdi. Kraliyet
idaresi bu denli beceriksiz olmasaydı, Fransa İngiltere'nİnkine benzer bir doğ
rultuda kademeli olarak gelişebilirdi. Aslında, bu olasılık, yazılan devrimci en
telijansiya üzerinde Rousseau'nun yazılanndan daha az etkili olmayan Voltai
re, Montesquieu ve Diderot gibi feylosojlann rüyası olmuştu. Fakat Devrim'de
öncü bir rol oynayan bu adamlar, hatta döneminde aşın devrimci olarak görü
nen Jean-Paul Marat dahi, 1780'lerin sonunda veya 1790'lann başında patlayan
olaylan veya onların açbğı alternatif gelişim çizgilerini tahmin edemedi.

Soylularm Ayaklanması
Fransız Devrimi, ironik olarak, ne köylü sınıfırun ne de değişik burjuvaların
değil, soylu sınıfın bir ayaklanması ile başladı. Üst sınıfın ayaklanmasının doğ
rudan nedeni Fransa'nın feci mali dunnnundan kaynaklaruyordu. XIV. L<r
uis'nin başa geçmesinden itibaren masraflı savaşlar ve iç konsolidasyon, devle

tin borçlarını giderek idare edilemez noktalara getirmiş ve sonraki hükümdar
lar döneminde, 1733'ten sonra fiyatların arbşı ve sarayda ayncalıklı tabakalara
tahsis edilen harcamalar aşın ölçüde şişmişti. En yıkıcı olanlan, monarşinin
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1733 ve 1783 yıllan arasındaki dört büyük savaş için yapbğı, toplamı yaklaşık
dört milyar livreyi bulan ve o dönem için muazzam bir miktar olan harcama
ile ruhhan sınıfının, soylu sınıfın ve soylu unvanı verilmiş görevlilerin sahip
olduklan vergi muafiyeti nedeniyle borçlan denetim albna alma çabalarının
çoğunlukla başansız olmasıydı.
Fransa, 1776'ya kadar, kralın bakanlığındaki genel kontrolörlükte içgörü
sahibi bir ekonomistten ziyade kurnaz bir banker olan Cenovalı Protestan
Jacques Necker'in kötüleştirdiği, felaket noktasına varan bir mali krizle karşı
laşb. Necker, aslında, borç almanın yararlı etkilerine inanan bir bankerdi. Do
layısıyla da, onun rehberliğindeki hükümetin mali problemleri, genellikle
yüzde 10'a varan faiz karşılığında alınan bir borçlanma sonucunda, ortadan
kalkmış görünüyordu. Ülkenin mali durumu hakkında gerçeklerin çarpıblma
sı Necker'in bütçe politikalarına bir başan cilası verdi. Kraliyet maliyesinin
halka açık ilk ifşası olan 1781'deki Krala Hesap'ta, Necker'in kasıtlı tahrifatlan,
yıllık gelirlerde giderler çıkbktan sonra on milyon livre artının olduğu yolunda
pembe bir tablo yaratb. Esasında, ülkenin yıllık açığı, birikmiş borçlannı bir
kenara bırakırsak, 46 milyon livreyi geçiyordu. 1788 yılına kadar, Fransa'nın
giderlerinin neredeyse yansı ulusal borcun faizini kapatmaktaydı ve Necker'in
rakamlannın aksini iddia edecek diğer bilgi kaynaklarının yokluğunda, ka
muoyu, giderek artan ciddi mali darboğaziardan habersiz kaldı.
1783'de, Fransa'nın Britanya'ya karşı Amerikan savaşına kabiışının bir so
nucu olarak borcun daha da artmasından kısa süre sonra, Necker'in yerine ge
nel kontrolör olarak Charles Alexandre de Calonne geçti. Ulusal iflas engelle
necekse vergi sisteminin yenilenmesi gerektiğinin bilincinde olan Calonne,
soylu sınıfın ve ruhhan sınıfının vergi sorumluluğunu toprak ve onun üretimi
üzerine doğrudan bir vergi konulmasıyla artıracak kapsamlı, geniş ölçekli bir
plan önerdi. Bu plan hiçbir istisnaya yer vermiyordu: ruhhan sınıfı, soylular ve
sıradan insanlara ayıu şekilde vergi yükü düşüyordu ve daha rahatsız edici
olanı, varlıklılar üzerine giderek daha çok vergi yükü koyabiliyordu. Corveenin
yanında nefret edilen gabelle ve taillenin ağırlığını azalbyor, köylülük üzerine
konan vergi yükünü hafifletiyordu.
Bundan başka, Calonne'nin planı, bin veya daha fazla kişinin oturduğu bü
tün köylerde vergi takdiri için yerel meclis seçimleri yapılması çağnsında bu
lundu. Her ne kadar yıllık kazana 600 livre'den fazla gelire sahip toprak sahip
leri bu meclisiere girebiidiyse de, plan, köyler arasındaki vergi yükünün dağı
blması için bir bölge meclisleri sistemi yaratb; aynca generalitelerde eyalet mec-
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llslerinin oluştunılmasııu, üç toplumsal zümre yani nıhban sııufı, soylular ve
avam arasındaki farklılıklan ortadan kaldırmayı da kapsıyordu. Böylece soylu
sııuf ve nıhban sııufı vergilendirilmekte kalmıyor, onlann yerel yönetim üze
rindeki egemenlikleri de ellerinden alııuyordu. Calonne'nin planı hayata geçi
rilmiş olasaydı, yalnızca Fransa'nın vergi sistemini değil, yerelliklere önemli
yetkiler vererek onun politikasııu da önemli ölçüde değiştirecekti. Colonne,
Fransız politik yapısııu adem-i merkezileştirme arayışında değildi; aslında, Al
bert G<Xldwin işaret ettiği gibi, Calonne'nin yeni meclisleri kraliyetin yüksek
memurlarııun yakın gözetimi altında olacakb: "Reform, etkin bir adem-i mer
keziyetçilikten çok, birbiçimli bir yönetsel yapıya ulaşmak amaayla tasanm
landı."1
Fakat plan parlömanlan kızdırdı -bunun sağlam sebepleri vardı. Bu on üç
temyiz mahkemesi, gördüğümüz üzere, mirasla geçen yargıçtığı ve soyluluk
unvanlannı satın alarak vergilendirmenin çoğundan muafiyet elde eden zen
ginlerden oluşuyordu. Calonne'nin kırsal meclisler planı, yan kanun koyucu
organlar olarak bunlann resmi gücüne meydan okudu, çünkü Krallığın emir
nameleri, tarihsel olarak, bu mahkemelerde tescil edilmek zorundaydı. Aslın
da, pariörnanlar kendi kontrollerindeki Fransa'yı adem-i merkezileştirmek için
şevkle hareket etmiş gibi görünürler. On beşinci yüzyıldan itibaren, kanunlan
ve emirnameleri tescil etmek olan geleneksel haklarını, hoşlarına gitmeyen
herhangi bir yasa veya kararnarneyi tescil etmeyi basitçe reddederekfiili bir ve
to hakkına dönüştürme girişimde bulunmuşlardı, bu onlan Krallık ile doğru
dan karşı karşıya getirdi. Monarşi, onların reddini yalnızca bir emirname ile
görmezden gelebilirdi. Bu yüzden, pariörnanların gücü aslında krala engeldi
ve kraliyet yüksek memurlarına ve eyalet valilerine karşı eyalet meclisleri ile
işbirliklerini sürekli devam ettirmek zorunda kaldılar.
Onlann engellerinden ve yan-resmi yasama yetkilerinden bunalan XV. Lo
uis, Paris parlömanııu -krallıkta en önemli olanı- basitçe feshetmişti ve yerine
işlevleri kesinlikle tüzel olan düzenli bir temyiz mahkemeleri sistemi koymuş
tu. Fakat deneyimsiz ardılı, beceriksiz XVI. Louis, naif bir girişimle Paris par
lömanııu 1774'te yeniden canlandırdı ve partörnan şimdi yalnızca kraliyet buy

ruklarını veto etme yetkisine değil, vergilere izin verme yetkisine de hakkı ol
duğu iddiasında bulunarak monarşinin otoritesini önemsememeye başlamışb.
1 Albert Goodwin, The French Revolution (London: Hutchinson, 1953; New York: Harper
Torchbook, 1966), s. 28.
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Bu güç, aslında, krallıktaki üç toplumsal statünün meclisi olan.. 1614'ten beri
toplanmayan Etats gbıeraux'ya aitti. Etats'nm ayncalığını keyfi biçimde kendi
leri kullanan pariörnanlar Calonne'nin planını engellediler ve bakanın mali sis
temi reforme etme çabalanru kraliyet erkinin külfetli ve baskıa suistimalleri
olarak göstermeye çalışblar. Bundan başka, parlömanlar, Necker'in önceki sah
te bütçe fazlası raporunu, kraliyet otoritesini denetim altına alma çabalanna
geniş halk desteği toplamak için demagojik biçimde kullandılar, orılann halkın
özgürlüğünü destekleyerıler olarak gösterilmesine izin verdiler, hatta gerçekte
Fransa'yı mali bir yıkımdan kurtarma planı olan şeye muhalefetlerini haklı çı
karmak için aydınlanmafeylosojlannın toplumsal sözleşme teorileri gibi fikirleri
kullandılar.
Parlömanlann plana kablmayacağını ve Louis'nin orılara galebe çalacak bir
kişilikten yoksun olduğunu açıkça gören Calonne, 1787'de, amaa planın nasıl
yürürlüğe konulacağını tartışmak olan bir Seçkirıler Meclisi'nin toplanması
konusunda kralı ikna etti. Louis'nin, delege olarak ek bir vergi yüküne karşı
çıkacak olan soylulan ve diğer yüksek statülü şahsiyetleri seçmesinin beklen
diği göz önüne alındığında, Calonne'nin Meclisierin kendi önerisini tasdik et
meyeceği yolunda şüpheye kapılması gerekirdi; oysa o, Franız toplumunun
bütün kesimleri nezdinde bir ağırlıktan yoksun olduğu konusunda pek az
kuşku bırakmış olan bir monarkın aldığı kararlara bel bağlamıştır.
Kralın kişilik yoksurıluğu Fransız monarşisinin başarısızlığırıın tek nedeni
de değildi. On sekizinci yüzyıl sorılan tamamen toplumsal huzursuzluk ve
değişim talepleri zamanıydı. Fransa'nın gittikçe büyüyen kentlerinde ayncalık
ilkesi etrafında kurulmuş bir toplumdan hoşnutsuz şehir isyanlan görülürken,
kırsal kesimdeki hoşnutsuzluk açık köylü isyanlan noktalanna ulaşb. Ülkede
yeni bir olgu ortaya çıkıyordu: tanımlanabilir bir kamuoyu. Fransız halkı, yüz
yıllar boyu, kral ve bakanlan hakkındaki haberler için kendi yerel papazlannın
ağzına bakmışb; aslında, nüfusun yaklaşık üçte ikisi bu dönemde hala okur
yazar değildi ve vaizlerin orılann toplumsal görüşlerini şekillendirmesine izin
vermişti. Fakat tamamen yeni olan gelişmeler ülkenin kültürel manzarasını
değiştiriyordu. Aydınlanma, Fransız toplumunun tavanından tabanına süzü
lüyordu, dinsel inanan ve feodal hiyerarşinin yıkılınası gibi sonuçlanyla bir
likte. Yeni bir aydınlar sınıfı, bir entelijansiya, Fransa'yı -özellikle kasabalann
da ve kentlerinde- ayncalığa karşı açıkça düşman olan broşürler, dergiler, ya
zılar ve kitaptarla aydınlatmaya başlamışb. Ülkenin mali durumu, kral ve ba
kanlan arasındaki özel bir konu olmaktan çıkmış ve monarşik devletin kendi
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yeterliliğinin ölçüldüğü ve yargılandığı bir ölçüt olmuştu. Bu nedenle, par
Iörnanlar ve kral arasındaki çabşma çok açıkça gözleniyordu. Bu çabşma, gide
rek ayncalık sahibi soylu adamlann. sıradan zanaatkarların ve yaşam tarzın
dan bağımsız bütün okur yazar sıradan insanların ilgi konusu haline geldi.
Her ne kadar temkinli biçimde de olsa cumhuriyetçi fikirler bile tarbşılı
yordu. 1776 Pennysylvannia eyalet anayasası da dahil, Amerikan Devrimi'nin
kurucu belgeleri, farklı aniabmlan ve kurumlan geniş ölçüde okundu ve artan
bir çoşkuyla tarbşıldı. Politik Kulüpleri, Tiers Etat'nın amaanı değişik yollarla
geliştirerek ve foylosojlann yazılannı sayısı giderek artan bir okuyucu kitlesi
için yaygınlaşbrdı. Yeni eleştirel yazılar, okur yazar olmayanlar için yüksek
sesle okundu. Fransız halkının daha bilgili kesimleri, Roma Cumhuriyeti tari
hinden kendi dönemlerine dek, otoritenin saldırgan eleştirileri olan taşlama
lardan ve saray ile aristokrasİ içindeki çabşma haberlerinden etkilendi. Polais
Royal kahvehaneleri -politik olarak hırslı Orleans Dükü'nün Paris halkına
vermiş olduğu bahçeler gibi- bütün Fransa kent ve kasabalardaki cafeler gibi,
radikal bir ajitasyon merkezi haline geldi. Doymak bilmez binlerce okuyucu
nun üzerine broşürler yağdı ve salonlardan kralın ikametgahı Tuileries önün
deki asker karakoliarına kadar her yerde, kentin şahidi olan çağdaş ziyaretçiler
olarak okundu. Fransız Devrimi'nin ateşi, ondan önceki Amerikan Devrimi
gibi, aslında kamusal bir alanda yarabldı; burada halk kitleleri, reformlar
yapması için monarşiye baskı yapmayı ümit edebildi, küstah aristokrasiyi teh
dit edebildi -ve en sonunda,

zamanın

göstereceği gibi, kendi amaçlarına ulaş

mak için devrimci şiddet kullanabildL
Çağın çok sayıdaki ironisine eklenecek olan şey, ülkenin ileri gelenleri ola
rak adlandınlan kişilerin, toplanmak için çok hevesli olmalan ve bu nedenle
monarşinin devleti kontrol etmesine meydan okumak için başka bir forum ya
ratmasıdır. Kurumlaşmış kooperatif güçten yoksun olmaktan sıkılmış Fransız
soyluluğu, Fronde'den sonra kaybetmiş olduklan gücü yeniden kazanmaya
istekliydi. Sonunda, Seçkinler Meclisi, 29 Ocak 1787'de Versay'da toplandığın
da, ağırlıklı olarak kan bağı prenslerinin ve düklerin, eyalet valilerinin, ruhhan
sınıfııun ve belediye başkanlannın içinde olduğu soylulardan oluşuyordu; as
lında, 144 ileri gelenden yalnızca 10'u soylu değildi. Kısaca, Meclis, hiçbir şe
kilde yeni vergi yükü istemeyen. kesinlikle çok ayncalıklı kişilerden oluşuyor
du ve açıkça kralın otoritesini zayıftatmaya eğilimliydi. Calonne, ürkütücü ma
li durumu ortaya çıkarmak için yapbğı sistemli çabalara karşın seçkinterin
amaanı büyük ölçüde yanlış hesaplamışb; aslında, onların çoğu, parlömanlar-

342 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Köylü isyanlarından Fransız Devrimi

dan daha az olmamak üzere, kendi ayncalıklanndan, özellikle vergi muafiyet
lerinden herhangi bir şeyin eksilmesine kategocik olarak karşıydı. Otoritelerini,
en az kraliyet üst memurlannca danışmanlık yapılan meclisler kadar, onun
önerdiği meclisiere de bırakmak istemiyorlardı.
Aksine, Necker'in düzmece raporuna geri dönen ileri gelenler, broşürlerde
Calonne'yi karaladı, bu durum, ardından, istismar edilen bakaru, meclisin gizli
olan toplanb tutanaklarının tüm metnini yayınlamaya, böylece halkı, devletin
-onun mali savurganlıklarmm- en saklı ve utanç verici gizlerine ve liderlerinin
davraruşına taruk olmaya itti. Fransız tarihinde belki de ilk defa, bir zamanlar
gizli olan elitler meclisinin toplanb tutanaklan -ortalığı dolduran bütün suç
lamalar ve karşı suçlamalarla birlikte - herkesin görmesi için neşterle kesilmiş
bir irin gibi açılnuşb ve halk ister Necker'e ister Calonne'ye inanınayı seçsin,
kulüplerde ve cafelerde meclisin toplanb tutanaklarının tarbşılması ülkenin
politik ateşini yükseltti, özellikle Paris' te.
Tipik olarak, çekişmeyle geçen dört verimsiz aydan sonra, Louis, kızgın
soylularm şikayetlerine boyun eğdi ve Calonne'yi, adı kendisine kraliçe tara
fından önerilen, daha yumuşakbaşlı bir genel denetçi olan Brienne ile değiştir
di. Calonne'nin önerilerini yumuşatma girişimlerine rağmen Brienne, en S<r
nunda, toprak vergisinin eşitleştirilmesi dahil, önceliı:Un planlarının çoğunu
benimsernek zorunda kaldı, bu yalnızca Seçkinler Meclisi'nin inatçı direnişi ile
bir kez daha karşılaşılrnasına neden oldu. Aslında, herhangi bir mali otoritenin
olmadığını reddeden ileri gelenler, ebedi zarar kaynaklan olan krala ve ülkeye,
artık mevcut olmayan Etats generaux'nun vergi koyma hakkı olduğunu habr
latb. Amerikan Devrimi'ndeki çalışmasından yeni dönmüş olan Marquis de
Lafayette, krallığın karşılaşbğı problemierin hal yoluna konulması için "gerçek
ulusal meclis" çağnsında bulundu. Kralın kardeşi (Artois Kontu) ona "Siz yok
sa Etats generaux çağnsında nu bulunuyorsunuz?" diye sertçe sorduğunda ona
şu cevabı verdi: "Evet, lordurn, hatta ondan daha iyi bir meclis."2 Muhtemelen
Fransa'dakilerin çoğu adına konuşan Lafayette'nin açıkça kafasında olan şey,
Etats generaux'yu, düzenli aralıklarla toplandığından ve açıkça belirlenmiş güç
leri uygulandığından emin olmak için bir anayasa ile Amerikan Kongresi'ni
model olarak alan yasama bir meclise dönüştürrnekti.

2 William Doyle, The Oxford History of the French Revolution (New York: Oxford University
Press, 1989), s. 74.
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Yönetici elitleri bizatihi kendilerinin yol açtıklan kriziere kör kılan inanıl
maz bir miyoplukla, önde gelenlerin pek çoğu, Etats'nm toplanması yönünde
bir talepte bulundular; ve bunu, çoğu kez sinik bir yaklaşımla, yeni bir vergi
lendirmeden kaçınma ümidiyle yapblar. Etats'run kendi geleneksel yapısı, soy
Iuluğtın -dünyevi olanlar ile ruhhan sınıfının birleşimi- egemenliğini garanti
liyordu: en son 1614'te toplanan üç etarm -ruhban sınıfı, soylular ve avam
her biri, eşit sayıda temsileiye sahip olmuş ve ayn ayn toplanmış, tarbşmış ve
bireysel üyeler olarak değil etats olarak oy kullanmışb. Bu prosedür bütün an
laşmazlık konulannda soyluluğa ve ruhhan sınıfına Üçüncü Zümre' de üstün
lük sağlamak için gerekli olan ikiye bir çoğunluğu vermişti. Kral, belki de,

Etats toplanb çağnsını, anlaşılabilir biçimde, tedirgin edici buldu; onu pekata
Etienne Mareel'in 1350'lerdeki ayaklanmasıyla ilişkilendirmiş olabilir; yine de,
Seçkinler Medisi'ni, Fransa'nın mali problemlerini tamamen çözülmeden bıra
karak Mayıs'ta dağıttı.
1787 yazında, Brienne, bir kez daha, Calonne kadar safça, gazetelere, fatu
ralara ve diğer dökümanlara yeni bir pul vergisi koymayı denedi -diğer Av
rupa ülkelerinde yeterince yaygın olan bir uygulamaydı bu- bu girişim her
hangi bir yeni vergiyi resmileştirme yetkisinin sadece Etats' da olduğunu iddia
eden pariörnanların tepkisine neden oldu. Bir Etats toplanb çağnsı şimdi aris
tokrasiyi ve parlömanlan biraraya getiren bir çığlık haline geldi, Fransız top
lumunun bütün tabakalanru etkiledi. Aslında, Fransa'yı anayasal bir monarşi
ye dönüştürmeyi ümit eden, aralannda Lafayette, Marki de Condorcet ve Kont
Mirabeau'nun olduğu yan-cumhuriyetçi bir hizip kurmuş olan avukatlar, pa
pazlar, ticaret adamlan ve soylular tarafından yaygınlaşbrılan ulusal bir dava
haline geldi. Genellikle adlandırıldığı üzere, bu "Arnerikarılann" ve "Vatanse
verlerin" fikirleri, bir gözlemcinin bildirdiği gibi, "demokrasi ve ayaklanmanın
halk okulu"3 haline gelmekte olan kafelerde çok popülerleşti.
Kral, Fransız toplumunun diğer tabakalan bir yana, kendi soylularından
aldığı az bir destekle çırpındı. Kendinden öncekilere öykünerek bir kez daha
parlömanlan kaldırmaya ve yerlerine kendi temyiz mahkemelerini (grands ba
illiages) koymaya çalışırken yeni vergiler için kararnameler çıkardı, fakat par
Iörnanlar ona açıkça meydan okudu ve Etats gbıeraux talebinde bulunan pro
testolar yayınladı. En sonunda, Etat'lan beş yıl soma, 1792'de, somasında ise
3 Danışman Sallier, akt., Albert Mathiez, The French Revolution, çev. Catherine Alison Phi
lips (New York: Russell & Russell, 1962), s. 26.
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Mayıs 1789'da toplamaya razı oldu. Monarşinin ortaya koyduğu herhangi bir
gecikmeye karşı muhalefet, aristokrasİ içinde bile, kitleseldi. Kralın adlandır
dığı gibi, bir "soylu devrimi", Fransa'yı, özellikle Bearn, Brittany ve Daup
hine'yi kasıp kavurdu. Taşradaki soylular, ruhban sınıfının ve memur grupla
rının tüm desteğine sahip olma güvencesiyle, yasal yetkisi olmayan meclisle
rinde kışkırtıcı şekilde toplandı. Birçok kentte büyük ayaklanmalar patladı.
Dauphine eyaletinde, parlöman adalet sarayından çıkarıldı, fakat yargıçlar,
krallık emirnarneleri kabul edildiği takdirde Dauphine'nin artık kendisini kra
la sadakat borçlu bir olarak görmeyeceğini sert bir dille ilan etti. Askeri vali,
sonradan .Kiremit Günü olarak bilinen 7 Haziran'da, Grenoble'ye asker gönde
rerek pariörnanın sesini kısmaya çalışhğında, yurttaşlar askerleri kremit bom
bardımana tuttu, onlan uzaklaşhrdı ve coşkulu biçimde pariörnanın adiiye sa
rayına geri dönmesine eşlik etti.
Ayaklananlar yalnızca soylular değildi. Brienne'nin oluşturduğu yeni bele
di yapılarda, sözümona kralın üst düzey memurlarınca atanan belediye baş
kanı, köylüler tarafından seçilmişti ve onlara karşı sorumluydu. "Alsas' da",
diyor Mathiez, "yeni belediyeler kurulur kurulmaz, onların ilk özel çabası feo
dal lordlanna karşı eylemler yapmakh ve sonrasında belediyelerin kurulması
nın yarathğı 'sayısız suistimalden' çok şikayet edildi" .4

Etats generaux
Sonunda, Louis için Etat çağnsı yapma zamanı geldiğinde, öncüllerini takip
eden monarşi, onu müzakereci ve oy kullanan üç etat etrafında oluşturdu,
herbiri eşit sayıda temsileiye sahipti. Fakat soylu ve ruhban sınıfın birleşmesi
ne ve Üçüncü Zümre'den daha fazla oy almasına hala izin verilen zamandan,
1614'ten beri yaklaşık iki yüzyıl geçmişti ve eski prosedür, onu şimdi halkın
arzusunu ahlaksızca hiçe sayma ve reformdan kaçınma çabası olarak gören
bütün ülkede kızgınlığa neden oldu. Dauphine meclisi, Kiremit Günü'nden
sonra toplandı ve Estates'in oylarını estate'lere (par ordre) göre değil kişilere
(par tete) göre kullanılmasına ve bundan başka, Üçüncü Zümre'nin birçok tem
silci gibi iki oya sahip olmasına -"çifte temsiliyet"-, ancak böylece iki ayrıcalık
lı zümre ile eşitliğin sağlanabileceğine karar verdi. Aslında, Eylül ayında Paris
pariörnanı geleneksel 1614 anlaşmasını desteklemeye çalışhğında, halk son

• Mathiez, French Revolu tion, s. 34.
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zamanlarda çok rağbet göstermiş olduğu ilk baştaki müttefiklerine cephe aldı
ve onlan şiddetle suçladı.
Fransa'nın politik ateşi şimdi yükselmeye başlamışb, kralın ve etat'run
egemenliğine karşı ulusun egemenliğini onayiayan ve bir halklar bildirgesi ile
bir anayasa oluşturulması çağnsında bulunan broşürlerin art arda yayımlan
masıyla, neredeyse bir haftada, daha da yukanya brmandı. Şubat 1 789'da or
taya çıkan Abbe Sieyes'in ünlü broşürü Üçüncü Zümre Nedir?, Paine'nin Ame
rikan Devrimi'ndeki Common Sense'ine çok benzer bir rol oynadı. Özlü formü
lasyonu ile yalnızca Üçüncü Zümre'nin ulus adına konuşan yegane organ ol
duğu fikri etrafında kamuoyunu harekete geçirdi.
Kasım 1788'de Seçkinler Meclisi, ayncalıklı statülerinden birazını Etate'ye

bırakmalan konusunda soylulan ikna etmek için, bu kez Brienne'nin yerini
almış olan Necker tarafından tekrar toplanbya çağnldı. Fakat tahmin edilebile
ceği gibi, meclis, Tiers Etat'nın "çifte temsiliyet'' isteğini sertçe geri çevirdi;
Necker bunun onayını ancak geri plandaki birçok manevradan sonra kazandı.
Meclis, zaten yükselmiş olan alevleri daha da yükseltmek için, üç etat'nın oyla
n ayn gruplar olarak mı, yoksa birleşik bir organdaki bireyler olarak mı kulla
nacağı sorusunu açık bırakb; kısa süre sonra görüleceği gibi, ulusal bir krize
neden olan öldürücü bir ihmaldi bu.
Etats generaux'nun yakında yapılacak toplantısı çok büyük bir ulusal bek
lenti kaynağı haline geldi. Kuşaklar boyunca ilk kez, monarşi tarafından göz
mezden gelinmiş ve Fransız elitlerinin baskısı albnda olan milyonlarca insan,
hatta nüfusun en alt tabakası, dotaylı bile olsa devlet işlerine katılmaya çağnlı
yordu. "Politika", diye yazıyor Madame de Stael, "Fransızlann hayal gücü için
taze bir

alandı; herkes, içinde bir parça rol oynayabileceğini sandı, kendini bü

tün tarafiara sunan birçok şans arasından herkes kendine bir amaç buldu".s
Etat için temsilcileri seçme süreci, ayaklanmalar ve tahıl depolarının yağına
lanması ile birleşti. Nantes'da kent meclisinin etrafını saran bir kalabalık, "Vive
la liberte!"6diye bağırdı. Amerikan devrimcilerine çok benzeyen biçimde, Tiers
Etat üyeleri yasadışı meclislerde toplandı ve kasabadan kasahaya temsilci ağ
lan kurdu. bu meclisler Krallığa seslenerek kralı bilgilendirmek için bir dizi şi
kayet ve istek listesi yaph, halka kendi bölgelerindeki şikayetleri (cahiers de
doleances) listeteyerek ardından gidecekleri bir model oluşturdu. Şikayetleri
5 Madarne de StaeL akt. Mathiez, French Reı'l()/ution, s. 36.

6 Vive la liberte! (fr): Yaşasın özgürlük! (ç.n.)
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temsil eden calıierler kraliyet hükümetine artık yağmur gibi yağıyordu, Mas
sachusetts kentlerinin 1774'te yaşadığına çok benzeyen bir süreç gibi, şikayet
lecin listelenme sürecinin kendisi politik bir eğitim haline geldi.
Fakat Etat'ya temsilci seçme prosedürleri kasıtlı biçimde karmaşık ve do
laylıydı. Ruhhan sınıfı ve soyluların seçimleri, tabü ki, hiçbir sorun çıkarmadı;

iki efat'nın yirmi beş yaş üzerindeki bütün erkek üyeleri kendi yerelliğindeki
ve kent bölgesindeki bir meclise katılabildi ve orada Versay'daki Estate toplan
hsına kablacak kendi temsilcilerini seçti. Buna karşın, oy kullanma sistemi Ti
ers Etat seçmenleri için farklıydı. Yirmi beş yaş üzerindeki ve vergilerini öde
yen Tiers Etat' nın bütün erkek üyeleri, kendi kırsal kilise bölgesinde, şehir lon
calarında veya şehir bölgelerindeki meclislerde, her yüz geçerli kabiıma ara
sından iki seçmen seçmek için toplanmaya mecbur kılındı. Bu seçmenlerden,
daha sonra, kent meclisinde toplanmalan ve meclisi veya bölgeyi temsil ede
cek başka bir grup seçmeni seçmeleri beklendi. Bu üçüncü grup seçmen, bailli
agelerinde, diğer kasabalann seçmenleri ile, bu kez açıkça seçim nedeniyle ya
ratılmış olan yeni bir bölgeyi temsil eden dördüncü grup seçmenleri seçmek
için toplandı ve bunlar, en sonunda, Versay'daki Etats generaux'ya girecek ger
çek temsilcileri seçti. Bu prosedürün aşın ihtiyatlı olan dolayhlığı, çoğu Tiers
Etat temsilcisinin neden avukat olduğunun bir açıklaması olabilir. Bunlar, soy
lular ve ruhhan sınıfından olaniann dengi olamayacaklan biçimde çok iyi birer
hatipti ve bilgili kişilerle Tiers Etat'ı kasıtsızca doldurmuş olan süreci en iyi şe
kilde takip edebiliyorlardı.
Bütün tabakalardan yurttaşlar, oy verme sürecinin her adımında, kendile
rine verilen seçim yetkileri için

cahiers de doleaneeler

hazırladı, toplandı ve bir

genel yasal şikayetler listesi içerisinde onlan topladı ve bunlan aynı birleştirme
sürecinden geçen bir sonraki seçim adımına gönderdi. Cahierlarda listelenmiş
olan şikayetler, bütün tabakalarda, dikkat çekici biçimde birbirine benziyordu.
Tümü Etats generaux'nun kraliyet ve bakanlık despotizmini yıkması gerektiği,
kralın haklarını kısıtlayacak bir anayasa ihtiyac ve düzenli toplanacak ulusal
bir meclisin yaratılması gerektiği konusunda uzlaşıyordu. Jüri tarafından
mahkemeterin desteklenmesi, konuşma özgürlüğü ve bir miktar yapısal adem
i merkezileşme konusunda uzlaşıyordu. Soyluluk, eşit vergilendirme ilkesini kralın temsilcilerince değil, seçilmiş yerel meclisler tarafından belirlenmiş ko
şullarda- bile kabul ediyordu.
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Yine de, cahierlarda her konuda görüş birliği yoktu: soylular ve ruhban sını
fı henüz Tiers Etat'ın politik eşitliğini kabul etmiyordu. Goodwin'in gözlemle
diği gibi,
Ruhban sınıfı, mümkünse, birleşik bağımsızlıklanru korumaya kararlıydı ve soy
lu sınıfı, kendi geleneksel toplumsal ayrıcalıklanru, feodal haklanru ve taşra esta
te'lerindeki politik kontrolünü savundu. Ancient n!gime kendi sonuna yaklaşır
ken, Cahierlar Fransa'yı bölen politik ve toplumsal çatışmalan daha fazla yan
sıtmaya başladı?

Ciddi olan diğer şikayetler nadiren cahier listelerine konabildi: Tiers etat a:ı
hierlerinin son versiyonlan, birçok köylünün kendi geleneksel köy yaşam tar
zını kapitalist !Jnmın teşviklerine karşı koruma isteğini basitçe silen şehirli
avukat temsilciler tarafından düzeltildi.

Basti l le'in Ahmş1
Fransız Devrimi'nin dramatik ilk aşaması çok iyi bilinir. İki aydan kısa bir süre
içinde -5 Mayıs'tan 27 Haziran 1789'a kadar - üç etat Versay'daki Aynalar Sa
lonu'nda açılış seromonileri için toplandı. Ertesi gün, soylu sınıf ve ruhban sı
nıfı ile tek bir organda birlikte oy kullanmak isteyen Tiers Etat'ya, etat'lann ayn
ayn toplanmalannı isteyen, uymayı kesinlikle reddedeceği bir emir ulaştı. Soy
lu sınıfı kendi ayn kimlik iddiasında bulunarak bu konuda uzlaşmaz kaldı,
kralın değişmez biçimde mutabık kalacağı bir duruştu bu. Tiers Etat'run ceva
bı, diğer tabakalardaki destekçilerine kendisiyle toplanma çağnsında bulun
mak oldu ve bu toplantı 17 Haziran'da Ulusal Kurucu Meclis olarak gerçekleş
ti, bu nedenle, Fransa için bir anayasa yazmaya doğru giden bir görüş ile geçici
yasa kurucu egemenlik iddiasında bulundu. Kral, iktidann bu görünüşte zorla
alınışına izin vermeyi reddettiğinde, yeni Ulusal Meclis (fiers Etat genelikle
böyle adlandınlıyordu), 20 Haziran'da toplantı yerini dışanya kapattı, cii
retkarca hemen yan da bulunan bir tenis kortunda toplandı, orada Fransa için
bir anayasa yazana kadar dağılmama yemini etti. Dört gün sonra, ruhban sını
fının çoğunluğu -özellikle fakir cure1erin büyük bir kısmı- Tiers Etat'ya katıldı,
onlan ertesi gün kırk yedi soylu takip etti. Her ne kadar istemese de, kral bo
yun eğmek zorunda kaldı: reddederse Paris'ten üç bin kişilik bir kalabalığın

7 Goodwin, French Rt'UOlution, s. 49.

348 1 Devrimci Ha/Ic Hareleetleri Tarihi: Köylü isyanlarından Fransız Devrimine

sarayı işgal ebneye geleceğini duyan kral, 27 Haziran'da, "kraliyet ruhban suu
fıru ve kraliyet soylu sınıfını", Ulusal Meclis ile toplanmaya davet etti.
Yine de, Louis'nin üç etat'run birleşmesini kabul ebnesi, Ulusal Meclisi güç
kullanarak dağıbnak için -ve kraliyet askerlerini toplamak için- zaman ka
zanmaya yönelik �çık bir hileydi. Henüz bir hafta önce görünüşte boyun eğmiş
olan kral, askerlerin Paris'e getirilmesi için hareket emrini imzalamışh; 26 Ha
ziran'da, Ulusal Meclis'in varlığını açıkça kabul ebnesinden bir gün önce, Ver
say ve Paris etrafındaki güçlerin arhnlması için daha fazla asker istedi. 7
Temmuz kadar erken bir tarihte, kentin eteklerinde görünen askeri birlikler
kitlesel bir şaşkınlık yarath, kralın başkenti işgal edeceği ve ele geçireceği ko
nusunda halkta haklı bir kuşku ortaya çıkardı.
Haziran'ın son günleri, Louis'ye, başkentteki askerlerinin, özellikle mavi
üniformalı Fransız Muhafız Birlikleri'nin (Gardes françaises) tamamen güvenil
mez olduğu hakkında yeterli kanıt sağlamış olmalıdır. Bu birliğin subaylan,
kentin giderek artan isyancı nüfusuyla sürekli ilişki halindeki askerlerine, on
lan tamamen soğutan kah askeri kurallar ve Prnsya disiplini uygulamışh. Gar
delerin halkın duygulan karşısında savunmasız olduğunun farkında olan Lo
uis, temelde halkın davasında daha az taraf olan yabancı paralı askerlere gü
venmeye karar verdi. Yine de, kumandanlanrun onu uyardığı üzere, genellikle
sadık İsviçre'li paralı askerlerin içinde yer aldığı yabancı alaylar bile güvenil
mezdi. Kralın amaçlarına karşı gittikçe kuşkulanan ve hiddetlenen Paris gide
rek huzursuz hale gelirken, askerler de konakladıklan yerlerde aynı duruma
gelmişti; 24 ve 28 Haziran arasında birçok bölük, halka ve subaylarına karşı
davranışlanyla, isyanaların gerçekleştireceği herhangi bir kargaşayı bashrma
yı reddedereklerini açıkça ortaya koydu. Neredeyse isyan sayılabilecek bu ha
reketin elebaşılan tutuklandı, fakat üç yüz kişilik heyecanlı bir kalabalık, cesur
bir kurtarma hareketiyle onlan hapisten çıkardı, bu olaydan sonra, kraliyet
otoritelerine açık meydan okumalan nedeniyle onurlandılar ve selarnlandılar.
Bu sırada, başkentte yeni bir politik güç şekillenmekteydi. Altmış bölge
meclisinde Tiers Etat'ya Paris'li temsilcileri seçmek için toplanmış olan dört
yüz seçmen, kendi temsil yetkilerini kullandıktan sonra zorla dağıhlmak için
toplanmasına rağmen, meclisler, Etats generaux'nun toplanmasından sonra da
hi yerlerinde kaldı. 25 Haziran'da tekrar toplanan Meclisler, politik durumun
gelişimini yan yasal organlar olarak incelemeye başladı, hatta kent aristokrat
laruu sistematik olarak dikkatle gözetlerneyi sürdürdükleri Hôtel de Ville'e
(kent meclisine) taşındılar ve Versay'daki Ulusal Meclis ile yakın teması koru-
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dular. 29 Haziran'da, meclisierin adiandınidığı gibi, bu "bölgeler", kentin her
kısmında iki yüz yurttaştan oluşan bir milis oluşturmak için planlar yapb kıs
men Ulusal Meclis'i dağıtınayı deneyebilecek krala gözdağı vermek için, kıs
men de mülkiyet ihlallerine ön ayak olabilecek daha radikal

unsurlan

gözle

rneyi sürdürmek için. Bu milisieri Hôtel de Ville'deki Daimi Komite'nin kont
rolüne verdiler. Milisin oluşturulduğu aynı akşam, geleneksel olarak kral tara
fından atanan belediye yönetimi, yeni bir Paris Komünü veya kent konseyi
oluşturmak için, bölgeler ile birleşti. Paris Komünü'nün tekrar ortaya çıkışı
yüzyıllar önce Etienne Mareel'in liderlik ettiği isyana organın rahatsız edici
anılarını canlandırdı ve Komün, zamanla, Devrim'in sivil kaynaklanndan biri
haline geldi. Paris'teki ateş Temmuz ortasında ayaklanma noktasına ulaşbğın
da, Komün ve bölgeler, Etat'ya bile meydan okuyan potansiyel bir ikili güç
oluşturdu ve kralın askerlerine karşı başkentin savunmasını örgütledi.
Fransız halkı aslında değişik kentlerde yurttaş milisieri (milices bourgeoises)
ve kırsal alanlarda köylü milisieri yaratarak bir yıldan daha fazla süredir ken
dini silahlandınyordu, muhtemelen millklerini ve hasat ettikleri ürünü serseri
lerden korumak için. Paris'liler şimdi haklı olarak kralın paralı yabana asker
lerinden saldın gelmesini bekliyordu, önemsiz bir askeri harekat işareti bütün
kentte çılgınca söylentiler yaratb. Kentin iyi eğitimli bir ordu tarafından kuşa
tıldığına ikna edildiklerinden, silahtan daha fazlasına ihtiyaç duyan başkent
yurttaşianna yalnızca tek bir eylem yolu açık kalmışb: bulunabildikleri her
yerde geçim araçlarını ele geçirmek. 10-13 Haziran'da,

esasen

silahların ve yi

yecek tedariğinin girişine engel olmasın diye kent çevresindeki gümrük bari
yerleri yıkıldı. 13 Haziran'da, daha fazla silah ve tahılın depolanmış olduğu
Saint-Lazare manasbnnı ele geçirdiler. Silah için depolar yağmalanırken, ken
dilerini korumak için toplanan yurttaşlar, kenti, ateş alması için yalnızca bir
kıvılomın yeterli olduğu dolu bir silaha çevirdi.
Bu silah, halkın

artan

ekmek fiyatlanru düşük tutmaya çalışacağına inan

dıklan popüler genel denetçi Necker'in kral tarafından ahmakça kovulduğu ll
Haziran'da ateşlendi. Necker'in kovulması bütün başkentte kendiliğinden bir
ayaklanma zinciri başlatb. Camille Desmoulins'in, bir dizi olayın gerçekleştiği
Kraliyet Sarayı'na toplanmış olan devasa kalabalıklara 12 Haziran'da yapbğı
kışkırba bir konuşma halkı silah başına çağırdı. "Yurttaşlar, ülkemiz Necker'in
yerinde kalmasını istedi, ancak o kovuldu!", sözleriyle, ihtiyatsız genç avukat,
bir masanın üzerinden, ilgiyle dinleyen izleyicilere nutuk atb. ''Bundan daha
küstahça davranabilir mi? Böyle bir eylemden sonra her şeye cesaret edecek-
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lerdir ve belki de bu gece yurttaşlar için bir Saint-Bartholomew katliamı plan
lıyor ve buna hazırlanıyorlar! Silah başına! Silah başına!" Dramatik biçimde bir
veya iki tabanca çıkararak -hikayenin anlattığı gibi- veya hiç çıkarmayarak
bağınyordu Desmoulins. Onu izleyen polislere sataşh, "En azından beni canlı
ele geçiremeyecekler, şanlı bir ölüm için ölmeye hazırım!"8 Bu kon�şma ister
kusursuzca kaydedilmiş olsun ister olmasın, şimdiye dek Kraliyet Sarayı'nı
doldurmuş olan ve Devrim'in başından sonuna varolan popüler ajitasyonu
gösteren tipik bir konuşmaydı.
Aynı gün, Paris, Tuileries'in kendi bahçelerinde Krallığa karşı doğrudan bir
ayaklanma başlattı. Yaklaşık beş alb bin silahlı Paris'liden oluşan kalabalık, on
lan dağıtmak için gönderilen paralı Alman askerleri Royal-Allemand'a korku
suzca saldırdı. Kendilerine sempati duyan Fransız Muhafız Birlikleri ile güçle
nen kalabalık, Royal-Allemand alayını bozguna uğratmayı başarmış olmasına
karşın, paralı askerlerin Tuileries'de banşçı yurttaşlan katietmiş olduğu söy
lentisi hızla bütün kente yayıldı. Kentte, şimdi Alman askerleri ve Fransız Mu
hafız Birlikleri arasında, Paris'li'lerin tümünü doğrudan bir isyana iten açık bir
çahşma patlak verdi. Aslında, kralın başkentteki askerlerinin neredeyse tama
rnı güvenilmezdi, asker guplannın hiçbiri kenti hızla içine çeken isyana karşı

emniyetli olacak biçimde dağıblamamışh.
Çabşmalar bir yerden diğerine sıçrarken bile, kentin eteklerine yerleşen
kraliyet askerlerinin başkenti işgal etmeye başladığına ilişkin yeni söylentiler

14 Temmuz'da bütün kenti tekrar kapladı. Yurttaşlarm yeni silahlar elde et
mek için gözü dönmüştü. Daimi Bölge Komitesi, şimdi barikatlarm yükseltil
mesi ve sempatizan Fransız Muhafız Birlikleri'nin seferber olması için çağnda
bulunurken, aynı zamanda milisieri -kısa süre sonra Ulusal Muhafız örgütü
olarak adlandınlacakb- yağınacılara karşı bankalan ve mallan koruması için
gönderdi. Bütün arabalann Paris'e giriş çıkışı yasaklandı, bu durum çok sayı
daki yiyecek deposunun ve askeri deponun Hôtel de Ville karşısındaki Place
de Greve'de toplanması ile sonuçlandı. Karanlığın çökmesinden kısa süre son8 14 Temmuz olayiamu değişik kaynaklardan yararlanarak tekrar kurguladım, bunlar
arasında: Jacques Godeclwt, The Taking of the Bastille (New York: Oıarles Scribner's Sons, 1970),
s.187-188; ve Oıristopher Hibbert, The Days of the French Revolution (New York: William Mor
row, 1980); Büyük Britanya'da The French Revolution (Alien Lane/Penguin Books, 1980), s.6566. Hibbert'in sempati duymayarak davrandığı Desmoulins'in bir veya iki tabanca çıkardığı
nı belirlemek zordur. Hikayenin aksine insanlan Bastille'e yürüten etken Desmoulins'in ko
nuşması değildi.
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ra, Paris'in askeri hastanesi ve binalar topluluğu Hôtel des Invalides'in etrafın
da toplanmış olan çok büyük bir kalabalık, yöneticiden içerdeki silahlan onlara
vermesini talep etti. Bu talep reddedildiğinde, kalabalık binaya hücum etti ve

28.000 misket tüfeği ile on topu -Invalides muhafız birlikleri pasif biçimde bü
yük toplanyla tek bir ateş bile etmeden beklerken- dışanya çıkardı. Invali
des'in yöneticisi, yakınlarda, Champs de Mars'ta kamp kurmuş olan askerler
den yardım çağnsında bulunmaya da cesaret etmedi; kendi huzursuz subayla
n, bu askerlerin bütünüyle güvenilmez olduğu yönünde görüş bildirmişlerdi.
Kalabalık her ne kadar Invalides'ten önemli sayıda misket tüfeği ve top ele
geçirse de, binada barut ve gülle yoktu -ve barut ve gülleye şimdi hayati bi
çimde ihtiyaç vardı. Bu askeri depolarm Bastille'de bulunabileceği söylentisi
yayılmışb. Etrafındaki sekiz kulesi Faubourg Saint Antoine'den yaklaşık yet
miş metre yukanda olan bu on dördüncü yüzyıl hapishanesi, on sekiz heybetli
topla donablmışb; şimdi bile, kentin isyana doğu quartierini nişan alıyordu.
Invalides'in kuşablmasıyla aynı zamanda sempatizan askerler ile kanşmış
olan diğer Paris'liler, büyük toplada iyice güçlendirilmiş ve İsviçreli askerlerle
korunan kalenin etrafında toplanmaya başlarnışb. Sabah saat onda, Hôtel de
Ville' deki yeni Komün'den gelen dört temsilci, Bastille' in banşol biçimde tes

lim olması konusunu kalenin kafası kanşık kumandanı .Marquis de Launey ile
müzakere etmeye çalışb, kendisinden uğursuz toplanru korkuluk duvanndan
çekmesi ve ardından Komün milisinin kalenin himayesini almasına izin ver
mesi talep edildi. De Launey, karşılaşbğı durumu tartma kapasitesinden ta
mamen yoksundu. Korkaklık ve anlamsız savaşçılık arasında gidip gelerek
inanılmaz bir kararsızlıkla davrandı. Toplarını önce geriye çekti, sonra onlar

tekrar ileri sürdü, bu hareketi yalnızca kale dışında yetersizce silahlanmış ka
labalığı kudurtmaya hizmet etti.
Geriye dönüp bakıldığında, de Lanney'in Bastille'i teslim etmek gibi bir
amaanın olmadığı açık görünür. Her halükarda, kalenin dışındaki halk, eğer
kazanacaksa, kaleyi yıldınm hızıyla almak zorunda olduğunu farketti. Saat iki

civannda, iki adam kalenin iç avlusuna girmeyi başardı, kalkma köprünün pa
langalanru parçaladı ve devasa köprü gürültüyle düşerek açıldı. Hemen ar
dından, hatta Komün delegasyonunun de Launey'e teslim olması için sonuç
suz talepleri sırasında bile, kalabalık ve garnizon arasında silahlar patladı. Öğ
leden sonra, yaklaşık üç buçuk sulannda, Bastille'den top ateşi duyan ve Fran
sız Muhafız Birlikleri'nde daha önce üst çavuş olan Pierre-Augustin Hulin,
Fransız Muhafız Birlikleri'nin bir grup askere ve yüzlerce sivile kaleye girmek
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için kılavuzluk yapmaya karar verdi. Misket silahlan ve yaklaşık dört topla iyi
tedarikli olarak Bastille'e ulaştılar, bir teğmen olan Jacob Elle'nin kumandası
albndaki diğer bir silahlı yurttaş koluna katıldılar. Toplannı doğrudan kale
kapısına ateşteyerek aşağıya düşmüş kalkma köprünün üzerinden iki koldan
Bastille'e dalga dalga ilerlediler, orılan diğer kuşatmaalar takip etti ve saat beş
te onu teslim olmaya zorladılar. De Launey, Bastille'den refakat eşliğinde ge
lirken Hôtel de Ville yakınındaki bir kalabalık tarafından resmi işlem yapılma
dan öldürüldü ve başı, bir kraliyet belediye yetkilisi olan ve o sabah, kalabalığı
silah depolanndan uzaklaştırmak için açıkça yanlış yol gösterme çabasına gire
rek halkta kuşku yaratan Jacques de Flesselles'in başıyla birlikte bir mızrağa
geçirildi. Çatışmanın tamamı, Bastille'e saldıranların yaklaşık doksan sekizinin
ve onu savunanlardan belki iki ya da üçünün yaşamına mal oldu.
Bastille'in düşüşü, 13-14 Temmuz ayaklanmasının doruk noktasını gösteri
yordu. Aynı zamanda, beklenmeyen biçimde, Fransa'daki kraliyet tirarılığırun
sonunu gösteriyordu ve gücün Versay'daki Ulusal Meclis'e ve yeni Paris K<r
münü'ne geçmesini onaylıyordu.
Fransız devrimcilerinin önemli olaylarla dolu ayaklanmalannı adlandır
mak için kullandıklan gibi, journee veya "gün", başkentteki askerlerin desteği
veya en azından orılann yumuşak huylu tarafsızlıklan olmadan kazanılama
yacaktı. Fransız Muhafız Birlikleri'nin Haziran başındaki bölük seviyesindeki
başkaldınsını, kısa sürede, bütün alayların halk ayaklanmasına doğrudan katı
lımı takip etti. Yetkililer, kendileri açısından, halkın başkentteki meydan sava
şını kazandığı açık olduğunda dahi kararsız ve anlarrısızca kışkırbaydılar.
"Burjuvazi", karakteristik biçimde sağduyulu idi. Halka güvensizlikleri m<r
narşiye güvensizliklerinden daha fazlaydı, zamanın göstereceği gibi, bütün
Devrim boyunca su üstüne çıkacak olan bir davranıştı bu.

