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FRÝEDRÝCH ENGELSÝN GÝRÝÞÝ[95]

Marxýn bu yapýtý, onun, kendi materyalist anlayýþý ile ve giderek durumun içerdiði verilerin yardýmý ile çaðdaþ tarihin bir parçasýný açýklama yolunda ilk giriþimi oldu. Komünist Manifestoda,
teori, bütün modern tarihin bir taslaðýný yapmak için kullanýlmýþtý,
Marx ve ben, Neue Rheinische Zeitungun[96] yayýnladýðý makalelerimizde, teoriyi, anýn siyasal olaylarýný yorumlamak için kullanmýþtýk.
Buna karþýlýk, burada, bütün Avrupada, kritik olduðu kadar tipik
olan birkaç yýllýk bir geliþmenin akýþý sýrasýnda nedenlerin ardarda
iç baðlanýþýný ortaya koymak, yani yazarýn kafasýnda, siyasal olaylarý,
son tahlilde, ekonomik olan nedenlerin sonuçlarýna indirgemek
sözkonusu idi.
Günlük tarihten alýnan olaylarýn ve olaylar sýrasýnýn deðerlendirilmesinde, hiç bir zaman en son ekonomik nedenlere [sayfa 226]
kadar uzanýlamayacaktýr. Yetkili teknik basýnýn o kadar bol malzeme
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saðladýðý bugün bile, dünya pazarý üzerinde sanayiin ve ekonominin
gidiþini ve üretim yöntemlerinde meydana gelen deðiþiklikleri, herhangi bir anda, son derece karmaþýk olan ve her gün deðiþen bu
etkenlerin, çoðu zaman, üstelik, en önemlilerinin birdenbire bütün
yeðinliði ile gün ýþýðýna çýkmadan önce uzun süre gölgede kalan
bu etkenlerin tümünün toplu halde bir bilançosunu yapabilecek
þekilde günü gününe izlemek, Ýngilterede de olsa, hâlâ güç olacaktýr. Belli bir dönemin ekonomi tarihine aydýnlýk toplu bir bakýþ,
sözkonusu an için hiç bir zaman mümkün deðildir; bu, ancak her
þey olup bittikten, malzemeyi toplayýp ayýkladýktan sonra yapýlabilir.
Ýstatistik, burada zorunlu bir kaynaktýr, ne var ki o da hep topallaya
topallaya arkadan gelir. Demek ki, devam etmekte olan çaðdaþ tarih için, hemen her zaman bu en kesin etkeni deðiþmez kabul etmek, incelenen dönemin baþlangýcýndaki ekonomik durumu bütün
dönem için veri ve deðiþmez olarak iþlemek ya da apaçýk olaylarýn
sonucu olan, dolayýsýyla kendileri de açýkça ortaya çýkan bu ekonomik durumdaki deðiþiklikleri hesaba katmak zorunda olunacaktýr.
Sonuç olarak, materyalist yöntem, burada, sýk sýk, siyasal çatýþmalarý, ekonomik geliþmenin doðurduðu mevcut toplumsal sýnýflar
arasýndaki ve sýnýflarýn ayrý ayrý kesimleri arasýndaki savaþýma indirgemekle ve çeþitli siyasal partilerin bu ayný sýnýflarýn ve sýnýf kesimlerinin azçok aslýna uygun siyasal ifadeleri olduklarýný göstermekle
yetinmek zorunda kalacaktýr.
Þurasý apaçýktýr ki, ekonomik durumdaki, yani incelenecek
bütün olaylarýn temelindeki zamandaþ deðiþikliklerin kaçýnýlmaz
olarak dikkate alýnamamasý, ancak bir yanýlgý kaynaðý olabilir. Ama
gözlerimizin önünde geçen bir tarih hakkýnda yapýlacak toplu bir
açýklamanýn bütün koþullarý, kaçýnýlmaz olarak, yanýlgý kaynaklarý
taþýrlar; oysa bu, gene de hiç kimseyi þimdiki zamanýn tarihini yazmaktan alýkoymaz.
Marx bu iþe giriþtiði zaman, bu yanýlgý kaynaðý çok daha
fazla kaçýnýlmaz durumdaydý. 1848-1849 devrimci dönemi boyunca
ayný anda meydana gelen ekonomik çalkantýlarý izlemek ya da
hatta bunlar hakkýnda toplu bir görüþü [sayfa 227] sürekli olarak gözönünde bulundurmak, düpedüz olanaksýz bir þeydi: Londradaki
sürgünün ilk aylarýnda 1849-1850 sonbahar ve kýþýnda durum ayný oldu. Oysa Marx da, tam o sýrada çalýþmasýna baþladý. Elveriþsiz
durum ve koþullara karþýn, onun, Fransanýn Þubat devriminden
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önceki ekonomik durumu hakkýnda ve, ayný þekilde, bu ülkenin o
zamandan bu yana siyasal tarihi konusunda tam ve doðru bilgisi,
ona, henüz hiç kimsenin yapamadýðý bir biçimde, olaylarýn, içiçe
zincirleme sýralanýþlarýný açýða çýkaran bir betimlemesini, sonradan
Marxýn iki sýnavýndan da parlak bir þekilde geçen bir betimlemesini
yapma olanaðýný verdi.
Birinci sýnav, Marxýn, 1850 ilkyazýndan baþlayarak, kendini
ekonomik çalýþmalara vermeye zaman bulabildiði ve ilk iþ olarak
son on yýlýn ekonomik tarihini incelemeye giriþtiði zaman oldu.
Böylece, daha önce yetersiz malzemeden, yarý yarýya önsel olarak
çýkarmýþ olduðu sonuçlar hakkýnda, þimdi bizzat olgularýn yardýmýyla, tamamýyla apaçýk bir görüþ edindi, þöyle ki: 1847de dünya çapýndaki ticari bunalým, Þubat ve Mart devrimlerinin gerçek anasý
idi ve 1848in ortalarýnda yavaþ yavaþ geri gelen ve 1849 ve 1850de
doruðuna varan sýnai refah, Avrupa gericiliðine yeni bir güç katan
canlandýrýcý bir kuvvet oldu. Bu, kesin bir sýnavdý. (Neue Rheinische
Zeitung. Politisch-Ökonomische Revue,[96] Hamburg, 1850nin Ocak,
Þubat, Mart fasiküllerinde yayýnlanan) ilk üç makalede, hâlâ, devrimci enerjinin yakýnda yeni bir atýlým yapacaðý umudu yer almakta
iken, 1850 güzünde yayýnlanan ve Marxýn ve benim birlikte yazdýðýmýz son çift fasiküldeki (Mayýstan Ekime kadar) tarihsel tablo bu
çeþitten kuruntulara kesinlikle son verir: Yeni bir devrim, ancak
yeni bir bunalýmýn ardýndan gelebilir. Ama biri ne kadar kesinse,
öteki de o kadar kesindir. Zaten tek temel deðiþiklik bu oldu. Anlatýnýn, bu genel tabloda verilen ve 10 Marttan 1850 güzüne kadar
giden devamýnýn da tanýtladýðý gibi, daha önceki bölümlerde verilen
olaylarýn yorumunda, bu bölümlerde ortaya konan nedenden sonuca giden zincirleme sýralanýþlarda, hiç bir deðiþiklik yapýlmamýþtý.
Ýþte bu yüzden, bu devamý, dördüncü makale olarak bu [sayfa 228]
yeni baskýya aldým.
Ýkinci sýnav daha da çetin oldu. Louis Bonaparteýn 2 Aralýk
1851 hükümet darbesinden hemen sonra, Marx, yeniden, 1848 Þubatýndan geçici olarak devrim döneminin sonunu gösteren bu olaya
kadarki Fransa tarihine çalýþtý, (Louis Bonaparteýn 18 Brumairei,
3. baský, Meissner Hamburg 1885.) Bu broþürde, onun, bizim yapýtýmýzda açýkladýðý dönem, daha kýsaca da olsa, yeniden iþlenmiþti.
Bizimki ile bir yýldan daha fazla bir zaman sonra meydana gelen
bu kesin olayýn ýþýðýnda yazýlmýþ ikinci betimlemeyi karþýlaþtýrýnýz,
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görülecektir ki, yazar, burada pek az þeyi deðiþtirmek zorunda kalmýþtýr.
Bizim yapýtýmýza çok özel bir önem veren baþka bir þey de,
bu kitabýn, dünyanýn bütün ülkelerinin iþçi partilerinin, oybirliði ile,
ekonominin yeniden düzenlenmesi istemlerini dile getirmek için
kullandýklarý formülü, en yoðun ve en anlatýmlý biçimiyle, yani,
üretim araçlarýnýn toplum tarafýndan mülk edinilmesi biçiminde
ilk kez ifade etmiþ olmasýdýr. Ýkinci bölümde, proletaryanýn devrimci isteklerinin özetlendiði bu ilk acemice formül diye nitelendirilmiþ olan çalýþma hakký konusunda þunlarý okuyabilirsiniz:
Ama çalýþma hakkýnýn gerisinde, sermaye üzerindeki iktidar
vardýr, sermaye üzerindeki iktidarýn gerisinde üretim araçlarýna
sahip çýkmak, onlarý birleþmiþ iþçi sýnýfýna baðýmlý kýlmak, yani ücretli emeðin, sermayenin ve bu ikisi arasýndaki karþýlýklý iliþkilerin
kaldýrýlmasý vardýr.
Þu halde, modern iþçi sosyalizmini, feodal, burjuva, küçükburjuva sosyalizmlerinin türlü türlü bütün nüanslarýndan vb. olduðu
kadar ütopik sosyalizmin ve ilkel iþçi komünizminin pek anlaþýlýr
olmayan karýþýk servet ortaklýðýndan ayýrdeden sav da, burada ilk
kez ifadelendirilmiþ bulunmaktadýr. Marx, daha sonra bu formülü
geniþletti ve deðiþim araçlarýný da kapsamýna aldý ise de, bu geniþletme, Komünist Manifestodan sonra kendiliðinden anlaþýlacaðý gibi,
birinci savýn zorunlu bir sonucundan baþka bir þeyi ifade etmiyordu.
Sonra, Ýngilterede bazý bilgili kimseler, son kez bir de üleþim
araçlarýnýn topluma devredilmesi gerektiðini [sayfa 229] formüle kattýlar. Bu baylar için, üretim araçlarýndan ve deðiþim araçlarýndan
ayrý bu üleþim araçlarýnýn hangi araçlar olduklarýný söylemek güç
olacaktýr, yeter ki, politik üleþim araçlarýndan, vergilerden, yoksullara
yardýmdan ve Sachsenwald[97] da dahil, baþka vakýf gelirlerinden
sözediliyor olmasýn. Ama, ilkönce, bunlar, daha þimdiden toplum
ortaklýðýnýn, devletin ya da kamunun mülkiyetindeki üleþim araçlarý
deðiller midir ve, ikinci olarak da, biz, kesinlikle bunlarý ortadan
kaldýrmak istemiyor muyuz?
*
Þubat devrimi patlak verdiði zaman, biz hepimiz, koþullarý
ve devrimci hareketlerin gidiþini kavrama bakýmýndan, geçmiþ ta-
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rihsel deneyin, özellikle de Fransa deneyinin büyülü etkisi altýndaydýk. Genel altüst oluþ iþareti, 1789dan bu yana bütün Avrupanýn
tarihine hükmetmiþ olan Fransadan yola çýkmamýþ mýydý bir kez
daha? Onun için, Pariste, 1848 Þubatýnda ilan edilen toplumsal
devrimin proletarya devriminin niteliði ve gidiþi hakkýndaki fikirlerimizin 1789 ve 1830 modellerinin anýlarýnýn damgasýný taþýmasý apaçýk, ayný zamanda kaçýnýlmaz bir þeydi. Ve hele Paris ayaklanmasý,
zafere ulaþan Viyana, Milano ve Berlin ayaklanmalarýyla yankýlanýnca, Rusya sýnýrýna kadar bütün Avrupa harekete sürüklenince,
daha sonra Haziran ayýnda Pariste proletarya ile burjuvazi arasýnda
iktidar uðruna ilk büyük savaþ verilince, kendi sýnýfýnýn zaferi bile
bütün ülkelerin burjuvazisini, yeniden, henüz az önce devrilmiþ
bulunan kralcý-feodal gericiliðin kollarýna atýlacak kadar sarsýnca,
biz, o günün koþullarý içinde, büyük ve kesin kavganýn baþlamýþ
olduðundan ve bu kavgayý uzun süreli ve seçeneklerle dolu bir tek
devrimci dönemde vermek gerekeceðinden, ama bu kavganýn ancak proletaryanýn kesin zaferi ile sonuçlanabileceðinden artýk hiç
bir þekilde þüphe edemezdik.
1849 yenilgisinden sonra, in partibus,[98] geçici hükümetlerin
çevresinde toplaþan kaba (vulgaire) demokrasinin kuruntularýný
hiç bir biçimde paylaþmýyorduk. Bu demokrasi, halkýn zorbalara
karþý, kesin ve artýk sonuncu olacak yakýn zaferine güveniyordu,
biz ise, zorbalarýn [sayfa 230] elenmesinden sonra, tam bu ayný halk
içinde gizli bulunan uzlaþmaz karþýt öðeler arasýndaki uzun bir savaþýma inanýyorduk. Kaba demokrasi, bugünden yarýna yeni bir
harekete geçme bekliyordu; daha 1850 güzünde, biz, devrimci dönemin hiç deðilse birinci diliminin kapandýðýný, ve yeni bir ekonomik bunalýmýn patlak vermesine kadar beklenecek hiç bir þey olmadýðýný açýklýyorduk. Bunun içindir ki, biz, daha sonra, hemen
hemen istisnasýz, Bismarckýn zahmetine deðer bulduðu ölçüde,
Bismarck ile uzlaþan ayný adamlar tarafýndan devrime ihanet etmiþ
kiþiler olarak aforoz edildik.
Ama tarih bizi de haksýz çýkardý, bizim o zamanki görüþümüzün bir yanýlsama olduðunu ortaya koydu. Hatta daha da ileri gitti:
yalnýz bizim o zamanki yanýlgýmýzý savurmakla kalmadý, proletaryanýn, içinde dövüþmek zorunda olduðu koþullarý da baþtan aþaðý
altüst etti. 1848in savaþým tarzý bugün her bakýmdan eskimiþ, zamaný geçmiþtir ve bu, bu vesileyle daha yakýndan incelenmeye
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deðer bir noktadýr.
Bütün devrimler, þimdiye kadar, belirli bir sýnýfýn egemenliðinin yerini, onun ayaðýný kaydýran baþka bir sýnýfýn egemenliðinin
almasý ile sonuçlanmýþtýr; ama bütün egemen sýnýflar, þimdiye kadar
baský altýnda tutulan halk kitlesine göre, küçük azýnlýklar idiler.
Böylelikledir ki, egemen azýnlýk devriliyordu, baþka bir azýnlýk onun
yerine devlet dümenini eline geçiriyordu ve kamu kurumlarýný kendi
çýkarlarýna göre deðiþtiriyordu. Ve, her seferinde, bu azýnlýk, ekonomik geliþme durumunun iktidara elveriþli, yetkili ve yetenekli kýldýðý
gruptu ve kesinlikle bunun için, yalnýzca bunun içindir ki, altüst
oluþ sýrasýnda, baský altýnda tutulan çoðunluk, ya azýnlýktan yana
bu harekete katýlýyordu ya da en azýndan sessiz sedasýz onu kabul
ediyordu. Ama her olayýn somut içeriðini bir yana býrakýrsak, bütün
bu devrimlerin ortak biçimi, azýnlýk devrimi olmalarý idi. Çoðunluk
ise, devrimle iþbirliði yaptýðý zaman bile, bunu, ancak, bilerek ya
da bilmeyerek bir azýnlýðýn hizmetinde yapýyordu; ama bu yüzden
ve daha önce çoðunluðun pasif ve dirençsiz tutumu nedeniyle de
azýnlýðýn bütün halkýn temsilcisi olma gibi bir havasý oluyordu.
Ýlk büyük baþarýdan sonra, zaferi kazanan azýnlýðýn ikiye bölünmesi kuraldý: yarýlardan biri elde edilen sonuçtan [sayfa 231] hoþnuttu, doygundu, öteki ise daha ileri gitmek istiyordu, hiç deðilse
kýsmen, halkýn büyük kalabalýðýnýn gerçek ya da sözde çýkarlarýna
giren yeni istemler ileri sürüyordu. Bu daha köklü istemler, bazý
durumlarda pekâlâ kendilerini kabul ettiriyorlardý, ama çoðu kez
ancak bir an için; daha ýlýmlý kesim, üstünlüðü ele geçiriyor, son
kazanýmlar yeniden tümüyle ya da bir bölümüyle yitirilmiþ oluyordu;
o zaman yenilenler ihanet diye baðýrýyorlar ya da yenilgiyi raslantýnýn
üstüne atýyorlardý. Ama gerçekte, iþ, çoðu kez þöyle idi: birinci zaferin baþarýlarýný, ancak daha köktenci (radical) olan partinin ikinci
zaferi saðlamlaþtýrýyordu; bu, bir kez kazanýldý mý, yani o an için
zorunlu olan bir kez kazanýldý mý, köktenci unsurlar yeniden eylem
sahnesinden siliniyordu ve baþarýlarý da.
Modern zamanlarýn bütün devrimleri, 17. yüzyýlýn büyük Ýngiliz devrimi ile[99] baþlamak üzere, bu özellikleri gösterdiler, bunlar,
her türlü devrimci savaþýmýn ayrýlmaz özellikleri gibi görünüyorlardý.
Bunun gibi, proletaryanýn kendi kurtuluþu uðruna savaþýmlarýna
da ayný þekilde uygulanabilir göründüler; o kadar uygulanabilir ki,
özellikle 1848de, bu kurtuluþu hangi yönde aramak gerektiðini,
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þöyle böyle de olsa, anlayan kiþiler sayýlý idi. Hatta Pariste, proleter
kitlelerin kendilerinin bile, henüz, zaferden sonra izlenecek yol
hakkýnda kesinlikle hiç bir fikirleri yoktu. Ama bununla birlikte,
içgüdüsel, kendiliðinden, bastýrýlmasý olanaksýz hareket vardý. Bu,
kesinlikle, bir azýnlýk tarafýndan yönetilen, doðru, ama bu kez azýnlýðýn çýkarýna deðil çoðunluðun en yakýn çýkarýna yürütülen bir devrimin zorunlu olarak baþarýya ulaþacaðý durum deðil miydi? Eðer biraz uzun süren bütün devrimci dönemlerde, öncülük eden azýnlýðýn
akla yatan bir biçimde sunmasýný bildiði basit kurnazlýklarla büyük
halk yýðýnlarý bu kadar kolaylýkla kazanýlabiliyorduysa, kendi ekonomik durumlarýnýn en karakteristik yansýsýndan baþka bir þey olmayan ve henüz kendilerinin anlamamýþ olduklarý ve ancak belirsiz
bir duygu halinde hissettikleri gereksinmelerinin en açýk, en usçul
ifadesi olan fikirlere nasýl daha yabancý, daha uzak kalabilirlerdi?
Yýðýnlarýn bu devrimci ruh hali, beslenen hayaller yýkýlýr yýkýlmaz ve
hayal kýrýklýðý doðar doðmaz, çoðu kez çabucak ve hemen hemen
[sayfa 232] her zaman, doðrusu, yerini bir çöküþe ve hatta karþý doðrultuda tam bir geri dönüþe býrakmýþtýr. Ama burada, hiç de kurnazlýklar sözkonusu deðildi, tersine, büyük çoðunluðun kendisinin en
özgül çýkarlarýnýn, ki, doðrusu, o zaman bu büyük çoðunluðun, hiç
de açýkça farkýnda olmadýðý, ama pratik gerçekleþme sýrasýnda,
apaçýklýðýn inandýrýcý görünüþü ile bu yýðýnlar için de zorunlu olarak
oldukça açýk bir hale gelecek olan çýkarlarýn gerçekleþmesi sözkonusu idi. Ve eðer, 1850 baharýnda, Marxýn üçüncü makalesinde
ortaya koyduðu gibi, 1848 toplumsal devriminden çýkan burjuva
cumhuriyetinin geliþmesi, bundan böyle, gerçek iktidarý üstelik
de kralcý zihniyette olan büyük burjuvazinin elinde yoðunlaþtýrdýysa
ve buna karþýlýk toplumun öteki sýnýflarýný, küçük-burjuvalarý olduðu
gibi köylüleri de proletaryanýn çevresinde toplaþtýrdýysa ve, bunu,
ortak zaferde ve zaferden sonra, deneyin derslerinden yararlananýn ve zorunlu olarak da kesin etkenin onlar deðil proletarya olmasýný hazýrlayacak bir biçimde yaptýysa burada, bu azýnlýk devrimini,
çoðunluðun devrimi haline dönüþtürmenin bütün perspektifleri yok
muydu?
Tarih bizi ve benzer düþüncede olanlarýn hepsini haksýz çýkardý. Tarih gösterdi ki, Kýta üzerindeki iktisadi geliþme durumu, o
zaman, kapitalist üretimin kaldýrýlmasý için henüz yeterince olgunlaþmamýþtýr; ve tarih, bunu, 1848den bu yana bütün Kýtayý kaplamýþ
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olan ve Fransada, Avusturyada, Macaristanda, Polonyada ve son
olarak da Rusyada büyük sanayie ancak þimdi gerçekten söz hakký
veren ve Almanyayýi da birinci sýnýf bir sanayi ülkesi durumuna
getiren bütün bunlar kapitalist bir temel üzerinde, yani 1848de
pekâlâ geniþlemeye elveriþli bir temel üzerinde olmak üzere
iktisadi devrim ile tanýtladý. Oysa, sýnýf iliþkilerine her yerde ilk ýþýk
tutan, manüfaktür döneminden gelme ve Doðu-Avrupada hatta
zanaat loncalarýndan çýkma bir sürü ara varlýklarý ortadan kaldýran
ve böylelikle gerçek bir büyük sanayi burjuvazisi ve gerçek bir büyük sanayi proletaryasý yaratarak bunlarý toplumsal geliþmenin ön
planýnda birbirine karþý süren de bu sanayi devriminin ta kendisidir.
Ama yalnýz bu andadýr ki, 1848de, Ýngilterenin dýþýnda, ancak Pariste ve olsa olsa birkaç büyük sanayi [sayfa 233] merkezinde kendini
göstermiþ olan bu iki büyük sýnýf arasýndaki savaþým, 1848de henüz
akýldan bile geçmeyen bir yeðinlik kazanarak, bütün Avrupaya
yayýldý. O zamanlar, küçük küçük gruplarýn her derde deva, bulanýk,
yedili inciller kümesi vardý; bugün savaþýn son amaçlarýný parlak
bilgisiyle ve kesin bir þekilde formüle eden Marxýn evrensel olarak
kabul edilmiþ tek teorisi var; o zamanlar, yörelerine ve milliyetlerine
göre birbirinden ayrýlmýþ olan ve sadece ortak acý çekme duygularýyla birleþen, henüz az geliþmiþ, coþku ile umutsuzluk arasýnda
bocalayan yýðýnlar vardý; bugün durmadan ilerleyen, her gün sayýca,
örgüt olarak, disiplin bakýmýndan, ileriyi görme ve zafere inanç bakýmýndan sosyalistlerin tek uluslar arasý büyük ordusu var. Bu güçlü
proletarya ordusu, hâlâ amaca ulaþmamýþ olsa da, zaferi bir tek
büyük darbeyle gerçekleþtirmek olanaksýz bulunduðuna göre, çetin,
inatçý bir savaþta mevziden mevziye yavaþ yavaþ ilerlemek zorunda
bulunsa da, 1848de toplumsal dönüþümü bir çýrpýda saðlamanýn
olanaksýz olduðu kesin olarak tanýtlanmýþ bulunmaktadýr.
Kralcý, hanedancý iki hizbe bölünmüþ olan,[100] ama mali iþleri için her þeyden önce huzur ve güvenlik isteyen bir burjuvazi;
onun karþýsýnda yenilmiþ olan, ama gene de bir tehlike olmakta
devam eden ve küçük-burjuvalarýn ve köylülerin gittikçe daha çok
çevresinde toplandýklarý bir proletarya her þeye karþýn hiç bir kesin
çözüm getirmeyecek olan sürekli bir þiddetli patlama tehdidi,
üçüncü hýrsýzýn, sözde demokrat taht taliplisi Louis Bonaparteýn
hükümet darbesi için sanki özel olarak hazýrlanmýþ durum iþte
buydu. Bonaparte, orduyu kullanarak, 2 Aralýk 1851de bu gergin
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duruma son verdi, ve böylelikle Avrupaya iç huzuru saðlamýþ oldu,
ama buna karþýlýk yeni bir savaþlar çaðý açarak.[101] Aþaðýdan yukarý
devrimler dönemi þimdilik sona ermiþti; bunu yukardan aþaðý devrimler dönemi izledi.
1851 imparatorluðunun gericiliði, bu çaðýn proletarya özlemlerinin olgunlaþmamýþ olduklarýnýn yeni bir tanýtý oldu. Ama gene
bu gericiliðin kendisi, proletarya özlemlerinin olgunlaþmaktan geri
kalamayacaðý koþullarý yaratmak zorundaydý. Ýç huzur, yeni sanayi
atýlýmýnýn tam geliþmesini saðladý, orduya bir iþ bulmak ve devrimci
akýmlarý dýþa doðru [sayfa 234] yöneltmek zorunluluðu savaþlarý doðurdu, bu savaþlarda Bonaparte, ulusallýk ilkesini[102] üstün kýlmak
bahanesi ile Fransaya birkaç parça toprak katmaya çalýþtý. Onun
taklitçisi Bismarck da Prusya için ayný siyaseti benimsedi; kendi
hükümet darbesini, yani Alman Konfederasyonuna[103] ve Avusturyaya olduðu kadar Prusya Konfliktskammerýna * da karþý yukarýdan inme 1866 devrimini yaptý. Ama Avrupa iki Bonaparte için
fazla küçüktü ve tarihin cilvesi, Bismarckýn Bonaparteý devirmesini
ve Prusya kralý Willhelmin yalnýz küçük Alman imparatorluðunu[104]
deðil, ayný zamanda Fransýz Cumhuriyetini kurmasýný istedi. Oysa,
genel sonuç, Avrupada büyük uluslarýn baðýmsýzlýklarýnýn ve iç
birliklerinin, bir tek Polonya dýþýnda, fiilen kurulup yerleþmesi oldu.
Kabul etmek gerekir ki, bu, göreli olarak, mütevazi sýnýrlar içerisinde,
ama gene de iþçi sýnýfýnýn geliþme sürecinin, ulusal kargaþalýklar
yüzünden artýk ciddi engellerle karþýlaþmamasýna yetecek ölçülerde
oldu. 1848 devriminin mezar kazýcýlarý onun vasiyetini yerine getirecek kiþiler haline gelmiþlerdi. Ve 1848in kalýtçýsý proletarya, Enternasyonal içinde daha þimdiden korku salarak onlarýn yaný baþýnda
dikiliyordu.
1870-1871 savaþýndan sonra Bonaparte sahneden çekilir, Bismarckýn görevi ise tamamlanmýþtýr, öyle ki, o, artýk yine alelade
küçük bir köy asili katýna inebilir. Ama bu dönemin sonunu belirleyen þey, Komündür. Thiersin, sinsice, Paris ulusal muhafýzýnýn[105]
toplarýný çalmaya kalkýþmasý, baþarýlý bir ayaklanmaya yolaçtý. Pariste artýk proletarya devriminden baþka bir devrimin olanak dýþý
olduðu gerçeði kendini ortaya koydu. Zaferden sonra, iktidar
tamamýyla kendiliðinden, hiç bir tartýþmaya yer býrakmayacak þekil* Konfliktskammer, yani o sýra hükümetle çatýþma halinde olan Prusya Meclisi. -Ed.

Karl Marks
Fransada Sýnýf Savaþýmlarý
1848-1850

17

de iþçi sýnýfýnýn eline düþtü. Ve, o anda, iþçi sýnýfýnýn bu iktidarýnýn,
bizim burada betimlediðimiz çaðdan yirmi yýl sonra bile hâlâ ne
kadar olanak dýþý olduðu bir kez daha görülebildi. Bir yandan Fransa,
Parisin MacMahonun gülleri altýnda kan kaybetmesine seyirci
kalarak onu atlattý, öte yandan, Komün, kendisini ikiye bölen iki
parti arasýndaki, her ikisi de yapýlacak iþin ne olduðunu bilmeyen
blankiciler [sayfa 235] (çoðunluk) ile prudoncular (azýnlýk) arasýndaki
kýsýr çekiþmelerle tükenip gitti. 1871deki zafer armaðaný, 1848 baskýnýndan daha fazla meyve vermedi.
Paris Komünü ile birlikte, kavgacý proletaryanýn da kesin
olarak yere battýðý sanýldý. Ama, tam tersine, onun en yaman atýlýmý,
Komün ve Fransýz-Alman Savaþý günlerinden baþlar. Eli silah tutan
bütün nüfusun, artýk ancak milyonlarla sayýlan ordularda göreve
alýnmasý ile bütün savaþ koþullarýnýn baþtan aþaðý altüst oluþu,
ateþli silahlar, obüsler ve o zamana kadar görülmemiþ bir etkiye
sahip patlayýcý maddeler, bir yandan Bonapartevari savaþlara birdenbire son verdi ve sonucu katiyen hesaplanamayacak ve duyulmamýþ bir kandökücülük olan bir dünya savaþýndan baþka herhangi
bir savaþý olanak dýþý kýlarak, gürültüsüz patýrtýsýz bir sýnai geliþme
saðladý. Öte yandan, savaþ masraflarý, geometrik bir artýþla çoðaldýðýndan, vergiler, halkýn en yoksul sýnýflarýný sosyalizmin kollarýna
atarak baþdöndürücü bir yüksekliðe ulaþtý. Alsace-Lorrainein katýlmasý (ilhaký), yani delice silahlanma yarýþýnýn dolaysýz nedeni, Fransýz ve Alman burjuvazilerinin birbirlerine karþý þovence duygularýný
iyice kýþkýrttý; her iki ülkenin iþçileri için yeni bir birlik öðesi haline
geldi. Ve Paris Komününün yýldönümü, bütün proletaryanýn dünya
çapýnda ilk bayram günü oldu.
1870-1871 savaþý ve Komünün yenilgisi, Marxýn önceden
söylediði gibi, Avrupa iþçi hareketinin aðýrlýk merkezini, bir zaman
için, Fransadan Almanyaya aktardý. Fransada, kendiliðinden anlaþýlýr ki, 1871 Mayýsýnýn yaralarýný sarmak için yýllar gerekti. Buna
karþýlýk, üstelik havadan gelen Fransýz milyarlarý[106] ile kolaylaþan
sanayiin sýcak yerde büyüyen bir bitki gibi durmadan hýzlanan bir
ritimle gerçekten geliþtiði Almanyada, sosyal-demokrasi daha da
büyük baþarý ile ve çabuklukla büyüyordu. 1866da kurumlaþan
genel oy sistemini kullanmada Alman iþçilerinin gösterdikleri zekâ
sayesinde partinin þaþýrtýcý büyümesi tartýþma götürmez sayýlarla
bütün dünyanýn gözüne çarpýyordu. 1871de 102.000; 1874te
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352.000; 1877de 493.000 sosyal-demokrat oy vardý. Bundan sonra
sýra, bu ilerlemelerin sosyalistlere-karþý yasa[107] biçiminde üst
mercilerce teslim edilmesine geldi; parti, bir anda þuraya buraya
daðýldý, üye sayýsý [sayfa 236] 1881de 312.000e düþtü. Ama bu darbe
çabucak atlatýldý ve bundan sonra, ancak bu olaðanüstü yasanýn
baskýsý altýnda, basýnsýz, dýþ örgütsüz, dernek kurma, toplanma
hakkýndan yoksun olarak hýzla geniþleme gerçekten baþlayacaktýr:
1884  550.000, 1887  763.000, 1890  1.427.000 oy. Bunun üzerine
devletin eli felce uðradý. Sosyalistlere karþý olan yasa yokoldu, sosyalist oylarýn sayýsý 1.787.000e, yani kullanýlan oylarýn dörtte-birine
yükseldi. Hükümet ve egemen sýnýflar, bütün çarelerini tüketmiþlerdi  yararsýz, amaçsýz ve baþarýsýz bir biçimde. Gece bekçisinden
imparatorluðun adalet bakanýna kadar yetkililerin hem de þu horlanan iþçilerin elinden kabul etmek zorunda kaldýklarý güçsüzlüklerinin elle tutulur tanýtlarý milyonlarla sayýlýyordu. Artýk devletin iþi
bitikti, iþçiler ise ancak yeni baþlýyorlardý.
Ama, Alman iþçileri, Sosyalist Parti olarak, en kuvvetli, en
disiplinli ve en çabuk büyüyen parti olarak, sadece varlýklarý ile
yaptýklarý ilk hizmetten baþka, davalarýna büyük bir hizmet daha
görmüþlerdi. Bütün ülkelerdeki arkadaþlarýna genel oy sisteminden
nasýl yararlanýlacaðýný göstererek onlara yeni bir silah vermiþlerdi,
en keskin, en etkili silahlardan birini vermiþlerdi.
Genel oy, daha uzun zamandan beri Fransada vardý, ama
bonapartçý hükümetin kötüye kullanýmý sonucu deðerden düþmüþ,
tutulmaz olmuþtu. Komünden sonra, genel oyu kullanacak bir iþçi
partisi yoktu. Ýspanyada, genel oy, cumhuriyetten beri vardý, ama
Ýspanyada, seçimlere katýlmama, her zaman, bütün ciddi muhalefet
partilerinde bir kural oldu. Ýsviçrede genel oy ile yapýlan denemeler
bir iþçi partisi için hiç de yüreklendirici deðildi. Latin ülkelerinin
devrimci iþçileri, oy hakkýna bir tuzak, hükümetin bir dolap çevirme
aracý gibi bakmaya alýþmýþlardý. Almanyada baþka türlü oldu. Daha
o zaman, Komünist Manifesto, genel oy hakkýný, demokrasinin kazanýlmasýný, militan proletaryanýn en baþta gelen ve en önemli
ödevlerinden biri olarak ilân etmiþti, ve Lassalle bu noktayý yeniden
ele almýþtý. Bismarck, halk yýðýnlarýný kendi tasarýlarýyla ilgilendirmenin tek çaresi olarak, bu oy verme hakkýný[108] kurumlaþtýrmak zorunda kaldýðýný görünce, bizim iþçilerimiz bunu ciddiye [sayfa 237] aldýlar
ve Auguste Bebeli ilk Kurucu Reichstaga gönderdiler. Ve o günden
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sonra da oy verme hakkýný kullandýlar, öyle ki, binbir þekilde bunun
ödülünü gördüler ve bu, bütün ülkelerin iþçilerine örnek oldu. Onlar,
oy hakkýný, Fransýz marksist programýnýn sözleri ile, de moyen de
duperie quil a été jusquici en instrument démancipationa [þimdiye
kadar bir aldatmaca aracý olan oy hakkýný özgür olma aletine] dönüþtürdüler.[109] Eðer genel oy sistemi, bize, her üç yýlda bir kendi
kendimizi sayma olanaðýndan, oy sayýsýnýn, düzenli bir þekilde
denetlenen ve son derece hýzlý artýþý ile, iþçilerde zafere olan güveni,
düþmanlarda ise ayný ölçüde korkuyu artýrmaktan ve böylece bizim
en iyi propaganda aracýmýz olmaktan; bize kendi kuvvetimiz hakkýnda ve ayný þekilde bütün karþý partilerin kuvvetleri hakkýnda
tam ve doðru bilgiyi vermekten ve böylelikle de bize kendi eylemimizi gücümüzle orantýlý tutmak için bütün ötekilerden üstün bir ölçüt vermekten ve bu þekilde bizi yersiz bir korkaklýk ve çekingenlikten olduðu kadar, yersiz delice atýlganlýktan da korumaktan baþka
bir yarar saðlamasaydý da  evet, bizim genel oydan elde ettiðimiz
tek kazanç bu olsaydý, gene yeter de artardý. Ama genel oy, daha
fazlasýný da yapmýþtýr. Seçim ajitasyonu ile, bizden henüz uzak bulunduklarý yerlerde halk yýðýnlarý ile temasa geçmek konusunda,
bütün partileri, tüm halkýn gözü önünde, bizim saldýrýmýza karþý
kendi görüþlerini ve eylemlerini savunmak zorunda býrakmak konusunda bize öyle bir araç vermiþtir ki, bir benzeri daha yoktur; ve
ayrýca, bizim temsilcilerimize, Reichstagda bir kürsü sunmuþtur
ve bizim temsilcilerimiz bu kürsünün tepesinden parlamentodaki
hasýmlarýna karþý olduðu kadar, dýþarýdaki yýðýnlara da, basýnda ve
toplantýlarda olduðundan bambaþka bir yetki ile ve bambaþka bir
özgürlükle konuþabilmiþlerdir. Seçim ajitasyonu ve sosyalistlerin
Reichstagdaki konuþmalarý hükümeti ve burjuvaziyi topa durmadan tutarken, sosyalistlere-karþý yasa, bunlarýn ne iþine yarayacaktý
ki?
Ama, proletarya, genel oy hakkýný böyle etkin bir biçimde
kullanarak yepyeni bir savaþým yöntemini iþe koþmuþtu, ve bu
yöntem çabucak geliþti. Burjuvazinin egemenliðinin örgütlendiði
devlet kuruluþlarýnýn, iþçi sýnýfýna, hâlâ [sayfa 238] bu devlet kurumlarý
ile savaþmak için yeni kullaným olanaklarýný saðladýðý anlaþýldý. Çeþitli diyetlerin, belediye meclislerinin, patronlarla iþçilerden oluþan
hakem kurullarýnýn seçimlerine katýlýndý, atanmalarýn saptanmasýnda proletaryanýn yeterli bir bölümünün de katýldýðý her görev
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üzerinde burjuvazi ile tartýþýldý, çekiþildi. Ve böylece, burjuvazi ve
hükümet, Ýþçi Partisinin illegal eyleminden çok legal eyleminden,
ayaklanmadaki baþarýlarýndan çok seçimlerdeki baþarýlarýndan
korkar oldular.
Çünkü, bu konuda da savaþýn koþullarý, ciddi olarak biçim
deðiþtirmiþti. Eski tarzda ayaklanma, 1848e kadar her yerde kesin
olan barikatlar üzerinde savaþ, þimdi bir hayli eskimiþ, modasý
geçmiþti.
Bu konuda hayale kapýlmayalým: sokak çatýþmasýnda, baþkaldýrmanýn birliklere karþý zaferi, iki ordu arasýndaki bir savaþta
olduðu gibi bir zafer, çok ender bir þeydir. Ama zaten baþkaldýranlarýn bunu hedef almýþ olduklarý durumlar da çok seyrek olmuþtur.
Onlar için ancak birlikleri moral bakýmýndan etkileyerek gevþetmek,
zayýflatmak sözkonusuydu, bu da savaþan iki ülkenin ordularý arasýndaki savaþýmda hiç bir rol oynamaz ya da pek o kadar büyük
bir rol oynamaz. Eðer bu baþarýlýrsa, birlik savaþmayý reddeder, ya
da komutanlar baþlarýný kaybederler ve baþkaldýrma, zaferi kazanýr.
Ama eðer bu baþarýya ulaþamazsa, o zaman, sayýca daha az birliklerle bile olsa, donatým (teçhizat), eðitim (talim), tek merkezden
yönetme, silahlý kuvvetlerin sistemli bir biçimde kullanýlmasý ve
disiplin bakýmýndan üstünlük galip gelir. Bir baþkaldýrma hareketinin
gerçekten taktik bir eylemden bekleyebileceði en fazla þey, tek
baþýna bir barikatýn yoluna yordamýna göre kurulup savunulmasýdýr. Karþýlýklý destek, yedek kuvvetlerin kurulmasý ve kullanýlmasý,
kýsacasý, bir mahallenin, hele hele bütün bir büyük kentin daha
savunulmasý için mutlaka zorunlu olan ayrý ayrý müfrezeler arasýnda iþbirliði, ancak çok yetersiz bir biçimde gerçekleþtirilecektir ya
da hiç gerçekleþtirilemeyecektir; silahlý kuvvetlerin belirleyici bir
nokta üzerinde yoðunlaþtýrýlmasý elbetteki sözkonusu deðildir. Buna
göre pasif direniþ, egemen olan savaþým biçimidir; kuvvetlerini
toplayarak saldýrý, elbette ki, þurada burada, fýrsat [sayfa 239] düþtüðünde, ama gene de ancak çok özel durumlarda, ilerlemeler ve yandan
saldýrýlar kaydettirecektir, ama genel kural olarak geri çekilmekte
olan birliklerin býraktýklarý mevzilerin tutulmasý ile sýnýrlý kalacaktýr.
Buna ek olarak, bir de ordunun bulunduðu yanda, toplar vardýr,
baþtan aþaðý donatýlmýþ, talim görmüþ istihkâm birlikleri, baþkaldýranlarýn hemen hemen her zaman tümden yoksun bulunduklarý
savaþ araçlarý vardýr. En büyük bir kahramanlýkla çarpýþýlan barikat
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savaþlarýnýn bile, Haziran 1848de Pariste, Ekim 1848de Viyanada,
Mayýs 1849da Dresdende saldýrýyý yöneten liderler siyasal düþüncelere aldýrmadýklarýndan salt askeri görüþ ve gerekçelerle hareket
edince ve erleri de kendilerine baðlý kalýnca, sonunda baþkaldýrmanýn yenilgisiyle sonuçlanmasýnda, demek ki, þaþýlacak bir þey yoktur.
1848e kadar, baþkaldýranlarýn sayýsýz baþarýlarý çok çeþitli
nedenlerden ileri gelmiþtir. Pariste, 1830 Temmuz ve 1848 Þubatýnda, Ýspanyada sokak savaþlarýnýn çoðunda olduðu gibi, baþkaldýranlarla erler arasýnda bir sivil muhafýz örgütü vardý, bu, ya doðrudan
doðruya ayaklanmalardan yana geçiyordu, ya da kendi oynak,
kararsýz tutumu ile birlikler içinde de bir kararsýzlýk yaratýyor ve
ayrýca da baþkaldýranlara silah saðlýyordu. Bu sivil muhafýzýn, daha
iþin baþýnda ayaklanmanýn karþýsýna dikildiði yerde, Haziran 1848de
olduðu gibi, ayaklanma yenildi. Berlinde, 1848de, 19 [Mart] gecesi
ve sabahýnda, yeni yeni silahlý kuvvetlerin akýn ediþi sayesinde olsun, askeri birliklerin bitkinleþmesi ve iyi yedirilip içirilmemesi yüzünden olsun, son olarak komuta kademesinin felce uðramasý
sonucu olsun halk kazandý. Ama her durumda da zafer, birlikler
yürü emrini dinlemedikleri için, askeri þeflerde karar verme yeteneði
eksik olduðu için, ya da elleri kollarý baðlý olduðu için kazanýldý.
Demek ki, klâsik sokak çarpýþmalarý çaðýnda bile, barikatlarýn, maddi olmaktan çok manevi bir etkisi vardý. Barikat, askerlerin
cesaretini, dayanma gücünü (metanetini) sarsmak için bir çare
idi. Eðer barikat, askerler çözülünceye kadar tutunursa zafer elde
ediliyordu; yok, tutunamazsa yenilmek vardý. Bu, gelecekte de, sokak savaþýnýn baþarý olasýlýklarý incelendiði zaman akýlda tutulmasý
gereken baþlýca noktadýr.* [sayfa 240]
1849da baþarý þanslarý oldukça kötüydü. Burjuvazi her yerde
hükümetlerden yana geçmiþti. Ayaklanmaya karþý yola çýkan
askerleri uygarlýk ve mülkiyet selamlýyor ve aðýrlýyordu. Barikatlar,
çekiciliðini, büyüsünü yitirmiþti; asker, barikatlarýn ardýnda artýk
halký deðil, birtakým baþkaldýranlarý, kýþkýrtýcýlarý, yaðmacýlarý, her
þeyi paylaþtýrmak isteyenleri, toplumun tortusunu görüyordu; subay,
zamanla, sokak çarpýþmasýnýn taktik biçimlerini öðrenmiþti, artýk,
düpedüz, kendini gizlemeden beklenmedik bir barikatýn üzerine
* Bu son tümce, Die Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli
baskýsýnda yer almýyordu. -Ed.
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doðru yürümüyordu, ama bahçelerden, avlulardan, evlerden geçerek onu çeviriyordu. Ve biraz beceri ile, bu, artýk onda-dokuz baþarýya ulaþýyordu.
Ama o zamandan beri daha çok þey deðiþti, ve hepsi de askerlerin lehinde oldu. Büyük kentler önemli bir geniþlik kazandýysa
da, ordular daha da fazla büyüdü. 1848den beri Paris ve Berlin, o
zamanki durumlarýnýn dört katýna çýkmadýlar, ama garnizonlarý
bunun da ötesinde çoðaldý. Bu garnizonlar, demiryollarý sayesinde,
yirmidört saatte iki katlarýnýn üstüne çýkabilirler ve yirmidört saatte
dev ordular haline gelecek kadar büyüyebilirler. Muazzam bir þekilde takviye edilen bu birliklerin silahlarý eskisiyle ölçülemeyecek
kadar daha etkilidir. 1848de basit horozlu tüfek vardý, þimdi ise
küçük kalibreli ve mekanizmalý tüfek, ilkinden dört kere daha uzaða, on kere daha isabetli ve on kere daha çabuk ateþ ediyor. Eskiden topçunun göreli olarak az etkili gülleleri ve obüsleri vardý; bugün bir tanesi en iyi barikatý un ufak etmeye yetecek, çarpýnca patlayan havan topu mermileri var. Eskiden duvarlar, istihkâmcýlarýn
sivri kazmasý ile delinirdi, bugün dinamit lokumlarý kullanýlýyor.
Ýsyancýlar tarafýnda ise, tersine, bütün koþullar daha beter
oldu. Halkýn bütün tabakalarýnýn sempatisini toplayacak yeni bir
ayaklanma pek güç olacaktýr; sýnýf savaþýmýnda, bütün orta tabakalar, hiç bir zaman, karþý yönde, yani burjuvazinin çevresinde toplanmýþ gerici partiyi hemen hemen tamamen ortadan kaldýracak biçimde yalnýz proletaryanýn çevresinde toplanmayacaklardýr kuþkusuz. Þu halde, halk, her zaman bölünmüþ görünecektir, ve
bundan [sayfa 241] dolayý güçlü bir kaldýraç, 1848de o kadar yüksek
bir etkinliði olan bir kaldýraç eksik olacaktýr. Askeri hizmetlerini
yapmýþ olanlardan ayaklananlara daha çok savaþçý katýlsa bile,
bunlarý silahlandýrmak daha da güç olacaktýr. Av tüfekleri, silahçý
dükkanlarýnýn bu lüks silahlarý polis daha önceden namlu diplerinden bir parçalarýný çýkartýp kullanýlmaz hale getirmemiþ bile
olsa yakýn çatýþmada dahi askerlerin mekanizmalý tüfeðinin yanýnda para etmez. 1848e kadar insan barut ve kurþunla kendi cephanesini kendisi yapabilirdi, bugün her tüfeðin fiþeði baþkadýr, fiþeðin
her yerde ortak olan bir tek yönü vardýr, o da büyük sanayiin tekniðinin bir ürünü oluþu, bu bakýmdan da ex tempore* imal edileme* Hemen oracýkta. -ç.
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mesidir; þu halde tüfeklerin çoðu, özel olarak kendilerine uygun
gelen cephane bulunmadýðý sürece iþe yaramazlar. Son olarak,
1848den bu yana büyük kentlerde kurulan mahallelerin caddeleri
uzun, dümdüz ve geniþ, ve yeni toplarýn ve yeni tüfeklerin etkinliklerine uyarlanmýþa benzerler. Bir barikat savaþý için Berlinin kuzey
ve doðusundaki yeni iþçi semtlerini seçecek bir devrimcinin çýlgýn
olmasý gerekirdi.
Bu demek midir ki, gelecekte sokak mücadelesi hiç bir rol
oynamayacaktýr? Hiç de deðil. Yalnýz þu demektir: 1848den bu yana koþullar, sivil savaþçýlar için çok daha elveriþsiz, birlikler için ise
çok daha elveriþli olmuþtur. Þu halde bir sokak çarpýþmasý, gelecekte, ancak bu elveriþsiz durum baþka etmenlerle kapatýldýðý, giderildiði taktirde baþarýlý olabilir. Onun için, sokak çarpýþmasý, büyük
bir devrilin baþlarýnda, geliþmesi sýrasýnda olduðundan daha seyrek
olacaktýr ve bu iþe daha büyük kuvvetlerle giriþmek gerekecektir.
Ama o zaman da bu büyük kuvvetler, bütün Fransýz Devriminde, 4
Eylül ve 31 Ekim 1870te Pariste olduðu gibi,[110] kuþkusuz, açýk saldýrýyý barikatýn pasif taktiðine yeð tutacaklardýr.*
Okur þimdi anlýyor mu neden yönetici iktidarlar, ille de bizi
tüfeklerin patladýðý, kýlýçlarýn þakladýðý yere götürmek istiyorlar? Neden, bugün, peþinen yenilmekten emin bulunduðumuz sokaða
paldýr küldür inmiyoruz diye bizi korkaklýkla [sayfa 242] karalýyorlar?
Neden ýsrarla nihayet bir gün kurbanlýk koyun gibi ortaya atýlmamýz
için yalvarýp duruyorlar?
Bu baylar, provokasyonlarýný olduðu gibi yalvarýlarýný da boþuna ve hiç uðruna harcýyorlar. Biz o kadar sersem deðiliz. Onlar,
pekâlâ, gelecek savaþta, düþmanlarýndan, savaþ alanýnda eski
Fritz** zamanýnda olduðu gibi safa geçmelerini ya da Wagram ve
Waterloo[111] biçimi tümen kollarý halinde sýralanmalarýný ve bir
yandan da, çakmaklý tüfek elde, savaþmalarýný isteyebilirler. Baskýnlar zamaný, bilinçsiz yýðýnlarýn baþýnda bilinçli bir küçük azýnlýk tarafýndan gerçekleþtirilen devrimler zamaný geçti. Toplum düzenleniþinin tam bir dönüþümünün sözkonusu olduðu yerde, yýðýnlarýn
kendilerinin de bunda iþbirliði yapmalarý, sözkonusu olan þeyin ne
* Bu paragraf, Die Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli
baskýsýnda yer almýyordu. -Ed.
** Friedrich II. -Ed.
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olduðunu, varlarýyla yoklarýyla neyin içine girdiklerini* önceden
anlamýþ olmalarý gerekir; iþte son elli yýlýn tarihinin bize öðrettikleri
bunlardýr. Ama yýðýnlarýn yapýlacak olanýn ne olduðunu anlamasý
için, uzun, direþken bir çalýþma zorunludur; ve iþte þimdi bizim
yaptýðýmýz da bu çalýþmadýr ve biz, bunu, hasýmlarýmýzý umutsuzluða
düþüren bir baþarý ile yapýyoruz.
Latin ülkelerinde dahi eski taktiði yeniden gözden geçirmek
gerektiði gitgide daha iyi anlaþýlmaktadýr. Her yerde, Almanlarýn oy
verme hakkýndan yararlanma ve bizim için ulaþýlabilir bütün görevlerin ele geçirilmesi örneði taklit edildi; hazýrlýksýz bir saldýrýnýn
baþlatýlývermesi her yerde arka plana itildi.** Yüzyýldan fazla bir zamandýr birbirini izleyen devrimlerle topraðýn delik deþik olduðu,
hükümet aleyhtarý gizli fesatlarda, baþkaldýrmalarda ya da baþka
her çeþit devrimci eylemlerde payý olmamýþ bir partinin bulunmadýðý Fransada, bu yüzden, ordunun, hükümet için hiç de güvenilir
olmadýðý ve genellikle koþullarýn bir baþkaldýrma baskýný için Almanyada olduðundan çok daha elveriþli olduðu Fransada  evet
Fransada bile, sosyalistler, daha önceden [sayfa 243] halkýn büyük
kitlesini, yani Fransada köylüleri kazanmadýkça, kendileri için sürekli bir zaferin olanaklý olmadýðýný gittikçe daha iyi anlýyorlar. Yavaþ
giden propaganda çalýþmasý ve parlamenter eylem, orada da, partinin en ivedi görevi olarak kabul edilmiþtir. Baþarýlar da eksik olmamýþtýr. Yalnýzca bir dizi belediye meclisi ele geçirilmekle kalýnmamýþtýr; mecliste elli sosyalist yer almaktadýr ve bunlar, daha, þimdiden üç bakaný ve bir cumhurbaþkanýný devirmiþlerdir. Belçikada,
iþçiler, geçen yýl, oy verme hakkýný kopardýlar ve seçim bölgelerinin
dörtte-birinde kazandýlar. Ýsviçrede, Ýtalyada, Danimarkada ve
hatta Bulgaristan ve Romanyada sosyalistler, parlamentoda temsil
ediliyorlar. Avusturyada, bütün partiler, aðýz birliðiyle, Reichsrat
kapýlarý daha uzun süre bize kapalý tutulamayacaktýr, diyorlar. Biz
gireceðiz oraya, bu kesin bir þey, ancak, sadece hangi kapýdan
girileceði konusu üzerinde çekiþiliyor. Ve hatta Rusyada bile, o
* Die Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli baskýsýnda, varlarýyla
yoklarýyla neyin içine girdiklerini sözcüklerinin yerine neyin uðrunda savaþmalarý
gerektiðini sözcükleri yer alýyordu. -Ed.
** Hazýrlýksýz bir saldýrýnýn baþlatýlývermesi her yerde arka plana itildi sözcükleri
Die Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli baskýsýnda yer almýyordu.
-Ed.
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ünlü Zemski Sobor toplandýðýnda genç Nikolanýn boþ yere o kadar
þahlanarak direnç gösterdiði bu Ulusal Mecliste orada bile ayný
þekilde temsil edileceðimize, kesinlikle güvenebiliriz.
Besbelli ki, yabancý arkadaþlarýmýz, bu yüzden, hiç bir þekilde
devrim haklarýndan vazgeçmiyorlar. Devrim hakký, sonu sonuna,
tek, gerçek tarihsel hak deðil midir, soylularýnýn devrimi, 1755te,
bugün bile hâlâ yürürlükte olan feodalizmin þanlý yazýlý onaylanmasý
soydan geçme antlaþma [Erbvergleich] ile sonuçlanan Mecklembourg da dahil ayrýsýz gayrýsýz bütün modern devletlerin dayandýðý tek tarihsel hak deðil midir?[112] Devrim hakký, tüm dünyanýn
bilincinde, öyle sözgötürmez bir biçimde yerleþmiþtir ki, general
Von Boguslavski bile, imparatoru hesabýna istediði hükümet darbesi
hakkýný, yalnýz halkýn olan devrim hakkýna dayandýrmaktadýr.
Ama, baþka ülkelerde ne olursa olsun, Alman sosyal-demokrasisinin özel bir durumu vardýr ve bu bakýmdan da, hiç deðilse kýsa vadede özel bir görevi vardýr. Alman sosyal-demokrasisinin sandýk baþýna gönderdiði iki milyon seçmen, onlarýn ardýndaki seçmen
olmayan gençler ve kadýnlar, uluslararasý proletarya ordusunun en
kalabalýk, en sýký örülmüþ kitlesini, kesin vurucu grubunu oluþturur. Bu kitle, [sayfa 244] daha þimdiden, kullanýlan oylarýn dörtte-birinden fazlasýný saðlamýþtýr; ve, kýsmi Reichstag seçimlerinin, çeþitli
ülkelerin Diyet seçimlerinin, belediye meclisi ve iþçi-patron arasý
hakem kurullarý seçimlerinin tanýtladýklarý gibi durmadan artmaktadýr. Bu yýðýnýn büyümesi, týpký bir doðal süreç kadar kendiliðinden,
o kadar duraklamadan, o kadar karþý durulmaz bir biçimde ve ayný zamanda o kadar telaþsýzca olmaktadýr. Bu büyümeyi engellemek için hükümetin yaptýðý bütün müdahaleler, güçsüzlüðünü
ortaya koymuþtur. Bugünden iki milyon ikiyüzelli bin seçmene bel
baðlayabiliriz. Eðer bu böyle giderse yüzyýlýn sonuna kadar, toplumun orta tabakalarýnýn, küçük-burjuvazinin ve küçük köylülerin
en büyük bölümünü elde ederiz ve ülkenin içinde belirleyici bir etkinliði olan, bütün öteki güçlerin, ister istemez karþýsýnda eðilmek
zorunda olacaðý bir güç haline gelinceye kadar büyürüz. Bu çoðalýp
büyüme temposunu, kendiliðinden iktidardaki hükümet sisteminden daha güçlü duruma gelinceye kadar, günden güne güçlenen
bu vurucu gücü öncü kavgalarýyla yýpratmayýp son kesin an gelinceye kadar hiç bir saldýrýya uðratmaksýzýn* koruyup sürdürmek, iþte baþlýca görevimiz budur. Yoksa, Almanyadaki dövüþken sosyalist
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kuvvetlerin sürekli büyümesini geçici olarak durdurabilecek ve hatta
onu bir süre geriletebilecek bir tek çare vardýr, o da, 1871de Pariste
olduðu gibi askeri birliklerle büyük çapta bir çatýþma ve büyük bir
kan dökülmesidir. Zamanla bunun da üstesinden gelinecektir elbette. Milyonlarla sayýlan bir partiyi, tüfek ateþiyle yeryüzünden silip atmaya, Avrupa ve Amerikanýn bütün mekanizmalý tüfekleri
yetmez. Ne var ki normal geliþme felce uðrar, vurucu güç, belki
de, kritik anda orada bulunmaz, son ve kesin kavga** geçikir, uzar
ve beraberinde daha aðýr fedakarlýklarý getirir.
Dünya tarihinin acý cilvesi her þeyi altüst ediyor. Biz, devrimciler, kargaþalýk çýkaranlar, legal yollarla, illegal [sayfa 245] yollarla
ve kargaþa ile olduðundan çok daha iyi geliþiyoruz, baþarýlý oluyoruz.
Kendi kendilerine verdikleri adla düzenin partileri gene kendilerinin
yarattýklarý yasal (légal) durum yüzünden yokolup gidiyorlar. Onlar,
Odilon Barrotun aðzýndan umutsuzlukla baðýrýyorlar: la légalité
nous tue, yasallýk (légalité) bizi öldürüyor oysa biz, bu legalite içinde,
kaslarýmýzý saðlamlaþtýrýyor, yanaklarýmýzý pembeleþtiriyoruz ve
sonsuz gençliði soluyoruz. Eðer biz, onlarý hoþnut etmek için bizi
sokak çatýþmasýna sürüklemelerine izin verecek kadar saðduyudan
yoksun deðilsek, en sonunda, kendileri için artýk o kadar uðursuz
bir hale gelen bu legaliteyi gene kendi elleri ile kýrmaktan baþka
yapacak bir þeyleri kalmayacaktýr.
Bu arada, kargaþaya karþý yeni yasalar yapýyorlar. Her þey
yeniden tersine çevrildi. Bugünün bu baðýmsýz kargaþa düþmanlarý,
dünün kargaþacýlarý deðiller midir sanki? Acaba 1866 içsavaþýný biz
mi kýþkýrttýk? Hannover kralýný, imparator seçici Hesse prensini,
Nassau dükünü, babalarýndan kalma meþru ülkelerinden biz mi
kovduk, bu soydan gelme ülkeleri biz mi topraðýmýza kattýk? Ve,
Tanrýnýn inayeti ile Alman Bundunun ve üç tahtýn bu yýkýcýlarý, yýkýcýlýktan mý yakýnýyorlar? Quis tuleilt Gracchos de seditione querentes?*** Bismarckýn hayranlarýna, yýkýcýlýða dil uzatma iznini kim
* Günden güne güçlenen bu vurucu gücü öncü kavgalarýyla yýpratmayýp son kesin
an gelinceye kadar hiç bir saldýrýya uðratmaksýzýn sözcükleri, Die Neue Zeitta ve Fransada
Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli baskýsýnda yer almýyordu. -Ed.
** Die Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli baskýsýnda, vurucu
güç, belki de, kritik anda orada bulunmaz sözcükleri yoktur ve son ve kesin kavga
yerine karar denilmektedir. -Ed.
*** Gracchuslarýn bir baþkaldýrmadan yakýnmalarýný kim dinler? (Juvenal Satire II.)
-Ed.
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verebilir ki?
Bununla birlikte, onlar, gene de devrime karþý yasa tasarýlarýný
pekâlâ çýkartabilirler, bunlarý daha da aðýrlaþtýrabilirler, bütün ceza
yasalarýný kauçuða döndürebilirler, güçsüzlüklerinin yeni bir tanýtýný
vermekten baþka bir þey yapmýþ olmayacaklardýr. Ciddi bir biçimde
sosyal-demokrasiye saldýrmalarý için daha bambaþka önlemlere
baþvurmalarý gerekecektir. Onlar, asýl yasalara uyduðu için saðlýklý
ve güçlü olan sosyal-demokrat devrimin, ancak, yasalarý çiðnemeden yaþayamayan düzen partisinin çýkaracaðý kargaþalýkla hakkýndan gelebilirler. Prusyalý bürokrat Bay Roessler ve Prusyalý general
Bay Von Boguslavski, ne yazýk ki sokak savaþlarýna sürüklenme
oyununa gelmeyen iþçileri belki de hâlâ alt edebilmenin tek yolunun
ne olduðunu onlara gösterdiler. [sayfa 246] Anayasanýn çiðnenmesi,
diktatörlük, mutlakiyete dönüþ, regis voluntas suprema lex!* Demek ki, biraz yürek gerek baylar, artýk yapar gibi yapmak deðil,
gerçekten yapmak sözkonusu.
Ama unutmayýnýz ki, Alman Ýmparatorluðu, bütün küçük
devletler gibi ve genel olarak bütün modern devletler gibi, bir antlaþmanýn ürünüdür; ilkönce, prenslerin kendi aralarýnda yaptýklarý
antlaþmanýn, ve sonra, prenslerin halkla yaptýklarý antlaþmanýn.
Eðer taraflardan biri antlaþmayý bozarsa, bütün antlaþma hükümsüz
kalýr ve o zaman öteki taraf da baðlý sayýlmaz, týpký Bismarckýn
1866da bize pek güzel gösterdiði gibi. Demek ki, eðer siz, imparatorluk anayasasýný çiðnerseniz, sosyal-demokrasi size istediðini yapmakta serbest olur. Ama sonra onu ne yapacaðýný size bugünden
söyleyecek deðildir.**
Bundan hemen hemen tam 1.600 yýl önce Roma Ýmparatorluðunda da tehlikeli bir devrimci parti ortalýðý kasýp kavuruyordu.
Bu parti, dini ve devletin bütün temellerini baltalýyordu. Ýmparatorun
iradesinin en yüce yasa olduðunu açýkça reddediyordu. Vatansýzdý,
enternasyonaldi, Galya dan Asyaya kadar bütün imparatorluk yüzeyinde yayýlýyor, imparatorluðun sýnýrlarýndan ötelere taþýyordu.
Bu parti, uzun zaman yeraltýnda gizli baltalama eyleminde bulunmuþtu. Ama uzunca bir süreden beri gün ýþýðýna çýkacak kadar
* Kralýn iradesi en yüce yasadýr! -ç.
** Týpký Bismarckýn 1866da... diye baþlayan sözcüklerden paragrafýn sonuna kadar
olan kýsým, Die Neue Zeitta ve Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn 1895 tarihli baskýsýnda yer
almýyordu. -Ed.
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güçlü olduðuna inanýyordu. Hýristiyan adý altýnda tanýnan bu devrimci parti orduda da güçlü bir biçimde temsil ediliyordu. Koskoca
lejyonlar hýristiyandý. Putatapýcý ulusal dinin resmi törenlerine
katýlmalarý emredildiðinde, devrimci askerler küstahlýklarýný, zýrhlý
baþlýklarýna protesto ettiklerini belirten özel iþaretler haçlar
takmaya kadar vardýrýyorlardý. Üstlerinin kýþlalarda adet halini alan
hýr çýkarmalarý da bir iþe yaramýyordu. Ordusunda düzenin, emre
uymanýn ve disiplinin nasýl baltalandýðýný gören imparator Dioelétien artýk daha fazla kendini tutamadý. Enerjik bir biçimde iþe el
koydu. Çünkü henüz vakit vardý. Sosyalistlere karþý bir [sayfa 247] yasa
çýkardý, yani hýristiyanlara karþý bir yasa demek istiyorum. Devrimcilerin toplantýlarý yasaklandý. Lokalleri kapatýldý ya da yýkýldý, hýristiyan
iþaretleri, haç, vb., Saksonyada kýrmýzý mendillerin yasaklandýðý
gibi yasaklandý. Hýristiyanlar devlet görevlerinde çalýþamaz oldular,
askerlikte onbaþý olma haklarý bile yoktu. O dönemde, Bay Von
Köllerin devrime karþý yasa tasarýsýnýn[113] varsaydýðý biçimde bireyin saygýsýný uyandýran bugünkü kadar iyi eðitilmiþ yargýçlar olmadýðýna göre, hýristiyanlarýn mahkemelerden adalet arama haklarý
düpedüz yasaklanmýþtý. Hýristiyanlarý ayrý tutan bu özel yasa da etkisiz kaldý. Hýristiyanlar, yazýlý yasayý, duvarlardan alay ederek söküp
attýlar. Dahasý var, söylendiðine göre, Nicomediede* hýristiyanlar,
imparatorun oturduðu sarayý ateþe verdiler. Bunun üzerine imparator, öcünü, MS 303 yýlýnda hýristiyanlara karþý büyük kýyýma giriþerek
aldý. Bu, bu cins kýyýmlarýn sonuncusu idi. Ve o kadar etkili oldu ki,
onyedi yýl sonra ordunun büyük çoðunluðu hýristiyanlardan
oluþuyordu ve Dioclétienden sonra gelen ve papazlarýn Büyük adýný
taktýklarý Roma Ýmparatorluðunun yeni hükümdarý Konstantin,
hýristiyanlýðý devlet dini ilân ediyordu. [sayfa 248]
Londra, 6 Mart 1895