Paris' liler
Bu ayaklanmayı gerçekleştiren insarılar kimlerdi? Sonradan "Bastille fatihi"
unvanı ile ödüllendirilen 954 kişinin listesi orılann 661'inin mesleklerini kay
detmektedir. Bu listeye göre, orılar açıkça endüstri öncesi bir dünyadan geli
yordu. Büyük çoğunluğu, aşağı yukan düzensiz iş bulanlar ile aralannda ma
rongozlann, mobilyaalann, çilingirlerin ve oymaoların da bulunduğu zanaat
karlardı. İçlerinde oymaalar, dokumaalar, şarap satıalan, kuyumcular, şap
kaalar, nalbantlar, heyket ustalan, terziler, boyacılar -toplam 332 zanaatçı ve
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tarumlanmamış işlerde çalışanlar- vardı. "Burjuva" olarak adlandınlabilecek
ler, birkaç ticaret adamından, işçi çalıştıran bira üreticisi Santerre gibi küçük
ölçekli imalatçılardan ve her türden tüccar ile rantiyeciden oluşuyordu. Bu is
yanolara büyük bir asker grubunu ve bazı memurlan ekleyebiliriz. Bu "fatih
terin" mali durumlan hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz; zanaatkarlar ara
sında ustalar ile gündelikçileri birbirinden ayırmak im.kansızdır. Çoğu (602 ki
şiden 425'i), Devrim'in en radikal bölgesi veya quartieri olan Faubourg Saint
Antonie'den geldiği için, büyük olasılıkla sonradan ünlü sans-culottelan diziere kadar inen pantalon yerine uzun pantalon giyen adamlar- ve yetersiz
silahlanmış işçileri veya bras nusnun en radikal öğelerini oluşturacak olan in
sanlardı.
İngiliz Devrimi'ndeki yeomanlar veya zanaatkar Düzleyiciler veya Ameri
kan Devrimi'ndeki ücra bölge çiftçileri gibi, Paris'li zanaatkarlar da genellikle
taviz vermezresine bağımsız, ustalıklanndan gurur duyan, kendilerine güve
nen ve etkileyici biçimde bir bireyselliğe sahip olan kişilerdi. Mülk sahipliği,
onların gözlerinde, sadece pazann iniş çıkışından ve duygusuz işverenlerce işe
kolayca alınan ve atılan vasıfsız işçilerin kafalanna sokulmuş olan hizmetkar
lıktan kişisel olarak bağımsız olmak için bir miktar şeye sahip olmaktı. Onlar
bizim sosyalist görüş diye adlandıracağımız şeye bağlılık hissetmiyordu: mül
kiyet, onlar açısından, işverenlerden ve otorite sahibi diğer kişilerden bağırn
sızlığı garantileyen bir araçtı. Aynı şekilde ele alındığında, haksız ayncalığı ve
aşın zenginliği tiksindirici buluyorlardı. Aynca, sık sık yiyecek isyanlanna
yaklaşan joumeelere katılmalan ve hatta ortalığı kanştırmalan kendilerine hiç
bir şey kaybettirmeyecek olan çok sayıda fakir, hatta ekonomik olarak muhtaç
durumda olan sans-culottelar vardı. Bu başlangıç aşamasındaki, yine de biçim
lenınemiş bras nus Proletaryası, Devrim'in son yıllarında en iyi sözcillerini
1793' deki enragelerde (kişinin politik inancına bağlı olarak, "hiddetli adamlar",
"çılgın adamlar" veya "fanatikler" olarak değişik şekilde tercüme edilebilecek
Fransızca bir sözcük) ve kentin gecekondu bölgelerinde mantar gibi biten de
ğişik devrimci cemiyetlerde buldu.
Albert Mathiez, Bastille'e yapılan saldınnın tipik bir Paris'li joumee oldu
ğunu ileri sürmesine karşın, Jacques Godechot, "çoğu [katılımcının] yalnızca
saldınnın sonlanna doğru Paris'lilerden oluştuğunu; eğer doğum yerlerine
bakarsak onlann 345'inin köken olarak taşradan", özellikle Kuzey ve Kuzey-
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doğu illerinden "geldiğini göreceğimizi",9 kaydebniştir. Köylerden ve kasaba
lardan Paris'e göçmüş olan bu insanlar, kırsal yaşamın daha yavaş ritimleri ve
doğal çevresi ile daha hızlı ve göründüğü kadan ile kent yaşamının yapay
temposu arasındaki kültürel gerilirnde yaşadı. Onlar, kendi seçtikleri yaşam
tarzlaruu yaratmak için gerekli beceriye ve özgürlüğe geleneksel olarak sahip
olan eyaletin usta işçilerinin ve çiftçilerinin oldukça eşitlikçi toplumundan ya
na olmaya eğilimliydi. Bağımsızlık duygulan, devrim sırasında, ister gerçek is
ter imgesel olsun, onlan oldukça adem-i mekeziyetçi bir toplumsal yapıya ve
alıalar ile sahalar arasında yakın bağlara dayalı bir ekonomiye doğru -kısaca,
kar elde etme ve biriktirme etrafında oluşturulmuş temsili bir cumhuriyetten
çok, ahlaki bir iktisada dayanan doğrudan demokrasiye doğru- yöneltti.
Sans-culotte takma ismini kullanan, Nisan 1793 tarihli bir belge, bu zanaatkar tipini şöyle tanımlamaktadır:
Her yere yürüyerek giden, sahip olmayı isteyebileceğiniz milyonlann hiçbirine
sahip olmayan, şatolan, ona hizmet edecek hizmetkarlan olmayan, kansı ve ço
cuklan ile çok basit biçimde dördüncü ve beşinci katta yaşayan [daha alt katlar
da yaşayan varlıklılarm tersine] bir adam. Yararlı bir adamdır, çünkü bir tarlanın
nasıl süriileceğini, bir demirci ocağının nasıl kullanılacağını, bir çatının nasıl çatı
lacağını, nasıl ayakkabı yapılacağını ve kanının son damlasına kadar Cumhuri
yet'in güvenliği için savaşmayı bilir. Akşamlan, seksiyonuna (bu onun bölge
meclisidir] gider, salonlannda yurttaşlar [citoyennes] onu farketsin diye pudra
lanmaz, parfüm sürmez veya manikür yapmaz, fakat bütün gücü ile anlamlı ka
radan desteklemeye ve devleti yöneten adamiann [hommes d'etat] iğrenç kliğini
kırmaya gider. Bir sans-culotte, dinlenme sırasında kılıcını her zaman keskin tut
maya çalışır, böylece onun hastalanmasını isteyenlerin kulaklannı kesebilir. 10

Gwyn A. Williams'ın gözlemlediği gibi, sans-culotte terimi, bu adamlarla
aynı akşam yemeğine oturmaya tenezzül etmeyecek ve kiralarından 10.000 ila
12.000 livre kazanan zengin bira üreticisi Santerre ve hatta marangoz Duplay
gibi bu tanıma uymayan insanlan içine almak için genişletilebilecek esnek bir
sözcük11 olmuştu. Diğer uçta, sözcük, Pierre Ducroquet gibi yeni doğmuş be-

9 Godechot, Taking ofthe Bastille, s. 222.

10 "Response iı l'impertinente question: Mais qu'est-ce qu'un Sans-Culotte?", Walter Mar

kov ve Albert Soboul, eds., Die Sansculotten von Paris: Dokumente zur Geschichte der
Volksbewegung, 1793-1794 (Berlin: Akademie-Verlag, 1957), s. 2.
11 G
wyn A. Williams, Artisans and Sans-Cu/ottes (Londra: Edward Amold, 1968), s. 19.
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beği için zar zor giysi bulabilen ve idam edildiğinde 700 livre borcu olan, ta
mamen fakir bir radikali de kapsayabiliyordu.
Bu iki aşın uç arasında, bağımsız küçük mül sahibi sans-culottelar, yalın
[Spartan] erdemlerini ve güçlü kolektif kimliğini bağnna basb. Böylesi insan
lar, sonuçta, 1860'lara ve 1870'lere dek, çok rasyonel bir fabrika rutini ile disip
linli hale getirilmiş olan, daha sıkı denetim albndaki bir endüstri proletaryası
yerlerini alıncaya kadar, Paris'in radikal insanlarını oluşturdu. Fransız Devri
mi'ndeki sonraki jounıeelerin ateşini, moral bozucu ekonomik ihtiyaçların bas
kısı albnda bir yiyecek kargaşasının nadiren ötesine geçen veya diğer hallerde
demagojik söylevlere kolaylıkla av olan fakirler kadar, bu küçük mülk sahibi
ve çok malıaretti sans-culottelar sağlamışb.
Sans-culotte gibi köylü sözcüğü de, bir uçta varlıklı kapitalist çiftçileri, diğer
uçta topraksız köylüleri kapsayan esnek bir sözcük haline gelmişti. Fakat ço
ğunluk itibariyle, küçük bir arazi parçasına sahip olan Fransız köylüsü, geçim
lik tarım yapan çiftçiden biraz daha iyisine sahipti ve hala gündelik bir işçi ola
rak çalışmak veya iki yakasım bir araya getirmek için bir toprak kiralamak zo
rundaydı. Şehirli zanaatkar gibi köylü de mülkiyete değer verdi, zenginlik ve
iktidar için bir sıçrama tahtası olmaktan çok mütevazı bir yaşamın araa olarak.
Devrim sırasında, o da, yıl boyunca ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak müte
vazı yeterlilik için bir güvence sağlayarak bağımsız olmaya yeltendi. Maddi
güvence elde etmeye çalışb, fakat güvenceyi, şehirli kardeşlerinin tersine, top
luluğun yük hayvanlarım, sahanlarını ve ortak arazilerini paylaşbğı geleneksel
kolektif köy adetlerini koruyarak bulmayı umdu. Onun açısından, güvenceye
erişmenin bir parçası, onu ezmesi için soyluluğa yetki veren senyöral ayrıcalık
ların kaldınlması ve açgözlü kraliyet vergi toplayıcılarından ve onların gele
neksel yaşam tarzlarını tehdit eden tuhaf kapitalist çiftçilerden kurtulmak an
lamına geliyordu. Bu yoğun köylü nüfusunun içinden, geriye kalan feodal dü
zen arnklarını etkin biçimde parçalayan büyük jacquerieler ortaya çıkb.
Soyluluktan şikayetleri Fransız halkının tek kızgınlık kaynağı da değildi.
Zanaatkarlar ve köylüler, benzer biçimde, dışa kapalı lonca ustalan ile kendile
rinin hizmetinde ve açıkça ikiyüzlü olan piskoposlar tarafından devam ettiri
len feodal imtiyazlardan tiksiniyordu. Tüm tabakalar içinde zengin olanların,
sanki onlar insan değilmiş gibi "alt konumda olanlara" yaptıklan hakaretlere
büyük bir öfke besliyorlardı. Merkezi bir hükümetten, onun subaylarından,
bürokratlarından, Fransız toplumunun tüm aşağı tabakaianna büyük bir sıkın
b veren her türlü memurdan da tiksiniyorlardı. İki yüzyıl önceki merkezileş-
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menin kendi köklü komünal otonomi geleneklerini ve öz yönetimlerini yok et
tiğini görüyor veya dolaylı olarak anlıyorlardı.
Benzer biçimde, tipik küçük zanaatkarlar ve köylüler, kapitalizmin kendi
yaşam tarzianna el uzatmasından infiale kapılıyorlardı. Fizyokratların ve kra

lın genel denetçilerinin o kadar çok övdükleri serbest pazar, onları giderek
atomlaşan ve korkutucu derecede güvensiz olan bir dünyaya sürüklemişti.
Fransa'nın yarı feodal eski rejiminin birçok ortak niteliği hala popüler bir arzu
oluşturuyordu: usta bir işçi, en azından çalışan adamlarının ve hizmetkarlan
nın refahlarını sağladığını görmeyi beklerdi, bununla birlikte, zor zamanlarda
bu sorumluktan çoğu kez onur duydu. Buna karşın, baskıo ve asalak olan Ki
lise'den, hasta ve çaresiz olanları koruması ve fakiriere eğitim vermesi bekle
myordu. Lonca ustaları, kendi çıraklarını ve gündelik işçilerini korumakla yü
kümlü tutuluyordu ve bir bütün olarak, köylerden, dermansız veya fakirleş
miş olan sakinlerini koruması bekleniyordu. Kapitalizm, en azından ticaret
kentlerinde, bu köklü ilişkileri parçalamakla tehdit ediyordu; bunların yerine,
herhangi bir toplumsal sorumluluğu olmayan serbest bir pazar ekonomisinin
soğuk kayıtsızlığını koyuyordu. Hem zanatkarlar hem de köylüler, yiyecek
kıtlığında fiyatları aomasızca yükselten ve fakirierin şanssızlıklanndan devasa
karlar elde eden kalpsiz işverenlerin, tahıl stokçularının, spekülatörlerin ve
toprak gaspçılarının merhametine terkedilmişti. Ve bir :zanaatkarın gelirinin
yaklaşık yansı, kendisi ve ailesine ekmek almaya gittiğinden, tahıl kıtlığını ar
dından gelen herhangi bir fiyat artışı tamamen yıkıo olabilirdi.
Bu nedenle, sans-culottelar ve köylüler, ekonomik ve hatta kültürel olarak,
ekonomik yaşamın modem zamanlardan ziyade Ortaçağları anımsatan gele
neksel biçimlerine dayanma eğilimindeydi. Şehirli kitleler, ücret kontrolleri, aç
nüfusu beslemek için tahıl dağıbirnasım ve toplumsal refah için etkin bir ilgi
talep ederken, daha fakir olan köylülük ve topraksız kır işçileri, soyluluk ve
kırsal buıjuvazinin el koyduğu ortak arazileri geri verecek önlemler alınma
sından yanaydı. Her ne kadar bu isteklerin hiçbiri özel mülkiyetin kendisine
karşı olmasa da, aşm zenginlik ve aşm fakirliğe -Rousseau'nun liberal yorum
lannda ve hatta Robespierre ve Seans-Just tarafından yönetimlerinin son hafta
lannda ifade edilen fikirler- karşı bir düşmanlığı örtük olarak içeriyordu.
On sekizinci yüzyılın temelde geleneksel olan ekonomisi, Fransa'nın kasa
ba ve kentlerinde, şehir quartierlerinde ve kendi toplumlarının komünal olarak
kurulmuş popüler imgesini aklından hala çıkarmayan köylerde varolan bir
topluluk algısı ile birlikte, yoğun bir toplumsal yaşam tarzı yaratb. Bastille'in
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etrafındaki Faubourg Saint-Antoine, insan etkinliği, tartışmalar, mallanru satan
işportaalar, oyun oynayan çocuklar, birbirlerine veya caddeye bakan pencere
lerden yoldan geçeniere bağıran kadınlar ve dar sokaklar, dilenciler ve sıradan
işçiler ve hatta mütevazı gelire sahip bir buıjuva ile birbirine kanşmış fahişeler,
çok sayıda açık perakende depoları, atelyeler, eczaalar, noterler, fınnalar, ma
navlar ve çalışma saatlerinden sonra kağıt oynayan, dedikodu yapan, tartışan
ve toplumsal ayaklanma zamanlarında journeeler için planlar yapan insanlarla
dolu olan şarap evleriyle hızla attı. Burada haberler aktanldı, eylemler için
öğüt yağmuruna tutuldula,r. Burada, gazeteler ve broşürler, bireysel olarak
sessizce okunduğu kadar, okuma yazma bilmeyenler için ateşli biçimde sesli
olarak okundu. Quartierin caddeleri ve şarap evleri Devrim'in canlı forumları
haline geldi; journee sırasında, buralarda insanları ayaklanmaya çağırmak için
uyarı işaretleri verildi, alarm silahları ateşlendi ve davullar çaldı. Üç sakinin
den birinin işsiz olduğu Saint-Antoine, kolaylıkla büyük journeelerin ateşleyici
kaynağı ve en radikal eşitlikçi isteklerin popüler arenası haline geldi.

1 7.

BÖLÜ M

1 789-1 790 JOURNEELERi
Haberler Avrupa'nın her yerinde, uzak kasabalannın çoğunda yankılarurken,
Bastillelle'in düşmesi milyonlarca kişi için yeni bir tarihsel çağın habercisi ola
rak göründü. Neredeyse bütün düşünen insanlar çoşkuyla doldu, ateşli düz
yazılannda ve şiirlerinde Bastille'in "fatihlerini" selamladı ve yalnızca Fran
sa'daki tiranlık üzerindeki zaferin değil, tüm dünya için özgürlüğe doğru ta
rihsel bir adımın sembolleri olarak, özgürlük fidanlan diktiler.
Buna karşın, haberlerden hoşnut olmayan kişiler de vardı.

14 Temmuz'daki

olaylardan korkan birçok Fransız soylusu, Artois Kontu önderliğinde, daimi
bir akış halinde ülke dışına kaçb ve yurtdışına yerleşti. Bu çok sayıdaki aris
tokrat

emigre,

kendilerini, daha sonraki yıllarda devrimci dalgayı geri dön

dürmeye adadı. Krala gelince, Bastille'in düşmesinden iki gün sonra, Paris'i

hala güç kullanarak basbrmayı düşünüyordu; savaş bakanının ona, ordudaki
sadakatin belirsizliği göz önüne alındığında, bunun imkansız olduğunu söyle
diği bir plan. Kraliçe, Louis' ye, kendine sadık askerlerin koruması albnda

generaux'yu

Etats

yeniden toplayabileceği Metz'e kaçmasını önerdi. Louis, zapto

lunmaz başkentinin gürültüsünden kolayca kaçabileceği halde, bir önceki dev
rim çatışmalarında canından olan

İngiliz

selefi I. Charles'ın bütün hatalannı

yeniden tekrarlama ihtimalinden korktu. Savaş bakanı, devrimci isyan çabş
malanrun gerçekleştiği

kırsal kesimdeki yolculukta kraliyet ailesinin güvenli

ğini garanti ederneyeceği uyansında bulunarak, kraliçenin planını bir kez daha
önlemeye çalışb.
En sonunda, başka bir seçenek göremeyen kral, karşılaşbğı acımasız ger
çekiere boyun eğdi ve Versay'daki askerleri ile Paris'i kuşatmış olan askeri
kordonu geri çekti. Bu tavizden memnun olan Ulusal Meclis' teki delegelere,
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kendilerine karşı herhangi bir askeri harekat planlamadığıru bildirme lütfunda
bulundu. Paris de, bu haberleri saflıkla coşkulu şekilde selamladı ve Paris'liler,
devrimci bayraklan dalgatandıran kitleler halinde toplandı: kırmızı ve mavi kentin geleneksel mavi ve kırmızı renkleri- ile Burbonlann rengi olan beyaz
dan oluşan üç renkli bir kokart takmışlardı. Meclis, şimdi artık dağılına korku
sundan kurtulmuştu. Karşı devrimin yakın zamanda gerekli olduğuna dikkat
çekmiş olan partörnan yargıçlan dahi, onun otoritesine sessizce boyun eğmişti.
Bunun üzerine delegeler, cahierlere dayanan ve bir Fransa anayasası oluştur
mak ve despotizm ile feodalizmin yeniden ortaya çıkışını engellemek olan asli
görevlerine girişti.
Başlangıçta eski rejimin bir yaratımı olan altmış Paris bölge meclisi, geçmiş
te görünüşte geçici (ad hoc) olarak oluşturulan bir kurumun bugünün ve gele
ceğin devrimci bir kurumuna dönüştürülebileceğine çok önemli bir kanıt sağ
layarak Hôtel de Ville' de toplanmaya devam etti, modem radikallerin aslında
kabul etmek zorunda olduklan bir dersti bu. Paris'in düşmesinin ardından.
seçmenler, Meclis başkanı Jean-Sylvain Bailly'i kentin belediye başkanı seçer
ken, Paris'in Daimi Komitesi, yeni Ulusal Muhafız Birlikleri kumandanı -bu
milisierin kumandanı demektir- olarak Marquis de Lafayette'nin ismini belir
ledi. Bu önemli atama, kral, Meclis ve halk arasında Lafayette'yi bir arabulu
cuya dönüştürdü -onun, Fransa'nın George Washington'u olma özlemlerin
den anlaşıldığı kadanyla, memnun olduğu bir rol.

Taşradaki Ayaklanmalar
Taşra kentlerinde, Ulusal Meclis'in egemen otorite olduğu varsayımı,

ancient

regime'in merkezi altyapısının neredeyse tamamen çökmesine yol açtı. Bastil
le'in düşüşü ve Paris'te Komün kurulması,

Etats generaux seçimleri sırasında

patlamış olan oligarşi karşıb mayalanmayı yeni bir coşkuyla diriltti. Beledi
ayaklanmalar ülkeyi baştan başa süpürdü; Michelet'in ifadesiyle, her yerde
"insanlar komün evine gidiyor, anahtarlan alıyor ve iktidar yetkisini ulus adı
na eline alıyordu" .1 Bazı kasabalardaki değişim, Paris çevresinde olduğu gibi,
belediye otoritesinin tabanını banşal biçimde genişletmeyi amaçlayan bir de
ğişimdi; başka yerlerde değişim, yiyecek kıtlığı gibi problemlerle ilgilenen özel
komiteterin yanısıra bir Daimi Komite kurulması anlamına geliyordu. Daimi

1 Jules Michelet, History of the French Revolution, çev. Charles Cocks, ed. Gordon Wright
(Oıicago ve Londra: University of Oıicago Press, 1967), s. 434.

1 789-1 790 Journeeleri

1 361

Komitelerin ilk işi, karşı devrime savuruna oluşturmak için bir belediye milisi
veya Ulusal Muhafız Örgütü oluşturmak ve yerel silah depolanru ve Devrimi
korumak için hangi silahlar gerekiyorsa onu ele geçinneyi gerektiren bir emri
yerine getirmekti_
Bazı kentlerde, Daimi Komite'yi seçen temsilciler Etats generaux seçınenle
riydi: diğer yerlerde, Dijon, Montpellier ve Besançon' da olduğu gibi, bu bir
yurttaşlar genel rneclisiydi. Bu yeni komiteterin üyeleri, genellikle mülkiyet
sahibi katmanlardan gelmeye eğilirnliydi, en fakir kasaba halkından değil. Fa
kat, Devrim sola doğru kayarken, yaratılmış olan egemenlikleri yeniden oluş
turma ve genişletme geleneği radikallere hizmet edecekti. Eski kraliyet idare
sinden olanların çok azı direnç göstermeye cesaret etti; gerçekte üst düzey
memurlar genellikle makamlarını bırakıp kaçtı. Fakat Strasbourg ve Arniens
gibi bazı kentlerde, eski düzen daha uzlaşrnazdı ve ayaklanan bir halk kralcı
Iann direncini bashnnak zorundaydı. Varolan belediyelerin meclis üyeleri,
,

kent halkırun yiyecekler üzerinde fiyat kontrolü taleplerini karşılarnakta başa
nsız olurlarsa halk Hôtel de Ville'i işgal ediyor ve geleneksel kurumlan ve on
ların memurlarını daha demokratik yapılar ve kişilerle değiştirerek eski otori
teleri zorla dışan abyordu. Bir kez daha söyleyelim, bu değişimleri ordumın
güvenilmezliği olanaklı kıldı. Strasbourg'ta, örneğin, Hôtel de Ville göstericiler
tarafından yağrnalanırken, kraliyet askerleri pasif biçimde olan biteni izledi.

Ancien regime'in engin bürokratlar topluluğu -en kibirli üst düzey memurun
dan en küçük bürokratına dek-, birçok farklı yöntemle yerleşmiş olduklan
mevkilerden uzaklaşbnldı. Fransa artık etkin biçimde a.dern-i rnerkezileştiril
rnişti: yeni belediye idareleri Meclis'in kararlanru kabul etmekte uzlaşb, fakat
bu kararların yerel nüfusun istekleriyle uyumlu olması koşuluyla.
Bu sırada, Paris'te ekrneğin fiyabnın artması, yaklaşmakta olan karşı dev
rim korkulan ve kıtlık yaratacak komplolar ile kuşablrnış çok istikrarsız bir şe
hirli halk kitlesi yaratb. Panik noktasına yakın derecede istim üzerinde olan
Paris'liler, bir kez daha başkentin sokaklarında barikatlan yükseltti. Belediye
başkan vekili ekmek fiyatlarını düşünneyi reddettiğinde onu sokaklarda kova
tadı ve kellesini uçurdu. Hububat fiyatlarında spekülasyon yapan ve bir iddi
aya göre halkın sarnan yernesi gerektiğini söylemiş olan gerici bir bakan linç
edildi ve onun Paris'te üst düzey memur olan üvey oğlu benzer açıklamalar
yapbğı için öldürüldü. Paris'li bir temsilcinin yakındığı gibi, kentin "hiçbir or
dusu ve polisi yokken" belediye başkanı Bailly, "herkesi nasıl kurnanda ede-
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ceğini bildiğini, ama kimsenin nasıl itaat edileceğini bilmediğini",2 esefle kabul
ediyordu.
Köylü suufına gelir,ıce, ihtiyaçlannın kısa sürede ele alınacağı konusunda
Versay'daki Meclis delegeleri onlara güvence vermişti; birkaç hafta boyunca
köylüler ümitvar olmaya devam etti. Fakat Meclis gecikince köylülerin sabn
azaldı. Kırsal kesim yalnızca feodal ödemelerin artmasından mustarip değildi,
1788'den 1789'a kadar süren kötü hasatiann bazı kırsal topluluklarda açlık sı
runnda koşullar yarattığı bilinmekteydi. Ekmek fiyatlan kırsal kesimde (ek
mek fiyatlannın dikkatli biçimde kontrol edildiği) kentlerin iki katına kadar
yükselince, bu düşük fiyattan ekmek almak için köylüler kentlere akb. Bir kez
oraya gidince, gördükleri belediye isyanlan onlan şehirli yerleşimcilerin peşine
takılrnalan konusunda onlan teşvik etti ve malikaneleri kuşatarak senyörlerin
malikane avlulanndaki güvercinlerini vurdular. Aslında, Fransa'nın tama
mında, köylüler, feodal hakiann dayandığı senyöral toprak tapusu belgelerini
ele geçirmeye çalışb ve nefret ettikleri belgeleri genellikle hemen yakh. Belgele
ri vermeyi reddeden senyörler, köylülerin onlann malikaneleri yakabilecekleri
(gerçekte çok yaygın bir uygulama) çok ciddi bir durumu riske ettiler. Toprak
beyleri, köylülerin aşın öfkesinin tek hedefi de değildi: talul sakladıklanndan
şüphenilen değirmenciler ve varlıklı çiftçiler, mal mülklerinin yağmalandığını
ve yakıldığını gördüler.
14 Temmuz'dan sonra Fransa'dan kaçan aristokrat emigre1erin geri dönme
seler bile Meclisi devirmek için dolap çevirdikleri söylentileri yayıldığında, ya
bana devletlerin Louis'yi önceki egemen statüsüne döndürmek için Fransa'yı
işgal etmenin eşiğinde olduğu korkusunu uyandıran bir panik, Temmuz so
nuna ve Ağustos başına gelene dek, kırsal kesimi kapladı. Muhtemelen bütün
bunlann en korku uyandıranı, aristokratlann, gezici eşkıyalan talullan yağma
lamaya ve kırsalda kanşıklık çıkarmaya kışkırttıklan inanaydı. Her ne kadar
açlık çeken birçok dilenci aslında hırsızlığa yönelse de, bütün kırsal kesimi sa
ran bu "Büyük Korku"nun aslında herhangi bir temeli yoktu: yine de, köylüler
kırsalın daha büyük bölgelerinde köy koruma birlikleri oluşturdu. Michelet'in
gözlemlediği gibi, bu birlikler,

2 Ouistopher Hibbert, The Days of the French Revolution (New York: William Morrow,
1980; Büyük Britanya'da The French Revolution (Alien Lane/Penguin Books, 1980 künyesiyle
yayımlandı), s. 92.

1 789-1 790 Journeeleri

1 363

kahyalara, tahsildarlara, yöneticilere, avukatlara ve icra memurlanna karşı Fran
sa'da [sözümona] dolaşan bu haydut askerlere, umarsızca iş arayan insanlara,
geceleri ekinleri, hatta olgunlaşmamış olanlan bile biçen, bu yüzden umudu or
tadan kaldıran hırsıziara dönmüş dilencilere karşı birleşti; bütün köylüler silah
landı, birbirlerini koruyacakianna karşılıklı olarak söz verdiler. Tehlike arunda,
belirlenen bir yerde, merkezi bir konumda veya toprak veya su ile geçit yerine
hakim bir yerde, kendi aralannda birleşmekte uzlaşhlar.3

En sonunda, 1789 yazının sonu ve sonbahanrun başında, köylüler ayncalık
lılara karşı tüm güçleriyle bir saldın başlathlar: çevrilmiş topraklar üzerinde
açıkça hak iddia ettiler, feodal harçlan ödemeyi reddettiler ve şimdi şatolan,
manastıdan ve vergi dairelerini daha yoğun biçimde yakmaya başladılar ve
bulabildikleri her feodal kaydı tahrip ettiler. Aslında, yaygın bir jacquerie, Dev
rim'e moral veren gerçek bir köylü savaşı ülkeye sıçramıştı; bu durum Dev
rim'in orta sınıf sözcülerinin çoğunu bile korkuttu. Bazı yerlerde, baskı altın
daki şehiriiierin köylü kardeşleriyle ortak amaçlan vardı: Lyon'da, örneğin,
kasaba işçileri, bras nuslar, birleşmiş düşmanlan olan kentin soylu ve burjuva
tabakaianna karşı köylülere katıldı. Genellikle daimi komitelerce yönlendiri
len, büyük ölçüde burjuva olan Ulusal Muhafız Örgütü, köylü isyanını bashr
mak için -Beaujolais'te olduğu gibi- güç kullandı, fakat köylüler yetmiş iki
malikaneyi yakana kadar bu gücü kullanmamıştı.

" Feodaliteden Annma"
Ulusal Meclis, kent isyanlanna onaylayarak baktıysa eğer, bu, sivil burjuva li
derlerin mülkiyete ihtiyatlı bir saygı göstermesindendi; köylü isyanlanndan
açıkça korkuyorlar ve hatta onlann hastınlmasını tutkuyla destekliyorlardı.
Birçok soyluya göre, köylü isyanlan kırsal bir iç savaşın alametiydi. Şatolan
alevler içinde kaldığında, farkettiler ki, eğer mülklerinden herhangi birşey kur
taracaklarsa, en azından onlardan istenen asgari tavizleri vermeliydiler. Aslın
da, Brittany' den Ulusal Meclis'e kadar temsilcileri olan Breton Klübü, kendili
ğinden ve kayda değer bir olay olarak, kurnazca neyin kurtarılabileceğini
planladı: köylüler yaba ve tırpanlanyla zaten büyük ölçüde elde etmiş olduk
lan halde, feodal ayncalıklardan görünüşte isteyerek vazgeçmek 4 Ağustos
gecesi ruhban sınıfın üst düzey üyelerinin içinde olduğu soylu adamlar, birbiri
ardına Meclis'e çıktı ve büyük çoşku ve retorikle, fedakarane teatral ifadelerle,
3 Michelet, Histary of the French Revolution, s. 435-436.
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eski senyöral haklanndan ve ayncalıklardan gönüllü olarak vazgeçtiklerini
"ulusun sunak taşında" bildirdiler. Ruhban sınıfı ondalık vergiden vazgeçti;
soylular avianma ve balık tutma haklan ile vergiden bağışık olmaktan vazgeç

ti, yargı memurlarını satın almaktan ve idari arpalıklardan kaçındı. Bütün top
rak sahiplerinin en zenginlerinden biri olan Aiguillon Dükü, "halk en azından
bunca yüzyıldır ağırlığını taşıdığı bir boyunduruktan kurtulmaya çalışıyor",
diye sevinçten havaya uçtu. "Bu köylü ayaklanmasını kınamak gerekirse de,
bu insaniann kapıldığı infialin boş yere olmadığı rahatlıkla görülebilir.''4 Bu
kendini feda edişler, soylulann, köylülerin zaten ortadan kaldırmış olduklan
ayncalıklan kendilerinin kabul edişlerini birbirlerini selamiayarak ve gözyaş
lan içinde kucaklayarak tebrik etmeleriyle sabah saat ikiye kadar devam etti.
Aslında, Meclis,

4 Ağustos'u takip eden haftada devrimci iddialan yasa

maddelerinde değişik bir şekle sokarak eski düzenin birçok yönünü korudu.
Kişisel hizmetkarlığı kaldınrken, örneğin, devletin soylulann toprakla ilgili fe
odal haklarını kaybetmelerinden dolayı kayıplarını karşılamasını istedi. Devle

ti yalnızca giderleri karşılamakla yükümlü kılmadı, geçici dönemde her zaman
sahip olduklan gibi feodal ödemelerin vergilendirilmesine izin verdi, hatta va
rolan tapu belgelerini ciddi biçimde göz önüne almadan toprak sahiplerinin
köylü mülklerinin asli sahipleri olduğuna ilişkin kanıtlanmamış ve ateşli bi
çimde tartışılan ilkeyi savundu. Bu nedenle, yasama pratiğine gelindiğinde,

4

Ağustos'un feragatleri genellikle ihlallerle onurlandınldı.
Köylü sınıfının Meclis'in feodal rejimi "kaldırmasına" ilk tepkisi genellikle

saf sevinç gösterileri şeklinde oldu. Köylülerin tümü, rejimin yalnızca bildirisi
olan şeyleri yerleşmiş gerçekler gibi kabul etmeye yatkındı. Fakat kiralar tahsil
edilmeye devam edildiğinde, "feodalliği kaldırma" maddelerine karşı duy
duklan açık kuşku onlan rüyalanndan uyandırdı. Aslında, ruhban sınıfın on
dalıklarının kaldınlrnasının dışında eski rejimden pek az şey değişmiş görü

y

nü ordu. Bundan sonra, üç aa dolu yıl boyunca, köylüler, Meclis'in onlann
hukuki haklarını kabul etmesi için genellikle sonuç vermeyen bir biçimde ça
bşmaya devam ettiler ve bu dönemde tekrar tekrar ayaklandılar, hatta her is
yanın kentlerden gelen Ulusal Muhafız Birlikleri tarafından basbnlrnasından
sonra dahi. Meclis'in yerini Yasama Meclisi'nin ve, sonradan, görece radikal

4 Albert Mathiez, The French Revolution, çev. Catherine Alison Philips (New York: Russell
& Russell, 1962), s. 53.
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Konvansiyon'un almasına kadar, en sonunda feodal kiralarm tamamen kaldı
rılmasına kadar.
Yine de, Meclis'in zararsız "feodalliği kaldırma" yasalarmı kral veto etti.
Daha da kötüsü, Meclis'in 26 Ağustos'ta tamamlamış olduğu İnsan ve Yurttaş
Haklan Bildirgesi'ni veto etmeye çalışb. Bildirge, Devrim'in köşetaşı belgesiy
di. Cahierlerde belirtilen istekleri geniş ölçüde yansıtan felsefi temelleri ifade
ediyordu ve yeni bir anayasarun girişi olarak düşünülüyordu. Keyfi gücün
üzerine hukuku koyan Bildirge, özünde bireysel özgürlük ve güvence, ko
nuşma özgürlüğü, jüri tarafından yargılanma gibi temel "doğal haklan" ve
devredilemez haklan kapsıyordu, baskıya karşı direnme ve bu nedenle önceki
alb ay boyunca gerçekleştirilen devrimci olaylarm tümünün meşrulaşhrmasını
onaylıyordu. Bildirge açıklıyordu ki, bütün insanlar "[bu] haklannda eşitti";
aslında, Fizyokratlann doktrinlerini yansıtarak, mülkiyet de, toplumsal yaşa
mın temellendiği, "dokunulmaz ve kutsal olan bir hakb"
Eşdeğer önemde olan bir diğer hususta Bildirge, kralın üstünlüğüne karşı
çıkarak ulusun egemenliğini savundu. Louis, önceden, Fransa'nın onun özel
mülkü olduğunu ima eden, "Tann'nın lütfu olan, Fransa ve Navarre Kralı Lo
uis" idi; 10 Ekim'den. Anayasa Meclis tarafından benimsendikten sonra, un
vanı "Tann'nın ve Devlet Anayasa'sının lütfu olan, Fransa Kralı Louis" olarak
değiştirildi, monarşik otoritenin egemen ulustan, yani halktan türediğine aşağı
yukan uyan bir formülasyondu bu. Fransa Kralı onlann lideri olabilirdi, ama
asla onlann feodal lordu değildi. Louis, belgeyi veto ederek Meclis'i, en ılımlı
temsilcilerin dahi görmezden gelemeyeceği biçimde Devrim'in kendisini düel
loya davet etti.

Versay Üzerine Yürüyüş
Krallığın böylesi aptallıklan ve kibri başka bir journee için elverişli koşulu ya
ratb; sonuçlan geniş kapsamlı olan bir journeeye. Bütün Eylül ayı boyunca
Meclis, Louis'den sürekli olarak Ağustos'taki "feodaliteyi kaldırma" maddele
rine ve Bildirge'ye karşı vetosunu çekmesini talep etti, kral bunu inatla reddet
ti. Bu yangını daha da alevlendirmek için, Louis, kraliyetin Flanders alayının
Versay'a getirilmesini emretti, alay 29 Eylül'de kente vardı. Bu açık karşı dev
rimci eylem, görüşleri oldukça ılımlı olan Lafayette'nin bile alayın geri çekil
mesini istediği bir endişeye neden oldu. Dahası, altmış Paris bölgesi ve Ko
mün. benzeri isteklerle, markinin düşüncelerini güçlendirdi, bunlann hiçbiri
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Louis'nin davraruşuu etkilemedi. Sanki onlann bütün kuşkulannı haklı çıkar
mak için, Louis'nin kişisel muhafızı, bu alayın gelişinden iki gün sonra sarayın
Versay'daki Opera Binası'nda Flanders alaynun subaylan için görkemli bir
karşılama şöleni tertip etti. Kral ve kraliçenin başkanlık yaphğı tamamen tö
rensel bir olay olması gereken şey, düşüncesizce kral yanlısı bir gösteriye dö
nüştü. Şarap ve karşı devrimci ateşle yüzlerine kan gelmiş olan yeni alayın su
baylan, üç renkli kokartlannı kibirlice çıkarıp onları Bourbonlar'ın mavileriyle
değiştirirken, büyük salonu dolduran saray adamlan ve kadınlan Louis'ye
krala edalarla serenad yaptılar.
Paris'teki söylentiler bunu farklı biçimde, bir "krala entrika" veya "oıji"
olarak tarumladı; hepsinden daha kışkırha olaru, ekmek kıtlığının ve yiyecek
kuyruklarının olduğu zor bir zamanda ortaya çıkmasıydı. Halk, başkentteki
açlık sınınndaki koşullann suçunu uzun süredir karşı devrimcilere ve speküla
törlere yüklemekteydi; altmış Paris bölgesi, yüksek ücretler için Ulusal Mec
lis'ten bir açıklama isternek zorunda bırakıldı. Camille Desmoulins, Kraliyet
Sarayı'ndaki bir masanın üzerine bir kez daha çıkh: bu kez kralın Versay'dan
halkın gözetimi albnda tutulabileceği Paris'e getirilmesini talep etmek için.
Jean-Paul Marat'nın çıkardığı Ami du Peuple (Halkın Dostu) gibi gazeteler,
daha sonra, Paris semtlerinin kendilerini silahlandırması, Versay' a yürümesi
ve bütün ulusal hükümeti -Meclis de dahil- başkente geri getirmesi çağnsında
bulundu.
5 Ekim'de Paris'te yüzlerce saha ve işçi kadın, balık satan kadınlar ve fahi
şeler, silahlan ele geçirmek için Hôtel de Ville'yi bastillear. Ardından, genç bir
kız davul çalarken Versay'a doğru on beş millik yürüyüşe başladılar. 14 Tem
muz'dan beri ilk olan bu journee, açıkça kraldan ekmek isternek ve üç renkli
kokarta leke sürenleri cezalandırmak amaandaydı. Kalabalığın içinde olan
kimileri, kral ailesinin Paris'e gelmesini istiyordu. Mızraklar, hrpanlar, yabalar
ve kaval tüfekler kuşanmış yaklaşık alb yüz kadın -onlara sempati duyan er
kekler ile birlikte- şiddetli bir sağanağa karşın kararlı biçimde yol alarak Ver
say üzerine yürüdü. Ulusal Muhafız Örgütü'nün kumandam Lafayette, ihti
yatlı biçimde Paris Komünü'nün onayuu almadan yürüyüşe kablmayı reddet
ti; fakat kadınlann saatler önce katettikleri yola yaklaşık yirmi bin Ulusal Mu
hafızı ile kablması akşam karanlığından sonraya kalmadı.
Kadınlar Versay'a saat beş civannda vardı, delegeterin kralın anayasal sta
tüsünü tarhşhklan Meclis' e doluştu. Kralın kendisi avdaydı ve journee haberle
rini duyduğunda kaçınayı düşündü, ardından tereddütlü biçimde kadınlar-
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dan oluşan küçük bir temsilci heyetini içeri almayı kabul etti. Onlann ekmek
taleplerini kurnaz ifadelerle yanıtladı, hatta Paris' i unla doldurmak için gerekli
önlemleri alacağını yazılı olarak bildirdi. Krala geriye kalan güçlerini koruya
cağına ve genişleteceğine dair boyun eğercesine söz veren Lafayette'nin geli
şiyle kral "feodaliteyi kaldıran" maddeleri ve Haklar Bildirgesi'ni kabul et
mekte tereddütlü biçimde uzlaşb. Kral, Komün delegasyonuna Paris'e taşm
mayı düşündüğünü söylediğinde kriz ortadan kalkmış göründü; ironik biçim
de Flanders alayı bile aslında bu kalabalıkla dostluk içindeydi.
Bununla birlikte bazı kadınlar, şafak vakti bir kraliyet muhafızı tarafından
gece öldürülmüş olan bir işçinin cesedine rastladılar. işçilerden birinin öldü
rülmüş olmasından duyduklan hiddetle sarayı işgal ettiler, avlusunda koştular
ve merdivenlerini brmandılar. Bir grup, "Avusturyalı'ya ölüm! Fahişe nere
de?" diye bağırarak kraliçenin yatak odasına zorla girdi, oda boştu; Kraliçe
Antoinette'nin küçümsemeyle adiandınidığı gibi, "Avusturyalı fahişe", yal
nızca birkaç dakika önce kocasının konutuna kaçmışh, yatağını kadınlarm lime
lime etmesi için terketmişti. Başka yerlerde, silahlı kadınlar ve askerler arasın
daki çalışmalar, birçok kraliyet muhafızının yaşamına mal oldu. Çabşmayı so
na erdirmek için, Lafayette kraliyet çiftiyle birlikte kendini pencereden göster
di, yalnızca "Kral Paris' e" bağınşlanyla selamlanmak için. Şimdiye dek her
hangi bir seçimi kabul etmeyen kral onlarla birlikte yola çıkacağını bildirdi.
Rehineler silahlı kadınlara verildi, kral ve kraliçe, iki çocuğu ve onlann müreb
biyeleriyle birlikte bir kraliyet arabasına bindi ve Paris'e giden çamurlu yolda
Ulusal Muhafız Örgütü onlara eşlik etti, bunu vagonlar dolusu buğday ve un
ile silahsız Flanders alayı takip etti. Bu katann arkasından, Ulusal Meclis'in
yüz civannda temsilcisi kendi atlı arabalanyla geliyordu. Tümü Paris'te "Vive

le roi!'" değil "Vive la mıtion!''- diye çoşkulu biçimde bağıran bir kalabalık tara
fından karşılandı. Kafile kraliyet ailesini Tuileries Sarayı'ndaki ikametgahına 
açıkçası, tamamen pratik amaçlarla ev hapsine- yerleştirdi ve on gün sonra,
Meclis de, Tuileries yakınında önceden bir sürücü okulu olan Manege'deki ye
rine resmi olarak taşındı.
Bu journee, Devrim'de bir dönüm noktasına işaret eder. Louis, iki

uzun

yıl

boyunca kendine büyük güvensizlik duyan Paris'lilerin bir tutsağı olarak ya
şadı; aslında, Ulusal Meclis, onu her yerde yakın gözetim albnda takip etmek
· "Yaşasın Kral!" (ç.n.).
- "Yaşasın Ulus!" (ç.n.).
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için alb Ulusal Muhafıza emir verdi. Versay'dan ayniışından kısa süre sonra;
Fransa'yı sınırlı bir Anayasalı Monarşiye dönüştüren, kralı bütün otokratik
güçlerinden annduan 10 Ekim Anayasası benimsendi. Anayasa, Louis'nin bir
sivil bürokratlar ve idareciler listesi için yılda 25 milyon livre ödeme yapmasını
kabul etse de, o ne bir yasama süreci başlatabilecekti, ne de kamu fonlarını tek
başına elden çıkarabilecekti. Bu idari işievlerin ötesinde, Anayasa, ona "geçici
süreyle veto etme hakkını" verdi: bu, Meclis'ten geçen yasalann uygulanması
nı

dört yıl süreyle askıya alma gücüydü.
Louis'nin 4 Ağustos maddelerini kabul etmesi ve anayasal bir kral olarak

yeni rolü sadece kalabalığın şiddet tehdidi sonucu gerçekleşmişti. Çoğu kimse
onun uzlaşmayı bütün kalbiyle yaplığına inanmıyordu. Bunun aksine, artan
sayıda insan, kralı engelleyici vetolann, sinsi entrikaların ve Fransa'ya doğru
dan ihanetin bir kaynağı olarak gördü. Eğer herhangi biri Fransa' da bir cum
huriyete giden yolu hazırlayacaksa, bunun nedeni, giderek radikalleşen halkın
isteklerine sürekli direnen ahmak kral, onun kansı, saray kliği ve kral yanlısı
karşı devrimcilerdi.

Yeni Hükümet Yap1s1
Devrim'in bir "burjuva" evreye sahip olduğu söylenebilecekse -profesyonel
lerin, rentierlerin, memurlarm ve öz-bilinçli kapitalist sınıftan açıkça aynlan
küçük ölçekli imalatçılarm amorf orta sınıfı anlamında ''burjuva"-, bu, bütün
Ulusal Meclis'in binicilik okulundaki daimi odalannda toplanmasıyla başladı.
Ulusal Meclis tarafınan henüz kabul edilen Ekim Anayasası, Fransa'yı ka
baca eşit boyutta ve nüfusta, her biri sonradan kantonlar ve komünler olarak
alt bölümlere aynlan seksen üç departementa böldü. Fransa'da Ortaçağ'dan ka
lan eski iller ortadan kaldınldı. Eski belediye, birlik ve eyaJet imtiyazlan Richelieu ve Mazarin'i ayakta tutan imtiyazlar- artık yoktu, ne de bailliageler
ve

generaliteler, pays d'Etat ve pays eleetionlar vardı. Daha önce Roma hukuku

tarafından yönetilen bazı insanlarm ve geleneksel feodal hukuk tarafından yö
netilen diğer insanlarm hepsi şimdi temeli Roma hukukuna dayanan şeye ta
biydi ve aynı vergileri ödeyeceklerdi. Çok değer verilen eyalet otonomisi gele
neği şimdi silinmişti, Provençaller, Dauphinoiler ve Bretonlar arasındaki böl
geler, şimdi hepsini kapsayan ulusal bir kategori olan "Fransa" adı albnda top
lanmışb. Anayasa, Fransa üzerinde, içinde Fransa'nın her bölümünün çok faz
la kendi yargısına göre işlev gördüğü, her bölümünün görece adem-i merkezi
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kaldığı saf bir yasal ve bölgesel ağ oluşturmaktaydı; bölgelerde monarşinin
keyfi isteklerini uygulayan herhangi bir kral temsilcisi de yoktu.
Resmi olarak ifade edilecek olursa, yeni Anayasa eşitlikçi düşünceyi içeri
yordu, çünkü "hukuk genel iradenin ifadesi" idi ve ''bütün yurttaşlar ister ki
şisel olarak ister temsilcileri ile onun oluşturulmasında işbirliği yapma hakkına
sahipti" Fakat bazı yurttaşlar açıkçası diğerlerinden daha fazla eşitti. Aynı
belge, sayılan değişen ve kullanabilecekleri farklı hak türlerine sahip olan "ak
tif yurttaşlar" ve "pasif yurttaşlar" arasında aynm koymaya devarn ediyordu.
Mütevazı bir geçim kaynağına, yeterli boş zamana sahip ve üç günlük işe eş
değer vergi ödeyen eğitimli tabaka, toplam nüfusun küçük bir bölümünü oluş
turuyordu. Yalnızca onlar Ulusal Muhafız Örgütü'nün üyesi olabilirdi. Tersi
ne, "pasif yurttaşlar'', hiçbir millke sahip değildi ve eğitimsizdi veya okur ya
zar değildi; sıradan işçiler ve hizmetkarlar olarak adil yargılanma veya ifade
özgürlüğü gibi "sivil haklara" sahipti, ancak oy kullanma veya kamu görevlisi
olma haklan yoktu. Bu nedenle, yirmi alb milyon nüfusun yalnızca yaklaşık
dört milyonu "aktif yurttaş" niteliklerine sahipti.
Füli oy kullanımına gelince, yeni Anayasa varolan oligarşi içinde başka bir
oligarşi yaratarak bir aynm daha getiriyordu. Her ne kadar yalnızca on iş günü
vergi ödeyen aktif yurttaşiara oy verme hakkı veriliyorsa da, seçim sistemi düş
kırıklığı yaratacak biçimde dolaylıydı. Aktif yurttaşlar (yalnızca yol masrafını
karşılayabilecek durumda olanlar) kantonlarındaki büyük kasabaların başlıca
meclislerinde toplandı ve bir ikinci meclise veya seçim meclisine temsilciler
seçti, ardından, bu meclis departmanın başkentinde toplandı ve Ulusal Meclis
temsilcilerini, yargıçlarını, piskoposlarını ve diğer memurlarını seçti. Ulusal
Meclis'e temsilci olanlar, sadece en az ''bir gümüş mark'a" (yaklaşık elli frank)
eşdeğer vergi ödeyenler, biraz toprağı olanlar tarafından seçilebilirdi: böylece
tüm ülkede yalnızca elli bin kişi Ulusal Meclis'e üye olabilme yeterliliğine sa
hipti. Sorıradan radikal Jakobenler'in liderleri olacak olan Maximillian Robes
pierre ve Jean-Paul Marat sistemi protesto ederken, Jakobenler Kulübü'nde
büyük rol oynayan Camille Desmoulins, bu Anayasa dahilinde Rousseau'nun
bile Meclis'e giremeyeceğini iğneleyici biçimde tespit etti.
İki aşamalı Ulusal Meclis seçim sistemi, her bir departman yönetiminin de
partman meclisi tarafından seçilen otuz alb kişilik bir konsill tarafından oluş
turulmasıyla sonuçlanarak departman seviyesinde gerçekleştirildi. Bununla
birlikte, komün seviyesinde, yaz döneminde beledi isyanlada yarablan yeni
yerel rejirnler, köy topluluklarındaki ve kasabalardaki halkçı yapıyı koruma
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arayışındaydı. Kasabalar ve piskoposluk bölgeleri, eski eyaletlerin tersine,
kendi geleneksel sırurlarını korudu ve sadece komün adını aldı. Fakat yaz dö
nemindeki beledi isyanlan, Ulusal Meclis' in sevmediği özyönetimin birçok
değişik çeşidini üretti ve Meclis,

Aralık 1789'da, komünlerin her birini üç temel

organa dayandıran, hepsi aktif yurttaşlarca seçilen, birbirine eşit sırurlara sahip
olarak yeniden oluşturan bir maddeyi kabul etti: belediye başkanı ve belediye
memurlan; Komün Genel Kurulu ve kasaba rahibi.
Bu değişiklikler, kentlerin politik etkinlik yuvası olmalarını engellemedi.
Aslında, Mathiez'in gözlemlediği gibi, "Devrimci Fransa'yı özgür Amerika'ya
benzer kılan şey, her şeyden daha fazla beledi yaşamın yoğun aktivitesiydi" .5
Eski oligarklar yaz isyanlannda kaçıruştı ve kentlerin her biri şimdi seçici bir
meclis oluşturmuştu. Eski üç-etat sisteminden geriye kalan tüm artıklar,

"bece

riye, mesleğe ve belediye meclisi üyelerine göre oluşturulmayabilecek" yerel
meclisierin kurulması ile kazındı.