FRÝEDRÝCH ENGELS

Die Neue Zeit, c. 2,
n° 27 ve 28, 1894-9te ve
Karl Marx Die Klassenkämpfe
in Frankreich 1848 bis 1850,
(Berlin 1895) adlý kitapta
kýsaltýlmýþ biçimde yayýnlanmýþtýr.
* Ýzmitin eski adý. -ç.
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BÝRKAÇ bölüm dýþýnda, 1848den 1849a kadar devrim yýllýklarýnýn her önemli kesimi, Devrimin Yenilgisi! baþlýðýný taþýr.
Ama bu yenilgilerde asýl yenik düþen devrim olmadý. Yenilgiye uðrayanlar, geleneksel devrim-öncesi uzantýlar, henüz þiddetli
sýnýf karþýtlýklarý haline gelecek kadar keskinleþmemiþ olan toplumsal iliþkilerin sonuçlarý oldu: devrimci partinin Þubat devriminden önce kopamadýðý ve Þubat zaferi ile de kurtulamayýp ancak
bir dizi yenilgiler sonucu kendini kurtarabildiði kiþiler, yanýlsamalar,
düþünceler, tasarýlar oldu.
Kýsaca: devrimci ilerleyiþ, hiç de kendi dolaysýz traji-komik
kazanýmlarý ile kendine yol açmadý, tersine, ancak sýmsýký, katý,
güçlü bir karþý-devrim ortaya çýkartarak, [sayfa 249] kendisine bir hasým
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yaratarak ve onunla savaþarak, yýkýcý parti, en sonunda gerçekten
devrimci bir parti oldu.
Aþaðýdaki sayfalarýn görevi, bunu tanýtlamaktýr.
I. HAZÝRAN 1848 YENÝLGÝSÝ
Temmuz devriminden sonra, liberal bankacý Laffitte, suç
ortaðý Orléans dükünü,[114] büyük sevinç gösterileriyle belediye binasýna götürürken þu sözleri aðzýndan kaçýrdý: Þimdi, bankacýlarýn
hükümranlýðý baþlayacak. Laffitte, devrimin sýrrýný açýða vurmuþ
oluyordu.
Louis-Philippein hükümdarlýðý sýrasýnda egemen olan Fransýz burjuvazisi deðil, sadece onun bir kesimi idi: bankacýlar, borsa
krallarý, demiryolu krallarý, kömür ve demir madeni sahipleri, orman
sahipleri ve toprak mülkiyetinin onlara baðlý bölümü, mali aristokrasi denilen kesim. Bu kesim, tahta yerleþmiþ, meclise yasalar çýkarttýrýyor, bakanlýklardan tütün bürolarýna kadar kamu hizmetlerini
ona buna daðýtýyordu.
Asýl sanayi burjuvazisi, resmi muhalefetin bir bölümünü oluþturuyordu, yani meclislerde ancak azýnlýk olarak temsil edilmekteydi. Mali aristokrasinin hegemonyasý, daha açýk, daha belirgin bir
hale geldikçe ve kana boðulan 1832, 1834 ve 1839[115] ayaklanmalarýndan sonra, iþçi sýnýfý üzerindeki egemenliðinin daha güven altýna
alýnmýþ olduðuna inandýkça, sanayi burjuvazisinin muhalefeti de
git gide daha kararlý oldu. Kurucu Ulusal Mecliste olduðu kadar Yasama Meclisinde de burjuva gericiliðinin en baðnaz aracý olan Rouenli fabrikatör Grandin, mecliste Guizotnun en þiddetli muhalifi
idi, sonradan Fransýz karþý-devriminin Guizotsu rolüne çýkmak için
boþuna çabalarýyla tanýnan Léon Faucher, Louis-Philippein son
zamanlarýnda, sanayiden yana, spekülasyona karþý ve onun kuyrukçusu hükümete karþý kalemiyle savaþýyordu. Bastiat, Bordeaux
adýna ve Fransanýn bütün baðlar bölgesi adýna egemen sisteme
karþý kýþkýrtýcýlýk yapýyordu.
Küçük-burjuvazi bütün katlarýyla ve ayrýca köylü sýnýfý tümüyle, siyasal iktidarýn dýþýnda býrakýlmýþtý. Son olarak, bir de, sözünü
ettiðimiz bu sýnýflarýn ideolojik temsilcileri ya [sayfa 250] da sözcüleri,
bu sýnýflarýn bilginleri, avukatlarý, doktorlarý, kýsacasý yetenekli kiþiler
diye anýlanlar, resmi muhalefetin içinde ya da pays légalin* tama-
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mýyla dýþýnda bulunuyorlardý.
Mali dar boðazlar, temmuz monarþisini[116] daha baþtan büyük burjuvazinin boyunduruðu altýna sokmuþtu ve bu baðýmlýlýk,
gittikçe artan bir mali sýkýntýnýn bitmez tükenmez kaynaðý oldu.
Bütçenin dengesini, yani devletin giderleri ile gelirleri arasýndaki
dengeyi saðlamadan, devlet yönetimini, ulusal üretimin yararýna
baðýmlý kýlmak olanaksýzdýr. Ve bu denge, devletin iþleyiþ masraflarýný kýsmadan, yani ayný ölçüde egemen sistemin dayanaklarý olan
çýkarlarý incitmeden, vergi matrahýný yeniden düzene koymadan,
yani mali yükün önemli bir bölümünü bizzat büyük burjuvazinin
omuzlarýna yüklemeden nasýl saðlanabilir?
Devletin borçlanmasý, tam tersine, burjuvazinin yöneten ve
meclisler aracýlýðýyla yasalar koyan kesimi için dolaysýz bir çýkar niteliðinde idi. Onun spekülasyonlarýnýn asýl hedefi, zenginleþmesinin
baþlýca kaynaðý, kesinlikle devletin bütçe açýðý idi. Her yýlýn sonunda
yeni bir açýk. Her dört ya da beþ yýlda bir yeni ödünç alma (istikraz).
Ve her yeni ödünç alma, mali aristokrasiye, yapay çarelerle iflâsýn
kýyýsýnda tutunabildiðinden, bankerlerle en elveriþsiz koþullarda
görüþüp anlaþmak zorunda olan devleti haraca kesmek için yeni
bir fýrsat saðlýyordu. Her yeni ödünç alma, parasýný devlet tahvillerine
yatýran halký, hükümetin ve meclis çoðunluðunun sýrrýný çok iyi
bildikleri borsa oyunlarý ile soymak için yeni bir fýrsat oluyordu. Genel olarak, devlet kredisinin oynaklýðý, devlet sýrlarýný bilmek, bankacýlara olduðu gibi onlarýn meclislerdeki ve tahttaki yandaþlarýna
da, devlet tahvillerinin geçerli fiyatýnda görülmemiþ ve ani dalgalanmalar yaratma olanaðýný veriyordu, ve dalgalanmalarýn deðiþmez,
sürekli sonucu, ancak bir küçük sermayedarlar yýðýnýnýn yýkýmý ve
büyük spekülatörlerin akýl almaz bir hýzla zenginleþmesi olabiliyordu. Bütçe açýðý, burjuvazinin iktidardaki kesiminin dolaysýz çýkarý
olduðundan, Fransanýn yýllýk toplam ihracat ortalamasý pek seyrek
olarak 750 milyon franga [sayfa 251] yükseldiði halde, Louis-Philippe
hükümetinin son yýllarýnda olaðanüstü bütçenin, yaklaþýk olarak
yýlda 400 milyona bile varan Napoléon zamanýndaki bütçenin iki
katýný çok aþmýþ olmasý kolayca açýklanabilir. Ayrýca, böylece devletin elinden geçen muazzam para tutarlarý, hileli mal teslimi anlaþma-

Ed.
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larýna, ahlâk bozukluklarýna, aþýrtýlara (ihtilâs), her çeþitten dolandýrýcýlýða olanak saðlýyordu. Devlete ödünç verme yoluyla, devletin
büyük ölçüde yaðmalanmasý, bayýndýrlýk iþlerinde perakende olarak
yineleniyordu. Meclis ile hükümet arasýndaki baðýntýlar, çeþitli devlet
idareleri ile çeþitli üstenciler (müteahhitler) arasýndaki baðýntýlar
biçiminde çoðalmýþ bulunuyordu.
Genellikle kamu harcamalarýnda ve devlet borçlarýnda olduðu gibi, egemen sýnýf, demiryollarý yapýmýný da sömürüyordu. Meclisler, bellibaþlý yükümlülükleri devletin sýrtýna yüklüyor ve spekülasyoncu mali aristokrasiye de altýn yaldýzlý nimetlerini saðlýyordu. Bir
raslantý sonucu, bakanlarýn da bir bölümü içinde olmak üzere çoðunluðun bütün üyelerinin, demiryollarý giriþimlerinde hisse senedi
sahibi olduklarý, bunlarýn, yasa koyucu sýfatý ile, devlet hesabýna
demiryolu hatlarýnýn yapýmýný bu ayni giriþimlere ýsmarladýklarý ortaya çýkarýldýðýnda, mecliste patlak veren skandallarý herkes anýmsýyordur.
Buna karþýlýk, örneðin posta reformu gibi en küçük bir mali
reform, bankerlerin etkisi karþýsýnda baþarýsýzlýða uðruyordu. Rothschild, posta reformunu, devletin, durmadan artan borcunun faizlerini ödemesine yarayan gelir kaynaklarýný azaltmaya hakký var
mý diye protesto etti.
Temmuz monarþisi, Fransýz ulusal zenginliðinin sömürülmesi
için kurulmuþ bir anonim ortaklýktan baþka bir þey deðildi, bu ortaklýðýn paylarý (temettüleri), bakanlar, meclisler, 240.000 seçmen
ve onlarýn yardakçýlarý arasýnda paylaþýlmýþtý. Louis-Philippe bu ortaklýðýn müdürü, tahta çýkmýþ bir Robert Macaire[117] idi. Bu sistem,
ticareti, sanayii, tarýmý, denizciliði ve sanayi burjuvazisinin çýkarlarýný
durmadan tehdit ediyor ve zarara uðratýyordu. Onun için sanayi
burjuvazisi, Temmuz günleri olaylarý sýrasýnda bayraðýna þunlarý
yazmýþtý: Gouvernement à bon marché.* [sayfa 252]
Mali aristokrasi, yasalarý kendi isteðine göre kabul ettirdiði,
devlet yönetimini çekip çevirdiði, kurulu bütün kamu güçlerini elinde bulundurduðu, basýn yoluyla ve olgularýn gücüyle kamuoyunu
elinde bulundurduðu sürece, saraydan café borgneye** kadar bü* Ucuz hükümet. -ç.
* Café borgne - Bu terim Fransada batakhane niteliðindeki kahvehaneler için
kullanýlýyor-du. -Ed.
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tün çevrelerde ayný ahlâk bozukluðu, ayný hayasýz sahtekârlýk, üreterek deðil de baþkasýnýn elindekini kurnazlýkla ele geçirerek ayný
havadan zengin olma susuzluðu doðuyordu. Ve asýl burjuva toplumunun en yüksek tepelerinde en saðlýksýz, en yolsuz aþýrý istekleri
doyurma arsýzlýðý alabildiðine körükleniyor, ve her an, gene burjuva
yasalarýnýn kendileri ile çatýþma haline geliyordu, çünkü elbette ki,
dalavere ile havadan gelen zenginlik, tatmin yollarýný, zevkin rezilleþtiði yerde, altýn, çamur ve kanýn birbirine karýþtýðý yerde arar. Mali
aristokrasi, zevklerinde olduðu gibi kazanç tarzýnda da, lumpenproletaryanýn burjuva toplumun doruklarýnda diriliþinden baþka
bir þey deðildir.
Fransýz burjuvazisinin iktidar olmayan kesimlerine gelince,
onlar, ahlâksýzlýk, ahlâksýzlýk! diye baðýrýyorlardý. 1847de, burjuva
toplumunun en ünlü tiyatrolarýnda, her zaman, lumpen-proletaryayý,
genelevlere, düþkünler yurduna, týmarhaneye, yargýçlarýn karþýsýna,
zindanlara ve daraðaçlarýna götüren ayný sahneler uluorta temsil
edilirken, halk, à bas les grands voleurs! à bas les assassins!* diye
baðýrýyordu.
Sanayi burjuvazisi çýkarlarýný tehdit altýnda görüyordu, küçükburjuva ahlâký hakarete uðramýþ durumdaydý, halkýn muhayyilesi
baþkaldýrýyordu, Paris, Rothschild Hanedaný, Çaðýn Krallarý, Yahudi Tefeciler! vb. gibi mali aristokrasinin egemenliðinin azçok
nükte ile ortaya konduðu ve hýrpalandýðý yergi yazýlarý ile dolup taþýyordu.
Rien pour la gloire! La paix partout et toujours!** Savaþ, paranýn deðerini %3, %4 düþürüyor. Borsa tefecilerinin Fransasý iþte
bunlarý yazmýþtý bayraðýnýn üzerine. Nitekim, Fransanýn dýþ siyaseti,
Krakovun Avusturya topraklarýna [sayfa 253] katýlmasý ile,[71] Polonyanýn yaðmalanýp bitirilmesiyle ve Sonderbund savaþýnda[118] Guizotnun aktif olarak Kutsal-Ýttifakýn[82] yanýnda yer almasýyla büsbütün canlý bir tepki gösteren Fransýz ulusal duygusunun ardarda
aþaðýlanmasýna yolaçan bir bataða battý. Bu yalancýktan savaþta
Ýsviçre liberallerinin zaferi, Fransada burjuva muhalefetine yeniden
güven verdi ve Palermodaki kanlý halk ayaklanmasý, felce uðramýþ
halk yýðýný üzerinde bir elektrik boþalmasý gibi etki yaptý ve onun
* Kahrolsun büyük hýrsýzlar! Kahrolsun katiller! -ç.
** Þan ve þerefe boþver! Her zaman, her yerde barýþ! -ç.
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büyük anýlarýný ve devrimci tutkularýný canlandýrdý.*
Sonunda, dünya çapýnda iki ekonomik olay, genel bir huzursuzluðun patlak vermesini çabuklaþtýrdý ve hoþnutsuzluðu ayaklanmaya kadar olgunlaþtýrdý.
1845 ve 1846 yýllarýnda görülen patates hastalýðý ve kötü
ürün alýnmasý halk içindeki kaynaþmayý artýrdý. 1847 yýlýnda yaþamýn
yeniden pahalýlaþmasý, kýtanýn bütün geri kalan kýsmýnda olduðu
gibi Fransada da kanlý çatýþmalara yolaçtý. Bu, mali aristokrasinin
yüzkarasý safahat alemleri karþýsýnda, halkýn, en ilkel geçim araçlarý
uðruna savaþýmý idi! Buzançaisde açlýk yüzünden baþkaldýranlar
idam edildi,[119] Pariste tok karýnlý dolandýrýcýlarý, kral ailesi, mahkemelerden kaçýrýp kurtarýyordu!
Devrimin patlak vermesini çabuklaþtýran ikinci büyük ekonomik olay, Ýngilteredeki, genel ticaret ve sanayi bunalýmý oldu.
Daha önce 1845 güzünde, demiryolu hisse senedi spekülatörlerinin
kitle halinde yýkýma uðramalarý ile kendini belli eden, 1846 yýlýnda,
buðday üzerindeki gümrük vergilerinin pek yakýnda kaldýrýlacak
olmasý gibi tartýþma götürür önlemlerle durdurulan bu bunalým,
sonunda, 1847 güzünde, hemen arkasýndan taþra bankalarýnýn da
iflas ettiði ve Ýngiliz sanayi bölgelerindeki fabrikalarýn kapandýðý
Londranýn büyük sömürge tüccarlarýnýn iflaslarý ile iyice ortaya
çýktý. Bunalýmýn yankýlarý Kýta üzerinde henüz kesilmemiþti ki, Þubat
devrimi patlak veriyordu.
Ekonomik bunalýmýn ticaret ve sanayide meydana [sayfa 254]
getirdiði yýkýntý, mali aristokrasinin her þeyi yapabilme gücünü,
tüm yetkilere sahip oluþunu daha da katlanýlmaz kýlýyordu. Burjuva
muhalefeti, bütün Fransada, ziyafetlerde seçim reformu lehinde
bir kýþkýrtma hareketi baþlattý, bu hareket, burjuva muhalefetine
meclislerde çoðunluðu kazandýracak ve borsa kabinesini devirmesini saðlayacaktý. Pariste, sanayi bunalýmýnýn, günün koþullarý içinde, artýk dýþ pazarlarda iþ yapamayan fabrikacýlar ve büyük tüccarlar
yýðýnýnýn iç ticarete atýlmalarýna yolaçmak gibi özel bir sonucu daha olmuþtu. Bunlarýn kurduklarý büyük kuruluþlarýn rekabeti, küçük
* 11 Kasým 1846da, Rusya ve Prusya ile anlaþarak Avusturyanýn Krakovu topraklarýna
katmasý. 4-28 Kasým 1847 Sonderbund savaþý 12 Ocak 1848 Palermonun baþkaldýrmasý;
ocak sonu, kentin dokuz gün süre ile Napolililer tarafýndan bombardýman edilmesi.
[Engelsin 1895 baskýsýna notu.]
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épiciersin* ve boutiquiersin** yýðýnlar halinde yýkýmýna neden oldu.
Paris burjuvazisinin bu kesiminde iflaslarýn sayýlamayacak kadar
çok olmasý, bundan ileri gelmektedir: bu kesimin Þubattaki devrimci eylemi de. Guizotnun ve meclislerin, bu reform önerilerine
nasýl kesin bir meydan okuma ile karþýlýk verdiklerini;[120] LouisPhilippein, bir Barrot kabinesi[121] kurmaya nasýl çok geç karar verdiðini; halkýn ve ordunun nasýl dövüþmeye baþladýðýný; ordunun,
ulusal muhafýzýn pasif tutumu sonucu nasýl silahsýz býrakýlmýþ olduðunu ve Temmuz monarþisinin yerini nasýl bir Geçici Hükümete
býrakmak zorunda kaldýðýný herkes bilir.
Þubat barikatlarýndan ortaya çýkmýþ olan Geçici Hükümet,
zorunlu olarak, zaferi paylaþmakta olan çeþitli partileri kendi bünyesinde yansýtýyordu. Bu hükümet, ancak, birlikte Temmuz tahtýný
devirmiþ bulunan, ama çýkarlarý düþmanca birbirine karþýt olan çeþitli sýnýflar arasýnda bir uzlaþma olabilirdi. Çoðunluðu, burjuvazinin
temsilcilerinden oluþuyordu. Cumhuriyetçi küçük-burjuvazi, LedruRollin ve Flocon tarafýndan; cumhuriyetçi burjuvazi, National[122]
çevresindeki kiþiler tarafýndan; hanedan muhalefeti, Crémieux,
Dupont de lEure tarafýndan vb. temsil ediliyordu. Ýþçi sýnýfýnýn yalnýz
iki temsilcisi vardý: Louis Blanc ve Albert. Son olarak Lamartine,
Geçici Hükümette, ilkönceleri, gerçek hiç bir çýkardan, belirli hiç
bir sýnýftan yana deðildi; o, yanýlsamalarý, kuruntularý, þiiri, þiirinin
hayali içeriði ve parlak sözleri ile ortak ayaklanmaydý, Þubat devriminin ta kendisiydi. [sayfa 255] Ama, özünde, Þubat devriminin bu
sözcüsü, durumu ile olduðu kadar görüþleri ile de burjuvaziye aitti.
Eðer siyasal merkezileþmenin sonucu olarak, Paris, Fransaya
egemen durumda ise, iþçiler de devrimci sarsýntý anlarýnda Parise
egemen oluyorlar. Geçici Hükümetin ilk varlýk belirtisi, coþku ile
baþý dönmüþ Parisi Fransanýn soðukkanlýlýðýna havale ederek, bu
baþat etkiden kendini kurtarmaya kalkýþmasý oldu. Lamartine, barikat savaþçýlarýnýn cumhuriyet ilân etme hakkýna, ancak Fransýzlarýn çoðunluðunun bunu yapacak yetenekte olduðunu, onlarýn
oyunu beklemek gerektiðini, Paris proletaryasýnýn bir zorbalýkla
zaferini lekelememesi gerektiðini söyleyerek karþý çýktý. Burjuvazi,
proletaryaya bir tek zorbalýk hakký tanýyordu: savaþýn zorbalýðý.
* Bakkallar. -ç.
** Dükkancýlar. -ç.
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25 Þubat günü, cumhuriyet henüz ilân edilmemiþti; ama
buna karþýlýk, bakanlýklar, daha o andan, Geçici Hükümetin burjuva
unsurlarý arasýnda, ve Nationalin generalleri, bankacýlarý ve avukatlarý arasýnda paylaþýlmýþtý bile. Ama bu kez iþçiler, 1830 Temmuzundakine[123] benzer bir dalavereli açýkgözlülüðe gözyummamaya
kararlý idiler. Yeniden kavgaya baþlamaya ve cumhuriyeti silah zoru
ile kabul ettirmeye hazýrdýlar. Ve iþte Raspail, bu özel görev ve yetki ile belediyeye gitti. Paris proletaryasý adýna, Raspail, Geçici Hükümete cumhuriyeti ilân etmesini emretti ve, iki saat içinde halkýn
bu emri yerine getirilmezse, 200.000 kiþinin baþýnda geri geleceðini
bildirdi. Savaþçýlarýn cesetleri daha yeni soðumuþtu, barikatlar daha
kaldýrýlmamýþtý, iþçiler henüz silahlarýný ellerinden býrakmamýþlardý
ve onlara karþý çýkartýlabilecek tek güç, ulusal muhafýzdý. Bu durumda ve bu koþullar altýnda, Geçici Hükümetin siyasal düþünceleri ve
hukuki endiþeleri birdenbire yokoldu. Ýki saatlik süre henüz bitmemiþti ki, dev harflerle yazýlý þu yazýlar Parisin bütün duvarlarýný
kaplamýþtý bile:
Republique française! Liberté, Egalité, Fraternité!*
Genel oy temeli üzerine kurulu cumhuriyetin ilâný ile burjuvaziyi Þubat devrimine iten dar amaç ve güdüler, anýlarý bile kalmamacasýna siliniyordu. Burjuvazinin yalnýz birkaç [sayfa 256] kesimi
yerine, devrimci sahnede þahsen oynamak üzere, localarý, koltuklarý, balkonlarý terketmek zorunda kalýp birdenbire kendilerini siyasal iktidarýn yörüngesinde bulanlar, þimdi, Fransýz toplumunun bütün sýnýflarýydý. Meþruti krallýkla birlikte, keyfi olarak burjuva toplumuna karþý duran bir kamu iktidarý görünüþü ve sözümona iktidarýn
zorladýðý bu bir sürü ikincil savaþýmlar da, ayný þekilde ortadan kalkýyordu.
Geçici Hükümete, ve Geçici Hükümet yoluyla da bütün Fransaya cumhuriyeti kabul ettiren proletarya, baðýmsýz parti olarak
birdenbire ön plana geçiyordu; ayný zamanda, bütün burjuva Fransaya da meydan okuyordu. Proletaryanýn kazanmýþ olduðu þey,
devrimci kurtuluþu uðruna savaþým ereðiyle ele geçirdiði alandý,
ama katiyen bu kurtuluþun kendisi deðildi.
Tersine, Þubat devriminin, mali aristokrasinin yanýnda, bütün
mülk sahibi sýnýflarý siyasal iktidar alanýna sokarak, her þeyden ön* Fransýz Cumhuriyeti! Özgürlük, Eþitlik, Kardeþlik! -ç.
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ce burjuvazinin egemenliðini tamamlamasý gerekiyordu. Büyük
toprak sahiplerinin çoðunluðu, meþruiyetçiler[65] Temmuz monarþisinin kendilerini mahküm ettiði siyasal anlamda hiçlikten çekip
çýkarýldýlar. Gazette de Franceýn[124] muhalefet gazeteleri ile birlikte
ajitasyon yapmýþ olmasý nedensiz deðildir, La Rochejaqueleinin
Ulusal Meclisin 24 Þubat tarihli oturumunda, devrim partisini kucaklamasý nedensiz deðildir. Genel oy sistemi ile, Fransýzlarýn büyük
çoðunluðunu oluþturan sözümona mülk sahibi olan köylüler, Fransa
nýn kaderi üzerinde hakem olarak söz sahibi durumuna geldiler.
Son olarak da, Þubat Cumhuriyeti, sermayenin arkasýna gizlendiði
tahtý devirerek, burjuvazinin egemenliðini bütün açýklýðýyla ortaya
çýkardý.
Nasýl iþçiler, Temmuz olaylarýnda, savaþýmla, burjuva monarþisini koparýp aldýysa, ayný þekilde, Þubat günlerinde de, burjuva
cumhuriyetini koparýp aldýlar. Nasýl Temmuz monarþisi, kendini,
cumhuriyetçi kurumlarla çevrili bir monarþi olarak sunmaya zorlandýysa, Þubat Cumhuriyeti de, kendini, toplumsal kurumlarla çevrili
bir cumhuriyet olarak ilân etmek zorunda kaldý. Paris proletaryasý
bu ödünü de kabul ettirdi.
Bir iþçi olan Marche, henüz kurulmuþ olan [sayfa 257] Geçici
Hükümeti iþçilerin varlýðýný iþle güven altýna alma, her vatandaþa iþ
saðlama vb. yükümlülükleri altýna sokan bir kararnameyi yazdýrttý.
Ve Geçici Hükümet, birkaç gün sonra bu vaatlerini unutmuþ olduðundan ve proletaryayý akýldan çýkarmýþ göründüðünden 20.000
iþçi, Ýþin örgütlendirilmesi! Özel bir çalýþma bakanlýðýnýn kurulmasý! baðýrýþlarý ile belediye sarayýna yürüdü. Geçici Hükümet,
üzüntü ile ve uzun tartýþmalardan sonra emekçi sýnýflarýn koþullarýný
iyileþtirme çarelerini araþtýrmakla görevli sürekli özel bir komisyon
atadý! Bu komisyon Paris zanaat loncalarý delegelerinden kuruldu
ve baþkanlýðýna da Louis Blanc ve Albert getirildi. Komisyona toplantý salonu olarak Luxembourg sarayý verildi. Böylelikle, iþçi sýnýfýnýn
temsilcileri Geçici Hükümetin merkezinden sürülmüþ oldular, Geçici Hükümetin burjuva kesimi ise, gerçek devlet iktidarýný ve yönetimin dizginlerini tek baþýna kendi elinde saklýyordu, ve maliye, ticaret, bayýndýrlýk bakanlýklarýnýn yanýnda, bankanýn, borsanýn yanýnda, büyük rahipleri Louis Blanc ile Albert olan sosyalist tapýnaðý
yükseliyordu; bu büyük rahiplerin görevleri ise, vaadedilmiþ
(mevut) topraðý bulup meydana çýkarmak, yeni bir din kitabýný
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kamuya bildirmek ve Paris proletaryasýný meþgul etmekti. Her türlü
olaðan devlet iktidarýndan farklý olarak ne bütçeleri, ne de herhangi
bir yürütme güçleri vardý. Onlar burjuva toplumunun dayandýðý
temel direkleri kendi baþlarý ile devirmek zorundaydýlar. Luxembourg, simya taþýný arayýp dururken belediye sarayýnda resmi para
basýlýyordu.[125]
Ve bu arada, Paris proletaryasýnýn istemleri, burjuva cumhuriyetini aþtýklarý ölçüde, Luxembourgun bulutlara gömülü bulanýk
yaþantýsýndan baþka bir varlýk kazanamýyorlardý.
Ýþçiler, Þubat devrimini, burjuvazi ile elbirliði ederek yapmýþlardý. Burjuvazinin yanýnda kendi çýkarlarýný üstün kýlmaya çalýþýyorlardý, nasýl ki gene burjuva çoðunluðunun yanýnda Geçici Hükümete
de bizzat bir iþçi yerleþtirdilerse. Emeðin örgütlendirilmesi! Ama
halen mevcut olan emeðin burjuvaca düzenleniþi, ücretli emektir.
Ücretli emek olmasa, ne bir sermaye, ne bir burjuvazi, ne de bir
burjuva toplumu olur. Özel bir çalýþma bakanlýðý! Ama maliye bakanlýðý, ticaret [sayfa 258] bakanlýðý ve bayýndýrlýk bakanlýðý, burjuva
çalýþma bakanlýklarý deðil midir? Onlarýn yanýnda proleter bir çalýþma bakanlýðý, ancak bir güçsüzlük bakanlýðý, bir boþ arzular bakanlýðý, bir Luxembourg komisyonu olabilirdi, baþka bir þey deðil. Ýþçiler
nasýl burjuvazinin koltuðu altýnda özgürlüklerine kavuþabileceklerine
inanýyorlarsa, ayný þekilde, baþka burjuva uluslarýn yanýnda, ve Fransanýn ulusal sýnýrlarý içinde bir proletarya devrimi yapabileceklerini
düþünüyorlardý. Ama Fransanýn üretim koþullarý, dýþ ticareti ile,
dünya pazarý üzerindeki durumuyla ve bu pazarýn yasalarý ile belirlenmiþtir. Fransa, Avrupa çapýnda, dünya pazarýnýn zorbasý Ýngiltere
üzerinde de tepkisi olan bir devrimci savaþ olmadan bunlarý nasýl
kýrabilirdi?
Toplumun devrimci çýkarlarýný kendinde toplayan bir sýnýf
baþkaldýrdý mý, derhal, kendi özel durumunda, kendi devrimci eyleminin içeriðini ve maddesini bulur: düþmanlarýný ezmek, savaþým
gereklerinin zorladýðý önlemleri almak, ve onun kendi eylemlerinin
sonuçlarý onu daha ileriye iter. Kendi özel görevi üzerine hiç bir teorik araþtýrmaya giriþmez. Fransýz iþçi sýnýfý henüz bu noktada deðildi, o, henüz kendi devrimini yapacak yetenekte deðildi.
Sanayi proletaryasýnýn geliþmesinin genel koþulu, sanayi burjuvazisinin geliþmesidir. Ve ancak sanayi burjuvazisinin egemenliði
altýndadýr ki, sanayi proletaryasýnýn varlýðý, kendi devrimini ulusal
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bir devrim katýna yükseltmesine olanak verecek ulusal bir geniþlik
kazanýr, ancak o zaman, sanayi proletaryasý, ayný ölçüde kendi
devrimci kurtuluþunun araçlarý haline gelecek olan modern üretim
araçlarýný yaratýr. Yalnýz sanayi burjuvazisinin egemenliði, feodal
toplumun maddi köklerini söküp atabilir ve üzerinde bir proleter
devriminin gerçekleþebileceði tek alaný düzler, engellerini ortadan
kaldýrýr. Devrimci açýdan Fransýz sanayii, Avrupanýn geri kalan kesimindekinden daha ileri gitmiþ, Fransýz burjuvazisi ise daha geliþmiþtir. Ama, Þubat devrimi doðrudan doðruya mali aristokrasiye
karþý yöneltilmemiþ miydi? Bu olgu, Fransa üzerinde hüküm sürenin
sanayi burjuvazisi olmadýðýný tanýtladý. Sanayi burjuvazisi, ancak,
modern sanayiin, bütün mülkiyet iliþkilerini kendine göre biçimlendirdiði yerde hüküm sürebilir ve sanayi, bu gücü, [sayfa 259] ancak,
dünya pazarýný eline geçirmiþ olduðu yerde kazanabilir, çünkü,
ulusal sýnýrlar onun geliþmesine yetmez. Oysa Fransýz sanayii, azçok
büyük deðiþikliklere uðramýþ koruyucu bir sistem[126] sayesinde,
ancak, ulusal pazarýn büyük bir bölümünde egemen kalabilmektedir. Bu yüzden, Fransýz proletaryasý, bir devrim anýnda, Pariste,
kendisini, olanaklarýnýn ötesinde bir atýlýma heveslendiren gerçek
bir güce ve etkiye sahipse de, Fransanýn geri kalan kýsmýnda, sanayiin toplandýðý birkaç daðýnýk merkezde yoðunlaþmýþ durumdadýr
ve köylülerin ve küçük-burjuvalarýn sayýca üstünlüðü yanýnda hemen hemen tamamýyla kaybolur. Geliþmiþ modern biçimiyle ve
fýþkýrma noktasýndaki sermayeye karþý savaþým, sanayi ücretlisinin
sanayi burjuvazisine karþý savaþýmý, Fransada, Þubat günlerinden
sonra, sermayenin alt sömürü biçimlerine karþý savaþýma oranla,
devrimin ulusal içeriðini daha az saðlayabilen kýsmi olaydýr, köylülerin ipotek faizlerine karþý savaþýmý, küçük-burjuvanýn, büyük tüccara, bankere ve fabrikatöre karþý, tek sözcükle, iflasa karþý savaþýmý,
henüz, genel anlamda mali aristokrasiye karþý genel baþkaldýrmanýn
içinde gizli idi. Onun için, Paris proletaryasýnýn kendi çýkarýný, bizzat
toplumun devrimci çýkarý olarak istemek yerine, burjuvazinin çýkarý
yanýnda baþarýya ulaþtýrmaya çalýþmasý ve üçrenkli bayrak çekilirken
kýzýl bayraðýn indirmesi[127] kolaylýkla açýklanabilir. Ulusun, burjuva
rejimine, sermayenin egemenliðine baþkaldýrmýþ, proletarya ile burjuvazi arasýnda yeralan kitlesi, yani köylülük ve küçük-burjuvazi,
devrimin ileri doðru yürüyüþü ile, proleterleri öncüleri olarak tanýyýp
onlara katýlmak zorunda býrakýlmadýkça, Fransýz iþçileri bir tek ileri
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adým atamazlar ve bu rejimin tek bir kýlýna bile dokunamazlardý.
Ýþçiler bu zaferi ancak korkunç Haziran yenilgisi ile satýn alabilirlerdi.[53]
Paris iþçilerinin yarattýklarý Luxembourg komisyonuna, Avrupaya sesini duyuran bir kürsünün tepesinden, 19. yüzyýl devriminin
sýrrýný: proletaryanýn özgür kýlýnmasý sýrrýný açýða vurmuþ olmanýn
onuru kalýyor. Moniteur,[128] o zamana kadar sosyalistlerin aslý astarý
olmayan yazýlarýnda gizli kalmýþ ve ancak, yarý-korkunç, yarý-gülünç
eski efsaneler gibi zaman zaman uzaklardan gelip burjuvazinin
kulaklarýnda [sayfa 260] çýnlayan deli zýrvalarýný resmen yaymasý gerekince, öfkeden deliye döndü. Avrupa, burjuva uyuklama halinin
þaþkýnlýðý içinde sýçrayarak uyandý. Böylece, genellikle mali aristokrasi ile burjuvaziyi birbirine karýþtýran proleterlerin kafasýnda, sýnýflarýn varlýðýný bile yadsýyan, ya da olsa olsa meþruti krallýðýn bir
sonucu olarak kabul eden iyi yürekli cumhuriyetçilerin imgeleminde, o zamana kadar iktidarýn dýþýnda tutulmuþ burjuva kesiminin
ikiyüzlü sözlerinde, cumhuriyetin kurulmasý ile, burjuvazinin egemenliði yürürlükten kaldýrýlmýþ bulunuyordu. O zaman, bütün kralcýlar cumhuriyetçi, Parisin bütün milyonerleri ise iþçi kesildiler. Sýnýf iliþkilerinin bu sadece düþüncede kaldýrýlmýþ olmasýna karþýlýk
veren sözcük fraternité,* kardeþleme, evrensel kardeþlik idi. Sýnýflar
arasý uzlaþmaz çeliþkilerin bu yumuþak baþlýlýkla soyutlanýþý, karþýt
sýnýf çýkarlarýnýn bu duygusal dengesi, fraterniténin coþkunlukla,
sýnýf savaþýmýnýn üzerinde yüceltilmesi, iþte gerçekten bunlar oldu
Þubat devriminin özeti. Sýnýflarý birbirinden ayýran þey, basit bir
yanlýþ anlama idi, ve, 24 Þubatta, Lamartine, Geçici Hükümetin
adýný taktý: Un gouvernement qui suspende ce malentendu terrible
qui existe entre les différentes classes.** Paris proletaryasý ise bu
yüce gönüllü kardeþlik sarhoþluðuna kendini kaptýrdý gitti.
Geçici Hükümet, kendi yönünden, bir kez cumhuriyeti ilân
etmek zorunda kaldýktan sonra, onu, burjuvazinin ve taþranýn kabul
edebileceði bir duruma getirmek için her þeyi yaptý. Siyasal suçlar
için ölüm cezasýnýn kaldýrýlmasý ile, birinci Fransýz Cumhuriyetinin
kanlý davranýþlarý kýnanmýþ oldu; basýn bütün görüþlere özgürce
* Kardeþlik. -ç.
** Çeþitli sýnýflar arasýndaki bu korkunç yanlýþ anlamayý ortadan kaldýran bir
hükümet. -ç.
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açýldý; ordu, mahkemeler ve yönetim, hemen hemen birkaç istisnanýn dýþýnda, eski sahiplerinin elinde kaldý; Temmuz monarþisinin
büyük suçlularýndan hiç birine hesap sorulmadý. Nationalin burjuva
cumhuriyetçileri, monarþinin adlarýný ve kýlýklarýný býrakýp eski cumhuriyetin adlarýný ve kýlýklarýný alarak kendilerini eðlendirdiler. Onlarýn gözünde, cumhuriyet, eski burjuva toplumu için yeni bir balo
kýyafetinden baþka bir [sayfa 261] þey deðildi. Genç cumhuriyetin baþlýca marifeti, kimseyi ürkütmemeye, daha çok, hep kendisi korkmaya, ve yumuþak yürekliliði ile, pasif yaþamýyla hayat hakký kazanmaya ve direniþleri yumuþatmaya çalýþmasý oldu. Ýçerideki ayrýcalýklý
sýnýflara, dýþarýdaki zorba güçlere, cumhuriyetin barýþçý nitelikte olduðu ve sloganýnýn, yaþa ve býrak yaþasýn olduðu çalýmla bildirildi.
Üstelik, Þubat devriminden sonra, Almanlar, Polonyalýlar, Avusturyalýlar, Macarlar, Ýtalyanlar, her halk kendi durumuna uygun olmak
üzere isyan etti.[129] Rusya ve Ýngiltere, ikincisi bizzat kendisi hareket
halinde olduðundan,[130] birincisi ise büyük bir baský altýnda eli-kolu baðlý bulunduðundan hiç de hazýr deðillerdi. Demek ki, cumhuriyet hiç bir düþman ulusla karþýlaþmadý. Þu halde, enerjileri yeniden
alevlendirecek, devrimci süreci hýzlandýracak, Geçici Hükümeti
ileriye doðru itecek, ya da bir kenara atacak dýþ güçlükler yoktu.
Cumhuriyeti kendi eseri sayan Paris proletaryasý, burjuva toplumda
daha kolaylýkla tutunmasýna olanak veren Geçici Hükümetin her
hareketini, doðal olarak, alkýþlýyordu. Paris proletaryasý, Caussidière
in kendisini, Pariste mülkiyeti korumak için polis görevlerinde kullanmasýna uslu uslu razý oldu, ve ayný þekilde iþçiler ile patronlar
arasýndaki ücret anlaþmazlýklarýnýn Louis Blanc tarafýndan tatlýya
baðlanmasýna izin verdi. Proletarya, Avrupanýn gözünde cumhuriyetin burjuva namusunu lekesiz tutmayý kendi point dhonneur ü*
yapýyordu.
Cumhuriyet, dýþarda da, içerde olduðundan daha büyük bir
direnmeyle karþýlaþmadý. Ýþte onu silahsýzlandýran da budur. Görevi,
artýk dünyayý devrimci bir biçimde deðiþtirmek deðildi; görevi, burjuva toplumunun koþullarýna uyarlanmaktan baþka birþey deðildi
artýk. Hiç bir þey, Geçici Hükümetin kendisini bu göreve nasýl bir
baðnazlýkla verdiðine, aldýðý mali önlemler kadar iyi, o kadar anlatýmlý tanýtlýk edemez.
* Namus sorunu. -ç.
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Kamu kredisi ve özel kredi elbette ki sarsýlmýþtý. Kamu kredisi, devletin, kendisini para babasý Yahudilere sömürttüðü inancýna
dayanýr. Ama eski devlet ortadan kalkmýþ, devrim her þeyden önce
mali aristokrasiye karþý yönelmiþti. [sayfa 262] Avrupadaki son ticaret
bunalýmýnýn çalkantýlarý henüz kesilmemiþti. Ýflaslar iflaslarý kovalýyordu.
Þubat devrimi patlak vermeden önce, özel kredi demek ki
felce uðramýþtý, dolaþým yavaþlamýþ, üretim durgunlaþmýþtý. Devrim
bunalýmý, ticaret bunalýmýný þiddetlendirdi. Oysa, özel kredi, iliþkilerinin bütün geniþliði içinde burjuva üretiminin, burjuva düzeninin
bozulmamýþlýðý ve bozulmazlýðý inancýna dayandýðýna göre, burjuva
üretiminin temelini, yani proletaryanýn iktisadi köleliðini tehlikeye
koyan ve borsanýn karþýsýna Luxembourg sfenksini diken bir devrimin etkisi ne olmazdý ki? Kamu kredisi ve özel kredi, bir devrimin
iktisadi bir termometredir. Bu kredilerin düþmesi ölçüsünde, devrimin yakýcý kýzgýnlýðý ve yaratýcý kuvveti yükselir.
Geçici Hükümet, cumhuriyeti, anti-burjuva görünümünden
kurtarmak istiyordu. Þu halde, her þeyden önce, bu yeni devlet biçiminin deðiþim deðerini, ve borsadaki kurunu (rayicini) saðlamlaþtýrmasý gerekiyordu. Cumhuriyetin borsadaki cari fiyatý ile birlikte
özel kredi de zorunlu olarak yükseldi.
Geçici Hükümet, krallýðýn kendisine devrettiði yükümleri yerine getirmek istemediði ya da getiremeyeceði yolundaki kuþkuyu
bile uzaklaþtýrmak, cumhuriyetin burjuva ahlak anlayýþýna ve ödeme
gücüne yeniden güven kazandýrmak için çocukça olduðu kadar,
yakýþýksýz, övüngen bir palavracýlýða baþvurdu. Yasal ödeme vadesinin gününden önce devletten alacaklý olanlara %5, %4½, %4 faizler
ödedi. Kendi güvenlerini satýn almada gösterilen bu telaþý görünce,
kapitalistlerdeki baþý dik burjuva rahatlýðý, güven duygusu birdenbire
uyandý, kendine geldi.
Elbette ki, kendisini kullanýlabilecek nakit paradan yoksun
býrakan bu beklenmedik, apansýz deðiþiklikle, Geçici Hükümetin
mali sýkýntýsý hafifletilmiþ olmadý. Mali güçlüðü daha uzun süre gizlemek olanakdýþýydý, ve devletin alacaklýlarýna hazýrlanmýþ olan bu
hoþ sürprizi ödemek küçük-burjuvalara, memurlara ve iþçilere
düþtü.
Tutarý 100 frangý aþmayan tasarruf sandýðý cüzdanlarýnýn
paraya çevrilemeyeceði açýklandý. Tasarruf sandýklarýna yatýrýlmýþ
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paralar müsadere edildi ve kararname ile [sayfa 263] ödenmez devlet
borcuna çevrildi. Zaten daha önceden oldukça yoksullaþmýþ olan
küçük-burjuvazi, bundan dolayý cumhuriyete karþý öfkelendi.
Tasarruf sandýðý cüzdanýnýn yerine hazine bonolarýný alýnca, bunlarý
götürüp borsada satmak ve böylece de kendisi, doðrudan doðruya,
Þubat devrimini kendilerine karþý yaptýðý borsa tefecilerinin eline
teslim etmek zorunda kaldý.
Temmuz monarþisi zamanýnda hüküm sürmekte olan mali
aristokrasinin piskoposluk kilisesi, bankadaydý. Nasýl Borsa kamu
kredisini yönetirse, Banka da ticaret kredisini çekip çevirir.
Yalnýzca egemenliði bakýmýndan deðil ama varlýðý ile de Þubat devriminin doðrudan doðruya tehdidi altýnda bulunan Banka,
daha baþýndan, krediyi kesme iþlemini genelleþtirerek cumhuriyeti
itibardan düþürmeyi iþ edindi. Aniden bütün krediyi bankerlere,
fabrikatörlere ve tüccarlara verdi. Bu manevra tezelden bir karþýdevrim doðurmayýnca, tepkisini, zorunlu olarak bankanýn kendisinde gösterdi. Kapitalistler bankanýn mahzenlerine depo ettikleri paralarýný geri çektiler. Ellerinde banknot bulunanlar, onlarý altýn ya
da gümüþle deðiþtirmek için banka kasalarýna koþtular.
Geçici Hükümet, zora baþvurmadan, yasal yoldan, Bankayý
iflas durumunda býrakabilirdi; pasif bir tutum göstermesi ve Bankayý
kendi kaderine býrakmasý yeterdi. Bankanýn iflasý, cumhuriyetin
en güçlü ve en tehlikeli düþmanýný Temmuz monarþisinin altýndan,
ayaklýðý mali aristokrasiyi gözaçýp kapayýncaya kadar Fransýz
topraðýndan silip süpürecek tufan olacaktý. Bir kez banka battý mý,
burjuvazinin kendisi de, hükümet tarafýndan ulusal bir banka kurulmasýný ve ulusal kredinin ulusun denetimi altýna konulmasýný son
bir umutsuz kurtuluþ çaresi olarak kabul etmek zorunda idi.
Geçici Hükümet, tam tersine, banknotlarý dolaþýma koydu,
onlara zorunlu geçerlik tanýdý. Hatta daha fazlasýný yaptý. Bütün
taþra bankalarýný Banque de Franceýn þubeleri haline çevirdi, böylece Fransýz Bankasýna bütün ülke üzerine aðýný kurma olanaðýný
saðladý. Daha sonra, Fransýz Bankasýndan aldýðý borca karþýlýk teminat olarak beylik ormanlarý bankaya rehin verdi. Ýþte böylelikle Þubat devrimi, [sayfa 264] doðrudan doðruya, yýkmasý gereken bankokrasiyi saðlamlaþtýrdý ve geniþletti.
Bu arada, Geçici Hükümet, gittikçe artan bir bütçe açýðýnýn
kabusu altýnda kývranýp duruyordu. Boþu boþuna yurtseverce