14 Aralık tarihli belediye maddesinin belirt

tiği gibi, komünler "yalnızca semtlere ve departmanlara göre"6 kurulabilecekti;
bu, komünlerin yerleşirnciler tarafından kurulabilmesi anlamına geliyordu; bu
nedenle, yönetimin daha üst seviyelerindeki dolaylı oy kullanımının tersine,
belediyelerde doğrudan oy kullanılıyordu. Söz konusu maddeye büyük kent
lerde, "aktif yurttaşlarm birçok özel meclisinin olduğu yerlerde, böylesi meclis
ler yalnızca kentin veya topluluğun genel meclisinin bölümleri olarak görülü
yordu" (Madde

18). Bu nedenle, Fransa'nın bütün büyük kentlerinde, birbirine

komşu seksiyon meclisleri, beledi yaşamın temelleri haline geldi. Örneğin,
Lyon ve Marseilles'in her biri otuz

iki

seksiyona aynlmıştı (Bordoeaux yirmi

sekiz, Toulouse on beş); bunlann herbiri kendilerine karşılık düşen kasabalann
merkezi belediye otoritesi üzerinde kontrole sahipti. "Yirmi beş bin yerleşim
ciden daha büyük kentlerde, seksiyonlar, kırsal bölgelerdeki kantonlar gibi sü
rekli ofisiere ve kornitelere sahipti ve merkez belediyenin eylemini kontrol
eden toplantılar düzenliyebiliyordu" ,7 diyor Mathiez.
Bundan başka, komünler yalnızca yerel konularla değil ulusal konularla da
ilgilenme hakkına sahipti. "Komünler" diye devam ediyor Mathiez,

5 Agy., s. 89.

6 "Decree Establishing Municipalities", 14 Aralık 1789, madde 7, John Hall Steward, ed., A

Documentary Suroey of the French Revolution (New York: Maanillan, 1951 ), s. 120..127.
7 Mathiez, The French Revolution, s. 90.
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geniş yetki sahibiydi. Ulusal

Muhafız Örgütü'nü ve askerleri çağırma hakkına

sahipti. Onlann mali yasalanru onayiayan ve muhasebelerini denetleyen idari
organiann kontrolü ve gözetimi alhnda geniş otonomiye sahipti. Belediye baş
kanı görevden alınabilirdi, fakat belediye meclisi dağıhlamazdı.8

Gerçekten, yaklaşık 44.000 otonom yerel otorite Fransa'yı kaplamışh; çoğu,
yurttaş meclisleri veya seksiyonlan biçimindeydi.
Takip eden yıllarda, bu seksiyonlar ve komünler giderek demokratik ve
radikal hale geldi:
Başlangıçta belediye başkanlan ve belediye memurlan zengin orta sınıflardan
seçiliyordu, fakat departman veya bölge direktörlerinden çok daha fazla halkın
sürekli baskısına maruz kalıyorlardı; öyle

ki, 1792'de ve özellikle savaş ilanından

sonra, daha demokratik özelliklere sahip olan komünler ile daha muhafazakar
olan idari organlar arasında kaçınılmaz olan uyum eksikliği aleni hale geldi.9

Göreceğimiz üzere, komünler ve seksiyonlar radikal bir popüler yüzyüze de
mokrasi -belediyeci bir demokrasi- için temel oluşturdu, bu, en azından Pa

ris' te, merkezi ulus-devlete meydan okuyordu.

Federasyonlar
Konfederal yapılarm kurulması, en azından 1789 yazındaki "Büyük Korku"
zamanına,

Franche-Comte ve Dauphine gibi değişik eyaletlerdeki kentlerin

"haydutlara" ve aristokratlara karşı ortak savunma için birbirleriyle konfede
rasyonlar kurmalanna kadar geriye götürülebilir. Bundan sonra, kentler, kon
federasyon oluşturmayı sürdürdü, kısmen Devrim'in toplumsal hedeflerinin
tinsel bir ifadesi olarak teşvik ettiği kardeşlik duygularını uyandırmak için.
Tek bir eyalet içindeki kasaba federasyonlan, kısa süre sonra diğer eyaletler
dekiler ile, ortak yurttaşlık duygularını belirtmek için federasyonlar kurdu.
Şubat 1790'da, örneğin, Anjou'dan gelen delegeler Brittany'den gelen delegeler
ile, onların "ne Angevinler, ne Bretonlar olduklarına, fakat bir ve aynı toplulu
ğun üyeleri olduklarına"10 yemin etmek için ellerini birleştirdi. Franche-Comte,
Burgundy, Alsas ve Champagne, "aralannda dinsel bir karaktere sahip vatan
sever bir çoşku ortaya çıkardı",11 diyor Mathiez. Kısmen sivil, kısmen askeri

8 Agy., s. 89, 90.
9 Agy., s. 90.
10
Hibbert, The Days of the French Revolution, s.112.
1 1 Mathiez, The French Revolution, s. 55.
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olan bu kutlamalara, yeni toplumsal düzeni desteklemek, kanunlanru güçlen
dirmek ve düzensizliği basbrmak için yemin eden değişik illerin Ulusal Muha
fız Birlikleri'nden -federeler veya federaller- temsilciler kabldı.
Bastille'in düşmesinden sonraki yıl, federasyon, merkezilikten ve kraliyet
despotizminden tiksinen bir Fransa'nın "yeni dini" haline geldi.

14 Tem

muz'un birinci yıldönümünde, eyalet federasyonlan, Fete de la Federation diye
bilinen çoşkulu bir ulusal kutlama ile göze çarpan Paris'teki ulusal bir federas
yonda geçici olarak kaynaşb. Seksen üç departmandan gelen Ulusal Muhafız
Örgütü'nün Destek Güçleri, sağanak yağmur albnda, binlerce kişi sadakatleri
ni ve devrime bağlılıklannı yeniden göstermek için ellerinde bayraktarla top
lanarak, bin iki

yüz

kişilik bir orkestra eşliğinde, başkentin Cllamps de Mars

üzerindeki devasa amfitiyatrosuna akb. Lafayette'nin Anayasayı desteklemek
ve ulusa sadık olmak için kılıanı bir sunağa koymasından sonra, temsilciler
den, Muhafıziardan ve izleyicilerden oluşan bir kalabalık onun ardından aynı
sözü haykırdı: "Yemin ediyorum!" Kral ve kraliçenin kendisi aynı yemini
edince kalabalık onlan çılgınca alkışladı, bunun ardından herkes Devrim'in
neşeli ve otantik halk şarkısı olan "Ça,

ira" yı söylemeye başladı.

U lusal Meclis
Buna karşın, bu birlik gösterisi, Ulusal Meclis'in kendisinin oturma düzeninde
görülebileceği gibi, Fransa'da süregiden büyük toplumsal ve politik farklılıkla
n hemen hiç örtemiyordu. Sol taraftaki tribüne bakanlar, monarşi üzerinde
daha çok sırurlama oluşturma baskısı yapan daha radikal temsilcilerdi. Sağ ta
rafta oturanlar, otoriteye ve istikrara devrimci insanlardan gelecek tehlikeler
den çok korkan ve ülkeyi peşinden götürmesi için monarşinin daha fazla otori
teye sahip olması gerektiğine kuvvetle inanan krala ve muhafazakar temsilci
lerdi. Bundan sonra, Sol ve Sağ, modem politika sözlüğünün bir parçası haline
geldi.
Fakat sağda oturanların sayısı, büyük ölçüde organizasyon eksikliğinden
ve kraloların aletacele göç etmesi nedeniyle görece azdı; bu durum, Fransız
toplumunda güçlü değişiklikler yapmak için Sol' a önemli bir hareket olanağı
sağladı. Onlan şevkli kıldı. Buna uygun olarak, Meclis parlömanlan kaldırdı
ve ancien regime'den miras kalan yargıçlan, sadece egemen ulusa karşı sorumlu
olan, kraldan bağımsız bir yargıçlar kurulunun dereceli sistemi ile değiştirdi.
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Yargıçlar seçilmek zorundaydı ve maaşlannı devletten alacaklardı; işkence,
Ortaçağ barbarlığuu habrlatan,

nefret edilen bir şey olarak kaldırıldı.

Ulusal Meclis'in bu dönemde en radikal ekonomik eylemleri, belki de
Fransa'nın en büyük toprak sahibi olan Katolik Kilisesi ile ilgiliydi. Meclis, Ka
sım ayında, Kilise'ye ait bütün topraklara herhangi bir bedel ödemeden el
koydu ve onlan, devletin yakın gelecekteki iflasını önlemek için fonlar yarat
mak amacıyla açık artbrmada satb. Muhtemelen, el konulan bu topraklar, kral
lığın sonradan yasal kağıt parası haline gelen kar getirid hazine bonolannı veya o zamanki adıyla, assignatlan- geriye almayı kabul etmek anlamına gele
cekti.
Zaten Gallikan Kilise'nin tüzel kişiliğini, statüsünü, feodal imtiyazlanru,
bağımsızlığuu, aldığı vergiyi ve toprak arazilerini ortadan kaldırılmış olan
Ulusal Meclis, şimdi Kilise'yi başka yeniliklere boyun eğmeye zorluyordu.

Fransız krallan

zun süredir Gallikan piskoposlan seçme imtiyazına sahip ol

u

muştu, fakat Meclis, Temmuz 1790'da, Devrim'in temelleriyle Kilise'yi tama
men uyumla hale getiren bir Ruhhan Sınıfı Sivil Anayasa'sını oluşturdu. Bu
andan itibaren, bütün din adamlarının, piskoposlann ve rahiplerin aktif yurt
taşlar tarafından seçilmesini şart koştu -bu ruhhan sınıfı dışındakiler tarafın
dan seçilmeleri anlamına geliyordu- ve din adamlarının ücretleri şimdi devlet
tarafından ödenecekti, ruhhan sınıfını aslında sivil hizmetkarlara dönüştürü
yordu -oysa önceden ayn bir sınıf oluşturuyorlardı. Piskoposların sayısı de
partmanlann herbirinde önemli ölçüde düşürüldü ve tefekkürcü tarikatler asa
lak birer yapı olarak görülüp yasaklandı. En sonunda, Sivil Anayasa, din
adamlannın şimdi yabancı bir kral olarak görülen papanın üstünlüğünü tanı
masını yasakladı, Gallikan Kilise'nin Roma ile bağlarını böylece kopardı. Kra
lın

24 Ağustos 1790'da Sivil Anayasa'yı resmi olarak onaylamak zorunda bıra

kılması aslında büyük bir gönülsüzlükle gerçekleşti.
Birçok din adamı açısından bu esaslı değişiklik çok tatsızdı. Meclis tarafın
dan yapılan sivil değişiklikleri kabul

etmiş olan gerici,

gelenekçi piskoposlar,

Sivil Anayasa'nın geçerliliğini kabul etmeyi sert biçimde reddetti. Ardından,
hiçbir şekilde Kilise'yi reform yapmaya zorlamak gerektiği gerçeğini unutma
yan Meclis, bütün din adamlarından yeni Sivil Anayasa'yı desteklemek için
kendi maaş ve mevkilerini kaybetme pahasına yemin etmelerini talep etti. Yal
nızca yedi piskopos ve ruhhan sınıfının alt kademelerinin yaklaşık yüzde 54'ü

bu yemini etti ve bunlar çoğunlukla Paris, Dauphine, Provence ve Pyrene'lerde
olanlardı. Bab departmanlannda ruhhan sınıfı çoğunlukla bunu reddetti,
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"anayasa!" olarak adlandıruan bu yemini eden nıhban sınıfı ile "itaatsiz" nıh
ban sınıfı arasmda bir bölünme oluştu, Devrim'in geleceği konusunda devasa
sonuçlan ile uzlaşhnlaınaz olan uçurumu derinleştirdi. Aslında, Sivil Anayasa,
dindar köylüler arasında, aritokratik emigrelerle hiçbir biçimde karşılaştınla
maz genişlikte bir karşı devrim için temel oluşturdu, fakat 1790'da ne açık bir
karşı devrim ne de journeeler henüz galebe çalmamışb.

1 8.

BÖLÜM

CU M H U RiYET'E DOC:RU
Bastille'in düşüşünün ardından Ulusal Meclis'teki Sol, radikal olmak bir yana
cumhuriyetçi bile değildi. Monarşiyi yeni yönetimin çoğunlukla aynlmaz bir
parçası olarak kabul eden anayasaalardan oluşmuştu ve fikirleri, oldukça mu
hafazakar görüşlere eğilimli olan ihtiyatlı hukukçularca yönlendiriliyordu.
Çok daha liberal -hatta radikal- olanlan belediyelerde seçilmiş memurlardı,
bunların bileşenleri halkın gözetimine ve baskısına, departman memurlann
dan veya Meclis temsilcilerinden daha açıkb.
Bu dönemin otantik radikalleri Sen Nehri'nin Bab Yakası üzerindeki Kor
döliye'ler bölgesinde bulunabilirdi. Başkentin belki de en militan bölgesi ve
Devrim'in büyük bir propaganda merkezi olan Kordöliye'ler, cumhuriyet yan
lısı bir halk bilincinin uyandınlmasında stratejik bir rol oynadı. Devrim'in ora
da yaşamış ve çalışmış olan diğer ateşli liderlerinin yanı sıra, acul bölge meclis
başkanı avukat Georges Danton tarafından önderlik edilen bölge, kentteki bü

tün radikaller için kısa sürede bir merkez ve koruyucu bir sığınak haline geldi.
Jean-Paul Marat polisten kaçarken bir süreliğine burada kaldı; Antonio Mamo
ro'nun, dönemin en ateşli broşürlerinin basıldığı matbaası da buradaydı. Ünlü
Cafe Procope, Moliere ve Diderot'ya kadar uzanan bir geleneği takip ederek,
Devrim'in yetenekli gazetecilerini, entelektüellerini, avukatlarını ve sanatçıla
nru kendine çekti. Son olarak, radikal yayınalann çoğu bu bölgeye yerleşmişti;

Kordöliye'ler, aynı ateşli tarza sahip diğerleri arasında Desmoulins'in gazetesi

La France Libre ve daha eski olan Rivolutions de Paris burada yayırnlanıyordu.
Kordöliye'ler bölgesi diğer tüm bölgelere journeelerde önceki yıllardaki ön
derlik etmişti.

1789 yazında kralın askerlerinin Paris'te toplanmasına şiddetli

kınamalar yayınladı ve 5 Ekim journeesinde Lafayette'nin Ulusal Muhafız Ör-
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gütü'nün, Versay'a giden kadınlan takip etmesi için imza topladı. Bu etkinlik
Kordöliye'ler bölgesinin başı olan Danton için hiç de yeterli değildi. Dev yapılı,
güçlü bir hitabete sahip olan Danton, militan doğrudan demokrasinin, en
azından aktif yurttaşıann belki de en güçlü örneğinin yerleşmesine katkıda bu
lundu. Bu devrimci lider için, "Danton, siyasi başkentirı, yerel otonomi yö
nündeki çağrılar ile beledi despotizmi hedef alan kınamalar göz önüne alına
rak oluşturulması gerektiğini anlamışb" diyor Narmon Hampson:.
Güneşte yerini almak için çarpışan her radikal grubun hangi taktiklere sahip ola
cağının mucidi oydu: bütün otoritenin temeli, aslında, hatta militan bir azınlık
tan daha fazla olmadığında bile, egemen halkın doğrudan demokrasisini yan
sıtma iddiasında olan yerel meclis idi. Bütün iktidar mümkün olduğunca bu
meclisiere veriliyordu ve Paris ölçeğinde eşgüdümlü eylem gerektiğinde bunun,
Bölgelerin (daha sonra Seksiyonların) kendiliğinden işbirliği ile birbirlerine ka
rarlarını ileterek ve gerekli olduğunda ad lwc yönetici komiteler seçerek yapılma
sı öngörülüyordu. Daha üst bir organ için seçilenler delegelerdi, temsilciler değil,
yalnızca Bölgelerin aracılanydılar ve tekrar geri çağnlabilirlerdi. Bütün Devrim
süresince bu, aşağıdakilerin programı olacakb.1

Fransızlar, Amerikan Devrimi sırasında yarablan taban hareketi açısından John Adams'ın deyişiyle büyük komite "motonından"- bihaber değildi. As
lında, bu devrimin başından itibaren bütün Fransa'da, Amerikan Yazışma
Komiteleri, Güvenlik Komiteleri ve konvansiyonlar ile karşılaşbnlabilir olan
komiteler ve meclisler ile bölgelerin ve sonradan seksiyorılann etkinlikleri için
bağımlı olduklan konvansiyonlar kurulmuştu.
Paris'in altmış seçim bölgesi, aslında aktif yurttaşıann daimi komşu meclis
leri haline gelmişti, burılann birçoğu, bir anayasa hazırlamak için kendini önce
bir Anayasa Meclisi'ne, anayasanın kabulünün ardından da Yasama Meclisi'ne
dönüştürmüş olan daha az radikal Ulusal Meclis nezdinde pek bir önem ifade
etmiyordu. Haziran 1790'da, Paris'teki seçim bölgelerinin radikalizminden
korkan belediye başkanı, onlarm etkisini kırmak için sayılannın 48'e indirilme
sine Ulusal Meclis'i ikna etti; sayı ne derıli az olursa orılann daha rahat kontrol
altına alınabileceği yönünde boş bir ümit taşıyordu. Kökenieri Tiers Etat seçim
lerinden kaynaklanan bölgelerin tersine, bu yeni seksiyonlar Meclis tarafından
yarablmışb ve onları uygun gördüğü gibi tanımlamak ve güçlerini sınırlan
dırmak arayışındaydı. Seksiyon meclislerine kablım zorurıluydu ve resmi ola-

1

Norman Harnpsoıı. Danton (Oxford: Basil Blackwell, 1978), s. 33-34.
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rak yalnızca aktif yurttaşiara açıktı (Her seksiyon 700 ila

800

potansiyel katı

lımayı içeriyordu). Bir seksiyonun meclis toplantılanna sırurlama getirilmişti:
yalnızca görevlileri seçmek için veya elli üye bir toplantı istediğinde toplanabi
liyordu.

Belki

de naif biçimde, sağ kanat temsilciler, birbirlerini muhtemelen

"popüler radikalizmin merkezleri olarak çalışmaya başlamış olan 60 seçim
bölgesinin bazılarıru ortadan kaldırmalda kutluyordu", diye gözlemliyor Wil
liam Doyle.ı
Fakat özellikle Kordöliye'ler bölgesindeki d�şik kulüpler ve devrimci top
luluklar değişikliğe karşı güçlü bir kampanya başlattı ve bunu kaybetseler de,
yeni organizasyon ve isim değişiklikleri -Kordöliye'ler bölgesi, örneğin,
Theatre-Français seksiyonu olarak yeniden adlandınldı- istenilen etkiye sahip
olmakta hepten başansız oldu. Bu yeni seksiyon meclisleri geniş kapsamlı bir
siyasi otoriteye sahip olmayı talep ediyorlardı; gerçekten de, aktif ve pasif yurt
taşlar arasındaki aynma zaman geçtikçe pratikte daha az saygı duyulmaya
başlandı. Danton'un ürkütücü politik aygıtı, yalnızca Paris'in diğer bölgelerini
değil, bir bütün olarak ülkenin tamamını etkilerneye devam etti. Aslında, yeni
seksiyonlar, kendi otonomilerini neredeyse başından beri kıskançlıkla ellerin
de tuttu ve yalnızca Ulusal Meclis' e değil Hôtel de Ville' deki oldukça muhafa
zakar Paris Komünü'ne karşı da eleştirel bir bir tavır geliştirdi. Eylül-Ekim

1790 gibi erken bir tarihte, seksiyonlarm çoğu, Danton'un Ulusal Meclis'e ge
tirdiği bir öneriyi, bakanlarm aristokrattarla işbirliği yapmasım yasaklamayı
oyladı. Teklif reddedilse de evet ve hayır oylannın sayısı birbirine o denli ya

km çıktı ki biri dışında bakanlarm tümü istifa etti.
Seksiyonların güçlü kalmasının ve giderek radikalleşmesinin başka bir ne
deni de yeni halk kulüplerinin ve gruplannın Paris halkı üzerindeki artan etki
siydi. Devrim olaylarmda büyük bir rol oynayan en önemli kulüplerden biri,

1790 yazında kurulan ve Sol Yaka'nın Theatre-Français bölgesindeki Kordöli
ye'ler caddesinde, eski bir Fransisken Manastın'na yerleşmiş olan

İnsan

ve

Yurttaş Haklan Dostluk Topluluğu -eski Kordöliye'ler bölgesi ile kanştınlma
mak için Kordöliye'ler Kulübü olarak bilinir oldu- ve zamanla yalnızca bir tar
tışma topluluğu olmaktan çıkarak yoksullarm çektiği acılan yetkililer nezdinde
protesto etmeye ve Devrim' deki en radikal amaçlardan bazıtarım seslendir
meye adanmış bir eylem grubu olduğunu karutladı. Kurucu Kordöliye'ler tü-

2 William Doyle, The Oxfvrd History of tlıe French Revolution (Oxford: Oarendon Press,
1989), s. 127.
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züğüne göre, omın "başlıca amao, çeşitli otoritelerin suiistimallerini ve

insan

haklarının her türlü ihlalini kamuoyu önünde mahkum etmekti."3 Kulüplerin
halkçı gazetelerinin üzerinde, seçilmiş temsilcilerin ve memurların yanlış işle
rini kaçırmamak üzere daima faltaşı gibi açık olan bir göz resmi basılıydı. Ku
lüp, ihlalleri soruşturuyor, yolsuzluklan düzeltmek için imzalar topluyor ve
halk gösterilerini seferber etmek üzere önderlik rolü oynuyordu.
Kulüp, aktif ve pasif yurttaşlar arasında bir aynm yapmıyor ve üyelik ücre

tini çok düşük (ayda yalnızca 2 sous) tutuyordu, böylece fakirler de dükkan
sahipleri ve zanaatkarlar kadar kulübe kablabiliyordu. Paris'teki kulüplerin
çoğtınun aksine, Kordöliye'ler kapılanru aynca kadınlara da açmışb. 1790 ve
1791 kışı süresince, Kordöliye'lere sempati duyan kardeşlik gruplan aslında
Paris'te kuruldu ve Kordöliye'ler, diğer kulüpler ile Mayıs 1791'e kadar mer
kezi bir korniteye bağlannuş bir konfederasyon oluşturdu. Mathiez'in Fransız
Devrimi tarihi hakkındaki eserinde gözlemlediği gibi:

Onların, Jean-Jacques Rousseau'dan alınmış idealleri, doğrudan demokrasiydi.
Anayasa'yı ve hatta kanunlan halk onayına sunulması gereken bir konu olarak
gördü ve politikacıların, soylular ve papazlar oligarşisi yerine koyduklan kendi
oligarşilerine duyduklan güvensizliği ifade etmekte ağır davranmıyorlardı.4
1790 yılının sonunda, Paris'teki Kordöliye'ler sayısı bine ulaşb; üyeleri kendile
rini Devrim'in çok demokratik bir öncüsü yapmış, Kulüb'ün Sol'a doğru kay
masında büyük bir itici güç oluşturmuşlardı.
Kordöliyeler'in tersine, Jakobenler Kulübü, başlangıçta oldukça ılımlı, hatta
kibardı. Devrim'in

ilk

günlerinde Anayasa'nın Dostlan Cemiyeti adı albnda

kurulmuş, toplanb odalan Jakoben manasbrında olduğu için bu adı almışb.
Bütün politik renklerin temsilcileri, değişik zamanlarda, Jakoben toplaobianna
kablmışb. İlk günlerinde hiçbir şekilde Sol' da yer alan bir kulüp olmasa da, Ja
kobenler, devrimci halkın büyük bir yelpazesini yansıtan bir mücadeleci duruş
konumunu korudu, Desmoulins'in mükemmel biçimde gözlemlediği gibi,

Uakobenler Kulübü) aristokratlara korku salan büyük sorgulayıa değildir sade
ce, o aynı zamanda bütün suistimalierin üzerine giden ve bütün yurttaşların
yardımına koşan büyük savadır. Gerçekten de Ulusal Meclis nezdinde bir kamu
savası gibi çalışmaktadır bu kulüp. Onun gövdesinden, ezilmişlerin çektiği aa-

3 Allıert Mathiez, The French Revolution; çev. Catherine Alison Philips (New York: Rus
sell&Russell, 1962), s. 122.
4 Agy., s. 123.
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lar akıyor: kulüp, her yerden kendisine gelen bu şikayetleri o saygın meclise ak
tanyor.5

Aslında, Ekim 1791'den sonra, Jakobenlerin tartışmalan halka açıldı; kulü
bün koridorlan insanlarla dolup taşıyordu. Jakobenler Kulübü, Paris cemiyeti
nin çok yakın ilişki içinde olduğu, yayınlan, fikirleri ve stratejik önerileriyle
politik ideallerini yaydığı Fransa'nın her yerinde bir ağ oluşturan yaklaşık dört
yüz kulübe kadar ulaşarak, bütün eyaletlerde, çoğunlukla Paris içinde kalan
Kordöliyeler'den çok daha fazla, kendini çoğaltb.
Dernekler, seksiyon meclisleri üzerinde giderek artan bir etki yaratıyordu;
seksiyon meclisleri de, bunun karşılığında, yetkilerini sürekli olarak artırmaya
çalışıyorlardı (bu konuda maruz kaldıklan sınırlama girişimlerine rağmen). Bu
nedenle, Mayıs 1790'dan bile önce, Pare -Danton ulusal görev için yerini bo
şalttıktan sonra Kordöliye'ler bölgesinin başkanı oldu-, bu tarihte bölgede sak
lanmakta olan Marat'yı arayan polisin meşru otoriteye sahip olduğunu reddet
ti. Bölge, aslında, suçlulan yakalama hakkırun sınırlan dahilinde yalnızca ken
dinde olduğu iddiasındaydı, bu Paris Komünü'nün otoritesini açıkça hiçe sa
yan bir iddiaydı.
Aslında, 1790 yazma kadar Paris ve Fransa'da ortam sakindi. Bir yıl sonra,
Kurucu Meclis'in şehirli fakirler ve köylülerin ihtiyaçlanyla ilgilenmekte başa
nsız olduğu açık hale gelmişti. Radikallerin "Aristokratlan sokak fenerlerinde
sallandıralım" dizesini eldedikleri popüler şarkı "Ça ira", kentteki aristokratlar
arasında, sınırlara doğru giden atlı soylu arabalannın Paris caddelennde gün
delik olarak görülmesiyle sonuçlanan bir panik yaratb. Hiç kimse, kralı ve Ki
lise'yi önceki konumuna getirmek için doğrudan bir krala karşı devrim entri
kası çevrildiğınden şüphe duymuyordu. Jacquerı1er kırsal kesimde parlamaya
devam ederken, 4 Ağustos'ta, "feodalitenin kalkmasından" sonra, feodal harç
lan ödemeyi reddeden köylüler, senyörlere ait ormanlan ve av alanlarını sü
rekli olarak işgal etti ve yüzyıllar boyunca kırsal yaşama hakim olmuş olan
nefret duyulan şatolan yıktı.
Bir kez daha, Devrim'in ateş alması için sadece bir kıvılarna ihtiyaç duya
cağı kadar yanıa madde toplanmaktaydı -ve bu kıvılarn, hiç kuşkuya yer ol
maksızın, kraldan, onun "kral yanlısı ruhhan sınıfından" ve papadan geldi.

s

Desmoulins agy., s. 77.
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Varennes ' e Kaç1ş
13 Nisan 1 791 günü, papa, Gallikan piskoposuna meydan okumak için radİ
kallerin çok istekli olduklan Ruhban Sınıfı Sivil Anayasası'na bağlılık yemini
etmeme emrini verdi. Politik kulüplerde ve tiyatrolarda daima popüler olan
ruhban suuf karşıtlığı, şimdi papanın kuklasını yakan, rahibe manasbrlarını
işgal eden ve rahiplerinin cemaati toplamasını engelleyen halk arasında gittik

çe artmaktaydı. Curtfu inatçı olan Saint-Sulpice kilisesinde, örneğin, işgalci bir
kalabalık cemaatle birlikte panikle şarkı söyleyen orgçuya

"Ça ira''yı çalmasını

emretti.
Sivil Anayasa ile asla banşık olmayan kral, belgeyi imzaladığı için kuşku
suz üzgündü; onun davranışianna hiç güvenmeyen Paris'in, kralın aynı za
manda yakın danışmanlan da olan halalannın Fransız Kilisesi'nin durumunu
papa ile kişisel olarak tarhşmak için Şubat 1791'de Roma'ya seyahat etmesine
yardım etmesinden sonra, onun amaçlan hakkında kuşkulan arth. Louis, itaat
siz bir papazdan fikir almakla suçlandı bunun üzerine, Paris'li kızgın broşür
cüler onu ulusa ihanet etmekle suçladı. Paris'liler o ana kadar monarşiye karşı
o kadar öfkeyle dolmuştu ki, Louis, Easter Week'i kente yukandan bakan bir
tepe olan Sait-Cloud'da geçirmek için kentten aynimaya çalışbğında, bir kala
balık kralın aynlışını engelledi. Onun bnigre1erle bir karşı devrim organize et
tiğine ve yabana bir ordunun başında Fransa'yı işgal etmek için yurtdışına
kaçınayı planladığına inanıyorlardı. Aslında, kral ve ruhban sınıfı karşıtlannın
sayısı Paris'te o kadar fazlaydı ki, Lafayette, onlan basbrmak için sonuçsuz bir
çaba içinde Ulusal Muhafız Örgütü'nü kente aletacele gönderdi.

Durumu sakinleştirmek için Anayasa Meclisi çok az şey yapabildi. Halkın
karşı devrim korkusunu daha da arbran şey, Temmuz 1789'dan bu yana Pa
ris'i herhangi bir zamanda olduğundan daha çok huzursuz kılan ciddi eko
nomik çalkantılardı. İşsizlik arbyor, kazançlar azalıyordu ve işçiler ile günde
likçi zanaatkarlar tehlikeli biçimde umutsuz bir ruh hali içindeydi. Meclis'in
Mart 1791'de toncalan ortadan kaldırması, emekçi insanlan, özellikle maran
goz ve demircileri, daha yüksek ücretler için örgüttenrnek üzere özgür kılmışh
bu, halk kulüplerinin desteğiyle, asgari ücret için bir çalışma dalgasının alame

tl olarak görülüyordu. Fakat bu olasılıktan korkan Meclis, 14 Haziran'da ani
den, herhangi bir ekonomik birliğin feodal birliği arumsatbğı gerekçesiyle, ça

lışanların herhangi bir birlik oluşturmasını -sonradan işçi sendikası olarak ad
landınlacak olan şeyi- yasaklayan, kötü şöhretli Le Chapelier kanununu çı-
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kardı. Gelecek yüzyıla kadar rahatlıkla yürürlükte kalacak olan kanun, çalışan
lan grev yapma hakkından yolsun bırakıyordu. ironik biçimde, kanun teklifini
veren Le Olapelier, Jakobenler Kulübü'nün önde gelen bir radikali ve kurucu
üyesiydi, fakat 1791'e kadar Devrim'in seyrinin yavaştatılmak zorunda oldu
ğuna karar verdi, çünkü halkın hissiyatı, devrimi kontrol edilemez bir noktaya
getirme tehlikesi taşıyordu.
Kralın halkın gözetiminden kurtulmaya çalıştığına ilişkin kuşkuyu gider
mek için (ve muhtemelen onu korumak için), Ulusal Muhafız Örgütü'nden
yüzlerce adam Tuileries'in çevresinde muhafızlı.k yapmalan için gönderildi.
Aslında, 1791 yazı yaklaştığında, kral ve onun en yakın daruşmanlan, kraliyet
ailesiyle birlikte onun Lüksemburg sınınndaki Montmedy'e kaçması için ay
nntılı planlar yapmıştı. Burada, Louis, emigre1erden ve Maria Antoinette'nin
erkek kardeşi Avusturya kralı Leopold'den, Devrim'in tüm kazanımlarını ter
sine çevirmek için gerekli asker desteğini almayı umut ediyordu. Sonunda, 20
Haziran gecesi, kral ve kraliçe, iki çocuğu ve kralın kızkardeşi, iki dikişçi kadın
ve çocukların mürebbiyesi, tutulmamış bir kapıdan Tuileries'in dışına sızdı ve
kraliyet hizmetkarlarının bir kabriyolesinin eşlik ettiği çok yüklü bir atlı ara
bayla Paris'i terk etti. Sırura doğru gizlice ama düşüncesiz davranarak ağır ağır
giden kral ve beraberindekiler Pont de Somme Vesle'ye dört saat geç vardılar;
kaçış planına göre burada onlara bir süvari birliğinin eşlik etmesi gerekiyordu.
Fakat bu plan tamamen sonuçsuz kaldı. Kralı ve beraberindekiler taşıyan ara
ba vardığında, süvari birliği çoktan oradan çekilmişti; çünkü yöredeki köylüler
arasında kuşku uyandırmıştı: askerlerin yöredeki bir toprak beyi adına zamanı
geçmiş kiralan toplamak üzere geldiği endişesine kapılan köylüler, onları elle
rindeki yabalarla tehdit etmiş, gözdağı vererek bölgeden uzaklaştırmışlardı.
Kral ve beraberindekiler Sainte-Menehould'a doğru eşliksiz olarak ilerle
meye devam ettiler, fakat dikkat çekmeleri fazla zaman almadı. Kralı assigmıt
taki resminden taruyan kasabanın posta müdürü, bütün kırsal kesimi alarma
geçirerek yol güzergaru üzerindeki bir sonraki kasaba olan Varennes'e heye
canla koştu. .Kraliyet kupası Verannes'e varana kadar, bütün kasaba onları
durdurmak için dışanya çıktı. Onun hükümranlığına damgasını vuran birçok
gaf gibi, Louis'nin kaçma girişimi muhaliflerine karşı kibirli bir küçümseme
nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı -kupa Paris civarını terk ettiğinde bir
rahatlık duygusuyla yavaşlamışb- ve Paris'e doğru gerisin geri koruma altın
da kendisine refakat edildi. Halk onun dönüşünü asık suratlı bir sessizlik için
de izlemek için dışanya çıktı. Louis, ardında, Devrim'i ve kendi hareketlerinin

382 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Köylü Isyanlanndan Fransız Devrimi

önceki tasdiklerini reddeden ve Anayasa'yı suçlayan yazılı bir metin bırakmış,
bu ülkedeki bütün devrimcileri çok öfkelendirmişti. Devletin başı olarak kralın
konumu şimdi tamamen savunulamaz haldeydi. 24 Haziran' da otuz bin kişilik
bir kalabalığı arkasına alan Kordöliyeler Kulübü, Anayasa Meclisi'ne kralın ya
görevden alınmasını ya da kaderi için bir referandum yapılmasını talep eden
bir teklif sundu. İki yıl önce utanç verici olarak düşünülen cumhuriyetçilikten
söz etmek şimdi açık hale gelmişti ve kraliyet sembolleri kutsallıklarını başken
tin tümünde kaybetmişti.
Louis'nin kaçışının bütün başına gelenlere eklenmek üzere, Avusturya im
paratoru Leopold Padua, En Hıristiyan Kral'ın ve ailesinin özgürlüğünü ve
onurunu haklı çıkarmak, Fransız Devrim'inin tehlikeli aşırılıklarını sınırlan
dırmak için"6 bütün Avrupa iktidariarına çağnda bulunan kibirli bir tamim
yayınladı. Louis başında olsun veya olmasın, bir Avusturya işgali yakın görü
nüyordu, yerel Ulusal Muhafız Örgütü'nden orduya kadar Fransız askeri güç
leri bir savaş yürüyüşü için seferber oldular.
Anayasa Meclisi kendini şimdi umutsuz bir ikilem içerisinde buldu. Kralı
olmayan bir Fransa, vekilierinin çoğu için düşünülemez görünüyordu ve bir
cumhuriyet, böylesine özenli bir çalışmayla henüz tamamlanmış olan bir ana
yasanın yerini alacak yeni bir anayasa gerektirecekti. Dahası, monarşinin kal
dırılması, öyle görünüyordu ki, devlette temel değişimİer için cumhuriyetçi ta
lepleri haklı çıkarmanın yanı sıra neredeyse kesinlikle yabana güçlere işgal
için davetiye çıkarmak anlamına gelecekti. Hararetli bir devrimci durumda
ılımlıların tipik hantallığı ile Meclis, korunamaz olan monarşiyi korumaya ka
rar verdi. Kaçıştan iki gün sonra, kralın onun yanlılan tarafından kaçırılmış ol
duğu ve ortaya çıkarılan metninin ona sinsi danışmanlan tarafından zorla
yazdırıldığını belirten, aşikar biçimde yanlış bir metin yayınladı. Fakat kimse
hikayeye inanmadı. Kordöliye'ler, Fransa'daki diğer bütün radikal kulüplerin
yaphğı gibi bu örtbas girişimini şiddetle protesto etti, fakat Louis kral olarak
kaldı. Meclis, kendi adına, onu anayasal işlevlerinden geçici olarak yoksun bı
rakb ve kral onayı olmaksızın kararlar yayınlayarak yönetim yetkisini üzerine
aldı.
Bu etkinliklerin hiçbiri Anayasa Meclisi'nin Paris'li kitleler arasında iyi kar
şıtanmasına hizmet etmedi. Aslında, sıkı biçimde cumhuriyetçi olan Kordöli"'The Padua Cirrular'', 5 Temmuz 1791, A Documentary Suroey of the French Revolution,
ed., John Hall Steward (New York: Macmillan, 1965), s. 221.
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yeler cumhuriyet çağnsında bulunan başka bir dilekçe hazırladı ve Champ de
Mars'taki -1790 Fete de la Federation bulunduğu yer- Ulus Sunağı'na koyarak
Paris halkına onu imzalama çağnsında bulundu. 17 Haziran'da elli bin kişilik
bir kalabalık tören alanında toplandı. Sunağın altına saklanmış olan iki kuşku
lu adam bulunana dek onu yaklaşık alb bin kişi imzalamışh; öfkeli kalabalık
onların ajan olduğuna karar verdi ve adamlan asb. Paris belediye başkanı Ba
illy bu linç olayım sıkıyönetim ilan etmek için bahane olarak kullandı ve Lafa
yette'nin hemen olumlu cevap verdiği Ulusal Muhafız Örgütü'ne çağnda bu
lundu. Görünürde kalabalığı dağıtmak için istekli olan marki, belediye başkanı
ve onun çoğunlukla buıjuva olan askerleriyle birlikte Champs de Mars' a yü
rüdü. Muhafız Birliği sıkıyönetimin kırmızı bayrağını yükselttiğinde, kalabalık
onlan taşlarla ve birkaç silah abşıyla selamladı. Kalabalık dağılmayı reddedin
ce, Lafayette askerlerine çoğunluğu silahsız olan halka yakın mesafeden yay
lım ateşi emri verdi; dumanlar dağıldığında tören alanında elli ölü yahyordu.
Champs de Mars katliamıyla Lafayette ve Bailly'in popülaritesi kesinlikle
sona erdi. Lafayette ve monarşisinin kalması taraftan olan çevresi, kralın düşü
rülmesini talep eden bir dilekçeye imza atmaktansa, üyesi bulunduklan Jak<r
ben Kulüp'ten aynldılar ve daha öncesinde bir rahibe manasbn olan Feulli
ants'ta toplanan yeni bir kulüp kurdular. Ulusal Meclis'teki tüm Jakoben vekil
ler onlarla birlikte gitti. Arkada kalan Maximilien Robespierre, kararsızlık için
deki bir avuç cumhuriyetçi ile birlikte, kulübü tamamen dağılmaktan kurtar
ınayı başardı. Aslında, bütün Jakobenlerden geriye kalanlar, zamanla güçlü bir
politik makineye dönüşecek olan, Robespierre ve destekçilerinin yeniden inşa
ettikleri Jakobenler'in Sol unsurlanydı.
Anayasa Meclisi, ardından, Charnp de Mars katliamını, kralın kaçışını des
teklemiş olan kralolara karşı bir saldın başlatmak için kullandı, fakat başkentte
bundan öfke duyan çok sayıda cumhuriyetçi vardı. 1 789 Ekiminde kabul
edilmiş olan ve "kargaşalıklan" basbrmak amaayla çıkarılan bir yasayı kulla
nan belediye yetkilileri ve polis, kral karşıh devrimcilere vargüçleriyle yüklen
diler. Cumhuriyetçi görüşleri destekleyen matbaalar ve gazeteler kapabldı; ra
dikal liderler yakalandı ve yüzlercesi yargılandı; ve genel olarak cumhuriyetçi
olarak bilinenierin gözünü korkutmak için her çaba harcandı. Bunun ardın
dan, Meclis, "kanunlara karşı itaatsizliği açıkça teşvik edenlere" veya "anaya-
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sal güçleri küçük düşürenlere veya onlann yaptıklarına direnenlere"7 basın
özgürlüğünü kısıtlayan - Robespierre'nin muhalefeti dışında oybirliği ile alı
nan- bir kanunu kabul etti. Danton kentten kaçmaya ve İngiltere'ye sığınrnaya
mecbur edilirken, kralolara karşı öfkeli bir gazete çıkaran Marat, Kordöliyeler
Kulübü'nün mahzeninde saklandı.8 Desmoulins, Santerre ve diğer önde gelen
Kordöliyeler'in faaliyetleri yasaklandı ve bu kişiler kaçak hayab sürmeye baş
ladı.
Henüz tamamlanmak zorunda olan yeni Anayasa daha ılımh hale getirildi.
Belgeden, Ruhhan Sivil Anayasası çıkarıldı, böylece inatçı ruhhan sınıfının
Anayasa'yı desteklemesine izin verildi ve Anayasa Meclisi'nin halefi olan Ya
sama Meclisi'nin isterse onu değiştirmesine izin verildi. Başka bir değişiklik de
Meclis vekilierine oy vermek için gerekli olan mülkiyet koşulunun yalnızca ol
dukça varlıklı olanların oy kullanabileceği şekilde değiştirilmesiydi. Bu deği
şikliklerle, Louis, yeni Anayasa'yı imzalamaya razı oldu ve Varennes'a kaç
mayı denemiş olsa da resmen yeniden krallığa getirildi.

Yasama Meclisi ve Avrupa Savaş1
İşierini tamamlayan eski Ulusal Meclis dağıldı ve 1 Ekim 179l'de yeni bir Ya
sama Meclisi toplandı. Birinci meclisi oluşturan vekiller bu meclisten dışlandı
ğından üyeleri tamamen yeniydi ve çoğunlukla avukatlardan ve dönemin bur
juva unsurlarından oluşuyordu. Sayısal olarak en büyük yekpare politik blok
krala Feuilliantlar' dı. Değişmiş olan Anayasa'ya kralın açıkça sadık olması,
inatçı ruhhan sınıfı ile uzlaşma ve emigre1erin geri dönmesi çağrısı yapblar. Fa
kat Feuillant bloku, sayısal çoğunluğuna karşın, yeni Meclis'te hala bir azınlıkb
-ve tedirgin üyelerinin ve destekçilerinin yavaş yavaş yurtdışına sürgüne git
tiği bir azınlıkb.
Bir bütün olarak Feullillantlar'dan çok daha etkileyici olan, çoğunlukla
avukatlar, gazeteciler ve tüccarlardan oluşan solculardı. Aşırı derecede tutku
luydular ve halk desteğini kazanmak için devrimci sloganlan tekrarlamaya
çok istekliydiler. Bu genç insanlar ve destekçiteri genellikle Brissotçular olarak
biliniyorlardı; çok geçmeden daha tanınmış Jironden'ler ismini kazanacaklardı.
7 Oıristopher Hibbert, The Days of the French Revolution (New York: William Morrow,
1980), s. 155.
8 Marat'nın Paris'in mahzenlerinde saklandığı ve orada cildinde rahatsızlık yaratacak si
nir hastalı� yakalandığı hikayesi tamamen rivayetten ibarettir.
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Tann vergisi bir hatip ve üretken bir yazar ve broşürcü olan Jacques-Pierre

Brissot'nun liderliğini yapbğı Brissotçular yetenekli önderlikleriyle Meclis'e
hükmettiler. Kralcılann görüşlerinin tersine, onlann platformu, Fransız sını
nndaki kentlerde toplanmakta olan emigre1ere karşı, gerekiyorsa onlan koru
yan Avrupa monarşiierine karşı bir savaş çağnsında bulundu. Bu talep temel
de taktikseldi: Devrim düşmanianna karşı bir savaş, kralı Yasama Meclisi ile
çalışmaya zorlayacakb, vatansever ateşi arbracakb ve ülkeyi Devrim' in etra
fında toplayacakb. "Bir vuruşta aristokrasiyi, hoşnutsuz ve sorun yaratan pa
pazlan yıkmak istiyor musun?", diye haykınyordu Brissot, "o zaman Coblenzi
[emigre askeri etkinlik merkezi] yıkın".9 Brissot'a göre, bir savaş, diğer Avrupa
ülkelerindeki tiranlara karşı yurttaşlan harekete geçirerek, Devrim'in ilkelerini
oralarda da yayacakb.
Jakoben vekiller savaş konusunda bölünmüştü, her ne kadar bölünmeleri
nin doğrudan etkisi çok az olsa da. Otoriteleri, Meclis'teki değil, Sol'a doğru
kayan kulüpterindeki konumlannda yabyordu. Aslında, değişik kulüpler ve
halk topluluklan, şimdi Paris'te oldukça güçlü olan parlöman�dışı politik
alana, özellikle kırk sekiz Paris seksiyonuna doğru gelişmekteydi. 1792 yazın
daki ekonomik darboğaz ve artan yiyecek fiyatlan şimdi seksiyon meclisleriyle
parallellikler göstermeye başlayan radikal topluluklara büyümeleri için yeni
bir itki verdi. Goodwin'in gözlemlediği gibi,
Kasım' da Paris belediye başkaru olarak Bailly'in yerini alan Petion, kent katibi
nin yardıması olarak Danton ve Paris departmanı savası olarak Robespierre, be
lediyenin gücünü ve etkisini genişletmek ve politik kulüpterin etkinliğini geliş
tirmek için çok şey ya pb. Bu dönemde en yaşamsal dış politikanın -Avrupa ile
savaş veya banş- Yasama Meclis'inde olduğundan daha fazla Jakobenler Kulü
bü'nde kavga edilerek halledilmesi ve en önemli iç politika konusuna monarşinin kaderi- Paris seksiyonlarında karar verilmesi önemlidir. 10

Dahası, taşrada savaş beklentisi çok yüksekti. Köylüler durumlannda hala
çok az değişiklik görüyordu. Her ne kadar toprak beyleri Savoy veya Cob
lenz'de oturuyorsa da, araolan hala Fransa' daydı ve önceden olduğu gibi köy
lüleri sömürüyordu. Kilise topraklarının yeniden dağıbmı ne düzgün ne de

Hibbert, Days of the Fmıch Revolution, s. 138.
Albert Goodwirı, The French Revolution (Londra: Hutchinson, 1953; New York: Harper &
Row, 1966), s. 97.
9