44

Karl Marks
Fransada Sýnýf Savaþýmlarý
1848-1850

özveriler dileniyordu. Yalnýz iþçiler sadakalarýný attýlar ona. Kahramanca bir çareye baþvurmak, yeni bir vergi çýkartmak gerekti.
Ama kimi vergilendirmeliydi? Borsanýn açkurtlarýný mý? Banka krallarýný mý? Devletin alacaklýlarýný mý? Gelir sahiplerini mi? Sanayicileri
mi? Bu, hiç de, cumhuriyetin, burjuvazi tarafýndan tatlýlýkla kabul
ettirilmesini saðlayacak bir yol deðildi. Bu, bir yandan o kadar büyük fedakârlýklar, o kadar büyük aþaðýlanmalar pahasýna satýn alýnmaya çalýþýlan devlet kredisini ve ticaret kredisini, öte yandan tehlikeye sokmak demekti. Ama birinin okkanýn altýna girmesi gerekiyordu. Burjuva kredisine kim kurban edildi? Jacques le bonhomme,* köylü.
Geçici Hükümet, dolaysýz dört vergi üzerine frank baþýna 45
kuruþluk ek vergi koydu. Hükümet basýný, Paris proletaryasýný, bu
verginin her þeyden önce büyük toprak mülkiyetine, Restorasyonun
baðýþladýðý milyarlarýn sahiplerine[131] dokunacaðýna inandýrmaya
çalýþtý. Ama, gerçekte, vergi her þeyden önce orta sýnýfý, yani Fransýz
halkýnýn büyük çoðunluðunu etkiliyordu. Þubat devriminin masraflarýný ödemek zorunda kalanlar köylüler oldu: ve karþý-devrim
baþlýca eratýný köylülerden saðladý. 45 kuruþluk vergi, Fransýz köylüsü
için bir ölüm-kalým sorunu idi, köylü de, bunu, cumhuriyet için bir
ölüm-kalým sorunu haline getirdi. Cumhuriyet, Fransýz köylüsü için,
bundan böyle 45 kuruþluk vergi demekti ve Paris proletaryasýný
kendi sýrtýndan keyif çatan bir savurgan olarak gördü.
1789 devrimi, köylüleri feodal yükümlülüklerden kurtarmakla
iþe baþlamýþken, 1848 devrimi, geldiðini, sermayeyi tehlikeye sokmamak ve devlet mekanizmasýnýn iþleyiþini güven altýna almak
için kýr halký üzerine yýkýlan bir vergi ile bildiriyordu.
Geçici Hükümetin bütün bu terslikleri, sakýncalarý uzaklaþtýrabileceði ve devleti eski yolundan çekip çýkarabileceði [sayfa 265] bir
tek çare vardý, o da, devletin iflasýný ilân etmekti. Ledru-Rollinin,
Ulusal Mecliste, sonradan Fransýz Maliye Bakaný olan Yahudi borsacý
Fouldun bu yoldaki telkinini reddettiðini açýklarken, iþ iþten geçtikten sonra nasýl erdemli bir öfkeye kapýldýðý anýlardadýr. Fould
ona, bilim aðacýnýn elmasýný uzatmýþtý.
Eski burjuva toplumunun devletten çektiði poliçeleri taný* Jacques le bonhomme: Fransýz toprak sahiplerinin köylülere taktýklarý aþaðýlayýcý
bir ad. -Ed.
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makla, Geçici Hükümet, kendini onun insafýna býrakmýþtý. Geçici
Hükümet, birçok yýllarýn ötesine uzanan devrimci alacaklarý toplamak zorundaki korku veren bir alacaklý gibi davranacaðý yerde,
burjuva toplumunun, baþý darda borçlusu durumuna düþtü. Ancak
burjuva iliþkileri çerçevesi içinde yerine getirilebilecek yükümlerin
gereðini yapmak için bu sallantýlý burjuva iliþkilerini saðlamlaþtýrmasý
gerekti. Kredi onun varlýðýnýn bir koþulu, ve proletaryaya verilen
ödünler ve sözler de koparýlmasý gereken zincirler oldu. Ýþçilerin
özgür kýlýnmasý, hatta basit bir söz olarak bile yeni cumhuriyet için
gözyumulmaz bir tehlike haline geliyordu, çünkü, bu özgürlük,
mevcut sýnýflarýn ekonomik iliþkilerinin kesintisiz ve deðiþmez bir
þekilde tanýnýp kabul edilmesine dayanan kredinin yeniden eski
haliyle kurulmasýna karþý sonu gelmez bir protesto idi. O halde,
iþçilerin hakkýndan gelmek, onlardan kurtulmak gerekiyordu.
Þubat devrimi, orduyu, Parisin dýþýna atmýþtý. Ulusal muhafýz
örgütü, yani çeþitli nüanslarý ile burjuvazi, tek gücü oluþturuyordu.
Bununla birlikte, gene de, tek baþýna kendini proletaryadan güçsüz
hissediyordu. Üstelik, her ne kadar en zorlu direnci göstermeden
yapamasa da, binbir çeþit engel çýkarmadan yapamasa da, saflarýný
yavaþ yavaþ açmak ve kýsmen, silahlý proleterlerin bu saflara katýlmasýna izin vermek zorunda idi. Geriye bir tek çýkýþ yolu kalýyordu:
proleterleri birbirine düþürmek.
Geçici Hükümet, bu amaçla, herbiri 15-20 yaþlarýnda gençlerden oluþmuþ, biner kiþilik 24 gezgin muhafýz taburu kurdu. Bu
gençlerin çoðunluðu lumpen- proletaryadan geliyordu: evet, büyük
büyük kentlerde sanayi proletaryasýndan kesinlikle ayýrdedilen bir
yýðýn oluþturan lumpen-proletarya, toplumun çöplüklerinde yasayan
her çeþitten hýrsýzlar, caniler fideliði, belli bir mesleði olmayan sokak
serserileri, [sayfa 266] gens sans aveu et sans feu,* ait olduklarý ulusun
kültür derecesine göre baþka baþka, ama hiç bir zaman lazzaroni[132]
niteliðini yalanlamayan insanlar. Geçici Hükümet bunlarý çok genç
yaþta silah altýna aldýðý için, kolayca etki altýna alýnabilecek, en rezilce haydutluklarý yapabilecek ve en pis pazarlýklarla satýn alýnabilecekleri gibi, en yüksek, kahramanca yararlýklarý ve en coþkunca
özveri örnekleri de gösterebilecek durumda idiler. Geçici Hükümet
onlara günde birbuçuk frank ödüyordu, yani onlarý satýn alýyordu.
* Evsiz barksýz kimseler. -ç.
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Onlara özel bir üniforma veriyordu, yani onlarý dýþtan bakýþta, gömlekli iþçilerden ayýrdediyordu. Kumandan olarak, baþlarýna, ya
sürekli ordudan alýnan subaylar verildi ya da kendileri, vatan uðruna
ölüm ve cumhuriyete canlabaþla baðlýlýk üzerine palavralarý ile
gözlerini kamaþtýran genç burjuva çocuklarýný seçiyorlardý.
Ýþte böylece, Paris proletaryasýnýn karþýsýnda, gene onun
kendi ortamýndan çekip çýkarýlmýþ, genç, güçlü-kuvvetli, pekgözlü,
atak 24.000 adam kuvvetinde bir ordu vardý. Gezgin muhafýz ordusunu, Paris sokaklarýndan geçerken, proletarya, yaþasýn!larýyla selamladý. Onlarý, barikatlar üzerindeki kendi öncü savaþçýlarý olarak
görüyordu. Gezgin muhafýzlarý, burjuva ulusal muhafýzlara karþý
proleter muhafýzlar sayýyordu. Yanýlgýsý, baðýþlanmaz bir yanýlgý idi.
Hükümet, gezgin muhafýzýn yanýnda, kendi çevresinde bir
de sanayi iþçisi ordusu toplamaya karar verdi. Bunalýmýn ve devrimin kaldýrýmlar üzerine attýðý yüzbinlerce iþçi, Bakan Marie tarafýndan, sözde ulusal iþliklerde askere alýndýlar. Bu gösteriþli adýn altýnda, sadece, iþçilerin, 23 kuruþ1uk bir ücret karþýlýðýnda, tatsýz, tekdüze, ve üretici olmayan toprak düzleme iþlerinde çalýþtýrýlmasý
gizleniyordu. Ýþte bu ulusal iþlikler tam Ýngiliz açýk hava workhousesý[133] idiler, baþka hiç bir þey deðil. Geçici Hükümet, bu iþliklerle
iþçilerin kendilerine karþý ikinci bir proletarya ordusu kurmuþ olduðuna inanýyordu. Ýþçiler nasýl gezgin muhafýz kuvvetleri konusunda
aldandýlarsa, bu kez de burjuvazi, ulusal iþlikler konusunda yanýldý.
Burjuvazi, ayaklanma için bir [sayfa 267] ordu yaratmýþtý.
Ama bir amaç gerçekleþmiþti.
Ulusal iþlikler.  Louis Blanc tarafýndan Luxembourgda öne
sürülen halk iþliklerinin adý idi. Marienin iþlikleri ise, doðrudan
doðruya Luxembourga karþý tasarlanmýþ olup, ortak tabelalarý yüzünden, dayandýklarý sözümona yanýlmalar, Ýspanyol komedilerinin
uþaklarýna yaraþýr entrikalara yolaçtý. Geçici Hükümetin kendisi,
elaltýndan bu ulusal iþliklerin Louis Blancýn bir icadý olduðu söylentisini yaydý, ki bu, ulusal iþlikler peygamberi Louis Blancýn Geçici
Hükümetin bir üyesi olmasý nedeniyle daha da inanýlýr görünüyordu.
Paris burjuvazisinin yarý-saflýkla, yarý-bilerek yarattýðý kavram karýþýklýðý içinde, Fransa ve Avrupanýn yapay olarak içinde tutulduðu
kanýya göre bu workhouses, onlarla birlikte aleme rezil edilen sosyalizmin ilk uygulamasý idiler.
Ulusal iþlikler, içerikleri ile deðil, ama adlarý ile proletaryanýn
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burjuva sanayiine karþý, burjuva kredisine karþý, burjuva cumhuriyetine karþý protestosuna vücut veriyordu. Bu yüzden burjuvazinin
bütün kini onlar üzerinde toplandý. Ayný zamanda, burjuvazi, Þubat
hayalleri ile iliþiðini açýkça kesebilecek kadar güçlenince, saldýrýsýný
yönelteceði noktayý da bu ulusal iþliklerde bulmuþtu. Küçükburjuvazinin bütün huzursuzluðu, bütün hoþnutsuzluðu, huysuzluðu, ayný anda bu ulusal iþliklere, bu orta niþan tahtasýna doðru
çevrildi. Küçük-burjuvalar, kendi kaderleri günden güne katlanýlmaz
hale gelirken, bu proleter aylaklarýnýn yiyip yuttuklarýnýn neye
malolduðunu gerçek bir öfke ile hesaplýyorlardý. Kendi kendilerine,
Göstermelik bir iþ karþýlýðýnda devletten maaþ, iþte sana sosyalizm!
diye homurdanýp duruyorlardý. Yoksulluklarýnýn nedenini, ulusal
iþliklerde, Luxembourgun tumturaklý sözlerinde, iþçilerin Paris sokaklarý boyunca yaptýklarý geçitlerde arýyorlardý. Ve komünistlerin
sözde tertiplerine karþý hiç kimse, iflasýn eþiðinde umutsuzca köþeye
kýstýrýlmýþ küçük-burjuvadan daha fazla baðnazlaþmamýþtý.
Böylece, Þubat devriminin dalgalarý peþpeþe gelip tüm
Avrupa kýtasý üzerinde çatladýðý; her yeni postanýn, kimi Ýtalyadan,
kimi Almanyadan, kimi Avrupanýn güney-doðu sýnýrlarýndan yeni
bir devrimci rapor getirdiði ve halka, [sayfa 268] kendisinin çoktan tüketmiþ olduðu bir zaferin sürekli belirtilerini göstererek, onun genel
sarhoþluðunu sürdürdüðü bir anda bile, proletarya ile burjuvazi
arasýnda, göðüs göðüse yakýn savaþta, burjuvazi bütün üstünlükleri,
bütün kilit noktalarý ve toplumun bütün orta tabakalarýný elinde
tutuyordu.
17 Mart ve 16 Nisan günlerinde, burjuva cumhuriyetinin kanatlarý altýnda gizli büyük sýnýf savaþýmýnýn ilk ileri karakol çatýþmalarý
oldu.
17 Mart, proletaryanýn, hiç bir kesin eyleme olanak vermeyen
ikincil durumunu ortaya çýkardý. Proletaryanýn gösterisinin, baþlangýçta, Geçici Hükümeti devrim yoluna çekmek, koþullara göre, Geçici Hükümetin burjuva üyelerinin kabine-dýþý býrakýlmasýný saðlamak ve Ulusal Meclis ve ulusal muhafýz seçimlerinin ertelenmesini
zorlamak gibi bir amacý vardý. Ama 16 Mart günü, ulusal muhafýz
tarafýndan temsil edilen burjuvazi, Geçici Hükümete karþý düþmanca bir gösteri yaptý. à bas Ledru-Rollin!* baðýrýþlarý ile belediyeye
* Kahrolsun Ledru-Rollin! -ç.
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yürüdü. 17 Martta, halk, Yaþasýn Ledru-Rollin! Yaþasýn Geçici Hükümet! diye baðýrmak zorunda kaldý. Burjuvaziye karþý, kendisine,
varlýðý tehlikede gibi görünen burjuva cumhuriyetini tutmak zorunda
kaldý. Hükümete boyun eðdireceði yerde onun durumunu saðlamlaþtýrdý. 17 Mart günü melodrama dönüþtü ve Paris proletaryasý, o
gün, dev gövdesini bir kez daha gösterdiðinden, Geçici Hükümetin
içindeki ve dýþýndaki burjuvazi bu gövdeyi parçalamakta daha da
kararlý tutum aldý.
16 Nisan, burjuvazi ile suç ortaklýðý içinde bulunan Geçici
Hükümetin düzenlediði bir yanlýþ anlama oldu. Ýþçiler, ulusal muhafýzýn genelkurmayý seçimlerini hazýrlamak üzere, kalabalýk olarak
Champ-de- Marsda ve hipodrumda toplanmýþlardý. Birdenbire, iþçilerin, silahlý olarak, Champ-de-Marsda Louis Blanc, Blanqui, Cabet
ve Raspailin yönetiminde toplandýklarý, oradan belediye sarayýna
gidip, Geçici Hükümeti devirip komünist bir hükümet kurulduðunu
ilân edecekleri söylentisi, Parisin bir baþýndan öbür baþýna yýldýrým
hýzý ile yayýldý. Seferberlik çanlarý çalýndý. Ledru-Rollin, [sayfa 269] Marrast ve Lamartine, sonradan bu giriþimin onurunu paylaþamadýlar;
 bir saat içinde 100.000 adam silah altýna alýnmýþ, belediye sarayý
dörtbir yandan ulusal muhafýzlarca tutulmuþtur; bütün Pariste, Kahrolsun Komünistler! Kahrolsun Louis Blanc, Blanqui, Raspall, Cabet!
baðýrýþlarý gürlüyor; bir delegasyonlar kalabalýðý, Geçici Hükümete
saygýlarýný ve baðlýlýklarýný sunmaya geliyor, hepsi yurdu ve toplumu
kurtarmaya hazýr. Ve sonunda, iþçiler, Champ-de-Marsda yurtseverlik duygularý ile toplanan para yardýmýný Geçici Hükümete teslim
etmek üzere belediye sarayý önünde göründükleri zaman, hepsi,
burjuva Parisin, büyük bir aðýz sýkýlýðý ve gizlilikle hazýrlanan düzmece kavgada kendi gölgelerini yendiðini büyük bir þaþkýnlýkla öðreniyorlar. Korkunç 16 Nisan suikasti, ordunun Parise geri çaðrýlmasýna
bahane saðlýyor  taþradaki federalist gerici gösteriler gibi bu kabaca
sahneye konan komedinin gerçek amacý da bu idi.
4 Mayýsta tek dereceli genel seçim ile seçilen Ulusal Meclis*
toplanýyor. Genel oy hakký, eski moda cumhuriyetçilerin ona yükledikleri büyüleyici etkiye sahip deðildi. Bunlar, bütün Fransayý, hiç
olmazsa Fransýzlarýn çoðunluðunu ayný çýkarlara ve ayný seçme,
* Burada ve 305. sayfaya dek, Ulusal Meclis'ten kasýt, 4 Mayýs 1848den Mayýs 1849a
kadar görev yapan Kurucu Ulusal Meclistir. -Ed.
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ayýrdetme yetisine vb. sahip yurttaþlar olarak görüyorlardý. Bunlarýn
derin halk saygýlarý, halka tapýþlarý böyle idi. Ama, seçimler, onlarýn
imgesel halký yerine, gerçek halký, yani halkýn bölündüðü çeþitli
sýnýflarýn temsilcilerini günýþýðýna çýkardý. Köylülerin ve küçük-burjuvalarýn, neden savaþýmýn ateþi içindeki burjuvazinin ve eski düzeni
yeniden kurmak için kuduran büyük toprak sahiplerinin önderliðinde oy vermek zorunda kaldýklarýný gördük. Ama, genel oy sistemi,
iyi yürekli cumhuriyetçilerin sandýklarý gibi harikalar yaratan sihirli
deðnek deðildiyse de, sýnýf savaþýmýný baþýboþ býrakmak gibi, küçükburjuva toplumun çeþitli orta tabakalarýnýn, hayat deneyi karþýsýnda,
hayallerini ve hayal kýrýklýklarýný hýzla yitirmelerine yolaçmak gibi,
krallýk, seçmenlik vergisi sistemi ile burjuvazinin ancak belirli kesimlerinin içyüzlerini ortaya koyarak yýpranmalarýna izin verdiði ve
öteki kesimleri ortak bir muhalefet halesi ile kuþatarak perde arkasýnda gizli tuttuðu [sayfa 270] halde, bir hamlede sömürücüler sýnýfýnýn
tüm kesimlerini devletin en yüksek noktasýna çýkarmak ve böylelikle
aldatýcý maskelerini koparýp almak gibi iyi bir yaný vardýr.
4 Mayýsta toplanan Kurucu Ulusal Mecliste, burjuva cumhuriyetçilerin, Nationalin cumhuriyetçilerinin sözü geçiyordu. En baþta,
meþruiyetçiler ve orleancýlar bile, ancak burjuva cumhuriyetçiliði
maskesi altýnda ortaya çýkmayý göze alabildiler. Proletaryaya karþý
savaþýma ancak cumhuriyet adýna geçilebilirdi.
Cumhuriyetin, yani Paris proletaryasý tarafýndan Geçici Hükümete kabul ettirilen cumhuriyetin deðil, toplumsal kurumlarý
olan cumhuriyetin deðil, barikat savaþçýlarýnýn gözleri önünde tüten
serabýn deðil de, Fransýz halkýnýn tanýdýðý cumhuriyetin tarihi, 25
Þubat deðil, 4 Mayýstýr. Ulusal Meclis tarafýndan ilân edilen, yasal
olan tek cumhuriyet; burjuva düzenine karþý, devrimci bir silah olmayan, daha çok burjuva toplumun siyasal bakýmdan yeniden kuruluþu, siyasal yönden saðlamlaþtýrýlmasý demek olan cumhuriyettir,
tek sözcükle burjuva cumhuriyetidir. Ulusal Meclis kürsüsünden
bunu, açýkça, kurumla olumladýlar ve bütün burjuva basýný, cumhuriyetçi olsun, cumhuriyete karþý olsun, bunu aynen yankýladýlar.
Þubat devriminin, gerçekte, bir burjuva cumhuriyetinden
baþka bir þey olmadýðýný ve olamayacaðýný, öte yandan, Geçici Hükümetin, proletaryanýn doðrudan doðruya baskýsý altýnda, toplumsal
kurumlarla bezenmiþ bir cumhuriyet ilân etmek zorunda kaldýðýný
Paris proletaryasýnýn, ancak düþüncede ve hayalde burjuva cumhu-
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riyetinden daha ileri gidebileceðini, baþka türlü gidemeyeceðini,
proletaryanýn gerçekten eyleme geçtiði yerde burjuva cumhuriyetinin hizmetinde hareket ettiðini; kendisine yapýlan vaatlerin yeni
cumhuriyet için katlanýlmaz tehlikeler haline geldiklerini ve Geçici
Hükümetin bütün varlýðýnýn, proletaryanýn hak iddialarýna karþý sürekli bir savaþýma indirgendiðini gördük.
Ulusal Mecliste, yargýç olarak Paris proletaryasýnýn karþýsýna
dikilen bütün Fransa idi. Ulusal Meclis, derhal, Þubat devriminin
toplumsal hayalleri ile iliþiðini kesti ve sözünü sakýnmadan, dobra
dobra burjuva cumhuriyetini, yalnýz ve yalnýz burjuva cumhuriyetini
ilân etti. Ulusal Meclis, [sayfa 271] hemen, kendi atadýðý yürütme komisyonundan proletaryanýn temsilcileri Louis Blanc ile Alberti çýkardý,
özel bir çalýþma bakanlýðý önerisini geri çevirdi, bakan Trélatnýn
beyanatýný bir alkýþ tufaný ile karþýladý: Artýk sözkonusu olan, sadece, emeði eski koþullarýna döndürmektir.
Ama bütün bunlar yeterli deðildi. Þubat Cumhuriyeti, iþçiler
tarafýndan, burjuvazinin pasif yardýmý ile kazanýlmýþtý. Proleterler,
kendilerini, haklý olarak Þubatýn galipleri sayýyorlardý, ve yenenlerin
büyüklenen aþýrý iddialarýný taþýyorlardý. Sokakta yenilmeleri gerekiyordu, burjuvazi ile deðil de, burjuvaziye karþý savaþtýklarý anda
bozguna uðradýklarýný onlara göstermek gerekiyordu. Nasýl Þubat
Cumhuriyeti, sosyalist ödünleri ile, proletaryanýn burjuvaziyle birlikte
krallýða karþý savaþmasýný zorunlu kýldýysa, ayný þekilde, cumhuriyeti
sosyalist ödünlerinden kurtarmak ve resmen iktidarý elinde bulunduran burjuva cumhuriyetini belirginleþtirmek, ona önem ve saygýnlýk kazandýrmak için ikinci bir savaþ zorunlu olmuþtu. Burjuvazinin,
proletaryanýn hak iddialarýný silah elde çürütmesi gerekiyordu. Ve
iþte, burjuva cumhuriyetinin gerçek doðum yeri Þubat zaferi deðil,
Haziran yenilgisidir.
Proletarya, 15 Mayýsta, enerjik önderlerini burjuvazinin zindanlarýna teslim etmekten baþka bir sonuç elde edememeksizin,
boþuna, devrimci etkinliðini yeniden kazanmaya kalkýþarak Ulusal
Meclisi kuþatmakla, kararý çabuklaþtýrdý.[134] Artýk bu iþe bir son vermek gerek! haykýrýþý ile Ulusal Meclis, proletaryayý kesin bir kavgaya
zorlama kararýný, baþýboþ, olaylarýn akýþýna býraktý. Yürütme Komisyonu, sokak toplantýlarýný yasaklamak gibi birtakým kýþkýrtýcý kararlar
çýkarttý. Kurucu Ulusal Meclis kürsüsünün tepesinden iþçiler kýþkýrtýldý, onlara küfredildi, onlarla alay edildi. Ama, gördüðümüz gibi,
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ulusal iþlikler, asýl saldýrýnýn hedef noktasýný oluþturuyordu. Kurucu
Ulusal Meclisin emir havasýyla ve parmaðýyla iþaret ederek Yürütme
Komisyonuna gösterdiði hedef, bu ulusal iþliklerdi, zaten Yürütme
Komisyonu da kendi tasarýsýnýn Ulusal Meclisin bir emri haline geleceði aný bekliyordu.
Yürütme Komisyonu, ulusal iþliklere giriþi güçleþtirmekle,
gündelik ücret yerine parça baþýna ücret koymakla, [sayfa 272] Paris
doðumlu olmayan iþçileri kendilerine toprak düzleme iþleri yaptýrtma bahanesi ile Solognea sürmekle iþe baþladý. Bu toprak düzleme iþleri, gerçekte, oradan tüm hayalleri kýrýlmýþ dönen iþçilerin
arkadaþlarýna öðrettikleri gibi, iþçilerin sürgün edilmelerini süsleyip
püsledikleri bir söz tantanasýndan baþka bir þey deðildi. Sonunda,
21 Haziran günü, Moniteurde, bütün bekar iþçilerin derhal ulusal
iþliklerden çýkarýlmalarýný ya da orduda hizmete alýnmalarýný emreden bir kararname yayýnlandý.
Ýþçilerin artýk baþka çareleri yoktu: ya açlýktan ölmeleri ya
da savaþa giriþmeleri gerekiyordu. 22 Haziran günü, korkunç bir
ayaklanmayla karþýlýk verdiler buna; bu ayaklanmada, modern toplumu ikiye bölen iki sýnýf arasýnda ilk büyük çarpýþma verildi. Bu,
burjuva düzeninin sürdürülmesi ya da ortadan kaldýrýlmasý uðruna
savaþýmdý. Cumhuriyeti gizleyen perde yýrtýlýyordu.
Ýþçilerin, baþsýz, ortak bir plandan, yardým kaynaklarýndan
yoksun, çoðunluðuyla silahsýz olarak, orduya, gezgin muhafýza, Paris
ulusal muhafýzýna, ve taþradan akýn eden ulusal muhafýza, beþ
gün boyunca nasýl cesaretle ve eþsiz bir deha ile karþý durduklarýný
ve baþarýlarýný önlediklerini hep biliyoruz. Burjuvazinin, bu geçirdiði
ölümcül korkularý, nasýl duyulmamýþ bir zalimlikle ödettiðini ve
3.000den fazla savaþ tutsaðýný kýlýçtan geçirdiðini biliyoruz.
Fransýz demokrasisinin resmi temsilcileri cumhuriyetçi ideolojiye öylesine körü körüne baðlý idiler ki, Haziran kavgasýnýn anlamýný sezmeye baþlamalarý için haftalar geçmesi gerekti. Kendi kafalarýndaki imgesel cumhuriyetin, içinde yokolup gittiði barut dumanýyla serseme dönmüþlerdi.
Yeni Haziran yenilgisinin bizim üzerimizde yarattýðý dolaysýz
izlenime gelince, okur izin verirse, bunu, Neue Rheinische Zeitung
un terimleri ile betimleyelim:
Þubat devriminin son resmi kalýntýsý, Yürütme Komisyonu,
olaylarýn aðýrlýðý karþýsýnda bir görüntü oyunu gibi yokolup gitti. La-
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martinein ýþýk saçan havai fiþekleri, Cavaignacýn yangýn füzeleri
haline geldi. Biri ötekini sömüren uzlaþmaz karþýt iki sýnýfýn kardeþliðinin, Þubatta ilân edilen, büyük harflerle Parisin alnýna her cezaevinin, her kýþlanýn duvarlarý üzerine yazýlý bu kardeþliðin  onun,
[sayfa 273] gerçek, aslýna uygun, alelade yalýn ifadesi içsavaþtýr, en
korkunç biçimiyle içsavaþ, emek ile sermaye arasýndaki savaþ.
Proletaryanýn Parisi yanar, kanar, ölüm hýrýltýlarý saçarken, burjuvazinin Parisi ýþýl ýþýl aydýnlandýðý zaman, 25 Haziran akþamý, bu kardeþlik, Parisin bütün pencerelerinde alev alev tutuþuyordu. Kardeþlik,
burjuvazinin çýkarý proletaryanýn çýkarý ile kardeþ olduðu sürece
sürdü. Halk için burjuvaziden sadaka dilenen, proletarya aslanýný
uyutmak gerektiði sürece uzun vaazlar vermelerine ve kendilerini
yýpratmalarýna izin verilen 1793ün eski devrimci geleneðinin ukala
gevezeleri sosyalist metodistler, yalnýz taçlý baþý istemeyip de eski
burjuva düzenini olduðu gibi isteyen cumhuriyetçiler; raslantýnýn
oyunuyla bir kabine deðiþikliði yerine bir hanedanýn devrilmesiyle
karþýlaþan hanedan muhalefetinin adamlarý; uþak üniformalarýndan kurtulmak deðil, bu üniformalarýn kesimini deðiþtirmek isteyen
meþruiyetçiler, iþte halkýn Þubat devrimini birlikte yaptýðý müttefikleri
bunlardý. Þubat devrimi, güzel bir devrim, herkesin sempatisini kazanan bir devrim oldu, çünkü, bu devrimde krallýða karþý patlak
veren uzlaþmaz çeliþkiler, henüz embriyon halinde uslu uslu yanyana uyuklamaktaydýlar, çünkü, onun arka planýný oluþturan toplumsal
savaþým ancak hayal meyal belirimsiz bir varlýk, ancak sözde, kelamda bir varlýk kazanabilmiþti. Haziran devrimi nefret edilesi, iðrenç
bir devrimdir, çünkü bu devrimde nesne, sözün yerini almýþtýr,
çünkü cumhuriyet, kendisini koruyan ve gizleyen tacý alaþaðý ederek
canavarýn baþýný bütün çýplaklýðý ile ortaya koymuþtur. Düzen!
Guizotnun savaþ narasý buydu. Düzen! diye baðýrdý Sébastiani,
Guizotnun bu küçük kopyasý, Varþova Rus olduðu zaman[135] Fransýz Ulusal Meclisinin ve cumhuriyetçi burjuvazinin kaba yankýsý
Cavaignacta, Düzen! diye baðýrýyor. Onun, proletaryanýn gövdesini
delik deþik eden makinelilerinin tarrakasý da Düzen! diye gürlüyor.
Fransýz burjuvazisinin 1789dan bu yana birçok devriminden hiç
biri, düzene karþý bir suikast olmadý, çünkü bu devrimlerin herbiri
sýnýf egemenliðini, iþçilerin köleliðini, burjuva düzenini olduðu gibi
býrakýyordu, bu egemenliðin ve bu köleliðin siyasal biçimi ne kadar
deðiþirse deðiþsin. Haziran bu düzene darbe indirdi. Vay haline
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Haziranýn. (Neue Rheinische [sayfa 274] Zeitung, 29 Haziran 1848.)
Vay haline Haziranýn! diye ses verdi Avrupanýn yankýsý.
Paris proletaryasýný Haziran ayaklanmasýna zorlayan burjuvazi olmuþtur. Onun mahkumiyet kararý bundan ileri gelmektedir.
Proletaryanýn dile getirilmiþ en yakýn gereksinmeleri de deðildi zor
yoluyla burjuvaziyi devirme isteðine onu iten, henüz bu iþi yapacak
boyda deðildi. Þimdiki zamanýn artýk, cumhuriyetin, proletaryanýn
hayallerini gerçekleþtirmeyi düþündüðü o eski zaman olmadýðýný
Moniteur resmen ona öðretmek zorunda kaldý ve burjuva cumhuriyetinin baðrýnda, kendi durumunda en ufak bir iyileþmenin, bir
ütopya olarak, gerçekleþtirmek istenir istenmez cinayete dönüþen
bir ütopya olarak kaldýðý gerçeðine onu yalnýz yenilgi inandýrabildi.
Þubat devriminden ödün olarak koparmak istediði, biçim bakýmýndan abartýlmýþ, içerik olarak çocuksu, bu yüzden de burjuvaca
olan hak istemlerinin yerini devrimci savaþýmýn gözüpek sloganý
aldý: Burjuvazinin devrilmesi! Ýþçi sýnýfýnýn diktatoryasý!
Proletarya, kendi mezarýný, burjuva cumhuriyetinin beþiði
yaparak burjuva cumhuriyetini, salt biçimiyle, açýk amacý sermayenin egemenliðini ve emeðin köleliðini sonsuzlaþtýrmak olan devlet
olarak hemen ortaya çýkmaya zorladý. Gözleri hep yara bere içindeki, yatýþmak bilmez ve yenilmez onun varlýðý, ötekinin kendi
varlýðýnýn koþulu olduðundan yenilmez düþmanýnýn üzerine dikili
burjuva egemenliði, bütün engellerden kurtulur kurtulmaz, hemen
burjuva terörizmine, burjuva zorbalýða dönüþmek zorunda idi. Bir
kez proletarya geçici olarak sahneden uzaklaþtýrýlýp burjuvazinin
diktatörlüðü resmen tanýnýnca, durumlarý dayanýlmaz bir hale geldiði ve burjuvaziye karþý muhalefetleri daha çetin olduðu ölçüde,
burjuva toplumunun orta tabakalarý için, küçük-burjuvazi ve
köylülük için gittikçe proletaryaya daha çok yaklaþmak zorunlu idi.
Nasýl daha önce yoksulluklarýnýn nedenini proletaryanýn atýlýmýnda
görmekten baþka bir þey yapamýyorlardýysa, þimdi de yoksulluklarýnýn nedenini gene proletaryanýn yenilgisinde buluyorlardý.
Haziran ayaklanmasý, bütün kýta üzerinde burjuvazinin güvenliðini artýrdýðý ve onu açýkça halka karþý feodal krallýkla [sayfa 275]
birleþtirdiði zaman bu birleþmenin ilk kurbaný kim oldu? Kýta burjuvazisinin kendisi. Haziran bozgunu, onu, egemenliðini pekiþtirmekten, burjuva devriminin en aþaðý aþamasýnda, yarý-hoþnut, yarýhoþnutsuz halka mola verdirmekten alýkoydu.

54

Karl Marks
Fransada Sýnýf Savaþýmlarý
1848-1850

Son olarak, Haziran bozgunu, Avrupanýn zorba güçlülerine,
Fransanýn içeride içsavaþý yürütebilmek için dýþarýda her ne pahasýna olursa olsun barýþý sürdürmek zorunda olduðu sýrrýný açýkladý.
Böylece, ulusal baðýmsýzlýklarý uðruna savaþýma baþlamýþ olan halklar, Rusyanýn, Avusturyanýn, Prusyanýn üstünlüðüne teslim edildiler, ama ayný zamanda, kaderleri proletarya devriminin kaderine
baðlanmýþ olan ulusal devrimler, büyük toplumsal altüst oluþ karþýsýndaki, görünüþteki özerkliklerinden ve baðýmsýzlýklarýndan yoksun
kaldýlar. Ýþçi köle kaldýðý sürece, ne Macar, ne Polonyalý, ne Ýtalyan
özgür olamayacaktýr!
Nihayet, Kutsal Ýttifakýn zaferleri Avrupanýn öyle bir biçim
almasýna yolaçtý ki, Fransada her yeni proletarya ayaklanmasý,
hemen, bir dünya savaþýnýn baþlama iþareti olacaktýr. Yeni Fransýz
devrimi, derhal ulusal alandan ayrýlmak, ve 19. yüzyýlýn toplumsal
devriminin üstün gelebileceði tek alaný, Avrupa alanýný ele geçirmek
zorunda olacaktýr. Þu halde, Fransa nýn Avrupa devriminde inisiyatifi
ele almasýna olanak verecek koþullar ancak Haziran yenilgisi ile
yaratýlmýþ oldular. Ve ancak Haziran isyancýlarýnýn kanlarýna bulandýktan sonradýr ki, üçrenkli bayrak, Avrupa devriminin bayraðý, kýzýl
bayrak olabilmiþtir.
Ve biz baðýrýyoruz:
Devrim öldü! Yaþasýn devrim!
II. 13 HAZÝRAN 1849
25 Þubat 1848 Fransaya cumhuriyeti getirdi, 25 Haziran ise,
ona devrimi zorla kabul ettirdi. Ve, Þubattan önce, devrim, devlet
biçiminin yýkýlmasý anlamýna geldiði halde, Hazirandan sonra devrim, burjuva toplumun altüst olmasý, yýkýlmasý demeye geliyordu.
Haziran çarpýþmasýný burjuvazinin cumhuriyetçi kesimi
yönetmiþti, zaferle birlikte devlet iktidarý da zorunlu olarak [sayfa 276]
ona düþmüþtü. Sýkýyönetim, Parisi, dirençsiz, burjuvazinin ayaklarý
altýna seriyordu ve taþrada manevi bir sýkýyönetim, burjuvalarda,
göz yýldýran bir hoyratlýkla dolu bir zafer küstahlýðý, köylülerde ise
alabildiðine, ipini koparmýþ baðnaz bir mülkiyet aþký hüküm sürüyordu. Demek ki, aþaðýdan gelen hiç bir tehlike yoktu.
Ýþçilerin devrimci iktidarý ile birlikte, demokrat cumhuriyetçilerin, yani Yürütme Komisyonunda Ledru-Rollin tarafýndan, Ku-
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rucu Ulusal Mecliste Montagne[136] tarafýndan, basýnda ise Réforme[70] tarafýndan temsil edilen küçük-burjuva anlamýnda cumhuriyetçilerin siyasal etkisi de yýkýldý. Bunlar, 16 Nisanda, burjuva cumhuriyetçileri ile elbirliði ederek, proletaryaya karþý gizli fesat kurmuþlardý,[137] Haziran günlerinde birlikte dövüþmüþlerdi. Böyle yapmakla,
kendi partilerinin, üzerinde bir güç halinde belirginleþtiði arka planýný kendi elleriyle yýkýyorlardý, çünkü küçük-burjuvazi, burjuvazi
karþýsýnda devrimci bir tutumu ancak arkasýnda proletarya olduðu
zaman sürdürebilir. Evet, karþýlýðýný da gördüler. Kendileri ile, Geçici
Hükümet ve Yürütme Komisyonu zamanýnda istemeye istemeye,
gizlice yapýlan sözümona ittifak, burjuva cumhuriyetçileri tarafýndan
bozuldu.
Demokrat cumhuriyetçiler, horgörülmüþ ve bir kenara itilmiþ
müttefikler olarak, kendisinden hiç bir ödün koparamadýklarý, ama
egemenliði ve onunla birlikte cumhuriyet ne zaman burjuvazinin
cumhuriyete karþý kesimi tarafýndan tehlikeye düþürülmüþ görünse
desteklemek zorunda kaldýklarý üçrenkli cumhuriyetin birer uydusu
olmak gibi aþaðý bir derekeye düþtüler. Cumhuriyete karþý bu kesimler, yani orleancýlar ve meþruiyetçiler, daha baþýndan, Kurucu Ulusal
Mecliste azýnlýkta idiler. Haziran günlerinden önce, bunlar, ancak,
burjuva cumhuriyetçiliði maskesi altýnda hareket etmeye cesaret
edebiliyorlardý. Haziran zaferi, bir an için bütün burjuva Fransanýn,
Cavaignacý, bir kurtarýcý olarak selamlamasýna neden oldu, ve Haziran günlerinden kýsa bir süre sonra, karþý-cumhuriyetçi parti baðýmsýzlýðýný yeniden ele geçirince, askeri diktatörlük ve Paristeki
sýkýyönetim, onun, ancak çok çekinerek ve büyük bir ihtiyatla boynuzlarýný göstermesine izin verdi.[138] [sayfa 277]
1830dan beri, burjuva cumhuriyetçiler kesimi, bu kesimin
yazarlarýnýn, sözcülerinin, yeteneklerinin, tutkularýnýn, milletvekillerinin, generallerinin, bankerlerinin ve avukatlarýnýn þahsýnda,
bir Paris gazetesi olan Nationalin çevresinde toplanmýþtý. National
in taþra baskýlarý vardý. National yâraný üçrenkli cumhuriyet hanedaný idi. Bu hanedan, hiç zaman yitirmeden, devletin bütün yüksek
makamlarýný, bakanlýklarý, emniyet müdürlüðünü, posta yönetimini,
valilikleri, ordudaki bütün açýk yüksek rütbeleri eline geçirdi. Yürütme gücünün baþýnda, bu hanedanýn generali Cavaignac bulunuyordu. Baþyazarý Marrast, Kurucu Ulusal Meclisin deðiþmez baþkaný
oldu. Ayný zamanda, salonlarýnda, protokol þefi gibi, hilesiz cumhu-

56

Karl Marks
Fransada Sýnýf Savaþýmlarý
1848-1850

riyetin teþrifatçýlýðýný yapýyordu.
Devrimci Fransýz yazarlarý bile, cumhuriyetçi geleneðe karþý
bir çeþit saygýlarýndan ötürü, Kurucu Ulusal Mecliste, kralcýlarýn
egemen olmuþ olduklarý yanlýþýna arka çýktýlar. Haziran günlerinden
bu yana, Kurucu Meclis, tam tersine, yalnýz burjuva cumhuriyetçiliðinin temsilcisi olarak kalmýþtý ve meclisin bu niteliði, üçrenkli cumhuriyetçilerin meclis dýþýndaki etkileri yýkýldýðý ölçüde gitgide daha
kesinlikle belirginleþti. Burjuva cumhuriyetinin biçimini savunmak
mý sözkonusuydu, demokrat cumhuriyetçilerin oylarý onlarýn emrindeydi, cumhuriyetin içeriði mi sözkonusuydu, onlarýn konuþma
tarzlarý bile onlarý kralcý burjuva kesimlerinden ayýrdetmiyordu artýk,
çünkü artýk, burjuva cumhuriyetinin içeriðini, kesinlikle burjuvazinin
çýkarlarý, onun sýnýf egemenliðinin ve sýnýf sömürüsünün maddi
koþullarý oluþturmaktadýr.
Demek ki, sonunda, ölerek, öldürülerek deðil de, çürüyerek
son bulan bu Kurucu Meclisin yaþantýsýnda, eylemlerinde gerçekleþen þey krallýk deðil, burjuva cumhuriyetçiliði idi.
Bütün egemenliði boyunca, sahne önünde binbir þatafatla
esas temsili oynarken (Hauptund Staatsaction), arka planda hiç
arasý kesilmeden bir kurban yakma merasimi temsil ediliyordu 
askeri yasa gereðince, esir alýnmýþ Haziran isyancýlarýnýn sürekli
mahkum edilmesi ya da onlarýn yargýlanmadan sürgüne gönderilmeleri. Kurucu Meclis, [sayfa 278] Haziran isyancýlarýnýn þahsýnda suçlularý yargýlamadýðýný, ama düþmanlarýný ezdiðini itiraf etmek dirayetini göstermiþtir.
Kurucu Ulusal Meclisin ilk iþi, Haziran ve 15 Mayýs olaylarýný
ve sosyalist ve demokrat parti liderlerinin bu olaylara katýlýp katýlmadýklarýný araþtýrmak için bir soruþturma komisyonu kurmak oldu.
Soruþturma doðrudan doðruya Louis Blanca, Ledru-Rollin ve Caussidièree yöneltilmiþti. Burjuva cumhuriyetçileri bu rakiplerinden
kurtulmak için sabýrsýzlýkla yanýp tutuþuyorlardý. Onlar hýnçlarýnýn
alýnmasý iþini, hanedan muhalefetinin eski lideri, insan kýlýðýnda liberalizm olan, bu nullité grave*, bu sýrsýklam yavanlýk, bu en niteliklileri olan Odilon Barrotdan baþkasýna emanet edemezlerdi; o
Odilon Barrot ki, yalnýz bir hanedanýn intikamýný almakla kalmayacak, devrimcilerden elinden kaçýrmasýna neden olduklarý bir
* Kopkoyu hiçlik. -ç.
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kabine baþkanlýðýnýn hesabýný da soracaktý. Ýþte onun amansýzlýðýnýn
en saðlam güvencesi. Soruþturma komisyonu baþkanlýðýna atanan
iþte bu Barrot oldu ve Þubat devrimine karþý, dörtbaþý mamur bir
davayý hiç yoktan var etti; bu dava þöyle özetlenebilir: 17 Mart, gösteri; 16 Nisan, komplo; 15 Mayýs, suikast; 23 Haziran, iç savaþ! Neden Barrot bu bilgince, kriminalistçe araþtýrmalarýný 24 Þubata kadar
geniþletmiyor? Journal des Débats[139] karþýlýk veriyor: 24 Þubat Romanýn temelinin atýlýþýdýr. Devletlerin kökeni, tartýþýlmamasý, yalnýzca inanýlmasý gereken bir mit içinde karanlýklara gömülür. Louis
Blane ve Caussidière, mahkemeye verildiler. Ulusal Meclis, 15 Mayýsta baþlamýþ olduðu kendini temizleme iþini tamamladý.
Geçici Hükümet tarafýndan tasarlanan ve Goudehauxnun 
bir ipotek vergisi biçiminde yeniden ele aldýðý sermayenin vergilendirilmesi iþi Kurucu Meclis tarafýndan geri çevrildi; çalýþma süresini
on saat olarak sýnýrlandýran yasa kaldýrýldý, borç yüzünden hapis
cezasý yeniden kondu; Fransýz nüfusunun çoðunluðu, yani okuma
yazma bilmeyenler jüriye kabul edilmez oldular. Peki neden oy
verme hakký da kaldýrýlmadý? Gazetelerin teminat akçesi yeniden
kondu; demek kurma hakký kýsýtlandý. [sayfa 279]
Ama eski burjuva iliþkilerine eski güvencelerini vermekteki
ve devrimci dalgalarýn býraktýklarý bütün izleri yoketmekteki ivecenliklerinde beklenmedik bir tehlike tehdidi yaratan bir direniþle
karþýlaþtýlar.
Haziran günlerinde, hiç kimse, mülkiyeti kurtarma uðruna
ve krediyi yeniden tesis etme uðruna, Paris küçük-burjuvalarý, kahveciler, lokantacýlar, marchands de vin,* küçük tacirler, dükkancýlar,
zanaatçýlar vb. kadar baðnazca savaþmamýþtý. Dükkan, bütün kuvvetini toplayarak sokaktan dükkana geçiþi yeniden saðlamak için
barikata karþý yürümüþtü. Ama barikatýn ardýnda dükkanýn müþterileri ve borçlularý, önünde ise alacaklýlarý vardý. Ve barikatlar devrilip
iþçiler ezildiðinde, ve maðazalarýn bekçileri zafer sarhoþluðu içinde
yeniden dükkanlarýna koþuþtuklarý zaman, dükkan kapýsýnýn, mülkiyetin bir bekçisi tarafýndan, kendilerine birtakým gözkorkutucu
kaðýtlarý uzatan resmi bir kredi memuru tarafýndan kesilmiþ olduðunu gördüler: vadesi geçmiþ poliçe, vadesi dolmuþ senet, vadesi
gelmiþ bono, batmýþ dükkan ve batmýþ dükkancý buldular.
* Þarap satýcýlarý. -ç.
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Mülkiyetin korunmasý! Ama onlarýn oturduklarý ev kendi mülkleri deðildi, baþýnda bekledikleri dükkan kendi mülkleri deðildi;
sattýklarý mallar kendi mülkleri deðildi. Artýk ne ticaretleri, ne içinde
yemek yedikleri tabak, ne yatýp uyuduklarý yatak kendilerinindi.
Aslýnda tam da kendilerine, onlara karþý, evini kiraya vermiþ olan
mal sahibinin, poliçeyi kýrmýþ olan bankerin, peþin avanslar vermiþ
olan kapitalistin, metaýný satýlmasý için bu dükkancýlara emanet etmiþ olan fabrikatörün, hammaddeleri bu zanaatçýlara krediyle vermiþ olan toptancý tüccarýn yararýna bu mülkiyeti kurtarmak sözkonusuydu. Kredinin yeniden kalkýndýrýlmasý! Ama kredi bir kez
saðlamlaþýnca, yeniden korku veren bir dehþetle Haziran isyancýlarýnýn cesetleri baþýna dikilen borçlar yüzünden, borcunu ödeyemeyen borçluyu karýsý ve çocuklarýyla birlikte barýndýðý dört duvardan
çýkarýp atan, sözde servetini sermayeye teslim eden ve kendisini
de hapse týkan etkin ve gayretkeþ bir tanrý olduðunu ortaya koydu.
Küçük-burjuvalar, iþçileri yenmekle, kendilerini kuzu [sayfa
280] kuzu alacaklýlarýnýn ellerine teslim etmiþ olduklarýný büyük bir
dehþetle anladýlar. Þubattan beri müzmin bir þekilde sürüklenip
giden ve görünüþte bilmemezlikten gelinen iflaslarý, Hazirandan
sonra, ayan beyan ortaya çýktý.
Onlarýn saymaca (itibari) mülklerine, yalnýzca kendileri mülkiyet adýna savaþ alanýna sürüldükleri zaman süresince iliþilmedi.
Ama þimdi proletarya ile büyük hesap görüldükten sonra, artýk
bakkalýn küçük hesabý da görülebilirdi. Pariste vadesi geçmiþ senet
deðerleri toplamý 21 milyon frankýn üstüne çýkýyordu, taþrada ise
11 milyon frankýn. Paristeki 7.000 iþyerinin sahibi, Þubat ayýndan
beri kiralarýný ödememiþti.
Nasýl Ulusal Meclis, siyasal borçlar üzerine, Þubata kadar
uzanan bir soruþturma yaptý ise, küçük-burjuvalar da, þimdi, kendi
açýlarýndan 24 Þubata kadar olan medeni borçlar üzerine soruþturma istiyorlardý. Bunlar, yýðýn halinde, borsanýn büyük salonunda
toplandýlar ve devrim yüzünden iþlerin durmasý sonucu iflas ettiðini,
24 Þubata kadar iþlerinin iyi gittiðini tanýtlayabilen her tüccar için,
ödeme vadelerinin bir ticaret mahkemesi kararýyla uzatýlmasýný ve
alacaklý için alacaðýný, hafifletilmiþ ölçülü bir faizle tasfiye etmesi
zorunluluðunu tehditler savurarak talep ettiler. Bu sorun, bir yasa
önerisi olarak, concordats à laimable* biçiminde Ulusal Mecliste
tartýþmaya kondu. Meclis karar veremiyordu, ama iþte o anda, Saint-
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Denis kapýsýnda ayaklananlarýn binleri bulan kanlarý ve çocuklarýnýn
af lehinde bir dilekçe hazýrladýklarýný öðrendi.
Haziranýn yeniden dirilen hayaleti karþýsýnda, küçük-burjuvalar korkudan titrediler ve Ulusal Meclis, baþeðmezliðini yeniden
takýndý. Borçlular ile alacaklýlar arasýndaki concordats à laimable
baþlýca noktalarýnda reddedildi.
O zaman, Ulusal Meclisin baðrýnda, uzun zamandan beri
küçük-burjuvalarýn demokrat temsilcilerinin burjuvazinin cumhuriyetçi temsilcileri tarafýndan itelendikleri, parlamentodaki bu kopuþ,
küçük-burjuva borçlularýn burjuva alacaklýlara teslim edilmesi ile
gerçek burjuva ekonomik anlamýný kazandý. Küçük-burjuvalarýn
büyük bir bölümü tepeden [sayfa 281] týrnaða yýkýldýlar, geri kalanýna
ise, ancak, kendilerini, kaderleri sermayenin merhametine kalmýþ
birer köle haline getiren koþullar altýnda ticaretlerini sürdürme izni
verildi. 22 Aðustos 1848de Ulusal Meclis concordats de laimablei
reddediyordu, 19 Eylül 1848de ise, sýkýyönetimin göbeðinde, Prens
Louis Bonaparte ile Vincennes mahpusu, komünist Raspail, Paris
temsilcisi seçiliyordu. Burjuvaziye gelince, o, Yahudi sarraf ve orleancý Fouldu seçti. Böylece, herbir yandan, ayný anda, Kurucu Ulusal
Mecliste, burjuva cumhuriyetçiliðine ve Cavaignaca karþý savaþ
ilân ediliyordu.
Paris küçük-burjuvalarýnýn kitle halinde iflaslarýnýn, ondan
doðrudan doðruya zarar görenler çemberinin çok ötesine taþan
yankýlarý olduðunu, ve zorunlu olarak, burjuva alýþveriþini yeniden
aksatmak durumunda olduðunu, ve ayný zamanda Haziran ayaklanmasýnýn neden olduðu, masraflar yüzünden ve üretimin durmasý,
tüketimin azalmasý, ithalatýn kýsýtlanmasý sonucu devlet gelirlerinin
durmadan düþmesi yüzünden bütçe açýðýnýn bir kez daha kapanmaz uçurumlar açtýðýný uzun uzun açýklamanýn gereði yoktur. Cavaignac ve Ulusal Meclis, kendilerini daha aðýr bir biçimde mali
aristokrasinin boyunduruðu altýna sokan yeni bir borçlanmadan
(istikraz) baþka bir çareye baþvuramýyorlardý.
Eðer küçük-burjuvazi Haziran zaferinin meyvesi olarak iflasý
ve icra yoluyla tasfiyeyi biçmiþse, Cavaignacýn yeniçerileri, gezgin
muhafýzlar, yosmalarýn yumuþak kollarý arasýnda ödüllerini buldular
ve toplumun genç kurtarýcýlarý, hilesiz cumhuriyetin ayný zamanda
* Uzlaþma konkordatolarý. -ç.
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hem amphitryonu* hem de troubadouru** rolünü oynayan üçrenklilerin gentilhommeu*** Marrastýn salonlarýnda her türlü saygýyý gördüler. Bununla birlikte, sosyetenin bu gezgin muhafýzlarý yeðlemesi, ve onlarýn kýyaslanamayacak kadar yüksek maaþlarý orduyu
çileden çýkarýrken, bir yandan da, burjuva cumhuriyetçiliðinin, gazetesi Nationalin aracýlýðýyla, Louis-Philippe döneminde ordunun
ve köylü sýnýfýnýn bir bölümünü ayartmasýný saðlayan ulusal hayaller
de açýlýp geliþiyordu. Cavaignac ile Ulusal Meclisin Kuzey Ýtalyada,
[sayfa 282] Kuzey Ýtalyayý, Ýngiltere ile anlaþmýþ olan Avusturyaya teslim
etmek üzere oynadýklarý aracýlýk rolü,  iktidarýnýn bu bir tek günü,
Nationalin onsekiz yýllýk muhalefetini sýfýra indirdi. Louis-Philippe
zamanýnda her gün Catonun ünlü: Carthaginem esse delendam**** sloganýnýn[140] açýklamasýyla yaþadýðý halde, National (ulusal) hükümetinden daha az ulusal bir hükümet, Ýngiltereye ondan
daha baðýmlý bir hükümet olamazdý; bir Guizotnun aðzýndan Viyana
antlaþmalarýnýn yýrtýlmasýný istemesine karþýn, Kutsal Ýttifaka, Nationalin hükümetinden daha kölece baðlý bir hükümet olamazdý.
Tarihin acý alayýna bakýnýz ki, Nationalin eski dýþ politika yazarýný,
herbir makalesini, resmi yazýlarýnýn herbiri ile yalanlasýn diye, Fransanýn dýþiþleri bakaný yaptý.
Bir an için, ordu ve köylü sýnýfý, askeri diktatörlüðün, yabancý
ülke ile savaþý ve övüncü ayný zamanda Fransanýn gündemine
getirdiðine inanmýþtý. Ama Cavaignac, burjuva toplum üzerinde
kýlýcýn diktatörlüðü deðil, burjuvazinin kýlýç yardýmýyla diktatörlüðü
idi. Ve asker olarak ona, o an için sadece jandarma gerekliydi. Cavaignac, cumhuriyet düþmaný tevekkülün sert çizgileri altýnda kendi
burjuva iþlevinin aþaðýlatýcý koþullarýna bayaðý, kölece baðlýlýðý gizliyordu. Largent na pas de maitre!***** Cavaignac da genellikle
Kurucu Meclis gibi, tiers état nýn****** bu sloganýný siyasal dile
aktararak ülküleþtiriyordu: burjuvazinin kralý yoktur, onun egemenliðinin gerçek biçimi cumhuriyettir.
Bu biçimi hazýrlayýp geliþtirmek, cumhuriyetçi bir anayasa
* Ev sahibi. -ç.
** Saz þairi. -ç.
*** Þövalye. -ç.
**** Kartaca yýkýlmalý. -ç.
***** Paranýn efendisi yoktur! -ç.
****** Üçüncü güç (katman). -ç.
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yapmak, iþte Kurucu Ulusal Meclisin büyük örgütsel iþi bundan
ibaretti. Hýristiyan takviminin adýný deðiþtirmek, yerine yeni bir cumhuriyet takvimi yapmak, Aziz Bartholomênin yerine Aziz Robespierrei getirmek nasýl havayý ve rüzgarý deðiþtirmezse, bu anayasa
da, burjuva toplumunu deðiþtirmiyordu, ya da deðiþtirmemeliydi.
Bir kýlýk deðiþikliðinin ötesine gittiði zaman da, bu mevcut olgularý
dikkate almak içindi. Cumhuriyet olgusunu, genel oy olgusunu,
yetkileri sýnýrlý iki meþruti meclis yerine bir tek egemen Ulusal
Meclis olgusunu iþte böylece kayda geçirdi. Ýþte böylece, [sayfa 283]
kurulu, babadan oðula geçen, sorumsuz krallýðýn yerine, seçime
baðlý, deðiþen, sorumlu bir krallýk, dört yýllýk bir baþkanlýk getirerek
Cavaignacýn diktatörlüðünü bir olgu olarak kaydetti ve düzene
baðladý. Ýþte böylece, anayasa, Ulusal Meclisin, 15 Mayýs ve 25 Haziran felaketlerinden sonra, gene kendi öz güvenliði bakýmýndan
ihtiyat önlemi olarak kendi baþkanýndan esirgediði olaðanüstü yetkiler olgusunu, bir anayasa yasasý payesine yükseltecek kadar ileri
gitti. Anayasanýn gerisi bir terminoloji sorunu oldu. Eski monarþinin
çarklarýndan kralcý etiketler çýkarýldý, yerine cumhuriyetçi etiketler
yapýþtýrýldý. Nationalin eski baþyazarý iken, bundan böyle, anayasanýn baþ yazarý olan Marrast, bu akademik görevi, pek de baþarýsýz
denilemeyecek bir þekilde yerine getirdi.
Kurucu Meclis, yeraltýndan gelen gürlemelerin, kendi ayaklarýnýn altýndaki topraðý bile ta uzaklara fýrlatacak olan bir volkan
püskürmesini haber verdiði anda bile, kadastro düzenlemesi ile
toprak mülkiyeti iliþkilerini saðlamlaþtýrmak isteyen Þilili memura
benziyordu. Kurucu Meclis, teoride, burjuvazinin egemenliðinin
cumhuriyete uygun olarak ifadesini bulduðu biçimleri pergelle sýnýrlarken, gerçekte, ancak, sans phrase* bir kuvvetle, sýkýyönetimle,
bütün formüllerin yürürlükten kaldýrýlmasý ile yerinde tutunabiliyordu. Anayasa çalýþmasýna baþlamadan iki gün önce sýkýyönetimin
uzatýldýðýný ilân etti. Eskiden, anayasalar, toplumsal altüst oluþ süreci
bir durgunluk noktasýna varýnca, sýnýflar arasýnda yeni oluþan iliþkiler
saðlamlaþýnca, iktidardaki sýnýfýn rakip kesimleri, aralarýnda, kendi
aralarýnda, savaþýmý sürdürmelerini ve ayný zamanda gücü tükenmiþ
halk yýðýnýný bu savaþýmýn dýþýna atmalarýný saðlayacak bir uzlaþmaya vardýklarý zaman yapýlýr ve kabul edilirdi. Bu anayasa, tersine,
* Söze yer vermeyen. -ç.
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hiç bir toplumsal devrimi berkitmiyordu. Eski toplumun devrim
üzerindeki geçici zaferini gerçekliyordu.
Haziran günlerinden önce kaleme alýnan ilk anayasa tasarýsýnda,[141] droit au travail* proletaryanýn devrimci isteklerinin özetlendiði bu ilk acemice formül henüz bulunuyordu. Bunu droit à
lasistancea** çevirdiler, oysa, hangi [sayfa 284] modern devlet yoksullarýný þu ya da bu biçimde beslemez! Çalýþma hakký, burjuva anlamda, mantýksýzlýktýr, boþ, acýnacak bir istektir. Ama çalýþma hakkýnýn
gerisinde, sermaye üzerindeki iktidar vardýr, sermaye üzerindeki
iktidarýn gerisinde üretim araçlarýna sahip çýkmak, onlarý birleþmiþ
iþçi sýnýfýna baðýmlý kýlmak, yani ücretli emeðin, sermayenin ve bu
ikisi arasýndaki karþýlýklý iliþkilerin kaldýrýlmasý vardýr. Çalýþma
hakkýnýn arkasýnda Haziran ayaklanmasý vardý. Gerçekte devrimci
proletaryayý hors la loi*** kýlan bu Kurucu Meclis, ilke olarak, anayasanýn bir formülünü, yasalarýn yasasýný reddetmek, ve çalýþma
hakkýný aforoz etmek zorundaydý. Orada da kalmadý. Nasýl, Platon,
þairleri cumhuriyetinden kovuyorduysa, bu anayasa da, kendi cumhuriyetinden artan-oranlý (müterakki) vergiyi sonsuza deðin bir daha
geri gelmemecesine çýkarýp atýyor. Oysa, artanoranlý vergi, yalnýz
mevcut üretim iliþkileri içinde oldukça büyük bir ölçüde uygulanabilir bir burjuva önlemi deðildir, artan-oranlý vergi, ayrýca, toplumun orta tabakalarýný, hilesiz cumhuriyete baðlamanýn, devlet
borçlarýný azaltmanýn ve burjuvazinin cumhuriyete-karþý çoðunluðunu baþarýsýzlýða uðratmanýn biricik çaresidir.
Concordats à laimable vesilesiyle, üçrenkli cumhuriyetçiler
gerçekten küçük-burjuvaziyi büyüðüne feda etmiþlerdi. Ve onlar,
artanoranlý vergiyi yasa yolu ile yasaklamakla, tek baþýna bu olguyu
bir ilke derecesine yükselttiler. Üçrenkli cumhuriyetçiler burjuva
reformu ile proletarya devrimini ayný plana koyuyorlardý. Peki ama
hangi sýnýf kalýyordu geriye o zaman bu cumhuriyetin dayanak
noktasý olarak? Büyük burjuvazi. Oysa onun çoðunluðu cumhuriyete
karþýydý. Büyük burjuvazi, ekonomik yaþamýn eski koþullarýný
saðlamlaþtýrmak için Nationalin cumhuriyetçilerini kullanýyorduysa
da, beri yandan, saðlamlaþmýþ toplumsal koþullarý da eksiksiz siyasal
* Çalýþma hakký. -ç.
** Yardým hakký. -ç.
*** Yasa-dýþý. -ç.
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biçimler kurmak için kullanmayý düþünüyordu. Daha ekimin baþýnda, Cavaignac, Louis-Philippein eski bakanlarý olan Dufaure ve
Vivieni, kendi partisinin beyinsiz koyu ilkecilerinin gürültüsüne ve
hýnçlarýna karþýn, gene de bakan yapmak zorunda gördü kendisini.
[sayfa 285]