10
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eşitti, bunlar kırdaki huzursuzluğu arbrdı ve hatta silahlı köylü ayaklanrnala
nna yol açb.
Kırsal bölgelerdeki ve Brissotçular arasındaki savaş ateşine karşın, Fransız
Ordusu pekala büyük bir Avrupa çalışması olabilecek şey için hiç hazır değil
di. Ordtıntın önde gelen subaylarının çoğu değişik emigre merkezlerine çekip
gitmişti ve onların araç-gereç, silah ve cephaneden yokstın düzenli askerlerinin
moralleri bozuktu, disiplinsizdi ve organize değildi. Bir savaşın yol açacağı
riskler çok büyük olabilirdi: iyi teçhizatlı yabana ordular Devrim'i kesinlikle
yenilgiye uğratabilir, ve hatta Fransa kazansa bile, böyle bir çabşma içerde ko
laylıkla askeri bir diktatörlüğe yol açabilirdi. Hem Marat hem de Robespierre,
öngörülü biçimde, bu tehlikeleri gördü ve Brissotçular tarafından üretilen sa
vaş ateşine karşı çok açık konuştular -fakat olaylarm kısa süre sonra gösterdiği
gibi, bu işe yaramadı.
Diğer taraftan, kraliçe ve emigreler savaşı ve yabana işgalini memnuniyetle
karşıladı. Aslında, Louis, şaşırba olmayan biçimde, kibirli ve hırslı fakat yete
nekli General Charles-François Dumouriez'in içinde olduğu birçok Brisotçu
bakanı kraliyet konsütüne atadı. Sontında, 20 Nisan 1792'de, Louis, Meclis'in
çoşkulu onayı ile, Avusturya'ya savaş açb. Üç ay sonra, Avusturya ile ittifak
kuran Prusya, devrimci Fransa'ya savaş ilan etti.
Savaş, neredeyse başından itibaren, Belçika içleririe ilerledikten sonra Lil
le'e doğru apar topar geri çekilmek zortında kalan ve diğer kuvvetleri Valend
ennes'e çekilen Fransa için kötü gitti. Brissotçular'ın başkentteki itibarlan hızla
azalırken, krala, savaşa ve Brissotçular' a aa eleştirilerinden dolayı savaş, Ro
bespierre'nin yıldızını yükselten bir etki yarattı.
Yine de, en azından bir konuda Brissotçular haklıydı: savaş, monarşinin
Devrim'e karşı aşın olan nefretini ortaya çıkarmışb. Neredeyse açıkça, Fransa
kralı ve kraliçesi, düşmanla aynı taraftaydı ve kraliçenin Avusturya adına çe
virdiği dolaplar hakkındaki söylentiler halk arasında yaygınlaşmışb. Kraliçe,
Viyana'ya istihbarat sağlamakla suçlandı ve ontın Tuileries' de olduğu iddia
edilen "Avusturya Komitesi", halk tarafından Belçika yenilgisinin müsebbibi
olarak görüldü. Sonradan ispatlandığı gibi, Maria Antoinette, Fransa'nın askeri
planını düşmana gerçekten açıklamışb; btmtın sonucu, kraliyet ikilisinin dav
ranışı açığa çıkbktan sonra, sadece monarşinin kendi sonu olacakb.
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1 O Ağustos Journeesi
1 792 yazının başında askeri yenilgilerle karşılaşan ve Saray ve ordudaki iha

netten korkan Paris' in ateşi, 14 Temmuz 1789' daki ruh haliyle karşılaşbnlabi
lecek bir seviyeye yükselmekteydi. Anayasalı Monarşistler ile cumhuriyetçiler
arasındaki doğrudan kutuptaşma şimdi ciddi hale gelmişti. Fransız ordulan
Longwy ve Verdun'a doğru geriye çekilmeye zorlarurken, Lafayette, ön cep
heden Paris'e kralı desteklemek ve Jakoben Kulübü hemen ezmek için çılgın
casına harekete geçti. Bir zamanlarm ılımlı markizi, birdenbire düzeni yeniden
kurmak, belki de kralın ülke dışına çıkışına yardıma olmak için askeri bir plan
yapmaktaydı. Meclis Lafeyetle'yi soğuk karşıladı; Lafeyetle'nin Prusya ordu
sunun ilerlemesi karşısında askerlerini ihmal etmesi Meclis'in kuşkularını pe
kiştirmişti, böylece Markiz bir şey elde ederneden cepheye döndü. Saray'ın ve
taşradaki inatçı papazlarm kanşbğı Avusturya yanlısı entrika raporlan, halkın
fikrini giderek cumhuriyetçi bir yöne doğru iterek Paris' i alarma geçirdi .
8 Haziran 1 792'de, Yasama Meclisi, yirmibin federtyi ve eyalet Ulusal Mu

hafız Birlikleri'ni Bastille Günü'nün üçüncü yıldönümündeki yıllık Fete de la

Federation için Paris'e çağıran bir karar aldı. Bu fodere1erden başkentteki düzenli
askerleri cephede hizmet yapmalan için seferber etmesi bekleniyordu. Aynı
günlerde başkentteki seksiyon meclisleri, toplanblanndaki aktif ve pasif yurt
taşlar arasındaki farkı kaldırması ve onlara her gün -daimi oturumda- top
lanma izni verilmesi için Meclise dilekçe verdiler. Aynca büyük miktarda mız
rağın yurttaşiara genel dağıbınını .resmen talep ettiler, her ne kadar silahiann
taşınması hala resmi olarak Ulusal Muhafız Örgütü'ne aynlmış bir ayncalık
olsa da.
Ayın sonuna gelirken, seksiyonlar, 20 Haziran'da krala karşı bir gösteri
gerçekleştirdi, bu Tenis Kortu Yemini'nin yıldönümüydü. Savaşın yaratmakta
olduğu ekonomik kriz (artan fiyatlar zaten geniş çaplı yiyecek isyanlanna ne
den olmuştu) açısından bakıldığında, yaklaşık on bin Paris'li sans-culotte, yaba
lar, misket tüfekleri ve mızraklada doğu faubourglarda toplandı ve ardından
Kralın Meclis kararlarını vetosuna ve onun son dönemde birçok popüler ba
kanı yerinden etmesine karşı çıkan dilekçelerle Tuileries'i işgal etti. Kalabalık
sarayın kapılarını el baltalan ile parçalayarak devirdi ve hatta bir topu bir
merdivenden yukanya sürükledi. Devriimiş bir kapının ardında kırmızı bir

sans-culotte bonesi giyen Louis'i buldular. Kral onlann taleplerini yumuşak bi
çimde reddetse de, Paris'in yeni belediye başkanı Petion, Louis'nin kendi kra-
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liyet ayncalıklan adına tavizsiz davranacağı açık hale geldikten sonra, kalaba
lığı saraydan aynimaya ikna etti.
Sonunda, ll Temmuz'da, Meclis, olağanüstü hal ilan ederek ülkenin ya
bana ve emigre muhalifleri ile karşı karşıya kaldığı tehlikeyi gerçek anlamda
hissettirmeye çalışb. Ülkenin kaynaklarının tamamının savaş etkinliğine akta
nlması gerektiğini sezinleyen seksiyonlann uyansı üzerine Meclis, Ulusal Mu
hafız örgütü'nün her yerde silahlanması çağnsında bulundu. Birkaç gün için
de on beş bin Paris'li çağnya yanıt verdi ve yeni gönüllü taburlan hızla kurul
du. Paris Komünü, ardından, mızrak sahibi olan bütün yurttaşlan Ulusal Mu
hafız örgütü'ne katan, böylece onun saflanru toplumsal hiyerarşinin daha alt
üyelerine açan bir karar aldı. Fettereler veya eyaletlerdeki Ulusal Muhafız Bir
likleri olarak başkente gelmeye başladılar, Robespierre onlara sert bir uyanda
bulundu: "Yurttaşlar, buraya yalnızca bir kutlama, 14 Temmuz Federasyo
nu'nun yıldönümü için mi geldiniz?" Lafayette'nin içinde olduğu generallerin
çekip gittiğini ve Yasama Meclisi'nin "sarsıldığını ve yozlaşbğıru fakat [onun
hareketsizliği nedeniyle] kendi öcünü almadığıru" onlara anlatb. Ardından
federeleri kapsamlı -açıkça cumhuriyetçi- bir ülkeyi koruma göreviyle sorumlu
kıldı.ıı Kısa bir emirle, Yasama Meclisi'ne, kralı indirmesi çağnsı yapan dilek
çeler yağdı.
14 Temmuz kutlaması hiçbir olay olmadan -ve "Vive le roi" haykınşlan ol
madan- geçti. Federelerin çoğu, kutlamadan sonra karşı-devrim büyümesin di
ye sağduyulu biçimde kentte kaldı; onlann Paris'te kalması pek de iyi sonuçlar
doğurmadı. Federeler çoğunlukla seksiyonlann taleplerini destekledi; aslında,
17 Temmuz' da, krala karşı bir ayaklanma için Jakobenler Kulübü'nde radikal
lere ve sans-culottelara arka çıkmak için kendi merkezi komitelerini kurdu.
Kordöliyeler, ardından, onlarca yıl önceki Amerikan konvansiyonuna çok
benzeyen, kralı yerinden edecek ve Fransa için sıkı bir cumhuriyetçi anayasa
yazacak bir Ulusal Konvansiyon çağnsı yapb.
Aynı sırada, seksiyon meclislerinde aktif ve pasif yurttaşlar arasındaki fark
aslında kaybolmuştu. Theatre-Français seksiyonu (eski Kordöliye bölgesi) böl
gede ayncalıksız olan herkese kapılanru açarak bu aynmı resmi olarak kaldır
dı. Theatre-Français meclisinin demokratikleşmesi diğer seksiyonlarca hızla
taklit edilmeye başlandı ve en sonunda, Yasama Meclisi tarafından onaylandı.
25 Temmuz'da, Yasama Meclisi, seksiyonlarm günlük toplantıianna izin verdi,
11

Akl, Mathiez, French Revolution, s. 157.
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bunun üzerine seksiyonlar resmi olarak "daimi" toplanbya geçtiler. Dahası,
birçok seksiyon, kendilerinin Ulusal Muhafız Örgütü taburlarını önceden pasif
olan yurttaşiara açtı; Paris, Ulusal Muhafız Örgütü'nü orta suuf gücünden ra

dikal biçimde sans-culotte milisine dönüştürdü. Bu değişimlere müdahalesi az
olan kararsız Meclis, başkentte kontrolünü açıkça kaybediyordu.
Bu sürekli olay akışnun ortasında, 28 Temmuz'da, Paris'liler, düşman güç
lerinin kurnandanı Brunswick Dükü'nden gelen kışkırba bir manifestoyla
uyandılar: manifestoda Dük'ün Avusturya ve Prnsya ordularnun kralı haket
tiği yere yeniden getirrnek için Fransız toprağını işgal edeceği dekiare edili
yordu. Müttefik güçleri engellemeye çalışan herhangi bir Ulusal Muhafız Ör
gütü'ne ateş açılacağı ve eğer Tuileries tekrar işgal edilirse veya kral ailesine
herhangi bir şekilde zarar gelirse, Paris'ten, kenti enkaza çevirecek vahşi bir in
tikam alınacağı uyarısında bulunuyordu. Manifestonun yayınlanmasından iki
gün sonra, Marseilles'den

beş yüz _(edire,

Arles'te krala bir ayaklanmayı bas

brrna girişimini durdurduktan sonra sonra Paris' e ulaşb ve eski Kordöliye'ler
bölgesinde bir yere yerleşti. Sokaklardan uygun adım geçerek bütün dünya
daki devrimci örgütlerin gelecek yüzyılda benimserlikleri o etkileyici marşı,
Rouget de Liste'nin "Marseillaise"sini söyledi.
Brunswick'in deklarasyonu Devrim'de bir dönüm noktası, Fransa'yı ana
yasal monarşiden curnhuriyete doğru değişmeye zorlayan bir olay olarak gö
rülebilir. Devrimci Paris'liler, işgal edilmekten ve kral yanlılaruun entrikların
dan korkuyor, dolayısıyla da kralın Yasama Meclisi ile seksiyonlara karşı çık
maya, kenti bütünüyle kontrolüne almaya hizmet edecek bir yabana işgalin
önünü açmaya niyetlendiğinden kuşkularuyorlardı. Ufukta beliren bu felaketi

hertaraf etmek için seksiyonlar ve fodire1er, kralı gecikmeden tahbru terketme
ye zorlamak zorunda olduklarına karar verdiler.
Aynı hafta içinde, 9 Ağustos'ta, seksiyon meclislerinden gelen delegeler,
Hôtel de Ville'e vardı ve eski muhafazakar Komünü, yerine devrimci bir bele
diyeyi, isyana Komünü koyarak dağıtb. Belediye başkanı evinde koruma al
tında tutuldu ve bira irnalatçısı Santarre, Ulusal Muhafız Örgütü'nün başına
getirildi. Bu eyleme karşı ılırnlılardan gelen protestolan delegeler sertçe yarut
ladılar: "Halk ayaklandığında yetkililerden bütün iktidan alır ve kendi uhde

sine geçirir." 12

12

Hibbert, The Days of the French Revolution, s. 154.
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Ayaklanma eksiksiz planlanmışb ve Danton'un içinde olduğu Jakoben li
derlerin onu kolay ve başanlı biçimde gerçekleştirmekte suç ortaklan olacakla
nndan şüphe ebnek için hiçbir neden yoktu. Ertesi gün, 10 Ağustos'ta, dev
rimci komün, destekçilerine Tuileres'e yürüme emrini verdi. Uyan işaretiyle,
yaklaşık yirmi bin silahlı fodere ve sans-culotte saraya ve önceden uyanlmış, on
lan korumak için uzlaşmış olan yakındaki Yasama Meclisi'ne kaçan kraliyet
ailesine saldırdı. Onlann kaçışıyla, kraliyet seksiyonlanna karşı sorumlu olan
Ulusal Muhafız taburlannın çoğu ayaklanmadan yana tavır aldı. Tuileries
şimdi yalruzca dokuz yüz İsviçreli muhafız ve birkaç yüz saray mensubu ile
kendini savunmaya terk edilmişti. Kalabalık, İsviçre'lilerle dostluk kurmaya
çalışb, fakat adamlardan birinin bir kaza kurşunu ile vurulmasının ardından
diğerleri ateş açb ve yok yere bir çabşma gerçekleşti.
"ihanet" diye bağıran Marseillais ateş albndaki saraya akb, gördüğü herke
si kesti. Cephaneleri bittikten sonra direnmeyi bırakan İsviçreli Muhafızlar'dan
alb yüzü katledildi, ayaklanmacılar yaklaşık dört yüz kişi kaybetti. Öğleye ka
dar, Paris'in tüm kontrolü onlanndı. Kendi yaşamlanndan çok korkan Meclis
üyeleri ile kralın direnişi basbrıldı ve Temple denen küçük bir hapishaneye
kondular.
Federe ve sans-culottelann bu journeesi kralın kaderini kesinleştirdi ve ''bur
juva" diye Devrim'in sona erdiğinin kesin işareti oldu. Beğenilsin ya da beğe
nilmesin, kral tahttan düşürülmüştü; çok yakın geçmişte tamamlanan 1791
Anayasası yürürlükten kaldırıldı. Sans-culottelar yalnızca Champs de Mars kat
liamının öcünü almarnışlardı, ancien regime'i yerinden eden journeelerde oyna
dıklan hayati rolden sonra şimdi Devrim'in merkezi sahnesine çıkmış ve onu
daha da Sol' a itmişlerdi.

1 9.

BÖLÜ M

PARiS SEKSiYON LARI
10 Ağustos 1792 zaferi, Paris'te yaşanun neredeyse her veçhesini etkileyen bir

coşku yarath. Zenginler pudralı peruklaruu bırakb ve giysilerini basit zanaat
kar kıyafetleri gibi süsledi; devrimci olaylan resmeden takılar ve yelpazeler
moda oldu; yeni doğmuş çocuklara devrimci çağı yansıtan isimler verildi. Kcr
nuşmalarda, bir hitap sözü olarak citoyen (yurttaş) monserıyöıün yerini aldı.
Azatlı kölelerin antik şapkası, İskit tarzı kırmızı bereler (bonnet rouge) zaten
Devrim'e bağlılığın göstergesi haline gelmişti; şimdi, 10 Ağustos'tan sonra de
ğişik seksiyonlar, kendi resmi giyimleri için şapka olarak "özgürlüğün kırmızı
beresini" benimsedi. Birçok seksiyon ismini bir kez daha değiştirdi, kendileri
ne daha devrimci isimler verdi: Theatre-Français seksiyonu Marseilles seksi
yonu haline gelirken, Place-Royale seksiyonu des Federes, Roi-de-Sicile seksi
yonu Droits-de-l'Homme seksiyonu haline geldi. Taşradaki devrimci coşku da
az değildi. Kralın tahttan indirildiği haberlerinin duyulması üzerine Vor

ges'deki gönüllü askerler "Yaşasın Kralsız ulus!" diye bağınrken, Starsbourg
Jakobenleri "Yaşasın eşitlik! Kahrolsun Kral!"1 diye haykınyorlardı.
Birçok feciere her ne kadar Tuileries Sarayı işgaline katılmış olsa da, "XVI.
Louis'nin tahttan indirilmesi aslında herşeyden çok Paris seksiyonlannın doğ
rudan demokrasisi için bir zaferdi", diyor Albert Goodwin.2 Bu noktaya kadar,
seksiyonlar, Ulusal Meclis'i önderleri olarak görmüş ve ilk journeeler sırasında

1 Albert Mathiez, The French Reuolution, çev. Catherine Alison Philips (New York: Russell
& Russell, 1962), s. 193.
2 Albert Goodwin, The French Revolution (Londra: Huthinson, 1953; New York: Harper &
Row, 1966), s. 116, 117.
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silahlı güçleriyle onu desteklemişti. Fakat yeni seçilmiş Yasama Meclisi 10
Ağustos journeesini gerçekleştirmemişti; gerçekte onun rolü ikircirnli ve ötele
yici idi; ayaklanmaya karşı pasif ve muğlak bir tavır alması onun ahlaki itiba
rını düşürdü. Bir belediye organı olan isyana Komün, monarşiyi yıkmak için
seksiyonlardaki sans-culottelan koordine etti.
Kraliyetin ihanetini boşa çıkaran seksiyonlar, Devrim'e ve ulusa en üst dü
zeyde hizmet gerçekleştirmiş olduklarının çok fazla farkındaydı. Civarlarının,
hatta belediyelerinin sorunlarının ötesine rahatlıkla geçtiler ve kendilerini,
"halkın çıkannın cisimleşmesi ve bir bütün olarak devrimci Fransa adına hare
ket edenler olarak"3 gördüler, diyor Mathiez; Doyle ise, "yeni cumhuriyetin
koruyuculan ve gözetçileri ve devrimin temsil ettiği şeyin öncüleri olarak"
gördüler diyor.4
Aynı şekilde ele alındığında, yeni isyana Komün, geçmişte seksiyonlan
"düzenli hale getirmek" gücü yettiğinde memurlanru atamak ve onlann ko
mite boyutlarını ve aktivite alanlarını kısıtlayarak egemenliklerine sürekli el
uzatma çabasında olan daha önceki Paris Komünü'nün faaliyet alanının çok
daha ötesine geçmişti. isyana Komün seksiyon demokrasisinin görünür mer
keziydi. Eski Komün' den iki kat fazla üyeye sahipti. Seksiyonlar eski Komün' e
üç delege gönderirken, isyana Komün'ü toplamda 288 kişiye çıkarıp ona şim
di alb delege gönderiyordu. Tümü neredeyse genel oy hakkı temelinde seçil
mişti. Dahası, yeni üyeler öncüllerinden politik olarak daha radikal ve daha az
varlıklıydı: bazılan avukat ve profesyonel de olsa, çoğu küçük esnaf ve zana
atkardı -yani sans-culottea dahildiler.
Aynca, Yeni Komün eski Komün'den daha aktifti; eski Komün düzensiz
biçimde toplanırken yenisi günlük toplanıyordu. "Sonuç", diye belirtiyor Go

odwin, "seksiyon temsilcilerine şimdi ulusal politikanın büyük sorunlan kadar
en küçük konulaoyla ilgili olarak da danışılmasıydı".5 Buna uygun olarak,
seksiyonlar, Yasama Meclisi'ne yoğun bir moral üstünlük duygusuna sahipti.
Onlar yalnızca 10 Ağustos'ta öncü bir rol oynamamış, Meclis delegeleri temsi
liyet gücü pek olmayan kişiler olarak görülürken -bunlar oy kullanma üzerin
de mülkiyet sırurlarnalanyla doğrudan olmayan bir oylarna sistemi ile seçil-

3 Mathiez, French Revolution, s. 165.
William Doyle, The Oxford History of the French Revolution (Oxford: Ciarendon Press,
1989), s. 220.
5 Goodwin, French Revolution, s. 116-117.
4
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mişlerdi- seksiyonlar, herhangi bir oy verme sırurlaması olmaksızın memurla
rıru doğrudan seçmişti.
Seksiyonların Meclis' teki üstünlükleri yalıuzca moral açıdan değildi: bunlar
aynca başkentte büyük bir askeri güce sahipti. Ulusal Muhafız Örgütü, seksi
yanlara ve Komün'e karşı sorumlu iken Paris' te toplanan Meclis, kendini halk
baskısından koruyacak güvenilir bir askeri güce sahip değildi. 1792 ve 1 793'te,
Ulusal Muhafız olarak ayn bir güç olarak sağ kalabilmiş her adam, Meclis'i
gösteriler ve gelecek journeeler için sa vunmasız bırakarak cepheye gönderildi.
Ulusal Muhafız Örgütü, Meclis'in isteklerini gerçekleştirmek için hevesli de
değildi. Arbk Champs de Mars'ta dilekçecilere ateş açıruş olan türden burjuva
askerlerinden seçilerek oluşturulmayan Birlik, şimdi tüm yurttaşiara açıkb ve
çoğunlukla Santarre komutasındaki sans-culottelardan oluşuyordu.
Yasama Meclisi, daha sonra seksiyonların istediği önlemleri istemeye iste
meye gerçekleştirmek zorunda kaldı. 10 Ağustos'ta, "aktif olan ve olmayan
yurttaşlar sınıflandınlmasının sona erdirilmesi"6 kararıru aldı ve kralın tahttan
indirilmesini haklı çıkarmak ve Louis'nin uzaklaşbnlmasına destek sağlamak
için iliere özel elçiler yolladı. Bu, illerin çoğunda zor bir görev değildi: Paris dı
şındaki komünler büyük ölçüde burjuva olan üyelerini kaybediyor ve daha da
fazla radikalleşiyordu. Diğerleri arasında, Lyon ve Marseilles'te, yiyecek isyan
lannın patlak vermesine neden olan ekmek kıtlığını ve yüksek ücretleri çözü
me kavuştunna konusundaki başansızlıklan nedeniyle Komün üyeleri itibar
larıru yitirmişti. Buralarda, "orta alt sınıflar ve hatta zanaatkarlar", yerel Jako
ben kulüplerde çalışarak, "iktidan ellerine geçirmişti" .7 26 ve 28 Ağustos'ta,
Meclis, köylülerin işlediği topraklar için orjinal tapu belgeleri gösterebilen bey
terin bulunduğu yerler hariç, bütün feodal toprak vergilerini kaldırdı. Bütün
ortak toprakların yalnızca köy topluluklarına ait olduğunu bildirdi ve emigre
topraklarırun, küçük araziler halinde bölünmesini emretti. Komün karşısında
umutsuz durumda olan Meclis, 30 Ağustos'ta Paris Komünü'nü dağıtan ve
yeni bir seçim çağnsında bulunan bir karar yayınlayarak kendi varlığını rlu
yumsatmaya çalışb. Bu karar, Komün ve seksiyonlar tarafından tamamen
görmezden gelindi ve Brissotçular onu yüz kızarba bir utanç içinde geri çekti
ler. isyana Paris Komünü, şimdi devrimin, hatta orduların ve uzak illerin ba6 Albert Soboul, The Sans Culottes: The Papular Movement and Revolutionary Govennen t,
1793-1794, çev. Remy Inglls Hall (1968; New York: Doubleday & Co., 1972), s. 165.
1 Mathiez, French Revolu tion, s. 90.
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şında duruyordu. Radikal bir milletvekili olan Chabot'nun, mevkidaşlanru
Meclis'te sertçe uyardığı gibi: "Buraya

sans-culottelar tarafından gönderildiğini

asla unutmayın."s

Eylül Katliam lan
Askeri durum ciddi biçimde kötüleştiği zaman kralın

tahttan indirilmesi üze

rinde güçbela uzlaşılmışb; Ağustos ayı boyunca, doğu sınırındaki Fransa'nın
savaş çabası daha kötü bir noktaya geldi. Artık horgörülen Lafayette, en so
nunda, cumhuriyetçilerin uzun süredir tahmin ettikleri gibi, Ağustos ortasında
düşman saflarına geçti. Başka ordu subaylan sürgündeki kralolara kabldı,
Avusturyahlara ve Prusyalılara destek verdi. Fransız ordusundaki yaşlı gene
raliere daha fazla güvenilemedi, bu durum devrimcileri yeterince güvenilir
olmayan kumandanlada başbaşa bırakb. Çok nefret edilen Brunswick Dü
kü'nün emrindeki Prusyalılar, içlerindeki ihanetin işgalcilerin zaferine yardım
etmiş olduğunu açığa vuran kısa bir direnişten sonra, 23 Ağustos'ta,
Longwy' daki kaleyi ele geçirdi. Paris'li kitleler için, krala komplocular, Kilise
casuslan ve savunmasız başkentte bir karşı devrim tehlikesi nedeniyle derin
korkular yaşatan Prnsya'nın Fransa'yı işgali şimdi çok yakın görünüyordu.
Bir hafta sonra, 1 Eylül' de, Vendee'nin bab bölümünde bir karşı-devrimci
ayaklanmanın gerçekleştiği raporlan ile birlikte Verdun'un düşmek üzere ol
duğu haberleri başkente ulaşb. Paris bir çılgınlık nöbetine girdi. Komün kuşku
duyulanların silahsızlandınlacağı ve silahlannın ordu gönüllülerine verileceği

iki gün süresince ev ev arama yapma karan aldı. Yeni silahlanmış gönüllüler,
çağn üzerine cepheye gitmeden önce, Danton'un Devrim adına kahramanca
ve cesurca -L'audace! "- savaşmak için ülkeyi bir araya getiren etkileyici bir ko
nuşma yapbğı -belki onun en ünlü konuşması- Champs de Mars'ta toplandı.
Aynı zamanda, çok popüler

iki gazete yayınosı, Devrim düşmanlannın

yalnızca dışanda yenilgiye uğrablmasını değil, Paris içinde de köklerinin ka
zınmasını talep ediyordu. Jean-Paul Marat, kendi dergisi

L'Ami du Peuple (Hal

kın Dostu) ile 1789'dan beri halkçı politikalara kendini kapbrmışb, onu Dev
rim düşmanianna karşı en aşın önlemlerin alınmasını talep eden Jacques-Rene
Hebert'in Le

Pere Duchesne'si

takip ediyordu. Gerçekten dönemin hakikatleri

hakkında demagojiden daha fazlasını söyleyen

8

Doyle, Oxford History, s. 220.

"Nous sommes trahis" ("İhanete
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uğradık"), Marat'ın sürekli haykınşıydı. Hem Marat hem de Hebert'in tespit
ettiği hainler, kraliyet ailesi, Meclis, Brissotçular ve Komün' deki ılımlılardı.
"Sükfıneti sağlamak için", diyordu Marat, "ikiyüz bin baş kesilip gövdesinden
aynimak zorundadır."9 1792 Ağustos'unda net bir talepte bulundu: "Bırakın
hainlerin kanı aksın. Bu, ülkeyi kurtaracak tek yoldur''1o -giderek ateşli hale
gelen sans-culottelar üzerinde etkisini yitirmeyecek bir talepti bu.
Marat ve diğerlerinin özellikle tespit ettiği düşmanlar, çoğu gözaltındaki
politik şüpheliler olan kent hapishanesindeki mahkumlardı ve Prusya ve
Avusturyalılann işgal hareketi Paris' e yaklaşbğında krala komploculann kar
şı-devrime destekçi kazanmak için hapishane kapılanru açacaklan Paris'lilere
çok açık göründü. Bu nedenle alarma geçmiş olan sans-culottelar, giderek artan
sayıda gönüllünün cepheye giderek kentin kendisini savunmasız bırakmasın
dan dolayı, bu tehlikeyi herşeyden daha çok hissediyordu. Aslında, Eylül'ün
ilk haftasında, bir iç karşı-devrim korkusu başkentte, Devrim tarihine onun ister planlı olsun ister plansız- en gözü dönmüş eylemlerinden biri olarak
kaydedilmesine neden olan çılgınlık noktalanna ulaşb. Büyük kalabalıklar
kentteki mahkUmlan tam anlamıyla doğramaya başladılar. İlk öldürülecekler
rahibe manasbrlarında ve papaz okullarında tutuklu bulunan söz dinlemez
papazlardı, onlan kent hapishaneterindeki yüzlerce mahkum takip etti.
Bu Eylül katliamlan, bin ikiyüz kişinin -Paris' teki bütün mahkum nüfusu
nu yaklaşık yansı- ya doğrudan ya da aşın derecede kısa yargılamalardan
sonra öldürüldüğü yedi gün boyunca devam etti. Öldürülenterin belki de en
fazla üçte biri politik suçlu, papaz, soylu veya spekülatördü; çoğu adi suçlular,
hırsızlar, borçlular ve fahişelerdi. Komün her ne kadar mahkumlan yargıla
mak için yargıçlar kurulu oluşturmayı denediyse de, çabalan büyük ölçüde et
kisiz kaldı; katliamlan kışkırtmada payı olan Marat'nın kendisi de Komün'ün
tahkikat komitesinin bir üyesiydi; Komün'ün görevli koroisederinden biri olan
Billaud-Varenne katliamlar devam ederken hapishanelere gitti ve "Düşmanla
rınızı öldürüyorsunuz! Görevinizi yapıyorsunuz!"11, diye haykırarak katliam
lan cesaretlendirdi.

9 Cristopher Hibbert, The Days of the French Revolution (New York: William Morrow, 1980),
s. 140.
10 A
gy., s. 169.
1 1 Agy., s. 176.
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Katliamlar, bu yaygın histeri ancak kendi seyrini izledikten sonra sona erdi.
Bunlar, korkunç ve dehşet verici olsa da, Paris'teki karşı-devrimci güçlerin yü
reğine korku salmaya yaradı (Brunswick, kenti ele geçirip yıkmak için bu güç
lere güveniyordu) ve cumhuriyetin oluşturulmasına yönelik herhangi bir po
tansiyel direnişi kırmaya hizmet etti.

Konvansiyon
Fransa'ya cumhuriyetçi bir anayasa kazandıracak bir Ulusal Konvansiyon ku
rulması fikri, Paris seksiyonlanndan ve Jakobenler Kulübü'nden çıkb. Paris
Komünü, Konvansiyon'u delege seçimlerinde genel oy hakkı konusunda uz
laşması için ikna etmeye çalışbysa da, Brissotçular, ılımlı unsurların desteği ile,
oy kullanma hakkını kısıtlamak için büyük gayret sarfetti. Böylece, Konvansi
yon nihayet 20 Eylül' de toplandığında, ılımlı Brissotçu unsurlar çoğunluğa sa
hipti. Çoğu Brissotçu üyenin Jironden bölümünden seçilmesi nedeniyle grup
şimdi Jimnden'ler adını almışb, bunlar Devrim'in radikalleşmesine tepki ola
rak, Yasama Meclisi'ndeki Sol'dan yeni Konvansiyon'daki Sağ'a kaymışb.
En azından bir konuda, yeni Konvansiyon gerçekten aynı düşüncedeydi:
monarşinin resmi olarak kaldırılması. Bu yeni toplumsal düzenin -bir cumhu
riyetin ilanmın- işareti, Konvansiyon'un tarihi görevine giriştiği 22 Eylül'ün
Fransız Cumhuriyet'inin Birinci Yılı'nın ilk günü olarak seçilerek devrimci bir
takvimin yerleştirilmesiyle verildi. Bu tarihten sonra Konvansiyon üyeleri ara
smda sağlanan genel bir anlaşmayla işlerin yürütülmesine çok nadir rastlana
cakbr. İki büyük hizip arasmda neredeyse hemen bir gedik açılrnışh: taşrab Ji
ronden'ler ve özellikle Paris'i temsil eden Jakoben Montanyar'lar. Her ikisi de
monarşinin sona ermesi ve cumhuriyetin kurulması taraftanydı, fakat bunun
dışmda çok

az

şey üzerinde anlaştılar. Konvansiyon'da şimdi Sol'u oluşturan

Montanyar'lar, isimlerini Konvansiyon'un üst sıralanru işgal etmelerinden al
dılar -bu nedenle onların vekilierini ve açıkladıklan görüşleri belirtmek için
"dağ'' terimi yaygın olarak kullanıldı.
Aralanndaki büyük farklılıklar, özellikle kralın geleceği konusundaki tar
hşmalarda apaçık ortaya serildi. Jironden'ler Louis'yi ihanet suçlamasıyla yar
gılamaktan kurtarmak isterken, Montanyar'lar onu Anayasa'ya ve ulusa iha
net etmekle suçlayarak yargılanmasını istediler ve kazandılar. Ateşli tarhşma
lardan sonra, ll Aralık' ta, Konvansiyon Louis'yi suçlu buldu, fakat nasıl ceza
landınlacağı konusunda üyeler uzlaşamadı: Montanyar'lar bir ölüm cezasm-
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dan yana iken, Jironden'ler buna ateşli biçimde karşı çıktılar. Ölüm L--ezasının
az bir farkla kabul edildiği bir oylamanın ardından, Yurttaş Louis Capet -kral

artık böyle adlandırılıyordu- 21 Ocak 1793'te giyotinle idam edildi, halkın
krallığı devirip dizginleri ele aldığının göstergesi olan bu olay Avrupa'nın üst
sınıflarını dehşete düşürdü.
Bunun ardından Konvansiyon' daki

iki hizip birbirlerine aamasızca hücum

etmeye başladı, önemli olduğu kadar önemsiz konular üzerinde de. Araların
daki husumeti perçinleyen şey, Jironden'lerin Paris'in Devrim' de karar verici
bir rol -özellikle Jironden'lerin suursız bir öfke ile tiksindikleri Paris'li sans

culottelann, seksiyonların ve Komün'ün rolü; fakat politikalan onlan yansıtır
görünen Jakobenler Kulübü ile birlikte kendilerine destek sağlamak için Mon
tanyar'lar onlara bağlıydı- oynayacağına ilişkin korkusuydu. Aslında, Pa
ris'ten Konvansiyon'a gelen yirmi dört delegenin neredeyse hepsi Jakoben ol
duğu gibi ya Montanyar' dı ya da Montanyar destekçisiydi; en bilinenleri Ro
bespierre, Danton, Marat ve Desmoulins idi. Muhtemelen Rousseau'nun "ge
nel irade" fikrini takip ederek açıkça isyana Paris ile özdeşleştirdikleri ulusun
iradesini gerçekleştirme iddiasındaydılar. Nitekim, ileride taşrada Paris'e karşı
isyanlar patlak verdiğinde, Montanyar'lar asileri ulusal iradeye karşı çıkan ki
şiler olarak nitelediler hemen: ulusal iradeyi, o zamanın tabiriyle, "federalizm"
olarak adlandınyorlardı.
Jironden'ler, kendileri açısından, desteklerinin çoğunu taşra kentlerinden her ne kadar Paris'li destekçileri yok değilse de- alıyordu. isyana Komün'den
ve Montanyar'ların baskın olmasından çok yoğun bir nefret duyarak, genellik
le sık sık başkentin ülkedeki prestijini kışkırtıa biçimde alt etmeye, onun he
gemonik rolünü Konvansiyon' da hafifletmeye ve daha sonrasında Paris'lilere
karşı olmayı ve özellikle Jakoben ayaklarımasına karşı olmayı körüklemeye ça
lıştılar. Jironden'ler, başkenti, giderek Devrim muhalifleri için şimdi bir cause

celebre olan Eylül katliamını

ya gerçekleştiren ya da suç ortaklığı yapan, kana

susamış, eli mızraklı radikallerin kurbanı olarak resmetti. Ardından, Jironden
ler Paris Komünü'nü ulusun tamamı üzerine tiranlık kurmalda tehdit eden,
gözü dönmüş alt sınıftan haydutlarm desteklediği "anarşist/er/e'' dolu bir kötü
lük yuvası olarak gösterdi.
Jironden'ler de ciddi suçlamalara maruz kalıyor, Montanyarlar dabu suç
lamalan kolaylıkla istismar ediyorlardı. Montanyar liderlerin, özellikle Robes
pierre'nin aksine, kendilerini çoğunlukla devrimi sürdürmek ve yaymak için
Fransa'ya silahlarıma çağnsına bulunan savaş partisi olarak tarumlıyorlardı.
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Fransız ordulannın, Valmy'de Prusyalılar ve çok kısa bir süre sonra işgal
edilmiş Savoy ve Nice üzerinde ün getiren önemli zaferlerini kazandıklan 1792
sonbahannda, böylesi bir görevin hiçbir önemi kalmayacaktı; aslında, 6 Ka
sım'da, General Dumuouriz komutasındaki Fransızlar Avusturya'yı Jemap
pes'te yenilgiye uğrattı ve Konvansiyon ayın on dokuzunda Fransa'run "öz
gürlüklerini kazanmak isteyen bütün halklara kardeşlik eli uzatmayı ve yar
dım etmeyi" öneren karamu kabul etti. Bir ay sonra, Jimnden'ler Fransız asker
lerinin bir ülkeyi işgal ettiklerinde soylularm mülklerini ellerinden alması ve
harçlan ve yükümlülükleri ortadan kaldırması karamu aldı, Fransız askerleri
nin ilerlemesinden bir ay sonra Belçika'ya uygulanacak olan bir karardı bunlar.
Bu açıdan, not edilmelidir ki, Jimnden'ler Montanyar'lardan daha az devrimci
değildi ve temel ilkelerde -Paris'in en fakir sans-culotte bölgesinde"anarşistlere''
karşı ortak bir korku dahil- çok az fark vardı.
Jimnden kontrolündeki Konvansiyon Büyük Britanya'ya, ardından Hol
landa'ya ve İspanya'ya savaş açtı; Fransa, Mart 1793'e kadar kendini neredeyse
Avrupa'run bütün büyük güçleri ile savaş halinde buldu. Fransız ordulannın
yaranna işlemiş olan askeri durum şimdi aleyhe dönmeye başlamıştı. Fransız
ekonomik yaşarnırun nefesini kesen bir Britanya kuşatması ve kuzey cephe
sindeki ciddi tersine dönüşler ile Paris'te aleyhte olan askeri durum, en azın
dan, zamanlannın çoğunu Mountanyarlar'a ve başkentteki aşağı sınıftan des
tekçilerine kin kusan küçümsernelere su gibi harcayan Jimnden vekiliere karşı
artan bir düşmanlık ortaya çıkardı. Seksiyonlardaki sans-culottelar Devrim'i
yabana işgalinden korumak için gayretle çalışırken -mızraklar imal etme ve
dağıtma, kentin dışında askerler için bir kamp kurma, daha çok kişiyi askere
alma, kuşkularıılan kişilerin ellerindeki silahiara el koyma- Jimnden'ler savaş
tan ziyade Montanyar'lar üzerindeki politik avantajlarını sürdürmekle ilgile
niyorlardı. Olağanüstü bir beceriksizlikle, sürekli olarak radikal ve güçlü Paris
seksiyonlamu öfkeden çılgına çeviriyorlardı.
Gevşekçe oluşturulan Jironden hizbi ile ekürnenik olarak Jakobenler diye
adlandınlan Montanyar'lar arasındaki toplumsal ilke farklılığının, ikisi arasın
daki sert Konvansiyon tartışmalannda ortaya çıktığı gibi, temelden farklı ol
duğu tartışmalı bir konudur. İki hizbin üyelerinin tipik örneği olan Brissot ve
Robespierre, Devrim'in ilk yıllannda ayru Jakoben kulübe bağlıydı. Her ikisi
de aslında ortak politik değerleri paylaşan benzer toplumsal geçmişiere sahip
taşra avukatlanydı. Halkçı retoriklerine karşın Konvansiyon'daki Mantanyar
vekiller, Paris Komünü hakkında Jironden'lerden daha az rahatsız değildi;
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gerçekten, Robespierre ve arkadaşlarnun parlamentodaki hakimiyetlerini kır
rurnak için bir süre desteklerine ihtiyaç duyduklan komünün tutsaklanydılar.
Kişilik farklılıklan, iki hizip arasındaki çatışmada, hiziplerin değişik güçlere
dayanması gibi ikincil konulardan daha fazla bir rol oynamış olabilir; bir taraf
ta, görece ılımlı ve muhafazakar olan taşradaki Jironden'ler; diğer tarafta, Ji
ronden'ler yerıilgiye uğrabldıktan sonra Robespierre tarafından içieri boşalb
lan çok demokratik seksiyonlan ile Paris'teki Mountanyarlar.

Seksiyon Demokrasisi

Öyleyse bu Paris'in (radikal sans-culottelar kentin kamusal işleri üzerinde bü
yük bir etkiye sahipti) pek bilinmeyen kırk sekiz seksiyonu hangileriydi? Nasıl
örgütlendiler? Ve nasıl çalışblar?
İdeolojik olarak,

sectionnaires (üyeleri böyle adlandınlıyordu), öncelikle hal

kın egemenliğine inanıyordu. Bu halk egemen l iği fikri, Albert Soboul'un göz

lemlediği gibi, onlar için ''bir soyutlama değil, seksiyon meclislerinde halkın
birleştiği ve bütün haklannı uygulamaya koyduğu somut bir gerçeklikti".ıı
Onlann gözünde bu vazgeçilemez bir hakb, veya, de la Cite seksiyonunun Ka
sım 1 792'de dekiare ettiği gibi, "[başkalaruun üzerinde] egemenlik iddiasında
bulunan herkese bir tiran, halkın özgürlüğünü gaspeden ve ölüme müstehak
biri diye bakılacakb" .ı 3
Egemenliğe, aslında,

bütün yurttaşlar sahip olacakb, daha önceki ulusal or

ganlann ve hatta Konvansiyon'un durumunda olduğu gibi "temsilciler" tara
fından ele geçirilmeyecekti. Bu açıdan, o yıl Paris'te ortaya çıkan seksiyon ha
reketi belki de antik Atina döneminden beri tarihte ortaya çıkan en özbilinçli
ve en demokratik fenomendi ve bileşimi itibanyla en rağbette olandı. 1793'ün
radikal demokratlan bu nedenle her yetişkirıin, bir dereceye kadar, kamusal
işlerin yönetimine kablmaya yeterli olduğunu düşündü. Bu yüzden, her seksi
yon, üyeleri politik olarak radikal olsun olmasın,

yüz yüze bir demokrasi etra

fında oluşturuldu: temelde, genel bir halk meclisi, seksiyonun en önemli tar
hşma organını oluşturdu ve kentin kendine aynlan kısmında halk gücünün
vücut bulmasına hizmet etti. Radikal seksiyon demokrasisinin tepesindeki ge
nel meclis bir seksiyonun yetki alanı içindeki bütün erkek mukimlerden olu
şuyordu; toplantılannı el konulmuş şapel ve kiliselerde yapıyordu, her biri,
ıı
13

Soboul, The Sans Culottes, s. 95.
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amaa muhtemelen yalnızca Paris kentindeki bütün seksiyonlarm koordinas
yonu olan alb temsileiyi Komün'e seçiyordu.
Her bir seksiyon, aynca, üyeleri de genel meclisten alınmış olan kendine ait
değişik idari komitelere sahipti. Bu komiteler, güvenlik, gıda tedariki, finans ve
bölgenin gözetimi işlevlerini gerçekleştirdi. Bunlan genel olarak üç kategoride
toplayabiliriz.
Bölge günlerinden gelen, kayıt tutmanın yanı sıra yiyecek tedariği ve finans
gibi idari problemlerden sorumlu olan sit•il komiteler normalde bu pratik alan
lardaki problemlerle uğraşıyordu. Başlangıçta, 1789-90'da Bailly'in belediye
başkanlığı sırasında, bu sivil komiteterin üyeleri doğrudan Komün tarafından
ataruyordu ve Komün'e ve meclise karşı çifte sorurnluluğa sahipti, mümkün
olduğu kadar politikanın dışında kalarak bir şeyleri müzakare etmiş görünü
yorlardı. Toplantılan normalde iş görüşmeleri gibiydi ve dünya görüşleri ol
dukça muhafazakardı.
Sans-culotte Petion, belediye başkanı olarak Bailly'in yerini aldıktan sonra,
sivil komite üyeleri doğrudan sorumlu olduklan seksiyonlarm genel meclisleri
tarafından seçiliyordu.
10 Ağustos journeesinden kısa süre sonra, Yasama Meclisi, kendi popüler
güven belgesinin kanıb olarak, politik suçlan koğuşturma işini Paris Komü
nü'ne yükledi, Komün bu sorumluluğun çoğunu seksiyonlara havale etti. Sek
siyonlar bunun üzerine kuşkulanılan karşı devrimcilerle uğraşmak için tahki
kat komitelerini oluşturdu. Doğrudan meclisler tarafından seçilen bu tahkikat
komiteleri Ağustos journeesinden sonra epey çoğaldı. İthamda bulunma ve
şüphelileri tutuklama yetkisine sahip olduklan için, komite üyelerinin politik
görüşleri radikal ve muhafazakar seksiyonlar arasında -gerçekte, bir bütün
olarak seksiyon demokrasisi ve Komün arasında ve, genel olarak, Komün ve
Konvansiyon üyeleri arasında- giderek artan bir mücadele konusu haline gel
di; mücadele, Devrim'in kendisi daha radikal hale gelirken toplurnun tabanın
dan zirvelerine yükseldi.
Çok sayıdaki ad hoc komiteler, işsiz olanlara iş sağlamak, barut toplamak
veya üretimini gerçekleştirmek, savaş sırasında orduya yeni neferler katmak,
diğer duygudaş seksiyonlada ilişki kurmak ve hatta journee planlamak gibi
özel görevler için örgütlenrnişlerdi. Belli dönemlerde fakirler ve bölge halkı
için açık havada yemek veriliyordu ve bu, topluluk ve kardeşlik duygusunu
güçlendirmenin yollarından biri olarak görülüyordu.
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En önemlisi, her bir seksiyon Ulusal Muhafız Örgütü içinde kendi tdbunuld
sahipti, onu bütünüyle kontrolü albnda tutuyor ve hareketlerini tek başına
yönlendirebiliyordu. Genellikle tabur üyelerinin çoğu Muhafıziann üyesi ol
duğu seksiyon genel meclisinin emirlerine tabiydi. Ulusal Muhafız görevlileri

nin seçildiği Meclis toplantıianna katılım fazlaydı, hatta sivil memurlann se
çildiği toplanblardan daha fazlaydı. Açıkça, Paris'liler seksiyonlannın kuman
da ettiği silahlı gücün önemini tamamen kabul etmişti ve ne tür bir kumanda
na sahip olması gerektiği konusunda sağlam görüşlere sahipti.
Paris radikal demokrasisinin doruk noktasında, seksiyon yaşamı canlı, tar
bşmaa ve dünyeviydi; Albert Soboul'un sans-culottelar üzerine olan çalışma
sındaki en gerçekçi anlabmlanndan birinde söylediği gibi:

Seksiyonun başında bir başkan vardı, ona bir icra komitesi yardım ediyordu.
Kayıt tutan bir sekreterya, seksiyonundaki toplanh tutanaklannın -aslında, ge
nel meclisteki tartışmalar ve kararlar kadar komite toplantılanndaki çoğu aktivi
tenin- tutanaklaoru çıkanyordu. Mübaşirler meclis faaliyetleri sırasında düzeni
sağlarken bazı görevliler ayağa kalkarak veya isim yoklama kayıtlan ile gösteri
len oylan sayıyordu. Bir seksiyonun yaşamında bu denli öneme sahip demokra
tik pratikler, meclisin her ay yönetici komiteyi, onun aktiviteleri hakkında hiç şi
kayet yok ise genellikle oybirliği ile, seçmesini veya yeniden seçmesini gerektiri
yordu. Başkan, 1 793 başındaki şiddetli çarpışmalar sırasında Konvansiyon'a kar
şı bir ayaklanma girişimi planlannda ortaya çıkhğı gibi, meclisin kararlarmı uy
gun bulmadığında istifa etmesine rağmen, konumunu genellikle bir yıl elinde
tutardı. Seksiyonlarm devam etmesini sağlayan şey, aslında, kendi görev yerle
rinde kalan ve doğrudan demokrasi idealine, genel meclise kahlım çok azaldı
ğında bile, ateşli şekilde bağlı kalan kendini adamış bir militan çekirdekti.
Genel meclis toplanhlan kısa resmi notlarm okunmasıyla açılırdı, bunu Paris
Komünü kararlannın ve kanunlannın okunınası ve başkan ve icra komitesi tara
fından ortaya ahlan gündem önerisi takip ederdi. Bunu genellikle uzun tartışma
lar izlerdi. ı 4

Kriz ve halkın öfkesinin artbğı dönemlerde bin veya daha fazla yurttaşın
bir meclis toplantısına katıldığı olurdu, burada değişik hizipler birbirleriyle
şiddetli çekişmeler yaşardı, tartışmalar kızışır ve meclis salonundaki her kol

tuk doldunılurdu. Toplantılar genellikle oldukça kaba, hatta görgü kurallanna
aykın ve aşm biçimde ateşli geçer, gözdağına, bağırmaya, karşılıklı suçlamaya

14 Albert SobouL Les Sans-culottes parisiens eb !'An II: Historie politique et sociale des sections de
Paris, 2 juin 1793-9 thennidor An II (La Roche-sur-Yon: Henri Potier, 1958), s. 583-584.
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ve hatta yumnıklu kavgalara sahne olurdu. Soboul'un anlabnuna göre, Dev
rim takviminin ateşli Il. Yılında (1793), bir kriz diğerini takip ettiği zaman,
birçok yurttaş rasgele konuşuyor, kulaklan sağır edercesine bağınyor, tüm tar
hşmayı imkansız hale getiriyordu; bu Republique seksiyonunda oluyordu. Chalier
seksiyonunda, 1 Ventôse'de [19 Şubat'ta], meclis başkanı bir saldalyede oturmuş,
bir şişe şarap içiyordu; bazılan onu dışan atmak istedi: "Burası şimdi bir şarap
dükkanı; birazdan bir tütün dükkanı olacak". Diğerleri bazı yurttaşlarm da aynı
şeyi yapmış olduğuna dikkat çekti; bir saatlik bir kanşıklıktan sonra düzen sağ
landı.15
Aslında, seksiyonlar gerçek politik savaş meydanlanydı ve kırk sekiz sek
siyonun çok azı politik olarak birleşmişti. Belirli bir quartierde veya komşu böl
gede, yurttaşların çıkarlan ekonomik statülerine, ideolojilerine ve bütün top
lumsal geçmişlerine göre büyük farklılıklar gösterebiliyordu. Kralalar ve ılım
lılar Devrim'in en militan dönemlerinde bile seksiyon meclislerinde boy gös
terdiler. Fakat görece benzer görüşler çoğunlukla Paris'in en fakir ve en zengin
seksiyonlannda ortaya çıkb; diğer seksiyonlarda, radikal ve muhafazakar gö
rüşler genellikle birbiriyle ateşli biçimde yanşb ve genellikle gözdağı içeren
taktiklerle çözüldü.
Seksiyonlar bütünüyle kendi içişleri ve problemleriyle uğraşan birimler de
ğildi. Radikaller, ılımlılar ve muhafazakarlar kendi benzer seksiyonlanyla ge
nellikle doğrudan iletişime geçti ve Komün ve Konvansiyon'u tamamen atıa
yan bağlanb komiteleri oluşturdu. Yoğun iç anlaşmazlık zamanlannda, secti

onnaireler, diğer seksiyonlardaki ideolojik müttefiklerini yardıma "çağırmakta"
tereddüt etmedi, bu zaman zaman bir seksiyonun diğer seksiyon üyeleri tara
fından doğrudan işgaline yol açb. Komşu seksiyonların genel meclislerini mes
lekdaşlanyla kardeşlik bahanesi albnda işgal edenler çoğunlukla radikallerdi,
fakat aslında tereddütle kalan bir meclisi kendi taraflarına kaydırmak için güç
lerini birleştirmek amacındaydılar.

Yoksu lluk ve Devri m
Jules Michelet'in ünlü Fransız Devrimi tarihinde onlardan bras nus veya "çıp
lak kollular" olarak bahsettiği ve Montanyar'ların genellikle onlar adına ko
nuştuklan yoksul ve pejmürde kılıklı sans-culottelar özellikle ele avuca sığmı
yorlardı; orta sınıflar onlan sürekli olarak "le canaille", 1792-93'de ise "les anarc15

Soboul, The Sans Culottes, s. 166-167.
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histes" olarak adlandırdılar. Binlerce Paris'li, yaşadıklan korkunç yoksulluktan
dolayı perişan haldeydi; bu durum, yiyecek isyanlanna ve hatta toplumsal hu
zursuzluk ve korku dönemlerinde Eylül katliamlan gibi daha aamasız davra
nışlara yol açtı. Yoksulluk, kargaşalan ayaklanmalar seviyesine çıkarmış olabi
lir, ama bir devrimi tek başına sürekli kılamamışbr. Ücretlilerden biraz daha
iyi durumda olan yoksul sans-culottelar, hareketleri ezilene kadar Devrim'in ve
doğrudan demokrasinin aktif destekçiteri olarak kaldı, fakat Devrim' deki ge
nel radikal eğilimleri gerçekten şekillendirenler ekonomik olarak daha aynca
lıklı olan bir tabakaydı. Gördüğümüz üzere, zanaatkarlar, tüccarlar ve küçük
girişimciler de sans-culottelar olarak adlandınlabilirdi, çünkü onlar soylu veya
varlıklı adarnlar değildi. Ünlü enrage Jean Varlet'nin hali vakti yerindeydi. Yine
de haksızlığa uğrayanlar için hayatını riske etmeye istekliydi ve Marat gibi,
yoksullar arasında yaşamayı ve onlarm yaşam koşullarını paylaşmayı seçti.
Yine de, moral faktörler, yoksul Paris'li nüfusun yaşadığı maddi koşullar
göz önüne alındığında bir devrimi tek başına sürekli kılamaz. Hatta aktif ve
pasif yurttaşlar arasında aynm yapılmış olmasına rağmen Fransız Devrimi'nin
politik süreçlerinde yer almış hali vakti yerinde insanlarm oranı çarpıa ölçüde
düşüktü. 1789'da oy kullanma hakkına sahip olan Paris'teki elli bin yurttaşın
dörtte birinden daha azı Etats generaux seçimlerine katıldı ve her on kişiden biri
1791'de Yasama Meclisi için yapılan seçimlere katıldı. Hatta seksiyon meclisi
toplantılarmda, ele geçirilebilen sınırlı veriden yapılan bir değerlendirmede,
kablım yurttaşlarm yüzde lO'unu nadiren aşh ve genelde daha alt seviyelerde
seyretti.16 Gerçekte, otuz kadar yurttaş kablmışb -özellikle hali vakti yerinde
olan bölgelerde; çünkü çoğu muhafazakar buıjuva, politik etkinliklere kabl
mamayı, küçümserlikleri sans-culottelar ile birlikte katılmaktan daha onurlu bir
yol olarak görüyordu.
En yoksul sans-culottelarm katlanmak zorunda kaldıklan çalışma saatleri
düşünüldüğünde, işçilerin ve zanaatkarlann tam bir katılımı da mümkün
olamadı. "Birçok işte günde on alb saat çalışmak normaldi", diye gözlemliyor
R.B. Rose:

16

Seksiyon sekreterleri tarafından kaydedilen seksiyon toplanb tutanaklan Hotel de Vii
le'de tutuluyordu ve Paris ile dişe diş çatışmalannda 1781'in Koroinarlan tarafından bina ate
şe verildiğinde geri getirilemez biçimde kayboldular. Fakat gözlemcilerin ve gazetelerin sek
siyon meclislerine ilişkin aniabmlan bazı kaba tahminler yapmaya izin vermektedir.
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İş ilk ışıkla başlıyordu (yazın sabah 4'te) ve akşam saat 8'de bitiyordu. İnşaat iş
lerinde çalışma günü normalde yaklaşık on iki saatti, fakat yaz süresince işçiler
(kadınlar ve çocuklar dahil), genellikle sabah S'ten akşam 9'a kadar inşaat ala
nındaydı. Saint-Gobain kraliyet ayna işlerindeki işçiler biraz daha iyi durum
daydılar: onların günü sabah 5 ila akşam 7 arasındaydı; yanm saat kahvalbya,
bir saat öğle yemeğine ve yanm saat çay içmeye aynlmışb. Ücret oranlan bazı
kuyumcular ve mücevhercilerde sekiz livreydi, inşaat işçileri ve marangozlarda
iki veya üç livreye, gündelikçiterde bir veya iki livreye düşüyordu.17
Daha düşük ücret oranianna sahip olanlar -ve onlar onbinlerceydi- çok
yoksul yaşamlar sürdü. Yaşam maliyeti hesaplamalanna göre bir günlük yiye
cek maliyeti ortalama bir livre dört sous iken, R.B. Rose'nin ifadesini kullana
cak olursak, "en basit konaklama yeri" haftada üç livre tutmaktaydı. "Basit ba
nruna", dört kişilik bir ailenin yaşadığı -ve bazen çalışbğı- albna veya yedinci
kattaki tek bir oda anlamına gelebiliyordu. Jou nıeel erin kalabalığını oluşturan
otuz bin zanaatkar ve işçinin sayısal olarak yalnızca Faubourg Saint-Antoine
ile karşılaşbnlabilecek olan Faubourg Saint-Marcel'deki yaşam koşullan, çağ
daş bir gözlemci olan Sebastian Mercier tarafından sefalet olarak tanımlaru
yordu. "Bütün aile tek bir odaya sıkışmışbr", diyor Mercier,

duvarlar çıplak, biçare yataklar örtüsüz ve mutfak eşyalan birbirine kanşmışbr.
Bütün mobilyanın hepsi yirmi crown bile etmez. Her üç ayda bir ödenmemiş es
ki kiralan nedeniyle ablan sakinler yaşamak için başka delik bulmak zorunda
dırlar. Bu nedenle kınk dökük eşyalanru alarak bir sürgünden diğerine dolaşır
lar. Kaldıklan yerlerde hiç ayakkabı falan görünmez; merdivenler yalnızca tahta
ayakkabılann çıkardığı sesleri yankılar. Çocuklar çıplakbr ve koyun koyuna
uyurlar.18
Bu koşullarda yaşayan insanlar zorunlu olarak yiyecek, bannak, giysi gibi
en temel ihtiyaçlan karşılamakla meşguldü. Devrimci kurumlan ilerietmeye
veya düzenli biçimde meclis toplantıianna nadiren aktif biçimde kablıyorlardı,
çünkü bu mitingierin çoğu çalışma saatleri ile çakışıyordu. Gündelikçi bir za
naatkar veya işçi, önceki akşam saat on bire veya daha geç saate kadar genel
bir meclis toplanbsına katıldıktan sonra sabah albda veya daha erken bir saatte
çalışmak için uygun koşullara nadiren hazır olabilirdi. Takdire şayan olan şey

bras nus

gibi işçilerin veya zanaatkarların seksiyon toplanblanna katılmış ol-

17 R.B Rose, The Making of the Sans-Culotes: Democratic Ideas and Institutions in Paris, 178992 (Mancester: Manrester University Press, 1983), s. 15.
1s Sebastien Mercier, agy., s. 16.
.
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malandır; aslında, bras nus ve alt kademeden zanaatkarlar en nazik politik du
rumlarda dengeyi radikal politikalar tarafına eğmek için yeterli sayıyı bulmak
ta genellikle üzerlerine düşeni yaphlar. Onlann adianndan yalnızca birkaçı
genellikle öğleden sonra toplanan seksiyon meclislerinin üye listesinde belirir
di ve tüm günlerini yorucu bir çalışmayla geçirirlerdi. Bu nedenle, seksiyonia
nn sivil komitelerinin üyeleri genellikle bağımsız gelire sahip olanlardı ve yal
nızca oldukça zengin veya kendini çok adamış yurttaşlar, faaliyetlere pek ka
blmasalar da, seksiyon kurumlannda yer alabilirlerdi.
Bu, seksiyonlarda kendilerine ödeme yapılan memurlarm olmadığı anla
mına gelmez. Polis yetkililerine genellikle Komün tarafından geçimlerini sağ
layacak bir maaş verilirdi: borç ödememe, ufak dolandıncılık, yerine getiril
memiş sözleşmeler ve tazminat davalan gibi küçük yasal çekişmeleri halleden
sulh yargıçlan örneğinde olduğu gibi. Eylül 1792'de, bu işler sırasıyla yıllık
3.000 ve 2.400 livre maaş getiriyordu, çok yetenekli bir zanaatkann ücreti ka
dardı bu. Zabıt katipleri ortalama maaştan fazlasını, yıllık yaklaşık 8.000 livre,
alıyordu. İster sivil ister devrimci bir komitenin parçası olarak olsun, kamu işi
yapan diğer sectionnairelere kendi düzenli işlerinde kaybettikleri saatler ve
günler için maaşlar veriliyordu. Fakat bir bütün olarak, çoğu seksiyon memu
runa düzenli ödeme yapılmamaktaydı, onlar yalnızca asgari düzeyde ücret
alıyorlardı.

Öfkeli ler
Şubat ve Mart 1793' de, kötüleşen askeri durum Paris'li sans-culottelann zaten
darlık içindeki olan koşullannı kriz noktasına getirdi. İngiliz savaş gemilerinin
Fransa'ya başanyla uyguladıklan blokaj sonucunda Paris'te temel mallarda
kıtlık yaşandı, fiyatlar adamakıllı arth; bir kez daha tahıl sıkınhsı baş gösterdi,
ekmeğin fiyah Paris'te ve Fransa'nın her yerinde hızla yükseldi. Assignatlar o
kadar sert biçimde değer kaybetti ki Revellion'un duvar kağıdı fabrikasındaki
bir işçi, örneğin, ekmek almak için gelirinin yüzde 80'ini harayordu.19 24 Şu
bat'ta, sabunun fiyah hızla artbğında, çamaşırcı kadınlar ellerine geçirdikleri
her sabuna basitçe el koydu ve onu 1789 öncesi fiyatlardan sath. Kargaşalar
olağan hale gelirken büyük sayılardaki kalabalıklar dükkanlan ve depolan
yağrnalıyorlardı.
19 Morris Slavin, The French Revolution in Miniature: Seetion Droits-de-l'Homme, 1 789-1795
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984), s. 128.
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Bu derinleşen kriz halkçı hatipler ve yazarlar için özellikle de sans

culottelann

fikirlerini ve kuşkulannı ifade etmeye çalışan en ragelar (öfkeliler)

için bereketli bir toprak sağladı.

Öfkeliler hiçbir şekilde tutarlı bir politik prog

rama sahip birleşik bir politik grup oluşturmadı; Angio-Amerikan radikalleri

nin özellikleri açısından "düzleyici" olarak adlandırabilecekleri bir şeye naif,
genellikle biçimsiz bir bağlılığı paylaşıyorlardı. Yani malların, zenginlerin
aleyhine, yoksulların lehine olacak biçimde yeniden paylaşılması gerektiğine
inanıyorlardı.

1 791 Le Chapelier kanununa göre, çalışan sans-culottelara daha

yüksek ücretler için grev örgütleme izni verilmiyordu; buna uygun biçimde,
enrageler Konvansiyon'un zenginler üzerine daha ağır vergiler koymasuu, gıda

maddelerinin fiyatına bir üst suur getirmesini, kırsal kesimden gıda istemesini
ve buğdayda spekülasyona (çok yaygın olan bir uygulama) karşı olan kanun
lan sıkılaşbrmasuu talep ettiler. Temel olarak, kötüleşen ekonomik koşullar
nedeniyle Devrim'e karşı entika çevirenlere, özellikle, politik olarak Jimn
den'lerle işbirliği içindeki spekülatörlere ve savaştan kazanç sağlayanlara karşı
tavır aldılar. Marat ve Hebert gibi ünlü propagandistler de spekülatörlerle te
fecilere hücum etmiş, konuşmalarında ve yazılannda ağırlıklı olarak bu konu
yu ele almışlardır. Fakat onların propagandasına hakim olan unsur, ekonomik
sıkıntılan hafifletmek için bazı toplumsal önlemlerin alınması gereğine ilişkin
talepler değil, ahlaki temele sahip bir öfkeydi. Bununla beraber,

öfkeiiierin çok

azı sosyalizrnle bağdaşbrılabilecek inançlara sahipti, bu da servetin yoksullar
arasında maddi ihtiyaca göre paylaşılması gerektiğini ima etmekten öteye
geçmiyordu. Her halükarda

öfkeliler,

savunduklan görüşlerle çekim merkezi

olmuş, Paris' in yoksul kısırnlarında giriştikleri yoğun ve etkili ajitasyon çalış
malanyla hem Konvansiyon' da hem de Komün' de endişe uyandırmışbr.

Öfkeliterin bu tam olgulaşmamış grubunun belki de en keskin bakışlı kişisi
aktif bir sectiomuıire ve Droits de l'Homme (İnsan Haklan) radikal seksiyonu
nun sekreteri olan Jean-François Varlet idi. Bağımsız bir gelire sahip olmasına
rağmen Varlet postanede çalışıyordu. Yirmilerinin başında genç bir adam olan
Varlet devrimci marşlar yazan ve hatip olduğu kadar üretken bir broşürcüydü;
yazdığı şeyler

sans culottelar arasında çok popülerdi, onlar için şöyle yazmışb:

"O yoksul şeytanlar. . . en tepedeki beyefendilerden, en büyük hatiplerden, en
külyutmaz bilgelerden daha sağlam akıl yürütür; eğer onlar gerÇek bilgiye
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ulaşmak istiyorlarsa benim gibi halkın arasına kanşsınlar."ıo Başından itibaren
Varlet, Konvansiyon ve Paris Komünü'nden olduğu kadar, politik oportü
nizmleri ve merkeziyetçi politikalan nedeniyle Jakobenlerden de nefret edi
yordu.
Gerçekte Varlet, temsili yönetim biçimlerine inanmıyordu. Kısmen Rous
seau okumalanndan aldığı doğrudan demokrasi teorileri ile büyülenmişti.
Morris Slavin'in ortaya koyduğu gibi, "Varlet, yıkıcr ve onlar adına konuştuğu
sans culottelann ihtiyaçlanru görmezlikten gelen parlamenter sisteme pratik bir
alternatif olarak sürekli doğrudan demokrasi savunusunu yapıyordu. Evrensel
bir demokrasi hayali kurdu" .ıı Bu görüş onun politik düşüncesine egemen ol
du. Droits de l'Homme seksiyonu sekreteri olarak seçildiği dönemde şöyle
söylediği aktanlır: "Biz [seksiyonları sınırsız güçlere sahibiz; biz egemen [or
ganlarız]. [Yerleşmiş] otoriteyi darmadağın edeceğiz; onu yeniden inşa edece
ğiz ve ona egemenlik vereceğiz. Bu Konvasiyon'a darbe indirecektir. Bundan
daha hukuki ne olabilir ki?"22
Varlet'nin maksimum programı, Konvansiyon'un alaşağı edilmesinden ve
kesin biçimde belirlenmiş işlevleri Paris seksiyonlan tarafından dikte edilen,
geçici olarak on büro etrafında oluşturulmuş devrimci bir komitenin kurulma
sından daha azını amaçlamıyordu. Seksiyon meclisleri en permanence olarak
toplanacakb; bu ister günlük toplanb ister daha yüksek otoritelerden izin al
maksızın halkın çağrısıyla herhangi bir zamanda gerçekleşen toplanb olsun.
Meclisierin kendi planladıklan devrimci komite için seçtikleri delegeler açıkça
meclisierin emri altında olmak zorundaydı ve geri çağnlabilirdi, mandat
imperatif teriminde vücut bulan bir doktrindi bu. Bu nedenle, komite, doğru
dan seksiyonlarm genel meclisine karşı sorumluydu. Varlet ve destekçileri,
Konvansiyon ve onun bakanlan yerine doğrudan bir komünal demokrasiyi,
anarşistler arasında kendisine kayda değer bir destek bulan bir tür on doku
zuncu yüzyıl "Komünlerin Komünü"nü (bir sonraki yüzyılın devrimci sözlü
ğünü kullarursak) koyma arayışındaydı.
Bu demokratik görüşler, Komün'den veya ister Montanyar ister Jironden
olsun, Konvansiyon'un etkili hiziplerinden çok az destek aldı. Komün Genel

20 Morris Slavin, The Making of an Insurrection: Parisian Sections and the Cironde (Cambridge,
Mass., ve Londra: Harvard University Press, 1986), s. 134.
21
Agy., s. 131-132.
22
Agy., s. 133.
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Kurulu açıkça onu "bir entrikaa" olarak suçlarken, Marat bu genç öfkeli ile
olan ilişkisini kopardı. Jakobenler "aşın civizmi" nedeniyle onu kulüplerinden
attı.
Bir diğer önde gelen öfkeli, mesleği onu fakirlerle günlük ilişki kurmasını
sağlayan bir papaz olan Jacques Roux idi. Devrim'den ahlakdışı biçimde ka
zanç sağlayan stokçulan, spekülatörleri ve yeni zenginleri şiddetle kınayarak
zengin ve karşı-devrimcileri hedef alan bir terör politikasını savundu. Zengin
liğe ve şaşaaya karşı kanlı tehditler içeren belirgin retoriği, özgürlüğe ve eşitli
ğe bağWıkla doluydu; bu da onu yoksulların gözünde değerli kılıyordu.
Spekülatörler, bana ceplerinizi gösterin, sizin birdenbire zenginleşmeniz hırsızlı
ğınızın, ihanetlerinizin, suçlarınızın kanıhdır. Bastille'i ele geçirmeden önce pa
çavradan başka bir şey giymiyordunuz; bugün saraylarda oturuyorsunuz; geç
mişte saban sahibi iken şimdi zengin toprak beyleri oldunuz.ı3

Radikal seksiyon meclisleri onun konuşmalarının yüksek sesle okunmasına
onay veriyor (bu konuşmalar, genelde Gravillier seksiyonunda, haftada iki kez
olmak üzere gerçekleştirildi), yazılan ise Paris'te epey alıa buluyordu.
Roux'nun halkın gerçek sorunlan adına gayretkeşliği yalnızca otoriteterin
değil sözümona halkın diğer sözctilerinin, özellikle, aslında Roux'nun taptığı
ve polis takibindeyken sakladığı "halkın dostu" Marat'nın sessizliğini bozdu.
Marat, siyasi ve kişisel konularda içtepisel olarak hareket eden ve taraftarlan
nın o çok acil olan öngörülü liderlik ihtiyaaru ne yazık ki karşılayamayan bu
coşkulu adamın övgüsüne mazhar olamadı. Roux'nun toplumsal görüşleri na
itti: büyük ölçüde açlığı dindirmeye ahlaki bir adanmışlıktan ve yoksulların
çektiği acıların kaynağı olarak gördüğü zenginlere karşı ateşli, genellikle ölçü
süz saldırılardan oluşuyordu. Papazlık bölgesini elinde tutmaya devam eden
ve geliri devlet tarafından sağlanan bir papaz iken, kar sağlayanların ve kari
yeristlerin Devrim peşinde ziyadesiyle Hıristiyanlık dışı ve kanlı metodlar ge
liştirdiği gerçeğinde tutarsızlık bulmaması garipti. Her anlamda şiddet yanlısı
olan Roux, stokçulan ve spekülatörleri korkuttuğu kadar, Montanyar düşman
lanru da korkutan radikal bir sorgucuydu.
önde gelen eşitlikçi öjkelıler içinde, Devrimci Cumhuriyetçi Kadınlar Ce
miyeti'ni birlikte kuran ve Cemiyet'in Mayıs'tan Ekim 1793'e kadar kısa fakat
fırtınalı varoluşunu enerjik biçimde yönlendiren Pauline Leon ve Oaire La
combe gibi kadınların olduğunu görmek de şaşırtıcı değildir. Yirmilerinin ban

Agy., s.l40 içinde alınhlanmış.
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şında,

öfkeli

bir gazeteci olan lhEHophe Lecrerc ile evli olan

Leon, kendi ailesi

nin çikolata imalah işini yönetti ve Bastille'in düşüşü sırasında radikalleşti. Pa
ris'li kadınların karakteristik gözüpekliğiyle, tamamı erkek olan Ulusal Meclis
bariyerinin önünde durmakta ve kendilerini ve Devrim'i koroyabilecek kadar
silahlanabilecek kadınlara da İnsan Haklan'nın uygulanmasını dekiare etmek
te tereddüt etmedi. Birlikte hareket ettiği Claire Lacombe, militan cumhuriyetçi
görüşlerini açıklamaktan kaçınınayan (böylece yönetmeninin canını sıkan) ve
Toulon'un bazı semtlerinde aktrislik yapan bir kadındı ve Ağustos

;ourneesine

katılmak için 1 792'de Paris' e geldi. Devrimci Cumhuriyetçi Kadınlar Cemiyeti,
özbilinçli olarak her açıdan erkek haklanyla eşit şekilde kadın haklannı geliş
tirdi ve Jakobenler Kulübü'nün önünde beliren hatiplerinden biri, kendisinin
ve takipçisi olan kadınlarm "hizmetçiliği, evdl hayvanlar olmayı" bıraktıklan
nı dobra dobra beyan etti.

Fakat Fransa Devrim sırasında hala partiyarkal bir toplumdu ve ne Dev
rimci Cumhuriyetçi Kadınlar Cemiyeti'nin ne de onun önde gelen figürlerinin

sans-culotte hareketinde önemli bir rol oynamasına

izin verildi. Aslında, Cemi

yet, üç renkli kokart takma isteğiyle ve cumhuriyete desteklerini kazanmaya
çalışınakla genellikle Les Halles pazar yerindeki kadınlarm -ürettikleri şeyleri
satmak için kırsal bölgelerden gelen köylü kadınlann- öfkesini çekti. Pazar ye
rindeki kadınların karşı-devrimdiikten veya büyük devrimci enerjiden zorun
lu biçimde yoksun olmadıkianna dikkat edin: onlar, her şeyden önce, Kasım
1789'da Versay'a yürüyen kalabalıkların arasındaydılar ve Paris'i yıllarca sar
san yiyecek ayaklanmalannın çoğunu kışkırtmışlardı. Fakat Devrim'in yaratb

ğı hayal kınklığı başkentteki fakir insanlarda kadın erkek aynmı olmaksızın
yeşeriyordu. Konvansiyon'a, Komün'e ve hatta onlan ekmek yerine retorikle
beslemiş olan cumhuriyetçilere derin güvensizlik duyuyorlardı.
Bu güvensizliğin haklılığı kısmen kanıtlandı.

Sans-culottelann çoğu

açısın

dan, Devrim'in en önde gelen kurumsal problemi, genel olarak kendi halkçı
demokrasileri ile otoriteyi merkezileştirmek isteyenler arasındaki (bunlar ister
Konvansiyon ister Komün liderleri olsun) çabşmada yabyordu. Devrim'in

ilk

günlerindeki kahraman figürler iktidann cazibesine kablmışlardı. Seksiyon
demokrasisinin kuruculanndan biri olan Danton uzun zaman önce Kordöli
ye'ler bölgesini bırakmış ve yönetici bakanlığa girmişti. Robespierre ve Hebert,
en azından Jacques Roux'nun gözünde, radikal laf kalabalığı içinde kendi ikti
dar tutkulannı maskeleyen kariyeristlerden pek faklı değildi. "Aşağıdaki
adamlar politik hiyerarşide yükselirken", diye gözlemliyor Norman Hampson,
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"merkezileşmenin erdemlerinden etkilendiler, yalruzca eski silahlanru onlara
yönelten, tabandan gelen politikalara talip yeni bir kuşağı karşılannda bulmak
için".24 Büyük devrimci liderlerin artan muhafazakarlığı, Devrim'in onlara bir
süre daha mütevazı tayınlar ve arazi parçalan vermek zorunda olduğu alt sı
nıflann dikkatinden kaçmadı.

24 Norton Haınpsorı,. Danton (Oxford: Basil Blackwell, 1978), s. 33-34.

20.
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2 HAZiRAN 1 79 3 AYAKLAN MASI
Belirsizlik Durumundaki Devri m
1792 sonundan 1793 başına kadarki döneme, Konvansiyon'daki Jimnden'ler
ile Montanyar'lar arasındaki farklılıklarm giderek çoğalması ve radikal seksi
yonlar ile tüm diğer hükümet kurumlan arasında giderek hrmanan gerilim
sonucu bozulan sıkınhlı bir ateşkes damgasını vurdu.
Paris seksiyonlannda tezahür eden doğrudan demokrasi, Konvansiyon' da
cisimleşen cumhuriyetçi devlete aslında meydan okuyan popüler bir ikili ikti
dar haline gelmişti. Bu tarihsel meydan okuma ulusal hükümet içindeki iki
parlamenter grup arasındaki politik çalışmanın gölgesinde kalmışh. Jiron
den'ler arhk Paris'ten nefret ediyordu ve öncelikle dikkatlerini başkentteki ra
dikallere sert muhalefet yapan taşraya veriyordu. Montanyar'lar ise, ihtiyaç
duyduklannda radikal sans-culottelara başvurmakta tereddüt etmiyordu, her
ne kadar Devrim'in Conventionneflerin elinden sectionnairelerin eline kayabile
ceği korkusu eksik olmasa da. Bu nedenle, seksiyonlar, Mart 1 793 başlannda
bütün zanlılara adaleti hızla sağlayacak devrimci bir mahkemenin oluşturul
masını talep ettiklerinde, Konvansiyon'da çağn yapan ve onun oluşumuna ka
tılan Montanyar'lar adına konuşan Danton'du. Ne var ki, aylar sonra, seksi
yonlarm popüler önderlerini yargılamaya başlayan ve bir yıl sonra da Dan
ton'u ve onun destekçilerini idama gönderen de bu kurumdu.
Jironden'ler, kendileri açısından, radikal seksiyonlara giderek artan bir nef
ret duyuyorlardı. Aslında, bu taşra temsilcileri, Devrim'in görevlerini tümüyle
tamamlamayıp ötesine geçtiğini ve durdurulması ve hatta, mümkünse, ılımlı
bir cumhuriyete doğru ricat etmesi gerektiğine ikna olmuşlardı. Aynı şekilde
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düşünüldüğünde, radikal seksiyonlar, Devrim'in demokrasiyi besieyecek ka
dar ileriye gihnemiş olduğuna ikna olmuşlardı ve tüketim mallannın daha
makul fiyatlar ile daha çok ulaşılabilir olmasıru, geçim araçlarının daha eşit
paylaşımıru talep ediyorlardı.
Konvansiyon'un Paris'te toplandığı gerçeği Jironden'leri korkuhnaya de
vam etti, çünkü bu durum silahlı radikal sans-culottelardan gelen halk baskısı
na karşı Konvansiyon'u zayıf kılıyordu. Vekiller, her fırsatta, Paris Komünü'nü
ve seksiyonlan yalnızca sorumsuz aşınlar ve kana susamış "Eylülcüler" olarak
göstermedi, aynca departmanlarm başkente cephe almasıru sağlamak için ça
balanru da yoğunlaştırdı.
Dahası, seksiyon demokrasisi ve merkezi otoriteler arasındaki çabşma, aynı
dönemde ülkenin bab bölümünde ortalığı kınp geçiren iç savaş nedeniyle
karmaşıklaşmışb. Konvansiyon'un 23 Şubat 1793'de 300.000 erkeği askere al
ma karanru yayınlamasından sonra, Fransa'nın babsı, Cumhuriyet'in silaha
çağnsına karşı şiddetli bir meydan okumayla ayaklandı, bu radikalleri ve hatta
birçok ılımlıyı kızdırdı. Vandee deparhnanında ve Brittany'de büyük ayak
lanmalar patlarken, itaatsiz yerel papazlarm yönlendirdiği köylüler devrimci
orduya zorunlu asker olarak kablmayı reddetti. Yerel bölgelerde cumhuriyet
çileri kılıçtan geçirerek Ulusal Muhafız Örgütü ile açıkça savaşb ve devrimci
Fransa'ya karşı Britanya ile gizli anlaşma yapb. Ülkerun diğer bölgeleri, Pa
ris'te genellikle Jironden'lerin suçlandığı -suçlamalar bazı durumlarda sağlam
nedenlere sahipti- benzer köylü isyanlanru da eksik ehnedi.
Ayaklanmalara cevap olarak Konvansiyon, otoritesini bir dizi önemli acil
kararla daha fazla merkezileştirdi. 9 Mart'ta, çoğunluğu Jakoben olan sekiz
Konvansiyon üyesini orduya ve ülkenin sorunlu bölgelerine "özel temsilci" sı
fabyla seçti, onlara neye mal olursa olsun ve hangi yöntemleri seçerlerse seç
sinler isyanlan ezme yetkisi verdi. Bir diğer karar, askeri komisyonlara, Fran
sa'ya dönen emigreler kadar askere alınma karanna direnen herhangi birini de
öldürme yetkisini verdi. Silahlı olarak yakalanan bütün isyancılar öldürüldü;
alb yurttaş tarafından suçlanmış olan herhangi bir papaz sınırdışı edilecekti.
Yalnızca iki hafta sonra, 21 Mart'ta, ülkedeki her seksiyon ve komüne, stok

çulan bulmak için evleri arayan, kuşkulanılan karşı devrimcileri yakalayan ve
seksiyon kararlarına itaat ehneyi mecbur kılan, yerel gözetimi korumakla gö
revli bir gözetim komitesi (romite de surveillance) seçmesi emrini verdi. 6 Ni
san'da, karşı devrimcileri ezmek ve Devrim için yeni toplumsal politikalar baş

lahnak üzere, geniş yetkisiyle kısa sürede şöhret kazanan -ama kötü bir şöh-
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retti bu- icrao otorite haline gelecek olan dokuz üyelik Kamu Selameti Komi
tesi'ni oluşturdu.
Başlangıçta, bu baskıo ve merkeziyetçi önlemler karşı-devrim veya savaş
üzerinde pek bir etki yaratmadı. Paris'teki çabalarla engellenmelerine rağmen
yollarına devam eden taşradaki isyanolar kasabalan birbiri ardına hızla ele ge
çirmeye başladı ve kısa süre sonra tahminen kırk beş bin adamı seferber eden
büyük bir güç haline geldi, Paris'ten onları bastırmak için gönderilen on beş
bin cumhuriyetçi yi sayısal olarak geride kaldı. Paris Komünü de, başkentte per
litik kriz yoğunlaşırken ve taşrada karşı-devrim derinleşirken seksiyonlarm
devrimci girdabına katılmaya zorlandı. 10 Ağustos journeesinden sonraki du
rumda olduğu gibi, Komün artık giderek radikalleşen seksiyon demokrasisini
kendi bünyesinde somutlaştıramadı. Sıradan radikal işçiler veya bras nus diğer
kurumlarla çatışmaya girdikleri ölçüde, Komün Genel Kurulu -her bir seksi
yondan varlık sahibi ortalama yaklaşık üç delegeden oluşmuştu- kitlelerden
daha çok korkar oldu ve politikalannda daha ılımlı hale geldi.
Devrim içinde büyüyen bu eğilim ve karşı eğilim girdaplan, özellikle Pa
ris'te, bir zamanlarm birleşmiş politik güçlerini birbirleriyle büyüyen çatışma
Iann içine itmeye başlayan büyük değişiklikler yarattı. Komün, Genel Kon
sey'de yer alan procureur Anaxagoras Chaumette'den daha az etkileyici olma
yan vekil procureur Hebert araolığıyla, hem seksiyonlardaki öfkelilerle hem de
Konvansiyon'daki görece sağduyulu Montanyar'larla bağlannı korumaya ça
lıştı. Bu iki eğilim aslında birbirine düşmandı ve asla banştırılamadı. Komün,
ardından, Montanyar'lar gibi, öfkelilerden etkilenen seksiyonlara giderek gü
vensizlik duydu; aslında, artık kontrol edemediği herhangi bir seksiyondan
korkuyor gibiydi. Ne öfkeiiiere ne de Jakobenlere güvenmese de, Paris'teki halk
hareketi üzerinde yeterli etkisini korumaya ve kimliğini olmasa bile bağımsız
lığıru yok edebilecek tam bir Montanyar kontrolüne karşı kendini korumaya
mecbur kaldı. Bu nedenle, Konvansiyon'daki ılımlı merkeze (veya, o zamarıki
adıyla, ''bataklığa"), taşraya ve birkaç muhafazakar seksiyona destekleri için
bel bağlayan Jironden'lerden ayn olarak, Paris'teki farklı eğilimlerin tümü, ko
laylıkla bozulan ve aslında güçlerini korumak veya artırmak için bir politik
grubun diğerine karşı kullanıldığı, kırılgan ve ad hoc ittifakiara girmekteydi.
Açıkça söylemek gerekirse, Devrim yol aynmına gelmişti ve onun yönü -ister
sola ister sağa doğru hareket etsin- açıkça belirsizdi.
Savaş çabası etkinliğini yitirir, ekmek fiyatlan yükselir ve karşı-devrim taş
rada yayılırken, Paris'teki sans-culottelann, özellikle de bias nusnun hoşnutsuz-
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luğu, mevcut kurumlarm -Konvansiyon'un yaru sıra Kornün'ün de- Devrimi
ileriye taşıma konusunda sergiledikleri istikrarsız tuturnla doğru orantılı ola
rak arttı. Sonunda, 10 Mart 1793'de, Varlet ve diğer enrage1er, curnhuriyete bağ

Wıklan şüpheli olan

ordu subaylannı olduğu kadar muhtemelen onun Jiron

den üyelerini ve bakanlannı uzaklaşbrmak amaayla Konvansiyon'a karşı bir
ayaklanmayı sahneye koymaya çalışb.

Journeemn başansızlığı,

ayaklanmaala

rm Jakobenler Kulübü'nden, Ulusal Muhafız örgütü'nden ve aslında Var
Jet'nin "aristokrasiye bulaşmış olmakla"' suçladığı Kornün'den almayı urnrnuş
olduğu desteği alarnamasına bağlanabilir. Gerçekten, Ulusal Muhafız örgütü
kornutaru Santerre, dokuz bin muhafızı isyanolara karşı ve düzeni yeniden
kurmak için yerleştirdi.
Başarısızlığına karşın,

journee emsal oluşturdu:

seksiyonlarm bir gün. sayı

lann çıplak gücü ile görünüşte dokunulmaz olan Konvansiyon'a gözdağı ve
rebileceği ve onu kendi emri albna alabileceği yolunda bir emsal. Konvansiyon
tarbşmalannda, başarısız journee, Jimnden'ler ve Montanyar'lar arasında gide
rek artan çekişmeye kaynaklık eden konulardan biri oldu. Jirondenler onu, ka
na susamış Paris'li vekillerin kendilerini katlebneye yeltendikleri bir başka gi
rişim olarak nitelerken, Montanyarlar Paris'li vekillerin bu olayla hiçbir ilgile

rinin olmadığını

iddia ediyorlardı. Kornün içindeki Hebert ve Chaurnetre, is

yanalan Prusya ve Britanya ile

gizli

plan yapmakla suçladı, zamanında çok

sayıda yapılan ve radikalleri belediye örgütünden daha da uzaklaşbran bir
suçlarnaydı bu.
Yanda kalan ayaklanmadan birkaç gün sonra, Varlet, Jakobenler Kulü
bü'nün önünde küstahça ortaya çıkb ve Kulüp üyelerini ayaklanmayı destek
Iernekte başansız olduklan için ağır sözlerle eleştirdi ve onlann davraruşlanru

5 Ekim journeesinde kralı Paris'e geri getirmiş olan cesur kadınlarınki ile karşı
laşbrdı. Varlet, Mart ayaklanmasının son olmayacağı konusunda onları uyardı.
Mart isyarunın şimdi aslında daha büyük bir başka isyarıın kostürnlü provası
olduğu açıkb: bütün rakip güçler, özellikle bras

nus ve Konvansiyon arasındaki

son bir hesaplaşmanın.
Gerçekten, radikal seksiyonlar ile Konvansiyon arasındaki farkhlıklar sek
siyonlar lehine ancak yeni bir ayaklanmayla çözülebilirdi: yani, "üçüncü bir
devrim"le. 1793 başında, bu ifade farklı politik eğilimler arasında çok rnoday-

1 Morris Slavin, The French Revolution in Miniature: Seetion Droits-de-l'Homme, 1789-1795
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984), s. 132.

ı

Haziran 1 793 Ayaklanması 1 415

dı. Konvansiyon'da, konuşmalannda bu deyimi kullanan Jimnden'ler için,
üçüncü devrim, Paris'li "anarchistes"in asice güç kazanmasının belirtisiydi. "Bu
Konvansiyon başladığından beri söylediğim gibi", diyordu Brissot 24 Mart
1793'te,
anarşinin devrimi olan bu üçüncü devrime bir son vermek zorundayız. Yalnızca
bazı insanlarm devam ettirmek istediği bu örgütsüzlük ve despotizm sistemi ye
rine iyi bir anayasa koyarak onun işini bitirebiliriz.2

Danton'a göre, kendisinin militan Jakoben tavnyla uyumlu olarak, girişimleri
ne karşın yapılacak bir üçüncü devrim Montanyar'larla işbirliğini inatla red
deden Jimnden'leri perdelerne anlamına gelecekti. Hebert ile onun Paris Ko
münü ve savaş bakanlığındaki işbirlikçilerine göre, bu ifade onlann gittikçe
azalan devrimci prestijlerini arbrmak ve ulusal hükümette bakanlık koltuklan
bulabilmek için giriştikleri çabalan gösteriyordu. Fakat Varlet ve destekçilerine
göre, üçüncü devrim, açıkça Konvansiyon'u başanlı biçimde bir kenara atacak
ve bütün Fransa'ya doğrudan demokrasiyi yerleştirebilecek bir ayaklanma an
lamına geliyordu.

Eveche Meclisi
Paris'teki politik çıkınazı bozan tekil bir olaydan bahsedilebilecekse, bu, muh
temelen General Dumouriez'in Devrim'i kınarnası ve Nisan başında başkente
yürüme, kralı tekrar tahta geçirme ve 1791 Anayasa'sını yeniden tesis etme gi
rişimiydi. Ancak ordunun onu takip etmeyi reddetmesi, ülkeyi muhtemelen
Cumhuriyet'in yenilgisine götürecek çok muazzam bir iç savaşa girmekten
kurtardı. Dumouriez'in halkın kafasında Jimnden'lerle yarılış biçimde özdeş
leşmiş olması (aslında, bir cumhuriyetçiden çok anayasal bir monarşist idi), ül
kede, Devrim'in kalbinde ihanet olduğu ve Paris'e meydan okuyan "kralcı"

Convantionnelsden ve şüpheli askeri liderlerden gelen tehlikelerin kökünü ka
zımak için aşın önlemlere ihtiyaç olduğu duygusunu şiddetlendirdi.
Halkın yükselen politik ateşi ile karşılaşan Paris Komünü, uyuşukluğunu
attı, çok sayıda karşı-devrimci yakalamaya başladı ve daha çok ev araması
gerçekleştirdi. Fakat birçok seksiyon şimdi bu önlemlerin yan gönüllü gerçek
leştirildiğini ve yaklaşan krizin üstesinden gelmek için Komün'den daha ka
rarlı ve devrimci olan yasadışı bir organa ihtiyaç olduğunu, yani, etkin politik

2 J.M. Thompson,

The French Revolution (New York: Oxford University Press, 1966), s. 338.
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ve ekonomik eylemiere girişrnek için Paris'in belediye otoritelerini, Konvansi
yon'u ve onun yönetici komitelerini atiayabilecek bir organa ihtiyaç olduğunu
düşünüyordu.
27 Mart'ta, sekreteri olan Vadet'nin güçlü biçimde etkilemiş olduğu Droits
de l'Homme seksiyonu, "Fransa'run karşılaşhğı tehlikeleri" kınayan ve Pa
ris'lileri "ülkeyi ve özgürlüğü öldüren hizipten korumak"3 için toplanmaya
çağıran bir karan kabul etti. Karar, tüm seksiyonlara kentin başpiskoposluk sa
rayına el koyan Eveche'deki bir toplanhya komisyon üyeleri göndermeleri
çağnsında bulunuyordu.
Toplanhnın amaa, sözde savaş giderlerini karşılamak için dayahlmış olan
zoraki bir borcu tarhşmakh. Fakat, kesinlikle gizli olan toplanhnın gerçek ama
o, ülkede iç savaşı besleyen Jirondenler ve onlann destekçiterinden Konvansi
yon'u temizleyecek güçlü önlemler almakh. Aslında, Varlet'ye kalsaydı,
Eveche Komitesi, Konvansiyon'un kendisini ortadan kaldırmaya çalışacakh.
Komisyon üyelerini 1 Nisan'da Eveche'ye göndermiş olan yirmi yedi Paris
seksiyonundan gelen delege, yasalar üstü fakat kamusal nitelikli, Eveche'nin
kapılanru yaklaşık beş yüz veya alh yüz kişiye açan "Departmanlann Halk
Güvenliği ve Temsilciliği Merkez Meclisi"ni kurdu. Bu Eveche Meclisi, amaa
yalnızca yiyecek taleplerini karşılamak, zenginlere vergi koymak ve şüphe
li karşı-devrimcileri yakalamak olmadığı, aynı zamanda Jironden'leri Konvan
siyon'dan temizlemek olduğu konusunda çok az kuşku bırakh.
Eveche meclisi ve komitesinin haberleri Paris içinde yayılırken Jironden'ler
çileden çıkmışh ve Mountanyar'lar, ortaya çıkan ve kontrol edemedikleri bir
hareketten çok tedirginlik duydu; aslında, gördüğümüz üzere, seksiyon de
mokrasisini görmek için Konvansiyon'daki rakiplerinden daha istekli değil
lerdi. Jakobenler Kulübü'nde konuşan "halkın dostu" Marat, toplanhyı "va
tansever olmamakla (anticivique) suçladı, toplanh Komün Genel Kurulu'ndan,
en azından Heberist yandaşlanndan da destek alamadı. Hatta daha önce, 2 Ni
san'da, Komün, "bütün ülkedeki diğer belediyeler ile Eveche meclisinin ku
rulmasıyla fiilen ortaya çıkmış olan türden herhangi bir inisiyatife eşit bir güçle
karşı koymak için" kendi temsilci komitesini oluşturmuştu.
nın

3 Slavin, French Revolution, s. 135.
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Ayaklanmaya Giden Yol
Eveche meclisi toplanb çağnsırun ardından gelen olaylar ile Jironden'ler, Mon
tanyar'lar ve Komün Genel Kurulu'nun 2 Haziran

journeesinin üstesinden

gelmek için yapbğı değişik çabalar, belirsiz gruplara, varsayunlara dayalı,
kaydı tututmayan bazı tarbşmalara, gizli uzlaşmalara ve karşılıklı ihanetiere
dayanır ve Devrim tarihinin en kirli bölümlerinden birini oluşturur. Aslında,
bu kısa fakat önemli dönemin herhangi bir tarih çalışması açısından, Devrim
ve onun önemli figürlerinin yaşamlan için yeni ve cesaretli bir seyir oluştura
cak olan bu kararlı journeenin kısa süre sonra içine dahil olacak değişik aktörle
rin ve komiteterin eylemleri kadar, onlann amaçlan hakkında da spekülasyon
yapmak genellikle zorunludur. Journeeye yol açan olaylar hakkında az bilinen
şeyleri açıklayan yönlendirio bir manbk çizgisi, bizi, Montanyar vekillerin tü
münün, Jakoben liderlerin, Komün Genel Kurulu'nun önde gelen figürlerinin
ve hatta seksiyonlardaki birçok ılımlının, Varlet ve destekçilerinin bir seksiyon
demokrasisi oluşturmasını engellemeye kararlı olduğu gerçeğine götürür; ve
bu kişiler bütün araçlarla, her yolu deneyerek, kendi toplumsal amaçlannda
birleşmiş olmaktan uzak Eveche meclisinde, radikallerin etkisini nötrleştirmek
için kullanabilecekleri bütün önlemleri aldılar.
Varlet ve destekçileri ile uğraşan bu ılımlı kodamanlarm emrindeki en iyi
unsur, belki de inarulmaz politik acemilikleriyle halkın dikkatini Eveche radi
kallerinin toplumsal amaçlanndan kendilerine doğru istemeden çeviren Jiron
den liderleriydi. Jironden'ler, aslında, Konvansiyon' daki taktikleriyle Dumou
riez'in Avusturyalılar tarafına geçmesinden illerde yayılmakta olan karşı dev
rime kadar, Devrim' de ters giden bütün herşeyin nedeni olarak kendilerini or
taya koymayı sürdürdü.

1793 bahannın ortasındaki olaylar onlar için neredeyse bir cenaze törenine
yakışır nitelikteydi ve olaylarm gelişiminin değiştirilemezliği çok korkutucuy
du. Dumouriez'in karşı tarafa geçtiği haberlerinin ardından seksiyonların çoğu
Konvansiyon'a, "halkın egemenliğine ihanet etme suçunu işleyen"4 Jironden
liderlerin Konvansiyon' dan çıkarılması için dilekçe verdi. Aslında, Montan
yar'ların vekilieri bile şimdi halkın zihninde en fazla yer eden yirmi

iki Jiron-

4 Daniel Guerin, La Lutte de dasses sous la Premiere Ripublique, c. 1 (Paris: Librairie Galli
mard, 1946), s. 116. İlk bölümün çok kısaltılmış bir versiyonu Ian Patterson tarafından Class
Struggle in the First French Republic (Londra: Pluto Press, 1977) başlığıyla tercüme edilmiştir, s.
73; bundan sonra "İngilizce çeviri" olarak referans verilecektir.
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den'in uzaklaşbnlması hakkında susknn görünen tatsız bir konumdaydı, çün
kü böyle yapmak Montanyarlar'ın kendisine karşı kullanılabilecek cumhuri
yetçi meşruiyetın ihlali anlamına gelebilirdi.
Fakat radikal seksiyonlar direşkendi. Doğrudan Montanyar'lan işaret ede
rek, Konvansiyon bnnu yapmayı kabul etmezse bu görevi kendilerinin üstle
neceğini açıkça dekiare ettiler. Dilekçe her ne kadar kırk sekiz seksiyondan
otuz üçü tarafından imzalanmışsa da, Konvansiyon beş gün sonra "Halkın
dostu" yeni Devrim Mahkemesi'ne çıkanldı, bu da san culottelan çok kızdırdı.
Gerçekten de, tahmin edilebilecek bir öngörüsüzlükle, yalnızca bir Montanyar
vekili değil Jironden'lerin en tutarlı eleştirmeni olan Marat'run tutuklanması
emrini vererek seksiyonlara karşı misillernede bulnndu. "Halkın Dostu" yeni
Devrim Mahkemesi'ne çıkarıldı, bu da sans-culottelan çok kızdırdı. Tekrar,
otuz üç seksiyon boynn eğmez biçimde yirmi iki Jironden'in atılması çağnsını
yineleyerek Marat'nın serbest bırakılmasını talep etti. Jironden'lerin tahmin
etmesi gerektiği gibi, Mahkeme, Marat'yı suçsuz buldu; Marat Konvansi
yon' daki koltuğnna sans-culotteların omuzlannda taşındı, halkın arasında ön
cekinden bile daha fazla itibar gördü.
Jironden'lere karşı zaferleriyle daha da şevke gelen radikal seksiyonlar, fır
lanuş olan ekmek fiyatlarını Konvansiyon'nn kontrol albna alması talebinde
bulnndu ve Nisan ortasında Jakobenler Kulübü'nde toplanan Komün ve bele
diye başkanı, bir üst fiyabn belirlenınesini talep eden bir dilekçe yazdı. Dilekçe
Konvansiyon'a snnulduğnnda, bir diğer politik gaf içinde olan Jironden'ler
onu tarım komitesine göndererek talebin üstüne sünger çekmeye çalışb. Ji
rodenler, sans-culottelan o yüce serbest ticaret ekonomisini anlamarnakla suç
luyorlardı

-o

dönemde başkentte ekmek fiyatlan hızla arbyor ve açlık kol ge

ziyordu; bu da, büyük ölçüde, spekülatörlerden ve gıda dağıbmmdaki bece
riksizlikten kaynaklanıyordu.
Birçok radikal ve hatta ılımlı açısından, bu oyalama ve hizipçilik taktiği kat
lanılmaz bir şeydi. 1 Mayıs'ta, Faubourg Saint-Antoine'den gelen sekiz bin
hiddetli sans-culotte, Konvansiyon'u işgal etti ve kontrol sağlanana kadar isyan
halinde olduklarını dekiare etti, Komün Genel Kurulu da seksiyonlar sornnu
nnn önemine işaret ederek, kendisini halk hareketinin başına geçirme girişimi
içerisinde "isyan halinde" olduğnnu ilan etti. Montanyar'lar, tavan fiyata hiç
de sıcak bakmıyorlardı. Jironden'ler gibi onlar da feodal kısıtlamalara karşı
serbest pazann yanında yer almışlardı, fakat talebin halk desteğine sahip ol
duğnnu görünce, demagojik biçimde üst fiyata desteklerini ifade ettiler; Kon-
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vansiyon buna üç gün sonra tahıl ve ekmek fiyatlan üzerinde fiyat kontrolleri
koyarak boyun eğdi.
1793'ün Mayıs ayına birçok seksiyonun sürekli olarak radikalleşmesi dam
gasını vurdu, yeni bir journee umudu oluştu. Faubourg Saint-Antoine seksi
yonlannın çoğu (tamamı olmasa bile), muhtemelen radikaller tarafından kont
rol ediliyordu, (La Cite seksiyonunda, Bab Yakasında ise Marsellies ve Sans
Culotte seksiyonlarında olduğu gibi). Meclis toplanblarında genellikle şiddetli
ve uzun tamşmalar yapan Gravilliers ve Bon Conseil'in içinde olduğu beş sek
siyon daha, çoğu Eveche meclisine "sınırsız yetki" verme yönünde oy kulla
nan diğer sekizinin yapbğı gibi, en sonunda kendilerini ılımlı üyelerden temiz
ledi.
Bu gelişmeler yalnızca Jironden'ler ile onların yandaşlarını daha olgun
davranışlara doğru kışkırtmaya hizmet etti. Seksiyonların tahammül edilmez
Radikal Komün araalığıyla çok fazla güç toplamış olduğuna karar vermiş ola
rak -Paris'teki güç ilişkilerinin çok yanlış bir değerlendirmesiydi bu- onu bir
kez daha bertaraf etmeye ve süreç içinde seksiyonların gücünü azaltmaya gi
rişti. Komün'e baskı yapılması ve Konvansiyon'un Paris'ten Bourges'e taşın
ması teklifleri arasında Jironden'ler, 21 Mayıs'ta Komün'ün, seksiyonların ve
onların Eveche'deki komitelerinin can sıkıa davranışlarını araşbrmak üzere
çoğunluğu kendi vekillerinden oluşan Onikiler Komisyonu'nu kurdu. Dan
ton'un protestolan üzerine, Konvansiyon, seksiyonlara kışkırba şekilde bütün
toplanh tutanaklannın ve kayıtlannın araşbrılmak üzere yeni Komisyon'a bı
rakması emrini verdi.
Komisyon journeenin planlanmış olduğunu göstermekte pek zorlanmadı;
isyan eyleminin kanıb seksiyon toplanb tutanaklarında fazlasıyla gözüküyor
du. Komisyon üyesi birçok Jironden bir Paris Komünü toplanbsına kabldığın
da, "Ahiması gereken Konvansiyon üyelerinin tesbit edilmesi" ve "şüpheliler
listesinin düzenlenmesi" gibi maddelerle yüklü bir takvim ile karşılaşb. Çalış
manın yalnızca onuncu gününden sonra, Komisyon sonuçlarını ve Jiron
den'lerin harfi harfine uydukları tavsiyelerini yayınladı. Ulusal Muhafız Örgü
tü destek güçlerinin, üyelerin güvenliği için Konvansiyon yakınına yerleştiril
mesi ve bütün seksiyon toplanblarının, saatlerce çalışan bras nusların kablnnla
rını zorlaşbrmak için, akşamlan saat ona ertelenmesi emrini verdi. Son sınır
lama arzulanan etkiyi yaratmakta başansız kaldı: bir seksiyon meclisi bir otu
rumu yasal saatten sonra da devam ettirmek istediğinde, sadece meclisin erte-
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lendiğini ilan ediyor ve bir halk derneğinin toplanbsı olarak otunımlanna kal
dığı yerden devam ediyordu.
Buna ek olarak, Jirondenler, Komisyon'un isyanın baş entrikaalan olarak
belirlemiş olduğu kişilerin yakalanması ve hapsedilmesi için talimat verdi;
bunlar Varlet ve Hebert'in dahil olduğu toplam dört kişiydi. Komisyon önüne,
Hebert, her

zamanki

sert eleştirisiyle Fransa'ya karşı savaşta Britanya ile, Pa

ris' e karşı ayaklanmada Vendee ile komplo kurmakla suçladığı "cumhuriyet
karşıb komplocu" Jimnden'lere karşı sans-culottelan cesaretlendirmiş olduğu
Pere Duchesne'nin son sayısı nedeniyle hesap vermeye çıkarıldı.5 25 Mayıs'ta
Konvansiyon başkanı (infial içindeki Jironden, Henri lsnard), Konvansiyon'a
gelen tehditleri kendisi de bir tehditle bulunarak karşıladı: "Ulusal meclisin
başına bir şey gelecek olursa tüm Fransa adına ilan ediyorum ki Paris'te taş taş
üstünde kalmaz, insanlar Seine nehrinin iki yakasında Paris diye bir kentin
olup olmadığına dair kanıtlar aramaya başlar''6 Brunswick Dükü'nün daha
önceki manifestosuna benzeyen bu utanç verici uyanyla birlikte Jirondenler,
başkenti, açıktan açığa bir iç savaş çıkarınakla tehdit ediyorlardı.
Paris böylesi bir tehditin gerçekliğinden kuşkulanmak için herhangi bir ne
dene de sahip değildi. Birçok Paris'linin kısmen Jimnden'lere atfettiği karşı
devrim bütün iliere yayılıyordu. isyana koroünler yerel Jakoben liderleri ala
şağı etti, pek çok durumda kan da döküldü. Otuz iki seksiyonun meşhur bir
Jakoben mustahkem mevki oluşturduklan Marseilles'te, ortak ekonomik sıkın
b nedeniyle tüccarlara birlikte hareket eden liman işçileri yerel Jakoben komü
nü alaşağı etti ve kentin Konvansiyon'a karşı bir "isyan halinde" olduğunu
ilan etti. Diğer kentler özellikle Paris'e karşı ayaklanmaya girişti: 21 Mayıs'ta,
Jirondenler'in kalesi olan Bordeaux, başkentteki sans-culotte yetkililerini alaşağı
edeceğini ilan etti, onu iki hafta sonra, düşünce olarak Jirondenler'e yakın olan
Caen takip etti, ''baskıya direnmek" için bir isyan halinde olduğunu ilan etti.
"Federalist" isyan diye adlandırılacak olan bu isyan, Mayıs'ın son günle
rinde, özellikle 1789'dan önce ülkenin ipek üretim merkezi olan Fransa'nın
ikinci büyük kenti Lyon'da ciddi boyutlara ulaşb. İpek endüstrisinin zengin
müşterilerinin kaybı (bu insanlar, Devrim'in bir sonucu olarak, göç etmişlerdi)
ipek işçilerini işsiz bırakb. Bu yerel Jakobenlerin, lüks bir imalat üretimine da-

5 William Doyle, The Oxford History of the French Revolutwn (Oxford: Oarendon Press,
1989), s. 233.
6 Guerin, La Lutte de classes, c. ı, s. 127, "İngilizce çeviri", s. 90.
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yalı bir kent için çözüm konusunda çok az umutlan olduğu bir problemdi.