Üçrenkli anayasa, küçük-burjuvazi ile her türlü uzlaþmayý
reddeder, toplumun hiç bir yeni ötesini yeni devlet biçimine baðlamayý bilemezken, eski devletin, içinde, en yaman, en zorlu, en
baðnaz savunucularýný bulduðu bir bünyeye geleneksel dokunulmazlýðýný geri vermekte acele ediyordu. Geçici Hükümet tarafýndan
sarsýlan yargýç güvencesini, bir anayasal yasa düzeyine çýkarttý.
Tahtýndan indirdiði kral, böylece, yasallýðýn güvenceli engizisyoncularýnýn kiþiliðinde binlerle çoðalarak hortluyordu.
Fransýz basýný, sýk sýk, Bay Marrastýn anayasasýnýn çeliþkilerini, örneðin iki egemen gücün, yani Ulusal Meclis ile cumhurbaþkanýnýn ayni zamanda egemen oluþlarýndaki çeliþkiyi, vb., vb. tartýþmýþtýr.
Oysa bu anayasanýn büyük çeliþkisi þuradadýr: bu anayasanýn
toplumsal köleliðini sonsuzlaþtýrmak durumunda olduðu sýnýflar,
proletarya, köylüler, küçük-burjuvalar, gene bu anayasa tarafýndan
ve genel oy yoluyla siyasal iktidara sahip kýlýnmýþlardýr. Ve ayný
anayasa, eski toplumsal gücünü berkittiði, onayladýðý sýnýfýn elinden,
yani burjuvazinin elinden bu gücün siyasal güvencelerini çekip almaktadýr. Anayasa, bu sýnýfýn siyasal egemenliðini, düþman sýnýflarýn
her an zafer kazanmalarýna yardým eden ve bizzat burjuva toplumunun temellerini sarsan demokratik koþullar içine sýkýþtýrmaktadýr.
Bazýlarýndan, siyasal kurtuluþlarýný toplumsal kurtuluþa kadar götürmemelerini istiyor, öteki bazýlarýndan ise toplumsal anlamda
yeniden kazandýklarý gücü, siyasal anlamda yeniden güçlenmeye,
dirilmeye vardýrmamalarýný istiyor.
Bu çeliþkiler burjuva cumhuriyetçileri için o kadar önemli
deðildi. Cumhuriyetçi burjuvalarýn varlýklarýnýn gereði azaldýkça,
vazgeçilmez olmaktan çýktýklarý ölçüde, zaten yalnýz devrimci proletaryaya karþý eski toplumun savunucularý olarak vazgeçilmez olmuþlardý, daha zaferlerinden birkaç hafta sonra, parti olma katýndan
yâran olma düzeyine düþüyorlardý. Anayasaya gelince, bunlar,
anayasaya bir büyük entrika gözüyle bakýyorlardý. Anayasada kurulmasý, oluþturulmasý gereken þey, her þeyden önce yâranýn egemen-
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liði idi. Cumhurbaþkaný ile, Cavaignacýn yetkilerini uzatmak, Yasama Meclisi ile de Kurucu Meclisin yetkilerini [sayfa 286] uzatmak isteniyordu. Halk yýðýnlarýnýn siyasal iktidarýný, sadece görünüþte bir iktidar
durumuna indirmeyi umuyorlar ve burjuvazinin çoðunluðunun baþý
üzerinde Haziran günlerinin ikilemini: ya National hüküm sürecek,
ya da anarþi hüküm sürecek ikilemini asýlý tutmak için bizzat bu
iktidar görünüþü ile yeterince oynayabileceklerini düþünüyorlardý.
4 Eylülde baþlanan anayasa iþi, 23 Ekimde tamamlandý. 2
Eylülde, Kurucu Meclis, anayasanýn ilkelerini geliþtiren tamamlayýcý
yasalar yayýnlanmadýkça kendi kendini daðýtmamaya karar vermiþti.
Bununla birlikte, daha kendi eylem alanýný tamamlamadan çok
önce, 10 Aralýkta, kendi öz yaratýðýný, yani Baþkaný, dünyaya getirmeye karar vermiþti, anayasanýn homonculusunda, anasýnýn oðlunu
selamlayacaðýndan o kadar emindi. Ýhtiyat önlemi olarak, öyle hazýrlandý ki, eðer adaylardan hiç biri iki milyon oy alamazsa, seçim,
ulustan Kurucu Meclise geçecekti.
Yararsýz önlemler! Anayasanýn gerçekleþmesinin ilk günü,
Kurucu Meclisin egemenliðinin son günü oldu. Seçim sandýðýnýn
dipsizliðinde, onun ölüm kararý vardý. Kurucu Meclis, anasýnýn oðlunu arýyordu, ama bula bula amcasýnýn yeðenini buldu. Saul
Cavaignac, bir milyon oy kazandý, David Napoléon ise altý milyon.
Saul Cavaignac, altý kez yenilmiþti.[142]
10 Aralýk 1848 günü, köylülerin baþkaldýrma günü oldu. Fransýz köylülerinin Þubatý iþte bu günden baþlamýþtýr, baþka deðil. Onlarýn devrimci harekete giriþlerini ifade eden simge, hem beceriksiz
hem kurnaz, hem anasýnýn gözü hem bön, hem kabasaba hem
yüce hesaplý hurafecilik, gülünç duygusallýk, hem dahice hem sarsakça çaða uymazlýk, dünya tarihinin afacanlýðý, uygar kiþilerin aklý
için çözülmesi olanaksýz hiyeroglif  bu simge, yanýlmaya yer býrakmayacak bir biçimde, uygarlýðýn baðrýnda barbarlýðý temsil eden
sýnýfýn fizyonomisini belirtiyordu. Cumhuriyet bu sýnýfa kendini icra
memuru ile haber vermiþti; o, cumhuriyete kendini bir imparatorla
bildirdi. Napoléon, 1789un yaratmýþ olduðu yeni köylü sýnýfýnýn
imgelemini ve çýkarlarýný sonuna kadar temsil eden tek adamdý.
Bu sýnýf, cumhuriyetin alnýna kendi adýný yazarken dýþarda savaþ
ilân ediyor, içerde [sayfa 287] ise kendi sýnýf çýkarlarýnýn hak davasýný
güdüyordu. Napoléon, köylüler için bir adam deðil, bir programdý.
Bayraklarla, þarkýlý çalgýlý gittiler sandýk baþýna, plus dimpôts, à
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bas les riches, à bas la République, vive lEmpereur* çýðlýklarý ile.
Ýmparatorun ardýnda köylü ayaklanmasý gizliydi. Onlarýn oylarý ile
yere serdikleri cumhuriyet, zenginlerin cumhuriyeti idi.
10 Aralýk, mevcut hükümeti deviren köylülerin hükümet
darbesi oldu. Ve Fransanýn elinden bir hükümeti alýp ona baþka
bir hükümet verdikleri bu günden sonra köylülerin gözleri inatla
hep Paris üzerine dikili kaldý. Bir an devrimci dramýn aktif kahramanlarý olduktan sonra, artýk yeniden pasif ve kölece bir koro rolüne itilemezlerdi.
Öteki sýnýflar, köylülerin seçim zaferlerini tamamlamada katkýda bulundular. Napoléonun seçilmesi, proletarya için, Cavaignacýn görevden alýnmasý, Kurucu Meclisin devrilmesi, cumhuriyetçi
burjuvalara yol verilmesi, Haziran zaferinin hükümsüz kýlýnmasý
demekti. Küçük-burjuvazi için, Napoléon, borçlunun alacaklýya karþý
üstünlüðü demekti. Büyük burjuvazinin çoðunluðu için, Napoléon
un seçimi, bir an için devrime karþý kullanmak gereðini duymuþ
olduðu, ama þimdi, bir anlýk durumunu bir anayasal durum haline
getirmeye kalkýþýnca artýk çekilmez olan kesim ile açýkça baðlarý
koparmak demekti. Ona göre, Cavaignacýn yerinde Napoléon, cumhuriyetin yerinde krallýk demekti, krallýk kurumunun yeniden canlanmasýnýn baþlangýcý demekti, çekingen imalarda bulunulan Orléans sülalesi demekti ve menekþenin altýnda gizli zambak demekti.[143] Son olarak Ordu da, gezgin muhafýzlara karþý Napoléona,
barýþ idiline karþý savaþa oy verdi.
Ýþte, Neue Rheinische Zeitungun dediði gibi, Fransanýn en
yalýn adamýnýn en karmaþýk bir önem kazanmasý böyle oldu.[144]
O, tam olarak hiç bir þey olmadýðý için her anlama gelebiliyor, kendinden baþka her þeyi anlatabiliyordu. Bununla birlikte, baþka baþka
sýnýflarýn aðzýnda Napoléon sözünün anlamý ne kadar deðiþik olursa
olsun, bu sýnýflarýn herbiri oy pusulasýna bu adla birlikte þunlarý
yazýyordu: [sayfa 288] Kahrolsun Nationalin partisi, Kahrolsun Cavaignac, Kahrolsun Kurucu Meclis, Kahrolsun Burjuva Cumhuriyeti.
Bakan Dufaure, þunu açýkça Kurucu Meclise ilân etti: 10 Aralýk,
ikinci bir 24 Þubattýr.
Küçük-burjuvazi ve proletarya, Cavaignaca karþý oy vermek
için, oylarýnýn birliði ile son kararý Kurucu Meclisin elinden çekip
* Artýk vergi yok, kahrolsun zenginler, kahrolsun cumhuriyet, yaþasýn imparator. -ç.
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almak için, en bloc* Napoléon lehinde oy verdiler. Bununla birlikte,
bu iki sýnýfýn en ileri kýsmý kendi adaylarýný sundular. Napoléon,
Burjuva Cumhuriyetine karþý elbirliði yapmýþ bütün partilerin ortaklaþa destekledikleri addý. Ledru-Rollin ile Raspail özel adlardý, biri
demokratik küçük-burjuvazinin, öteki ikincisi devrimci proletaryanýn. Raspail lehindeki oylar proleterler ve onlarýn sosyalist sözcüleri
bunu yüksek sesle açýklýyorlardý basit bir gösteri, her türlü baþkanlýk
sistemine karþý, yani anayasanýn kendisine karþý bir protesto olduðu
kadar, Ledru-Rolline karþý da karþý-oy olacaktý; bu, proletaryanýn,
baðýmsýz siyasal parti olarak, Demokratik Partiden ayrýldýðý ilk davranýþý idi. Bu parti, tam tersine, demokratik küçük-burjuvazi ve onun
parlamentodaki temsilcisi Montagne Ledru-Rollinin adaylýðýný,
þimdiye kadar kendi kendini aldatmada göstermeyi alýþkanlýk haline
getirdiði gibi tam bir ciddiyetle ve tam bir resmiyetle ele alýyordu.
Zaten, bu, onun, baðýmsýz parti olarak proletaryanýn karþýsýnda yer
almaya kalkýþtýðý son deneyi oldu. Yalnýz cumhuriyetçi burjuva partisi deðil, küçük-burjuva demokratik partisi ve onun Montagneý da
10 Aralýkta yenilmiþlerdi.
Fransanýn þimdi Montagneýn yanýnda bir de Napoléonu
vardý, bu da, her ikisinin, adýný taþýdýklarý büyük gerçekliklerin birer
cansýz karikatüründen baþka bir þey olmadýklarýnýn tanýtýdýr. LouisNapoléon, imparator þapkasý ve kartalýyla, eski Napoleonu yansýlayýþý, Montagneýn, 1793ten alýnma sözlerle ve demagojik pozlarla
eski Montagneý yansýlayýþýndan daha az zavallýca deðildi. Ýþte böyle,
1793e geleneksel derin baðlýlýk, ayný zamanda, Napoléona geleneksel deren baðlýlýkla birlikte yýkýldý gitti. Devrim, ancak kendi
özel ve kökten gelen asýl adýný kazandýktan sonradýr ki, [sayfa 289]
kendi kendini bulmuþtu ve bunu, modern devrimci sýnýf olan sanayi
proletaryasý, kendisini tamamen kabul ettiren görkemi ile devrimin
ön safýnda ortaya çýktýktan sonra yapabilmiþti ancak. Denilebilir ki,
10 Aralýk, daha þimdiden Montagneýn bütün hesaplarýný bozuyor,
aklýný karýþtýrýyordu ve onu, kendi aklýndan kuþkuya düþürüyordu,
çünkü 10 Aralýk, kötü bir köylü oyunuyla, eski devrimle klasik benzerliði gülerek bozmaktaydý.
20 Aralýkta, Cavaignac, görevlerini býraktý ve Kurucu Meclis,
Louis Napoléonu cumhuriyetin baþkaný ilân etti. 19 Aralýkta, mutlak
* Toptan. -ç.
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egemenliðinin son günü, Kurucu Meclis, Haziran baþkaldýranlarý
lehinde bir af önerisini geri çevirdi. Bütün adli kararlardan ustalýkla
sýyrýlarak, baþkaldýranlardan 15.000 kiþiyi sürgüne mahküm eden
27 Haziran kararnamesini yok saymak, Haziran savaþýnýn kendisini
yok saymak demek deðil miydi?
Louis-Philippein son baþkaný olan Odilon Barrot, Louis Napoléon un ilk baþbakaný oldu. Louis Napoléon, nasýl, 10 Aralýk tarihini
deðil de, 1806 tarihli bir senato kararýný iktidarýnýn baþlangýcý saydý
ise, kendisine de, bakanlýðýný, 20 Aralýktan deðil de, 24 Þubat tarihli
bir krallýk kararnamesi ile baþlatan bir kabine baþkaný buldu.[121]
Louis Napoléon, Louis-Philippein meþru olarak, zaten dünyaya
gelecek vakit bulamadýðý için yýpranmaya da vakti olmamýþ olan
eski bakanlar kurulunu elde tutarak hükümet deðiþikliðinin etkisini
hafifletti.
Kralcý burjuva kesimlerin liderleri, ona bu seçimi öðütlediler.
Nationalin cumhuriyetçilerine doðru bilinçsizce bir geçiþ yapmýþ
olan eski hanedan muhalefetinin baþý, þimdi burjuva cumhuriyetinden krallýða geçiþi tam bilinçle biçimlendirmek için daha da yetenekliydi.
Odilon Barrot, eski muhalefet partisinin, bir bakanlýk koltuðu
uðruna hep sonuçsuz kalan savaþýmýnda henüz yýpranmamýþ olan
tek lideriydi. Devrim, yalnýzca eylemde deðil, ama söz olarak da
eski sözlerini yalanlasýnlar ve yadsýsýnlar, ve hepsi iðrenç bir bulamaç halinde biraraya gelip sonunda tarihin çöplüðüne atýlsýnlar
diye, bütün eski muhalefet partilerini, birbiri ardýndan çabuk çabuk
devletin tepelerine fýrlatýyordu. Ve hiç bir döneklik, bu Barrotyu,
onsekiz [sayfa 290] yýl boyunca kafasýnýn acýnasý boþluðun sahte bir
aðýrbaþlýlýk tavrý altýnda gizlemiþ olan burjuva liberalizminin bu tüzel
temsilcisini kurtaramadý. Bazan, cumhurbaþkanýnýn dikenleri ile
geçmiþin defne dallarý arasýndaki göze iyice batan karþýtlýk onu
ürkütse bile, aynaya þöyle bir gözatmasý, bakanca davranýþýný ve
çok insani olan kendine karþý hayranlýk duygusunu yeniden kazanmasýný saðlýyordu. Aynada yansýyan þey, onun her zaman imrenip
kýskandýðý ve her zaman kendisine üstün gelen Guizotydu, ama
Olimposlu Odilon alýnlý Guizotnun ta kendisiydi. O, Midasýn* kulak* Midas.  Yunan mitolojisinde Frigya kralý; efsaneye göre Apollo Midasýn kulaklarýný
eþek kulaklarý haline getirmiþtir. -Ed.
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larýný göremiyordu.
24 Þubatýn Barrotsu, 20 Aralýðýn Barrotsunda içyüzünü açýða
vurdu. Orleancý ve volterci Barrot, Diyanet Ýþleri Bakaný olarak,
kendisine, meþruiyetçi ve cizvit Fallouxyu yardýmcý seçmiþti.
Birkaç gün sonra içiþleri bakanlýðý, maltusçu Léon Faucherye
verildi. Hukuk, din, ekonomi politik! Barrot kabinesi bütün bunlarý
içine alýyordu, bundan baþka, bir meþruiyetçiler ve orleancýlar
kaynaþmasý idi. Bonapartçýlar eksikti. Bonaparte, henüz, Napoléon
olma isteðini gizli tutuyordu. Soulouque[145], Toussaint Louvertureler
rolü oynamýyordu henüz.
Ve hemen, Nationalin partisi postu serdiði bütün yüksek
görevlerden kapý dýþarý edildi: polis müdürlüðünü, posta yönetimini,
genel savcýlýðý, Paris belediye baþkanlýðýný, bütün bunlarý, krallýðýn
eski yaratýklarý ele geçirdi. Changarnier, bu meþruiyetçi, Seine bölgesi ulusal muhafýz kuvvetleri, gezgin muhafýz kuvvetleri ve birinci
tümenin piyade birliklerinin birleþik yüksek komutanlýðýný aldý. Orleancý Bugeaud, Alp ordularý komutanlýðýna atandý. Bu görevlileri
deðiþtirme iþlemleri, Barrot hükümeti zamanýnda kesintisiz olarak
sürüp gitti. Barrot kabinesinin ilk iþi, eski kralcý yönetim mekanizmasýnýn yeniden canlandýrýlmasý oldu. Bir gözaçýp kapayýncaya kadar
resmi sahne  kulisler, kýlýklar, dil, aktörler, figüranlar, adý ve sözü
olmayan göstermelik oyuncular, suflörler, partilerin durumlarý, dramýn motifleri, çatýþmanýn içeriði, bütünüyle durum, hepsi deðiþiverdi. Yalnýz [sayfa 291] tarih-öncesinin Kurucu Meclisi hâlâ yerinde
duruyordu. Ama Ulusal Meclisin Bonaparteý, Bonaparteýn Barrotyu,
Barrotnun Changarnieryi göreve atadýðý andan itibaren Fransa,
cumhuriyetin kuruluþu döneminden çýkýyor, kurulu cumhuriyet dönemine giriyordu. Ve kurulmuþ cumhuriyette bir Kurucu Meclisin
ne iþi vardý? Yeryüzü bir kere yaratýldýktan sonra, onun yaratýcýsýna
artýk gökyüzünde kendi köþesine çekilmekten baþka yapacak bir
þey kalmadý. Kurucu Meclis, yaratýcýnýn örneðine uymamakta
kararlýydý, Ulusal Meclis burjuva cumhuriyetçilerinin partisinin son
sýðýnaðý idi. Yürütme gücünün bütün yetkileri elinden alýnýyorduysa
da, geriye ona tam kuruculuk yetki ve gücü kalmýyor muydu? Her
ne pahasýna olursa olsun, elinde bulundurduðu yüksek yerde
tutunmak ve buradan yitirilmiþ alaný yeniden kazanmak  onun ilk
düþüncesi bu oldu iþte. Bir kez bir National kabinesi Barrot kabinesinin ayaðýný kaydýrdý mý, kralcý personel derhal bütün yönetim sa-

Karl Marks
Fransada Sýnýf Savaþýmlarý
1848-1850

69

raylarýný býrakýp gitmek zorunda kalýrdý ve üçrenkli personel, zafer
þenliði ile buralara geri dönerdi. Ulusal Meclis, bakanlar kurulunun
devrilmesine karar verdi, ve bakanlar kurulunun kendisi, Kurucu
Meclisin daha elveriþlisini aklýndan bile geçiremeyeceði cinsten bir
saldýrý fýrsatý yarattý.
Bonaparteýn, köylüler için artýk vergi yok! anlamýna geldiði
anýlardadýr. Bonaparte baþanlýk koltuðuna oturalý henüz altý gün
olmuþtu ki, yedinci günde, yani 27 Aralýkta, kabinesi, Geçici Hükümetin kaldýrýlmasýný karar altýna almýþ bulunduðu tuz vergisinin
kaldýrýlmamasýný önerdi. Özellikle kýr halkýnýn gözünde, tuz vergisi,
içki vergisi ile, eski Fransýz maliye sisteminin bütün kötülüklerini
yüklenmiþ olmak ayrýcalýðýný paylaþýr. Barrot kabinesi, köylülerin
seçtikleri adamýn aðzýna, seçmenleri için, bu tuz vergisinin yeniden
konmasý sözünden daha batýcý, daha kötü bir söz koyamazdý. Bonaparte, tuz vergisi ile devrimci tuzunu yitirdi. Köylü ayaklanmasýnýn
Napoléonu bir bulut gibi daðýldý ve geriye kralcý burjuva entrikasýnýn
büyük bilinmeyeninden baþka bir þey kalmadý. Ve Barrot kabinesinin, kaba ve bayaðýca hayal kýrýklýðý yaratan bu eyleminin, baþkanýn ilk hükümet eylemi olmasý boþuna deðildi.
Kurucu Meclis, kendi yönünden, bakanlar kurulunu [sayfa 292]
devirmek ve köylülerin seçtiklerinin karþýsýna, köylü çýkarlarýnýn
savunucusu olarak çýkmak gibi çifte bir fýrsata açgözlülükle sarýldý.
Maliye bakanýnýn önerisini geri çevirdi ve tuz vergisini, önceden
verginin üçtebirine indirdi, böylece 500 milyonluk devlet bütçesi
açýðýný 60 milyon daha yükseltti ve bu güvensizlik oyundan sonra
sakin sakin bakanlar kurulunun çekilmesini bekledi. Kendisini çevreleyen yeni alemi ve kendi durumunda meydana gelen deðiþikliði
ne kadar da anlamýyordu! Bakanlar kurulunun arkasýnda cumhurbaþkaný vardý, ve cumhurbaþkanýnýn arkasýnda da, seçim sandýðýnda Kurucu Meclise karþý 6 milyon güvensizlik oyu demek olan altý
milyon yurttaþ vardý. Kurucu Meclis, kendi verdiði güvensizlik oyu
ile ulusa geri dönecekti: gülünç bir deðiþtokuþ! Kurucu Meclis,
kendi güvensizlik oylarýnýn zorunlu geçerliklerini yitirmiþ olduklarýný unutuyordu. Tuz vergisinin geri çevrilmesi, Bonaparteýn ve bakanlar kurulunun, Kurucu Meclisi baþýndan atmak kararýný olgunlaþtýrmaktan baþka bir iþe yaramadý. Kurucu Meclisin ömrünün
tam yarýsýný dolduran bu uzun düello böylece baþladý. 29 Ocak, 21
Mart, 3 Mayýs, bu bunalýmýn büyük journdessi* olduðu kadar, 13
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Haziranýnýn da habercileridir.
Fransýzlar, örneðin Louis Blanc, 29 Ocaðý, bir anayasal çeliþkinin, yani genel oylamadan doðan, feshedilemez ve egemen bir
Ulusal Meclis ile, bu meclise karþý sorumlu, ama gerçekte, yalnýz
genel oy tarafýndan onaylanmakla kalmayýp, ayrýca, Ulusal Meclisin
deðiþik üyeleri arasýnda paylaþýlan ve onlara daðýlan bütün oylarý
kendi þahsý üzerinde toplamýþ bulunan, ama Ulusal Meclisin ancak
bir manevi güç sýfatýyla üzerinde havada durduðu yürütme gücüne
tam bir yetki ile sahip olan bir cumhurbaþkaný arasýndaki çeliþkinin
ortaya çýkýþý biçiminde anladýlar. 29 Ocaðýn bu yorumu, kürsüden
yapýlan, basýn yoluyla ve kulüplerde yapýlan savaþýmýn dili ile bu
savaþýmýn gerçek içeriðini karýþtýrmaktýr. Ulusal Kurucu Meclis
karþýsýnda Louis Bonaparte  bu, anayasal iktidarýn bir yaný karþýsýnda öteki yaný demek deðildi; bu, yasama erki karþýsýnda yürütme
erki de deðildi; bu, cumhuriyeti kurmuþ olan, ve þimdi, kendi kurulu
[sayfa 293] cumhuriyetinin yeniden diriltilmiþ bir monarþiye benzediðini
görerek þaþýp kalmýþ ve, zora baþvurarak, koþullarý ile, hayalleri,
dili ve kiþileri ile kurucu dönemi elde tutmak, sürdürmek ve bir olgunluk düzeyine ulaþmýþ burjuva cumhuriyetinin tamamlanmýþ ve
kendisine özgü biçimiyle ortaya çýkmasýný önlemek isteyen devrimci burjuva kesiminin entrikalarý ve ideolojik hak iddialarý karþýsýnda ve kendi anayasasýnýn araçlarý karþýsýnda, kurulu burjuva cumhuriyetinin ta kendisi idi. Nasýl Ulusal Kurucu Meclis, kendi baðrýna
dönmüþ bir Cavaignacý temsil ediyorduysa, Bonaparte da, henüz
kendisinden ayrýlmamýþ bir Ulusal Yasama Meclisini temsil ediyordu, yani kurulu burjuva cumhuriyetinin Ulusal Meclisini temsil ediyordu.
Bonaparteýn seçilmesi, ancak, bir tek adýn yerine, o adýn
birçok anlamý konarak, yeni Ulusal Meclis seçimlerini, onun yinelenmesi gibi görerek açýklanabilirdi. 10 Aralýk seçimi eskisinin görev
yetkisini yürürlükten kaldýrmýþtý. O halde, 29 Ocakta karþý karþýya
gelenler ayný cumhuriyetin cumhurbaþkaný ile Ulusal Meclisi deðildi,
karþý karþýya gelenler, güç (kuvve) halindeki cumhuriyetin Ulusal
Meclisi ile edim halindeki (fiili) cumhuriyetin baþkaný idiler, cumhuriyetin varlýk sürecinin tamamýyla ayrý ayrý dönemlerini cisimleþtiren bu iki güçtü; karþý karþýya gelenler, bir yanda, cumhuriyeti yal* Günler. -ç.
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nýz kendisi ilân edebilen, sokak kavgalarý ve terörle cumhuriyeti
proletaryanýn elinden koparýp alabilen, ve anayasada temel çizgileri
ile ülküsünün taslaðýný çizebilen burjuvazinin küçük cumhuriyetçi
kesimi ile, öte yanda, bu kurulu burjuva cumhuriyetinde yalnýz
kendisi hüküm sürebilen, ideolojik nitelikteki ekleri, katkýlarý anayasadan çýkarabilen ve yasama ve yönetim eylemi ile proletaryanýn köleleþtirilmesi için zorunlu koþullarý gerçekleþtirebilen burjuvazinin bütün kralcý kitlesi idi.
29 Ocakta patlayan fýrtýna bütün ocak ayý boyunca toplanýp
birikti. Kurucu Meclis, güvensizlik oylamasý ile Barrot kabinesini
istifaya zorlamak istiyordu. Barrot kabinesi ise, tersine, Kurucu Meclise, kendi kendisine kesin bir güvensizlik oyu vermesini, kendi
kendinin intiharýna karar vermesini, kendinin daðýlmasý için kararname çýkartmasýný önerdi. En silik milletvekillerinden biri olan Rateau,
6 Ocak [sayfa 294] günü, bakanlar kurulunun emri üzerine Kurucu
Meclise, daha Aðustosta, anayasayý tamamlayan bütün bir dizi yasayý çýkarmadan önce kendi kendini daðýtmamaya karar vermiþ
olan o Kurucu Meclise bu öneriyi yaptý. Bakan Fould, Kurucu Meclise, sarsýlmýþ olan krediyi yeniden tesis etmek için daðýlmasýnýn
gerekli olduðunu açýkça ilân etti. Acaba Kurucu Meclis, bu geçici
durumu uzatmakla, Barrot ile Bonaparteý, Bonaparte ile de kurulu
cumhuriyeti yeniden tehlikeye sokarak krediyi sarsmýyor muydu?
Neden sonra eline geçirdiði, cumhuriyetçilerin daha önce bir on
ay boyunca geriye attýklarý bu kabine baþkanlýðýnýn ancak onbeþ
günlük keyfini sürdükten sonra yeniden elinden gittiðini görmek
korkusuyla bir öfkeli Roland olup çýkan Olimposlu Barrot, bu zavallý
meclise karþý, zorbalýktan yana, zorbalarý gölgede býraktý. Sözlerinin
en yumuþaðý, Bu meclisin hiç bir geleceði olamaz oldu. Ve gerçekte de, meclis, artýk geçmiþten baþka bir þeyi temsil etmiyordu.
Þöyle ekliyordu alayla: Cumhuriyeti, saðlamlaþtýrmak için, gerekli
kurumlarla kuþatmak onun elinden gelmez. Gerçekten de öyle!
Meclisin, proletaryaya karþý tekelci muhalefeti ile burjuva enerjisi
kýrýlmýþ bulunurken, ayný zamanda, kralcýlara karþý muhalefeti ile
de cumhuriyetçi coþkunluðu yeniden alevlendirmiþti. Demek ki,
artýk anlamadýðý burjuva cumhuriyetini, gerekli kurumlarla saðlamlaþtýrmada iki kere yeteneksizdi.
Rateaunun önerisi ile birlikte, kabine de bütün ülkede bir
dilekçe kasýrgasý çýkardý ortaya, Fransanýn herbir köþesinden, her
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gün, Kurucu Meclisin suratýnýn tam ortasýna oldukça kesin bir dille
kendi kendini daðýtmasýný ve vasiyetini yazmasýný dileyen tomar
tomar aþk mektupçuklarý fýrlatýlýyordu. Kurucu Meclise gelince, o
da beri yandan hayatta kalmasýný öðütleyerek kendisini yüreklendiren karþý-dilekçelerin yazýlmasýný saðlýyordu. Bonaparte ile
Cavaignac arasýndaki seçim savaþýmý, Ulusal Meclisin daðýlmasýndan yana ve ona karþý bir dilekçeler savaþýmý biçiminde yenileniyordu. Dilekçeler, 10 Aralýðýn, iþ iþten geçtikten sonra yapýlan yorumlarý
olsa gerekti. Bu çalkalanma bütün Ocak ayý boyunca sürdü.
Kurucu Meclis ile cumhurbaþkaný arasýndaki anlaþmazlýkta,
Kurucu Meclis, çýktýðý yere, kendi kökenine döner gibi [sayfa 295] genel
seçimlere gidemezdi, çünkü, onu, genel oya havale ederlerdi. Kurucu Meclis, hiç bir nizami iktidardan destek göremezdi, çünkü,
yasal iktidara karþý savaþým sözkonusuydu. 6 ve 26 Ocakta yeniden
denediði gibi, kabineyi güvensizlik oyu ile düþüremiyordu, çünkü
kabine, ondan, güven oyu istemiyordu. Geriye ona bir tek olanak
kalýyordu: baþkaldýrmak. Baþkaldýrmanýn silahlý kuvvetleri, ulusal
muhafýzýn cumhuriyetçi kesimi, gezgin muhafýz ve devrimci proletarya merkezleri olan kulüpler idi. Gezgin muhafýzlar, Haziran günlerinin bu kahramanlarý, Aralýkta, burjuvazinin cumhuriyetçi kesiminin
örgütlü silahlý kuvvetlerini meydana getiriyordu, týpký, Hazirandan
önce de, ulusal iþliklerin, devrimci proletaryanýn örgütlü silahlý kuvvetlerini oluþturmalarý gibi. Kurucu Meclisin yürütme komisyonu
proletaryanýn artýk çekilmez olan aþýrý isteklerinden kurtulmasý gerektiði zaman sert saldýrýsýný nasýl ulusal iþliklere yönelttiyse, Bonaparteýn bakanlar kurulu da, burjuvazinin cumhuriyetçi kesimlerinin katlanýlmaz hale gelen aþýrý isteklerinden kurtulmasý gerektiðinde gezgin muhafýz kuvvetine saldýrdý. Gezgin muhafýz kuvvetinin
daðýtýlmasýný emretti. Bir yarýsýna yol verilip sokaða atýldý; öteki yarýsýnýn demokratik örgütlenmesinin yerini kralcý bir örgütlenme aldý,
ve ücreti, piyade birliklerinin alelade ücreti düzeyine indirildi. Gezgin
muhafýz þimdi Haziran isyancýlarýnýn durumuna düþmüþtü ve basýn,
her gün gezgin muhafýzýn Hazirandaki yanlýþýný kabul ettiði ve proletaryadan kendisini baðýþlamasýný dilediði açýk itiraflar yayýnlýyordu.
Ya kulüpler? Kurucu Meclis, Barrotnun þahsýnda cumhurbaþkanýný, onun þahsýnda kurulu burjuva cumhuriyetini ve genellikle
burjuva cumhuriyetinin þahsýnda ise Þubat cumhuriyetinin bütün
anayasal öðelerini tehlikeye soktuðu, sarstýðý anda, mevcut cumhu-
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riyeti devirmek isteyen bütün partiler, ve mevcut cumhuriyeti, þiddetli bir geriye gidiþ süreci ile, kendi sýnýf çýkarlarýnýn ve kendi sýnýf
ilkelerinin cumhuriyeti haline getirmek isteyenler, zorunlu olarak
Kurucu Meclisin çevresinde yerlerini aldýlar. Ama daha önce yapýlmýþ olan þey, yeniden yapýlmasý gereken þey durumundaydý, devrimci hareketin billurlaþmalarý yeniden sývýlaþmaktaydý, uðruna
dövüþülmüþ olan cumhuriyet, yeniden, [sayfa 296] her partinin belirlemek için uygun bir aný kolladýklarý Þubat günlerinin ne olduðu belirsiz cumhuriyeti idi. Partiler, bir an, yeniden Þubattaki eski tutumlarýný aldýlar, ama Þubatýn hayallerini paylaþmaksýzýn Nationalin
üçrenkli cumhuriyetçileri, yeniden, Reformeun demokrat cumhuriyetçilerine yaslandýlar ve onlarý, parlamento mücadelesinin ön
saflarýna öncü olarak koydular. Cumhuriyetçi demokratlar ise, bir
kez daha, sosyalist cumhuriyetçilere dayandýlar 27 Ocakta, açýk
bir bildiri, onlarýn uzlaþmalarýný ve birleþmelerini kamuya duyurdu
ve ayaklanmanýn zeminini kulüplerde hazýrladýlar. Hükümet basýný,
haklý olarak, Nationalin üçrenkli cumhuriyetçilerine karþý Haziranýn
yeniden dirilen isyancýlarý gibi davrandý. Onlar, burjuva cumhuriyetin
baþýnda tutunabilmek için, cumhuriyetin kendisini tehlikeye sokuyorlardý. 26 Ocakta, bakan Faucher dernek kurma hakkýna iliþkin
bir yasa önerdi. Yasanýn birinci paragrafý þöyle tasarlanmýþtý: Kulüpler yasaklanmýþtýr. Faucher, yasa tasarýsýný, öncelikle ve ivedilikle
görüþülmek üzere önermiþti. Kurucu Meclis, öncelik ve ivedilik
önerisini kabul etmedi, ve, 27 Ocakta, Ledru-Rollin, kabinenin,
anayasayý çiðnemekle suçlanmasýný isteyen 230 imzalý bir öneri
sundu. Böyle bir davranýþýn, yargýcýn, yani Meclis çoðunluðunun
güçsüzlüðünün acemice açýða vurulmasý ya da bu ayný çoðunluða
karþý suçlayýcýnýn güçsüz bir protestosu demek olduðu bir anda
bakanlar kurulunun suçlanmasý, iþte bu, küçük Montagneýn o zamandan beri, bunalýmýn doruðunda her kez oynadýðý büyük devrimci koz oldu. Kendi adýnýn aðýrlýðý altýnda ezilen zavallý Montagne!
Blanqui, Barbès, Raspail vb. 15 Mayýsta, Paris proletaryasýnýn
baþýnda, toplantý salonuna girerek Kurucu Meclisi zorla daðýtmaya
kalkýþmýþlardý. Barrot, bu ayný meclise, kendisinin daðýlmasýný ve
oturum salonunu kapamasýný zorla kabul ettirmek isteyerek, ona
manevi bir 15 Mayýs hazýrladý.
Bu ayný meclis, Barrotyu, Mayýs sanýklarýna karþý soruþturmayý yürütmekle görevlendirmiþti ve þimdi Barrotnun meclise kralcý
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bir Blanqui gibi göründüðü bir sýrada, meclisin ise kulüplerde, proleterler yanýnda, Blanquinin partisinde Barrotya karþý müttefikler
aradýðý bir sýrada, tam [sayfa 297] bu sýrada, o katý yürekli Barrot, Mayýs sanýklarýný Jürinin huzuruna çýkarmayýp, Nationalin partisinin
icat ettiði yüksek mahkemede, Haute Courda,* yargýlamak önerisi
ile meclise iþkence ediyordu. Bakanlýk koltuðunu kaybetmenin
amansýz korkusunun, Barrot gibi bir adamýn kafasýndan bir Beaumarchaisye yaraþýr sivrilikler çýkartmasý ne dikkate deðer bir þeydir?
Uzun duraksamalardan sonra, Ulusal Meclis onun önerisini kabul
etti. Mayýs saldýrýsýnýn sanýklarý karþýsýnda gene normal niteliðine
dönüyordu.
Kurucu Meclis, cumhurbaþkanýna ve bakanlara karþý baþkaldýrmak zorunda idiyse, cumhurbaþkaný ve bakanlar da Kurucu
Meclise karþý hükümet darbesi yapmak zorunda idiler, çünkü Kurucu Meclisi daðýtmak için hiç bir yasal yollarý yoktu. Ama Kurucu
Meclis anayasanýn, anayasa ise cumhurbaþkanýnýn anasý idi. Cumhurbaþkaný, hükümet darbesi ile, anayasayý yýrtýyordu ve kendi
cumhuriyetçi unvanlarýný ortadan kaldýrýyordu. O halde, imparatorluk unvanlarýný ortaya çýkarmak zorundaydý; bu imparatorluk
unvanlarý, orleancý unvanlarý akla getiriyordu ve her ikisi de meþruiyetçi unvanlarýn önünde soluklaþýyordu. Orleancý partinin henüz
sadece Þubatýn yenileni olduðu bir anda, ve Bonaparteýn henüz
sadece 10 Aralýðýn kazananý olduðu bir anda, ve her ikisinin de
cumhuriyetçi gaspa, henüz sadece gene kendileri de gaspedilmiþ
kralcý unvanlarý ile karþý çýkabildikleri bir anda, yasal (meþru) cumhuriyetin devrilmesi, ancak taban tabana karþýtý olan meþruiyetçi
monarþiyi ortaya çýkarabilirdi. Meþruiyetçiler, zamanýn elveriþli olduðunun bilincindeydiler, ve ayan beyan hükümet aleyhtarý fesatlar
hazýrlýyorlardý. General Changarniernin kiþiliðinde, kendi Monklarýný
bulacaklarýný umabiliyorlardý. Onlarýn meþruiyetçi kulüplerinde beyaz monarþinin tahta çýkýþý, proletarya klüplerinde kýzýl cumhuriyetin
geliþi kadar açýkça ilân ediliyordu.
Uygun bir þekilde bastýrýlan bir ayaklanma ile, kabine bütün
güçlüklerden kurtarýlmýþ olacaktý. Yasaya uyma bizi öldürüyor
diye baðýrýyordu Odilon Barrot. Bir ayaklanma, salut public** ba* Yüce divan. -ç.
** Halkýn selameti. -ç.
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hanesi ile, Kurucu Meclisin daðýtýlmasý [sayfa 298] ve bizzat anayasanýn
yararýna anayasayý çiðneme olanaðýný saðlayacaktý. Odilon Barrotnun Ulusal Meclise kaba müdahalesi, üçrenkli elli valinin gürültülü bir biçimde görevlerinden alýnmalarý ve yerlerine kralcýlarýn
yerleþtirilmesi, gezgin muhafýz birliklerinin daðýtýlmasý, liderlerine
Changarniernin çok sert bir biçimde davranmasý, Lerminiernin,
bu profesörün, Guizot zamanýnda bile mümkün olmayan yeniden
görevine alýnmasý, meþruiyetçilerin palavracýlýklarýna karþý hoþgörü,
hepsi, ayaklanma kýþkýrtmalarý idi. Ama ayaklanma hiç oralý deðildi.
O, kabinenin deðil, Kurucu Meclisin iþaretini bekliyordu.
Nihayet, 29 Ocak, Rateaunun önerisinin kayýtsýz þartsýz
reddine iliþkin Mathieunün (Drômelu) önerisi üzerinde görüþüleceði gün geldi. Meþruiyetçiler, orleancýlar, bonapartçýlar, gezgin muhafýz, Montagne, kulüpler, herkes, o gün, sözde düþmanýna karþý
olduðu kadar sözümona müttefikine karþý da gizli iþler çeviriyordu.
Bonaparte, atýnýn üzerinde, birliklerin bir kýsmýný Concorde alanýnda
teftiþten geçiriyor, Changarnier ise büyük bir gösteriþle stratejik
manevralar yapýyordu. Kurucu Meclis, kendi toplantý salonunu
askerler tarafýndan iþgal edilmiþ buldu. O, bütün umutlarýn, korkularýn, bekleyiþlerin, heyecanlarýn, gerilimlerin, fesatlarýn karþýlaþtýklarý
merkez olan aslan yürekli meclis, ruhunu teslim etmeye her zamandan daha yakýn olunca, artýk bir an bile duraksamadý. Yalnýz
kendi silahlarýný kullanmaya korkmakla kalmayýp, düþmanýnýn silahlarýný da eldeðmemiþ olarak saklamak zorunda olduðunu sanan
savaþçýya benziyordu. Ölümü küçümseyerek kendi ölüm hükmünü
imzaladý ve Rateau nun önerisinin kayýtsýz þartsýz reddini reddetti.
Kendisi sýkýyönetim altýnda bulunan Kurucu Meclis, anayasal bir
eyleme, zorunlu çerçevesi Parisin sýkýyönetim altýna alýnmasý demek olacak olan sýnýrlar koydu. Ertesi gün, 29 Ocak günü kabinenin
kendisine verdiði korku üzerine bir soruþturmaya karar vererek,
kendine yaraþýr bir biçimde öcünü aldý. Montagne, Nationalin partisinin, kendisini, bu büyük entrika komedisinde, bir savaþ çýðýrtkaný
yapmasýna izin vermekle, siyasal anlayýþ ve devrimci enerjiden
yoksun olduðunu ortaya koydu. Bu parti, burjuva cumhuriyetin kuruluþ döneminde elinde tuttuðu iktidar tekelini, kurulu [sayfa 299] cumhuriyette de yeniden doðrulamak için son bir giriþimde bulunmuþtu.
Bu giriþim baþarýsýzlýða uðramýþtý.
Eðer, Ocak bunalýmýnda, Kurucu Meclisin varlýðý sözkonusu
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ise, 21 Mart bunalýmýnda da, anayasanýn varlýðý sözkonusudur. O
zaman Nationalin partisinin personeli sözkonusu idiyse, þimdi onun
ülküsü sözkonusudur. Saygýdeðer cumhuriyetçilerin, kendi ideolojileri hakkýndaki yüksek duygularýný, hükümet iktidarýnýn saðladýðý dünya zevklerinden daha ucuza teslim ettiklerini belirtmemizin
gereði yoktur.
21 Martta, Ulusal Meclisin gündeminde, dernek kurma hakkýna karþý Faucher yasasý tasarýsý, yani kulüplerin yasaklanmasý
vardý. Anayasanýn 8. maddesi, bütün Fransýzlar için dernek kurma
hakkýný güven altýna alýyordu. Þu halde, kulüplerin yasaklanmasý,
anayasaya apaçýk bir saldýrýydý, ve Kurucu Meclis, kendi azizlerinin
saygýsýzlýða, küfre uðramasýný kendisi yasalaþtýrmak zorundaydý.
Ama kulüpler, devrimci proletaryanýn toplanma noktalarý, gizli eylem
merkezleri idi. Bizzat Ulusal Meclis, iþçilerin, burjuvalarýna karþý
güçbirliðini yasaklamýþtý. Ve kulüpler, tüm iþçi sýnýfýnýn tüm burjuva
sýnýfýna karþý güçbirliðinden, burjuva devletine karþý bir iþçi devletinin oluþturulmasýndan baþka bir þey miydi? Kulüpler, proletaryanýn
Kurucu Meclisi olduðu kadar, isyan ordusunun hazýr kuvvetleri deðil
miydi? Anayasanýn her þeyden önce saðlamasý gereken þey, burjuvazinin egemenliði idi. Þu halde, anayasa, dernek kurma hakkýndan,
açýkça, yalnýz burjuvazinin egemenliðiyle, yani burjuva düzeni ile
baðdaþan dernekleri anlýyor olabilirdi. Anayasa, teorisi gereði, meramýný genel bir biçimde anlatýyorsa da, anayasayý yorumlamak ve
tek tek özel durumlara uygulamak için Ulusal Meclis gibi hükümet
de ne güne duruyordu? Ve eðer cumhuriyetin tufan-öncesi döneminde, kulüpler, sýkýyönetim tarafýndan gerçekten yasaklandý iseler, þimdi kurulu, nizami cumhuriyette onlarý yasal yoldan da yasaklamak gerekmez miydi? Üçrenkli cumhuriyetçilerin, anayasanýn
bu bayaðý yorumuna karþý, anayasanýn tumturaklý palavracý sözlerinden baþka karþý koyacak bir þeyleri yoktu. Bunlardan bir kýsmý,
Pagnerre, Duclere vb. hükümet lehinde oy verdiler ve böylece ona
çoðunluðu saðladýlar. Öteki kýsým, baþ melek Cavaignac ve kilisenin
babasý Marrast baþta olmak üzere, kulüplerin [sayfa 300] yasaklanmasýna iliþkin madde geçerken baþkanlýk divanýnýn bir salonuna
çekildiler ve Ledru-Rollin ve Montagne ile meclis kurdular. Ulusal
Meclis felce uðramýþtý, gerekli çoðunluða sahip deðildi. Crémieux,
baþkanlýk divaný salonunda, o andan itibaren, bu yolun dosdoðru
sokaða gittiðini ve artýk 1848 Þubatýnda deðil, 1849 Martýnda