24

Mayıs' ta, ordunun levazım depolan yağmalandı ve mallar kadın kitleler tara
fından, onlann makul bulduğu fiyatlardan sabldı. Dört gün sonra, Lyon'daki
Jakoben komün kaldınldı.
Ayaklanma haberleri Paris' e ulaşbğında, seksiyonlardaki enrage1ar ve sans

culottelar, başkente karşı ayaklanmalan için eyaletlere emir vermekle suçladık
lan Jironden'leri uzaklaşbrmak zorunda olduklanna karar verdi. Bir kez daha,
radikal

sectionnaireler

kendilerini huzursuzca Montanyar'lar ile işbirliği içinde

buldu. "Montanyar vekilier'', diye yazıyordu Jacques Roux 29 Mayıs' ta,

ülkeyi kurtarmak için size yalvanyonız. Eğer böyle yapamazsaruz veya yapmak
istemezseniz, sizler birer korkak ve hainsiniz. istiyor da yapamıyorsaruz, bunu
söyleyin. Bizim görevimiz bunu amaçlıyor. Yüz bin adam sizi savunmak için si
lahlandı.7
Gerçekten Roux'nun tehditkar ricasından önce,

27 Mayıs' ta, bir bras nus ka

labalığı Konvansiyon'u basb ve Hebert, Varlet ve diğer tutuklulann hemen sa
lıverilmesi ve Onikiler Komisyonu'nun yetkisini aşbğı için hemen dağıbirnası
talebinde -Konvansiyon'un ertesi gün Komisyon'u yeniden oluşturmak için
geçici olarak yerine getirdiği bir talep- bulundu. Görüş değiştirmeler, sert hi
zipçilik, yeni saflaşmalar ve

sans culottelann

birbiri ardınca gerçekleştirdiği

müdahaleler, başkentteki siyasi krizi halkın başrolde olduğu bir journee'nin za
feri -ya da yenilgisi- sonucu çözillebilecek bir açmaza sürüklemişti.

3 1 May1s-2 Haziran Jourm?esi
Bu önlenemez journeeye yol açan fiili adımlar onun hemen öncesindeki olaylar

demetinden gelen, çözülmesi en zor olanlar arasındaydı.

28 Mayıs'ta, otuz üç seksiyon adına konuşan Eveche delegeleri, bir isyan
planı yönetimi olarak hareket edecek gizli bir Altılar Komitesi'ni güçlendire
rek, bir journeeye doğru kararlı adımlar atmaya başladı. Morris Slavin'in göz
lemlediği gibi,

ertesi gün [29 Mayıs] [Eveche] meclisi toplandığında görünüşe göre tartışılan iki
plan vardı. İlki halka açıktı ve açıkça tartışıldı [ve] bütünüyle ılımlı tondaydı ve
isyana hasredilmemişti. İkinci plan, aksine, üstü örtülü biçimde eylemin seyrini

7 Morris Slavin, The Making ofan Inserruction: Parisian Sections and the Cironde (Cambridge,
Mass., ve Londra: Harvard University Press, 1986), s. 139.
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belirlemek üzere bir tür yönetici vekillikle yetkilendirilmiş komisyon üyele{i ta
rafından formüle edildi. Bu plan bir isyan başlatma anlamına geliyordu.8

Ve aslında, 30 Mayıs gecesi boyunca ve 31 Mayıs sabahı erkenden, Eveche
meclisi, Paris'in "aristokrat ve baskıcı hizbine", özellikle Jironden'lere9 karşı bir
isyan-halinde olduğunu ilan etti. Kendilerinin kalıcı olacağuu ilan eden Eveche
delegeleri, Altılar Komitesi yerine geçecek bir Dokuzlar Komitesi seçti ve Var
let'yi onun başına geçirdi. Eveche Dokuzlar Komitesi olarak adlandınlan bu
yeni komite, otantik "devrimci komite" idi, journeeye başlama planlanru ya
parken Komün tarafından çağnda bulunulan ikinci bir komite hemen onun
ardından kuruldu ve Komün'ün kendi Genel Meclisi'nden olduğu kadar Paris
departmanından gelen temsilcileri de kapsadı.
30-31 Mayıs gecesine epeyce büyük bir kanşıklık damgasını vurdu, çünkü
Eveche sarayında ayn odalara yerleşmiş olan iki komisyon birdenbire birbirle
riyle zıtlaşh. Birinde (la Grande Salle) öfkelilerden nefret eden Mara'nın ve ko
mitenin ilk başkanı olan Varlet'nin birbirine kanşan sesleri duyabiliyordu. Do
kuzlar Komitesi "komşu bir salonda" oturuyordu, diye anlabyor Slavin, "ken
disinin kalıcı ve isyan halinde olduğunu ilan etmek üzere olan" bir komiteydi
bu. Aniden, "bu iki komiteden, Konvansiyon'un kendi yönetici ve idari organ
Ianna karşılık "kendini on departmanda örgütleyen Eveche komitesi" oluştu
ruldu. Bu departmanlardaki gücü kullanmak Eveche komitesini Fransa'nın
gerçek hükümeti yapb, diyor Slavin. "Birkaç gün içinde, olan tamamen buy
du".ıo
Ortaya çıkan soru şuydu: 30-31 Mayıs gecesi boyunca bahsedilen bu
"Eveche komitesi" gerçekte neydi? Varlet'nin önderliğindeyken nasıl çalışb ve
sonraki günlerde ya da saatlerde komitenin niteliği nasıl değişti?
Bu sorulara cevap vermenin zorluğu Paris'in her tarafında düzenlenen top
lantılarm fazlalığından kaynaklanır: diğer örnekler arasında, grupların birbir
leriyle birleşmiş olduklan veya eğer gizli değilse, bir hizip olarak bağımsız ola
rak Eveche sarayında, Hotel de Ville'de, Jakoben'ler ve Kordöliye'ler kulüple
rinde yapılan toplantılar. Bu toplantıların çok azı arkalannda kayıt bırakb ve
orılar hakkında bildiğimiz az sayıda şey yalnızca açıkça taraflı ve kendini te
mize çıkaran mektuplar, broşürler ve özellikle Devrim'den sonra hahralar şek8 Agy., s. 72.
9 Agy., s. 73.
10

Agy.,s. 74.
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iki komite geniş bir Devrimci Merkez Komite albn

da birleştil<ten sonra, eski komitedeki Varlet ve destekçilerinin toplanhya ka
tılmaktan vazgeçtiklerine inanmak için herhangi bir neden de yoktur; aslında,
radikal üyelerin birbiriyle yakın ilişkilerini koruduklan ve, mümkün olduğu
noktaya kadar,

Devrimci

Merkez Komite içinde, muhtemelen Komün

fenel

Kurulu gibi destek organlanyla birlikte bir yönetim kurulu olarak çalıştıklarına
ilişkin kesin olmayan kanıtlar vardır. Kesin olarak söylenebilecek olan şey,
Varlet'nin etrafındaki Eveche militanlannın, ılıınlılardan radikal biçimde farklı
olan amaçlannı gerçekleştirecek bu ayaklanmayı istedikleridir.

Devrimci

Merkez Komite en kısa sürede Jironden liderlerin Konvansi

yon' dan çıkanlmasını istedi. Sans-culottelar arasındaki

bras

nuslar spekülasyo

na ve stokçuluğa bir son vermek ve ekmek ve diğer gıda maddelerini temin
edilebilir kılmak istiyorlardı; ve yalnızca temel gıdalar üzerindeki fiyat kontro
lünü değil kırsal kesimde şüpheli kişileri ortaya çıkarmayı, kentteki "şüphelile
re" karşı önlemler almayı orduyu devlet birimlerini güven vermeyen WlSur
lardan anndırmayı ve zenginlere ağır bir vergi koymayı talep eden bir "dev

rimci ordunun" kurulmasını istediler.
Varlet, kendi adına, açıkça daha ileri gitmeyi istedi. Yaklaşmakta olan ayak
lanmayı bütün Konvansiyon'u ve hatta Paris Komünü'nü dağıhp, her

iki or

gan yerine doğrudan bir demokrasi kurma fırsah olarak gördü. Bu açıdan.
Varlet, R.B. Rose'un sans-culottelar hakkındaki incelemesinde seksiyon hareke

tinin "temel ilkeleri" diye adlandırdığı şeyi yerine getiriyordu:
Halkın birincil [yüz yüze] meclislerinde egemenliğin devredilemez organı, refe
randum yoluyla halk meşruiyeti, halkın vekilierini bağlayan talimatlar ve daimi
geri çağırma hakkı; gaspçı hükümetleri yerinden etmek ve halk egemenliğinin
sürekliliğini etkin şekilde temin etmek için ayaklanma hakkının in extremis saklı
tutulması: demokrasinin anlamına ilişkin bu sert biçimde uzlaşmaz yorum, 1793
ve 1794'teki en büyük yardımlaşma ve etkili olduğu dönemlerde sans-culotte
hareketinin merkezi bir özelliği olarak kaldı.11
Jironden'lerden daha az olmayan biçimde Montanyar'lann, Konvansiyon
dan daha az olmayan biçimde Komün'ün, ağırbaşlı Robespierre'den daha az
olmayan biçimde pozör Heberts'in, Vergniaud gibi anarşistlerin arnansız ha
sımlanndan daha az olmamak üzere Marat gibi "halkın dostlan"nm kararlı bir

11

R.B. Rose, The Milking of the Sans-Culottes: Denwcratic ldeas and Institutions in Paris, 1 78992 (Manhcester: Manchester University Press, 1983), s. 171-172.
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biçimde engellemeye çalışbklan demokrasinin hayata geçmesiydi bu. Dokuz
lar Komitesi ve onun çoğunlukla Jakoben olan muhalifleri arasındaki çatışma,
Varlet'nin önerisi üzerine, Paris Komünü ve onun Genel Kurulu'nun kaldıni
ması ve Belediye Başkanı Pache ve Paris Departmanı'nın yetkisinin askıya
alınması için oylama yapılan tarih olan 30-31 Mayıs gecesi bir araya geldi.
Eveche "programının başansızlığı" diye gözlemliyor Rose,
iki şeyden kaynaklanıyordu: Eveche'nin buyrulhılanna uyarak dağılmayı red
deden ve Eveche'nin dayattığı şartlarla ayaklanmaya geri dönmeyi reddeden
Komün ve belediye idaresinin inatçı direnişi ve Konvansiyon'un dağıtılrnasıru
isteyen halk baskısını bir avuç "halk düşmanı" jironden'in peşine düşerek daha
yönetilebilir bir kanala yönlendirmeyi başaran Montanyar'lann, özellikle Ma
rat'run ve bazı sıradan Jakobenler'in akıllıca taktikleriydi. Bu esnada VarJet ve
destekçiteri merkez ayaklanma komitesindeki kontrollerini giderek kaybediyor
du.ıı

Dokuzlar Komitesi' nde, Varlet ve öfkeliler nasıl daha iyi bir manevra gerçek
leştirebilirdi? Bu soru, ayaklanmanın amaçlan ile yarattığı sonuçlar arasındaki
belirgin farklılık göz önüne alındığında, Devrim' in en kafa kanştıno sorula
nndan biriydi.
Yazılı bir kanıt yokluğunda, 30-31 Mayıs gecesi boyunca, Montanyar'lann,
Komün'ün ve Paris Departmanı'nın, Dokuzlar Komitesi'nin potansiyel tehli
kesinin farkına vardığı ve onu etkisiz hale getirmek için çılgınca bir arayışa gi
riştiği tahmininde bulunulabiliriz. Haklı olarak kuşku duyduklan öjkeliler, hü
kümet kontrolü dışında yaklaşan ayaklanmayı ellerine alıyordu ve Varlet'nin
başında olduğu bir komitenin hareket halinde bir silahlı adamlar kalabalığı
oluşturabileceği gerçeği bu korkuya yoğun bir aciliyet duygusu kazandınyor
du. Bu açıdan, Komün'ün, özellikle Hebert ve destekçilerinin, komitedeki ra
dikal unsurların etkisini azaltmak ve, zamanla, ortadan kaldırmak için Mon
tanyar'larla açıkça birlikte olduğu konusunda çok az şüphe duyulabilir.
Komite'ye özel bir elçi göndermek için dört bir yanı araştıran Montan
yar'lar ve Komün'ün, devrimci seksiyon de-la-Gte'nin -Eveche sarayının fi
ziksel olarak yerleştiği seksiyon- etkileyici başkanı Claude-Emmanuel Dob
sen' de karar kılmış olduklan görünür. Dobsen, sans-culottelar arasında çok tu12 RB. Rose, The Enrages: Socialists of the French Revolutions? (Melbourne: Melbourne Uni
versity Press, 1983), s. 25. Rose, altbaşlığın sonuna, zekice bir yaklaşımla, soru işareti koymuş
tur. Öfkeiiierin herhangi bir anlarnda "sosyalist" olduklanna inanmak için çok az neden var
dır.
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tuluyordu, yalnızca devrimci ateşi nedeniyle değil, Onikiler Komisyonu araş
tırmalan sırasında seksiyon kayıtlannın Konvansiyon'a teslim edilmesine kor
kusuzca karşı çıktığı için de. Onun Jirondenler tarafından tutuklanan dört ki
şiden biri olduğu gerçeği sans-culottelar arasındaki itibarını büyük ölçüde ar
hnnıştı.

Kritik 30-31 Mayıs gecesi bilinmeyen kişiler (onların arasında her yerde or

taya çıkar görünen Marat olabilir miydi?), Dobsen hala hapishanedeyken, Dcr
kuzlar Komitesi'ndeki

�fkelilerin

etkisini yok etmek için -görünüşe göre yap

mayı kabul ettiği bir iş- ona ricada bulundu; bu kader gecesinde tutsaklıktan
kurtulan Dobsen, Eveche sarayındaki toplantıya gitmek için zaman kaybet
medi, burada dokuz üyelik komite onu karşıladı ve onu onuncu üyesi yaptı.
Tekrar edersek, bunu takip eden olayların sırası ve nedenleri tamamen net
değildir. Fakat Varlet'nin bundan sonra komite başkanı olmayı bıraktığını ve
Dobsen'in bu önemli göreve onun yerine geçtiğini biliyoruz. Aynca ilkin
Eveche komitesi olarak bilinen bu yeni Onlar Komitesi'nin eylemlerinin bir
denbire ılımlılaştığıru da biliyoruz. Bu yeni iktidar konumunda Dobsen, mili
tanlan, oldukça radikal hedeflerden komün ile Montanyarlar'ınkiyle daha
bağdaşık politikalar izlemeye doğru yönlendirmiş gözükmektedir. Bu değişik
liğin -Varlet buna şiddetle karşı çıkmıştır- Komün ve Montanyarlar ile "birlik"
ihtiyacının görünüşte "küçük" farlılıklan hesaba katmamak zorunda olduğu
konusunda Dobsen'in yakın komite adamlan tarafından ikna edilmesiyle baş
ladığı hakkında spekülasyon yapmak kolaydır.

O günden bu yana çok fazla

radikal harekette olduğu gibi, sözümona daha "etkin" olabilecek "geniş
tabanlı" bir hareket yaratma yolunda kullanılan "birlik" talebi, bir hareketin
sol kanadını silahsıztandırmak ve karar anlarında daha az ilkeli, daha güvenli
ve toplumsal olarak daha uygun politikalara ikna etmek için kullanılan en
yaygın tekniklerden biridir.
En sonunda, muhtemelen Dobsen'in hareketi nedeniyle, Onlar Komitesi
yerine, yeni kurulan ve yalnızca Onlar Komitesi'nden değil, ek olarak Kcr
mün' den, ılımlı bir seksiyonlar meclisinden ve Jakoben kontrolündeki Paris
departmanından gelen on beş üyeli daha geniş bir Merkez Devrim Komitesi
geçti.13 Bu yeni Devrimci Merkez Komite toplam yirmi beş üyeden oluştuğu
için öfkeliler kendilerini azınlıkta buldu. Devrimci Merkez Komite artık

13 Bu karmaşık olaylar Morris Slavin'in French Revolution in Miniature ve Making of an In
serruction adlı eserlerinde ustaca incelenmiştir.

426 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Köylü isyanlarından Frans1z Devrimine

enrageleri kenara iterek ayaklanmanın kontrolünü eline alınışb. Ayaklanmayı
varolan kurumlarm sınırlan içinde tubnak için. "Jakobenler'in deparbnan yet
kilerinin suç ortaklığı ile, "Eveche komitesini" kendi emirleri albna almayı
amaçladıklan konusunda hiç kuşku yoktu",14 diye yazar Slavin.
Bu yeni Komite'nin ilk eylemlerinden biri, 31 Mayıs sabahı saat dokuzda,
Dokuzlar Komitesi'ni sembolik biçimde "dağıtan" ve "halk egemenliği" yetki
sini kabul eden bir yeminin hemen ardından, onu yeniden eski görevine iade
eden Paris Komünü'nü ortadan kaldırma emrini -Dobsen'in vanşından önce
Varlet'nin irnzaladığı bir emir- kadük hale getirmekti. Varlet'nin Komünü or
tadan kaldırma amaa şimdi tamamen törensel bir eyleme dönüştürülmüştü ve
Dokuzlar Komitesi'nin başlangıçtaki devrimci amaçlanna büyük bir ihanetten
çok az farkı olan -R.B. Rose'un yanlış biçimde ortaya koyduğu gibi- komik bir
jest haline gelmişti. ıs
Devrimci Merkez Komite ve Eveche Meclisi içindeki radikallerin etkisini
hafiflebne süreci sabit bir hızla, onlann etkisi kısa süre sonra ihmal edilebilir
düzeye gelene kadar, devam etti. Bir yurttaş (Daniel Guerin onun Varlet olabi
leceğini belirtir), Komün Genel Kurulu'nda ileriye çıkıp Paris taburlanru marş
tarla Konvansiyon'a yönlendirmeyi önerdiğinde, Kurul'un ihtiyatlı çoğunluğu
"böyle bir teklif karşısında kapıldıklan infiali ve dehşeti"16 ifade ettiler. Beledi
ye Başkanı Pache küstah bir tavırla "Paris halkının, gerçek dostlanru, onlan
yanlış yönlendiren ve yoldan çıkmış entrikalann içine kavgaya çeken aptallar
ve budalalardan ayırt edebileceğini" iddia etti. Genç bir radikal olan 5ebastien
de Lacroix "çok sert önlemler içeren bir proje" sunmaya çalışlığında Dobsen
onu engelledi ve birkaç ay sonra, Lacroix o gece "devrimin gelip dayandığı sı
nırlann ötesine geçtiği" suçlamalanyla Devrim Mahkemesi önüne çokarıldı.
Başka bir yurttaş, Jakobenler'in sonradan yapmak zorunda kaldıktan, Jironden
liderlerin yakalanması sorununu ortaya koyduğunda, Jakoben Anaxagoras
Chaurnette konuyla ilgili tüm tarhşmalan durdurmaya çalışırken, diğer bir
14 Slavin, Mııking ofan Inserruction, s. 143.
15 Bkz. R.B. Rose, Enrages, s. 25, not 2; bu dipnot Dokuzlar Komitesi'nin başlangıçta Ko
münü tamamen kaldırma niyetine ilişkin olarak bir dizi tarihçinin ciddiyet bir biçimde ileri
sürdüğü görüşü çürütecek orijinal kaynaklan alıntılar.
16
Guerin'in onun VarJet olabileceğine ilişkin görüşü La Lutte de classes, c. 1, s. 121 içinde
ortaya çıkar. İngilizce çeviride görülmez. Gueri'nin düşüncesi akla çok yatkın görünüyor;
toplantının "öfke" ve "dehşer' sergilemesi, yurttaşlar VarJet gibi önde gelen bir radikalden zi
yade sıradan bireyler ise, pek mümkün değildir.
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üye onu ortaya süren herhangi birinin sansürlenrnesini teklif etti. Devrimci
Merkez Komite, Otaumette'nin daha sonradan yazdığı gibi, sans-culottelann
"volkanik patlamalannı yabşbrmak" için yapabileceği her şeyi yapbP
Varlet ve yandaşları, aldatıldıklannı arbk açıkça görüyorlardı. Çok daha
sonraki, 1794 sonbaharındaki bir broşürde, Varlet o günü şöyle habrlamakta
dır: "isyana komite en başından beri gizlice tasarlanmış devrimci bir hükümet
nüvesi içeriyordu. Sahte ayaklanmaalar, Brissot yerine Robespierre'i, federa
lizm yerine devrimci bir diktatörlüğü koyma hatası halkın güvenliği adına or
taya çıkb."IS
Yine de Paris'teki gerçek güç tüm ılımlılığına rağmen şimdi Devrimci Mer
kez Komite'nin elindeydi. Komite, kentin kapılarını kapatb ve Jakoben Fran
çois Hanriot'u Ulusal Muhafız Örgütü'nün kumandanı olarak atadı. 31 Mart
bir Cuma günü idi ve bu nedenle birçok fakir sans-culotteun bu journeeye ka
tılmasını engelleyecek bir işgünü olduğu için, Merkez Komite, çalışan tüm si
lahlı adarnların zenginlere konulacak vergiden gelecek fonlardan günlük kırk
sous tutan bir bedelle tazmin edilmeleri kararını aldı. Bu sabahın erken saatle
rinde, Varlet uyan işaretinin atılması emrini verdi (bu eylem yanlış biçimde
Marat'ya atfedilir) ve radikal seksiyonlardan gelen binlerce sans-culotte Tuile
ries'e doğru akb.
Ne ki, sayılan azdı ve journee göz korkutucu bir ayaklanmadan ziyade bir
gösteriydi. Devrimci Merkez Komite, journee öğleden sonra başladığında zaten
çalışmakta olan sans-culottelara erişmekte açıkça gevşek davranmışb. Konvan
siyon, ardından, "ayaklanma" devam ederken koğuŞturma emri verdi ve hatta
bazı Jironden'ler halkın silahsızlandınlmasını ve silahlı güçlerin kontrolünün
seksiyonlardan Konvansiyon'a devredilmesini teklif etti.
Montanyar'lar, sans-culottelann desteğini devam ettirmek için, kararsız da
olsalar Jironden'lere karşı eylem yapmak zorunda kaldı. Marat, Kamu Selame
ti Komitesi'nden yirmi iki Jironden'in üç gün içinde tutuklanmasının imkan
dahilinde olduğıınu rapor etmesini önerdi -onlara yapbğı şiddetli eleştiriler
açısından bakıldığında dikkat çekici biçimde evcil olan bir öneri- ve daha son
ra aynı gün, Robespierre en sonunda yirmi iki Jironden'nin aziedilmesini teklif
etti. Birkaç bin kişilik kalabalık o zamana kadar zaten dağılmışb. Konvansi17 Bu paragraftaki bütün alıntılar Guerin, La Lutte de classes, c. 1, s. 121-122, İngilizce çeviri
s.86-87'den yapılmıştır.
18
Slavin, French Revolution, s.l55 içinde alıntılarunıştır.
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yon'un tek gerçek tavizi, küçürnsenen Onikiler Komisyonu'nun hepten kaldı
niması önerisiydi, Montanyar'lann hemen kabul ettikleri bir taviz.
Bu bazı ılımWann Cuma günkü olaylan bir başan olarak göstermelerine
yol açb. 10 Ağustos journeesi ile karşılaşhrmak pek mümkün olmasa da, bir
konuşmacı onu şiddetli "insurrection brutale" karşısında şiddetsiz bir "insurrec

tion morale" olarak göklere çıkardı. Normalde güvenilmez olan HE�bert onu bü
tün Devrim'in en "güzel" journeelerinden biri olarak adlandırdı ve "silahlann
gücü yerine daima aklın gücüne güvendiklerini"19 söylediği Paris'li yurttaşlan
övdü.
Yine de, yirmi iki Jironden delegesi hala Konvansiyon'da yer alıyordu ve
onlan uzaklaşbrmak için hiçbir hareket yapılmamışh. Jironden'lerin inatçılığı,
Montanyar'larınsa kararsızlığı karşısında Varlet'nin etrafındaki Eveche mili
tanlan, ayaklanmanın açıkça yanlış yöne götürüldüğünü hissetti ve kararlı ey
lem taleplerinde diretti. 1 Haziran günü bir Cumartesi idi, sans-culottelar Mon
tanyar'lann bir gün önceki uyuşukluklanndan şikayet ederek sokaklara çıkb.
Aslında, Robespierre'nin bağlı olduğu Piques seksiyonu, Devrimci Merkez
Komite'nin "seksiyonun güvenine mazhar olmadığını ilan eden" bir bildiri
yayınladı ve şu uyanda bulundu:
Eğer ülke yirmi dört saat içinde kurtanlmazsa seksiyonlar Eveche'de toplanacak
ve sınırsız güçlerle yetkilendirilerek kamusal işleri tek başına koroyabilecek kap
samlı önlemlerle görevlendirilmek üzere yeni ve güvenilir komiserler seçmek
için davet edilecektir.ıo

Sans-culotte hareketi bir kaynama noktasına ulaşmışh. Şimdi bir ayaklanma
olabileceği tartışılmaz görünüyordu; karara bağlanması gerekli olan tek şey
onun amacıydı. Hareket, yirmi iki kişiyi uzaklaşbracak bir güç mü olacakb,
yoksa muhtemelen Varlet'nin gıptayla bakılan seksiyon demokrasisini yerleş
tirerek Konvansiyon'u tamamen bir kenara mı atacakb?
Aynı Cumartesi sabahı, Kamu Selameti Komitesi, bir gün önceki olaylar
daki paniğini ve bu kez şiddetli olacak başka bir ayaklanmanın çok yakında
gerçekleşeceğine ilişkin korkusunu ifade etti. Devrimci Merkez Komite, ardın
dan, "ülkeyi koruma yollanru"21 düşünrnek için Dobsen'i Kamu Selarneti Ko
mitesi'ne gönderdi. Orada komite üyeleriyle görüştü ve onlardan muhtemelen
19 Slavin, French Revolution, s. 105.
A8Y., s. 104.
21
A8Y., s. 146.
20

2

Haziran 1 793 Ayaklanması 1 429

talimatlar aldı, Kamu Selameti Komitesi ve genişlemiş haliyle Konvansiyon'un
kendisi, onlan uzaklaştırmak için başlangıçta önceki Dokuzlar Komitesi'nden
oluşturulmuş olan bir komiteyle -Devrimci Merkez Komite - etkin bir işbirliği
içine girdi. Bu ayru akşam, Varlet, Dobsen'i açıkça Komite'nin çalışmasını en
gellemekle suçtadı -ona Belediye Başkanı Pache cevap verdi, "Olacağı buy
du . . . Her seferinde başınıza bir Varlet koydunuz; boynuz kulağı geçecek."22
Ertesi gün, bir Pazar günü olan 2 Haziran'da tamamen belirsiz olan bir du
rum ortaya çıktı. Hanriot, altmış top ve yaklaşık beş-altı yüz seçme askerden
oluşan ve tepeden yırnağa silahlı Ulusal Muhafız Örgütü birlikleri ile Tuile
ries'in etrafının sanlması emrini vermişti. Bir kez daha Varlet uyan işareti ver
dirdi ve sans-culottelar çalışmak zorunda olmadıklan için kalabalık bir yurttaş
topluluğu -tahminen 75.000-100.000 arası- Ulusal Muhafızlar ile Konvansiyon
arasında toplandı. Varolan durumun belirsizliğini tipik biçimde göstererek öy
le bir pozisyon almışlardı ki, konumun uygunluğu göz önünde bulundurul
duğunda, ya sans-culottelar ile birlikte Konvansiyon'a saldıracaklardı ya da
Konvansiyon'u kalabalığın hışmından koruyacaklardı. Durumu daha da kar
maşıklaştırmak için, Hanriot, adarnlanna yirmi iki kişi uzaklaştınlmadan önce
Tuileres'ten aynlan herhangi bir vekilin yakalanması emrini verdi. Bir sans
culotte delegasyonu bunun üzerine Devrimci Merkez Komite'den bir üyenin
liderliğinde Jironden'leri yakalama "ve Konvansiyon'un reddettiği kamusal iş
leri halkın koruması gerektiğine yönelik tehditkar" talebiyle saraya girdiP
Bunu izleyen kaba bir tartışmada, bazı vekiller sağduyulu biçimde sarayı
terk etmeye başladı, ama Ulusal Muhafızlar tarafından kapıların tutulmuş ol
duğunu gördüler. Bu davranış karşısında büyük bir öfkeye kapılan Konvansi
yon, Ulusal Muhafıziarın geri çekilmesi emrini, Hanriot'nun şu net sözleriyle,
verdi: "O s. . .min Başkana söyleyin, bir saat içinde bana o yirmi iki kişiyi ver
mezse, onu ve meclisini mahvederirn."24
Konvansiyon'un inatçılığı karşısında bu fiziksel meydan okumayla karşıla
şan vekil Barere, vekillerin binayı şimdi en mıısse terkederek Muhafız Örgü
tü'nü ve sans-culottelan hiçe saydığım dramatik biçimde göstermelerini önerdi,
büyük oranda Barere'ye şu laflan söyleyen Robespierre korkusu nedeniyle:

22

Agy., s. 105.
23 Agy., s. lll.
24
Agy., s. 144.
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"Ne yapıyorsunuz? Yüzünüze gözünüze bulaşbnyorsunuz" .ıs Her halükarda,
sağdaki ve merkezdeki -merkezdekiler çoğunluktaydı- vekilier ileriye doğru
fırladı ve Tuileries avlusuna doğru giden yolu tuttu. Montanyar'lar yerlerinde
kaldı. Fakat arkadaşlan olan vekilierle birlikte tehlikeye atılmaya neden cesaret
etmedikleri için azar işittikten sonra çoğu kalkh ve diğerlerine katıldı.
Konvansiyon vekilieri sarayın dışına ulaşhğında, silahlı sans-culottelar Ji
ronden'lerin yakalanması resmen sağlanana kadar Tuileries'de kalınalan için
onlara öfkeyle bağırdı. Hanriot, bir Jakoben taraftan olan Konvansiyon Başka
nı Herault de sechelles'ten, "yirmi dört saat içinde yirmi iki üyenin teslim edi
leceğine dair başının üzerine yemin etmesini" istedi. Herault de sechelles bunu
reddettiğinde, Hanriot tehditkarca, "Bu durumda, hiçbir şey söylemeyeceğim"
diye cevap verdi. Bir el hareketi ile askerlerine emir verdiği duyuldu: "Silah
başına! Topçular toplanruza!'' .26 Muhafızlardan bazılan bağırdı: "Kahrolsun
sağcılar!' Yaşasın Montanyarlar! Jirondenler Giyotine! Yaşasın Marat!"27 Can

aha bir gerçeklik anma vanldığı görülüyordu: büyük toplar ateş için hazırla
nır, süvariler kılıçlan çeker ve piyadeler Conventionneflere silahlanru doğrult
muş hazır beklerken.
Durum çok nazikti, şimdi, vekilier ve Muhafızlar arasındaki ufak bir ağız
kavgası milisierin olduğu kadar kalabalığın da Conventionneflere ateş etmesine
yol açabilecekti. Aslında, eğer tek bir ateş edilmiş olsa bütün silahlar ve ağır
toplar Tuileries'in bir defada ortadan kalkmasını sağlayabilecek şekilde patla
yacakh. Sans-culottelar Konvansiyon'u dağıtabilecekler ve Fransa'da muhteme
len bir seksiyon demokrasisi yerleştirmeye çalışacaklardı.28 Varlet'nin Han
riot'a ateş etmesi için bağırdığı ve kurnandanın bunu başaramadığında yanın
da olduğu rivayet edilir.
Bu noktada, "halkın dostu" Marat ileri çıkh ve Herault de sechelles'e şöyle
bağırarak krizi yahşhrdı: "Sana ve takipçilerine ödlekler gibi terkettiğiniz yer
lerinize dönmeniz çağnsında bulunuyorum".29 Bu zekice bir oyundu. Vekiliere
25

Agy., s. 115.
Guerin, Uı Lutte de classes, c. ı, s. 125, İngilizce çeviri s. 89.
27 Christopher Hibbert, The Days of the French Revolution (New York: William Morrow &
Co., 1980), s. 201.
28 Kayda de�erdir ki Slavin benimkine çok yakın sonuçlara vanr: "E�er Conventionnefler
arasındaki birkaç tezcanlı kişi ileriye do� çıkmış ve askerler arasındaki denkleri onlara ateş
etmiş olsaydı, bütün Konvansiyon anında katledilirdi", Making an Insurrection, s. 115.
29 Hibbert, Days of the French Revolu tion, s. 201.
26
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başlannda Montanyar'lar olduğu halde, Tuileries'e dönmeleri için ihtiyaç
duyduklan bahaneyi verdi. Varlet'nin tehlike işaretine karşın Hanriot delege
terin bir tek ateş açılmadan geri çekilmelerine izin verdi. Vekiller her ne kadar
aşağılarmuş olsalar da karar am geçmişti.

Öfkeliler

açısından bakıldığında,

Fransa'nın üçüncü devrime en yakın olduğu nokta başansızlıkla sonuçlanmış
b.
Dağıbirnaktan kurtulmuş olan Konvansiyon vekilieri yerlerinde kalmaya
devam etti ve sinirli biçimde Jironden'lerin kaderini tarbşb, sonucu aslında
Lyon'daki Jakoben koroünün dağıbldığı haberleri gelir gelmez verilen bir tar
bşmaydı bu. Marat yirmi bir Jironden vekilinin tutuklanmasını önerdi. Böylesi
bir karan zorlama albnda almak istemeyen merkez ve sağa vekillerin çoğun
dan gelen dirence karşın, Marat'nın önergesi çoğunluğu alana kadar Montan
yar'lar isteklerinde kararlı biçimde basbrdı.
Jironden'leri uzaklaşbrmada yapılacak bir hata yalnızca Konvansiyon ve
halk arasında yeniden bir çabşma yaratmayacakb, Mountain farkındaydı ki
Marat'nın önergesini desteklemede hata yapılırsa sans-culottelar ile işbirliği
i.mkanını kaybedebilirlerdi. Oylama politik olarak onlan tamamen hoşnutsuz

da bırakmadı; muhalif liderlerin yakalanması yönünde oy kullanmakta Kon
vansiyon'da hakim parti olmayı güvence albna aldılar.
Uzaklaşbnlan Jironden'lere sıradışı bir hoşgörüyle davranıldı. En fazla, ev
hapsine konulup bir jandarma gözetimine verilirlerken, diğerleri kolayca elden
kaçınldı ve bunlar yeni Jakoben cumhuriyeti için kargaşa üretecekleri iliere
kaçb. Kalabalığı oylama hakkında bilgilendirmek için dışanya bir mesaja
gönderildi ve vekillerin binadan ayrılması için yol açıldı. Marat, aslında, ayak
lanmayı kurumsal sınırlar içinde bırakacak ve Montanyar'lan süreç içinde po
litik üstünlükle ödüllendirecek biçimde durumu kumazca manipüle etmişti.
Birkaç hafta sonra Charlotte Corday tarafından suikaste uğraması ona saygı
duyan sans-culotteler, özellikle bras nuslar -onlara 31 Mart ve 2 Haziran jo
urneelerinde ihanet etmişti- için büyük bir kayıp değildi.
Pazar günkü ayaklanma inisiyatifi, öfkeliler ve onların sans-culotte müttefik
leri tarafından alınrnışb. Ve onlar ayaklanmanın taleplerini formüle etmede ve

ilerleyen haftalarda Konvansiyon'la devrimci bir çabşmaya doğru ateşiernekte
tek başınaydılar. Dahası, Slavin'in ileri sürdüğü gibi, "Ulusal Meclis'in etrafını
çeviren silahlı kalabalığın esas parçasını oluşturanlar seksiyonculardı. Onlann
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ısran Konvansiyon'u boyun eğmeye zorladı".30 Montanyar'lar, telaşla öfkeliie
rin ve

sans-culottelerin

peşine düştü. Jimnden'lere muhalefetten uzak olan Ro

bespierre bu olayıann büyük bölümü sırasında ihtiyatlıca sessiz kalırken, Ma
rat potansiyel olarak kararlı bir sans-culotte ayaklanmasım yalnızca Jakoben bir

coup d etara
'

dönüştürmüştü. En azından Paris'te, Jimnden'ler ya ihraç edildi

ya da susturuldu ve 2 Haziran'dan sonra önemli bir grup olmadılar.

Sonraki Olaylar
Montanyar'lar şimdi Konvansiyon'u kontrol ediyor olsalar da, sans-culottelann
ve öfkeiiierin en acil talepleri yerine getirilmemişti. Ekmek hala kıtb ve spekü
lasyon ve stokçuluk devam ediyordu. Montanyar'lar kendilerini şimdi onlan
tamamen yabancılaşbrmadan sans-culottelann gücünü ezmek gibi nazik bir gö
revi gerçekleştirmek zorundaydı. Güçleri budansa da seksiyonlarm desteğine
hala ihtiyaçlan vardı. Jakoben kontrolündeki Konvansiyon'un ilk görevi "teh
likeli unsurlar'' olarak adlandırdığı, seksiyonlarm uzanbsı olan kurumsal bir
yer olarak gördükleri Devrimci Merkez Komite'nin sahip olduğu bütün yetki
yi kendi üzerine almakb. Komite'nin bir fona sahip olmadığı gerçeği Jakoben
lere onu dağıtma im.k.lnı sağladı.
dır ki, Komite,

2 Haziran jounıeesinden önce, habrlatılmalı

sans-culottelara, kayıp ücretlerini tazmin amacıyla ayaklanmaya
2 Haziran'a kadar) için kırk sous ödemeye

katıldıklan her gün (31 Mayıs'tan

söz vermişti. Bu sorumluluk şimdi Devrimci Merkez Komite'nin dağıtılması
karşılığında -Dobsen ve destekçilerinin çok uygun bulacağı bir talep- tazrninat
ödenmesini onaylamayı kabul eden Kamu Selameti Komitesi'ne verilmişti. Kı
sa süre sonra,

8 Haziran' da, Paris Departmanı, Montanyar'lar ile danışıklı dö

vüş içinde Dobsen ve arkadaşlannın utanç verici dönemini sona erdirmek için,
yeni ve tamamen lekesiz bir "Paris Departmanı Kamu Selameti Komitesi"
kurdu, bu komite önceki Devrimci Merkez Komite üyelerine arpalıklar verdi.
Öfkeliler aleni bir biçimde bu komiteden çıkarıldı.

31 Mart'tan 2 Haziran'a kadar süreni jounıeelerin dikkat çeken şekilde bir
sonuca ulaşmayışlan hakkında ne söylenebilir? Öfkeli/erin iyi örgütlenmiş poli
tik bir güç yaratmakta ve tutarlı bir program geliştirmekte başansız olmalan

yalnızca onlann felaketine yol açmarnışb; radikal sans-culottelann, özellikle bras

nuslann

:ıo

devrimi yitirmelerine de mal olmuştu. Jimnden'ler en sonunda Kon-

Slavin, Making an Insurrection, s. 162.
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vansiyon'dan ihraç edilseler de, journee onlann yerine sadece güçlü Jakoben
merkeziyetçilerin hakimiyetinde olan bir hükümeti -daha kararlı ve görünür
de şiddet kullanmak için sonsuz bir isteğe sahip olmasıyla öncekinden farklı
bir hükümet- koymuştu. Monarşiyi tahtından indiren, cumhuriyeti yaratan ve
seksiyonların ve Komün'ün gücünü artıran 10 Ağustos ayaklanmasının tersine
2 Haziran ayaklanması, yalnızca Konvansiyon'daki bir grubun otoritesini di
ğeriyle -Jironden'ler yerine Montanyar'lar- değiştirdi. Montanyar'lar, Kon
vansiyon'un kurumsal yapısına hiç el sürmedi. Aslında, onlann zihinlerinde
varolan hiçbir şey, Varlet ve destekçilerinin oluşturduğu doğrudan demokra
siden daha öteye gidemezdi.

21 .

BÖLÜM

TERÖR VE TH ERM i DOR
2 Haziran journeesinin sonucu olarak Montanyar'lann kazandığı güç oldukça
fazlaydı ve her geçen ay daha da arth. Şubat ayındaki zorunlu askerlik karan,
Devrim Mahkemesi, ekmek için tavan fiyat konulması ve Güvenlik Komitesi
ile birlikte çalışan güçlü bir yönetimin, yani Kamu Selameti Komitesi'nin ku
rulması ile merkezi hükümet, ayaklanmadan önce bile otoritesini Fransa'da za
ten çok genişletmişti. Jakobenler, Konvansiyon'da dominant grup haline gel
dikten sonra, yönetim geçmişte olduğundan daha fazla merkezileşti ve bunun
la orantılı olarak otoriterleşti.

Belki de hükümetin karşılaşhğı en acil problem, kırsal kesimdeki ayaklan
maya karşı koymakh. illerde, Paris halkının yasal, seçilmiş Konvansiyon'u yıl
dırdığı ve Jironden'leri dışanya athğı haberleri büyük bir öfke uyandırdı. "Fe
deralisf' ayaklanmalar, baharda, zaten Marseilles ve Lyon'daki cumhuriyetçi
leri yerlerinden etmişti; şimdi ayaklanmalar Haziran ayında Bordeaux'a ve
Temmuz ayında Toulon'a sıçradı. Lyon, kendi cumhuriyetçi halefierini idam
ederek bir ''beyaz terör'' başlatmış olan Kralaların kontrolüne girmişti. Hazi
ran ortalanna kadar, seksen üç departmandan altmışı Paris'e karşı, değişen öl
çülerde açık bir isyan halindeydi ve karşı-devrimci köylülerin, papazlarm ve
soyluların önemli zaferler kazandıklan Vendee'nin yanısıra Lyon, Marseilles
ve Toulon civarlarını şiddetli iç savaşlar kasıp kavuruyordu.

1792'den sonra sürekli azalmış olan köylü desteğini kazanma isteğindeki
Konvansiyon, 3 Haziran'da emigrelerin topraklarına el koydu, onlan kırdaki
yoksullara oldukça avantajlı ödeme koşullarında satmak için küçük parçalara
ayırdı -daha önce ilan edilen, fakat yürürlüğe konulmayan bir politikaydı bu.
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17 Temmuz'da senyöral haklardan geriye kalan ne varsa, toprak sahibi beylere
herhangi bir tazrninat ödemeksizin, nihayet kaldınldı.
Bundan başka, Konvansiyon, Paris'teki sans-culottelara ve genelde iliere ya
kında bir diktatörlük olmadığı güvencesini verrnek için yeni bir cumhuriyetçi
anayasa üzerinde çalışmasıru hızla tamamladı ve nihai belgeyi 24 Haziran'da
kabul etti. Dönem göz önüne alındığında, "93 Anayasası" aslında içerik olarak
iyi bir belgeydi. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni tekrarlayarak, toplumun
halkın mutluluğu için kurulduğunu dekiare ediyordu ve orijinal Haklar Dek
lerasyonu'nun kapsamıru, ibadet etme ve kazançlı iş hakkını dahil ederek, ge
nişletiyordu. Devlet, Anayasa'ya göre, iş sahibi olamayanlara iş sağlamak, hat
ta engelli kişilere kamu yardımı sağlamakla görevliydi. Bütün yurttaşların ço
cuklan için kamusal eğitimin evrenselliğini kabul ediyor ve genel oy hakkına
dayalı yıllık ulusal seçimleri koyuyordu. "93 Anayasası" Temmuz'da ulusal
bir halk oylamasına götürülünce, seçmenler tarafından büyük bir farkla kabul
edildi.
Fakat yürürlüğe konulduğunda Jakoben cumhuriyetin çözülmesi anlamına
gelebilecek bu anayasa, Konvansiyon'u açıkça rahatsız etti. Aslında, 1793 ve
1794'ün heyecanlı yıllarında, ulusal seçimlerin mecliste Montanyar'lan çoğun
luk yapıp yapmayacağı kuşkuluydu. Bu nedenle, Robespierre ve yandaşı
Montanyar'lar, Konvansiyon'da Anayasa'yı onursal bir yere kaldırınakla meş
guldu ve değişik krizler ülkeyi kuşatmaya devarn ettiği sürece onu ihtiyatlı bi
çimde yürürlükten kaldınlmış halde tuttular. Anayasa yürürlüğe de girmedi.
Anayasa'yı yazanlar sadece çok merkezleşmiş olan devleti ve kendilerini ikti
darda tutacak acil kararlan korumaya çok hevesliydi. Bu nedenle, Anayasa git
tikçe Jakoben yönetime muhalif olan ve Konvansiyon'u bir seksiyon demokra
sisi ile değiştirme arayışı içinde olan militan sans-culottelar açısından bir sem
bolden ileriye pek gidemedi.

Öfkeiiiere Sald1n
Jironden vekiller uzaklaşbnlrnış ve Öfkeiiierin bazı talepleri Jakoberıler tara
fından kabul edilmiş olsa da, bu taleplerin çoğu yerine getirilmedi. Konvansi
yon stokçuluğa ve spekülasyona karşı hiçbir ek önlem almadı, fiyatların sabit
tutulma konusu da Öfkeiiierin istediği gibi bütün temel gıda maddelerini kap
samadı. 25 Haziran'da, radikal seksiyonların Konvansiyon için oluşturduğu
bir delegasyona önderlik etti, burada stokçulara ve spekillasyonculara karşı
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harekete geçme konusunda yapbklan hatalar nedeniyle bütün vekilieri suçla
dı, Montanyar'lan şimdi devriimiş olan Jironden selefieri gibi davranınakla
suçlayıp aynı kefeye koydu. Roux'ya göre, Jakobenlerin tümü haindi, çünkü
Jironden'lerin aksine, radikal retorik sayesinde

sans-culottelardan

fırsatçı bi

çimde yardım talebinde bulunmuş, fakat çok az harekete geçmişlerdi. Roux,

üzüntülü biçimde, Konvansiyonun sans-culottelann maddi ihtiyaçlarını gör
mezden geldiği uyarısını yaparak Montanyarlar'ı sertçe suçladı: "Kariyerinizi
kepazelikte sonlandırmayın!"1 Bu gözdağı, halkın özellikle Paris'in ekonomik
zorluklanndan kaynaklanan huzursuzluğunun farkında olan Montanyar'lann
cesaretini kırdı. Bir kez daha, Paris'in fakir kadınlan, sabun üreticilerini yağ

malar ve sabunlan satarken, diğer

sans-culottelar,

zorla bakkallara girdi: temel

ihtiyaç maddelerinin fiyatlannın düşürülmesini talep ediyorlardı.

1793 yazma kadar, yağmalama olarak adlandmlan böylesi kamulaşhna
taxations populaireler, radikal sans-culottelann politik güçlerini yeniden kazan
makta olduklanna yönelik Konvansiyon korkulamu artırdı ve Jakobenler, Ro
ux ve diğer Öfkelileri politik sahneden uzaklaşhrmak için ortak çaba harcadı.
Robespierre inisiyatifindeki Kamu Selameti Komitesi, Roux'yu kötüleyen ve
destekçilerini gözden düşüren kitlesel bir propaganda kampanyası başlath.
Roux, Kordöliyeler Kulübü'nden ve Paris Komünü haber editörlüğünden ko
vuldu. Marat suikastinden sonra (13 Temmuz) "halkın dostu" lakabını benim
seme yoluyla Marat'nın görevlerini üstlenme iddiasında bulunarak (her ne
kadar Marat hayattayken Roux'ya hakaret edici biçimde saldırmış olsa da) bu
saldınya oldukça

beceriksiz biçimde karşı

çıkmaya çalışb. Theophile Leclerc,

daha sonra, aynı adla bir gazete çıkarmaya başladı. Öfkeliler, çoğunlukla, Ma
rat'nın halırasına başvurarak Paris'in her bölgesine tahıl ambarlannın kurul
masını ve halka buralardan tahıl sahn alabilmesi için fonlarm ayrılmasını talep
etti. Bundan başka, bütün temel tüketim maddelerinde fiyat kontrollerinin ge
nişletilmesi konusunda Kamu Selameti Komitesi'ne çağnda bulundu: bir

maximum general çağnsıydı bu.
Marat'nın yerine geçmek için için yanşanlar yalnızca öfkeliler değildi. Ja
kobenler de saygı duyulan "halkın dostu"nun hahrasını, onun adını kaba bi
çimde takdirle anarak sömürmeye çalışh. Sokaklara onun adı verildi ve büstü,

1 "Ne terminez pas votre carribe aııec ignominie!", Roux'nun saldırgan konuşması için bkz.

"Convention nationale, seance du 25 juin (soir)" Jacques Roux, Scripta et acta: Textes presentes
par Walter Markcv (Berlin: Akademie-Verlag, 1%9), s. 488-489.