Karl Marks
Fransada Sýnýf Savaþýmlarý
1848-1850

77

bulunduðunu tam zamanýnda hatýrladý. Birdenbire aydýnlanan
Nationalin partisi, Ulusal Meclisin toplantý salonuna döndü. Ve,
durmadan devrimci isteklerle kývranýp duran, ve durmadan da anayasal olanaklar araþtýrýp duran ve her zaman, devrimci proletaryanýn önünde olmaktansa, burjuva cumhuriyetçilerinin ardýnda kendini daha iyi hisseden Montagne, bir kez daha aldatýlmýþ olarak
onlarý izledi. Oyun oynanmýþtý. Ve anayasanýn metninin bozulmasýnýn, anayasanýn ruhuna uygun tek uygulama olduðunu karar altýna
almýþ olan gene Kurucu Meclisin kendisi idi.
Artýk yoluna koyulmasý gereken bir tek nokta kalýyordu: kurulu cumhuriyetin Avrupa devrimi ile iliþkileri, yani dýþ politikasý
konusu. 8 Mayýs 1849 günü, görev süresi birkaç gün içinde sona
erecek olan Kurucu Mecliste alýþýlmadýk bir heyecan hüküm sürüyordu. Fransýz ordusunun Roma üzerine saldýrýsý, Romalýlar karþýsýnda geri çekilmesi, siyasal bakýmdan namus lekesi, askeri bakýmdan
yüzkarasý, Fransýz Cumhuriyetinin, Roma Cumhuriyetinin canýna
kýymasý, ikinci Bonaparteýn birinci Ýtalya seferi, hepsi gündemdeydi.
Montagne, bir kez daha büyük kozunu oynamýþtý, Ledru-Rollin,
hükümete karþý, ve bu kez Bonapartea da karþý olmak üzere, anayasanýn çiðnenmesi nedeniyle, kaçýnýlmaz suçlama önergesini baþkanlýk kürsüsüne býraktý.
8 Mayýstaki neden, daha sonra, 13 Haziranýn nedeni olarak
da yinelendi. Biz, Roma seferi üzerinde biraz duralým.
Cavaignac, daha 1848 Kasýmý ortalarýnda, papayý* korumak,
onu gemiye alýp Fransaya getirmek üzere, Civita-Vecchiaya[146] bir
savaþ filosu göndermiþti. Papa, hilesiz Cumhuriyeti kutsayacak ve
Cavaignacýn cumhurbaþkanlýðýna seçilmesini güven altýna alacaktý.
Cavaignac, papa ile köy papazlarýný, köy papazlarý ile köylüleri,
köylülerle de [sayfa 301] cumhurbaþkanlýðýný elde etmek istiyordu. Kýsa vadeli amacý seçim reklamý olan Cavaignacýn seferi, ayný zamanda, Roma devrimine karþý bir protesto ve ayrýca bir tehdit niteliðinde
idi. Papa lehinde Fransanýn müdahalesini ilke olarak içinde taþýyordu.
Papa lehinde, Roma Cumhuriyetine karþý, Avusturya ve Napoli ile birlikte müdahale, Bonaparteýn bakanlar kurulunun 23 Aralýk
tarihli ilk oturumunda karar altýna alýndý. Bakanlar kurulunda bir
* Pius IX. -Ed.
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Falloux, Romada ve papanýn Romasýnda papa demekti. Bonaparteýn, köylülerin cumhurbaþkaný olmak için artýk papaya gereksinmesi yoktu, ama baþkanýn, köylülerini elinde tutmak için papayý
da elinde tutmaya gereksinmesi vardý. Bonaparteý bir cumhurbaþkaný yapan, köylülerin saflýðýydý. Ve köylüler, imanla bu saflýklarýný
ve papa ile de imanlarýný yitiriyorlardý. Ve, Bonaparte adýna hüküm
süren orleancýlarla meþruiyetçiler, güçbirliði yapmýþlardý! Krallarý
yeniden tahta geçirmeden önce, krallarý kutsallaþtýran gücü diriltmek, canlandýrmak gerekiyordu. Kralcýklarý bir yana, papanýn fani
erkine boyun eðmiþ eski Roma olmadan, papa olmazdý; papa olmadan, katoliklik olmazdý; katoliklik olmadan, Fransýz dini olmazdý;
peki din olmayýnca eski Fransýz toplumunun hali nice olurdu? Köylünün gökyüzü servetleri üzerinde sahip olduðu ipotek, burjuvanýn, köylünün servetleri üzerinde sahip olduðu ipoteði güvence altýna alýr. Þu halde, Roma devrimi, mülkiyete karþý, burjuva düzenine
karþý Haziran devrimi kadar korkunç bir suikastti. Fransada yeniden
canlanýp gönenen burjuva egemenliði, Romada papanýn egemenliðinin yeniden kurulmasýný illâ gerekli görüyordu. Son olarak da,
Romalý devrimcilerin þahsýnda, Fransýz devrimcilerinin müttefiklerine vurulmuþ oluyordu. Fransýz Cumhuriyetinde karþý-devrimci
sýnýflarýn ittifaký, bu cumhuriyetin, Kutsal ittifakla, Napoli ve Avusturya ile ittifakýnda zorunlu tamamlayýcýsýný buluyordu. Bakanlar
kurulunun 23 Aralýk tarihli kararý, Kurucu Meclis için bir giz deðildi.
Daha 8 Ocakta, Ledru-Rollin, kabineden bu konuda açýklama
istemiþti. Bakanlar kurulu bunu yalanlamýþ; Ulusal Meclis ise konuyu
tartýþmaya koymayýp geçiþtirmiþti. Ulusal Meclisin kabinenin sözlerine güveni mi vardý? Biliyoruz ki, meclis, bütün Ocak ayýný, [sayfa
302] hükümete güvensizlik oyu vermekle geçirmiþti. Ama, kabinenin
rolü yalan söylemek idiyse, meclisin kendi rolü de, kabinenin yalanýna inanmýþ gibi yapmak ve böylece cumhuriyetçi dýþ görünüþü
korumaktý.
Bu arada Piemonte yenilmiþti. Charles-Albert, tahtý býrakmýþtý.
Avusturya ordusu Fransanýn kapýsýný çalýyordu. Ledru-Rollin sert
bir gensoru önergesi verdi. Kabine, Kuzey Ýtalyada Cavaignacýn
politikasýný sürdürmekten baþka bir þey yapmadýðýný, Cavaignac
ise sadece Geçici Hükümetin, yani Ledru-Rollinin siyasetini izlediðini tanýtladý. Üstelik, bu kez, hükümet, Ulusal Meclisten bir de güvenoyu aldý ve Avusturya ile Sardinyanýn toprak bütünlüðü ve Roma
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sorunu konusunda yapýlacak barýþ görüþmelerini desteklemek
üzere Yukarý-Ýtalyada uygun bir noktayý geçici olarak iþgal etme
yetkisi kendisine verildi. Bilindiði gibi, Ýtalyanýn kaderi, Kuzey Ýtalyanýn savaþ alanlarýnda belirlenir. Ýþte bu yüzden Roma, Lombardi
ve Piemonte ile birlikte düþmüþtü, ya da Fransanýn Avusturyaya,
yani giderek Avrupa karþý-devrimine savaþ açmasý gerekirdi. Acaba
Ulusal Kurucu Meclis, Barrot kabinesini, birdenbire eski Halk
Kurtuluþ Komitesi mi sanýyordu? Ya da kendi kendisini Konvansiyon yerine mi koyuyordu? Öyleyse Yukarý-Ýtalyada bir noktanýn
askeri iþgalinin nedeni neydi? Bu saydam perdenin ardýnda Roma
seferi gizleniyordu.
14 Nisanda, 14.000 kiþi, Oudinotnun emri ile Civita-Veechiaya gitmek üzere gemilere bindirildiler. 16 Nisanda, Ulusal Meclis,
bakanlar kuruluna, Akdenizde boy gösterecek bir filonun üç aylýk
bakým masraflarý için 1.200.000 franklýk bir ödenek verdi. Böylece,
meclis, kabineyi, Avusturyaya müdahale ettiriyormuþ gibi yaparak
aslýnda Romaya karþý müdahale etmesi için bütün olanaklarý kendisine veriyordu. Bakanlar kurulunun ne yaptýðýna bakmýyordu,
sadece söylediklerine kulak veriyordu. Böyle bir iman Yakup peygamberde bile bulunamazdý, Kurucu Meclis, kurulu cumhuriyetin
ne yapmak yükümünde olduðunu bilemeyecek duruma gelmiþti.
Nihayet, 8 Mayýsta, komedinin son sahnesi oynandý. Kurucu
Meclis, bakanlar kurulunu, Ýtalya seferini, bu sefer için saptanmýþ
olan amaca yöneltmek üzere hýzlý önlemler [sayfa 303] almaya çaðýrdý.
Bonaparte, ayný akþam, Moniteurde, Oudinotya en candan kutlamalarýný yolladýðý mektubunu yayýnlattý. 11 Mayýsta, Ulusal Meclis,
bu ayný Bonaparte ve onun bakanlar kurulu hakkýndaki suçlama
belgesini geri çeviriyordu. Ve, bu yalan dokusunu yýrtýp atacaðý
yerde, FouquierTinville rolünü kendisi oynamak üzere bu parlamento komedisini dram gibi anlayan Montagne, Konvansiyondan ödünç
aldýðý aslan postunun altýnda, kendi doðal küçük-burjuva dana
gönünün görünmesine hiç mi fýrsat vermiyordu sanki!
Kurucu Meclisin ömrünün ikinci yarýsý þöylece özetlenir: Kurucu Meclis, 29 Ocakta, kralcý burjuva kesimlerinin, kendisi tarafýndan kurulan cumhuriyetin doðal liderleri olduklarýný; 21 Martta,
anayasanýn çiðnenmesinin gene anayasanýn uygulanmasý demek
olduðunu; 11 Mayýsta, Fransýz Cumhuriyetinin savaþ halindeki halklarla yaptýðý ve tumturaklý bir biçimde ilân edilen pasif ittifakýn, Av-
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rupa karþý-devrimi ile aktif ittifaký anlamýna geldiðini itiraf eder.
Bu biçare meclis, doðumunun ikinci yýldönümünden iki gün
önce, 4 Mayýsta, Haziran isyancýlarý lehindeki af önerisini reddetme
zevkini de tattýktan sonra sahneden çekildi. Ýktidarý parçalanmýþ,
halkýn ölesiye nefret ettiði, bir aleti olduðu burjuvazi tarafýndan küçümsenerek itelermiþ, hor görülmüþ, bir kenara atýlmýþ, ömrünün
ikinci yarýsýnda birincisini yadsýmak zorunda kalmýþ, cumhuriyetçi
kuruntularýný üzerinden atmýþ, geçmiþte hiç bir büyük uygulamasý
olmayan, geleceðinde hiç bir umut bulunmayan, daha canlý iken
bedeni parça parça körelen bu meclis, ancak durmadan Haziran
zaferini anýmsayarak ve iþ iþten geçtikten sonra onu yeniden yaþayarak kendi cesedini geçici bir coþku ile kýpýrdatmaktan baþka bir
þey beceremiyordu; lanetlileri her gün yeniden lanetleyerek kendini
ortaya koyuyor, kendini gerçekliyordu. Haziran isyancýlarýnýn kanýyla
yaþayan vampirdi o!
Bu meclis, gerisinde, Haziran ayaklanmasýnýn masraflarý ile,
tuz vergisinin kaldýrýlmasý ile, köleliðin kaldýrýlmasý karþýlýðýnda plantasyon sahiplerine verdiði zarar ödentileri ile, Roma seferinin doðurduðu harcamalarla, ve, bu kötü yürekli kocakarý, son nefesinde,
sevinçli varisinin omuzlarýna, baþýný belaya sokacak bir þeref borcu
yüklemenin [sayfa 304] mutluluðu içinde karar verdiði içki vergilerinin
kaldýrýlmasý ile kabaran bir bütçe açýðý býrakýyordu.
Martýn baþýndan beri, Ulusal Yasama Meclisi lehinde seçim
propagandalarý baþlamýþtý. Bellibaþlý iki grup çarpýþýyordu: düzen
partisi[147] ve demokrat- sosyalist parti, yani kýzýl parti. Bu ikisi arasýnda, Anayasanýn Dostlarý bulunuyordu; Nationalin üçrenkli cumhuriyetçileri bu adla bir parti ortaya çýkarmaya çalýþýyorlardý. Düzen
partisi, hemen Haziran günlerinin arkasýndan kuruldu; ama bu
ancak, 10 Aralýk ona National yâranýný, yani burjuva cumhuriyetçilerini uzaklaþtýrma olanaðýný saðladýktan sonra ve onun varlýðýnýn
sýrrý, orleancýlarla meþruiyetçilerin bir parti halindeki güçbirliði olarak
açýða vurulduktan sonra oldu. Burjuva sýnýfý iki büyük kesime
ayrýlmýþtý; bunlar, sýrasýyla, Restorasyon döneminde[148] büyük toprak
mülkiyeti, Temmuz monarþisi döneminde ise mali aristokrasi ve
sanayi burjuvazisi iktidar tekelini ellerinde tuttular. Bourbon, bu
kesimlerden birinin çýkarlarýnýn aðýr basan etkisini kapsayan ad
idi, Orléans ise, öteki kesimin aðýr basan çýkarlarýnýn etkisini kapsayan bir ad idi. Cumhuriyetin anonim egemenliði, her iki kesimin,
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karþýlýklý rekabetlerinden vazgeçmeksizin ortak sýnýf çýkarlarýný eþit
güçte tutabildikleri tek hükümranlýk biçimi idi. Eðer burjuva cumhuriyeti, bütün burjuva sýnýfýnýn, açýkça belirginleþmiþ ve tamamlanmýþ
egemenliðinden baþka bir þey olamadýysa, orleancýlarýn meþruiyetçiler tarafýndan tamamlanan ve meþruiyetçilerin orleancýlar tarafýndan tamamlanan egemenliðinden, Restorasyon ile Temmuz monarþisinin sentezinden baþka bir þey olabilir miydi? Nationalin burjuva
cumhuriyetçileri, kendi sýnýflarýnýn, ekonomik temellere dayanan
büyük bir kesimini temsil etmiyorlardý. Onlarýn tek önemli yanlarý,
tek tarihsel sýfatlarý, monarþi yönetiminde, ancak kendi özel rejimlerini anlayabilen iki burjuva kesimine karþý, burjuva sýnýfýnýn genel
rejimini, yani ülküleþtirdikleri, ve antik arabesklerle süsledikleri,
ama gene de her þeyden önce kendi yâranlarýnýn egemenliði olarak
selamladýklarý anonim cumhuriyet yönetimini övüp yükseltmeleriydi. Nationalin partisi, kendi kurmuþ olduðu cumhuriyetin tepesinde
güçbirliði etmiþ kralcýlarý gördüðünde, nasýl kendi aklýndan þüphe
etmiþse, kralcýlarýn kendileri de, [sayfa 305] birleþik egemenlikleri konusunda daha az yanýlmadýlar. Þunu anlayamýyorlardý: kendi kesimlerinden herbiri tek baþýna ele alýndýðý zaman kralcý olduðu halde,
onlarýn kimyasal bileþmelerinin ürünü zorunlu olarak cumhuriyetçi
olmalýdýr ve beyaz monarþi ile mavi monarþi, zorunlu olarak, üçrenkli cumhuriyetin içinde etkisizleþtirilmelidir. Devrimci proletaryaya karþý ve proletaryanýn çevresinde gitgide daha çok toplanýp
sýkýþan ara sýnýflara karþý muhalefetleri ile, birleþik kuvvetlerini birleþtirmek ve bu birleþik kuvvetlerin örgütünü muhafaza etmek zorunda olan düzen partisi kesimlerinden herbiri, ötekinin krallýðý yeniden
diriltme ve hegemonya isteklerine karþý, ortak egemenliði üstün
kýlmak, yani burjuva egemenliðinin cumhuriyetçi biçimini üstünleþtirmek yükümü altýndaydý. Ýþte böylece, baþlangýçta krallýðýn hemen
yeniden dirilmesine inanan, daha sonra, bir yandan cumhuriyetçi
biçimi elden býrakmadan, cumhuriyete karþý aðýzlarý köpürerek,
korkunç küfürleri dudaklarýndan eksik olmayan kralcýlar, bakýn
görün ki, sonunda ancak cumhuriyet yönetiminde uyuþabildiklerini
açýklýyorlar ve restorasyonu, krallýðýn geri getirilmesini, belli olmayan
bir tarihe atýyorlar. Ýktidardan ortaklaþa yararlanma, bu iki kesimin
herbirini güçlendiriyordu ve onu, öteki kesime boyun etmeye, yani
krallýðý geri getirmeye daha elveriþsiz ya da daha az istekli bir duruma getiriyordu.
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Düzen partisi seçim programýnda, doðrudan doðruya burjuva
sýnýfýnýn egemenliðini, yani kendi egemenliðinin varlýk koþullarýnýn,
mülkiyetin, ailenin, dinin, düzenin korunmasýný ilân etti. Doðal olarak, kendi sýnýf egemenliðini, uygarlýðýn egemenliði gibi ve maddi
üretimin ve bundan doðan toplumsal iliþkilerin zorunlu koþullarý
gibi sunuyordu. Düzen partisi, muazzam kaynaklardan istediði gibi
yararlanabiliyordu. Bütün Fransada þubelerini örgütledi, eski toplumun bütün ideologlarýný ücretle satýn aldý, mevcut hükümet iktidarýnýn etkisini istediði gibi kullanýyordu, devrimci hareketin hâlâ uzaðýnda duran, mülkiyetin büyük ulu kiþilerinin þahsýnda kendi küçük
mülkiyetlerinin ve küçük önyargýlarýnýn temsilcilerini gören bütün
küçük-burjuvalar ve köylüler yýðýný içinde bir gönüllü vasallar ordusuna sahip bulunuyordu; bütün ülkede bir sürü küçük kralcýklar
tarafýndan [sayfa 306] temsil edildiðinden, adaylarýnýn reddini bir ayaklanma gibi cezalandýrabilir, baþkaldýran iþçileri, çiftlik uþaklarýný,
ev hizmetkarlarýný, ticarethane görevlilerini, demiryolu memurlarýný,
dikkafalý bürokratlarý, düpedüz buyruðu altýndaki bütün görevlileri,
iþlerinden atabilirdi. Ve nihayet, orada burada, Cumhuriyetçi Kurucu
Meclisin, 10 Aralýkta Bonaparteýn mucizevi kuvvetlerini göstermesine engel olduðu yanýlsamasýnýn tutunmasýný saðlayabilirdi. Düzen
partisi içinde bonapartçýlarýn adýný anmadýk. Bunlar, burjuvazinin
ciddi bir kesimi deðildi, ama birtakým saplantýlarý olan yaþlý savaþ
malülleri ve inançsýz genç dolandýrýcýlar koleksiyonu idi. Düzen
partisi, seçimleri kazandý, Yasama Meclisine büyük bir çoðunluk
gönderdi.
Güçbirliði etmiþ karþý-devrimci burjuva sýnýfýn karþýsýnda,
küçük-burjuvazinin ve köylü sýnýfýnýn daha þimdiden devrimci olan
partileri, doðal olarak, devrimci çýkarlarýn büyük önderine, devrimci
proletaryaya baðlanmak zorundaydýlar. Daha önce gördük ki, küçük-burjuvazinin parlamentodaki demokrat sözcüleri, yani Montagne, parlamentodaki baþarýsýzlýklar, bozgunlar yüzünden, proletaryanýn sosyalist sözcülerine doðru itilmiþlerdi, ve parlamentonun
dýþýndaki gerçek küçük-burjuvazi ise, uzlaþma konkordatolarý ile,
burjuva çýkarlarýnýn birdenbire iþlerlik kazanmasý ile, iflas ile, gerçek
proleterlere doðru sürüklenmiþlerdi. 27 Ocakta, Montagne ile sosyalistler, barýþmalarýný kutlamýþlardý, 1849 Þubatýnýn büyük þöleninde, birlik baðýtlarýný yenilediler. Sosyal parti ile demokratik parti, iþçilerin partisi ile küçük-burjuvazinin partisi, sosyal-demokrat partide,
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yani kýzýl partide birleþtiler.
Haziran günlerini izleyen bir cançekiþme ile bir an için felce
uðramýþ olan Fransýz Cumhuriyeti, sýkýyönetimin kalkýþýndan beri,
14 Ekimden beri, peþpeþe bir sürü büyük heyecanlar geçirmiþti.
Ýlkönce cumhurbaþkanlýðý savaþýmý, sonra cumhurbaþkanýnýn Kurucu Meclise karþý savaþýmý; kulüpler için savaþým; cumhurbaþkanýnýn,
kralcýlar güçbirliðinin, hilesiz cumhuriyetçilerin, demokratik Montagneýn, proletaryanýn sosyalist doktrinerlerinin küçük adamlarýna
karþý, proletaryanýn gerçek devrimcilerini, bir tufanýn toplumun yüzeyinde býraktýðý tufan-öncesi garip yaratýklar gibi, ya da [sayfa 307]
toplumsal bir tufandan önce gelebilecek tek yaratýklar gibi ortaya
çýkartan Bourges davasý;[149] seçim kampanyasý; Bréanýn katillerinin
idamý;[150] sürekli basýn davalarý; hükümetin, polis yöntemleriyle,
zor kullanarak toplantý basmalarý; kralcýlarýn hayasýzca tahrikleri;
Louis Blanc ve Caussidiarein portrelerinin halka teþhir edilmesi;[151]
kurulu cumhuriyet ile Kurucu Meclis arasýnda, her an devrimi çýkýþ
noktasýna doðru iten, her an yeneni yenilen, yenileni ise yenen durumuna getiren, bir göz açýp kapayýncaya kadar partilerin ve sýnýflarýn konumlarýný, aralarýnda bileþmelerini ve ayrýlmalarýný altüst
eden ardý arkasý kesilmeyen savaþým; Avrupa karþý-devriminin hýzla
ilerleyiþi; Macaristanýn þanlý savaþýmý, Almanyadaki silahlý ayaklanmalar, Roma seferi, Fransýz ordusunun Roma karþýsýndaki yüzkarasý bozgunu bu hareket içinde, bu katlanýlmasý güç tarihsel kargaþalýk içinde, bu devrimci tutkular, umutlar ve umutsuzluklarýn dramatik yükseliþi ve alçalýþý içinde bir burgaç gibi dönüp duran Fransýz
toplumunun çeþitli sýnýflarý eskiden yarým yüzyýllarla saydýklarý geliþme dönemlerini, þimdi kaçýnýlmaz olarak haftalarla saymak zorundaydýlar. Köylülerin ve taþranýn önemli bir bölümü, devrimci bir tutumu benimsemiþlerdi. Yalnýzca, Napoléon kendilerini hayal kýrýklýðýna uðratmýþ deðildi, kýzýl parti, onlara, adýn yerine içeriði, yalancý
vergi muafiyeti yerine meþruiyetçilere ödenmiþ milyarýn ödetilmesini, ipoteklerin düzenlenmesini, tefeciliðin kaldýrýlmasýný sunuyordu.
Orduya bile devrim ateþi, devrim heyecaný bulaþmýþtý. Ordu
Bonapartea oy verirken zafere oy vermiþti, Bonaparte ise ona yenilgi
veriyordu. Ordu Bonaparteýn kiþiliðinde, ardýnda büyük devrimci
bir komutanýn gizlendiði küçük onbaþýya oy vermiþti. Bonaparte
ise, ona, arkalarýnda tozluk düþmelerinde uzman onbaþýnýn görün-
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mez olduðu büyük generalleri veriyordu. Hiç kuþkusuz, kýzýl parti,
yani demokratik güçbirliði partisi, kesin zafer olmasa da hiç deðilse
Parisi, ordunun, taþranýn büyük bir bölümünün kendisine oy vermesi ile büyük baþarýlarý kutlamak durumunda olacaktý.
Montagneýn lideri Ledru-Rollin beþ yönetim bölgesince seçildi. Düzen partisinin liderlerinden hiç biri, asýl proleter partisinden
hiç bir ad. bu ölçüde bir zafer kazanamadý. Bu [sayfa 308] seçim, bize,
demokrat-sosyalist partinin sýrrýný açýklýyor. Demokrat küçük-burjuvazinin parlamenter öncüsü Montagne, bir yandan, proletaryanýn
sosyalist doktrincileriyle birleþmek zorunda idiyse, beri yandan
Haziranýn korkunç maddi yenilgisi dolayýsýyla, entelektüel zaferlerle
yeniden ayaða kalkmak zorunda olan, öteki sýnýflarýn geliþmesi
yüzünden henüz devrimci diktatörlüðü ele geçirecek durumda bulunmayan proletarya da beri yandan, kendi kurtuluþunun doktrincilerinin, yani sosyalist mezhebin kurucularýnýn kollarýna atýlmak
zorunda idi, devrimci köylüler, ordu, taþra illeri böylece devrimci
ordu kampýnýn lideri olan ve sosyalistlerle anlaþmasý sonucu devrimci parti içinde bütün uzlaþmaz çeliþkileri uzaklaþtýrmýþ olan Montagneýn arkasýnda yer aldýlar. Kurucu Meclisin ömrünün ikinci yarýsýnda, Montagne, mecliste cumhuriyetçi coþkuyu temsil ediyordu
ve Geçici Hükümet zamanýnda, Yürütme Komisyonu ve Haziran
günleri sýrasýnda iþlediði günahlarý unutturmuþtu. Nationalin partisi,
belirsiz, kararsýz mahiyetine uygun olarak, kralcý kabinenin kendisini ezmesine gözyumdukça, Nationalin mutlak iktidarý boyunca
uzakta tutulmuþ olan Montagne, devrimin, parlamentodaki temsilcisi olarak yükseliyor ve aðýr basýyordu. Gerçekte, Nationalin
partisinin, öteki kralcý kesimlerin karþýsýna koyacak, hýrslý kiþiliklerden ve idealistçe zevzekliklerden baþka bir þeyi yoktu. Montagne
partisi ise, tersine, maddi çýkarlarý demokratik kurumlarý gerektiren
proletarya ile burjuvazi arasýnda gidip gelen kararsýz bir yýðýný temsil
ediyordu. Cavaignaclann ve Marrastlann karþýsýnda, Ledru-Rollin
ve Montagne, bu bakýmdan, devrimin gerçeði içinde bulunuyorlardý ve bu aðýr durum içinde bulunmanýn verdiði bilinçten, büyük bir
cesaret kazanýyorlardý ve bu cesaret, devrimci enerji gösterisi, yalnýz
parlamentodaki çýkýþlarla, suçlama önergeleri sunmakla, tehditlerle,
baðýrýp çaðýrmalarla, gürültülü konuþmalarla, sözlerden ileri gitmeyen aþýrýlýklarla sýnýrlý kaldýðýndan daha da büyüklük kazanýyordu.
Köylüler de hemen hemen küçük-burjuvalarla ayný durumda bulu-
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nuyorlardý, hemen hemen ayný toplumsal hak iddialarýna sahiptiler.
Toplumun bütün orta tabakalarý, devrimci harekete sürüklendikleri
ölçüde, demek ki zorunlu olarak kahramanlarýný Ledru-Rollinde
bulacaklardý. [sayfa 309] Ledru-Rollin, demokratik küçük-burjuvazinin
önemli adamý idi. Düzen partisine karþý ilkönce öne sürülecek, baþa geçirilecek olanlar, elbette ki, bu düzenin yarý-tutucu, yarý-devrimci ve baþtan aþaðý ütopyacý reform yapýcýlarý idi.
Nationalin partisi, Anayasanýn Dostlarý quand même* pures et simples** cumhuriyetçiler seçimlerde tamamýyla yenildiler.
Aralarýndan pek küçük bir azýnlýk Yasama Meclisine gönderilebildi.
En ileri gelen liderleri, hatta hilesiz cumhuriyetin en chefi*** ve
Orfesi Marrast bile sahneden silindiler.
28 Mayýsta Yasama Meclisi toplandý; 11 Haziranda 8 Mayýs
çarpýþmasý yenilendi. Ledru-Rollin, Montagne adýna Romanýn bombalanmasý nedeniyle cumhurbaþkanýnýn ve kabinenin suçlandýrýlmasý isteminde bulundu. 12 Haziranda, Yasama Meclisi suçlandýrma istemini reddetti, týpký Kurucu Meclisin de 11 Mayýsta geri
çevirmiþ olduðu gibi, ama bu kez proletarya Montagneý sokaða
itti, sokak kavgasý için deðil de, sokak gösterisi için. Hareketin yenilgiye uðradýðýný ve Haziran 1849un, Haziran 1848in gülünç olduðu
kadar yakýþýksýz bir karikatürü olduðunu anlamak için, bu hareketin
baþýnda Montagneýn bulunduðunu söylemek yeter. Büyük 13 Haziran geri çekiliþi, ancak, düzen partisinin hiç yoktan var ettiði
Changarniernin daha büyük savaþ anlatýsý ile örtülüp kapatýldý.
Her toplumsal çaðýn, Helvétiusun dediði gibi kendi, büyük adamlarýna gereksinmesi vardýr, ve eðer onlarý bulamazsa, kendisi yaratýr, icat eder.
20 Aralýk günü, kurulu burjuva cumhuriyetin artýk sadece
bir yarýsý, cumhurbaþkaný vardý; 29 Mayýsta ilk yarý, ikinci yarý ile,
Yasama Meclisi ile tamamlandý. Haziran 1848de, kurulmakta olan
burjuva cumhuriyeti, proletaryaya karþý verdiði sözle anlatýlmaz bir
savaþla tarihin yapraklarýna doðumunun belgesini kazýmýþtý. Haziran
1849da, kurulu burjuva cumhuriyeti, bunu, küçük-burjuvazi ile
birlikte oynanan anlatýlmaz bir komedi ile yaptý. 1849 Haziraný,
* Olsa bile. -ç.
** Saf ve yalýn. -ç.
*** Baþyazarý. -ç.
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1848 Haziranýnýn Nemesisi* oldu. 1849da yenik düþenler iþçiler
[sayfa 310] deðildi, ama iþçilerle devrim arasýna giren küçük-burjuvalar
bozguna uðradýlar. 1849 Haziraný ücretli emek ile sermaye arasýndaki kanlý trajedi deðildi, ama hapsetme sahneleri ile dolu, borçlu
ile alacaklý arasýndaki acýklý sahnelerle dolu bir temsildi. Düzen
partisi kazanmýþtý, yenmiþti, güçlüydü ve þimdi ne olduðunu göstermesi gerekiyordu.
III. 13 HAZÝRAN 1849UN SONUÇLARI
20 Aralýkta,[152] meþruti cumhuriyetin Janus baþý,** henüz,
yüzlerinden ancak birini, Louis Bonaparteýn düz, belirsiz çizgileri
altýndaki yürütme yüzünü göstermiþti: 29 Mayýs 1849da ikinci yüzünü, Restorasyon ve Temmuz monarþisinin sefahat alemlerinden
artakalmýþ kýrýþýklarla dolu yasama yüzünü gösterdi. Ulusal Yasama
Meclisi ile meþruti cumhuriyet, yani burjuva sýnýfýnýn egemenliðinin
kurulmuþ olduðu, Fransýz burjuvazisini oluþturan güçbirliði etmiþ
orleancý ve meþruiyetçi iki büyük kesiminin ortak egemenliðinin
düzen partisini meydana getirdiði cumhuriyetçi devlet biçiminde
tamamlamýþ görünüyordu. Fransýz Cumhuriyeti, böylece kralcý partiler koalisyonunun mülkiyeti haline gelirken, Avrupa büyük devletlerinin karþý-devrimci güçbirliði de, ayný hareket içinde, Mart
devrimlerinin son sýðýnaklarýna karþý genel bir haçlý seferine giriþiyordu. Rusya, Macaristana saldýrýyordu, Prusya, Ýmparatorluðun
anayasal ordularýna karþý yürüyor ve Odinot Romayý bombardýman
ediyordu. Avrupa bunalýmý gözle görünür biçimde kesin bir dönemeç noktasýna yaklaþýyordu. Bütün Avrupanýn gözleri Parise, bütün
Parisin gözleri de Yasama Meclisine dikilmiþti.
11 Haziran günü, Ledru-Rollin kürsüye çýktý, orada hiç de
nutuk çekmedi, bakanlara karþý, apaçýk, þatafatsýz, olgulara dayanan, özlü ve zorlu iddiasýný dile getirdi.
Romaya karþý saldýrý, anayasaya karþý bir saldýrýdýr. Roma
Cumhuriyetine karþý saldýrý, Fransýz Cumhuriyetine karþý bir saldýrýdýr. Anayasanýn 5. maddesi þöyledir: Fransýz Cumhuriyeti, hiç bir
* Nemesis  Yunan mitolojisinde öç alma tanrýçasý. -Ed.
** Janus  Roma tanrýsý; birbirinin karþýtý iki yüzle temsil edilirdi, mecazi anlamý, iki
yüzü olan, iki farklý biçimde hareket eden. -Ed.
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zaman kuvvetlerini hiç bir baþka [sayfa 311] halkýn özgürlüðüne karþý
kullanmaz ve cumhurbaþkaný, Fransýz ordusunu, Romanýn özgürlüðüne karþý yöneltmektedir. Anayasanýn 54. maddesi, Ulusal Meclisin* onayý alýnmadan her ne çeþitten olursa olsun savaþ ilân etmeyi
yürütme gücüne yasaklamýþtýr. Kurucu Meclisin 8 Mayýs tarihli kararý,
özellikle, bakanlara, Roma seferini mümkün olduðu kadar çabuk,
baþlangýçtaki ilk amacýna geri çevirmelerini emretmiþ, demek ki,
ayný kesinlikle, onlara, Romaya karþý savaþý yasaklamýþtýr  ve
Odinot, Romayý bombardýman etmektedir. Böylece, Ledru-Rollin,
anayasanýn kendisini, Bonapartea ve bakanlarýna karþý kamu
tanýklýðýna çaðýrýyordu. O, anayasanýn savunucusu Ledru-Rollin,
Ulusal Meclisin kralcý çoðunluðunun suratýna þu göz korkutan bildirimi savuruyordu: Cumhuriyetçiler, her türlü çareye baþvurarak,
hatta silah zoru ile anayasaya saygý gösterilmesini saðlamayý bileceklerdir! Silah zoru ile! diye yüz kez yineledi Montagneýn yankýsý. Çoðunluk korkunç bir patýrtý ile karþýlýk verdi buna. Ulusal
Meclis baþkaný, Ledru-Rolline uyarýda bulundu, Ledru-Rollin, kýþkýrtýcý açýklamasýný yineledi ve baþkanlýk kürsüsüne, Bonaparte ve
bakanlarýný suçlayan önergesini býraktý. Ulusal Meclis, 203 oya karþý
361 oyla, hiç bir þey olmamýþ gibi, Roma bombardýmaný konusunu
görüþmemeye, gündem maddesine geçmeye karar verdi.
Ledru-Rollin, anayasa ile Ulusal Meclisi, Ulusal Meclis ile de
cumhurbaþkanýný yenebileceðini mi sanýyordu?
Anayasa yabancý ülkelerin özgürlüklerine karþý her türlü saldýrýyý yasaklýyordu, doðru, ama Fransýz ordusu, Romada, bakanlar
kuruluna göre, özgürlüke deðil, anarþinin zorbalýðýna saldýrýyordu. Kurucu Meclisin geçirdiði bütün deneylere karþýn, Montagne,
hâlâ, anayasayý yorumlamanýn onu yapmýþ olanlarýn deðil, yalnýzca
onu kabul etmiþ olanlarýn iþi olduðunu anlamamýþ mýydý? Anayasanýn metninin (lafzýnýn), onun yaþayabilir, geçerli anlamýna göre
yorumlanmasý gerektiðini, burjuva anlamýnýn ise onun tek yaþayabilir geçerli anlamý olduðunu anlamamýþ mýydý? Týpký rahibin, Ýncilin
gerçek, resmi yorumcusu olmasý gibi, týpký yargýcýn, yasanýn gerçek,
resmi yorumcusu olmasý gibi, [sayfa 312] Bonaparteýn ve Ulusal Meclisin kralcý çoðunluðunun da, anayasanýn gerçek, resmi yorumcusu
* Burada ve daha ilerde Ulusal Meclis ile kastedilen 28 Mayýs 1849dan Aralýk 1851e
kadar görev yapmýþ olan Ulusal Yasama Meclisidir. -Ed.
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olduðunu anlamamýþ mýydý? Genel seçimlerden yepyeni çýkmýþ
olan ulusal Meclis, Odlion Barrotnun, daha hayatta iken iradesini
kýrmýþ olduðu Kurucu Meclisin vasiyet niteliðindeki eðilimleri ile
kendini baðlý hissetmek zorunda mýydý? Ledru-Rollin, Kurucu Meclisin 8 Mayýs tarihli kararýný dayanak (mesnet) gösterirken, bu ayný
Kurucu Meclisin 11 Mayýsta, Bonaparte ve bakanlarýný suçlama yolundaki kendi birinci önerisini geri çevirmiþ olduðunu, cumhurbaþkaný ve bakanlarý temize çýkardýðýný, ve böylece, Romaya karþý
saldýrýyý anayasaya uygun olarak onayladýðýný, ve kendisinin de
daha önceden verilen bir yargýnýn yeniden görülmesini, yani istinafýný istemekten baþka bir þey yapmadýðýný, nihayet, cumhuriyetçi
Kurucu Meclisin kararýný kralcý Yasama Meclisinde temyiz etmiþ
olduðunu unutmuþ muydu? Anayasanýn kendisi, özel bir maddede,
her yurttaþý anayasayý korumaya çaðýrmakla, ayaklanmaya çaðrýda
bulunur. Ledru-Rollin bu maddeye dayanýyordu. Ama, kamu erkleri
de, ayný nedenle, anayasayý korumak için kurulmazlar mý ve anayasanýn çiðnenmesi bu anayasal kamu erklerinden birinin ötekine
karþý baþkaldýrmasý ile baþlamaz mý? Oysa, cumhuriyetin baþkaný,
cumhuriyetin bakanlarý, cumhuriyetin Ulusal Meclisi eksiksiz, tam
bir uyuþup anlaþma halinde idiler.
11 Haziranda Montagneýn aradýðý þey, salt aklýn sýnýrlarý
içinde bir ayaklanma, yani salt parlamenter bir ayaklanma idi.
Halk yýðýnlarýnýn silahlý bir ayaklanmasý olasýlýðýndan ürken meclis
çoðunluðu, Bonaparteýn ve bakanlarýnýn þahsýnda, kendi öz gücünü
ve kendi seçimlerinin imlemini parça parça edecekti. Kurucu Meclis, Barrot-Falloux kabinesinin görevden alýnmasý için o kadar hýrsla
ayak dirediði zaman, gene buna benzer þekilde Bonaparteýn seçimini hükümsüz kýlmaya çalýþmamýþ mýydý?
Çoðunluðun azýnlýða oranýnýn bir çýrpýda baþtan aþaðý tersine
döndüðü, Konvansiyon zamanýnýn parlamenter ayaklanma örnekleri de eksik deðildi  peki öyleyse eski Montagneýn baþarmýþ olduðu þeyi genç Montagne ne için yapamayacaktý? Ne de anýn koþullarý, böyle bir giriþime elveriþsiz görünüyordu. Pariste halk arasýndaki huzursuzluk, [sayfa 313] çalkantý, kaygýlandýrýcý bir dereceye varmýþtý, ordu, verdiði oylara bakýlýrsa pek de hükümetin emrinde görünmüyordu. Yasama Meclisinin çoðunluðu, henüz saðlamlaþma,
kuvvetlenme zamanýný bulmayacak kadar yeni idi, ve üstelik yaþlý
kiþilerden oluþmuþtu. Eðer bir parlamenter, ayaklanmayý baþarýrsa,
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devletin dümeni Montagneýn eline geçecekti. Kendi yönünden,
demokrat küçük-burjuvazinin, her zaman olduðu gibi, savaþýmýn,
kendi baþýndan yukarda, bulutlarýn üzerinde, parlamentonun ölü
ruhlarý arasýnda verilmesinden daha büyük bir sabýrsýzlýkla istediði
bir þey yoktu. Sonunda, her ikisi, demokrat küçük-burjuvazi ve
temsilcileri Montagne, bir parlamento ayaklanmasý ile, büyük amaçlarýný: proletaryanýn zincirlerini çözmeden, ya da bu zincir kýrmayý
yalnýz gelecekteki uzak bir umut olarak gösterilmekle yetinerek,
burjuvazinin gücünü kýrmayý gerçekleþtiriyorlardý; proletarya tehlikeli hale gelmeksizin, kendisinden yararlanýlacaktý.
11 Haziran tarihli Ulusal Meclis oylamasýndan sonra, Montagneýn bazý üyeleri ile gizli iþçi derneklerinin delegeleri arasýnda
bir görüþme yapýlmýþtý. Ýþçi dernekleri delegeleri, hemen o akþam
bir hareket baþlatýlmasýnda direniyorlardý. Montagne, bu planý kesin
olarak reddetti. Her ne pahasýna olursa olsun yönetimin elinden
alýnmasýna izin vermek istemiyordu; müttefikleri onun için düþmanlarý kadar þüpheli idiler, ve hakký da vardý. Haziran 1848in anýsý,
Paris proletaryasý saflarýnda her zamankinden daha canlý, hareketli
bir kaynaþmaya neden oluyordu. Bununla birlikte, Paris proletaryasý,
Montagnea ittifakla baðlý idi. Montagne, seçim bölgelerinin büyük
bir kýsmýný temsil ediyordu, ordu üzerindeki etkinliðini abartýyordu,
ulusal muhafýzýn demokrat kesimini elinde bulunduruyordu, ardýnda dükkancýnýn manevi gücü vardý. Montagneýn iradesine karþý, o
sýrada ayaklanmaya baþlamak, zaten koleranýn kýrýp geçirdiði,
iþsizlik yüzünden kitle halinde Paristen sürülmüþ durumdaki proletarya için, bu umutsuz kavgayý zorunlu kýlan bir durum olmadýkça
1848 Haziran günlerini, boþu boþuna yinelemek demekti. Proleter
delegeler tek akýllýca þeyi yaptýlar: Montagneý, kendini tehlikeye
atmaya, yani suçlama önergesi reddedildiði takdirde parlamenter
savaþým sýnýrlarýnýn dýþýna [sayfa 314] çýkmaya zorladýlar. Bütün 13 Haziran günü, proletarya, kuþkulu bir gözlemci tutumunu elden býrakmadý ve tam sýrasýnda savaþa katýlmak ve devrimi, küçük-burjuvazinin saptadýðý hedefin ötelerine, ve hýzla götürmek için, demokrat
ulusal muhafýz ile ordu arasýnda dönüþü olmayan, ciddi, kaçýnýlmaz
bir kýran kýrana çatýþmayý bekledi. Zafer kazanýldýðý takdirde, resmi
hükümetin yaný-baþýnda yer alacak proletarya komünü kurulmuþtu
bile. Paris iþçileri 1848 Haziranýnýn kanlý okulunda ders görmüþlerdi.
12 Haziranda, Bakan Lacrosseun kendisi, Yasama Meclisine,
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derhal suçlama önerisinin tartýþýlmasýna geçilmesini önerdi. Geceleyin, hükümet bütün savunma ve saldýrý hazýrlýklarýný yapmýþtý;
Ulusal Meclisin çoðunluðu, baþkaldýran azýnlýðý sokaða sürüklemekte kararlý idi, azýnlýðýn kendisi de artýk geri çekilemezdi, zarlar
atýlmýþtý, 8 oya karþý 377 oyla suçlama önergesi reddedildi, oylamada
çekimser kalan Montagne, homurdanarak, Démocratie Pacifique
in[153] propaganda salonuna ve gazetenin bürolarýna koþuþtular.
Bir kez parlamento binasýndan uzaklaþýnca, topraktan ayaðý
kesilir kesilmez gücü kýrýlan topraðýn dev oðlu Ante gibi Montagneýn
da gücü kýrýldý. Yasama Meclisinin lokallerinde birer Samson olanlar,
Démocratie Pacifiquein odalarýnda artýk darkafalý küçük-burjuvalardan baþka bir þey deðillerdi. Uzun, gürültülü, boþ bir tartýþma
sürüp gitti. Montagne, silah zorundan baþka her çareye baþvurarak, anayasaya saygýyý zorla kabul ettirmeye kararlý idi. Bu kararýnda,
Anayasanýn Dostlarý tarafýndan, bir bildiri[154] ile ve bir delege heyeti ile desteklendi. Anayasanýn Dostlarý, evet, böyle deniyordu
National yâranýnýn, cumhuriyetçi burjuva partisinin kalýntýlarýna.
Elinde kalan parlamento temsilcilerinden altýsý suçlama önergesinin
reddine karþý, ve bütün ötekiler reddi lehinde oy verirlerken, Cavaignac kýlýcýný düzen partisinin emrine verirken, yâranýn parlamento
dýþýnda kalan büyük bir bölümü, siyasal parya durumundan çýkmak
ve kalabalýk halinde Demokrat Parti saflarýna girmek fýrsatýna dört
elle sarýldýlar. Onlar, kendi kalkanlarýnýn, kendi ilkelerinin altýna
anayasanýn altýna gizlenen bu partinin doðal tellallarý gibi görünmüyorlar mýydý?
Gün aðarýncaya kadar Montagne iþ baþýnda kaldý. [sayfa 315] 13
Haziran sabahý, iki sosyalist gazetede oldukça utanýlacak bir yerde
yayýnlanan bir halka bildiri doðurdu.[155] Cumhurbaþkanýný, bakanlarý ve Yasama Meclisini anayasa-dýþý ilân ediyor ve ulusal muhafýzý, orduyu, ve son olarak da halký ayaklanmaya çaðýrýyordu.
Yaþasýn Anayasa! Attýðý slogan buydu ve bu, Kahrolsun Devrim!den baþka bir anlama gelmiyordu.
Montagneýn bu anayasal bildirisine, 13 Haziran günü küçükburjuvalarýn barýþçý gösterisi denen hareket pek uygun düþtü, yani
Château-dEaudan hareket eden, bulvarlardan geçen, çoðunluðu
silahsýz, gizli iþçi kollarý üyelerine karýþmýþ ulusal muhafýzlar olan,
soðuk, kupkuru ve mekanik bir biçimde Yaþasýn Anayasa baðýrýþlarý ile akýp giden ve kaldýrýmlar üzerinde çýnlayan yankýsý bir
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gökgürültüsü gibi gürleyeceði yerde, alay edercesine baðýrýþlarý yineleyen 30.000 kiþilik bir yürüyüþ alayý. Bu kadar çok sesli türküde
yüreðin sesi eksikti. Ve alay Anayasanýn Dostlarýnýn merkezi önünden geçtiði sýrada ve anayasanýn para ile tutulmuþ bir çýðýrtkaný binanýn tepesinde görünüp de, silindir þapkasýnýn güçlü bir hareketiyle
havayý yararak dev ciðerlerinden bir saðnak gibi alaya katýlanlarýn
baþýna Yaþasýn Anayasa sloganýný yaðdýrýnca, alaydakiler bile, bir
an için, sanki durumun komikliðine kapýlmýþ gibi göründüler. Bilindiði gibi, yürüyüþ alayý, bulvarlardan Barýþ Sokaðý giriþine vardýðýnda,
Changarniernin atlýlarý ve avcýlarý tarafýndan o kadar parlamenter
olmayan bir biçimde karþýlandý ki, kalabalýk, göz açýp kapayýncaya
kadar, parlamentonun 11 Haziran tarihli silah baþýna çaðrýsý yerine
gelsin diye olacak, arkasýnda ancak birkaç cýlýz Silah Baþýna!
baðýrýþý býrakarak çil yavrusu gibi daðýldý.
Hasard Sokaðýnda toplanmýþ olan Montagneýn çoðunluðu,
bu barýþçý yürüyüþ alayýnýn ansýzýn daðýlývermesi, bulvarlarda ne
olduðu anlaþýlmayan silahsýz vatandaþlarýn öldürüldüðüne benzer
gürültüler, sokakta gittikçe artan patýrtý, bir ayaklanmanýn yaklaþmakta olduðunu haber verir gibi olunca, ortadan kayboldular. Küçük
bir delegeler birliðinin baþýnda Ledru-Rollin, Montagneýn namusunu
kurtardý. Palais Nationalde toplanmýþ olan Paris topçu kuvvetlerinin
koruyuculuðu altýnda Sanatlar ve Zanaatlar Konservatuarýna [sayfa
316] gittiler, orada ulusal muhafýzýn 5. ve 6. lejyonlarý ile buluþacaklardý. Ama montanyarlar, 5. ve 6. lejyonlarý boþuna beklediler; bu
ihtiyatlý ulusal muhafýzlar, temsilcilerini yarý-yolda býraktýlar, Paris
topçu kuvvetleri, halkýn barikatlar kurmasýna engel oldu, ne olduðu
belirsiz bir karmakarýþýklýk her türlü kararý olanaksýz kýlýyordu,
nizami birlikler süngü takýp ilerlediler, temsilcilerin bir kýsmý tutsak
alýndý, öteki kýsmý kaçtý. 13 Haziran böylece sona erdi.
23 Haziran 1848, devrimci proletaryanýn baþkaldýrmasý oldu
ise, 13 Haziran 1849 da, demokrat küçük-burjuvalarýn baþkaldýrmasý
oldu, bu iki baþkaldýrmanýn herbiri, onu yaratan sýnýfýn salt katýksýz
ve klasik ifadesiydi.
Lyonda iþ çetin ve kanlý bir çatýþmaya vardý. Burjuvazi ile
sanayi proletaryasýnýn doðrudan doðruya karþý karþýya bulunduklarý
iþçi hareketinin, Pariste olduðu gibi genel hareketle örtülüp belirlenmediði bu kentte, 13 Haziran, bir geri tepiþle, baþlangýçtaki niteliðini yitirdi. Baþkaca, taþrada patlak verdiði yerde ateþ almadý  bir
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þimþek çaktý geçti.
13 Haziran, 29 Mayýs 1849da, Yasama Meclisinin toplanmasý
ile, olaðan yaþamýný elde etmiþ olan anayasal cumhuriyetin ömrünün birinci dönemini kapar. Bütün bu baþlangýç dönemi, düzen
partisi ile Montagne arasýnda, burjuvazi ile, Geçici Hükümet zamanýnda ve Yürütme Komisyonu zamanýnda kendisinin de durup
dinlenmeden uðruna komplolar kurduðu ve uðruna, Haziran günlerinde baðnazca proletarya ile vuruþtuðu burjuva cumhuriyetinin
kurulmasýna karþý þaha kalkan küçük-burjuvazi arasýndaki gürültülü
savaþým ile doludur. 13 Haziran, onun direniþini kýrdý ve birleþik
kralcýlarýn yasama diktatörlüðünü bir fait accompli* yaptý. Bu andan
itibaren de Ulusal Meclis, artýk, düzen partisinin Halkýn Selameti
Komitesinden baþka bir þey deðildir.
Paris, cumhurbaþkanýný, bakanlarý ve Ulusal Meclisin çoðunluðunu itham altýnda býrakmýþtý, bunlar da Parisi sýkýyönetim
altýna koydular. Montagne, Yasama Meclisinin çoðunluðunu anayasa-dýþý ilân etmiþti, çoðunluk ise [sayfa 317] Montagneý Yüce Divan
huzurunda, anayasayý çiðnemek suçundan yargýladý ve saflarýnda
hâlâ güçlü olarak ne varsa hepsini ezdi. Montagneý, baþsýz ve yüreksiz bir gövde haline getirinceye kadar kýrýp geçirdiler. Azýnlýk,
bir parlamenter ayaklanmaya kalkýþacak kadar ileri gitmiþti; çoðunluk, kendi parlamenter zorbalýðýný bir yasa mertebesine yükseltti. Yeni bir içtüzük yaptý, bununla, kürsü özgürlüðünü kaldýrýyordu
ve Ulusal Meclisin baþkanýna, düzeni bozmak gerekçesi ile, temsilcileri, kýnama, para cezasý, parlamento ödentisinin (tazminatýnýn)
durdurulmasý, geçici uzaklaþtýrma, hapis cezasýyla cezalandýrma
yetkisi veriyordu. Montagneýn gövdesi üzerine bir kýlýç deðil, ama
deðnekler astý. Montagneýn milletvekillerinden geri kalmýþ olanlar
da, onurlarýný korumak için toptan çekilmek zorunda kalacaklardý.
Böyle bir davranýþla düzen partisinin daðýlmasý çabuklaþtýrýlmýþ
olurdu. Görünüþte bir muhalefet onlarý artýk birarada tutmaz olunca,
düzen partisi kendisini meydana getiren öðelere ayrýþmaktan baþka
bir þey yapamazdý.
Demokrat küçük-burjuvalar, bir yandan parlamentodaki güçlerinden yoksun býrakýlýrlarken, bir yandan da Paris topçu kuvvetlerine ve ulusal muhafýzýn 8., 9. ve 12. lejyonlarýna yol verilerek
* Emrivaki. -ç.
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silahlý gücü de elinden alýnýyordu. Buna karþýlýk, 13 Haziran günü,
Boulé ve Roux basýmevlerini basmýþ, baský makinelerini parçalamýþ,
cumhuriyetçi gazetelerin idarehanelerini yakýp yýkmýþ, yazarlarýný,
dizgicilerini, baskýcýlarýný, paketleyicilerini, çýraklarýný keyfi olarak
tutuklamýþ olan yüksek maliye lejyonu, meclis kürsüsünün tepesinden yüreklendirici bir onay elde etti.
Basýna karþý yeni bir yasa, derneklere karþý yeni bir yasa,
sýkýyönetim üzerine yeni bir yasa, týka basa dolu Paris hapisaneleri,
kovuþturmaya uðrayan siyasal mülteciler, Nationalin sýnýrlarýnýn
ötesindeki bütün gazetelerin yayýný durdurulmuþ, Lyon ve komþusu
5 il askeri zorbalýðýn hoyrat insafýna teslim edilmiþ, her yerde hazýr
ve nazýr savcýlýklar, daha önce sýk sýk temizlenen memurlar ordusunun bir kez daha temizlemeye tâbi tutulmasý  iþte, zafer kazanan
gericiliðin durmadan yineleyip durduðu kaçýnýlmaz beylik iþler bunlar oldu, ve bu beylik iþler, Haziranýn katliamlarýndan sürgünlerinden
sonra, yalnýz, bu kez sadece [sayfa 318] Parise deðil, ayný zamanda
taþra illerine de yönelik olmalarýndan dolayý, ve sadece proletaryaya
deðil, ama özellikle orta sýnýflara karþý yönelik olmalarýndan dolayý
sözü edilmeye deðer uygulamalardýr.
Sýkýyönetim ilânýný hükümetin kararýna býrakan, basýnýn elini
kolunu daha da sýmsýký baðlayan, ve dernek kurma özgürlüðünü
ortadan kaldýran baský yasalarý, Haziran, Temmuz, Aðustos aylarý
boyunca Ulusal Meclisin bütün yasama eylemini yuttular.
Bununla birlikte, bu döneme ayýrdedici özel niteliðini veren
þey, zaferin fiilen deðil ama ilke olarak sömürülmesidir, Ulusal
Meclisin kararlarý deðil, ama bu kararlarýn güdülerinin açýklanýþýdýr,
gerçek olgu, þey deðil, ama sözdür, söz deðil, ama bu söze can katan, anlam katan vurgu ve jesttir. Kralcý görüþlerin küstahça ve ölçüsüzce ifade edilmesi, cumhuriyete karþý horgörücü bir tepeden
bakýþla küfürler savurma, krallýðýn geri getirilmesi tasarýlarýnýn havai
bir hoþa gitme çabasý ile açýða vuruluþu, bir sözcükle, cumhuriyete
yaraþýr yol-yöntemin arsýzca, övünülerek çiðnenmesi, bu döneme
genel havasýný ve özel renklerini verirler. 13 Haziranda yenilenlerin
savaþ narasý, Yaþasýn Anayasa! oldu. Demek ki, kazananlar, anayasal, yani cumhuriyetçi dilin ikiyüzlülüðünden kurtulmuþlardý. Karþý-devrim, Macaristana, Ýtalyaya, Almanyaya boyun eðdiriyordu
ve daha þimdiden Restorasyonun (krallýðýn ihyasý) Fransanýn kapýlarýna dayandýðýna inanýlýyordu. Düzen partisinin hizip liderleri ara-
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sýnda gerçek bir yarýþ baþlamýþtý, Moniteurde kralcýlýðýný ilân ederek, cumhuriyet zamanýnda liberalizmle iþlemiþ olabileceði günahlarýnýn günahýný çýkartarak, piþmanlýk getirerek, ve Tanrýdan ve insanlardan af dileyerek dansý kim baþlatacaktý bakalým. Bir tek gün
geçmiyordu ki, Ulusal Meclisin kürsüsünden devrimin genel bir felaket olduðu açýklanmamýþ olsun; Temmuz monarþisinin kaçaklarýndan ve korkak hainlerinden biri, iþ olup bittikten sonra, salt Louis-Philippein insanseverliðinin ya da baþka yanlýþ anlamalarýn gerçekleþtirmesine engel olmuþ olduðu kahramanca marifetlerini anlatmasýn, taþralý esamisi okunmayan küçük soylu meþruiyetçinin
biri çýkýp da büyük bir çalýmla cumhuriyeti asla tanýmadýðýný tanýtlamasýn. Þubat günlerinde [sayfa 319] hayran olunacak þey, kazanan
halkýn yüce gönüllülüðü deðildi, halka kazanma fýrsatýný saðlayan
kralcýlarýn ýlýmlýlýklarý ve özverileriydi. Halkýn bir temsilcisi, Þubat
yaralýlarýna ayrýlmýþ yardýmlarýn bir kýsmýnýn ulusal muhafýzlara, o
günlerde vatana tek layýk olan ulusal muhafýzlara verilmesini önerdi.
Bir baþkasý, Orléans dükünü at üzerinde gösteren bir heykelin Carrousel meydanýna dikilmesi için kararname çýkarýlmasýný istiyordu.
Thiers, anayasanýn pis bir kaðýt parçasý olduðunu söyledi. Meþru
krallýða karþý gizli fesat çevirmiþ olmaktan dolayý üzüntü duyan
orleancýlar ile meþru olmayan krallýða karþý baþkaldýrmalarý ile genellikle krallýðýn düþüþünü hýzlandýrmýþ olmakla kendilerini kýnayan
meþruiyetçiler peþpeþe kürsüde boy gösteriyorlardý. Thiers Moléye
karþý, Molé Guizotya karþý, Barrot ise her üçüne karþý dolap çevirmiþ
olduklarýna piþmanlýk duyuyorlardý. Yaþasýn sosyal-demokrat cumhuriyet diye baðýrmak anayasaya aykýrý ilân edildi. Yaþasýn Cumhuriyet! sloganý ise sosyal-demokrat bir slogan olarak kovuþturmaya uðradý. Waterloo savaþýnýn yýldönümünde bir temsilci, þöyle bir
açýklama yaptý: Prusyalýlarýn istilasýndan daha çok, sürgündeki
devrimcilerin Fransaya geri gelmelerinden korkuyorum. Baraguay
dHilliers, Lyonda ve beþ komþu ilde düzenlenen terörizme karþý
þikayetlere þöyle karþýlýk veriyordu: Jaime mieux la terreur blanche
que la terreur rouge.* Ve ne zaman konuþmacýlarýn dudaklarýndan
cumhuriyete karþý, devrime karþý, anayasaya karþý, ya da Kutsal Ýttifaktan yana, krallýktan yana bir söz çýksa, meclis çýlgýnca alkýþlarla
çýnlýyordu. En küçük cumhuriyetçi formalitelerin her çiðneniþi, 
* Beyaz terörü kýzýl teröre yeð tutarým. -ç.
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örneðin, temsilcilere yurttaþlar dememek gibi düzenin þövalyelerini coþturuyordu.
8 Temmuzda Pariste sýkýyönetim altýnda yapýlan ve proleterlerin büyük bir kesiminin katýlmadýðý ara seçimler, Romanýn Fransýz
ordusu tarafýndan iþgali, kýzýl kardinallerin[156] ve onlarýn peþinden
engizisyonun ve keþiþler tedhiþinin Romaya giriþi, Haziran zaferine
yeni zaferler kattý ve düzen partisinin sarhoþluðunu iyice ortaya
koydu.
Sonunda, Aðustosun ortasýnda, yarý, yapýlmakta olan il [sayfa
320] meclisi toplantýlarýna katýlmak niyetiyle, yarý, aylardan beri sürüp
giden ideolojik eðilim þölenlerinden yorgun düþtükleri için, kralcýlar,
Ulusal Meclis toplantýlarýna iki ay süre ile ara verme kararý aldýlar.
Çok göze batan bir alaycýlýkla, meþruiyetçilerin ve orleancýlarýn
kremasýndan oluþmuþ, bir Molé ve bir Changarnier de aralarýnda
olmak üzere yirmibeþ kiþilik bir temsilciler komisyonunu, Ulusal
Meclisin temsilcileri ve cumhuriyetin bekçileri olarak nöbetçi býraktýlar. Bu acý alay kendi düþündüklerinden daha da derindi. Tarihin
kendilerini, sevdikleri krallýðý devirmeye mahkum ettiði bu baylar,
gene tarih tarafýndan nefret ettikleri cumhuriyeti koruma göreviyle
görevlendirilmiþlerdi.
Yasama Meclisinin toplantýlarýna ara verilmesi ile anayasal
cumhuriyetin ömrünün ikinci dönemi, kralcýlýk salgýný dönemi de
sona ermiþ oldu.
Paristeki sýkýyönetim kaldýrýlýnca, basýn yeniden iþe koyuldu.
Sosyal-demokrat gazetelerin yayýnlarýnýn durdurulduðu süre içinde,
baský yasalarý ve kralcý çýlgýnlýk dönemi boyunca meþruti krallýk
yanlýsý küçük-burjuvalarýn eski edebiyat temsilcisi Siècle,[157] cumhuriyetçileþti. Burjuva reformcularýnýn edebi sözcüsü Presse,[158] demokratlaþtý. Cumhuriyetçi burjuvalarýn eski klasik organý National,
sosyalistleþti.
Herkese açýk kulüpler kurmak olanaksýzlaþtýkça, gizli dernekler büyüyor ve güçleniyordu. Salt ticari amaçlý dernekler olarak
hoþgörülen, hiç bir ekonomik deðerleri olmayan sýnai iþçi dernekleri,
siyasal açýdan, proletaryayý birleþtirme aracý haline geliyorlardý. 13
Haziran, yarý-devrimci çeþitli partilerin resmi liderlerini ellerinden
almýþtý, geri kalan yýðýnlar kendi kendilerinin liderleri gibi davranmayý baþarmakla bundan kazançlý çýktýlar. Düzenin þövalyeleri, kýzýl
cumhuriyetin dehþet iþleri üzerine kehanette bulunarak yýlgýnlýk
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yaratmýþlardý; Macaristanda, Badende, Romada zafer kazanan
karþý-devrimin, kaba, bayaðý aþýrýlýklarý, duyulmadýk canavarlýklarý
Kýzýl Cumhuriyeti temize çýkardý. Fransýz toplumunun, hoþnut
olmayan ara tabakalarýna gelince, kýzýl cumhuriyet hakkýndaki ön
söylentileri, ve onunla birlikte gerçeklikleri þüpheli canavarlýklarýný,
beyaz-monarþinin gerçek bir umutsuzluk yaratan kan dökücülüklerine yeð tutmaya baþladýlar. Fransada, hiç bir sosyalist, [sayfa 321]
Haynaudan daha fazla devrimci propaganda yapmamýþtýr. A chaque capacité seion ses uvres!*
Bu arada, Louis Bonaparte, Ulusal Meclis tatilinden yararlanarak taþrada hükümdarvari geziler yapýyordu; en ateþli meþruiyetçiler, Ems e,[159] aziz Louisnin soyundan gelenin yanýna haç ziyaretine gidiyorlardý ve düzenin dostu, halk temsilcilerinin hepsi
toplanmakta olan il meclislerinde entrikalar çeviriyorlardý. Meclis
çoðunluðunun henüz söylemeyi göze alamadýðý þeyi, yani anayasanýn deðiþtirilmek üzere derhal gözden geçirilmesi gereðinin en
kýsa zamanda ilan edilmesini onlara söyletmek sözkonusuydu. Anayasaya göre, anayasa, ancak 1852 yýlýnda özellikle bu iþ için toplantýya çaðrýlacak bir Ulusal Meclis tarafýndan gözden geçirilip düzeltilebilirdi. Ama eðer il meclislerinin çoðunluðu bu doðrultuda bir
istek bildirirse, Ulusal Meclis, Fransanýn çaðrýsý üzerine, anayasanýn
bekâretini feda etmek zorunda kalmayacak mýydý? Ulusal Meclis,
bu taþra meclisleri hakkýnda, Voltairein Henriadeýndaki rahibelerin Pandourlara (çapkýn çapulculara) karþý besledikleri ayný umutlarý besliyordu. Ama Ulusal Meclisin Putiphardlarýnýn, ancak birkaç
tanesi dýþýnda, taþranýn Josephleri ile iþleri vardý. Ezici çoðunluk,
ýsrarla, kafalarýna sokulmak isteneni anlamaya yanaþmadýlar. Anayasa deðiþikliði, il meclislerinin oylarý ile yani onu günýþýðýna çýkaracak olan o ayný araçlar tarafýndan çýkmaza sürüldü. Fransanýn sesi, daha doðrusu burjuva Fransanýn sesi konuþmuþtu ve deðiþikliðe
karþý olduðunu bildirmiþti.
Ekimin baþýnda Ulusal Yasama Meclisi yeniden toplandý 
quantum mutatus ab illo.** çehresi baþtanbaþa deðiþmiþti. Anayasa
deðiþikliðinin il meclisleri tarafýndan beklenmedik þekilde geri çev* Yetenekli herkese yaptýðý iþe göre! (Saint-Simonun ünlü formülünün baþka
sözcüklerle ifadesi.) -Ed.
** O günden bu yana olan deðiþiklik ne kadar da büyüktü. (Virgil, Aeneld.) -Ed.
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riliþi, Yasama Meclisini, anayasanýn sýnýrlarý içine götürmüþ ve ona
kendi süresinin sýnýrlarýný göstermiþti. Orleancýlar, meþruiyetçilerin
Emse yaptýklarý ziyaretlerden kuþkuya kapýlmýþlardý, meþruiyetçiler,
orleancýlarýn Londra ile yaptýklarý görüþmeler[160] üzerine [sayfa 322]
birtakým þüpheler kurmuþlardý, her iki hizbin gazeteleri ateþi körüklemiþler ve kendi taht adaylarýnýn karþýlýklý iddialarýný tartmýþlardý,
birleþik orleancýlar ve meþruiyetçiler baþkanýn kralvari gezilerinin,
azçok gözle de görülebilir baþýna buyruk olma giriþimlerinin, bonapartçý gazetelerin yüksekten atan iddialý dillerinin ortaya koyduklarý
tutumlardan dolayý bonapartçýlara karþý hýnç duyuyorlardý; Bonaparte ise, yalnýz meþruiyetçilerle orleancýlarýn gizli fesadýný meþru tutan
Ulusal Meclise karþý, durmadan Ulusal Meclis hesabýna kendisine
ihanet eden bir bakanlar kuruluna karþý hýnç duyuyordu. Son olarak,
bakanlar kurulunun kendisi de, Roma siyaseti konusunda, Bakan
Passy tarafýndan önerilen ve tutucularýn sosyalist diye kötüledikleri
gelir vergisi konusunda bölünmüþtü.
Barrot kabinesinin, yeniden toplanmýþ olan Ulusal Yasama
Meclisindeki ilk önerilerinden biri Orléans Düþesine bir dulluk maaþý
baðlanmak üzere 300.000 franklýk bir kredi istemi oldu. Ulusal Meclis
isteneni verdi, böylece de Fransýz ulusunun borçlar hanesine yedi
milyon franklýk bir tutar ekledi: Böylece, Louis-Philippe utangaç
yoksul rolünü baþarý ile oynamaya devam ederken, ne kabine
Bonaparte lehinde bir ücret artýrýmýný önermeyi göze alabiliyor, ne
de meclis bunu vermeye hazýr görünüyordu. Ve Louis Bonaparte,
her zamanki gibi, þu ikilem arasýnda kararsýz kalýyordu: Aut Caesar,
aut Clichy.*
Kabinenin, Roma seferinin masraflarýný ödemek üzere dokuz milyon franklýk ikinci kredi istemi, Bonaparte ve bakanlar ile
Ulusal Meclis arasýndaki gerginliði artýrdý. Louis Bonaparte, emir
subayý Edgar Neye Monteurde bir mektup yayýnlattýrdý, bu mektupta, papa hükümetini anayasal güvencelere razý olmaya zorluyordu. Papa ise, motu proprio[161] kýsa bir söylev ile, yeniden kazandýðý
erk ve söz geçirirliðinde her türlü kýsýtlamayý reddediyordu. Bonaparte, mektubu ile, seyircilerine, kendini iyi niyetle dolu, ama deðeri
bilinmeyen ve kendi dört duvarý arasýna zincirlenmiþ bir deha gibi
* Ya Sezar ya Clichy. (Clichy - Pariste borçlarýný ödeyemeyenlerin kapatýldýklarý
cezaevi.) (Ünlü Aut Caesar aut nihu  Ya Sezar ya hiç sözünün baþka sözcüklerle
ifadesi.) -Ed.
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göstermek için bile bile yaptýðý bir patavatsýzlýkla [sayfa 323] kabinesinin
perdesini kaldýrýyordu. Bu, onun, özgür bir ruhun kaçamak kanat
çýrpýþlarý* ile, iþve dolu gönül avcýlýðý rolünü ilk oynayýþý deðildi.
Komisyon raportörü Thiers, Bonaparteýn kanat çýrpýþlarýný tamamýyla görmezlikten geldi ve papanýn kýsa söylevini Fransýzcaya
çevirmekle yetindi. Ulusal Meclisin Napoléonun mektubunu onaylayacaðý bir gündem maddesi ile cumhurbaþkanýný kurtarmaya
çalýþan kabine deðil, Victor Hugo oldu. Allons donc! Allons donc!**
Bu ciddiyetsiz ve saygýsýz ünlemlerle, çoðunluk, Hugonun önerisini örtbas etti. Baþkanýn siyaseti mi? Baþkanýn mektubu mu? Baþkan
mý? Allons donc! Allons donc! Hangi akýllý, Bay Bonaparteý ciddiye
alýyor ki? Cumhurbaþkanýna inandýðýný söylediðiniz zaman bizim
de size inandýðýmýzý mý sanýyorsunuz Bay Victor Hugo? Allons donc!
Allons donc!
Sonunda, Bonaparte ile Ulusal Meclis arasýndaki kopma Orleanslarýn ve Bourbonlarýn geri çaðrýlmasý üzerine yapýlan tartýþmalarla hýzlandýrýlmýþ oldu. Bu öneriyi kabine vermediðine göre,
cumhurbaþkanýnýn kuzeni, eski Vestefalya kralýnýn oðlu*** vermiþti.
Önerinin tek amacý, meþruiyetçi ve orleancý taht iddiacýlarýný bonapartçý iddiacýnýn düzeyine, ya da daha doðrusu, daha da aþaðý düþürmekti, bonapartçý taht iddiacýsý hiç deðilse, fiilen, devletin baþýnda bulunuyordu.
Napoléon Bonaparte, sürgündeki kral ailelerinin geri çaðrýlmasý ile Haziran isyancýlarýnýn affýný bir tek önerinin maddeleri
yapmak gibi oldukça büyük bir saygýsýzlýk iþledi. çoðunluðun öfkesi,
onu derhal, kutsal ile lanetliyi, kral soylarý ile proleter sürüsünü,
toplumun sabit yýldýzlarý ile toplum bataklýklarýnýn aldatýcý pýrýltýlarýný
birbirine baðlamak gibi bir suç iþlediði için özür dilemek ve bu her
iki öneriye kendilerine yaraþan sýrayý vermek zorunda býraktý. Ulusal
Meclis, kral ailesinin geri çaðrýlmasýný var gücüyle reddetti ve meþruiyetçilerin Demosteni Berryer, bu oylamanýn anlamý hakkýnda
hiç bir kuþkuya yer býrakmadý. Taht iddiacýlarýnýn burjuvaca aþaðýlatýlmasý, rütbeden düþürülmesi, iþte [sayfa 324] güdülen amaç buydu.
Onlarýn kutsal haleleri ellerinden kapýlmak isteniyor, ellerinde kalan
* Georg Herwerg, Aus den Bergen (Daðlardan). -Ed.
** Hadi caným sen de! Daha neler! -Ed.
*** Napoléon Joseph Bonaparte, Jerome Bonaparteýn oðlu. -Ed.
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son görkem, sürgün görkemidir! Taht iddiacýlarýndan, kendi ünlü
soyunu unutarak, basit, sýradan herhangi bir kiþi gibi yaþamak üzere
buraya geri gelecek biri hakkýnda ne düþünürdünüz? diye baðýrdý
Berryer. Louis Bonapartea, huzurunun kendisine hiç bir þey kazandýrmamýþ olduðu, güçbirliði etmiþ kralcýlarýn Fransada cumhurbaþkanlýðý koltuðunda, tarafsýz bir adam olarak ona gereksinmeleri varsa da, taht üzerinde ciddi hak iddiasý olanlarýn sürgünün iri
bulutlarýyla saygýsýz bakýþlardan kaçýnmak, korunmak zorunda
olduðu bundan daha açýk-seçik bir biçimde söylenemezdi.
1 Kasým günü, Louis Bonaparte, Barrot kabinesine son verildiðini ve yeni bir kabine kurulduðunu oldukça sert ve kaba terimlerle bildiren bir mesajla Ulusal Meclise karþýlýk verdi. Barrot-Falloux
kabinesi, kralcý koalisyon kabinesiydi, dHautpoul kabinesi de Bonaparteýn kabinesi, cumhurbaþkanýnýn Yasama Meclisine karþý organý,
katipler kabinesi oldu.
Bonaparte, artýk, 10 Aralýk 1848in, sýradan, tarafsýz adamý
deðildi. Yürütme erkini elinde bulundurma, onun çevresinde bir
yýðýn çýkarýn toplanmasýný saðlamýþtý, anarþiye karþý savaþým, düzen
partisini bile onun etki ve söz geçirirliðini artýrmaya zorluyordu ve
Bonaparte, artýk halkýn sevdiði deðilse de, düzen partisi, kendisi,
halkýn tutmadýðýydý. Orleancýlara ve meþruiyetçilere gelince, Bonaparte, kendi aralarýndaki rekabet nedeniyle ve herhangi bir kralcý
dirilmenin gerekliliði sayesinde, onlarý tarafsýz taht iddiacýsýnýn tanýnmasýna zorlayamaz mýydý?
Anayasal (meþruti) cumhuriyetin ömrünün üçüncü dönemi,
1 Kasým 1849da baþlar ve 10 Mart 1850de son bulur. Yürütme erki
ile yasama erki arasýndaki çekiþmeyi baþlatan, sadece, Guizotnun
o kadar hayran olduðu, anayasal kuruluþlarýn düzenli iþleyiþi deðildir.
Güçbirliði halindeki orleancýlarla meþruiyetçilerin krallýðý yeniden
kalkýndýrma yolundaki hýrslarý karþýsýnda, Bonaparte, kendi gerçek
iktidarýnýn sanýný, yani cumhuriyeti temsil eder; Bonaparteýn kendi
krallýðý geri getirme hýrsý konusunda da düzen partisi, kendi ortak
egemenliklerinin sanýný, yani cumhuriyeti temsil eder; orleancýlar
karþýsýnda meþruiyetçiler, meþruiyetçiler [sayfa 325] karþýsýnda orleancýlar statu quoyu, yani cumhuriyeti temsil ederler. Herbirinin in
petto* kendi kralý ve kendi krallýðýnýn dirilmesi yatan düzen parti* Gönlünde. -ç.
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sinin bütün bu hizipleri, birbiri peþisýra, almaþýk olarak, rakiplerinin
ayaklanma ve gasp hýrslarýna karþý, burjuvazinin ortak egemenliðini,
özel iddialarýn saklý ve tarafsýzlaþtýrýlmýþ kaldýðý biçimini yani
cumhuriyeti üstün kýlarlar.
Nasýl ki Kant, cumhuriyeti, tek usçul devlet biçimi, gerçekleþmesine hiç bir zaman ulaþýlamayan, ama amaç olarak her zaman
durmadan araþtýrýlmasý ve hep akýlda tutulmasý gereken bir postulat
sayarsa, bu kralcýlar da, krallýk için ayný þeyi yapýyor, onu da böyle
bir postulat haline getiriyorlar.
Böylece, burjuva cumhuriyetçilerinin elinden içi boþ ideolojik
bir formül olarak çýkmýþ olan anayasal cumhuriyet, güçbirliði etmiþ
kralcýlarýn elinde içerik bakýmýndan canlý ve zengin bir biçim haline
geliyor. Ve Thiers, Anayasal cumhuriyetin gerçek dayanaklarý bizler,
biz kralcýlarýz! derken sandýðýndan daha doðru konuþuyordu.
Güçbirliði kabinesinin devrilmesinin ve katipler kabinesinin
iktidara geliþinin bir imlemi daha vardýr. Bu kabinenin maliye bakaný, Fould adýný taþýyordu. Fould, maliye bakaný demek, Fransýz
ulusal zenginliðinin resmen borsaya terkedilmesi demektir, kamu
servetinin, borsa tarafýndan ve borsanýn çýkarýna yönetimi demektir.
Mali aristokrasi, tahta geçiþini, Moniteurde, Fouldun maliye bakanlýðýna atanmasý ile kamuya bildiriyordu. Bu restorasyon, anayasal
cumhuriyetin sayýsýz halkalarýný oluþturan öteki restorasyonlarý
zorunlu olarak tamamlýyordu.
Louis-Philippe hiç bir zaman gerçek bir loup-cervierden*
bir maliye bakaný yapmayý göze almamýþtý. Nasýl ki, onun krallýðý,
yüksek burjuvazinin egemenliði için ideal bir ad idiyse, ayrýcalýklý
çýkarlar da onun bakanlýklarýnda, çýkar gözetmeyen bir ideolojinin
adlarýný taþýmalýydýlar. Burjuva cumhuriyeti, her yanda, orleancý olsun, meþruiyetçi olsun, çeþitli krallýklarýn arka planda gizli tutmakta
olduklarý þeyi ön plana itmiþtir. Burjuva cumhuriyeti, krallýklarýn
kutsallaþtýrdýklarý þeyi yeryüzüne indirmiþtir. Egemen sýnýfýn [sayfa
326] çýkarlarýna, onlara verilen aziz adlar yerine, burjuva özel adlar
takmýþtýr.
Bütün bu açýklamamýz göstermiþtir ki, cumhuriyet, daha
varlýðýnýn ilk gününden beri, mali aristokrasiyi devirmemiþ, tam
tersine onu oluþturmuþtur. Ama ona verilen ödünler, yaratýlmak
* Borsa dolandýrýcýsý. -ç.
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istenmediði halde, boyun eðilen bir alýn yazýsý idi. Fould ile birlikte
hükümet etme inisiyatifi yeniden mali aristokrasinin eline döndü.
Louis-Philippe zamanýnda öteki burjuva kesimlerinin dýþarýda
býrakýlmasýna ya da baðýmlý kýlýnmasýna dayanan mali sermayenin
egemenliðine, güçbirliði etmiþ burjuvazinin nasýl katlandýðý, buna
nasýl göz yumduðu sorulabilecektir.
Bunun yanýtý basittir.
Ýlkönce, mali aristokrasinin kendisi, ortak hükümet iktidarý
cumhuriyet adýný taþýyan kralcý güçbirliðinin önemi çok aðýr basan
bir bölümünü oluþturur. Orleancýlarýn ileri gelen yýldýzlarý ve yetkilileri, mali aristokrasinin eski müttefikleri ve suç ortaklarý deðiller
midir? Mali aristokrasinin kendisi, orleancýlýðýn altýn yaldýzlý ordusu
deðil midir? Meþruiyetçilere gelince, onlar da, daha Louis-Philippe
zamanýnda, her çeþit borsa spekülasyonu, maden ocaklarý ve demiryollarý spekülasyonu tantanasýnýn fiilen içindeydiler. Son olarak,
büyük toprak mülkiyeti ile yüksek mali sermayenin birliði, normal
bir olgudur. Kanýtý Ýngiltere, kanýtý hatta Avusturya.
Fransa gibi, ulusal üretim hacminin ulusal borç tutarýnýn
ölçülemeyecek kadar altýnda olduðu, devlet iradýnýn, spekülasyonun
en önemli konusunu oluþturduðu, ve, büyük verim saðlayacak biçimde yatýrým yapmak isteyen sermayenin baþlýca pazarýnýn borsa
olduðu bir ülkede, evet böyle bir ülkede, bütün burjuva ve yarýburjuva sýnýflardan gelme pek çok kiþinin devlet borcuna, borsa
oyununa, maliyeye katýlmasý gerekir. Bütün bu ikinci dereceden
katýlanlar (iþtirakçiler), bu çýkarlarý en büyük ölçülerle temsil eden,
onlarý bütünlükleri içinde temsil eden kesimde, kendi dayanaklarýný
ve doðal liderlerini bulmazlar mý?
Kamu servetinin, yüksek maliyenin eline düþmesi olgusu
ne ile belirlenir? Devletin durmadan artan borçlanmasý ile. Peki ya
devletin borçlanmasý? Devlet giderlerinin sürekli [sayfa 327] olarak
devlet gelirlerini aþmasý ile, devlet borçlanmalarý (istikrazlarý) sisteminin ayný zamanda hem nedeni, hem de sonucu olan bu oransýzlýkla.
Bu borçlanmadan kurtulmak için, devletin, ya harcamalarýný
kýsmasý yani hükümet mekanizmasýný yalýnlaþtýrmasý, azaltmasý,
mümkün olduðu kadar az yönetmesi, mümkün olduðu kadar az
personel kullanmasý, burjuva toplumla mümkün olduðu kadar az
baðlantý kurmasý gerekir. Sýnýfýnýn egemenliði ve sýnýfýnýn varoluþ
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koþullarý herbir yandan tehdit edildikçe, baský araçlarý, devlet adýna
resmen müdahalesi, devlet organizmasý yoluyla her yerde hazýr
bulunmasý durumu da kaçýnýlmaz olarak artmak zorunda olan
düzen partisi için bu yol olanak-dýþýydý. Kiþilere ve mülkiyete karþý
saldýrýlar arttýkça, jandarma kuvvetinde azaltma yapýlamaz.
Ya da, devletin, borçlardan kaçýnmasý, ve olaðanüstü, vergi
katkýlarýný en zengin sýnýflarýn omuzlarýna yükleyerek, geçici de
olsa, en kýsa zamanda, bir bütçe dengesine ulaþmasý gerekir. Ulusal
zenginliði borsanýn sömürüsünden kurtarýp aþýrmak için, düzen
partisi, kendi özel servetini vatanýn yoluna kurban mý edecekti?
Pas si bête!*
Þu halde, Fransýz devleti tamamýyla altüst olmadan, Fransýz
devlet bütçesi altüst olmaz. Bu devlet bütçesi ile devletin borçlanmasý zorunluluðu vardýr, bu devlet borçlanmasý ile ticaretin egemenliðinin, devlet borçlarýnýn, devlet alacaklýlarýnýn, bankerlerin, sarraflarýn,
borsa dolandýrýcýlarýnýn zorunluluðu vardýr. Düzen partisinin yalnýz
bir kesimi mali aristokrasinin devrilmesine doðrudan doðruya katýlýyordu: fabrikatörler. Orta sanayicilerden ve küçüklerinden deðil,
Louis-Philippe zamanýnda hanedan muhalefetinin geniþ tabanýný
oluþturmuþ olan, fabrika çýkarlarýnýn naiplerinden sözediyoruz. Onlarýn çýkarlarýnýn, üretim masraflarýnýn azaltýlmasýnda, dolayýsýyla üretime giren vergilerin azaltýlmasýnda, dolayýsýyla faizleri vergilere giren
devlet borçlarýnýn azaltýlmasýnda, dolayýsýyla mali aristokrasinin devrilmesinde olduðu söz götürmez.
Ýngilterede en büyük Fransýz fabrikatörleri Ýngiliz [sayfa 328]
rakiplerinin yanýnda birer küçük-burjuvadýrlar bankaya karþý, borsa
aristokrasisine karþý yürütülen haçlý seferinin baþýnda, bir Cobden
gibi, bir Bright gibi fabrikatörlere gerçekten raslýyoruz. Böyleleri
Fransada neden yok? Ýngilterede aðýr basan sanayidir. Fransada
ise tarým. Ýngilterede sanayiin, free tradee** gereksinmesi vardýr,
Fransada ise gümrük himayesine, öteki tekeller yanýnda ulusal tekele gereksinme vardýr. Fransýz sanayii, Fransýz üretimine egemen
deðildir, bu bakýmdan Fransýz sanayicileri de Fransýz burjuvazisine
egemen deðildir. Kendi çýkarlarýný burjuvazinin öteki kesimlerine
karþý baþarýya ulaþtýrmak için, Ýngilterede olduðu gibi, hem hareke* O kadar budala deðildi! -ç.
** Serbest ticaret. -ç.
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tin baþýna geçip, hem de kendi sýnýf çýkarlarýný sonuna kadar götüremezler; onlarýn, devrimin peþine takýlmalarý ve kendi sýnýflarýnýn
genel çýkarlarýna aykýrý olan çýkarlara hizmet etmeleri gerekir. Þubatta onlar durumlarýný doðru deðerlendirememiþlerdi, Þubat onlarý
akýllandýrdý. Ýþçiler, iþverenden, sanayi kapitalistinden daha çok
doðrudan doðruya kimi tehdit etmektedirler? Ýþte bu yüzden, Fransada, fabrikatör, düzen partisinin en baðnaz üyesi haline geliyor.
Kârýnýn mali sermaye tarafýndan azaltýlmasý, kârýn proletarya
tarafýndan tamamen ortadan kaldýrýlmasýna oranla, hiç kalýr.
Fransada, küçük-burjuvazi, normal olarak sanayi burjuvazisinin yapmasý gereken þeyi yapýyor; iþçi, normal olarak küçük-burjuvanýn görevi olmasý gereken þeyi yapýyor; ama iþçinin görevi,
onu kim yapýyor? Hiç kimse. Fransada bu yapýlmýyor, Fransada,
bunun sadece sözü edilir. Bu, hiç bir yerde ulusal sýnýrlar içersinde
baþarýlamamýþtýr;[17] Fransýz toplumunun baðrýnda, sýnýf savaþý, uluslarý karþý karþýya getiren bir dünya savaþýna dönüþmektedir. Çözüm,
ancak, dünya savaþý yoluyla, proletaryanýn dünya pazarýna egemen
olan ulusun baþýna, Ýngilterenin baþýna geçtiði anda baþlar. Burada
örgütleniþinin sonunda deðil, ancak baþýnda bulunan devrim, kýsa
soluklu bir devrim deðildir. Bugünün kuþaðý, Musanýn çölden geçirdiði Yahudilere benzer. Bu kuþak, yalnýz yeni bir dünyayý ele geçirmek durumunda deðildir, bu kuþaðýn, o yeni dünyanýn düzeyinde
olacak insanlara yer [sayfa 329] açmak için yokolmasý da gerekir.
Biz, gene Foulda dönelim.
14 Kasým 1849da, Fould, Ulusal Meclis kürsüsüne çýktý ve
kendi maliye sistemini açýkladý: eski devlet gelirleri, vergilendirme
sisteminin savunulmasý, içki vergisinin olduðu gibi kalmasý, Passy
nin gelir vergisinden vazgeçilmesi!
Bununla birlikte, Passy, bir devrimci de deðildi, Louis-Philippein eski bir bakaný idi. Dufaureun sertlikten yana koyu ilkecilerindendi ve Temmuz monarþisinin kurbaný Testein* en yakýn sýrdaþlarýndan biri idi. Passynin kendisi de eski vergi sistemini övmüþ,
iþçi vergisinin kaldýrýlmamasýný öðütlemiþti, ama ayný zamanda
* 8 Haziran 1849 günü, tuz yataklarýnda bir imtiyaz elde etmek için görevlileri ayarttýðýndan Parmentier ve General Cubièrese karþý açýlan dava ile, gene o zamanýn Bayýndýrlýk Bakaný Testee karþý açýlan ihtilâs davasý, Paris Yüksek Mahkemesinde görulmeye
baþlandý. Teste, dava sýrasýnda intiharý denedi. Her üçü de aðýr para cezalarýna çarptýrýldýlar.
Ayrýca, Teste, üç yýl hapis cezasýna mahkum oldu. [Engelsin 1895 tarihli baskýya notu.]
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bütçe açýðýnýn örtüsünü de kaldýrmýþtý. Eðer devletin iflasýna gitmek
istenmiyorsa, yeni bir verginin, bir gelir vergisinin gerekli olduðunu
açýklamýþtý. Ayný þeyi Ledru-Rolline tavsiye eden Fould, Yasama
Meclisinde devlet açýðý lehinde bir savunma yaptý. Ýçyüzleri sonradan
açýða çýkan bazý tutum yollarýna gideceðine söz vermiþti: örneðin,
harcamalarýn 60 milyon azaldýðý, ve dalgalý borçlarýn 200 milyon
yükseldiði görüldü  rakamlarý toplamada, hesaplarýn teslimini düzenlemede birtakým hokkabazlýk dümenleri, ki hepsi sonunda yeni
borçlanmalarla sonuçlanýyordu.
Fould zamanýnda, mali aristokrasi, kendisini kýskanan öteki
burjuva kesimleri yanýnda, doðal olarak, Louis-Philippe zamanýnda
olduðu kadar hayasýz bir ahlak bozukluðu göstermedi. Ama her
þeyden önce sistem ayný sistem olarak kalýyordu, borçlarýn durmadan artmasý ve bütçe açýðýnýn gizlenmesi. Sonra, zamanla, borsa
dolandýrýcýlýðý eskisinden daha bir hayasýzca kendini ortaya koydu.
Avignon demiryolu yasasý, bir süre bütün Parisin sözünü ettiði,
devlet tahvillerinin akýl sýr ermez bir biçimde iniþ-çýkýþlarý, nihayet,
Fould ve Bonaparteýn 10 Mart seçimleri üstüne baþarýsýz spekülasyonlarý bunun tanýtlarýdýrlar.
Mali aristokrasinin yeniden resmen etkinliðe kavuþmasý [sayfa
330] ile, Fransýz halký, yeni bir 24 Þubatýn arifesinde bulunmak gibi
bir tehlike ile karþý karþýya idi.
Kurucu Meclis, mirasçýsýna karþý bir düþmanlýk nöbeti anýnda, baðýþlama yýlý olan 1850 için içki vergisini kaldýrmýþtý. Elbette
ki, eski vergilerin kaldýrýlmasý ile yeni borçlar ödenemezdi. Düzen
partisinin geri zekâlýlarýndan biri olan Créton, daha Yasama Meclisinin tatile girimsinden önce içki vergisinin alýkonulmasýný önermiþti.
Fould, bu öneriyi Bonaparte hükümeti adýna yeniden ele aldý ve 20
Aralýk 1849da, Bonaparteýn cumhurbaþkaný ilân edildiði günün
yýldönümünde, Ulusal Meclis, içki vergisinin yeniden konulmasýna
karar verdi.
Verginin yeniden konmasý lehinde konuþan ilk konuþmacý,
bir maliyeci deðil, bir cizvit lideri olan Montalembert idi. Açýklayýþ
ve sonuç çýkarma yöntemi çarpýcý ve yalýndý: Vergi, hükümeti emziren bir memedir. Hükümet, baskýnýn araçlarýdýr, yetkenin (otoritenin) organlarýdýr, hükümet ordudur, polistir, hükümet memurlardýr,
yargýçlardýr, bakanlardýr, hükümet rahiplerdir, vergiye karþý saldýrý,
proleter vandallarýnýn akýnlarýna karþý burjuva toplumunun maddi
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ve manevi üretimini koruyan düzenin bekçilerine karþý anarþistlerin
saldýrýsýdýr. Vergi, mülkiyetin, ailenin, düzenin ve dinin yanýbaþýnda
beþinci tanrýsallýktýr. Ve, içki vergisi, tartýþma götürmez bir biçimde
vergidir, ve üstelik sýradan herhangi bir vergi deðildir, geleneksel,
krallýðýn ruhuna, anlayýþýna uyan, saygýdeðer, bir vergidir. Vive
limpôt sur les boissons!* Three cheers and one cheer more!**
Köylü, þeytaný hayal ettiði zaman, onu icra memuru kýlýðýnda
düþünür. Eh, Montalembert, vergiyi bir tanrý yapar yapmaz, köylü
de dinsiz ve tanrýtanýmaz oldu ve þeytanýn, yani sosyalizmin kollarýna
atýldý. Düzenin dini, köylüyle alay etmiþti, cizvitler onunla alay etmiþti, Bonaparte onunla alay etmiþti. 20 Aralýk 1849, onmaz bir biçimde 20 Aralýk 1848i baltalamýþtý. Amcasýnýn yeðeni, ailesi içinde,
içki vergisinin, Montalembertin deyiþi ile devrim fýrtýnasýný haber
veren bu verginin altettiði ilk adam deðildi. Gerçek Napoléon, büyük Napoléon, Sainte-Hélène adasýnda, [sayfa 331] içki vergisinin yeniden konmasýnýn, Güney Fransa köylülerini kendisinden uzaklaþtýrarak, öteki bütün etkenlerden daha çok düþüþüne yardýmcý olduðunu
açýklamýþtýr. Daha Louis XIV zamanýnda halkýn nefretini kazanan
bu vergi (Boisguillebert ve Vaubanýn yazýlarýna bakýnýz), birinci
devrimle kaldýrýldý, 1808de, Napoléon tarafýndan yeni bir biçimde
yeniden kondu. Restorasyon Fransaya geri geldiði zaman, onun
önünde hýzla týrýsa kalkan yalnýz Kazak süvarileri deðildi, içki vergisinin kaldýrýlacaðý yolundaki gösteriþli vaatler de vardý. Elbette ki,
soylu kiþilerin, à merci et d misécorde*** haraca kestikleri kiþilere
verdikleri sözü tutmaya hiç de gereksinmeleri yoktu. 1830 yýlý, içki
vergisini kaldýracaðýný vaadetti. Dediðini yapmak ve yaptýðýný söylemek onun tutumu deðildi. 1848 de, her þeyi vaadettiði gibi, içki
vergisini kaldýracaðýný da vaadetti. Son olarak da, hiç bir þeyi vaadetmeyen Kurucu Meclis, yukarýda dediðimiz gibi, vasiyet niteliðinde
bir hazýrlýk yaptý, hüküm getirdi, buna göre içki vergisi, 1 Ocak
1850 tarihinde ortadan kalkacaktý. Ve 1 Ocak 1850den tam on gün
önce Yasama Meclisi içki vergisini yeniden getirdi; demek ki, böylece, Fransýz halký durmadan içki vergisini kovalýyordu, ve onu kapý
dýþarý ettikçe pencereden girdiðini görüyordu.
* Yaþasýn içki vergisi. -ç.
** Üç kere Yaþa! ve bir daha Yaþa! -ç.
*** Kendi insaf ve merhametince. -ç.
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Halkýn içki vergisine karþý duyduðu kin, bu verginin Fransýz
vergilendirme sisteminin bütün tiksinç yanlarýný kendinde toplamasý
ile açýklanýr. Bu verginin alýnýþ tarzý tiksindiricidir, daðýlýþý aristokratçadýr, çünkü, en adi þarap için de, en deðerli þaraplar için de vergi
yüzdesi ayný olduðundan, tüketicilerin varlýðý azaldýðý ölçüde vergi
de geometrik oranlarla artar, yani tersine iþleyen artanoranlý (müterakki) bir vergidir. Onun için katýþýk ve sahte þaraplara prim vererek
emekçi sýnýflarýn zehirlenmesine doðrudan doðruya yolaçar. Nüfusu
4.000i aþan bütün kentlerin kapýlarýna oktrua (bir çeþit rüsum)
tahsil þubeleri dikerek, ve bu kentleri, Fransýz þarabýndan gümrük
vergisi alan yabancý ülkeler haline getirerek tüketimi azaltýyor. Oysa,
toptancý þarap tüccarlarý, ama onlardan daha da çok küçükleri, yani þarap satýcýlarý da içki vergisine, bir o kadar düþmandýrlar. Ve,
bir de, [sayfa 332] içki vergisi, tüketimi azaltarak, üretimin elinden pazarlarý da alýr. Bir yandan kentteki iþçileri þarabýn bedelini ödeyemez
duruma getirirken, ayný zamanda baðcýlarý da þaraplarýný satamayacak duruma sokar. Oysa Fransada 12 milyon insan baðcýlýkla geçinir. Böyle olunca genel olarak halkýn içki vergisine karþý kini anlaþýlýr, özellikle köylülerin bu içki vergisine karþý baðnazca düþmanlýklarýnýn nedeni anlaþýlýr. Üstelik, köylüler, bu verginin yeniden
konmasýný kendi baþýna ayrý, azçok ilineksel (arýzi) bir olay olarak
görmediler. Köylülerin babadan okula aktarýlan bir çeþit tarihsel
bir gelenekleri vardýr, ve bu tarih okulunda kulaktan kulaða, her
hükümetin köylüleri aldatmak istediði sürece içki vergisinin kaldýrýlacaðýný vaadettiði ve sonra köylüleri aldatýr aldatmaz da bu vergiyi
kaldýrmadýðý ya da kaldýrmýþsa yeniden koyduðu fýsýldanýyordu.
Ýþte köylü, bu içki vergisi ile hükümetin kokusunu alýyor, eðilimini
anlýyor, notunu veriyordu. Ýçki vergisinin yeniden konmasý tarihi,
20 Aralýk, þu anlama geliyordu: Louis Bonaparte da ötekiler gibidir;
ama o, ötekiler gibi deðildi, o, köylülerin yarattýðý adamdý, ve içki
vergisine karþý milyonlarca imza taþýyan dilekçelerde, bir yýl önce
amcasýnýn yeðenine verdikleri oylarý geri alýyorlardý.
Fransýz nüfusunun üçte-ikisini aþan kýr halkýnýn büyük bir
bölümü, sözde özgür toprak sahiplerinden meydana gelir. 1789
devrimi ile feodal yükümlülüklerden bedavaya baðýmsýz kýlýnan ilk
kuþak, toprak için hiç bir þey ödememiþti. Ama ondan sonra gelen
kuþaklar, yarý-serf atalarýnýn rant, ondalýk (aþar), angaryalar vb. biçiminde ödediklerini, toprak bedeli olarak ödediler. Bir yandan
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nüfus çoðaldýkça topraklar gittikçe parçalanýyordu  ve herbir parçanýn fiyatý da yükseliyordu, parça küçüldükçe talep sayýsý da artýyordu. Ama ister topraðý doðrudan doðruya satýn alsýn, ister ortak
mirasçýlarý tarafýndan onun sermayesi olarak hesaplansýn, köylünün
toprak parçasý baþýna ödediði fiyat yükseldikçe, köylünün borçlanmasý, yani ipotek de ayný oranda artýyordu. Toprak üzerinden alýnan
alacak senedi, gerçekte ipotek, topraðýn rehine konulmasý olarak
adlandýrýlýyor. Nasýl ortaçað mülkiyeti üzerinde ayrýcalýk (imtiyaz)
haklarý yýðýlýyor idiyse, çaðýmýzýn tarlasý üzerinde de ipotekler yýðýlmaktadýr. Bir baþka yönden: topraðý parçalara ayýrma [sayfa 333] sisteminde, toprak, sahibi için salt bir üretim aracýdýr. Toprak bölündükçe verimliliði azalýr. Makine kullanýmý, iþbölümü, kanallar açma,
kurutma, sulama vb, gibi toprak üzerindeki büyük iyileþtirme iþleri
gittikçe daha olanaksýzlaþýr, ayný zamanda, tarýmýn hesapta olmayan
beklenmedik küçük masraflarý, bizzat üretim aracýnýn bölünmesi
ile orantýlý olarak artar. Tarla sahibinin sermayeye sahip olup olmamasýna göre de ayný durum meydana gelir. Ama topraðýn bölünmesi ne kadar artarsa, toprak-servet, o kadar, son derece yoksul
envanteri ile küçük toprak sahibi köylünün bütün sermayesini meydana getirir, ve o kadar az sermaye topraða yatýrýlýr, ve o kadar çok
küçük köylü, topraktan, paradan ve tarým biliminin ilerlemelerinden
yararlanabilecek bilgilerden yoksun kalýr ve topraðýn iþlenmesi o
kadar geriler. Ve sonunda, brüt tüketim arttýðý ölçüde ve bütün
köylü ailesi, mülkiyetinde olan toprak geçimini saðlayamadýðý halde,
bu toprak yüzünden baþka her türlü uðraþtan uzak tutulduðu
ölçüde, net üretim azalýr.
Demek ki, nüfus ve onunla birlikte topraðýn paylaþýlmasý
arttýðý ölçüde üretim aracý, yani toprak pahalanýr ve verimi azalýr,
ve gene ayný ölçüde tarým tehlikeye girer ve köylü borçlanýr. Ve daha önce sonuç olan þey, neden haline gelir. Her kuþak ötekini daha çok borçlu býrakýr, her yeni kuþak daha elveriþsiz ve daha çetin
koþullar içinde iþe baþlar; ipotek ipoteði doðurur ve köylü, artýk,
tarlasýný yeni borçlara karþý rehin olarak gösteremez, yani ona yeni
ipotekler yükleyemez duruma gelince doðrudan doðruya tefeciliðin
kurbaný olur ve tefeci faizleri, gitgide daha çok artar.
Demek ki, öyle oldu ki, Fransýz köylüsü, toprak üzerine konan
ipoteklerin faizi biçiminde, tefecilerden aldýðý ipoteksiz öndeliklerin
(avanslarýn) faizi biçiminde, kapitaliste yalnýz bir toprak rantý deðil,
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yalnýz bir sanayi kârý deðil, yani tek sözcükle, yalnýz tüm net kârý
deðil, hatta ücretin bir kýsmýný bile teslim eder oldu, öyle ki Ýrlandalý
kiracý çiftçi durumuna düþtü; ve bütün bunlar özel mülk sahibi
olmak bahanesi ile oldu.
Bu süreç, Fransada, durmadan artan vergi yükümlülükleri
ile, ve gerek doðrudan doðruya Fransýz yasalarýnýn [sayfa 334] toprak
mülkiyetini kuþattýðý formalitelerden ileri gelen, gerek her yerde
birbirine karýþan ve içiçe giren tarlalarýn yolaçtýðý çekiþmelerden
ileri gelen ve gerekse de mülkiyetten yararlanmasý (tasarrufu), imgesel bir mülkiyete, yani mülkiyet hakkýna baðnaz bir tutumla toz
kondurmamakla sýnýrlý kalan köylülerin dava açmaya meraklý öfkelerinden ileri gelen mahkeme masraflarý ile daha da hýzlanmýþtý.
1840 tarihli bir istatistik tablosuna göre, Fransýz topraðýnýn
brüt ürünü, 5.237.178.000 franka yükseliyordu. Bundan 3.552.000.000
franký topraðý iþleyen adamlarýn tüketimi de içinde olmak üzere
tarým masrafý olarak çýkarmak gerekir. Geriye 1.685.178.000 franklýk
bir net ürün (safi hasýla) kalýr ki, bunun da 550 milyonunu ipotek
faizleri için, 100 milyonunu adalet görevlileri için, 350 milyonunu
vergiler için, 107 milyonunu ise kayýt, pul, ipotek, vb. masraflarý
için yeniden kesmek gerekir. Geriye net ürünün (safi hasýlanýn)
üçte-biri, yani 538 milyon kalýr; nüfus baþýna bölüþtürüldüðünde,
bu 25 franklýk bir net ürün bile etmez.[162] Elbette ki, bu hesapta
ipoteksiz faizler ve avukat ücretleri vb. hesaba katýlmamýþtýr.
Böylece, cumhuriyet, eskilerine daha yeni yükümlülükler
yükleyince Fransýz köylüsünün durumunun nice olduðu anlaþýlacaktýr. Görülüyor ki, onun sömürüsü, sanayi proletaryasýnýn sömürüsünden yalnýzca sömürünün biçimiyle ayýrdedilir. Sömürücü aynýdýr:
yani Sermaye. Tek baþlarýna ayrý ayrý ele alýnan kapitalistler, gene
ayrý ayrý köylüleri, ipotekler yolu ile ve tefecilik yolu ile sömürürler.
Kapitalist sýnýf, köylü sýnýfýný, devlet vergisi yolu ile sömürür. Mülkiyet
sözü köylü için bir týlsýmdýr, sermaye þimdiye kadar bu týlsýmla
köylüyü büyülemiþ ve bunu, köylüyü sanayi proletaryasýna karþý
kýþkýrtmak için bir bahane olarak kullanmýþtýr. Köylüyü, yalnýz sermayenin çökmesi yükseltebilir, yalnýz anti-kapitalist, proleter bir
hükümet köylüyü ekonomik yoksulluðundan, toplumsal aþaðýlanmasýndan kurtarabilir. Anayasal cumhuriyet, köylünün güçbirliði
etmiþ sömürücülerinin diktatörlüðüdür; sosyal-demokrat cumhuriyet ise onun müttefiklerinin diktatörlüðüdür. Ve terazinin kefesi
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köylünün seçim sandýðýna attýðý oylara göre yükselir ya da alçalýr.
Kendi kaderine karar vermek, onun elindedir. Ýþte [sayfa 335] böyle
diyorlar sosyalistler yergi yazýlarýnda, yýllýklarda, programlarda, her
çeþitten broþürlerde. Bu dil, o da kendi yönünden köylüye seslenen
düzen partisinin karþý-yazýlarý sayesinde, köylü için daha anlaþýlýr
bir dil haline geliyordu; bayaðý abartmasýyla, sosyalistlerin niyetlerini ve düþüncelerini yorumlayan ve kaba bir biçimde betimleyen
düzen partisi, köylünün bam teline dokunabiliyor ve onun yasak
meyveye karþý iþtahýný kabartýyordu. Ama daha anlaþýlýr olan dil,
köylü sýnýfýnýn genel oy verme hakkýný kullanýrken edindiði deneylerin kendisi idi, ve devrimin büyük hýzý içinde üstüste baþýna çöken
umut kýrýklýklarý idi. Devrimler, tarihin lokomotifleridir.
Köylülerde, kerte kerte altüst oluþ, deðiþik belirtilerle ortaya
çýktý. Daha, Yasama Meclisi seçimlerinde kendini gösterdi, Lyona
komþu beþ ilde ilan edilen sýkýyönetim içinde kendini gösterdi, 13
Hazirandan birkaç ay sonra, Gironde ili tarafýndan, Chambre introuvablein* eski baþkaný yerine bir Montagnardýn seçiminde kendini
gösterdi. 20 Aralýk 1849da, meþruiyetçilerin vaadedilmiþ topraðý,
1794te ve 1795te cumhuriyetçilere karþý en korkunç, en büyük cinayetlerin iþlendiði tiyatro sahnesi, 1815te liberallerin ve protestanlarýn göz göre göre öldürdükleri beyaz terörün merkezi Gard bölgesinde bir kýzýl milletvekilinin ölen bir meþruiyetçinin yerine seçilmesi[163] sýrasýnda kendini gösterdi. Ýçki vergisinin yeniden konulmasýndan sonradýr ki, en duraðan sýnýfýn bu devrime doðru gidiþi,
devrimcileþmesi, en gözle görülür bir biçimde kendini ortaya koymuþtu. Hükümet önlemleri ve 1850 Ocak ve Þubat yasalarý, hemen
hemen yalnýz taþra illerine ve köylülere karþý yöneltilmiþlerdir. Bu,
onlarýn ilerlemelerinin en çarpýcý tanýtýdýr.
Jandarmayý, valinin, kaymakamýn ve en baþta da belediye
baþkanýnýn engizisyoncusu yapan, en uzak köy topluluklarýnýn köþe
bucaðýna kadar casusluk þebekesini örgütlendiren Hautpoul genelgesi; öðretmenleri, köylü sýnýfýnýn bu yetenekli kiþilerini, sözcülerini, eðitimcilerini ve köylülüðün sorunlarýný dile getiren bu adamlarý, okumuþ adamlar [sayfa 336] sýnýfýnýn bu proleterlerini, bir av hay* Chambre introuvable  Bu, 1815te Napoléonun ikinci kez devriliþinin hemen
ardýndan seçilen baðnazcasýna aþýrý-kralcý ve gerici milletvekilleri meclisine tarihin verdiði
addýr.. [Engelsin 1895 tarihli baskýya notu.]
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vaný gibi bir bucaktan öbür bucaða kovalayan valinin keyfine baðlý
kýlan ilkokul öðretmenlerine karþý yasa;[164] belediye baþkanlarýnýn
baþý üzerinde devrimin Demoklesin kýlýcý gibi asýlý duran ve onlarý,
köy belediyelerinin baþkanlarýný her an cumhuriyetin baþkaný ve
düzen partisi ile karþý karþýya getiren belediye baþkanlarýna karþý
yasa önerisi; Fransanýn 17 askeri bölgesini dört paþalýk haline
sokan[165] ve Fransýzlara ulusal salon diye kýþlayý ve açýk ordugâhý
baðýþlayan buyrultu; düzen partisinin, Fransanýn zorla bilinçsizleþtirilmesinin ve alýklaþtýrýlmasýnýn, genel oy sistemi altýnda onun
varlýðýnýn koþullarý olduðunu aracýlýðýyla ilan ettiði öðretim yasasý,[166]
bütün bu yasalar, bütün bu önlemlerin anlamý neydi? Ýlleri ve illerin
köylülerini düzen partisine yeniden kazandýrma yolunda birtakým
umutsuz giriþimler!
Bunlar, baský araçlarý olarak dikkate alýndýklarýnda acýnacak
þeylerdi ve kendi amaçlarýnýn tersine iþliyorlardý. Ýçki vergisinin
kaldýrýlmamasý, 45 santimlik vergi, milyarlarýn geri ödenmesini isteyen köylü dilekçelerinin horgörücü bir tutumla reddedilmesi, vb.
gibi büyük önlemler, bütün bu yasama yýldýrýmlarý merkezden geldiðinden, köylü sýnýfýný bir tek kerede canevinden çarpýyordu; adý
geçen bu yasa ve önlemler, saldýrýyý ve direnci, her kulübenin günlük genel konuþma konusu haline getirdiler, her köye devrimi aþýladýlar, devrimi yerelleþtirdiler ve onu köylüleþtirdiler.
Öte yandan, Bonaparteýn bu önerileri, onlarýn Ulusal Meclis
tarafýndan benimsenmeleri, meþruti cumhuriyetin iki iktidarýnýn,
hiç deðilse anarþinin bastýrýlmasý, yani burjuva diktatörlüðüne karþý
çýkan bütün sýnýflarýn bastýrýlmasý sözkonusu olduðunda birlik olduklarýný tanýtlamaz mý? Soulouque, sert bildirisinin hemen ardýndan,[167] týpký Louis Bonaparteýn Napoléonun yavan bir karikatürü
olmasý gibi, Fouchénin bayaðý, rezil bir karikatürü olan Carliernin,
hemen onunkini izleyen bildirisi ile[168] Yasama Meclisine, düzene
baðlýlýðý konusunda güvence vermemiþ miydi?
Öðretim yasasý, genç katoliklerle yaþlý voltercilerin ittifakýný
gösteriyor bize. Birleþmiþ burjuvalarýn egemenliði, kendi bildiðini
okuyan, baðýmsýz kiþilik taslayan Temmuz monarþisi ile cizvitlerin
dostu Restorasyonun güçbirliði [sayfa 337] etmiþ egemenliðinden baþka
bir þey olabilir miydi? Burjuva kesimlerinden birinin, üstünlük uðruna karþýlýklý savaþýmlarýnda öteki kesime karþý halka daðýttýðý silahlarý, onlarýn birleþik diktatörlüðüne karþý durmaya baþlayan halkýn
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geri almasý gerekmez miydi? Hiç bir þey, hatta concordats à lamiableýn reddi bile, Parisli dükkancýyý, cizvitliðin bu kendini beðendirme gösterisinden daha çok öfkelendirmemiþtir.
Bu arada, çarpýþmalar, düzen partisinin çeþitli kesimleri arasýnda olduðu kadar Ulusal Meclis ile Bonaparte arasýnda da sürüp
gidiyordu. Bonaparteýn, hükümet darbesinin hemen arkasýndan,
kendi bonapartçý bakanlar kurulunun kuruluþundan sonra, þimdi
valiliðe atanan monarþi malüllerini huzuruna çaðýrmasý ve kendisinin yeniden baþkanlýða seçilmesi lehinde anayasaya karþý ajitasyon yapmalarýný görevde kalmalarýnýn koþulu haline getirmesi, ve
Carliernin iþe baþlayýþýný meþruiyetçi bir kulübün kapatýlmasý ile
kutlamasý, ve Bonaparteýn, bir yandan kendi bakanlarýnýn Yasama
Meclisi kürsüsünden yalanlamak zorunda kaldýklarý cumhurbaþkanýnýn gizli aþýrý isteklerini kamunun önünde açýða vuran kendi
gazetesi le Napoléonu[169] kurmasý, Ulusal Meclisin hiç de hoþuna
gitmedi; gene, birçok güvensizlik oylarýna karþýn küstahça kabineyi yerinde tutmasý, gene günde dört kuruþluk bir ek ödeme ile
assubaylarýn sevgisini, ve Eugéne Suenün Mystères kitabýndan
aþýrýlma bir çeþit ödenek biçimi borç verme bankasý[170] ile proletaryanýn sevgisini kazanmaya kalkýþmasý; son olarak da cumhurbaþkaný bazý baðýþlama kararlarý ile halkýn tek tek sempatisini kendisine
ayýrýrken, halkýn toptan antipatisini Yasama Meclisi temsilcilerinin
üzerine yýkmak için Hazirandan kalma son isyancýlarýn Cezayire
sürülmesi önerisinin bakanlara yaptýrýlmasýndaki saygýsýzlýk, Ulusal
Meclisin hiç de hoþuna gitmedi. Thiers, hükümet darbesi, taþkýnca
iþler gibi tehdit edici sözler etmekte sakýnca görmedi ve Yasama
Meclisi, Bonaparteýn bizzat kendisi için verdiði bütün yasa önerilerini geri çevirerek, ve genel çýkar için yaptýðý önerilerin herbirini
ise, yürütme erkini güçlendirmekle bizzat kendi kiþisel kazancýný
amaçlayýp amaçlamadýðýný anlamak için gürültülü ve güvensizlik
dolu bir soruþturmaya tâbi tutarak ondan öç aldý. Kýsacasý, meclis,
ona karþý bir horgörü kumpasý kurarak [sayfa 338] öcünü alýyordu.
Meþruiyetçi parti ise, kendi yönünden, orleancýlarýn, hemen hemen
bütün mevkileri yeniden ele geçirmede daha yetenekli olduklarýný
ve kendisi, ilke olarak, kurtuluþunu ademi merkeziyetçilikte aradýðý
halde, merkeziyetçiliðin arttýðýný hoþnutsuzlukla görüyordu. Ve bu,
gerçekti. Karþý-devrim, zor yoluyla, merkezi bir yönetim kuruyordu,
yani devrimin mekanizmasýný hazýrlýyordu. Banknotlara zorunlu bir
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geçerlik vererek Fransanýn altýn ve gümüþünü Paris Bankasýnda
topluyor, merkezleþtiriyordu, böylece devrimin emre hazýr savaþ
hazinesini yaratýyordu.
Son olarak, orleancýlar, güceniklik içinde, meþruiyet ilkesinin
kendi piç hanedan ilkelerine karþý çýkarýldýðýný görüyorlar ve kendilerini, her an, soylu kocanýn bir burjuva kadýný ile denksiz evliliðinin
ürünü olarak kenara itilmiþ ve horlanmýþ hissediyorlardý.
Resmi cumhuriyete karþý açýk muhalefete itilen ve ondan
hasým muamelesi gören köylülerin, küçük-burjuvalarýn, genellikle
orta tabakalarýn yavaþ yavaþ proletaryadan yana geçtiklerini gördük.
Burjuva diktatörlüðüne karþý ayaklanma, toplumda bir deðiþiklik
yapma gereksinmesi, kendi devindirici organlarý olarak cumhuriyetçi-demokratik kurumlarýn korunmasý, kesin ve kararlý devrimci
güç olarak proletaryanýn çevresinde toplanmak  iþte sosyal-demokrasi partisinin, kýzýl cumhuriyet partisi denen partinin, ortak, ayýrýcý
özellikleri bunlardýr. Düþmanlarýnýn taktýklarý adla, bu anarþi partisi
de, düzen partisi kadar deðiþik çýkarlarýn bir güçbirliðidir. Eski toplumsal düzensizliðin en ufak reformundan, eski toplumsal düzenin
yýkýlmasýna kadar, burjuva liberalizminden devrimci terörizme kadar, bunlar, anarþi partisinin çýkýþ noktasýný ve varýþ noktasýný
oluþturan birbirine uzak aþýrý uçlarýdýr.
Himayeci vergilerin kaldýrýlmasý  sosyalizmdir! Çünkü, düzen
partisinin sanayici kesiminin tekeline dokunur. Devlet bütçesinin
ayarlanmasý  sosyalizmdir! Çünkü düzen partisinin mali kesiminin
tekeline dokunur. Yabancý ülkelerden gelen etin ve tahýlýn serbestçe
içeri girmesi sosyalizmdir! Çünkü, düzen partisinin üçüncü kesiminin, yani büyük toprak mülkiyetinin tekeline dokunur. Serbest ticaretçi partinin, yani en ileri Ýngiliz burjuva partisinin hak istemleri,
[sayfa 339] Fransada, sosyalist istemler gibi görünüyordu. Voltercilik
sosyalizmdir! Çünkü düzen partisinin dördüncü kesimine, yani
katolik kesimine dokunur. Basýn özgürlüðü, dernek kurma hakký,
halkýn genel eðitimi sosyalizmdir! Bütünüyle düzen partisinin tekeline dokunurlar.
Devrimin ilerleyiþi, durumu öyle bir hýzla olgunlaþtýrmýþtý ki,
her dereceden reform yanlýlarý, orta sýnýflarýn en alçakgönüllü istekleri en aþýrý yýkýcý partinin bayraðý çevresinde, kýzýl bayraðýn çevresinde toplanmak zorundaydý.
Onun için, anarþi partisinin çeþitli büyük kesimlerinin sosya-
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lizmi, ekonomik koþullara göre ve kendi sýnýflarýnýn bütün devrimci
gereksinmelerine ya da bunlardan ileri gelen sýnýf kesimlerinin
devrimci gereksinmelerine göre, birbirinden ne kadar deðiþik olursa
olsun, bir noktada hepsi uyuþuyorlardý: yani sosyalizmin proletaryanýn kurtuluþunun aracý, yolu olduðunu ve proletaryanýn kurtuluþunun sosyalizmin amacý olduðunu bildirmek. Kimilerindeki bilerek
aldatma, kimilerindeki yanýlsama, kendi gereksinmelerine göre deðiþtirilmiþ dünyayý herkes için dünyalarýn en iyisi olarak, bütün
devrimci istemlerin gerçekleþmesi ve bütün devrimci çatýþmalarýn
ortadan kalkmasý olarak gösteriyor.
Anarþi partisininkilere oldukça benzeyen genel sosyalist sözlerin gerisinde, azçok tutarlý bir biçimde, mali aristokrasinin egemenliðini devirmek ve sanayi ve ticareti daha önceki zincirlerinden
kurtarmak isteyen Nationalin, Pressein ve Sièclein sosyalizmi gizleniyor. Bu, sanayiin, ticaretin ve tarýmýn sosyalizmidir; bunlarýn düzen
partisi içindeki vekilleri, artýk kendi özel tekelleri ile uyuþmaz olduðu
ölçüde bu sosyalizmin çýkarlarýný yadsýyorlar. Asýl anlamýyla küçükburjuva sosyalizmi, en üstün sosyalizm, doðal olarak, týpký sosyalizm
çeþitlerinin herbiri gibi, iþçilerin ve küçük-burjuvalarýn bir bölümünü
kendi çevresinde toplayan bu burjuva sosyalizminden ayrýlýr. Sermaye, alacaklý olarak, özellikle bu küçük-burjuva sýnýfýn yakasýný
býrakmaz, bu sýnýf ise kredi kurumlarý ister; sermaye, rekabet yoluyla
onu ezer, o ise devletten yardým gören ortaklýklar ister; sermaye,
bir merkezde yoðunlaþmasý ile küçük-burjuvazinin belini büker,
küçük-burjuvazi ise artanoranlý (müterakki) vergiler ister, mirasýn
sýnýrlandýrýlmasýný ister, büyük iþlerin devlet [sayfa 340] tarafýndan üstlenmesini ve sermayenin büyümesini zorla engelleyen baþka önlemler ister. Kendi sosyalizminin barýþçý bir yolla gerçekleþmesini
düþlediðinden belki de birkaç günlük bir ikinci Þubat devrimine
razýdýr sadece önündeki tarihsel süreç, ona, doðal olarak, toplumsal düþünürlerin ister birlikte, ister tek tek türeticiler olarak kafalarýnda tasarladýklarý ya da tasarlamýþ olduklarý sistemlerin uygulamasý
gibi görünür. Küçük-burjuvalar, böylece, seçmeci (éclectique)
olurlar ya da ancak, proletarya, henüz, özgür, baðýmsýz bir tarihsel
hareket olacak kadar yeterince geliþmemiþ olduðu sürece onun
teorik ifadesi olmuþ olan doktriner sosyalizmi, mevcut sosyalist
sistemleri tutarlar.
Demek ki, böylece, hareketin tümünü, onun anlarýndan bi-
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rine baðýmlý kýlan, ortak, toplumsal üretimin yerine, küçük hilelerle
ya da büyük duygusallýklarla devrimci sýnýf savaþýmýný bütün gerekleriyle ortadan kaldýran sivrilikleri ile bireysel bir ukalânýn kafa eylemini koyan ütopya, doktriner sosyalizm bunu yaparken, bugünkü
toplumu aslýnda idealize etmekle ve toplumun gölgesiz, pürüzsüz
bir imgesini yaratmakla sýnýrlý kalan ve kendi ülküsünü toplumsal
gerçeðe karþý üstün kýlmak isteyen bu doktriner sosyalizm böyle
sürerken, proletarya bu sosyalizmi küçük-burjuvaziye býrakýrken,
ayrý ayrý sistemlerin kendi aralarýndaki savaþým, bu sözde sistemlerin
herbirini, toplumsal altüst oluþun geçiþ noktalarýndan birinin baþka
bir geçiþ noktasýna karþý iddialý bir biçimde tutulmasý olarak ortaya
çýkartýrken, proletarya, gitgide devrimci sosyalizmin çevresinde, bizzat burjuvazinin Blanqui adýný taktýðý komünizmin çevresinde toplanýyor. Bu sosyalizm genel olarak, sýnýf farklýlýklarýnýn ortadan kaldýrýlmasý, sýnýf farklýlýklarýnýn dayandýklarý bütün üretim iliþkilerinin