438 1 Devrimci Halk Hareketleri Tarihi: Köylü isyanlanndan Fransız Devrimine

David'in onnn ölü bedenini resmettiği tablo ile birlikte Konvansiyon'a yerleşti
rildi. Marat'run yoldaşı Simone Evrard, Konvansiyon önünde, Roux'nnn Ma
rat'ya karşı "çılgın bir düzensizlik ve anarşi havarisi"2 olduğu yönünde "bü
yük bir karalamada" bulnnduğunu ileri sürdü, onlara göre bu havaritik Ro
ux' nnn kendisine yakışbrılabilirdi.
Jakobenler, sans-culottelan uzaklaşbrmadan Öfkelllere karşı etkin bir pro
paganda kampanyası sürdürmek için onların en azından bazı taleplerini kabul
etmek zornnda kaldı, ama bunlan sulandırılmış biçimde gerçekleştirdi. İki bü
yük idari komite, Kamu Selameti Komitesi ve Genel Güvenlik Komitesi, Jako
benlerin normalde bağlı olduklan serbest ticaret ve mülkiyetin kutsallığı öğre
tisine aykın gelecek bazı deneysel ekonomik önlemleri yürürlüğe koydu.
Bnna karşın, bu iki komite, Fizyokratlann laissez-faire ekonomisini tamamen
terketmeyi veya Öfkeliler'in daha radikal olan bir maximum general talebini ka
bul etmeyi reddetti. Montanyar'lar burada duraksadı: genel fiyat kontrolleri
onların serbest ticaret ilkelerini çok göze batan biçimde ihlal ediyordu. Ekme
ğin fiyab büyük bir anlaşmazlık konusu olmaya devam etti ve kentin huzur
suzluğu sürdü. Montanyar'lar, çok korkulan maximum generali kabul ettirmek
tense, herkese açık tahıl ambarlannın kurulması ve halkın bucalardan tahıl sa

bn alabilmesi için yüz bin livre tahsis edilmesi gibi daha az nahoş olan bir al
ternatifi kabul etti. "Bu şekilde, komite, Öfkeliler'in ekonomik taleplerine ta
mamen boynn eğmeksizin başkentte seksiyonlarm çıkardığı huzursuzlukların
tekranndan kaçınmayı başardı'? diyor Albert Goodwin.
Yine de, onlara yönelik artan saldırılara karşın, Öfkeliler, Jacques Roux'nnn
Konvansiyon'nn yiyecek stokçuluğunnn ve günlük yaşam için gerekli kalem
lerin fiyatlannda spekülasyon yapmanın büyük bir suç olarak kabul edilmesi
taleplerinde baskı yapmayı sürdürdü, Konvansiyon, 26 Temmuz'da, en so
nnnda bnnu kabul etmek zornnda kaldı, hatta stokçuluğa karşı önlemlerin ye
rine getirilmesi için belediye komisyonlan kurdu. Çok kötü yazılmış bir ka
nnndu bu: yalnızca kannn maddeleri kötü tanımlanmamışb, fakat spekülatör
leri cezalandırmak için idam cezası hala çok sert bir cezalandırma yöntemi ola
rak görülüyordu. Bnndan başka, kannnnn uygularnaya konulması zordu ve
mahçup ve ihtilaf içindeki Jakobenlerin aslında büyük ölçüde etkisiz olan bir

2 Louis R. Gottschalk, ]ean Paul Mıırat: A Study in Radicalism (Chicago: University of Chi
cago Press, 1967), s. 188.
3 Albert Goodwin, The French Revolution, (New York: Harper & Row, 1966), s. 143.
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yasa ile Öfkeliler'in talebinin içini boşalbnaya çalışmalan yüzünden tutuklan
DUŞ olan birçok tüccar en sonunda suçsuz bulundu.
Sans-culottelar, kendi paylanna, kanunun kararlı biçimde uygulanmasını is
tedi. Jürilerin tamamı, muhtemelen ölüm cezası vermekten sakınmayacak olan
sans-culottelerden oluşmalıydı. Tereddütlü olan Jakobenleri kab biçimde yanıt
lıyorlardı: "Sans-culottelar erdem olarak zengindirler ve bu nedenle hukuku en
iyi şekilde uygulayabilirler'' .4
Konvansiyon'un bir Şüpheliler Kanunu'nu kabul ebnesi de Jakobenlerin
inanılırlığına herhangi bir katkıda bulunmadı, bu kanun karşı-devrimci olma
sından kuşkulanılan bütün kişilerin tutuklanmasını ve Devrim Mahkemesi ta
rafından yargılanmasını içeriyordu. Buna rağmen, Öfkeliler'in dikkat çektiği
üzere, bırakalım Jironden liderlerini, çok nefret edilen Marie Antoinette dahi
yargılanmamış ve hapse atılınamışb. Claire Lacombe'nin, Konvansiyon'da,
karşı-devrimcilere gevşek davrandıkları için Montanyar'lara sert şekilde sal
dırmasından sonra, 12 Ağustos'ta, şimdi Konvansiyon başkanı olan Danton,
sonunda bütün şüpheli kişilerin aynm yapmaksızın tutuklanmasını ve yargı
lanmasını öngören bir önerge sundu, gözü korkmuş olan Konvansiyon bunu
kabul etti. Fakat şüpheli olma tanımı, bir kez daha, bu kanunu da yürürlüğe
koymayı zorlaşbrarak, rahatsız edici şekilde bulanık kaldı.
Jakobenler, Öfkeli ve sans-culotte müttefikleriyle havuç ve sopa oyıınunu
oynarken, Dumouriez'in baharda karşı tarafa geçmesinin ardından, askeri du
rum ciddi şekilde kötüleşti. Savoy kadar Alsas ve Lorraine de şimdi işgale çok
açıkb ve Paris'in Avusturyaltiann eline düşme ihtimali bir kez daha beliriver
di. Danton liderliğindeki Kamu Selarneti Komitesi, düşmana karşı sonuçsuz
bir uzlaşmarna politikası gübnekteydi; bu politika, yabana işgalcilere karşı bir
yıl önce Fransa'yı harekete geçiren büyük hatibin Fransa'nın düşmanları ile bir
uzlaşma arayışı içinde olduğu kuşkusunu doğurdu. En sonunda Danton göre
vinden uzaklaşbrıldı ve Ağustos ortasında, genç karısı ile Arceis'teki sayfiye
evine çekildi, yeri daha aamasız olan Robespierre tarafından dolduruldu. Ye
niden kurulan Komite, savaşı şimdi yenilenmiş bir eneıji ile sürdürüyordu; sü
reç içinde gidişab tersine çevirdi, bu önemli sayıda askerin cepheden
Vendee'ye hareketini mümkün kıldı, askerler burada departmanın büyük ara
zilerini viraneye çevirdi. Cumhuriyetçi taburlar Lyon'a da yürüdü ve en so• Morris Slavin, The Making of an lnsurrection: Parisian Sections and the Cironde (Cambridge,
Mass., ve Londra: Harvard University Press, 1986), s. 139.
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nunda kenti kontrol eden kralcı karşı-devrimcileri görevlerinden azletti. Dev
rim, bu nedenle, şimdi bütün cephelerde, yabancı işgalcileri ve içteki karşı
devrimcilerin tehlikelerini ortadan kaldırarak askeri başanlar kaydediyordu.
Radikal seksiyonlar, ardından, cumhuriyetin savunulmasında Fransız hal

kının daimi olarak ve herkesi kapsayacak şekilde askere alınmasını gerektiren
bir kanun için imza kampanyası başlatb. 23 Ağustos'ta Konvansiyon bu sans

culotte talebini -bu kez bütünüyle- kabul etti ve kitle halinde askere alma yasa
sını (leııee en masse) dekiare etti, tarihe işgalcilere ve karşı-devrimcilere karşı bir
halkın tamamının en devrimci seferberliği olarak geçen bir karardı bu. Kon
vansiyon, bu yasa ile, herhangi bir maddi kaynağa olduğu kadar, erkek ya da
kadın bütün yetişkin nüfusa Devrim'in askeri açıdan savunulması için resmi
talepte bulunabiliyordu. Yalnızca bütün yetenekli ve genç erkekler askere
alınmadı, herhangi bir işte çalışan herhangi birini cumhuriyet hizmet için çağı
rabiliyor ve sınırdaki düşmanlan ve içerdeki karşı-devrimcileri yenrnek için ih
tiyaç duyduğu herhangi bir kaynağa el koyabiliyordu. Kentte silah fabrikalan
yapmak için fon aynlrnasına onay verildi, evli ve sağlıklı erkeklerden her gün
bin tüfek üretmesi beklenirken, kadınlara elbise dikrnesi, yaşlı adarnlardan
cumhuriyet lehine coşkulu konuşmalar yapması ve çocuklarına eski elbise top
laması çağnsında bulunuldu.

Levee,

kuşkusuz, kağıt üzerinde pratikte muhte

melen yapılabilecek olandan daha kapsarnlıydı, fakat faaliyet alanı sans
culottelan tatmin ederken, ordunun askeri ihtiyaçlarını da karşılıyordu. So
nunda, Fransız güçleri

8 Eylül 1793'teki Hondschoote Meydan Savaşı'nda ga

lip geldi, işgalcilerin bir yıl önce Valmy'deki büyük yenilgisini yeniden sahne

Iedi ve cumhuriyetçi morali muazzam ölçüde arbrdı.
17 Eylül' de, çok kapsamlı bir Şüpheliler Yasası kabul edildi, bu yasaya gö
re, tahkikat komiteleri arbk "davranışlanyla, ilişkileriyle, konuşma veya yazı
lanyla, kendilerini tiranın, federalizmin ve özgürlüğün düşmanlannın taraftan
olarak gösteren"5 herhangi birini tutuklayabilirdi. Aslında, kendi seksiyonlan
nın tahkikat komitesinden "iyi yurttaş sertifikası

(civizme)"

alamayan kişiler

dahil olmak üzere, Devrim'e pasif de olsa karşı görünen, herhangi birini tutuk
layabilirdiler. Bu kapsamlı kanun, kısa süre içinde, Jakoben yönetime karşı en
ufak şikayetini ifade etmek isteyen herhangi birini yargılamak için bir manda
haline geldi.

5 ''The Law of Suspects", 17 Eylül 1793, Documentary Survey of the French Revolution, ed.
John Hall Steward (New York: Maanillan Co., 1951), s. 478.
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Ayru zamanda, sonunda Öfkeliler'i ezmek için, Montanyar'lar, Hebert'çi
Komün ile ittifak halinde·çabalannı birleştirdi. Sadece Kordöliye'ler, Roux'nun
kovulması için Robespierre ve Hebert tarafından ikna edilmedi, iki gün sonra,
Komün Genel Kurulu aldığı kararla Roux'nun eylemlerini onaylamadığını
güçlü biçimde ifade etti. Ona yapılan saldırılar, Marat ve diğerlerinin ihbarlan
da dahil şimdi birbirini izledi. Marat'nın 14 Temmuz'da suikaste uğramasının
ardından, Roux, "şüphelileri" toplamanın bir parçası olarak geçici olarak tu
tuklandı; 22 Ağustos'ta, Paris'teki yiyecek kıtlığına ilişkin ajitasyonuna karşı
bir uyan olarak üç günlüğüne yeniden tutuklandı. Eylül' de, yeni bir koğuş
turmadan sonra, Roux kendini hapishanede buldu, hapishaneden Jakoben re
jime yönelik eleştirilerine devam etti. En sonunda, Gravilliers seksiyonundaki
destekçilerinin dahi hapsedildiği açık olunca, salıverilmesi için Robespierre'e
alçak gönüllü bir dilekçe yazdı, bir patriot olarak iyi niyetlerini bildirdi, fakat
başvurusu görmezden gelindi. Terör en tepeye ulaşmaya başladığında, en so
nunda devletin tüm kontrolünü eline alnuş olan Robespierre'ciler, Öfkeli hare
ketini kesinlikle ezmekte kararlı görünüyordu. 10 Şubat 1 794'de, Roux, Devrim
Mahkemesi'nde küçük düşürücü bir davaya katılmaktansa Biretre hapishane
sinde kendini hançerle öldürmeyi başardı.
Diğer tanınmış Öfkeliler, başta Varlet, Lecrerc, Pauline Leon ve Claire La
combe, Terör'ü güç bela atlattı. 18 Eylül'de, Şüpheliler Yasa'sının kabul edil
mesinden yalnızca bir gün sonra, Varlet, seksiyon demokrasisinin bu yeni kı
sıtlamalanna açıkça muhalefet ettiği için tutuklandı ve Hebert'in radikal seksi
yonlara yaranma çabasının bir sonucu olarak salıverilmesinden önce, yaklaşık
iki ay boyunca, hapiste kaldı. Lacombe, Genel Güvenlik Komitesi'ni "en iyi va
tanseverleri (burada açıkça Roux ve Varlet kastediliyordu) hapse atan kepaze
politikası" için alenen suçladığında, o da geçici olarak tutuklandı.
1794'te Terör yoğuntaşır ve nerdeyse bütün Öfkeliler sahneden kaybolur
ken, Varlet, Robespierre'nin düşüşü ile devrimci politikaya yeniden katıldı,
kalbinde yaşattığı seksiyon demokrasisini, böyle davranmanın daha az riskli
göründüğü dönemde tekrar canlandırmayı denedi. Fakat zayıflayan Dev
rim'in yerini sonunda başanlı bir gericilik aldığında ve çabalan ona yalnızca
gittikçe uzayan ve eziyet edici bir tutukluluk getirdiğinde, Varlet'nin Devrim
umutlannı tümüyle kaybettiği görülür. Her ne kadar umudunu yitirmiş ve beş
parasız kalmış da olsa, 1813 kadar politik bir şüpheli olarak kaldı: on doku
zuncu yüzyılda kahince bir sesten çok, geçmiş çağın bir kalınbsı gibi yaşadı.
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Varlet, bu açıdan zamanırun önde gelen Öfkeliler i içinde neredeyse tek ba
şına durur. Jacques Roux'nun toplumsal adalet vizyonu Devrim'in asla çöz
mediği büyük ekonomik eşitsizlikleri düzeltmek için basit, eşitteyid bir itkinin
ötesine nadiren geçti ve, bu açıdan yaşam gereçlerinin bulanık bir "eşitlenme
si" talebinde bulunan kendinden önceki ve sonraki toplumsal çatışmaların ra
dikal ajitatörlerinkinden farklı değildi. Varlet, tersine, Rousseau'nun toplumsal
eşitlikçiliği olarak yorumladığı şeyin tedrisatından geçmişti, en aşın Jakobenle
rin biçimsel cumhuriyetçiliğinin bile çok ötesine bakıyordu ve bütün yurttaşla
rın politik ve ekonomik sorunlara doğrudan katılımına dayalı devrimci bir
toplumsal demokrasi çağnsında bulunuyordu.

Hebert' çi Ara Dönem
Enrage muhalefetinin altını oyan Jakobenler politik bir vakum yaratmışb, özel
likle Hebert ve çevresinin bu boşluğu doldurmaya hevesli olduğu bras nus
içinde. Hebert'çiterin seksiyonculara çok özel bir yakınlığı yoktu; esas güçleri
Paris Komünü yönetici organlarında, Savaş Bakanlığı'nda ve Jakoben Kulübü
ile Kordöliye'ler Kulübü'ndeydi. Aslında, kendisi bile Öfkelllere yönelik yay
garaya kabldı ve onların basbnlmasına yardım etti. Radikalizmi, ifadesini, tu
tarlı bir amaç için halk desteğini harekete geçirecek dddi önlemlerden ziyade,
gürültücü bir hitabette ve gazetedlikte bulur. Fakat İçişleri Bakanı olmak için

20 Ağustos'ta yapılan seçimde yenildiğinde, seksiyonlan desteklemek için çark
etmeye başladı -Kordöliye'lerin sol kanadına liderlik yapan Antonio Momoro
ve François Vincent gibi dddi devrimdierden yardım gördüğü bir çaba.
Bu nedenle, Hebert, artık spekülatörlere, şüphelilere, Jimnden'lere ve krali
çeye karşı sert önlemler alan bir yasa çıkanlması gibi birçok Öfkeli talebini be
nimsedi. Aynca maximum general için ve Paris'li bir "devrimd ordu" veya milis
kurulması için, stokçulan cezalandırmak ve tahıliarına el koymak amaoyla
kırsal alana gidilmesi için çağnlarda bulundu. Programına bu Öfkeli amaçlan
nı dahil etmesi, kendi çıkardığı gazete Pere Duchesne'yi, sans-culottelar arasın
da en çok okunan gazete haline getirdi ve Marafın L'Ami du Peuple'sinin yeri
ne geçti.
1793 yazında, şiddetli bir kuraklık kırsaldaki un değirmenlerini neredeyse
durma noktasına getirdiğinde ve şiddetli bir ekmek kıtlığı başkentte geniş bir
hoşnutsuzluk yaratbğında, Hebert'çi politikalar dddi bir sıkınbyla karşılaşb.
Tüm temel yiyeceklerin fiyab Temmuz ve Ağustos'ta hızla artb. Eylül'e kadar,
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bras nus ve fakir sans-culotteler kitlesel, neredeyse isyana varan gösteriler yaptı,
ekmek ve daha yüksek ücret talep etti. Kıtlıklardan belediye kurumlanndaki
"ılırnlılan" sorumlu tuttular ve taşradan daha fazla tahıl almak için Paris'te bir
"devrimci ordu" kurulması talebi üzerinde yoğunlaştılar.
Hôtel de Ville'de 4 Eylül'de göstericilere seslenen Hebert ve Komün'deki
destekçileri, onlara ertesi gün Konvansiyon'a yürümeleri çağnsında bulundu,
Jakobenler Kulübü'nden Hebert'çi bir delegasyon da iğneleyici biçimde günün
terörün günü olduğunu dekiare etti. Dahası, Konvansiyon'a, sans-culotteun
gündemini, özellikle Jironden'lerin yargılanmasını, şüphelllerin hapsedilmesi
ni ve hızla mahkemeye çıkarılmasını, bir maximum general kurulmasını kabul
etmesi çağnsında bulundu. Aynca büyük bir vergi salınmasını talep etti. Kon
vansiyon başkanı olan Robespierre, delegasyonu şimdi bu taleplerin sulandı
rılmış versiyonlanru önererek yanştırmaya çalışsa da, Konvansiyon vekilieri
nin gözü öyle korkmuştu ki, önerllerin çoğu, sunulduklan haliyle kabul edildi.
Korkuya kapılan Konvansiyon'un, yalnızca bir kaç ay içinde ikinci kez, ka
labalığın baskısı altında halkın isteklerine boyun eğmesi sonucu can kaybı ol
madı; iki Hebert'çi Kamu Selameti Komitesi'ne seçildi. Paris'li bir "devrimci
ordu", organize edilip taşraya gönderildiğinde, Fransa'nın değişik bölgelerin
de diğer "devrimci ordular" da su yüzüne çıktı. Bu "ordular'', profesyonel as
keri güçlerden ziyade militanlardı; en hevesli vatanseverlerden oluşuyordu;
onlara kentler için erzak talep etmenin yanı sıra, eylemleri onlara göre Dev
rim'e düşmanca olan herhangi bir taşralıyı tutuklama yetkisi verilmişti.
Nihayet, Eylül sonunda, maximum general yasalaştı. Konvansiyon yiyecek,
yakıt, giyim ve hatta şarap ile tütünün içinde olduğu geniş bir temel ihtiyaç
maddeleri yelpazesi üzerine fiyat kontrolü getirdi, "kutsal Terörü" rejimin
gündemine yerleştirdi.

Seksiyenlara Karşı
Hebert'çiler Öfkeliler'in ortadan kaldırılmasından fayda sağlamaya çalışırken,
Jakoben rejim, seksiyon demokrasisine karşı kararlı hareket ederek aynı fırsat
avantajını kullandı. 1793 sonbahannda, Kamu Selameti Komitesi ve Genel Gü
venlik Komitesi, gönüllü ve seçilmiş seksiyon memurlarını ve komiserlerini
ulus-devletin merkezileşmiş organianna karşı sorumlu ücretli bürokratlara
dönüştürdü ve devrimci komite üyelerine günlük üç livre maaş vermeye karar
verdi.
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Soboul'ün gözlemlediği gibi:
Devrimci komiserlere ücret ödeme, işi değiştirdi. Şimdiye kadar genel meclisler
ce seçilmişlerdi ve idari yetkililerden bağımsız olarak hareket eden seksiyon
temsilcileri olarak görünüyorlardı. Şimdi, Komün'e karşı sorumlu ve kendilerine
ücret ödenen memurlar haline gelmişlerdi; 5 Eylül' de, Konvansiyon'un komiser
lere üç livre ödeme yapbğı aynı gün, gerekli olduğunda onları yerlerinden etme
veya yeniden yerlerine koyma yetkisi verilmiş olan [Komün] Genel Kurulu'nun
bir soruşturmasına itaat etmeleri emredildi.6

Gerçekten, seçilmiş memurlar kısa sürede devlet tarafından atanır hale geldi
ve bir zamanlar seksiyon komiteleri tarafından kullanılan yetkiler Jakoben
cumhuriyetin temsilcilerine devredildi.
Öfkeliler'in durumundaki gibi, Montanyarlar, şimdi seksiyonlarla ilgili ola
rak havuç ve sopa tekniğini benimsedi. 5 Eylül' de, Danton, seksiyon meclisle
rine katılan bütün sans-culottelann işlerinden kaybettikleri zamanın tazmin
edilmesini önerdi. Tek başına ele alındığında, bu öneri sans-culottelann seksi
yon aktivitelerine katılımını artırabilirdi, fakat önerisi çok kısıtlayıo bir koşul
içeriyordu: meclisierin -bunlar şimdiye kadar birbirini izleyen akşamlarda ve
hatta günlerde en permanence toplanmışh- haftada iki kezden fazla toplanma
sına izin verilmedi; toplanh saatleri akşam beş ile on arasına sıkışhrılmışh. Bu
manevra, aşi.kar biçimde, meclisierin etkinliğini azaltmak ve bras nusnun kamu
işlerine katılımını kösteklemek için tasarlanmışh.
Aslında, Danton'un önerisi benimsenmeden önce, Konvansiyon'un kırk
sou'luk güvencesi yalruzca fakir yurttaşlarla, "özellikle" hayatta kalmak için
gündelik çalışmadan başka hiçbir şeye sahip olmayanlarla" sınırlı tutuldu;
Konvansiyon zabıtlarının belirttiği gibi: "gündelik ücretleri haricinde herhangi
bir gelir kaynağına sahip olmayan her yurttaşa, ihtiyaç halinde, bir tazminat
hakkı verilir'? (vurgulama özgün metindedir.)

Bu tazminat, bunu almaya hak kazananlara, aşikar bir hoşgörüyle verili
yordu. Hatta kırk sou için hangi "yurttaşlann gerekli koşullara sahip olduğu
nu" belirlemek için Konvansiyon, seksiyon komiserleri atadı. İnsanlar tazrni
nat sürecini herşeyden daha fazla utandırıa kılacak şekilde, fakirliklerini res
men ve açıkça belirten sertifikalar, mektuplar veya kartlar elde etmeye zorlan-

6 Albert SobouJ, The Sans Culottes: The Popular Mavement and Revolutionary Gouerment,
1793-1794; çev. Reıny Inglls Hall (1968; New York: Doubleday & Co., 1972), s. 190.
7 Agy., s. 172.
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dı. Aslında, tazminat almayı hak eden bazı sans-culottelar onu kesinlikle kabul
etmedi; küçümsenıneyi, "kırkı sou vatanseverleri", "quarante sous" diye bilinen
kişiler haline gelmeyi reddediyorlardı.
Sonraki aylarda, ücret ödenmeyen, bu nedenle muhtemelen daha "vatan
sever'' olan yurttaşlar ile seksiyon meclislerine katılmaktan maddi olarak fay
da sağlar görünen "quarante sou"lar arasında büyük bir gerilim ortaya çıkb.
Ödeme yapılanlara ilişkin listeler hazırlandı, yenilendi, azaltıldı ve ayıklandı,
ta ki Kamu Selameti Komitesi, kırk-sou'luk yardıma en sonunda kamu etkinli
ği için mütevazı bir tazminden ziyade bir yardımseverlik biçimi olarak dav
ranmaya başlayana kadar. Hebert'çiler, seksiyon karşıb kampanyaya yalruzca
sınırlı bir direnç sağladı.
Bu nedenle, Danton'un kanunu kabul edildikten sonra, seksiyon meclisle
rinin yoksul sans-culottelar tarafından dolup taşması nadiren gerçekleşti; aslın
da, devrimci kararların karmaşası ardında, bu seksiyon militanlan, yetkililerin
kendi güçlerini sınırlandırmak için yapbklan toplu çabayı açıkça görebiliyor
du. Aktif ve pasif yurttaşlar arasındaki bariyeri ortadan kaldırmakta diğerleri
ne önderlik eden Theatre-Français seksiyonu, yaklaşık 850 yurttaşın yoksul ol
duğu bilinmesine rağmen, sadece seksendört kişiye kırk sou sağladı. Bazı sek
siyonlar, kuşkusuz, daha büyük sayıda yurttaşa yardımda bulundu, fakat bu
sayı kırk sou'ya hak kazanan alıcıların üçte birini nadiren geçti. Varlet'nin
Droits de l'Homrne ve Jacques Roux'nun Gravilliersi gibi radikal seksiyonlar,

iki toplanb kısıtlamasının ve gerçek vatansevedere bir aşağılama olarak gör
dükleri kırk sou'nun kaldınlrnası için Konvansiyon'a dilekçe verdi, fakat sek
siyon demokrasisini zayıftatma amacında olan Jakoben rejim bu aşağılayıcı
uygulamanın devamında ısrar etti.
Bundan sonra, sans-culotteların savaşlan çoğunlukla savtınmacı bir nitelik
taşıdı. Güçleri her geçen ay ile birlikte sürekli kayboldu, "devrimci orduların
kurulmasına" ve halkın genel olarak silahlandınlmasına karşın. 1793-94 kışı,
Devrim'de büyük bir güç olan sans-culotteların gücünün belirgin biçimde aza
lışına tanıklık etti.

Terör
Bu arada, devletin merkezileştirmesi de artan bir hızla devam etti. Robespierre
yönetimi albndaki Kamu Selameti Komitesi, Genel Güvenlik Komitesi'nin in
sanlan toplama ve tutuklama yetkisini bir süre ele geçirmişti. En sonunda, 10
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Ekim'de, .Kamu Selameti Komitesi, acil durumlara hazırlıklı olmak için hızlı ve
etkili işlernek zorunda olan bir hükümete gereksinim olduğu yolundaki maze
retini genişleterek tüm devlet yapısım devraldığıru ve yalnızca Konvansiyon'a
karşı sorumlu olacağını ilan etti. Aralık ayına gelene kadar, Konvansiyon, hü
kümetin bütün bakanlıklan üzerinde tam bir kontrol kurdu ve ordunun gene
rallerini (Konvansiyon'un onayına bağlıydı) seçme yetkisini ve dış politikayı
yürübne hakkım elde etti.
Belki de en uğursuzca olanı, Komite'nin aynı ay içinde yerel otoriteleri tas
fiye ebne hakkım kazanmasıydı. Bakanlıklar yetkisini yalnızca idari organlara
indirgenirken, yerel bölgeler yalnızca "devrimci" kararlarm yürütülmesi işiyle
sırurlandırıldı. Fransa' daki diğer her komün gibi Paris, şimdi Kamu Selameti
Komitesi'ne boyun eğmek, kararianna itaat ebnek ve belediye meseleleri hak
kında her on günde bir ona rapor sunmak zorundaydı. Aslında, aralarında Pa
ris'in bulunduğu bölgelerin ve komünlerin önde elen memurlan (procureurs)
yerine, gerçekte Komite görevlileri olan "ulusal temsilciler" geçirildi. Bu ne
denle, Fransa kasaba ve kentlerinin 1789'dan bu yana kazanmış olduğu her şey
aslında yok olmuştu ve Fransa şimdi monarşi altında olduğu dönemlerdeki
herhangi bir yapıdan çok daha fazla merkezileşmiş bir idari sistem tarafından
yönetiliyordu.
ironik biçimde, cumhuriyeti çok fazla merkezileştiimiş olan Robespierre,
hükümetin meşruiyetini neredeyse bir hata olarak gördü. Devrimi sola doğru
iten journeelerde aktif bir rol oynamarnışh ve 2 Haziran ayaklanmasından açık
ça korkmuş görünüyordu. Dile getirdiği görüşler genelde ılımlı olmuş ve Paris
burjuvazisine çok makul gözükmüştü. Bir demagogtan çok bir ideolog gibi gö
rünmesi -aslında, tutumu püritendi ve usta doğramaa Duplay'in evinde mü
tevazı olmayı öğrenmişti- ona "Sahn Alınamaz" lakabıru kazandırmışh. Ro
bespierre'in manevi coşkunluğu Terör'ün kan emiciliğinin doruğa çıkhğı dö
nemde de yüce kalsa bile, "cumhuriyetçi erdem" ve idealizm ile, derin bir
duygu ve yüce bir anlam ile dolmuş olarak asla görünmedi.
Bu bakış, birçok açıdan onun başarısızlığının nedeni olabilir. Sans
culottelann maddi isteklerine neredeyse körlük derecesinde bir küçümsemeyle
bakma eğilimliydi, erdemliliği yaşama hakkından üstün görüyordu. Devrim
içindeki eşitlikçi akımlan da kabul ebnedi; aslında, idealist olmasına karşın,
eşitliğe ütopik bir insanlık durumundan biraz daha iyi bir şey gibi yaklaşıyor
du. Mülk sahibi olmayı asla kötülemedi, buna karşın maddi şeyleri çok fazla
ciddiye de almadı. 24 Nisan 1794'te, Konvansiyon önünde mülkiyet üzerine
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yaptığı konuşmasında, zenginliği zekice kabul etse de, ona gelenekselci bir
hoşgörüyle bakan bir yaklaşım sergiledi. "Altından başka hiçbir şeye değer
vermeyen çamur adamlar'', diyordu, "kaynağı ne kadar iğrenç olsa da hazine
nize dokunmayacağım. Bilmelisiniz ki bu tanmla ilgili kanun" -Fransa'da top
raklann herkese eşit ve ortak dağıtılması çağnsında bulunan, zamarnnda kötü
bilinen kanun- "hakkında bu kadar çok konuştuğunuz şey, yalnızca elinde bı
çakla aptallan korkutmak için ortaya çıkan hayali bir korkudur''
O halde, aynı zamanda "altınlannı" korumaya yemin ettiği "çamur adam
lara" hangi muafiyet önerisinde bulunuyordu? Mesajı temelde ahliliydi.
"Aşın zenginlik ve fakirliğin birçok kötülüğün ve birçok suçun kaynağı oldu
ğu konusunda ikna olmamız için bir devrim kesinlikle gerekli değildir'', di
yordu. "Kendim için baktığımda, devrimin şahsi iyilik için halkın mutlulu
ğundan bile daha az gerekli olduğunu düşünüyorum. Zenginliği yasaklamak
tansa fakirliğe saygı göstermek çok daha önemlidir."8
Fakat erdem ve fakirliğe övgü dolu olan bu sözler, fakir sans-culottelar ve
köylülerin sofrasına ekmek koymuyordu. Birçok sans-culotte, her ne kadar güç
lü cumhuriyetçi görüşlere bağlı olsa da, hatta ihtiyaçlan olduğu halde kırk
sou'luk güvenceyi reddetse de, kendilerini ve ailelerini, onlan öncekinden de
fazla aç bırakacak moral fikirler için kurban etmeye hiç hazırlamamıştı, özellik
le ekonomik koşullar neredeyse her gün daha da kötüye giderken. Son ana
kadar, Robespierre bu bras nusla olan mesafesini korudu, her ne kadar onlann
hepsi Devrim'in ilk yıllannda ona çok saygı gösterseler de. Ancien regim'e ait
kostümünü ve giyimini korudu: pudralanmış bir peruk, titizlikle dikilmiş giysi
ve dizden külotlu geleneksel pantolon. "Satın Alınamaz"ın uzun pantalon ve
sans-culottelerin bonnet rougesini giymiş olduğu herhangi bir resmine sahip de
ğiliz ve onun Devrim'in başlattığı (daha bilinir olan) kişisel alışkanlıklan be
nirnsediğine dair hiçbir kanıt yoktur.
Açlık daha yaygın hale gelirken, Terör, 1793 sonbahan boyunca ve ertesi yı
lın kışına dek acımasızca devam etti, Paris'te yaklaşık üç bin kişiyi ve taşrada
yaklaşık on dört bin kişiyi giyotine yolladı. Kamu Selameti Komitesi, kralcıla
nn ve "federalistlerin" entrikalannı boşa çıkarmak için bu idamların gerekli
olduğunu dekiare ederek sürekli onayladı. Bu z�ana kadar Robespierre'in
8 Maxirnilien Robespierre, "Speech on Property in the Natioanl Convention, 24 Nisan
1793", Raymond Postgate, ed., Revolution from 1789 to 1906 (Londra: Grant Richards, 1920), s.
43-44.
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alter egosu haline gelmiş, zeki fakat buz gibi ruhsuz bir genç adam olan Louis
de Saint-Just, şimdi tüm muhalifleri suçlu görür ve onlara öyle davranırken,
diğer bir Jakoben olan Brichet, Şüpheliler Yasası'nın varlıklı olan herkese uy
gulanmasını istiyordu. Her köyde, diyordu, en zengin çiftçiler belirlenmeli,
gözaltına alınmalı ve hemen giyotine gönderilrnelidir.

1794 balıarına kadar, Terörist hükümet, birbuçuk yüzyıl sonra Stalin rejimi
tarafından üretilen terörü birçok açıdan öneeleyen çok kapsamlı bir korku at
mosferi yaratmışb. Politik olarak önde gelenleri bir yana bırakalım, sıradan
yurttaşlar Jakoben otoritelere karşı kendilerini düşman yapacak herhangi bir
kamu meselesi hakkında düşündüğünü söylemekten -hatta onların dvizmeden
yoksun olduklan yönünde suçlanınalarma yol açacak bir tarzda davranınak
tan dahi- korkuyordu. Herkesin birbirinden olası bir muhbir olarak korktuğu
genel bir korku Paris'e sızdı ve başkentin dış bölgelerine doğru azalarak geniş
ledi. Hatta karşı-devrimcilere ve zenginlere karşı terörist önlemlerin samimi
bir sözcüsü olmuş olan Jacques Roux gibi enrageler, "kutsal Terörün" üretmiş
olduğu korku atmosferi nedeniyle, Robespierre'cilere cephe almışb. Varlet, Te
rör'ün kapsamını ve kamusal yaşam üzerindeki felç edici etkisini suçlamakta
açık sözlüydü.
Bunun ötesirıde, pratikte, fakirler, genç ya da yaşlı kadın ya da erkek, zen
ginlerden daha az Terör kurbanı değildi. Şüpheliler halkın maneviyabnı boz
duklan için, "düzgün tanıklık yapmadıkları" için, askerlere ekşi şarap tedarik
ettikleri için veya yanlış zamanda öfkelendikleri için bile giyotine gittiler. Bazı
lan, isimleri gerçek tutuklulannkine benzediği için katipierin hatalan nedeniy
le idam edildi; bazılan da kişisel husumet nedeniyle komşulannın yapbğı ili
barların kurbanı oldu.
Terör, bütün potansiyel karşı-devrimcileri içine alsa da, en çok kurbanını
"federalist ayaklanma" olarak adlandırılan yerlerde seçti. Lyon'da, suçlu bu
lunan üç yüz şüpheli, top abşıyla idam edildi. Birilereesi Nantes'ın aşırı kalaba
lık hapishanelerde ölürken, iki bin kadar kişi Loire'deki kanallarda boğuldu.
Eyalet kentlerinde can veren binlerce kişi, Place de la Republique ve Paris'in
diğer meydanlarında giyotirıde can verenlerin sayısını geçmişti. Toplamda,
Terör'de idam edilenlerin yalnızca çok küçük bir parçası soylulardan, varlıklı
lardan veya ruhban sınıfındandı; idam edilenlerin çoğu, önceki Tiers etat üye
leri, çoğunlukla spekülatörler, tüccarlar, muhalifler ve çalışan sıradan insan
lardı.
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Hebert'çi leri n DUşüşü
Eylül 1793'de, sans-culottelann savunuculan olarak zafer kazanmış olan
Hebert'çiler, Kasım ve Aralık'ta, ekonomik konularda gözdağı vermekten
uzaklaşıp Hıristiyanlığın kaldırılması için kampanya başlatan oldukça tehlike
siz ideolojik konular üzerinde durmaya başlamışh. Kilise'nin Paris'li sans

culottelar arasında popüler olmaması, Kilise aristokrasiyle gizli işbirliği yaphğı
için anlaşılabilirdi; fakat Hebert'in Kilise'yi ''boş inanç ve riyakarlıkla" suçla
ması, sıradan insaniann gerçek maddi problemlerini gösterme çabasından çok,
dikkati başka bir yöne çekme çabasıydı. Buna uygun olarak, Hebert' çiler, her
kesin gözü önünde İsa'lı çarmıhlan ve kilise anıtlarını tahrip etmeye başladı,
bir akıl kültü geliştirdi ve Meryem büstleri yerine Marat'nın büstlerini yerleş
tirdi. Aziz isimlerine sahip olan sokaklar tüm kasaba ve köyterin isimleri gibi
laikleştirildi, ve mezarlıklarm dışına "ölüm sonsuz bir uykudur" yazan ilanlar
asıldı.
Devrim, mevsimleri, meyveleri, çiçekleri gösteren takvimleri modemleş
tirmeye çalışmışh ve ondalık sisteme geçişin ardından, haftalar yedi günden
on güne çıkh. ironik olarak, Hıristiyansızlaşhrma aslında boş günlerin sayısını
azaltb, çünkü Şebat günü şimdi her yedi gün yerine, her on günde bire düştü
ve dini tatillerin kaldırılması sans-culottelann gerçekleştirmek zorunda olduk
lan ağır çalışmaya eklendi. Hebert'çilerin, yapabildikleri yerlerde, kiliseleri ka
patmalan veya onu aklın tapınakianna dönüştürmeleri daha az rahatsız edici
değildi. Aslında, Hıristiyansızlaşhrma kampanyası, 1794 başında ıshraplan
çoğunlukla ekonomik olan seksiyonların Hebert'çitere vereceği desteği garan
tiIemekten çok, iflah olmaz Katolik Fransız köylülüğünün onlardan uzaklaş
masını sağlamışh.
Özellikle kırsal kesimdeki Fransızlarm çoğunun hala dindar Katolik oldu
ğunu unutmayan Jakobenler, Hebert'çileri başbelası rakipler olarak görerek
Hıristiyansızlaşhrmayı giderek sert cümlelerle suçladı. Aynı zamanda, Saint
Just, ünlü Ventôse Kanunlarını önerdi; 26 Şubat ve 6 Mart 1794'de yürürlüğe
giren kanunlar, gözalbna alınmış ve "Devrim' e karşı suçlu bulunmuş" düş
manların mülklerine el konulması ve bu mülklerin "gerçek vatanseverler" ara
sında paylaşbrılması çağnsında bulunuyordu.
Aslında, ne Saint-Just ne de Robespierre kelimenin gerçek bir anlamında
sosyalistti. Temel bir insan hakkı olarak mülkiyete meydan okumaya hazır de
ğildiler; böyle radikal bir açılım yapan görüşler geliştirmemişlerdi. Devrim'in
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bazı sosyalist tarihçileri tarafından alkışianmış olan Ventôse kanurılan, Robes
pierre' ciler açısından pekala Hebert' çileri destekleyen radikal

sans-culottelan

kendi tarafianna çekrnek için yapılmış bir kurnazlık olabilirdi. Bu kanunlar
hiçbir şekilde toplumun ekonomik problemlerine kesin çözüm sağlayacak olan
şeyi, dükkaniann ve toprağın kollektifleştirilmesi yoluyla Fransa' da üretim
tarzını önemli ölçüde değiştirmeyi önermiyordu. Daha ziyade, öncelikle bir
dereceye kadar eşit olan veya en azından çok fazla fakir olanlara çok büyük bir
problem oluşturmayacak olan geçim araçlannın erişime yönelmişti. Ülkenin
ekonomik problemlerine yönelik bu ikincil dereceden yaklaşım, Fransız Dev
rimi'ndeki en radikal öğelerin dahi tipik stratejisiydi ve ülkenin üretim aracını
sosyalizasyon temelinde yeniden düzenieyecek anahtar sorunu ortaya koymak
için ikinci kuşak gerekiyordu.
Sans-culottelan bir kazanmaya çalışıp bir onlan kısıtlayan Robespierre,
Hebertçilere saldın başlattı, onlan ateistler diye suçladı ve onlann Hıristiyan
sızlaşbrma kampanyasının hem Fransa içinde hem de dışında Devrim' e duyu
lan nefreti koyultacağı uyansında bulundu. "Sabn Alınamaz", Hebertçi'leri
berteraf etmek, Komün yönetimini denetim albna almak ve zararsız hale ge
tirmek için Danton ve destekçiteri ile ahlaksız bir birlik oluşturma konusunda
da tereddüt etmedi. Bu birlik, şimdi hükümetteki bir hizbin bir diğerine yö
nelttiği karşı-devrimci komplolarm alışılmış şiddetli suçlamalanru kullanarak
Hıristiyansızlaşbrma yanlısı Hebert'çileri hükümete karşı "yabana bir entri
ka"nın ajanlan olarak Devrim Mahkemesi'ne çıkaracak adımlar attı.
Hebert, Jakoben lideriere karşı pervasız suçlamalanru devam ettirirken bile
onlann ciddi meydan okuma ihtimali karşısında panikiemiş görünür. Kibirlice
Devrim'in "tamamlanması" çağnsında bulundu -bu üçüncü bir devrim çağn
sıydı- ve Momoro ve Vincent'in desteği ile 1794 Mart başında kararsızlıkla bir

journee başlatma girişiminde bulundu. Güçsüz bir çaba olmasına rağmen yan
lış şekilde gerçekleştirildi. Kötü plan yapan ve amaçlan bulanık olan kışkırtıa
lar, çok az desteklerine sahip olduklan

sans-culottelann

desteğini artıracak se

viyeyi belirlemede ciddi çaba sarfetmedi.
Kordöliyeler, girişimi desteklediklerini göstermek için İnsan Haklan Bildir
gesi'ni siyah bir kefenle örtse de, daha ılımlı olan üyeleri, kısa sürede Montan
yar'lar ile dostça ilişkilere girdiler ve Hebert' çilerin kulüpte sahip olduklan
destek her neyse onu yok ettiler. Seksiyonlarm çoğu ayaklanma çağnsına kar
şılık vermedi; yalnızca Momoro seksiyonu eylem için bir irade beyanında bu
lundu.
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Kendi retoriği ile ön plana çıkmış olan H�bert, bir çabşma ihtimali gerçeğe
dönüşmeden geri çekildi, journeeyi bir "varsayım"9 olarak önemsizleştirerek
desteğini, beklendiği gibi, tehlikesiz hale getirdi. Daha kab kişilikler haline ge
len Momoro ve Vincet onu açıkça küçümsedi. Journeenin başiablabilir hale
gelmesinden önce, daha önce yapıldığı gibi, bu girişim H�bert ve destekçileri
ne karşı harekete geçmek için bahane olarak kullanıldı. 14 Mart 1794'ün erken
saatlerinde, Hebert, Momoro ve Vincent tutuklandı, Devrim Mahkemesi önü
ne düzmece suçlamalarla getirildi ve 24 Martta, kendilerine hakaretler savuran
bir kalabalığın önünde giyotine gönderildi.
Önde gelen Hebert'çilerin yenilgisi ile Jakobenler, Hebert'in geride kalan
destekçilerinin bulunduğu Komün'ü parçalara ayırdı ve buralara Robespier
re'cileri yerleştirdi. Komün'ün şimdi büyük ölçüde etkisizleştirilmesi, seksi
yonlarm içini boşaltmak için Jakobenlerin elini serbest bırakmışb. Seksiyonun
polis memurlannı, sulh yargıçlannı ve onlann katiplerini atamakta, genel mec
lislerden geriye kalan seçme işlevleri daha da törpüledi. Gerçekten "Devrimci
ordular'' dağıbldı ve Montanyar standartlanyla çok istekli olmasından kuşku
lanılan herkes, doğrudan hapse abimasa da görevlerinden uzaklaştırıldı. Sol veya en azından halk hareketi- ezilmişti ve şimdi Jakobenler arasında yüksel
mekte olan Robespierre'ciler, devrimci bir grup olarak inanırlılıklannı koru
mak için Sağ'a yönelmek zorunda kaldılar.

Danton 'culann Düşüşü
Fransız Devrimi şimdi aksi yönde gevşemeye başlamışb. Hatta Marat'nın hab
rasının kutsallığı bile yetkililer tarafından o kadar bozuldu ve ona o kadar kara
çalındı ki, bir polis ajanının rapor ettiği gibi, bir yurttaş "Heyhat, kime güvene
ceğiz artık?",ıo diyerek gelmekte olan tehlikeyi işaret ediyordu.
Jakobenler arasında Sağ'dan söz etmeyi mümkün kılma ölçüsü, Jiron
den'lerle uzlaşma arayışı içinde olan, Fransa'nın yabancı düşmanlan ile banş
anlaşması yapan ve Terör'ü sona erdiren Danton'un kişiliğinde cisimleşmişti.
1793 kışının bazı aylan boyunca, Danton on alb yaşındaki yeni eşiyle taşrada
yaşamışb. Jimnden'lerin idam edildiğini -onun görüşünce bu bir hataydı
duyduğunda Paris'e geri döndü, kendini Hebert'çiler tarafından başiablan Hı9 Daniel Guerin, La Lutte de dasses sous la Premiere Republique, c. 2 (Paris: Libraire Galli
mard, 1946), s. 101.
10 "Helas! A qui se fier maintenant?", agy., s. 131.
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ristiyansızlaşbnna kampanyasının ortasında buldu. Dinsel bir terörün failieri
olarak Hebert'çileri yakalamak için Robespierre ve komitelerle birleşse de,
başkentte aşm kan dökülmesine karşıydı. Onun politikaları açıkça uzlaşmaa
veya "hoşgörülüydü", ona ve destekçilerine karşı Robespierre'ciler tarafından
yapılan suçlamalamu alınblayacak olursak, görüşleri Terör ve savaşı gereksiz
gören ılımlı Jakobenler ve Conventionnefler arasında hahn sayılır sempati ka
zanmışh.
Danton'cular ile Terör'ü kesin olarak destekleyen Robespierre'dler arasın
da, bazı tarihçilerin onlann farklılıklanru yalnızca kişisel çekişmelere indirge
rneye eğilimli olmalarma rağmen, bir çarpışma kaçınılmazdı. "Hebert' çilerin
ortadan kaldınlmasına karar vermiş olan hükümet, Danton'culann hayatta
kalmasına izin veremezdi; çünkü onlann aklanması kendisinin çöküşü anla
mına gelebilirdi",11 diye gözlemliyor Goodwin. Aslında, Sol'un yıkılışı, eğer
Jakobenler halkın desteğini kazanacaklar ise, Sağ'ın yıkılışı ile dengelenrnek
zorundaydı. Robespierre'nin Danton'a karşı geliştirebildiği iddia düşünülme
ye değerdi. Danton, yıllar boyunca adı kötüye çıkmış biçimde, Dumouriz'in
içinde olduğu Anayasalı Monarşistlerle, kuşkusuz ılımlılarla ve hatta muhte
melen savaşı sona erdirmek için yabana ajanlarla ortak bir zemin bulmaya ça
lışmışh. Jironden'lerle anlaşmaya varmak için çaba sarfetti, ama sadece Kon
vansiyon'da onlar tarafından kibirli biçimde terslenmek için. Hatta uzlaşmaz
lıkları daha fazla devam ehne konusunda açık hale gelene kadar kraliyet aile
sine tavsiyede bulunmuş olduğundan şüphelenildi, bu hiç de temelsiz bir sav
değildi. Kaynakları kuşkulu olan toprak sahiplerinin büyük servetlerini şüphe
li biçimde elinde tuttu. Cumhuriyetçi sadelik ve erdemi el üstünde tutan bir
dönemde girdiği mali maceralan ile zevk ve eğlenceye olan düşkünlüğü, ahla
ki ve mali yozluğa bulaşhğı yönündeki suçlamalara zemin hazırladı.
Yine de Danton'cular politik olarak hiç de önemsiz bir grup değildi. Hem
Danton hem de yakın destekçisi Desmoulins, 1789'dan beri devrimin ön safla
nnda yer almışh. Kordöliye'ler mahallesinde seksiyonal demokrasinin yolunu
açan kişi herkesten fazla Danton'du; ve onun hitabeti, Eylül 1792'de işgalcilere
karşı Fransa'yı bir araya toplamışh. Danton ve destekçileri, şimdi 1794'te,
Konvansiyon içinde yoldan çıkmış görünen Terör'e genel olarak karşı olan
halk arasında ortaya çıkan kuşku karşısında ve ülkenin kararlılık umudunun
11

Albert Goodwin, The French Revolution (Londra: Hutchinson, 1953; New York: Harper &
Row, 1966), s. 156.
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temsilcisi olmuşlardı. Robespierre'nin bitmek bilmez "devrimci erdem" nutuk
larından usanan Danton. bir defasında, "Sana hakkında konuştuğun bu Er
dem'in gerçekte ne olduğunu söyleyeyim. O benim her gece karıma yapbğım
şeydir!", diye patladı. Böyle bir konuşma Robespierre'yi kudurttu, şöyle karşı
lık verdi o da: "Danton. Erdem kelimesiyle bir şakaymış gibi alay ediyör. Bu
denli az bir ahlaki kavrayışa sahip olan bir adam nasıl özgürlük şampiyonu
olabilir?".tı
Danton'un Devrim'in mevcut durumuna karşı açık sesli itirazlan Robespi
erre'cileri kaygılandınyordu. Halihazırda hapishanede olan şüphelilerin suçla
rını yeniden düşünmek üzere bir Merhamet Komitesi'ni desteklemesi, "kutsal"
Terör'ün herhangi bir uzlaşmaya izin vermeyen aziedilemez bir "temizlik" ha
rekab olarak değerlendirilmesine karşı çıkması, bu arada Desmoulins'in Tiron
den'lerin öldürülmesine karşı aleyhte beyanda bulunması Robespierre'in sert
tepkisine yol açtı. "Yurt sevgisi, yurttaşiara sevgi ve merhamet duyulmadığın
da, varolamaz," diyordu Desmalins, "böyle bir durumda salt kendini yücelten
içi boş insanlar varolur."13 Bu pasajın son sabrının Robespierre'nin gizlenrne
miş tarifini içermesi "Sabn Alınmaz" a karşı açık bir savaş ilanı ile aynı anlama
geliyordu. Saint-Just, Danton'a neredeyse vatan haini diyerek benzer şekilde
cevap verdi. "Bir insan mahkumlara merhamet gösterdiğinde Cumhuriyet'e
karşı cürüm işlemiş olur'' diyordu. "O suçludur, çünkü erdem yönünde bir
iradeye sahip değildir. O suçludur, çünkü Terör'e karşıdır."14 Zaman içinde,
Robespierre'nin kendisi, Hoşgörür'lerin doğrudan karşı-devrimci olduklan ve
"Sabn Alınmaz"a hep nahoş gelmiş olan Danton'un. destekçileriyle birlikte or
tadan kaldınlmalannın zorurılu olduğu sonucuna vardı.
30 Mart gecesi, Hebert'çilerin dağıblmasının ardından iki haftadan biraz
daha fazla bir süre geçince, Danton'aıların etrafı sanldı, büyük ölçüde Saint
Just tarafınan uydurulan suçlamalarla tutuklandılar. Tutuktanmasının yakın
olduğunu öğrenmesi üzerine, Danton'un şöyle dediği rivayet edilir: "Devrim
Mahkemesi'ni geçen yıl bu zamanlar ben kurmuştum, bundan ötürü Tan
n' dan ve herkesten af diliyorum." Fakat arkadaşlannın ısrarlaona rağmen

1 2 Danton ve Robespierre, Christopher Hıbbert, The Days of the French Revolution (New
York: William Morrow & Co., 1980), s. 237.
13 Desmoulins agy., s. 236.
14 Saint-Just agy., s. 236.
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kaçmak için hiçbir girişimde bulunmadı. "Bir adam ülkesini ayakkabılannın
tabanında kendisi ile birlikte taşıyamaz", dediği rivayet edilir.15
"Hoşgörür''lerin suçlu bulunulacaklan kaçırulmaz görünüyordu; fakat
Danton'un kendisine karşı yapılan suçlamalar o kadar sudandı ki, Danton'un
hitabeti görünüşe göre önceden belirlenmiş olan bir jüri karannın akışuu nere
deyse tersine çevirdi. Görgü tanıklan çağırma ve kendi aleyhine olan kanıb
araşbrma fırsabru reddederek Mahkeme içindeki ve dışındaki kalabalığı, suç
layıcılan aleyhine elde etmeyi neredeyse başarıyordu. Onun sesinin Sen Nehri
kıyılanna kadar duyulabildiği söylenir. "Sizler katilsiniz!" diye haykınyordu.
"Katiller! Onlara bakın! Ölümümüze kadar ensemizden aynlmadılar! Fakat
halk üç ay içinde düşmanlanmı paramparça edecek".t6 Savunması o kadar
güçlüydü ki Robespierre'ciler davayı kısa tutmak zorunda kaldılar ve halk ta
rafından kurtanlmasınlar diye davalılara gıyablarında idam cezası verdiler.
Jüri, karanru S Nisan 1 794'te verdi. Mahkum arabası Danton ve Desmou
lins'i -her ikisi de otuz dört yaşındaydı- giyotine götürdü, yolda Robespier
re'nin pansiyoner olarak kaldığı Duplay'in evi önünden geçtiler. "Robespierre,
arkamızdan geleceksin!", diye bağırdı Danton, bundan sonra olacaklan görür
cesine. Akşama doğru onlara açıkça saygı duyan bir kalabalığın önünde idam
edildiler. Danton'un cellatlanna söylediği son sözleri bu adamın kendisine öz
güydü.