ortadan kaldýrýlmasý, bu üretim iliþkilerine uygun düþen bütün toplumsal baðýntýlarýn ortadan kaldýrýlmasý, bu toplumsal baðýntýlardan
doðan bütün düþüncelerin altüst edilmesine varmak üzere, devrimin sürekliliðinin ilânýdýr, zorunlu bir geçiþ noktasý olarak proletaryanýn sýnýf diktatörlüðüdür.
Bu açýklamaya ayrýlmýþ olan yerimiz, bu konuyu daha fazla
geliþtirmemize izin vermiyor.
Gördük ki, düzen partisinde, zorunlu olarak baþýçeken [sayfa
341] mali aristokrasi olduysa, anarþi partisinde de baþýçeken proletarya olmuþtur. Bir yandan, bir devrimci çizgi üzerinde birleþmiþ
çeþitli sýnýflar proletaryanýn çevresinde toplanýrken, taþra illeri gitgide
daha güvenilmez olurken ve Yasama Meclisinin kendisi bile Fransýz
Soulouqueunun* iddialarýna karþý gittikçe daha çok öfkelenirken,
13 Haziran sürgünleri Montagnardlarýn yerlerini doldurmak için
uzun süredir ertelenen ve geciktirilen ara seçimleri yaklaþýyordu.
Düþmanlarý tarafýndan horgörülen, sözde dostlarýnýn da hýrpaladýklarý ve hakaret ettikleri hükümet, içinde bulunduðu tiksinç
ve katlanýlmaz durumdan kurtulmak için ancak bir tek çare görüyordu: ayaklanma. Pariste bir ayaklanma, baþkentte ve taþra illerinde
bir sýkýyönetim ilânýna ve böylelikle seçimlere egemen olmaya
olanak hazýrlayacaktý. Beri yandan, düzenin dostlarý, anarþiye karþý
* Napoléon III. -Ed.
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zaferi kazanan bir hükümete karþý, kendileri de anarþist görünmek
istemiyorlarsa, ödünler vermek zorunda olurlardý.
Hükümet iþe koyuldu. 1850 yýlý Þubat ayýnýn baþýnda, özgürlük aðaçlarý[171] kesilerek halk kýþkýrtýldý. Bu boþa gitti. Özgürlük
aðaçlarý yerlerinden edilince, þaþkýna dönen, gerileyen ve kendi
kýþkýrtmasý sonunda kendi korkuya kapýlan hükümet oldu. Ama
Ulusal Meclis Bonaparteýn bu acemice baþýna buyruk olma giriþimini buz gibi bir güvensizlikle karþýladý. Temmuz anýtýndan ölümsüzlerin çelenklerinin aþýrýlmasý[172] daha fazla bir baþarý saðlamadý.
Ordunun bir bölümüne devrimci gösteriler yapma fýrsatýný ve Ulusal
Meclise de kabineye azçok kýlýk deðiþtirmiþ bir güvensizlik oyu
verme bahanesini saðladý. Hükümet basýnýnýn, genel oy sisteminin
kaldýrýlmasý ve Kazaklarýn istilâsý yolundaki tehditleri boþa gitti.
DHautpoul, Yasama Meclisinin ortasýnda, onu karþýlamaya hazýr
olduðunu açýklayarak solu sokaða inmeye boþuna davet etti.
DHautpoul, meclis baþkanýnýn konuya dönmesi için uyarmasýndan
baþka hiç bir þey elde edemedi ve düzen partisi, bir sol milletvekilinin Bonaparteýn kapkaççý aþýrý istekleriyle acý acý alay etmesine
gizli, hain bir sevinçle gözyumdu. Nihayet, 24 Þubattaki devrim
kehaneti de boþunaydý. Hükümet öyle yaptý ki, halkýn 24 Þubattan
[sayfa 342] haberi bile olmadý.
Proletarya hiç bir ayaklanma kýþkýrtmasýna kapýlmadý, çünkü
bir devrim yapmak üzereydi.
Tamamýyla iþçilerin etkisi altýnda bulunan seçim komitesi,
eþyanýn mevcut durumuna karþý genel öfkeyi artýrmaktan baþka
bir þey yapmayan hükümetin kýþkýrtmalarýnýn kendisine engel olmasýna meydan vermeksizin Paris için üç aday gösterdi: Deflotte,
Vidal ve Carnot. Deflotte, Bonaparteýn halkýn sevgisini kazanma
nöbetlerinden birinde aftan yararlanmýþ bir Haziran sürgünü idi,
Blanquinin bir dostu idi ve 15 Mayýs hareketine katýlmýþtý; Zenginliklerin Üleþtirilmesi Üzerine adlý kitabý ile bir komünist yazar
olarak tanýnan Vidal, Louis Blancýn, Luxembourg Komisyonunda
eski sekreteri idi; Carnot, zaferi örgütlendiren bir Konvansiyon üyesinin oðlu idi, Nationalin partisi üyelerinin en az yýpranmýþýydý, Geçici Hükümette ve Yürütme Komisyonunda Eðitim Bakaný olmuþtu,
Carnotnun halk eðitimi konusunda demokratik yasa tasarýsý cizvitlerin eðitim yasasýna karþý þanlý bir protesto niteliðindeydi. Bu üç
adam, üç müttefik sýnýfý temsil ediyorlardý: baþta bir Haziran isyan-
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cýsý olan devrimci proletaryanýn temsilcisi; onun yanýnda sosyalist
küçük-burjuvazinin temsilcisi bir doktriner sosyalist; üçüncüsü ise
demokratik formülleri uzun zamandan beri gerçek anlamlarýný yitirmiþ bulunan ve düzen partisine karþý sosyalist bir anlam kazanmakta olan cumhuriyetçi burjuva partisinin temsilcisi. Bu, týpký Þubattaki gibi, burjuvaziye karþý ve hükümete karþý genel bir güçbirliði
idi. Ama bu kez proletarya devrimci birliðin baþýndaydý.
Bütün çabalara karþýn, sosyalist adaylar baþarýya ulaþtýlar.
Ordu bile kendi Savaþ Bakaný Lahittee karþý Haziran isyancýsýna
oy verdi. Düzen partisi yýldýrým çarpmýþa döndü. Taþra illeri seçimleri de onu avutamadý, bu seçimlerin sonuçlarý Montagnardýn çoðunluðunu saðladý.
10 Mart 1850 seçimi[173] 1848 Haziranýnýn geri çekilmesi idi.
Haziran isyancýlarýný kýlýçtan geçirenler ve sürgüne gönderenler
Ulusal Meclise yeniden girdiler, ama Haziran sürgünlerinin peþisýra
ve dudaklarýnda onlarýn ilkeleri olmak üzere süngüsü düþük girdiler.
10 Mart seçimi, 13 Haziran 1849un gerilemesi idi: Ulusal Meclisin
sürgün ettiði [sayfa 343] Montagne, yeniden Ulusal Meclise giriyordu,
ama artýk devrimin lideri olarak deðil de, önden giden borazancýsý
olarak giriyordu. Bu seçim, 10 Aralýðýn geri çekilmesi idi: Napoléon,
bakaný Lahittele baþarýsýzlýða uðramýþtý. Fransanýn parlamento
tarihinde buna benzer yalnýz bir tek olay vardý: 1830da Charles
Xun bakaný Haussynin baþarýsýzlýðý, 10 Mart 1850 seçimi, son olarak,
çoðunluðu düzen partisine veren 13 Mayýs seçiminin hükümsüz
kýlýnmasý, bozulmasý idi. 10 Mart seçimi, 13 Mayýsýn çoðunluðunu
protesto ediyordu. 10 Mart bir devrimdi. Oy pusulalarýnýn gerisinde
kaldýrým taþlarý vardý.
Düzen partisinin en ileri gelen üyelerinden biri olan Ségur
dAguesseau, 10 Mart oylamasý savaþ demektir diye haykýrmýþtý.
10 Mart 1850 ile anayasal cumhuriyet yeni bir döneme, kendi
daðýlma dönemine girer. Çoðunluðun çeþitli kesimleri kendi aralarýnda ve Bonapartela yeniden birleþirler. Bunlar, yeni baþtan düzenin þövalyeleridirler, ve Napoléon gene onlarýn yansýz adamýdýr.
Ve bu kesimler, yalnýz cumhuriyetin yaþama olanaðýndan umutlarýný
kestikleri zaman kralcý olduklarýný akýllarýna getirmektedirler ve
Bonaparte sadece cumhurbaþkaný kalmaktan umudunu kestiði zaman cumhurbaþkaný olduðunu aklýna getirmektedir.
Haziran isyancýsý Deflotteun seçilmesine, Bonaparte, düzen
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partisinin de iþareti ile, Blanqui ve Barbèse, Ledru-Rollin ve Guinard
a karþý savcýlýk yapmýþ olan Barocheun içiþleri bakanlýðýna atanmasý
ile karþýlýk veriyor. Carnotnun seçilmesine Yasama Meclisi, öðretim
yasasýnýn oylanmasý ile karþýlýk veriyor, ve Vidalýn seçilmesine ise
sosyalist basýnýn susturulmasý ile karþýlýk veriyor. Düzen partisi, kendi
basýnýnýn kopardýðý yaygara ile kendi korkusunu gidermeye çalýþýyor.
Düzen partisinin organlarýndan biri Kýlýç kutsaldýr! diye baðýrýyor.
Düzenin savunucularý kýzýl partiye karþý saldýrýya geçmelidirler
diyor bir baþkasý. Düzenin bir üçüncü horozu Sosyalizm ile toplum
arasýnda ölesiye bir düello, acýmasýz dur durak bilmez bir savaþtýr
gidiyor; bu umutsuz düelloda, ya birinin ya da ötekinin yok olmasý
gerek, eðer toplum sosyalizmi ortadan kaldýramazsa sosyalizm
toplumu ortadan kaldýracaktýr diye ötüyor. [sayfa 344] Kurulu düzenin
barikatlarýný, dinin barikatlarýný ve ailenin barikatlarýný! Parisin
127.000 seçmeninden kurtulmak gerekir![174] Sosyalistler için bir
Saint-Barthélemy gecesi![175] Ve düzen partisi, bir an kendi zaferinin
kesinliðine inanýyor. Düzen partisinin organlarý, en baðnaz biçimde
Paris dükkancýlarýna karþý çýrpýnýyorlar. Paris dükkancýlarý tarafýndan seçilen temsilci, Haziran isyancýsý! Bu demektir ki, bir ikinci
1848 olanak dýþýdýr, bu demektir ki, bir ikinci 13 Haziran olamaz,
bu demektir ki, sermayenin manevi etkisi, nüfuzu kýrýlmýþtýr, bu
demektir ki, burjuva meclis artýk yalnýzca burjuvaziyi temsil ediyor,
bu demektir ki, büyük toprak mülkiyeti yýkýldý, çünkü onun vasalý,
ona baðýmlý olan küçük mülkiyet, kendi kurtuluþunu mülksüzler
kampýnda arýyor.
Düzen partisi, ister istemez, o kaçýnýlmaz beylik düþüncesine
dönüyor. Daha çok baský diye haykýrýyor, daha çok baský!, ama
direnç yüz kat arttýðý halde, onun baský kuvveti on kat zayýflamýþ
durumda. Baskýnýn baþlýca aracýný, yani orduyu da baský altýnda
tutmak gerekmez mi? Ve düzen partisi, son sözünü söylüyor: Boðucu legalitenin demir çemberini kýrmak gerekir. Anayasal cumhuriyet olanak dýþýdýr. Bizim kendi gerçek silahlarýmýzla savaþmamýz
gerek, 1848 Þubatýndan beri Devrime karþý, onun kendi silahlarý ile
ve onun kendi alanýnda savaþtýk, onun kendi kurumlarýný kabul
ettik, anayasa öyle bir kaledir ki, yalnýz saldýranlarý korur, kuþatýlmýþ
olanlarý deðil! Truva atýnýn karnýna, kutsal Ýlionun içine gizlenerek,
atalarýmýz Grekler* gibi davranarak, düþman kenti ele geçiremedik,
tam tersine, kendi kendimizi tutsak ettik.
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Ama anayasanýn temeli, genel oy sistemidir. Genel oyun
kaldýrýlmasý, burjuva diktatörlüðünün düzen partisinin son sözü
olacaktýr.
Genel oy, 24 Mayýs 1848de, 20 Aralýk 1848de, 13 Haziran
1849da, 8 Temmuz 1849da onlara hak vermiþti. Genel oyun, 10
Mart 1850de kendine zararý dokundu. Genel oydan çýkma ve genel
oyun sonucu olarak, egemenliðin sahibi halkýn iradesinin ifadesi
olarak, burjuva egemenliði  iþte burjuva anayasasýnýn anlamý budur. Ama, bu genel oy hakkýnýn, [sayfa 345] bu egemen iradenin içeriðinin, artýk burjuvazinin egemenliði olmadýðý andan bu yana anayasanýn hâlâ bir anlamý var mýdýr? Oy verme hakkýný, akla-uygun
olaný, yani burjuvazinin egemenliðini saðlayacak biçimde düzenlemek, burjuvazinin görevi deðil midir? Genel oy sistemi, mevcut
devlet erkini boyuna yeni baþtan ortadan kaldýrarak ve gene yeni
baþtan devlet erkini kendi baðrýndan çýkartarak, bütün dengeyi
bozmuyor mu, her an bütün kurulu, yerleþmiþ güçleri sarsmýyor
mu, otoriteyi yok etmiyor mu, bizzat anarþiyi otorite haline getirmek
gibi bir tehlike yaratmýyor mu? 10 Mart 1850den sonra bundan
kim þüphe edebilir artýk? Burjuvazi þimdiye kadar hep böbürlenmiþ
olduðu ve bütün gücünü kendisinden aldýðý genel oyu bir yana
iterek, artýk geri dönüþe olanak býrakmayacak bir þekilde þunu
açýða vuruyor: Zaferimiz þimdiye kadar halkýn iradesi ile tutundu,
þimdi ise, onu, halkýn iradesine karþý saðlamlaþtýrmak gerek. Ve,
tutarlý bir biçimde, dayanaklarýný artýk Fransada deðil, dýþarýda,
istilada arýyor.
Ýkinci Koblenz[176] merkezini ta Fransanýn ortasýna kurmuþ
olduðundan, burjuvazi, istila ile, bütün ulusal tutkularý kendisine
karþý ayaða kaldýrýyor. Genel oya karþý saldýrýsý ile, yeni devrime genel bir bahane saðlamýþ oluyor ve devrimin de böyle genel bir bahaneye gereksinmesi vardýr. Bütün özel bahaneler devrimci birliðin
kesimlerini birbirinden ayýrýrdý ve onlarýn arasýndaki ayrýlýklarý ortaya
çýkarýrdý. Genel bahane, yarý-devrimci sýnýflarý sersemletir, gelecek
devrimin belirli niteliði üzerinde, kendi eylemlerinin sonuçlarý
üzerinde, birtakým kuruntulara kapýlmalarýna meydan verir. Her
devrimin bir þölenler sorununa gereksinmesi vardýr. Genel oy
* Grekler  bir sözcük oyunu: Yunanlýlar, ama ayný zamanda profesyonel dolandýrýcýlar.
[Engelsin 1895 tarihli baskýya notu.]
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sistemi de, yeni devrimin þölenler sorunudur.
Ama güçbirliði etmiþ burjuva kesimleri, ortak iktidarlarýnýn
olanaðý bulunan tek biçiminden, sýnýf çýkarlarýnýn en güçlü ve en
tamamlanmýþ biçimi anayasal cumhuriyetten, monarþinin alt biçimine, tamamlanmamýþ, eksik ve zayýf biçimine doðru geri çekilmek
ve ona sýðýnmakla, daha þimdiden mahküm olmuþlardýr. Bu kesimler, gençlikteki gücünü yeniden elde etmek için güzel çocukluk
giysilerini giyen ve bir hayli güçlük çekerek pörsümüþ kollarýný,
bacaklarýný, bu giysilerle örtmeye çalýþan yaþlý adama benziyorlar.
[sayfa 346] Cumhuriyetin bir tek erdemi, bir tek deðeri vardýr, o da
devrimin serasý olmasýdýr.
10 Mart 1850 þu yazýtý taþýr alnýnda:
Apres moi le déluge!*
IV. 1850 YILINDA GENEL OY SÝSTEMÝNÝN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
(Bundan önceki üç bölümün devamý, Neue Rheinische
Zeitungda yayýnlanan derginin son iki fasikülünde (5 ve 6) yer
almaktadýr.
Marx, bu yazýda, ilkin 1847de Ýngilterede patlak veren büyük
ticaret bunalýmýný betimledikten ve Avrupa kýtasý üzerindeki yansýlarý
ile, 1848 Þubat ve Mart devrimlerine kadar giden siyasal karýþýklýklarýn aldýðý aþýrý özelliði açýkladýktan sonra, 1848 yýlý boyunca geri
gelen ve 1849 yýlýnda daha da artan ticaret ve sanayideki refahýn,
devrimci atýlýmý nasýl felce uðrattýðýný ve gericiliðin zamandaþ zaferini nasýl olanaklý kýldýðýný anlatýr. Sonra özellikle Fransadan sözederek þöyle der:)**
1849dan baþlayarak ve özellikle 1850den bu yana, ayný belirtiler, Fransada da kendilerini gösterdiler. Paris sanayileri tam bir
hýzla çalýþmakta, ve Rouen ve Mulhouse fabrikalarý, her ne kadar
yüksek hammadde fiyatlarý, Ýngilterede de olduðu gibi engelleyici
bir etki yapýyorsa da, oldukça iyi iþlemektedir. Fransada, gönencin
geliþmesi, ayrýca, Ýspanyada gümrük tarifelerinde yapýlan geniþ
reformdan ve Meksikadaki çeþitli lüks maddeler üzerindeki gümrük
* Bundan sonra tufan. -ç.
** Bu giriþ paragrafý Engels tarafýndan 1895 tarihli baský için yazýlmýþtýr. -Ed.
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vergilerinin indirilmesinden özellikle yararlanmýþtýr; bu iki pazara
doðru Fransýz metalarýnýn ihracý, önemli ölçüde artmýþtýr. Sermayelerin çoðalmasý, Fransada, Kaliforniya altýn madenlerinin büyük
çapta iþletilmesi bahanesi ile birtakým spekülasyonlara yolaçtý. Hisse
senetleri tutarýnýn düþük oluþu ile ve sosyalizm kokan tanýtma bildirileri ile doðrudan doðruya küçük-burjuvalarýn ve iþçilerin keselerine hitap eden ve hepsi, þu özellikle Fransýzlara ve Çinlilere [sayfa
347] özgü katýksýz dolandýrýcýlýkla sonuçlanan bir sürü ortaklýk (þirket)
türedi. Hatta bu ortaklýlardan biri, doðrudan doðruya hükümet
tarafýndan korunmaktadýr. Fransada, ithalattan alýnan gümrük
vergileri, 1848in ilk dokuz ayýnda 63 milyon franka, 1849da 95 milyon franka ve 1850de ise 93 milyon franka yükseldi. 1850 Eylülünde,
ayrýca, 1849un ayný ayýna oranla bir milyonluk bir fazlalýkla yükselmeye devam etti. Ýhracat da, ayný þekilde, 1849da ve, daha çok olmak üzere, 1850de arttý.
Yeniden kavuþulan refahýn en çarpýcý tanýtý, 6 Eylül 1850 yasasý ile bankanýn madeni para olarak ödemeler yapmasýnýn yeniden
kabul edilmesidir. 15 Mart 1848de, Bankaya madeni para ile ödeme
yapmayý durdurma izni verilmiþti. O zaman, taþra bankalarýnýnki
de içinde olmak üzere kaðýt para dolaþýmý 373 milyon franka
(14.920.000 sterline) yükseliyordu. 2 Kasým 1849da bu dolaþým,
4.360.000 sterlinlik bir artýþla 482 milyon franka, yani 19.280.000
sterline ulaþýyordu; ve 2 Eylül 1850de, gene yaklaþýk olarak 5 milyon
sterlinlik bir artýþla, 496 milyon franka, yani 19.840.000 sterline
ulaþýyordu. Bunun sonucu olarak, kaðýt paralarýn deðerinde hiç bir
düþme olmadý; tam tersine, kaðýt paralarýn artan dolaþýmý yanýnda,
altýn ve gümüþün de, banka mahzenlerinde gittikçe artan miktarlarla biriktiði görüldü, o kadar ki, 1850 yazýnda, madeni para rezervleri
Fransa için duyulmadýk bir rakam olan yaklaþýk 14 milyon sterline
yükseliyordu. Bankanýn, böyle dolaþýmýný yükseltmek durumuna
getirilmesi ve giderek aktif sermayesini 123 milyon frank, yani 5
milyon sterlin yükseltmesi, daha önceki bir fasikülde mali aristokrasinin devrimle yalnýz devrilmemiþ olmakla kalmayýp, üstelik güçlenmiþ bile olduðunu söylemekte ne kadar haklý olduðumuzu çarpýcý
bir biçimde tanýtlar. Bu sonuç, þu son yýllarýn, Fransýz banka mevzuatý açýsýndan genel bir gözden geçiriliþle daha da apaçýk ortaya
çýkmaktadýr. 10 Haziran 1847de, Banka, 200 franklýk kaðýt paralarý
(banknotlarý) piyasaya çýkarmak yetkisi aldý, o zamana kadar en
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küçük kaðýt para 500 franklýktý. 15 Mart 1848 tarihli bir kararname,
Banque de Franceýn kaðýt paralarýný, yasal para ilan etti ve bir yandan da bankayý bu kaðýt paralarý madeni para olarak ödeme yükümünden baðýþýk kýldý. [sayfa 348] Bankanýn kaðýt para emisyonu, 350
milyon frank olarak sýnýrlandýrýldý, ayný zamanda, bankaya 100 franklýk kaðýt paralar çýkarma yetkisi verildi. 27 Nisan tarihli bir kararname
taþra bankalarýnýn Banque de France ile birleþmelerini emretti; 2
Mayýs 1848 tarihli bir baþka kararname, bankanýn kaðýt para emisyonunu, 442 milyon franka yükseltti. 22 Aralýk 1849 tarihli bir kararname, kaðýt para emisyonunun en yukarý sýnýrýný 525 milyon franka
çýkardý. Sonunda, 6 Eylül 1850 yasasý, kaðýt paranýn madeni para
karþýlýðýnda deðiþtirilmesini yeniden getirdi. Bu olaylar, dolaþýmýn
durmadan artmasý, bütün Fransýz kredilerinin Bankanýn elinde
toplanmasý, ve bütün Fransýz altýn ve gümüþünün Bankanýn mahzenlerinde birikmesi Bay Proudhonu, Bankanýn þimdi eski yýlan
derisini soyunup atacaðý ve prudoncu bir halk bankasý olmak üzere
deðiþime uðrayacaðý vargýsýna götürdü. Oysa, 1797-1819 arasý Ýngiliz
banka kýsýtlamasýnýn[177] tarihini bilmesine bile gerek yoktu, kendisi
için burjuva toplumunun tarihinde hiç duyulmadýk bir olgu olan
bu olayýn baþtan sona olaðan, ama þimdi Fransada ilk kez meydana
gelmekte olan burjuva nitelikte bir olay olduðunu görmesi için
Manþýn ötesine bir bakmasý yeterdi. Görülüyor ki, Geçici Hükümetten sonra Parise önayak olan sözde devrimci teorisyenler, alýnan
önlemlerin niteliði ve sonuçlarý konusunda, Geçici Hükümetin kendi
üyeleri kadar bilgisizdiler. Fransanýn birdenbire tadýný tattýðý sanayi
ve ticaretteki refaha karþýn, halk yýðýný, 25 milyon köylü, büyük bir
çöküntünün acýsýný çekmektedir. Son yýllarda iyi ürün alýnmasýnýn,
Fransada, tahýl fiyatlarý üzerinde, Ýngilteredekinden daha yýkýcý bir
etkisi oldu ve borç içinde yüzen, tefeciliðin iliðine kadar sömürdüðü,
vergiler altýnda ezilen köylülerin durumu, hiç mi hiç parlak deðildir.
Son üç yýlýn tarihi, halkýn bu sýnýfýnýn devrimci bir giriþkenlikten
kesin olarak yoksun olduðunu zaten göstermiþtir.
Nasýl ki, bunalým dönemi Kýtaya, Ýngiltereden sonra çýkageldiyse, refah dönemi için de ayný þey olmuþtur. Her zaman ilk baþlangýç süreci Ýngilterede meydana geliyor; Ýngiltere burjuva Cosmosunun (Aleminin) Demiurgosudur (Yaradanýdýr). Burjuva toplumunun hep yeniden dolandýðý çevrimin deðiþik evreleri, Kýta üzerinde ikincil ve üçüncül [sayfa 349] biçimlerine girerler. Ýlkönce, Kýta,
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herhangi baþka bir ülkeye ihraç ettiðiyle ölçülemeyecek kadar fazlasýný, Ýngiltereye ihraç etmiþtir. Ama Ýngiltereye yapýlan bu ihracat
da, Ýngilterenin, özellikle, denizaþýrý pazara oranla durumuna baðlýdýr. Sonra, Ýngiltere, Kýtaya yaptýðý tüm ihracatla kýyaslanamayacak
kadar fazlasýný, Atlantik-ötesi ülkelere ihraç eder, öyle ki, bu ülkelere,
Kýta tarafýndan ihraç edilen miktarlar, her zaman, Ýngilterenin
denizaþýrý ihracatýna baðlýdýr. Bu bakýmdan, eðer bunalýmlar, ilkönce
Kýta üzerinde devrimler doðuruyorsa da, bu devrimlerin nedeni,
her zaman, gene de Ýngilterededir. Elbette ki, þiddetli patlamalar,
burjuva gövdesinin yüreðine, merkezine vurmadan önce uç
bölümlerinde meydana gelmek zorundadýr, çünkü merkezde denge olanaðý uç bölgelerdekinden daha fazladýr. Beri yandan, bu,
Kýta üzerindeki devrimlerin, Ýngiltereye hangi ölçüler içinde yansýdýklarýný, ayný zamanda, bu devrimlerin, burjuvazinin varlýk koþullarýný ne ölçüde sarstýðýný, zarara uðrattýðýný, ya da bu devrimlerin
politik oluþumlarýný ancak hangi noktaya kadar ulaþtýrdýklarýný gösteren bir termometredir.
Burjuva toplumunun üretici güçlerinin, burjuva koþullarýn
kendilerine izin verdikleri ölçüde, gür bir þekilde geliþebildikleri
böyle bir refah nedeniyle, gerçek devrimden sözedilemez. Böyle
bir devrim, ancak, bu iki etkenin, yani modern üretim araçlarýnýn
ve burjuva üretim biçimlerinin birbirleri ile çatýþma haline geldikleri
evrelerde olanak kazanýr. Bugün, Kýtanýn düzen partisinin deðiþik
temsilcilerinin kendilerini kaptýrdýklarý ve karþýlýklý olarak birbirlerini
yýprattýklarý çeþitli çekiþmeler, yeni devrimlere fýrsat hazýrlamaktan
çok uzaktýrlar, tam tersine, iliþkilerin temeli, þu an için geçici olarak
çok güvenilir ve, gerici güçlerin bilmedikleri bir þey, çok burjuvaca
olduðu içindir ki, bu çekiþmeler mümkündür.
Burjuva geliþmeyi durdurma yolundaki bütün gerici giriþimler
de, demokratlarýn bütün ahlaki öfkeleri ve bütün coþku dolu
bildirileri gibi, burjuva iliþkilere çarpýp kýrýlacaktýr. Yeni bir devrim,
ancak yeni bir bunalýmýn ardýndan gelebilir. Ama biri ne kadar
kesinse, öteki de o kadar kesindir.
Þimdi Fransaya geçelim. [sayfa 350]
Halkýn, küçük-burjuvalarla birliði içinde, 10 Mart seçimlerinde
kazandýðý zaferi, gene halk, kendisi, 28 Nisan seçimlerine yolaçarak
ortadan kaldýrdý. Vidal, yalnýz Pariste deðil ayný zamanda, BasRhinde de seçilmiþti. Montagneýn ve küçük-burjuvazinin güçlü
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bir biçimde temsil edildikleri Paris Komitesi, onun Bas-Rhin temsilciliðini seçmeye karar verdi. Böylece, 10 Mart zaferi kesin olmaktan
çýkýyordu; kararýn vadesi bir kez daha erteleniyordu, halkýn potansiyel gücü gevþetiliyordu, halk, devrimci zaferler yerine, yasal zaferlere alýþtýrýlýyordu. Nihayet, 10 Martýn devrimci anlamý, Haziran ayaklanmasýnýn yeniden saygýnlýk kazanmasý, böylece proletaryanýn ancak olsa olsa yosma iþçi kýzlarýnýn hoþuna gidecek bir þaka diye
kabul edebileceði, fantezist-toplumcu, duygusal küçük-burjuva
Eugéne Suenün adaylýðý ile baþtan aþaðý yýkýlýyordu. Ýyi niyetli bu
adaylýk karþýsýnda, düþmanlarýnýn kararsýz politikasýndan yüreklenen
düzen partisi, Haziran zaferini temsil edecek olan bir aday gösterdi.
Bu gülünç aday, Ispartalývari bir aile babasý olan, bununla birlikte
basýnýn o kahramanlýk zýrhýný parça parça çekip çýkardýðý ve seçimlerde, bana kalýrsa, parlak bir bozguna uðrayan Leclerc oldu. 28
Nisanýn yeni seçim zaferi, Montagneý ve küçük-burjuvaziyi böbürlendirdi. Küçük-burjuvazinin, yeni bir devrimle proletaryayý ön plana
itmeksizin salt yasal yoldan isteklerinin sonuna varabilmek düþüncesi ile daha þimdiden aðzý kulaklarýna varýyordu; 1852de, yeni
seçimlerde, genel oy ile Bay Ledru-Rollini cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturtmayý ve meclise de bir Montagnard çoðunluðu getirmeyi kesinlikle hesaplýyordu. Yeni seçimler yüzünden, Suenün adaylýðýndan, ve Montagne ile küçük-burjuvazinin düþünüþ tarzlarýndan,
bunlarýn, her koþulda, rahat durmaya kararlý olduklarýna iyice
güvenen düzen partisi, iki seçim zaferine, genel oyu kaldýran seçim
yasasý ile karþýlýk verdi. Hükümet, bu yasa tasarýsýný kendi sorumluluðu altýna almaktan sakýndý. Bu tasarýnýn hazýrlanmasýný, çoðunluðun ileri gelen büyüklerine, onyedi burgrava[178] emanet ederek,
çoðunluða açýk bir ödün verdi. Dolayýsýyla, genel oyun kaldýrýlmasýný
meclise öneren hükümet olmadý, meclis, bunu, kendi kendine
önerdi.
8 Mayýs günü tasarý meclise getirildi. Bütün [sayfa 351] sosyaldemokrat basýn, halka aðýrbaþlý bir tutum, calme majestueux,* pasiflik, ve temsilcilerine güvenme öðütlemek için tek vücut ayaða
kalktý. Sosyal-demokrat gazetelerin her yazýsý, bir devrimin her þeyden önce sözde-devrimci basýný yoketmekten baþka bir þey yapamayacaðýný ve þimdi bu yaygarada asýl bu basýnýn kendini koruma* Görkemli bir serinkanlýlýk. -ç.
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sýnýn sözkonusu olduðunu açýða vuruyordu. Sahte-devrimci basýn,
bütün gizini ortaya koyuyordu. Kendi ölüm fermanýný imzalýyordu.
21 Mayýsta, Montagne, hazýrlýk çalýþmalarý sorununu tartýþmaya getirdi ve anayasaya aykýrý olduðu gerekçesi ile bütün tasarýnýn
geri çevrilmesini önerdi. Düzen partisi, gerekirse anayasanýn çiðneneceðini, ama bununla birlikte þimdilik buna gerek olmadýðýný,
çünkü anayasanýn her türlü yoruma elveriþli olduðunu ve yalnýz
çoðunluðun doðru yorumu yapmaya yetkili bulunduðunu söyleyerek
karþýlýk verdi. Thiers ve Montalembertýn kudurgan, kaba saldýrýlarýna, Montagne çok ölçülü ve çok efendice bir hümanizmle karþý
koydu. Montagne tüzel alandan medet umdu, düzen partisi ise,
onu, hukukun asýl yeþerip bittiði alana, burjuva mülkiyetine çekti.
Montagne, inleyerek, bütün güçleri ile devrimleri savuþturmak isteyip istemediklerini sordu. Düzen partisi devrimleri bekliyoruz diye
yanýtladý.
22 Mayýs günü, hazýrlýk çalýþmalarý sorunu 227 oya karþý 462
oyla kestirilip atýldý. Ulusal Meclisin ve tek tek her milletvekilinin,
halkýn elinden kendi vekilini seçme hakkýný almakla, kendi kendilerini görevden aldýklarýný o kadar gösteriþli bir derinlikle tanýtlamýþ
olan ayný adamlar yerlerinde kaldýlar ve birdenbire, kendileri yerine,
ülkeyi, hem de dilekçeler yoluyla harekete geçirmeye çalýþtýlar; ve
31 Mayýsta, yasa, parlak bir baþarýyla meclisten geçerken onlar
hâlâ kaygýsýz, umursamazlýkla yerlerinde oturuyorlardý. Anayasanýn
çiðnenmesinde suçsuz olduklarýný gösteren tutanak olarak hazýrladýklarý bir protesto ile, açýkça sunmaktan bile kaçýnýp geriden
usulca baþkanýn cebine sokuverdikleri protesto ile öç almaya kalkýþtýlar.
Pariste 150.000 kiþilik bir ordu, kararýn uzun süre ertelenmesi, basýnýn aðzýna kilit vurulmasý, Montagneýn ve yeni [sayfa 352] seçilen
temsilcilerin korkaklýðý, küçük-burjuvalarýn görkemli serinkanlýlýðý,
ama özellikle sanayi ve ticaretteki refah, proletarya yönünden her
türlü devrimci giriþimi önledi.
Genel oy sistemi, görevini yerine getirip tamamlamýþtý. Halkýn
çoðunluðu, devrimci bir dönemde yalnýz genel oyun verebileceði
olgunlaþma okulundan geçmiþti. Genel oyun bir devrimle ya da
gericiler tarafýndan kaldýrýlmasý gerekiyordu.
Montagne, kýsa bir süre sonra çýkagelen bir fýrsatla daha da
büyük bir enerjiyle gösteriþe baþladý. Kürsünün tepesinden, Savaþ
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Bakaný dHautpoul, Þubat devrimini, uðursuzluk getiren bir felaket
diye adlandýrmýþtý. Her zamanki gibi erdemli bir öfkeyle dolu
gürültücülükle ayýrdedilen Montagneýn konuþmacýlarý, Baþkan
Dupinin kendilerine söz vermediðini gördüler. Girardin, Montagnea
derhal toplu halde dýþarý çýkmayý önerdi. Sonuç: Montagne yerinde
kaldý, ama Girardin, Montagnea yaraþmýyor diye partiden kovuldu.
Seçim yasasýna bir de tamamlayýcý, yeni bir basýn yasasý gerekliydi. Bu yeni yasa öyle uzun zaman kendini beklettirmedi. Düzen
partisinin getirdiði deðiþikliklerle iyice aðýrlaþan bir hükümet tasarýsý,
teminat akçelerini yükseltti, tefrika romanlara ek bir damga vurulmasýný zorunlu kýldý (Eugéne Suenün seçilmesine yanýt), belirli bir
yapraða kadar basýlmýþ olan haftalýk ya da aylýk bütün yayýný vergiye
baðladý ve, son olarak da, her gazete makalesinin yazarýnýn imzasýný
taþýmasýný buyurdu. Teminat akçesi yönergesi sözde-devrimci basýný
öldürdü. Halk, bu basýnýn ortadan kaybolmasýný, genel oy sisteminin
kaldýrýlmasýnýn bir kefareti saydý. Bununla birlikte, yeni yasanýn ne
eðilimi, ne de yansýlarý, basýnýn bu bölümünden daha ötelere yayýldý.
Gazete basýný, imzasýz kaldýðý sürece, sayýsýz, kimliði bilinmeyen
kamuoyunun ortak organý gibi görünüyordu, devlet içinde üçüncü
kuvvetti. Her makaleye konulan imza, bir gazeteyi, az ya da çok tanýnmýþ bireylerden gelen edebi katkýlar dermesi haline getirdi. Her
yazý, bir haber, bir bildiri düzeyine düþürülmüþ oldu. O zamana kadar gazeteler, kamuoyunun kaðýt paralarý gibi elden ele dolaþmýþtý,
ama þimdi, deðeri ve dolaþýmý yalnýz çekicisinin deðil, ciro edenin
de itibarýna (kredisine) baðlý az ya da çok makbul poliçeler durumuna indirgeniyorlardý. Düzen partisinin basýný, genel oy [sayfa 353] sisteminin kaldýrýlmasý konusunda yaptýðý gibi, kötü basýna karþý en
aþýrý önlemler alýnmasý için de kýþkýrtýcýlýk yapýyordu. Bununla birlikte, iyi basýnýn kendisi de, kuþku verici imzasýz yazý yayýnlama tutumu ile düzen partisi için ve daha da çok düzen partisinin taþra
temsilcileri için tedirgin edici idi. Onun yerine, parti, artýk, adýný,
adresini, kýlýðýný bildiði, para ile tutulmuþ yazardan baþkasýný istemiyordu. Ýyi basýn, hizmetlerine karþý gösterilen nankörlükten boþuna
yakýndý durdu. Yasa geçti ve her þeyden önce ona darbe indiren,
yazýlara imza koyma zorunluluðu oldu. Cumhuriyetçi gazetecilerin
adlarý, oldukça tanýnmýþtý, ama Journal des débatsin, Assemblée
nationalein,[179] Constitutionnelin[180] vb. saygýdeðer firmalarý, esrarengiz kumpanya birdenbire daðýlýp da, Granier de Cassagnac
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gibi uzun meslek yaþantýlarýnda, akla gelebilecek her türlü davayý
savunmuþ olan satýrý þu kadara (penny-a-liners) satýlýk gazeteciler
olarak, Capefigue gibi kendi kendilerine devlet adamlýðý payesini
yakýþtýran eski bulaþýk bezleri olarak, Débatsdan Bay Lemoinne
gibi gönül avcýlýðý taslayan fýndýkkýranlar olarak teker teker ufalandýðý zaman, yüksek saygýdeðer siyasal bilgelikleri ile pek acýklý bir
duruma düþtüler.
Basýn yasasý tartýþmalarýnda, Montagne, daha iþin baþýnda
öyle bir yýlgýnlýða düþmüþtü ki, Louis-Philippe zamanýnýn eski bir
önemli adamý olan Bay Victor Hugonun parlak uzun söylevlerini
alkýþlamakla yetinmek zorunda kaldý.
Seçim yasasý ve basýn yasasý ile, devrimci ve demokrat parti,
resmi sahneden çekiliyordu. Yeniden kendi ocaklarýna dönmeden
önce, toplantý döneminin kapanmasýndan kýsa bir süre sonra, Montagneýn iki kesimi, sosyalist-demokratlar ve demokrat-sosyalistler,
iki bildiri, iki testimonia paupertatis* yayýnladýlar; bu bildirilerde,
iktidar ve baþarýyý hiç bir zaman kendi yanlarýnda bulamamýþlarsa
da hiç deðilse kendilerinin her zaman sonsuz hakkýn ve öteki
sonsuz gerçeklerin yanýnda bulunmuþ olduklarýný tanýtlýyorlardý.
Þimdi düzen partisini dikkate alalým. Neue Rheinische Zeitung, 3. fasikül 16. sayfasýnda þöyle diyordu:
Güçbirliði halindeki orleancýlarla meþruiyetçilerin krallýðý [sayfa
354] yenden diriltme yolundaki hýrslarý karþýsýnda, Bonaparte, kendi
gerçek iktidarýnýn sanýný, yani cumhuriyeti temsil eder; Bonaparteýn
kendi krallýðýný geri getirme hýrsý konusunda da düzen partisi, kendi
ortak egemenliklerinin sanýný, yani cumhuriyeti temsil eder; orleancýlar karþýsýnda meþruiyetçiler, meþruiyetçiler karþýsýnda da orleancýlar statu quoyu, yani cumhuriyeti temsil ederler. Herbirinin in
petto kendi kralý ve kendi krallýðýnýn dirilmesi yatan düzen partisinin
bütün bu hizipleri, birbiri peþisýra, almaþýk olarak, rakiplerinin ayaklanma ve gasp hýrslarýna karþý, burjuvazinin ortak egemenliðini,
özel iddialarýn saklý ve tarafsýzlaþtýrýlmýþ kaldýðý biçimini yani cumhuriyeti üstün kýlarlar. ... Ve Thiers, Anayasal cumhuriyetin gerçek
dayanaklarý bizler, biz kralcýlarýz derken sandýðýndan daha doðru
konuþuyordu.
* Yoksulluk belgesi. -Ed.
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Bu, républicains malgré eux* komedisi, statu quoya ve onun
saðlamlaþmasýna karþý duyulan nefret, Bonaparte ile Ulusal Meclis
arasýndaki bitmek tükenmek bilmez sürtüþmeler, düzen partisinin,
durmadan yenilenen, kendisini oluþturan çeþitli bölümlere bölünmesi tehlikesi ve hiziplerinin hep yeni baþtan biraraya gelmeleri,
her kesimin, ortak düþmana karþý kazanýlan her zaferi müttefiklerin
ani bozgununa dönüþtürme çabasý, karþýlýklý kýskançlýk, hýnç ve
kýyasýya eleþtiri, her keresinde yeni bir basier Lamourette[181] ile sona eren durmadan karþýlýklý kýlýç sallamalar, bütün bu cansýkýcý
yanlýþlýklar komedisi, þu son altý ay boyunca olduðu kadar hiç bir
zaman böylesine klasik bir biçimde sürüp gitmedi.
Düzen partisi, seçim yasasýný ayný zamanda Bonapartea
karþý bir zafer sayýyordu. Hükümet, kendi önerisinin kaleme alýnmasýný ve sorumluluðunu onyediler komisyonuna býrakarak, görevden el çekmemiþ miydi? Ve Bonaparteýn meclise karþý baþlýca gücü altý milyon tarafýndan seçilmiþ olmasýna dayanmýyor muydu?
Bonaparte, kendi yönünden, seçim yasasýna, meclise verilmiþ ve
karþýlýðýnda yasama erki ile yürütme erki arasýndaki uyumu satýn
aldýðý bir ödün [sayfa 355] olarak bakýyordu. Bu bayaðý serüvenci, ücret
olarak, kendi hükümdar ödeneðinin 3 milyon artýrýlmasýný istedi.
Ulusal Meclisin Fransýzlarýn çoðunluðunu yurttaþlýktan çýkardýðý bir
sýrada, yürütme ile çatýþmaya girmeye hakký var mýydý? Meclis
öfkeyle yerinden fýrladý, iþleri iyice ileriye götürmek ister göründü,
meclis komisyonu öneriyi geri çevirdi, bonapartçý basýn tehditler
savurdu ve elinden bir þey gelmez, oy hakký alýnmýþ halký yardýma
çaðýrdý, bir sürü gürültülü uzlaþma giriþimleri oldu ve sonunda meclis, temelde boyun eðdi, ama ayný zamanda ilkede öcünü almak
üzere. Hükümdarlýk ödeneðinin, ilke olarak, 3 milyon artýrýlmasý
yerine, Bonapartea 2.160.000 franklýk bir yardým verdi. Bu kadarýyla
da yetinmeyerek, ancak düzen partisinin generali, Bonapartea
kabul ettirilen koruyucu Changarniernin desteklemesinden sonra
bu ödünü verdi. Doðrusunu söylemek gerekirse, bu iki milyonu
Bonapartea deðil, Changarnierye veriyordu.
Ýstemeye istemeye önüne atýlan bu armaðaný, Bonaparte
da tam baðýþta bulunanýn havasýyla kabul etti. Bonapartçý basýn
* Kendilerine karþýn cumhuriyetçiler. (Molièrein Le Médecin malgré lui komedisine
atýf.) -Ed.
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yeniden Ulusal Meclise karþý parladý. Basýn yasasý üzerine tartýþmalar
sýrasýnda, özellikle, Bonarparteýn özel çýkarlarýný temsil eden küçük
gazetelere yönelik bulunan yazýlara imza konulmasýna iliþkin deðiþiklik yapýldýðý zaman en belli-baþlý bonapartçý gazete Pouvoir,[182]
Ulusal Meclise karþý açýk ve þiddetli bir saldýrýya geçti. Bakanlar,
Ulusal Meclis karþýsýnda gazeteye arka çýkmamak zorunda kaldýlar.
Pouvoir sorumlu yönetmeni Ulusal Meclisin sanýk sandalyesine
oturtuldu ve en büyük para cezasýna, beþ bin frank ödemeye mahküm oldu. Ertesi gün, Pouvoir, meclise karþý daha da saygýsýz bir
yazý yayýnlýyordu ve savcýlýk, hükümetin misillemesi olarak, derhal,
birçok meþruiyetçi gazete hakkýnda anayasayý çiðnemekten kovuþturma açtý.
Sonunda, meclisin tatil edilmesi sorununa gelindi. Bonaparte
meclis tarafýndan rahatsýz edilmeden iþ görebilmek için bunu istiyordu. Düzen partisi, kýsmen kendi hizipleri entrikalarýný yürütebilsinler
diye, kýsmen de çeþitli milletvekilleri kendi özel çýkarlarýnýn peþine
koþabilsinler diye istiyordu. Her ikisinin de, taþra illerinde, gericilerin
zaferlerinden yararlanmak ve bu zaferleri daha da ötelere götürmek
[sayfa 356] için meclis tatiline gereksinmeleri vardý. Böylece, meclis,
11 Aðustostan 11 Kasýma kadar tatile girdi. Ama Bonaparte, kendisi
için sadece Ulusal Meclisin cansýkan denetiminden kurtulmanýn
sözkonusu olduðunu hiç de gizlemediði için, meclis, güvenoyuna
bile cumhurbaþkanýna karþý güvensizlik damgasýný bastý. Tatil sýrasýnda cumhuriyetin iffetinin bekçileri olarak görevde kalan yirmiyedi
üyeli sürekli komisyondan bütün bonapartçýlar uzaklaþtýrýldý.[183]
Onlarýn yerine, cumhurbaþkanýna, çoðunluðun anayasal cumhuriyete baðlýlýðýný tanýtlamak için hatta Siècleden ve Nationalden birkaç
cumhuriyetçi bile seçildi.
Meclisin tatile girmesinden az önce ve özellikle tatile giriþinden hemen sonra düzen partisinin iki kesimi, orleancýlarla meþruiyetçiler, bayraklarý altýnda dövüþtükleri iki kral ailesinin birleþmesi
yoluyla uzlaþmak ister göründüler. Louis-Philippein ölümü, sorunu
birdenbire kolaylaþtýrýnca, gazeteler, Saint-Léonardda hasta LouisPhilippein baþý ucunda tartýþýlmýþ olan uzlaþma önerileriyle doluydu.
Louis-Philippe gaspedendi, zorla alandý, Henri V ise gaspedilen,
zorla soyulan. Buna karþýlýk, Paris Kontu, Henri Vin çocuðu olmadýðýndan tahtýn meþru varisiydi. Þimdi iki hanedan çýkarýnýn birleþmesi için her türlü engel ortadan kalkýyordu. Ama iþte burjuvazinin
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bu iki kesimi, kendilerini ayýran þeyin belirli bir kral ailesine karþý
duyduklarý coþkulu baðlýlýk deðil, daha çok bu iki hanedaný da birbirinden uzak tutan ayrý ayrý sýnýf çýkarlarý olduðunu kesinlikle ancak
o zaman anladýlar. Týpký rakipleri orleancýlarýn Saint-Léonarda
gitmesi gibi, Wiesbadene Henri Vin sarayýna hac ziyaretine giden
meþruiyetçiler, orada, Louis-Philippein ölüm haberini aldýlar. Hemen, özellikle cumhuriyetin iffetinin bekçileri komisyon üyelerinden oluþmuþ ve parti içinde ortaya çýkan bir çekiþme dolayýsýyla
tanrýsal hakkýn en kesin ilaný ile kendini gösteren in partibus infidelium[98] bir kabine[184] kurdular. Orleancýlar, bu bildirinin[185] basýnda yarattýðý saygýnlýðý kýrýcý skandala çok sevindiler ve hiç bir an
meþruiyetçilere karþý açýk düþmanlýklarýný gizlemediler.
Ulusal Meclisin tatili sýrasýnda Ýl Meclisleri toplandý. Bunlarýn
çoðunluðu, anayasanýn azçok yumuþatýlmýþ bir revizyonundan yana
olduðunu açýkladý, yani daha fazla [sayfa 357] belirtmeksizin, krallýðýn
yeniden diriltilmesi lehinde bir çözümden yana olduðunu bildirdi,
ama ayný zamanda bu çözümü bulamayacak kadar yeteneksiz ve
korkak olduðunu itiraf etti. Bonapartçý kesim, bu anayasa deðiþikliði
isteðini, hemen Bonaparte ýn cumhurbaþkanlýðýnýn uzatýlmasý
anlamýnda yorumladý.
Anayasal çözüm: Bonaparteýn 1852 Mayýsýnda görevi býrakmasý, ülkenin bütün seçmenleri tarafýndan yeni bir cumhurbaþkanýnýn ayný günde seçilmesi, yeni baþkanýn ilk aylarýnda anayasayý
gözden geçirmekle görevli özel bir meclisin anayasa deðiþikliðini
yapmasý, egemen sýnýf için kesin olarak kabul edilmez bir þeydi.
Yeni baþkanýn seçim günü, meþruiyetçi, orleancý, burjuva cumhuriyetçi, devrimci, bütün düþman partilerin randevu günü olacaktý.
Zorunlu olarak, çeþitli kesimler arasýnda sert nitelikte bir karara varýlacaktý. Eðer düzen partisi, hanedan ailelerinin dýþýndan gelme
tarafsýz bir adamýn, adaylýðý üzerinde birleþilmesini saðlamayý baþarsa bile, bu adam, yeniden Bonaparteý karþýsýnda bulacaktý. Düzen partisi ülke ile savaþýmýnda, yürütme erkinin gücünü artýrmak
zorundadýr. Yürütmenin gücünün her artýþýnda onun ulu kiþisi Bonaparteýn gücü de artar. Bu bakýmdan, düzen partisi ortaklaþa kullandýklarý iktidarýný kuvvetlendirdiði ölçüde, Bonaparteýn hanedana
iliþkin iddialarýnýn savaþým araçlarýný da o kadar kuvvetlendirmiþ
olur, onun, karar günü, anayasal çözümü zor yoluyla ortadan kaldýrma þansýný güçlendirir. Düzen partisi, halk yönünden seçim ya-
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sasý ile anayasanýn baþlýca temel direklerinden birine ne kadar
çarpmamýþsa, Bonaparte da, düzen partisi yönünden, anayasanýn
bir baþka bellibaþlý temel direðine daha fazla baþýný çarpmýþ olmayacaktýr. Hatta olabilir ki, meclise karþý genel oya bile baþvurabilir.
Bir sözcükle, anayasal çözüm, bütün siyasal statu quoyu tehlikeye
sokuyor, ve yurttaþ, statu quoyu tehdit eden tehlikenin gerisinde,
karýþýklýðý, anarþiyi, içsavaþý görüyor. Yurttaþ, 1852 Mayýsýnýn ilk pazarý
için alýmlarýnýn, satýþlarýnýn, poliçelerinin, evlenmelerinin, noter mukavelelerinin, ipoteklerinin, toprak gelirlerinin, kiralarýnýn, kârlarýnýn,
bütün sözleþmelerinin ve bütün gelir kaynaklarýnýn tehlikeye düþtüðünü görüyor ve bu tehlikeyi göze alamýyor. Statu quoyu tehdit
eden tehlikenin [sayfa 358] ardýnda bütün burjuva toplumun yýkýlmasý
tehlikesi gizleniyor. Burjuva anlamda tek çözüm, çözümün ertelenmesidir. Çözüm, anayasal cumhuriyeti, ancak anayasanýn çiðnenmesi ile, cumhurbaþkanýnýn iktidarýnýn uzatýlmasý ile kurtarabilir. Ýl
Meclislerinin toplantýlarýnýn kapanmasýndan sonra, çözümler konusunda giriþtiði yorucu ve derin tartýþmalardan sonra, düzen basýnýnýn son sözü de buydu. Düzenin çok güçlü partisi, böylece, kendini, utanç içinde, sahte Bonaparteýn gülünç, sýradan, tiksinilesi
kiþiliðini ciddiye almak zorunda görüyor.
Bu kirli kiþi, kendisine gittikçe daha çok gerekli adam niteliði
veren nedenler üstüne de kuruntulara kapýlmaktaydý. Kendi partisi,
Bonaparteýn giderek artan önemini koþullara yükleyecek kadar
bir zeka belirtisi gösterirken, o, bu önemini, yalnýz adýnýn büyüleyici
erdemine ve yaþamý boyu Napoléonun karikatürü oluþuna borçlu
olduðuna inanýyordu. Her gün daha bir giriþken oluyordu. SaintLéonarda ve Wiesbadene yapýlan hac ziyaretlerine, Fransadaki
turneleri ile karþýlýk verdi. Onun kiþiliðinin büyüleyici etkisine bonapartçýlarýn o kadar az güveni vardý ki, her gittiði yere Paris lumpenproletaryasýnýn örgütü On-Aralýk Derneðinin[186] adamlarýný trenlerle,
týklým týklým posta arabalarý ile þakþakçý olarak gönderiyorlardý.
Söyleyeceði sözleri, kuklalarýnýn aðzýna önceden koyuyorlardý, bu
söylevler, baþka baþka illerin karþýlayýþýna göre, ya cumhuriyet uðruna özden geçerliðin (feragat) ya da direþken caymaz dayanýklýlýðýn
cumhurbaþkanlýðý politikasýnýn seçim sloganý olduðunu açýklýyorlardý. Bütün manevralara karþýn, bu geziler zafer turneleri olmaktan
çok uzaktýlar.
Böylece halkta coþkulu bir hayranlýk yarattýðý sanýsýna kapýlan
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Bonaparte, orduyu kazanmak için harekete geçti. Versailles yakýnlarýndaki Satory ovasýnda büyük teftiþler yaptýrttý, bu teftiþler sýrasýnda
sarmýsaklý sucuklarla, þampanyalarla ve yaprak sigaralarý ile askerleri
satýn almaya çalýþtý. Gerçek Napoléon, uzun fetih yürüyüþlerinin
büyük yorgunluklarýyla bitkin düþmüþ askerlerini, bir anlýk babacan
bir içtenlikle canlandýrmasýný biliyorduysa, düzmece Napoléon da,
birliklerin, Yaþasýn Napoléon! Yaþasýn sucuklar! diye baðýrarak
kendisine teþekkür ettiklerini [sayfa 359] sanýyordu.
Bu teftiþler, Bonaparte ile bir yandan Savaþ Bakaný dHautpoul arasýndaki, öte yandan da Changarnier arasýndaki uzun zaman
gizli kalmýþ geçimsizliðin patlak vermesine yolaçtý. Düzen partisi,
Changarnierde, gerçekten tarafsýz adamýný bulmuþtu, Changarnierde hanedana iliþkin özel iddialar bulunmasý sözkonusu olamazdý. Onu, Bonaparteýn ardýlý olarak seçmiþ olan düzen partisiydi.
Üstelik Changarnier, 29 Ocak ve 13 Haziran 1849 müdahaleleriyle,
düzen partisinin büyük komutaný, korkak burjuvazinin gözünde
hoyratça bir darbeyle devrimin Gordiyom düðümünü çözen çaðýmýzýn Ýskenderi olmuþtu. Aslýnda Bonaparte kadar gülünç olan
Changarnier, böylece, bedavadan bir güç haline gelmiþti ve Ulusal
Meclis, cumhurbaþkanýna gözkulak olmasý için, onu, baþkanýn karþýsýna çýkarýyordu. Kendisi, örneðin ödenek sorununda, Bonapartea
gösterdiði kayýrýcýlýkla gösteriþ yaptý ve Bonapartea karþý ve onun
bakanlarýna karþý daha üstün olan erkini her zaman daha çok
ortaya koyuyordu. Seçim yasasý dolayýsýyla bir ayaklanma beklendiði zaman, subaylarýna, savaþ bakanýndan ve cumhurbaþkanýndan
herhangi bir emir almalarýný yasaklamýþtý. Basýn, Changarniernin
kiþiliðinin büyümesine daha da yardým ediyordu. Büyük adam
eksikliði olduðundan, düzen partisi, kendini, doðal olarak, sýnýfýnýn
tümünde bulunmayan kuvveti bir tek bireye yüklemek ve böylece
onu bir canavar haline getirinceye kadar þiþirmek zorunda görüyordu. Ýþte böyle doðdu Changarnier, toplumun kalesi efsanesi. Ýddialý þarlatanlýðý, dünyayý omuzlarýnda taþýma alçakgönüllülüðünü
gösteriþindeki önemli adam edasý ve esrarlý hava, Satory teftiþi
sýrasýnda ve ondan sonra olup bitenlerle, burjuva ödlekliðinin bu
aslý astarý olmayan yaratýðýn, bu dev Changarnieryi aleladelik boyutlarýna indirmek ve onu, o toplumun kurtarýcý kahramaný, emekli
bir generali haline getirivermek için Bonaparteýn ufacýk bir kalem
oynatmasýnýn yeteceðini tanýtlayan olaylarla dünyanýn en gülünç
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karþýtlýðýný meydana getiriyordu.
Bonaparte, savaþ bakanýný, disiplin alanýnda, cansýkýcý koruyucusu ile hýr çýkarmaya kýþkýrtarak, Changarnierden çoktan öcünü
almýþtý. Son Satory teftiþi, nihayet eski hýncýn [sayfa 360] ortaya çýkmasýna neden oldu. Süvari alaylarýnýn, anayasaya aykýrý olarak, Yaþasýn
Ýmparator haykýrýþlarý ile geçit yaptýklarýný gördüðü zaman Changarniernin anayasal öfkesi artýk kabýna sýðmaz oldu. Meclisin gelecek toplantýsýnda, bu baðýrýþlar konusunda hoþa gitmeyecek her
türlü tartýþmayý önlemek için, Bonaparte, Savaþ Bakaný dHautpoulu, Cezayire vali atayarak uzaklaþtýrdý. Onun yerine, kabalýk ve
sertlik konusunda Changarnierden hiç mi hiç aþaðý kalmayan imparatorluk zamanýnýn eski bir generalini getirdi. Ama, dHautpoulun
uzaklaþtýrýlmasý, Changarnierye verilmiþ bir ödün gibi görünmesin
diye, ayný zamanda, toplumun büyük kurtarýcýsýnýn saðkolu olan
general Neumeyeri de Paristen Nantesa nakletti. Son teftiþte,
bütün piyade birliklerine, Napoléonun ardýlýnýn önünde kaskatý bir
sessizlik içinde geçit resmi yaptýrtan bu Neumeyer idi. Neumeyerin
þahsýnda yaralanan Changarnier, protesto etti, tehdit etti. Boþuna.
Ýki gün süren görüþmelerden sonra, Neumeyerin nakli konusundaki
kararname Moniteurde yayýnlandý ve bundan böyle düzenin kahramanýna, artýk, disipline boyun eðmekten ya da istifa etmekten
baþka bir yol kalmýyordu.
Bonaparteýn Changarnier ile savaþýmý, düzen partisi ile yaptýðý savaþýmýn bir devamýdýr. Bu bakýmdan, 11 Kasýmda Ulusal
Meclis toplantýlarýnýn açýlmasý tehdit dolu bir hava içinde yapýlýr.
Bir bardak suda fýrtýna koparýlacaktýr. Aslýnda eski oyunu sürdürmek
zorunludur. Bununla birlikte, düzen partisinin çoðunluðu, çeþitli
kesimlerin ilkelere sýký sýkýya baðlý olan adamlarýnýn baðýrýp çaðýrmalarýna karþýn, cumhurbaþkanýnýn yetkilerini uzatmak zorunda kalacaktýr. Önceden yaptýðý bütün protestolarýna karþýn, zaten parasýzlýktan bunalmýþ olan Bonaparte, basit bir yetkilendirme biçimindeki
bu iktidar uzatýlmasýný Ulusal Meclisin elinden hiç istifini bozmadan
kabul edecektir. Ýþte böylece çözüm ertelenmiþ, statu quo korunmuþ, düzen partisinin bir hizbi öteki hizip tarafýndan yýpratýlmýþ,
zayýflatýlmýþ, olanaksýzlaþtýrýlmýþ, ortak düþmana, ulusun kitlesine
karþý baský yaygýnlaþtýrýlmýþ ve ekonomik iliþkiler, yeni bir patlama
gelip de, bütün bu kavgacý partileri, anayasal cumhuriyetleri ile birlikte, havaya fýrlatacaðý bir geliþme noktasýna yeniden [sayfa 361] ulaþýn-
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caya kadar son kertesine vardýrýlmýþ olur.
Ayrýca, burjuvayý yatýþtýrmak için þunu da söylemek gerekir
ki, Bonaparte ile düzen partisi arasýndaki skandal, bir yýðýn küçük
kapitalisti borsada yýkýma uðratmak ve onlarýn servetini büyük borsa
kurtlarýnýn cebine geçirmek gibi bir sonuç doðurur. [sayfa 362]