"Kafamı halka göstermeyi unutma", demişti emir verircesine. "Gör

meye değer bir kafadır o."ı7
Bundan sonra, Robespierre' ciler, insanlan belirli eylemlerden ziyade p<r
tansiyel muhalifler olduklan için -aslında, Robespierre'nin kendisi tarafından
geliştirilmiş cumhuriyetçi moral standartiara göre bir hayat yaşamada başarı
sız olduklan için- idam etmeye başladı. 16 Nisan' da, hükümet, Fransa' da suç
lamada bulunulan bütün komplo davalannın sadece Paris'te görüleceği kara
nru aldı, kısmen taşradaki devrim mahkemelerini kapatmak için, kısmen Paris
dışındaki mahkemelerde muhalifler için her ne müsamaha varsa onu azaltmak
için. Hapishaneler, taşradan Paris'e getirilen zanlılarla dolup taşıyordu. 10 Ha
ziran'da, Konvansiyon, Devrim Mahkemesi'nin işlemlerini hızlandırmak için
kötü şöhretli Prairial Kanunu'nu kabul etti, genellikle suçun çerçevesini belir
siz tutarak karşı-devrimci suçlarm tanımını genişleten bir kanundu bu. Sorgu-

15 Danton agy., s. 238-239.
16 Agy., s. 243.
17 Agy., s. 248, 244.
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dan muaf olan Devrim Mahkemesi insanlan mahkemeye çıkannadan suçlu
yordu, çünkü onlar, yalnızca "yargıçlarm vicdanım kanşbnyorlardı"; ve böyle
likle sanıklar tüm savuruna araçlanndan yoksun bırakıldılar ve onlar lehine
olan görgü tanıklannı çağırma haklan neredeyse reddedildi. Mahkeme' den ar

tık suçun pozitif kanıbnı sağlanması istenmiyordu, "moral ispat" ölüm cezası
için kanıt olarak görülüyordu. Aslında, Mahkeme iki karardan birini verebili
yordu: suçlu veya suçsuz; ve suçlu bulunanlar için yalnızca bir tek ceza vardı:
hemen idam edilmek. Mahkeme artık bir adalet mahkemesine bile benzemi
yordu. Jakoben Couthon'un gözlemlediği gibi bu, "Cumhuriyet'in düşmanla
nnı cezalandırmaktan çok, onlan imha etme sorunuydu" .1� Buna uygun ola
rak, Haziran' dan itibaren idamlarm sayısı artb ve bin beş yüz kişi, sekiz hafta
içinde, Temmuz bitmeden idam edildi.

Robespierre'nin Düşüşü
Jakobenler, halk tabanlannı güçlendirmek için şimdi hem kırsal kesimdeki
köylülük hem de kentlerdeki

sans-culottelar

arasında nüfusun fakir tabakalan

lehine olan önlemler almaya yöneldi. Kilise topraklan fakir köylülüğün lehine
olan anlaşmalarla sabldı. Ve Ventôse Kanunlan yürürlükte kaldı, hatta Ma
rat'nın önceki Jakoben hayranlan onun portresini çamur içinde sürükler ve
başkentin önde gelen yerlerindeki büsHerini sökerken bile. Buna karşın,
Temmuz

1794'te

Robespierre'ci

rejim

ücret

kontrolleri

culottelara göre Ventôse kanunlannın inanırlığı azaldı,

yaparken

5

sans

kanunun sahip olduğu

halk desteği düşerken varlıklılara karşı tavnnda onlara biraz teselli sağladı.
Belki de hiçbir maximum, zaten berbat durumda olan kazançlan üzerine bir ta
van fiyat koyulan bras

nus

ve fakir

sans-culottelar arasında bundan

daha fazla

öfke yaratmamışb. Bu maximuma karşı olan haykınşiarını daha sonradan Ro
bespierre' cileri darağacına taşıyacak mahkum arabalan takip etti, onlann idam
edilişi birbirine çok düşman olan fakir ve zengin bir kalabalığın şiddetli yuha
lamalan ve bağınşlan eşliğinde gerçekleşti.
Gerçekten, ücret kontrollerinin yerleştirilmesinden sorıra üç haftadan daha
az sürede, Robespierre ve destekçiteri seksiyonlarda neredeyse hiç desteğe sa
hip olmadıklannı hissettiler. En sonunda gelecek olan rüzgan önceden hisset
mek zor değildi ve Robespierre yaratbğı tepkiye karşı duyarsız değildi. Yine

18
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de otoritesi konusunda kendisine çok fazla güveniyor, bildiğinden şaşmıyor
du. Hebert'çilerin hükümete kazandımuş olduklan ateist üne karşı çıkmak
için, 8 Haziran'da, oradaki azameti yalnızca kendi kibrine denk düşen bir Tan
n

Festivali sahneledi. Birçok Conventionnele göre, "Satın Alınamaz", şimdi ikti

clann cazibesine tamamen yenik düşmüştü ve bir diktatör olmayı arzu eder
gibiydi. Jironden'lerin kovulınası ve Danton'culann idam edilmesi konusunda
da onunla uzlaşmadılar. Giyotine göndermek, kurbantara yapılan suçlamalar
için acımasız görünüyordu ve Terör 1794 baharmda daha fazla hoşgörülebilir
gözükmüyordu.

26 Haziran'da, Konvansiyon'da tuhaf biçimde görünmeyişinin ardından al
b hafta sonra, "Satın Alınamaz" meclisin önünde belirdi ve kim olduklannı
açıkça belirtmediği karşı-devrimcilere tehditler savuran bir konuşma yapb.
Gittiğinde, kendine olan güvenini yeniden kazanan Konvansiyon arbk uysal
değildi. Ona anlaşılan giyotine gönderilecek olan "düşmanlann" isimlerini
vermesi konusunda sert bir bildirimde bulundular, Robespierre bunu yapmayı
ısrarla reddetti, yabşbrılması zor olan salonu soğuk bir öfke içinde bırakb. 26
Temmuz gecesinden ertesi günün sabahına kadar, Jakobenler ve iki büyük
komiteden gelen ılımlılar benzer biçimde, herşeyi göze alarak onun görevden
alınması için destekçilerini ümitsizce harekete geçirmeye çalıştılar. Sabah ol
duğunda, Robespierre ve destekçileri şiddetle suçlandı ve "Satın Alınamaz"
ona saldıranlara karşılık verme fırsatını dahi reddetti.
ironik olan, belki de, Robespierre'in cumhuriyet yasalannı çiğnemeye hala
hazırlıklı olmamasıdır. Konvansiyon onun yakalanmasını ve idam edilmesini
oybirliği ile kabul ettikten sonra dahi, seksiyonlara destek çağnsında bulun
makta ağır davrandı. Aslında, kendi çöküşlerine doğru giden kriz dönemle
rindeki devrimcilerin çoğu gibi, neredeyse uyurgezer olmuş gibi görünüyor
du; yalnızca yakın destekçileri tarafından harekete geçirilebiliyordu. Hala des
teğine sahip olduğu Komün tarafından Konvansiyon'dan kurtarılarak Hôtel
de Ville'ye götürüldü ve yardımcılanna, Conventionnele karşı bir ayaklanma
çağnsı için neredeyse kaygısızca izin verdi. Seksiyonlann verdiği cevap onlar
arasındaki desteğinin neredeyse yok olmuş olduğunu göstermekteydi; Ulusal
Muhafız örgütü'nün kırk sekiz seksiyon taburundan ancak on yedisi Robespi

erre' cilerin çağnsına yanıt verdi ve hatta ardından bu sayı da azaldı. Gece bo
yunca, yanıt veren Ulusal Muhafız örgütü uzaklaştılar. Hatta Roux'nun Gra
villiers'i ve Hebert'çi L'Unite gibi Sol'a en fazla bağlı olan seksiyonlar dahi, sa
bahın erken saatlerinde, neredeyse savunmasız olan Hôtel de Ville'e saldırmak
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için Konvansiyon'a katılınaya hevesliydi. 28 Temmuz günü öğleden sonra,

"Sabn Alınamaz", erkek kardeşi Augustin, Saint-Just, Couthon, Hanriot ve di
ğer birkaç kişi, büyük bir kalabalığın yuhalamalan ve hakaretleri arasında
idam edilmek için giyotine götürüldü. Robespierre' ci rejimin çöküşü, devrimci
takvime göre, 10 Thermidor'da gerçekleşti, bundan sonra Robespierre'nin
Konvansiyon'daki ılımlı halefierine "Thermidorcular'' -gelecek kuşaklann
devrimci dağarında olumsuz anlamda kullamlan bir terim- adım veren bir ta
rih.

Thermidor
Thermidorcu rejim politik olarak ılımlı olsa da, Robespierre' ci rejimin yıkılına
sı Sol'a kendini topariama olanağı sağladı. Sans-culotteların journeesi ve dev
rimci toplulukların komplolan tekrar hayat buldu, geçmişte olduğundan daha
küçük bir ölçekte olsa da. Kötüleşen ekonomik koşullar, kral yanlısı varlıklı
genç Paris'li çeteterin provokasyonlan, yönetici Direktuvar (Fransa'da giderek
asli hükümet gücü haline gelen bir avuç adam) gücünün artan merkezileşmesi
ve kitlelerin 1793'de kazanmış olduklan kazanımların sürekli ortadan kalkma
sı: bütün bunlar, iki sans-culotte ayaklanmasında zirvesine ulaşan halk huzur
suzluğunu beslerneye hizmet etti. Konvansiyon'un kısa süreliğine kitleler tara
fından işgal edildiği birinci journee, Soboul'un çok uygun biçimde bir ayak
lanmadan ziyade bir gösteri olarak adlandırdığı şeye dönüşerek, Nisan 1795'te
fiyaskoyla sonuçlandı. Bu journee, yalnızca, bir ay sonra onu takip eden daha
önemli olan bir journeeye karşı Direktuvar'ı alarma geçirmeye hizmet etti. Ra
dikal seksiyonlar tarafından organize edilen bu ikinci journee birincisinin bütün
simgelerini taşıyordu, geçmişteki ayaklanmalardan daha iyi organize edilmişti.
21 Mayıs'ta, tehlike işaretleri ve Kilise çanlan bütün başkentte çaldı, bunu uya
n toplan ve seksiyon taburlannın Konvansiyon üzerine yürümeleri takip etti,
birkaç çarpışmadan sonra Konvansiyon silahlı kitleler tarafından ele geçirildi.
Fakat iyi bir hitabetten uzak, korkmuş vekiller tarafından verilen tavizler ve
eski devrimci demokrasiye, Direktuvar'a ve Thermidor'dan sonraki dönemde
hala varolan 1793-94'ün büyük komitelerine dönüş yapmayı talep eden bir ka
rarın kabul edilmesi, milletvekilierine kendilerine sempati duyan askerlerini
toplama

fırsab verdi. En sonunda, ayaklanan insanlan, silahlarını Direktu

var'ın daha disiplinli ve daha kararlı askeri güçlerine kısa sürede teslim ede-
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cekleri kendi bölgelerine geri sürdüler. Sınırlı kargaşalar ve protesto ifadeleri
hariç journee dönemi sona errnişti.
Mayıs ayaklanmasııu bir "beyaz terör'' takip etti ve bir araya gelmeyen ra
dikaller şimdi gittikçe geneileşen rejime karşı gizli komplolara geri dönmek
zorunda kaldı. Bu her tarafa dağılnuş komplolardan en dikkate değer ve des
tansı olanı Gracchus Babeufün önderliğini yapbğı, 1796'da komünist bir darbe
sahneye koymaya çalışan Eşitler Komplosu'ydu. Babeufun komünizm vizyo
nu, gerektiği üzere, Devrim'in ortadan kaldırmadığı büyük ekonomik farklılık
ların eşitlenmesi olarak tanımlanmıştı. Babeuf'çü yeni bir toplum ideali, malla
rın dağıtımııun oldukça sade maddi koşullar altındaki insanların ihtiyaçlannın
tam tatminini garanti altına alacak bir ekonomik düzen içeriyordu. Bu pay
laşmaa komünizm, sonradan Auguste Blanqui ve Karl Marks tarafından geliş
tirilen yeni bir toplum vizyonundan uzak olmayan, millileştirilmiş bir merkezi
sistem tarafından idare ediliyordu.
Mayıs 1796'da, uzun bir yargılamanın ardından Babeuf ve onun birkaç des
tekçisinin idam edilmesi, eğer ölüm cezasından kaçan Babeuf'ün işbirlikçile
rinden biri olan Philippe-Michel Buonarroti komploya rehberlik eden olayın
ve fikirlelin tam bir öyküsünü yazmamış olsaydı, yalnızca başka bir trajik epi
zod olarak kalacaktı. On dokuzuncu yüzyılın başında yayınlanan Buonarro
ti'nin hikayesi, Devrim' den sonra hızla çoğalan ve geçmiş yüzyılın enkazından
ortaya

çıkan yeni yüzyılın -on dokuzuncu yüzyılın- radikalizmini

şekillendi

ren komplocu hareketler için bir program ve örgütsel bir rehber haline geldi.
Napolyon savaşlannın ve Viyana Kongresi'nde

ancien regime'in

yeniden

kurulma girişimlerinin ardından gelen yeni radikal idealler, Jakobenlerin
cwnhuriyetçi ideallerinin yerini almaya başladı: bir kısmı, anarşizm başlığı al
tında, Varlet'nin hayali koroünler federasyonunu arumsatıyordu; kısmen Ba
beuften esinlenrniş olan diğerleri, sosyalizm başlığı altında, yeni ve çok iktisa
di bir gruba dönmüştü. Ne ki, bu fikirsel çerçeveler, gelecek yüzyıla aittiler ve
Jakobenler tarafından ileri sürülen "cwnhuriyetçi erdem" mitinden çok daha
fazla yaşayacaktı.

YARARLAN I LAN ESERLER HAKKI N DA
Bu kitapta tamşılan devrimler geçerliliklerini bugün hala koruyan sorular ortaya
abnışlardır.

Bu

devrimierin

tarihçeleri,

doğrudan

demokrasinin

değeri,

uygulanabilirliği ve sınırlan hakkında; mülkiyete sahip olmanıi\ denetlemenin ve
paylaşmanın alternatif yollan hakkında; genişleyen özgürlük ve eşitlik fikirlerinin
kurumsallaştınlması hakkında; ve ayaklanan bir halkın genellikle olgunlaşmamış
hislerine odaklarımakta liderliğin önemi hakkındadır. Bunlarla ve diğer bağlantılı
konularla ilgili çok sayıda kitap vardır. Karl Marks, Mikhael Bakunin ve John Stuart
Mill gibi "merkezin solundaki" büyük düşünürlerin yazılan bu konularm yalnızca bir
çerçevesini oluştururlar. Okuyucu, büyük devrimler ve onlann önemine ilişkin daha
tam bir yorumu, devrimci tarutımcılar ve yazarlar tarafından yazılan çok sayıdaki
çağdaş broşürden, afişten ve programdan elde edebilir.

1789-94 Fransız Devrimi ondokuzuncu yüzyılın tamamında ve yirminci yüzyılın ilk
yansında devrimci analizler üzerinde çok etkili oldu. Farklı değerleri olan birçok kitap 
bunların yazarlan arasında sosyalist olmayanlar da vardır- Fransız

Devrimi'nin genel

terimleriyle, hatta onun modelleriyle modem devrimleri yorumlamaya girişti. Bunlann
belki en çok bilineni Crane Brinton'ın The
House,
kitabı

Anatomy of Revolution (New York: Rarıdom
1952) adlı eseridir. Brinton temelde bahsettiğimiz bu yaklaşımı benimsediği için,

yüzyılımızın1

Lyford

ilk yarısında devrimci düşüncenin değerli bir rehberi olmuştur.

P. Edwards'ın The Natural History of Revolutions (New York: Russell & Russell,

1%5) adlı kitabı Brinton'ınkine çok benzer bir modele sahiptir.
Bu yaklaşımın daha geniş ve daha esnek bir türünü Mark N. Hagopion'un The

Phenomenon of Revolution (New York: Dodd, Mead & Co., 1974) adlı kitabı oluşturur.
E.H. Carr'ın Studies in Revolution (New York: Universal Library Edition, 1964) adlı
eserinin muhtemelen Studies in Revolutionaries olarak adiandıniması beklenirdi, çünkü
büyük devrimcilerin biyografilerini Brinton'un şemasıyla iyice sağlamlaştırmıştır Carr..
Howard Mumford Jones'un
University
1

Revolution and Romanticism (Cambridge, Mass.: Harvard
Press, 1974) adlı kitabı on sekizinci yüzyılın büyük devrimlerinde olduğu

20. yüzyıl (ç.n.).
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kadar Romantik hareket içinde de vurgu yapılan bireyciliğin çok canlı bir yonırnudur.
Lawrence Kaplan ve Carol Kaplan'ın Revolution: A Comparative Study (New York:
Vintage Books, 1973) isimli kitabı İngiliz Devrimi ile başlayan ve daha yakın
dönemdeki, büyük ölçüde milliyetçi olan ayaklanmalara kadar devam eden farklı
türden devrimler üzerine yazılmış makalelerin kullanışlı bir derlemesidir. Kaplan'ın ilk
makalesi değerlidir. Revolutions: 1 775-1830, ed. Merryn Williams (Harmondsworth:
Penguin Books, 1971) bilgilendirici bir giriş makalesiyle açılır, kitap ardından büyük
devrimierin ve devrimcilerin kendilerine ait belgeleriyle devam eder. Sociıılist Thought,
ed. Albert Fried ve Ronald Sanders (New York: Doubleday & Co., 1964) geniş kapsamlı
devrimci belgeler ve giriş yazılan içerir. Devrimci çağı özetleyen bu çalışmalar
devrimler ve sıradışı devrimcilerin fikirleri hakkınd a yazılan çok sayıdaki genel kitabın
çok küçük bir parçasını oluştururlar.
1.

K1s1m : Köylü Isyanlan

İlk devrimler üzerine yazılan mükemmel -ve kesinlikle en bilgi verici- bir eser Perez
Zagorin'in Rebels and Rulers: 15()().. 1 660 (Cambridge: Cambridge University Press, 1982)
adlı kitabıdır. Benim bilgim dahilinde bu dönem üzerine bir benzeri yoktur ve yakın bir
çalışmayı en çok hak eden de odur. Norman Cohn'un The Pursuit of the Millennium
(New York: Oxford University Press, 1970, düzeltilmiş ve genişletilmiş basım) kitabı
epey yanlı bir kitapbr fakat İngiliz Devrimi içinde olmak üzere binyıla hareketlerde
"anarşist" öğe olarak adlandıruan şeyi vurgulama konusunda öncüdür. Radikal tarih
yazımı bu önemli hareketleri genellikle "prematüre" olarak sunmaktadır -benim
bakışıma göre bu durum trajiktir, çünkü bu hareketler Bab tarihinin seyrini
değiştirebilecek ezilmiş potansiyelleri oluşturmaktadırlar. Okuyuaı, Barbara
Tuchman'ın popülerleşen A Distant Mirror (New York: Baliantine Books, 1978) adlı
eserini küçümsememelidir, İngiliz ve Fransız köylü isyanlannı canlı ve bilgilendirici
şekilde anlabr. Jean Froissart'ın Chronicles'ı dönemin yönetici sınıfına bakma konusunda
özgün temel kaynaklardan biridir. The Cambridge Modern History, c. 2 (özellikle "Lord
Acton tarafından planlanan" 1904 basımı) ve Anne-Marie Cazahs'ın 1358: LA ]acquerie de
Paris,: Le destin tragique du "maire" Etienne Mareel (Paris: Societe de Production Literaire,
1977) adlı eserler çok değerli yoruınlardır, Rodney Hilton'ın Bond Men Made Free:
Medieval Peasant Movemen ts and the English Rising of 1381 (New York and London:
Methuerı. 1977) adlı eserinin gibi. Son yıllarda geç Ortaçağ köylü isyanlan üzerine kanıt
oluşturabilecek çok fazla malzerneye sahibiz, fakat okuyuaı seçkin üç aylık İngiliz
dergisi Past and Present'ın sayfalarına başvurmayı tercih edebilir.
Reformasyon isyanlan üzerine yazılan sayısız kitap arasından Friedrich Engels'in
klasik The Peasant War in Germany (New York: International Publishers, 1926) isimli
eseri, savaşı Alman devrimci geleneğinin içine dahil etmekle birlikte, onu üzerine
titrediği proleter hareketlerin albna yerleştirir. George H Williams'ın çok tatmin edici
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bir özet olan The Radical Reftmnaticm (Philadelphia: Westminister Press, ı962) adlı kitabı
değişik radikal papazlar ve hareketler hakkında kayda değer ve bilgilendinci detaylar
içerirken, Kenneth Rexroth'un Communalism (New York, Seabury Press, ı974) isimli
eseri bu detaylan haksız yere ihmal eder. Genel literatür içinde en son dönemde yazılan
dikkat çekici eserler şunlardır: Peter Blickle, The Revolution of 1525 (Baltimore and
London: John Hopkins University Press, 1985); The Gennan Peasant War of 1525: New
Viewpoint, ed. Bob Scribner ve Gerhard Benecke (Londra: George Alien & Unwin. ı 979);
ve The Gennan Peasant War of 1525, editör Janos Bak (Londra: Frank Cass, ı 976).

2.

K1s1m : IngtUz Devri mi

İngiliz Devrimi'nin dinsel arka plaıu üzerine yazılan Michael Watzer'in The Revolution of
the Saints (New York: Atheneum, 1974), Robert Ashton'un Reformation and Revolution:
1558-1660 (Londra: Paladin Books, 1985), William Haller'in Liberty and Revolution in the
Puritan Reııolution (New York ve Londra: Columbia University Press, 1955) kitabının ilk
bölümleri ve Chıistopher Hill'in Society and Puritanism in Pre-Remlution England (New
York: Schocken Books, ı972) isimli eserler çok değerli anlatırnlardır. On yedinci yüzyıl
başındaki İngiliz düşüncesi Gerald R. Cragg'in Freedom and Authority (Philadelphia:
Westminister Press, 1975) adlı eserinde incelenir. Lawrence Stone'un The Crisis of the
Arictocracy: 1558-1641 (Londra: Oxford University Press, 1967) adlı kitabı elit tabakaların
toplumsal arka plaıunın dengeli bir anlatımıdır.
Devrim'in kendisinin radikal bir bakış açısından en iyi kısa özeti Christopher Hill'in
broşür boyutundaki The English Revolution (London: Lawrence & Wishart, 1976) adlı
eseridir, okuyucuyu Cromwell'in Commonwealth'i oluşturma dönemine kadar
götürür. Bir Marksist olan Hill, İngiliz Devrimi'nin ''burjuva" bir iş olduğunu söyleyen
oldukça basitleştinci bir "tarihsel materyalist" yorumunu yapmaya eğilimlidir. Fakat bu
yetenekli tarihçi, buna rağmen, genellikle Püritenlerin "ideolojilerine" ve onların
devriminin kültürel niteliklerine sempati duyan bir kavrayış gücü sergiler. Onun
Puritanism and Revolution (New York: Schocken, 1964) adlı eseri erken dönem modem
İngiltere'nin ve devrimci dönemi besleyen fikirterin enfes bir anlatımıdır, Inte/leetual
Origins of the English Revolution (Oxford: Oarendon Press, 1987) adlı eseri gibi. Hill'in

Century of Revolution (New York: W.W. Norton & Co., 1966) adlı eseri 1603'ten 1714'e
kadar olan devrimci dönemin çok daha detaylı bir özetidir. Arnlmaya değer The World
Turned Upside Down (New York: Viking Press, 1972) adlı eseri 1640 ile 1660 arasındaki
devrimci İngiltere'de ortaya çıkan özgürlükçü eğilimlerle ilgilenmektedir. Hill ve Deli,
The Good Old Cause: Documents of the English Reuoluticm of 1640-1660 (New York:
Augustus M. Kelley Publishers, 1969) başlığı altında özgün belgelerin seçilmiş ve
karşılaşbrmalı bir okumasıyla şahane bir derleme oluşturmuşlardır.
Lawrence Stone'un The Causes of the English Revoluticm, 1529 to 1642 (Londra:
Routledge & Kegan Paul, 1972) adlı eseri İngiliz Devrimi ile çok yerinde ve Hill'in temel
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eserlerinden daha az şematik biçimde ilgilenir. Tabandan gelen bir bakış açısıyla
Devrim üzerine yazılmış birkaç makale History from Below, ed. Frederick Krantz
(Oxford: Basil Blackwell, ı988) adlı eserde ortaya çıkar. Eduard Bernstein'ın ı895'te
yazılan Cromwell and Communism (New York: Schocken, ı963) isimli eseri hala önemli
bir kazanç elde edilerek okunabilir. (Kitabın Almanca başlığı: Sozialismus und Demokmtie
in der grossen englischen Revolution). Devrim anları David Underdow'un Revel, Riot, and

Rebellion (Oxford: Oarendon Press, ı985) adlı eserinde yakalanrnıştır.
Level/er'ler birkaç koleksiyondan oluşan sayısız kitapçık, manifesto ve afiş ürettiler.
The Level/ers in the English Revolution, ed. G.E. Aylmer (lthaca, N.Y.: Comeli University
Press, 1975; Londra: Thames & Hudson, 1975) özgün belgelerin iyi bir seçiminden
oluşmuştur, iyi bir giriş yazısına sahip olan A. L. Morion'un Freedom in Arms (Londra:
Lawrence & Wishart, ı 975; New York: International Publishers, ı975) adlı eserinde
yapılan seçim gibi. Bununla birlikte en iyi derleme Don M. Wolfe'un, editör, Leveller
Manifestoes of the Puritan Revolution (oıjinal olarak 1944'te basılmışbr, New York:
Humanities Press, 1967) adlı eseridir. H. N. Brailsford'un tamamen Leveller'ler
hakkındaki çalışması The Levellers and the English Revolution (Nottingharn: Spokesman
University Press, 1976) sıradışı bir niteliğe sahiptir, bu hareket ve onun fikirlerinin
elimizdeki en iyi aniabmıdır (Brailsford ölümü nedeniyle kitabı bitiremedi fakat eser
Christopher Hill tarafından tamamlandı). İngiliz politik düşüncesi bağlamında
Leveller'ler üzerine G.P. Gooch'un English Democratic ldeas in the Seventeenth Century
(Cambridge: Cambridge University Press, 1927) adlı eseri sırac4şı kalmaktadır.
Kuşkusuz Yeni Model Ordu'nun en detaylı anlabrnı C. H. Firth'in Cromwell's Army
(Londra: Methuen & Co., 1962) adlı eseridir. William Oarke tarafından alınan Putney
Müzakereleri'nin kopyası C. H. Firth, ed. The Clarke Papers (Londra: Camden Society,
1891-1901) içinde bulunabilir.
A. L. Morton'un The World of the Ranters (London: Lawrence & Wishart, 1970) adlı
eseri mükemmel ve iyice araşhrılmış bir anlabmdır, P.G. Rogers'ın The Fifth Monarchy
Men (Londra: Oxford University Press, 1973) adlı kitabı onunla eşdeğerdir. Gerrard
Winstanley'in genellikle hem aa hem tatlı olan yazıları The Law of Freedom and Other
Writings, ed. Christopher Hill (Harmondsworth: Penguin Books, 1974) içinde yer alır.
Devrimin önde gelen figürleri üzerine Jasper Ridley'in The Roundheads (Londra:
Constable & Co., 1976) eserindeki biyografik özetler değerlidir, Christopher Hill'in God's
Englishman: Oliver Cromwell and the English Revolution (New York: Harper & Row, 1970)
eserinde ve onun John Milton'un fikirlerinin ve etkinliklerinin enfes bir anlabrnı Milton
and the English Revolution (Harmondsworth: Penguirı Books, 1979 eserinde olduğu gibi.
Elit sınıfların Devrim sonrasında güçlerini önemli ölçüde korudukları, Jerome Blum'un
The End of the Old Ortler in Rural Europe (Princeton, N.J.: Princeton University Press,
1978) eserinde ve Amo Mayer's çok okumaya değer The Persistence of the Old Regime
(New York: Pantheon, 1981) eserinde keşfedilir. İngiliz Devrimi'nin Amerikan Devrimi
üzerindeki izdüşümü en iyi Three British Revolutions: 1641, 1688, 1 776, ed. J.G.A. Pocock
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(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980) içinde bir araya getirilen makalelerle
anlaşılabilir.

3 . Kısım: Amerikan Devrimi
Amerikan Devrimi'nin bir bağımsızlık savaşı mı yoksa uzun süren bir devrim mi
olduğu tartışmaya açıkbr. Birbiriyle çahşan fikirleri incelemek isteyen okuyucular The
American Revolution: How Revolutionary Was It?, ed. George Athan Billias (Hinsdale, ı ı ı.:
Dryden Press, 1970) ve The Reinterprefafion of the American Revolufion: 1763-1789, ed. Jack
P. Greene (New York: Harper & Row, 1968) adlı kitaplan dikkatle gözden geçirmelidir.
Amerikan Devrimi'nin genel aniabmlan arasında Charles ve Mary Beard'in The Rise
of American Civilization (New York: Macmillan Co., ı949) isimli eserinin Devrim'e
aynlmış bölümleri, kitabın ekonomistik yaklaşunına rağmen hala içgörülü ve çok
önemlidirler. Konuyla ilgili doğrudan Marksist çalışmalar içinde Herbert Aptheker'in
The American Revolution, 1763-1783 (New York: International Publishers, ı960) ve Jack
Hardy'nin The Fir�f American Re<ıolutimı (New York: International Publishers, 1937)
eserleri yer alır. Bu kitaplarm yanlı olması onların Birleşik Devletler' deki sınıf
çalışmalanna ilişkin anlabmlannın kayda değer önemini dikkate almamıza engel
oluşturmamalıdır. Okuyucu, R. R. Palmer'in muhteşem The Age of the Democratic
Reııolution (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1959) adlı eserindeki Amerikan
Devrimi bölümünü de hafife almamalıdır.
New England'ın yenilikçi ve yan demokratik kolonyal kent meclisleri, okumaya
değer birkaç anlabmda incelenrnektedir. Sumner Chilton Powell'in öncü eseri Puritan
Viliage (New York: Doubleday & Co., ı %5), New England kentlerinin toplumsal ve
politik kökenierini yerleşimcilerin göç ettikleri İngiliz köylerine kadar takip etmektedir.
Massachusetts kent meclisinin kurumsal kökenieri üzerine Edmund S. Morgan'ın The
Puritan Dilemma: The Story ofjohn Winthrap (Boston: Uttle, Brown & Co., 1958) adlı eseri
açık ve içgörü sahibidir. Kenneth Lockridge'in sıradışı A New England Town: The First
Hundred Years (New York: W.W. Norton & Co., 1970) adlı eseri bir Massachusetts kenti
olan Dedham'ın gelişimini koloni dönemi boyunca takip eder. Michael Zuckerman'ın
The Peaceable Kingdom: New England Towns in the Eighteenth Century (New York: Random
House, ı 970) isimli eseri New England kent meclisierindeki konsensus ölçüsüne aşın
vurgu yapar fakat on sekizinci yüzyılda kent meclislerinin sahip olduğu olağanüstü
özerkliği canlı biçimde aktanr.
T. H. Breen'in Puritaııs aııd Adventurers: Change and Persistence in Early America (New
York: Oxford University Press, ı980) adlı eserini, koloniler ve Britanya arasındaki
benzerliklerin ve farklılıklarm araşbnlması açısından, pek salık veremem. David S.
Lovejoy'un The Glorious Reııolution in America (Middleton, Conn.: Wesleyan University
Press, ı987) adlı kitabı Britanya ile ilk çalıŞmaların anlahmı açısından çok kaydadeğer
bir okumadır, cumhuriyetçi ideoloji üzerine ilgi çekici birçok malzeme sağlar.
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Kolonilerin cumhuriyetçiliğe rehberlik eden ideolojik mayası Ralph Ketchum'ın From
Colony to Country (New York: Maanillan Publishing Co., 1974) adlı eserinde detaylı
biçimde tartışılırken. Bemard Bailyn'in The Ideologiaıl Origins of the American Revolutiorı
(Cambridge, Mass. Harvard University Press 1%7) isimli kitabı Hakiki Whigler'in
Amerikan devrimci düşüncesindeki önemini berrak biçimde yorumlar. Okuyucu,
Staughton Lvnd'in Intellectual Origins of American Radiaılism (New York: Random
House, 1969) adlı kitabını da ihmal etmemelidir.
Koloniletin Britanya ile çatışmaya doğru gitmesi Pauline Maier'in From Resistance to
Revolution (New York: Random House, 1974) adlı eserinde çok iyi anlatılnuşbr.
Massachusetts'in Devrim'deki rolü üzerine Robert E. Brown'ın Middle-Class Democracy
and the Revolution in Massachnsetts, 1691-1780 (New York: Harper & Row, 1955) adlı
eseri, neo muhafazakar bir bakış açısına sahip olmasına rağmen bilgilendiricidir. Boston
Kent Meclisleri ve Boston Yazışma Komitesi'nin etkinlikleri Richard D. Brown'ın
,

Revolutiorıary Politics irı .Massachusetts: The Boston Committee of Correspondence and the
Towns, 1772-74 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970) ve Dirk Hoerder'in
Crawd Action in Revolutionary Massachusetts: 1765-1780 (New York: Acadernic Press,
1977) adlı eserlerinde yer almaktadır. New England'daki kırsal devrimci ortam Robert
A. Gross'un The Minutemen and Their World (New York: Hill & Wang, 1976) isimli
eserinde önemli bir duyarlılıkla betimlenmiştir. Orta-Atiantik ve güney kolonileri için
Virginia devrimci politikasının özlü
Revolutiorıaries in the Making (New
bulunmaktadır. Elisha P. Douglass'ın
New York Times Books, 1955) adlı

bir anlabmı Charles S. Snyder'in American
York: Collier Books, 1962) isimli eserinde
Rebels and Democrats (New York: Quadrangle/
eseri çok tavsiye edilen bir kitapbr, koloni

Amerikası'nın bütün bölgelerinde sınıf çatışmalarını iyi bir şekilde anlabr.
Devrim' de birdenbire ortaya çıkan konular, tutkular ve çatışmalar üzerine hiçbir
şey, dönernin en büyük polernikçisi ve propagandacısı Tom Paine'in eserleri Common
Sense ve The Crisis'in yerini tutamaz. Cari L. Becker'in Britanya Amerikası'daki
radikalleri doğal haklar doktriniyle dolduran çalışması The Declaration of Independence
(New York: Random House, 1942) içgörü sahibidir. Dönemin çarpıa belgeleri,
bildirgeleri ve polemikleri Samuel Eliot Morison'un Sources and Documents lllustrating
the Arnerikım Revolution and the Formation of the Federal Constitutiorı: 1764-1788, 2. basım
(New York: Oxford University Press 1972) ve Documentary History of the United States:
The American Revolution, 1763-1783, ed. Richard B. Morris (New York: Harper & Row,
1970) adlı eserlerinde bir araya toplanmışbr.
Devrimci liderler bir yığın biyografi içinde ve yazışmalarından oluşan derlemelerde
yaşatılırlar. Sıradışı bir değere sahip olan ikisi Pauline Maier'in_ Thomas Young gibi
hayran olunası ama az bilinen devrimci figürlerin bazılarının içinde yer aldığı The Old
Revolutiorıaries (New York: Random House, 1982) adlı eseri ve A. ]. Langguth'un
Patriots: The Men W1w Started the American Revolution (New York: Simon & Schuster,
1988) adlı eseridir. Devrim'in yaşayan niteliklerini üzerinde daha fazla çalışma yapmak
,
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isteyen okuyucu saygın bir üniversite kütüphanesinde kolaylıkla bulunabilecek olan

American Archives'e

ve

William and Mary Quarterly

içinde yer alan makalelere

başvurabilir.
Halk hareketini anlamak için Jesse Lemish' in şu makalelerine bakmak zaruridir:
"Jack Tar in the Streets: Merchant Searnen in the Politics of Revolutionary America",

William and Mary Quarterly, 3. dizi, c. 25, no. 3 Ouly 1968) ve "The American Revolution
Towards a New Past, ed. Barton Bernstein (New York:
Pantheon Books, 1968). Oıarles G. Steffen'in The Mechanics of Baltimare (Urbana ve
Seen from the Bottom Up",

Chicago: University of Dlinois Press, 1984) adlı eseri bir kt'lltin derinlemesine bir
anlahmıdır, Ronald Hoffman'ın bir bütün olarak Maryland üzerine olan

Dissension

A Spirit of

(Baltimore ve Londra: Jolıns Hopkins University Press, 1973) adlı eserinde

olduğu gibi.
Güvenlik Komiteleri üzerine olan literatür
Hunt'un ince The

ne

yazık ki seyrek ve dağırukbr. Agnes

Prcrvincial Committees of Safrty of the American Revolution

adlı eseri

komiteler üzerine odaklanır, daha yerel seviye yerine eyalet seviyesini seçmiş olsa da,
bu devrimci motorun hala
The

War

isimli

Governors

eserinin

t'll

kapsamlı anlahmıdır. Margaret Bumham Macmillan'ın

in the American Revolution

açılış

bölümleri

(Gloucenter, Mass.: Peter Smith, 1965)

kolonilerin

türnündeki

Eyalet

Komiteleri'nin

kurulmasının çok değerli bir tarhşmasını da içermektedir. Devrim sırasında Kral
yanlılarına sempati duyan literatür bize, ironik şekilde, onlara eziyet eden vatansever
komitelerden genellikle çok fazla bahseder. Bu türden en iyi çalışmalar Alexander
Clarence Flick'in

Loyalism in New York during the American Revolution

(ilk olarak

1900'lerde yayınlandı, New York: Arno Press ve The New York Times, 1969 tarafından
yeniden yayınlandı) ve Claude Halsted Van Tyne'ın The

Revolution

Loyalists in the American

(New York: Maanillan, 1902) adlı eserlerdir.

Yerel komiteler için en iyi kaynak devrimci

insanların her eyalette hızlı artmasına

ilişkin anlahmlardır. Richard Alan Ryerson, Pennsylvania eyaleti için toplumsal
kompozisyonu ve Philadelphia' da radikal komitelerin devrimci rolünü detaylanyla
araşhran The

Revolution ls Now Begun:

The

Rııdical Committes of Philadelphia, 1765-1776

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press) adlı eserinde bunu gerçekleştirmiştir.
Bu eser, J. Paul Selsam'ın The

Pennsylvania Constitution of 1776 (Philadephia: University
Counter-Revolution in

of Pennsylvania Press, 1942) ve Robert L. Brunhouse'nin The

Pennsylvania

(Harrisburg: Pennsylvania Histoncal Comrnission, 1942) adlı kitaplanyla

birlikte iç çahşmalann, şikayetlerin ve bu fırtınalı eyalette yüzeye çıkan komitelerin iyi
bir tasvirini sunmaktadır.
Robert J.Taylor'un

Western Massachusetts in the Revolution

(Providence, RL.: Brown

University Press, 1954, eser Kraus Reprint Corp. tarafından 1967' de yeniden basıldı) adlı
kitabı Daniel Shays'in ayaklanmasına götüren toplumsal değişimierin kapsamlı bir arka
planını verir.

Sonraki olaylar David P. Szatmary'nin Shays' Rebellion:

Agrarian Insurredion

The

Making of an

(Amherst: University of Massachusetts Press, 1980) adlı eserinde
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çok kavrayışlı biçimde, ayaklanmanın önemini tam olarak belirterek ve duygudaşlılkla
harmanianan detaylar verilerek anlatılır.

1787 Anayasası etrafındaki çabşmalar ve sorunlar ve onun 1789 yılında
Making of the American Constitution (New York:
Van Norstand Reinhold, 1964) adlı eseri içinde canlı biçimde gösterilir. Konvansiyonu
resmileştirilmesi Merrili Jensen'in The

takip eden halk tamşmalan James Madison, Alexander Harnilton ve John Jay'in ünlü

Federalis

Paper'ı içinde incelenir, bu eser çok sayıda hasıma sahiptir, en son ve sıradışı

şekilde The

Debate on the Constituton; ed. Bemard Bailyn (New York: Library of
1993) içinde yer alır. Anayasa hakkında aynca halkın algısıru anlamak için
Jackson Tumer Main'in The Anti-Federalists: 1781-1788 (New York: W.W. Norton & Co.,
1%1) adlı eserinin, iyi bir belgesel kaynak olan ve değerli bir girişle Ralph Ketchum
(New York: New American Library, 1986) tarafından hasıma hazırlanan The Anti
Federalisi Papers and the Constitutional Canverıtion Debates ile beraber okunınası
zorunludur. Merrili Jensen'in The Articles of Canfederation (Madison: University of
Wisconsin Press, 1970) adlı eseri aynı yazarın The New Nation: A History of the United
States during the Confrderation, 1781-1789 (New York: Alfred A. Knopf, 1950) eseriyle
American,

birlikte sıradışı bir çalışma oluşturmaktadır.

4. K1s1m : Frans1z Devrimi
Fransız Devrim'nin dikkat çekici olaylanru kapsayan bir özeti Albert Goodwin'in kısa
The French

Revolution (New York: Harper & Row, 1966) adlı eserinde verilmektedir, bize

bu denli kısa bir çalışmadan beklenemeyeceği kadar değerli malzeme sağlar. J. M.
Thompson'un The

French Revolution

(Oxford: Basil Blackwell,

1986) adlı kitabı Devrim

için bir diğer iyi giriştir ve özellikle sans-culotte1ann halkçı seksiyon meclisleri ve onlann
doğrudan demokrasisi üzerine sağladığı detaylarla değerlidir. Georges Lefebvre'nin
ciltlik The

French Revolution (New York:

Columbia University Press,

iki

1%2) adlı eseri ise

olayların en iddialı anlabmlanndan biridir. Epey sürükleyici bir anlatım da William
Doyle'nin The Oxford History of the French Revolution (Oxford: Ciarendon Press,

1989) adlı

eseridir.
Devrim'in olaylanru ve önemli journee1erini Jacques Godechot'un The Taking of the
Battle, July 14, 1 789 (New York: Charles Scribner & Sons, 1970); Christopher Hibbert'in
The Days of the French Revolution (New York: William Morrow & Co., 1980); R. R.
Palmer'in Twelve Who Ruled (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1%9); ve
Stanley Loomin'in Paris in the Terror (New York: J.B. Lippincott, 1964) adlı eserlerinde
tatminkar biçimde bulabiliriz. Bu çalışmalar Devrim sırasında yaşanan olaylar hakkında
ciddi yorumlar da da bulunurlar fakat hepsinden önemlisi Devrim'in değişik
zamanlarında okuyucuyu Paris sokaklanna götürmeleridir.
Ayncalıklar sistemi, değişik toplumsal ve ekonomik krizler ve
Devrim öncesinde meşruluğunu kaybetmeye başlaması C. B. A.

ancien regime'nin
Behren'in The Ancien
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Regime (Londra: Thames & Hudson, 1%7; New York: Harcout Brace Jovanovich, 1%7,
1975); Franco Venturi'nin The End of the Old Regime in Europe (Princeton, N.J.: Princeton
University Press, 1989); ve George Rude'nin Europe in the Eighteenth Century
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985) eserlerinde yer almaktadır.
Devrim'in genel toplumsal olaylannın anlabmı Alfred Cobban'ın Devrim sırasında
ayncalık ve mülkiyet ilişkilerindeki değişimin "revizyonist" bir anlabmı olan tartışmalı
The Social Interpretation of the French Revolution (Cambridge, Cambridge University Press,
1988) adlı eserinde yer alır, ki tahmin edilemez bir değere ve yorumlayın bir öneme
sahiptir. Norman Hampson'un A Social History of the French revolution (Toronto
University of Toronto Press, 1966) ve Lynn Hunt'ın Politics, Culture, and Class in the
French Revolution (Berkeley: University of California, 1992) adlı eserleri sıradışıdır, Linda
Kelly'nin Women of the French Revolution (Londra: Harnish Harnilton, 1989) isimli kitabı,
özellikle öfkeliler üzerine yapılan çalışmalarda militan sans-culotte kadınlara büyük
ölçüde yer verilmiş olmasına rağmen, Devrim anlabmlarındaki büyük bir boşluğu
doldurmaktadır. H. Sewell, Jr.' ın Work and Revolution in France: The Language aflabor from
the Old Rexime to 1848 (Cambridge: Cambridge University Press, 1980) adlı eseri sans
culotte zanaatkarlar hakkında olağanüstü içgörülü ve temel bir tartışma sunmaktadır.
Gwyn A. Williams'ın Devrim sırasında Britanya ve Fransa'daki halk hareketlerinin
karşılaştırmalı bir çalışması olan Artisans and Sans-Culottes (London: Edward Amold,
1%8) adlı eseri ince olmasına karşın, karşılığıru gayet iyi veren bir kitaptır.
Yves-Marie Berce'nin History of Peasant Revolts (Ithaca, N.Y.: Comeli University
Press, 1990) adlı eseri Fransız Devrimi'nden önceki yüzyıllardaki köylü
ayaklanmalannın iyi bir analizini verirken, P. M. Jones'in The Peasantry in the Revolution
(Cambridge University Press, 1988) isimli eseri kırsal bölgelerdeki Devrim'i
anlatmaktadır. Jacques Godechot'un The Counter-Revolution: Doctrine and Action, 1 7891804 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971) adlı eseri Devrim'in "öbür
yüzünü" göstermektedir.
Albert Mathiez'in ilk olarak 1922'de Paris'te yayınlananan The French Revolution
(New York: Russell & Russell, 1%2) adlı eseri Robespierre yanlısıdır ve bu yüzyılda
sorıradan yazılan daha radikal Devrim tarihçelerinin atasıdır. Fransız Devrimi'nin bir
diğer radikal yorumu Daniel Guerin tarafından yazılan Troçkist versiyonudur,
tamamen belgelerden oluşan iki ciltlik La Lutte de dasses sous la Premiere Republique'in
çok kısaltılmış bir versiyonu İngilizceye Class Struggle in the First French Republic
(Londra: Pluto Press, 1977) adıyla çevrildi. Devrim'in anarşist bir yorumu için Peter
Kropotkin'in The Great French Revolution (Montreal: Black Rose Books, 1989) eseri
eskimiş gözükınesine rağmen kesinlikle okumaya değerdir.
Sıradışı Marksist bir bilim insanı olan Albert Soboul konu üzerinde kendi gerçek
kütüphanesini oluşturmuştur. Short History of the French Revolu tion: 1 789-1799 (Berkeley:
University of Califomia Press, 1977) adlı eseri bir tarih çalışması olmaktan çok, bize beş
yorumlayın makale kazandırır. Onun devasa Preds adlı eseri İngilizce'ye The French
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RevolutWn: From the Stonniııg of the Bastille to Napolam (New York: Random House, 1974)
adıyla

çevrildi.

Fakat

Soboul'un

en öncü

çalışması

-bütün

politik

ölçütlere

vurolduğunda usta işi bir çalışma - Paris seksiyon hareketininin anıtsal bir yeniden
kuruluşu olan Les Sans-cu/ottes parisiens en l'An Il: Historie politique et sociale des sections de
Paris, 2 juin 1793-9 thermidor An Il (La Roche-sur-Yon: Henri Potier, 1958) adlı eserdir. Bu
önemli eserin D. Bölümü İngilizceye The Sans Culottes adıyla özgün Fransızca girişinin
ve sonuç bölümünün Marksist genelleştirilmeleriyle birlikte Remy Inglls Hall tarafından
çevrildi (New York: Doubleday & Co, 1972). Soboul ve Walter Markov 1793-94 yıllarına
ait Fransızca orijinaliyle Almanca çevirisinin yan yana olduğu Die Sansculotten von Paris
(Berlin: Akademie-Verlag. 1957) adıyla kayda değer bir belge kümesi oluşturdular.
Devrimcilerin bireysel açıdan toplumsal arka planlan, yaşamlan, görüşleri ve
etkinlikleri J. M. Thompson'un Leaders of the French Revolution (New York: Harper &
Row, 1929) ve Robespierre and the French Revolution (New York: Collier Books, 1962) gibi
biyografik incelemelerde kabaca tasvir edildiler. Thompson'un Robespierre (Oxford: Basil
Blackwell, 1988) biyografisi güzeldir. Norman Hampson da bir dizi iyi biyografi

yazmışhr, özellikle Danton ( 1 978),

The

Lifr and Opinions of Maximilian Rı:ıbespierre (1988)

ve Saint-]ust (1991), bunların hepsi Basil Blackwell tarafından yayınlamıştır. Marat'nın
mütevazı bir biyografisi Louis Gottschalk'ın jean Paul Marat: A Study in Radicalism
(Chicago ve Londra: University of Chicago Press 1967) adlı eseri içinde yer alır.
,

İngilizce'de son yıllarda Devrim üzerine çarpıcı bir monografi yazımı ortaya çıkmıştır.
Özel bir dikkat R B. Rose'un The Enrages: Socialists of the French Revolution? (Melbome:
Melbome University Press 1965) adlı eserinin yanı sıra onun The Making of the Sans
,

Culottes (Mancester: Mancester University Press 1983) adlı eserine verilmelidir. Morris
Slavin'in The French Revolution in Miniature (Princeton, N.J.: Princeton University Press,
1984) isimli eseri tüm Devrim süresince Jean Varlet'nin sekreter olarak hizmet ettiği
,

Droits-de-l'Homme seksiyonu etkinliklerinin yeniden kurgulanması konusunda dikkat
çekicidir. Slavin'in The Making a Insurrection: Parisian Sections and the Cironde
(Cambridge, Mass., ve Londra: Harvard University Press 1986) adlı eseri sans
culotte1erin yanda kalan 2 Haziran 1793 ayaklanmasını detaylanyla araştırır. Richard
Cobb'un The People Armies (New Haven ve Londra: Yale University Press, 1987) adlı
,

kitabı kırsal kesimde kendi muhalifleriyle uğraşmış olan Halk Güvenlik Komiteleri'nin
devrimci milisierinin son derece dikkat çekici ve detaylı bir araştırmasıdır; Cobb'un The

Police and the People: French Popular Protest, 1789-1820 (Oxford: Oarendon Press 1970)
adlı eseri de aynca değerlidir. Marc Bouloiseau'nun The ]acobin Republic: 1792-1794
(Cambridge: Cambridge University Press, 1983) adlı eseri Jakobenler, Jironden'ler ve
,

halk hareketi arasındaki etkileşimin güncel bir anlatımıdır.

François Furet'nın Interpreting the French Revolution, çev. Elborg Forster (Cambridge
University Press, 1981) isimli eserinde yer alan "The French Revolution is Over"
makalesinin son değişiklikleri François Furet tarafından geliştirilmiştir. Alfred Cobban,

Aspects of the French Revolution (Londra: Granada Publishing. 1971) adlı eserinin ikinci
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bölümünde Devrim'in son yorumlannın aynnhlara inmeyen bir incelemesini yaparken,
değişik bakış açılanndan okumalann bir koleksiyonu New York Perspektives on the French
Revolution, ed. Jeffery Kaplan (New York: John Wiley & Sons, 1965) içinde verilmektedir.
Thermidor ve Napolyon'un ortaya çıkış dönemi arasındaki olaylar Albert
Mathiez'in After Robespierre: The Thermidorian Readion (New York: Grosset & Dunlop,
1965) adlı eserinde serimlenir kitap, sans-culotte1arın 1795 Prairal Ayaklanması'ndaki
son yükselişlerinin iyi bir aniabmını verir. George Lefebvre'nin The Thermidorians (New
York: Random House, 1966) adlı eseri Mathiez'inkinden çok daha kısa bir anlabmdır.
Babeufün komplosu üzerine, David Thompson'un The Babeuf Plot: The Making of a
Republican Legend (Londra: Kegan Paul, Trench. Trubner & Co., 1947) isimli eseri
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University Press, 1978) isimli kitabı aynnhlı bir entelektüel biyografidir. Babeufün
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