Ocak ve 1 Kasým 1850 tarihleri
arasýnda Marx tarafýndari yazýlmýþtýr
Özgün basýmý Neue Rheinische
Zeitung, Politisch-Ökonomische
Revue, 1850, n° 1, 2, 3, 5-6da
yayýnlanmýþtýr.
Ýmza: Karl Marx
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AÇIKLAYICI NOTLAR

[93]
Marksýn ve Engelsin tarým sorunu konusuda burada ifade edilen
görüþleri 1840larda ve 1850lerde devrim geleceði konusunda yaptýklarý genel
deðerlendirmeye sýký sýkýya baðlýdýr. O sýralar marksizmin kurucularý, Leninin
de iþaret ettiði gibi, kapitalizmin ömrünü doldurduðu ve sosyalizmin çok yakýn
olduðu görüþündeydiler. Bu varsayýmdan hareketle çaðrýda, zoralýnan
topraklarýn köylülere devredilmesine karþý çýkýyorlar, bunun devlet mülkü haline
getirilmelerini ve birleþmiþ kýrsal proletaryanýn oluþurduðu iþçi kolonilerinin
kullanýmýna býrakýlmalarýný savunuyorlardý.
Rusyadaki Büyük Ekim Sosyalist Devriminin ve öteki ülkelerdeki
devrimci hareketlerin deneylerinden hareketle, Lenin, tarým sorunu
konusundaki marksist görüþleri geliþtirdi. Geliþmiþ kapitalist ülkelerdeki proleter
devriminin zaferinden sonra büyük tarýmsal iþletmelerin çoðuna el sürmenin
elveriþliliðini teslim ettikten sonra, Lenin þöyle diyordu: Bununla birlikte, bu
kuralýn önemini abartmak ya da onu genelleþtirmek büyük bir yanýlgý olacaktýr.
Ayný þekilde, mülksüzleþtirilen mülksüzleþ-tiricilerin topraklarýnýn bir kýsmýný o
bölgenin küçük toprak sahiplerine, hatta orta köylülerine parasýz olarak vermeyi
asla kabul etmemek de yanýlgý olacaktýr. (V. Ý. Lenin, Ýþçi ve Köylü Ýttifaký, Sol
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Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 217-218). 222.
[94]
Marksýn Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, 1848-1850 adlý yapýtý, 1848den
1849a baþlýðý altýnda bir dizi makaleden oluþmaktadýr. Bu yapýt, Fransanýn
tarihinin tüm bir dönemini materyalist açýdan açýklamakta ve proletaryanýn
devrimci taktiklerinin en önemli ilkelerini ortaya koymaktadýr. Yýðýnsal devrimci
savaþýmýn pratik deneyimlerinden hareketle Marks, kendi devrim ve proletarya
diktatörlüðü teorisini geliþtirmiþtir. Ýþçi sýnýfýnýn siyasal gücü elde etmesinin
zorunluluðunu ortaya koyarken Marks, ilk kez proletarya diktatörlüðü terimini
kullanmakta ve bu diktatörlüðün siyasal, ekonomik ve ideolojik görevlerini
açýða çýkarmaktadýr. Ýþçi sýnýfý önderliðinde iþçi-köylü ittifaký düþüncesini formüle
etmektedir. Ýlk plana göre Fransada Sýnýf Savaþýmlarý dört makale içerecekti.
Haziran 1848 Yenilgisi, 13 Haziran 1849, 13 Haziranýn Kýta Üzerindeki
Sonuçlarý ve Ýngilterede Mevcut Durum. Ne var ki, bu makalelerden ancak
üçü çýktý. Haziran 1849 olaylarýnýn Kýta üzerinde yarattýðý etkiler ve Ýngilteredeki
durum sorunu, Neue Rheinische Zeitungdaki öteki yazýlarda ele alýndý, özellikle
Marks ve Engelsin birlikte yazdýklarý uluslararasý yorumlardý. Engels bu yapýtý
1895te yayýna hazýrlarken, Üçüncü Uluslararasý Yorumun Fransadaki olaylarla
ilgili kesimlerini dördüncü bölüm olarak yapýta ekledi. Engels bu bölüme 1850
Yýlýnda Genel Oy Sisteminin Yürürlükten Kaldýrýlmasý baþlýðýný koydu. Bu ciltteki
ilk üç bölümün baþlýklarý, dergide çýkan yazýlardaki baþlýklardýr; dördüncü
bölümün baþlýðý ise 1895 tarihli baskýdaki baþlýktýr.
Fransada Sýnýf Savaþýmlarýnýn bu ciltte yer alan Türkçe metni, bu
yapýtýn Fransýzcasýndan çevrilerek (K. Marx, Les Luttes de Classes en France
1848-1850, Edi-tions Sociales, Paris 1952) Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, 18481850 adý ile Sol Yayýnlarý tarafýndan Þubat 1976da yayýnlanmýþ ikinci baskýsýndaki
metnin bu cilt için düzen-lenmiþ yeniden basýmýdýr. 226.
[95]
Engelsin Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, 1848-1850 için yazmýþ olduðu
giriþ, bu yapýtýn 1895te Berlindeki yarý bir yayýný için hazýrlanmýþtýr.
1848-49 devriminin ve bu devrimden çýkan ve Marksýn yapýtýnda yeralan
derslerin tahlilinin büyük önemini gösterdikten sonra, Engels, bu giriþin büyük
bir kýsmýný proletaryanýn sýnýf savaþýmýnda, özellikle Almanyadakinden edinilen
dene-yimin sentezine ayýrmýþtýr. Engels, bütün yasal araçlardan proletaryayý
sosyalist bir devrime hazýrlama uðruna devrimci bir biçimde kullanýlmasý,
demokrasi savaþýmý ile sosyalist devrim savaþýmýnýn ustaca baðdaþtýrýlmasý ve
birinci görevin ikincisine tabi kýlýnmasý zorunluluðunu vurgulamaktadýr. Yazdýðý
bu giriþte Engels, somut tarihsel koþullara uygun düþen taktik yöntemler ve
savaþým biçimleri kullanýlmasýný ve prole-taryanýn yeðlediði barýþçý devrimci
savaþým biçimlerinin yerine, egemen gerici sýnýflar þiddete baþvurduklarýnda,
barýþçý olmayan biçimlerin konulmasýný öngören marksist ilkeleri bir kez daha
ortaya koymaktadýr.
Bu giriþin yayýnlanmasýndan önce Alman Sosyal-Demokrat Partisinin
yürütme organý, ýsrarla, Engelsten bu yazýdaki aþýrý-devrimci havayý
yumuþatmasýný ve daha basiretli hale getirilmesini istedi. Engels, parti
önderliðinin karasýz tutumunu ve tama-mýyla yasal çerçeve içersinde hareket
etme çabalarýný en sert bir biçimde eleþtirdi. Ama yürütme organýndan gelen
baskýlar altýnda provalardaki bazý pasajlarý çýkarmak ve bazý fomülasyonlarý
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deðiþtirmek zorunda kaldý. (Bu deðiþiklikler ve çýkarmalar konusundaki ayrýntýlar
dipnotlarda gösterilmiþtir. Bu giriþin bugüne kadar elde kalmýþ olan provalarý
ve asýl elyazmasýna yapýlan atýflar, metni ilk biçimine getirmeyi olanaklý
kýlmaktadýr.)
Sosyal-demokrasinin bazý önderleri, giriþin bu kýsaltýlmýþ metnine
dayanarak Engelsi iktidarýn yalnýzca barýþçýl yöntemlerle ele geçirilmesini
savunan, koþullar ne olursa olsun barýþçýl olan, legalite quand même aþýðý
olan bir kiþi gibi gösterme giriþiminde bulundular. Buna çok öfkelenen Engels,
yazdýðý giriþin Neue Zeitte tam olarak yayýnlanmasýnda diretti. Ama, giriþ, bu
dergide ancak yazarýn yukarda deðinilen nedenlerle yapmak zorunda kaldýðý
kýsaltmalarla yayýmlandý. Bu kýsaltýlmýþ haliyle bile giriþ, gene de devrimci özünü
korumaktaydý.
Engelsin giriþinin tam metni, ilk kez Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, 18481850nin Sovyetler Birliðinde çýkan 1930 baskýsýnda yayýnlandý. 226.
[96]
Neue Rheinische Zeitung, Politisch-Ökonomische Revue  Marks ve
Engels tarafýndan Aralýk 1849da kurulmuþ ve yayýnýna Kasým 1850ye kadar
devam etmiþ olan bir dergi. Komünist Birliðin teorik ve siyasal organýydý,
Hamburgda basýlýyordu. Altý sayý çýkmýþtýr. Yayýnýna polis baskýsý ve mali sýkýntý
yüzünden son verilmiþtir. 226.
[97]
Engels burada, Ýmparator Wilhelm Iin Bismarcka hediye etmiþ
olduðu Sachsenwalda (Saxon Koruluðu) atýfta bulunarak alaylý bir biçimde
hükümet teþviklerini kastediyor. 230.
[98]
In partibus infidelium (kafirler diyarýnda)  Hýristiyan olmayan
ülkelerde salt adý var kendi yok piskoposluk bölgelerine atanan katolik
piskoposlara verilen ek bir ünvan. Bu deyim Markson ve Engelsin yapýtlarýnda,
çoðu kez, bir ülkedeki fiili durumu görmezden gelerek yurtdýþýnda kurulmuþ
olan mülteci hükümetler için kullanýlmaktadýr. 230.
[99]
Ýngiliz devrimi konusunda Engelsin, Tarihi Materyalizm adýndaki
incelemesine bakýnýz: K. Marks-F. Engels, Felsefe Ýncelemeleri. 230.
[100]
Burada 19. Yüzyýlýn ilk yarýsýnda Fransýz burjuvazisinin monarþiden
yana olan iki partisine deðiniliyor: Meþruiyetçiler ve orleancýlar.
Orleancýlar  1830 Haziran devrimi ile iktidara gelen ve 1848 Devrimi
ile devrilen Bourbon hanedaný yandaþlarý. Bunlar mali aristokrasinin ve büyük
burjuvazinin çýkarlarýný temsil ediyorlardý.
Ýkinci Cumhuriyet döneminde (1848-51) meþruiyetçiler ve orleancýlar
birleþik tutucu düzen partisinin çekirdeðini oluþturdular. 496
[101]
Napoléon III zamanýnda Fransa, Kýrým Savaþýna katýldý (1854-55),
Ýtalya hesabýna Avusturyaya savaþ açtý (1859), Ýngiltere ile birlikte Çine karþý
açýlan savaþa katýldý (1856-58 ve 1860), Çin-Hindini istilaya baþladý (1860-61),
Suriyeye ve Meksikaya sefer düzenledi (1860-61), ve 1870-71de Prusya ile
savaþtý. 234.
[102]
Engels tarafýndan kullanýlan bu terim, bonapartçý Ýkinci
Ýmparatorluðun (1852-70) egemen çevreleri tarafýndan yürütülen dýþ politikanýn
dayandýðý ilkeleri ifade etmektedir. Bu sözde ulusallýk ilkesi, büyük güçlerin
egemen sýnýflarý tarafýndan kendi istila planlarýna ve serüvenlerine ideolojik bir
kýlýf geçirmek amacýyla kullanýl-maktaydý. Bunun, uluslarýn kendi kaderlerini
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tayin hakkýnýn tanýnmasýyla hiç bir ortaklaþa yaný yoktur. Bu ulusal kin yaratmak
ve özellikle azýnlýklarýn ulusal hareketle-rini çatýþan güçler tarafýndan yürütülen
karþý-devrimci politikalarýn bir aracý haline dönüþtürmek için kullanýlmaktaydý.
235.
[103]
Alman Konfederasyonu, feodal-mutlakiyetçi Alman devletlerinin 8
Haziran 1815te Viyana Kongresi tarafýndan kurulan birliðidir. Almanyanýn siyasal
ve okonomik parçalanmýþlýðýnýn sürdürülmesine yardýmcý olmuþtur. 235.
[104]
1870-71 Fransa-Prusya Savaþýnýn Prusyanýn zaferi ile sonuçlanmasý
üzerine, ortaya Avusturyayý içine almayan bir Alman Ýmparatorluðu çýktý. Buna
Küçük Alman Ýmparatorluðu denmesinin nedeni budur. Napoléonun yenilgisi
Fransada Louis Bonaparteý deviren ve 4 Eylül 1870de bir cumhuriyet kuran
devrime yolaçan nedenlerden biri oldu. 235.
[105]
Ulusal Muhafýz  Komutanlarý seçimle atanan gönüllü sivil silahlý
birlikler; Fransada ve öteki Batý Avrupa ülkelerinde vardý. Ýlk kez Fransada,
burjuva devriminin baþlangýcýnda kurulmuþ ve kesintilerle 1871e kadar
varolmuþtur. Fransýz-Prusya savaþý sýrasýnda geniþ demokratik yýðýnlar ile
güçlendirilmiþ olan Paris ulusal muhafýzý 1870-71de baþlýca devrimci rolü
oynamýþtýr. Ulusal muhafýzýn Þubat 1871de kurulan Merkez Komitesi, 18 Mart
1871 proleter ayaklanmasýnýn baþýný çekmiþ ve 1871 Paris Komünü-nün ilk
dönemlerinde (28 Marta kadar), dünyanýn ilk proleter devleti olmuþtur. Paris
Komününün bastýrýlmasýndan sonra ulusal muhafýz daðýtýlmýþtýr. 235.
[106]
Fransýz-Alman savaþý sona erince, Almanya, 1871 Barýþ Anlaþmasý
uyarýnca Alsace-Lorrainei Fransadan aldý ve onu 5 milyorlýk bir tazminat
ödemek zorunda býraktý. 236.
[107]
Sosyalistlere-karþý yasa, Almanyada 21 Ekim 1878de çýkartýldý. Buna
göre, Sosyal-Demokrat Partinin bütün örgütleri, iþçilerin yýðýn örgütleri ve iþçilerin
yayýn organlarý yasaklanýyor, sosyalist yayýnlar toplattýrýlýyor ve sosyaldemokratlar cezalandýrýlýyordu. Yýðýnsal iþçi sýnýfý hareketlerinin baskýsý altýnda
bu yasa 1 Ekim 1890da kaldýrýldý. 239.
[108]
Genel oy hakký, Bismarck tarafýndan, 1866 yýlýnda, Birleþik Alman
Ýmparatorluðunun Reichstagý için yapýlan seçimler sýrasýnda kabul edilmiþtir. 
237.
[109]
Marksýn yönetiminde Jules Guesde ve Paul Lafargue tarafýndan
hazýrlanmýþ ve 1880de Havre kongresi tarafýndan kabul edilmiþ olan Fransýz
Ýþçi Partisi programý kastediliyor. 238.
[110]
Burada 4 Eylül 1870e, yani Louis Bonaparteýn devrildiði ve cumhuriyetin ilan edildiði güne ve blankicilerin ulusal savunma hükümetine karþý
ayaklanmalarýnýn yenilgiye uðradýðý ayný yýlýn 31 Ekim gününe deðiniliyor. 
242.
[111]
Wagram Savaþý, 1809 Avusturya-Fransa savaþý sýrasýnda, 5-6
Temmuz 1809da oldu. Napoléon Bonaparteýn komuta ettiði Fransýz birlikleri
Arþidük Charlesin Avusturya ordusunu yendi.
Waterloo Savaþý, 18 Haziran 1815de oldu. Napoléon yenildi. Bu savaþýn
1815 kampanyasý üzerinde tayin edici bir etkisi oldu. Bu savaþ, Avrupalý güçlerin
an-ti-napolyoncu koalisyonun nihai zaferini ve Napoléon Bonaparteýn
imparatorluðunun çöküþünü kesinleþtirdi. -243
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[112]
Engels burada, Mecklenburg-Schwerinde ve Mecklenburg-Strelitzde
dükler ile soyluluk arasýndaki uzun savaþýma deðiniyor. Bu savaþým, 1755te
Rostockta soyluluðun veraset haklarý konusundaki Anayasal Anlaþmanýn imzalanmasýyla sonuçlandý. Bu anlaþma, soyluluðun daha önceden sahip olduðu
özgürlükleri ve ayrýcalýklarý ve bunlarýn Landtaglardaki önder rollerini güvence
altýna alýyordu. Gene bu anlaþmaya göre, soyluluðun topraklarýnýn yarýsý vergi
dýþý kalýyor, ticaret ve zanaatlardan sabit vergiler alýnýyor, ve soyluluðun devlet
harcamalarýna katýlma oranlarý belirleniyordu. 244.
[113]
5 Aralýk 1894de sosyalistlere karþý yeni bir yasa tarasýrý Reichstaga
getirildi. Ama 11 Mayýs 1895de reddedildi. 248.
[114]
Temmuz devriminin zaferinden sonra Orléans dükü (Louis-Philippe) olaðanüstü kral vekili ilan edildi, sonra da kral oldu. 250.
[115]
5 Haziran 1832 günü, Pariste, Halkýn Dostlarý Derneði ve öteki
devrimci kuruluþlar tarafýndan hazýrlanan ve düzenlenen bir ayaklanma oldu.
Ulusal Mecliste cumhuriyetçi grubun lideri olan Lamarqueýn cenaze töreni
buna fýrsat yarattý. Dev-rimci kuruluþlar sadece bir gösteri yapmak istiyorlardý.
Ama gösteri bir ayaklanmayla sonuçlandý. Göstericiler, üzerinde ya özgürlük,
ya ölüm yazýlý bir kýzýl bayraðý açýnca birliklerin saldýrýsýna uðradýlar. Barikatlar
kuruldu, bunlarýn en sonuncularý, 6 Haziran akþamý top namlularýnýn ateþi
altýnda yýkýldý.
9 Nisan 1934te, Lyonlu iþçilerin yeni bir ayaklanmasý patlak verdi
(birincisi 1831de olmuþtu); bu ayaklanmayý kýþkýrtan þey, ücretlere iliþkin bir
savaþým düzenlemiþ olan bazý iþçilere karþý mahkemenin verdiði karar oldu.
Günlerce süren inatçý ve kanlý bir kavgadan sonra ayaklanma bozgunla
sonuçlandý.
12 Mayýs 1939da, Barbés ve Blanquinin denetimi altýnda çalýþan gizli
bir cumhuriyetçi-sosyalist dernek olan Mevsimler Derneði (Société de saisons)
bir ayaklanma baþlattý, ayaklanma derhal kana boðuldu ve elabaþýlarý hapis
cezasýna çarptýrýldý. 250.
[116]
Temmuz Monarþisi  Louis-Philippe yönetiminin bir evresine (18301848) verilen ad. Bu evre, adýný Temmuz Devriminden almýþtýr. 251.
[117]
Robert Macaire, Benjamin Antier ve Frédérick Lemaîtrein Robert
ve Bertrant adlý güldürüsündeki kurnaz, becerikli, dolandýrýcý tipi. 252
[118]
Sonderbund  Ýktisaden geri yedi katolik Ýsviçre kantonunun
Ýsviçredeki ilerici burjuva reformlarýna karþý direnme ve kilisenin ve cizvitlerin
ayrýcalýklarýný ko-ruma amacýyla 1843te kendi aralarýnda imzaladýklarý bir
anlaþma. Ýsviçre Diyetinin Sonderbundu daðýtma yolunda Temmuz 1847de
aldýðý karar, Sonderbundun Kasým baþlarýnda öteki kantonlara karþý giriþtiði
askeri harekât için bahane oldu. 23 Kasým 1847de Sonderbund ordusu Federal
Hükümet birlikleri tarafýndan bozguna uðratýldý. Bu savaþ sýrasýnda gerici Batý
Avrupa ülkeleri, Kutsal Ýttifakýn eski üyeleri -Avusturya ve Prusya- Sonderbund
lehine Ýsviçrenin iþlerine müdahele etmeye kalkýþtýlar. Guizot bu ülkeleri fiilen
destekledi ve böylece Sonderbundu kendi himayesine aldý. 254.
[119]
1847 yýlýnda Buzançaisde, açlýk yüzünden meydana gelen ayaklanmalarda kalabalýk, tahýl istifçisi olarak bilinen iki zengin toprak sahibini oldurdu;
bu yüzden beþ kiþi idam edildi. 254.
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[120]
Baþkan Guizot, seçim reformu üzerine bütün önerilere þöyle karþýlýk
veriyordu: Zenginleþin, siz de seçmen olursunuz.. 255.
[121]
Patlak veren halk ayaklanmasýndan korkuya kapýlan Louis-Philippe,
23 Þubat günü Guizot kabinesinin görevine son verdi ve 24 Þubat sabahý Odilon
Barrot kabinesini kurdu. 255.
[122]
Le National  1830dan 1851e kadar Pariste çýkan günlük bir Fransýz
gazetesi; ýlýmlý cumhuriyetçilerin organý. Bunlarýn Geçici Hükümetteki esas temsilcileri Marrast, Bastide ve Garnier Pagès idi. 255.
[123]
1830 Temmuz Devrimi sýrasýnda, barikatlarda savaþmýþ olan ve
herkes için oy verme hakký, cumhuriyeti ve Kurucu Meclisin toplantýya
çaðrýlmasýný isteyen halk yýðýnlarý, burjuvazi kadar örgütlü bir biçimde kendilerini
gösterememiþlerdi. Bankerler halkýn zaferinden yararlanmýþlar ve Orléans
dükünü (Louis-Philippe) tahta çýkarmýþlardý. 256.
[124]
La Gazette de France  1631den itibaren Pariste yayýnlanan günlük
gazete; 1840larda meþruiyetçilerin, Bourbon hanedanýnýn tahta geçmesinden
yana olanlarýn organýydý. 257.
[125]
Louis Blanc, Luxembourg Komisyonunun kurulmasýna razý olmakla,
boþ vaatlerle zaman kazanan burjuvazinin manevrasýný kolaylaþtýrdý. Bir hükümet
üyesi olan Louis Blanc, burjuvazinin bir kuyruðu, burjuvazinin elinde yumuþak
baþlý bir oyuncaðý olarak içyüzünü açýða vurmuþtur. Lenin, Louis Blancýn 1848
Devriminde oynadýðý rol ile, menþeviklerin ve sosyalist-devrimcilerin 1917
Devriminde oynadýklarý rol arasýnda bir paralellik kurmuþtur. 258.
[126]
Temmuz monarþisinin ekonomik siyaseti, aþýrý bir himaye sistemi
ile ayýrdedilir. Dökme demirin, demirin, çelik ürünlerinin, ipliðin, pamuklunun
vb. ithalatý o kadar yüksek gümrük vergilerine baðlýydý ki, bu metalar Fransýz
pazarýnda gerçekte bulunmuyorlardý. 260.
[127]
Cumhuriyetin bayraðýnýn ne olmasý gerektiði sorunu üzerinde ateþli
bir savaþýmdýr baþladý. Ýþçiler kýzýl bayraðýn Cumhuriyetin bayraðý olarak ilan
edilmesini istiyorlardý. Burjuvalar üçrenkli bayraðý istiyorlardý. Savaþým, Þubat
günleri için tipik bir uzlaþma ile sonuçlandý: Cumhuriyetin bayraðý, kýrmýzý bir
roteti olan üçrenkli bayrak olarak ilan edildi. 260.
[128]
Le Moniteur universel  1789 ile 1901 arasýnda Pariste çýkan günlük
bir Fransýz gazetesi, resmi hükümet organý. Bu gazete hükümet kararlarýný,
parlamento raporlarýný ve öteki resmi belgeleri yayýnlýyordu. 1848de gazete
Luxembourg Komisyonunun oturum raporlarýný da yayýnlamýþtýr. 260.
[129]
Marx, burada, Prusya ve Avusturyadaki Mart 1848 Devrimine ve
Polonya, Macaristan ve Ýtalyadaki ayaklanmalara deðiniyor. 262.
[130]
Fransadaki 1848 Devriminin etkisi ile Ýngilteredeki çartist harekete
son bir atýlýmda bulunmuþtu. 262.
[131]
Burada Fransa kralýnýn, 1825te, 18. yüzyýl sonundaki Fransýz burjuva
devrimi sýrasýnda zoralýnmýþ mülklerine karþýlýk aristokratlara ödediði tazminata
deðiniliyor. 265.
[132]
Lazzaroni  Ýtalyada deklase, lumpen-proleter öðelere verilen ad;
Lazzaroni, gerici-monarþist çevreler tarafýndan liberal ve demokratik hareketlere
karþý kullanýlýyordu. 266.
[133]
Ýngilterede 1834de kabul edilen Yoksullar Yasasý, yoksullar için
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ancak bir tür yardým öngörüyordu: yoksullarýn, iþevlerine (work houses)
konulmasý. Bu iþevlerindeki koþullar hapishanedekinden farklý deðildi. Ýþçiler
üretken olmayan, býktýrýcý ve yorucu iþlerde çalýþtýrýlýyorlardý. Bu iþevlerine
yoksullarýn bastilleri adý takýlmýþtý. 267.
[134]
Halkýn 15 Mayýs 1848deki gösterisi sýrasýnda Paris iþçileri ve
zanaatçýlarý Kurucu Meclisin toplantý halinde olduðu salona daldýlar, meclisin
daðýtýldýðýný ilan ettiler ve devrimci bir hükümet kurdular. Ama göstericiler çok
geçmeden ulusal muhafýzlar ve askeri birlikler tarafýndan daðýtýldýlar. Blanqui,
Barbès, Albert, Raspail, Sobrier ve öteki iþçi önderleri tutuklandýlar. 272.
[135]
Eylül 1831de, baþkaldýrmýþ ve çar otokrasisi tarafýndan ezilmiþ olan
Polonyaya karþý hükümetin izlediði siyasetin tartýþýlmasý sýrasýnda, Dýþiþleri
Bakaný Sébastiani þu ünlü sözü sarfetmiþtir: Varþovada düzen hüküm
sürmektedir. 274.
[136]
1848 Devrimi çaðýnda, Kurucu Meclisteki ve Yasama Mevlisindeki
küçük-burjuva demokratlara Montagne deniliyordu. Bu ad, büyük Fransýz
Devrimi çaðýndan alýnmýþtýr; o zaman Konvansiyonun sol kanadýna Montagne
deniliyordu, çünkü bu sol milletvekilleri Konvansiyon meclisinde dipte en yüksek
sýralarda oturuyorlardý. Montagne (dað) partisi, 1848de ... burjuvazi ile
proletarya arasýnda kararsýz, sallanýp duran bir yýðýný temsil ediyordu. (Marks)
O, asýl Montagneýn, zavarllý, gülünç bir yansýlamasýndan baþka bir þey deðildi.
277.
[137]
16 Nisan 1848de, iþçilerin emeðin örgütlenmesi ve insanýn insan
tarafýndan sömürülmesinin kaldýrýlmasý istemlerini taþýyan bir dilekçeyi
hükümete sunmak amacýyla Pariste düzenledikleri barýþçýl gösteri; özellikle
bu gösteriyi daðýtmakla görevlendirilen ulusal muhafýz tarafýndan durdurulmuþtu.
 277.
[138]
Fransada bir Cavaignacý yaratan tarihsel zemin konusunda, Lenin,
Cavaignaclar hangi sýnýftan gelirler ve geleceklerdir? adýndaki makalesinde
(Temmuz 1917) þöyle yazýyordu:
Cavaignacýn toplumsal [sýnýfsal] rolünü anýmsayalým. Fransýz
monarþist, Þubat 1848de devrilmiþti. Burjuva cumhuriyetçiler iktidarda idiler.
Týpký bizim kadetler gibi düzen istiyorlardý, düzen dedikleri þey monarþinin
baský araçlarýnýn, yani polis, sürekli ordu, ayrýcalýklý yüksek görevliler takýmýnýn
yeniden gönendirilmesi ve güçlendirilmesi idi. Toplumsal özlemleri, yani henüz
pek bulanýk sosyalist özlemleri ile birlikte devrimci proletaryadan nefret ettikleri
için, týpký bizim kadetler gibi, devrime bir son vermek istiyorlardý. Týpký bizim
kadetlerimiz gibi, Fransýz devrimini dünya çapýnda bir proletarya devrimine
dönüþtürmek demek olan Fransýz devrimini bütün Avrupaya yayma siyasetine
amansýz bir kin besliyorlardý. Bizim kadetler gibi, onlar da, Louis Blancýn küçükburjuva sosyalizmini sanatla, ustalýkla sömürmesini bildiler ve Louis Blancý
bakan yaptýlar, o iþçi lideri olmak istiyordu, onlar iþçi liderini burjuva-zinin bir
yardýmcýsý, bir kuyrukçusu yaptýlar.
Yönetici sýnýfýn sýnýfsal çýkarý, tutumu ve politikasý böyle idi.
Küçük-burjuvazi, büyük, çok önemli olan, ama kararsýz, kýzýl heyulasý
ile korkudan dilini yutmuþ, anarþistlere karþý yükselen haykýrýþlardan etkilenmiþ
baþka bir toplum gücünü temsil ediyordu. Özlemlerinde düþçü, sosyalist
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edebiyata tutkun, gönüllü olarak kendini sosyalist demokrasi diye nitelendiren
[sosyalist-devrimciler ve menþevikler de bugün bu ayný terimi kullanýyorlar]
küçük-burjuvazi, bu korkusunun kendisini burjuvaziyi izlemeye mahkum ettiðini
anlamaksýzýn devrimci proletaryayý izlemekten korktu. Çünkü, baðrýnda,
burjuvazi ile proletaryanýn birbirlerine karþý ateþli bir sýnýf savaþýmý yürüttükleri
bir toplumda, özellikle bu savaþým devrim yüzün-den kaçýnýlmaz bir biçimde
daha da aðýrlaþtýrýlmýþ bulunduðu zaman, bir orta çizgi olamaz. Küçükburjuvazinin sýnýfsal tutumunun ve özlemlerinin özü, olanaksýz olaný istemek,
olanaksýz olana özlem duymaktýr, kýsaca bu tam ortaya özlem duymaktýr.
Proletarya, burjuvazi ile anlaþýp uzlaþmaya deðil, burjuvaziye karþý
zafere özlem duyan, devrimin yiðitçe ilerlemesine ve uluslararasý geliþimine
özlem duyan, üçüncü bir belirleyici toplum gücüdür.
Cavaignac bu tarihsel ve nesnel koþullardan doðdu. Küçük-burjuvazi,
duraksamalarýnýn sonunda, etkin bir etken olmaktan çýktý ve Cavaignac, Fransýz
kadeti, proletaryanýn orta sýnýflara esinlendiði korkudan yararlanarak Paris iþçisini
silahsýzlandýrmaya ve onlarý kitle halinde öldürmeye kalkýþtý.
Devrim, bu tarihsel kurþuna dizmelerle sonuçlandý. Sayý bakýmýndan
en kalabalýk olan küçük-burjuvazi, burjuvazinin kuyruðunda güçsüzdü ve güçsüz
kaldý; üç yýl sonra, sezarcý monarþi Fransada en tiksinç biçimi ile yeniden
gönendirilmiþti. (V. Ý. Lenin, Tüm Yapýtlar, c. XX, s. 616-517). 277.
[139]
Journal des Débats politiques et littèraires  1789da Pariste
kurulmuþ günlük bir Fransýz burjuva gazetesi. Temmuz monarþisi sýrasýnda
hükümetin gazetesiydi, orleancý burjuvazinin organýydý. 1848 Devrimi sýrasýnda
gazete, karþý-devrimci burjuvazinin, düzen partisi denilen partinin görüþlerini
dile getiriyordu. 482.
[140]
Caton  Eski Romada devlet adamý. Senatodaki konuþmalarýný
Kartaca yýkýlmalý tümcesiyle bitirmeyi alýþkanlýk haline getirmiþtir. Romaya
karþý ticari rekabet yapan Kartacanýn ortadan kaldýrýlmasýný istiyordu. -283.
[141]
Ýlk anayasa taslaðý Ulusal Meclise 19 Haziran 1848de sunulmuþtu. 284.
[142]
Ýncile göre, Ýsrailin ilk kralý Saul, Filistinlilerle giriþtiði savaþta
düþman-larýndan binlercesini öldürmüþtü; oysa kendisine yardýmcý olduðu
silahtarý David onbinlerce öldürmüþtü. Saulun ölümünden sonra Ýsrailin kralý
David oldu. -287.
[143]
Zambak  Bourbon hanedanýnýn armasý; Menekþe  Bonapartçýlarýn
armasý. 288
[144]
Marks burada, Neue Rheinische Zeitungun 21 Aralýk 1848 tarihli
174. sayýsýnda Ferdinand Wolffun takma adýyla çýkan 18 Aralýk tarihli Paris
raporuna deðiniyor. Bu sözler, gazeteye gönderilen malzemeyi baþtan aþaðý
gözden geçirilmek üzere gazeteye sunmuþ olan Marksa ait olabiir. -288.
[145]
Soulouque  Haiti zenci cumhuriyetinin baþkaný, Napoleonu taklit
ederek, 1850de kendini Haiti imparatoru ilan ettirdi, çevresini zenci mareþal
ve generallerden kurulu bir genelkurmayla kuþattý, sarayýný Fransýz modeline
göre düzene koydu. Halk, Louis Bonapartea, Fransýz Soulouque adýný takarak
bu benzerliði ince bir nükte ile dile getiriyordu. -291.
[146]
Civita-Vecchia  Roma yakýnlarýnda, papalýða baðlý devletleri halk
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hareketine karþý korumakla yükümlü Fransýz garnizonunun iþgal ettiði Ýtalyan
kalesi ve limaný. -301.
[147]
Düzen Partisi  Tutucu büyük burjuvazinin 1848de kurulmuþ bir
partisi. Bu parti Fransýz monarþistlerinin iki hizbinin koalisyonu halindeydi meþruiyetçilerin ve orleancýlarýn; 1849dan 2 Aralýk 1851 hükümet darbesine
kadar, bu parti, Ýkinci Cumhuriyetin yasama meclisinde önde gelen bir konuma
sahip olmuþtur. 305.
[148]
1814-30 Restorasyonu  Fransada Bourbon hanedanýnýn ikinci kez
tahtý elde bulundurduðu dönem, soylularýn ve kilisenin çýkarlarýný koruyan
Bourbonla-rýn gerici rejimi, 1830 Temmuz devrimiyle yýkýlmýþtýr. 305.
[149]
7 Marttan 3 Nisana (1849) kadar, Bourges kendi, 15 Mayýs 1848
olaylarýna katýlanlarýn yargýlanmasýna tanýk oldu. Barbès ömür boyu, Blanqui
on yýl, Albert, De Flotte, Sobrier, Raspail ve ötekiler ise çeþitli hapis cezalarýna
çarptýrýldýlar. 305.
[150]
General Brea  Paris proletaryasýnýn Haziran ayaklanmasýný ezen
müfrezelerinden birinin komutaný; 25 Haziran 1848de ayaklananlar tarafýndan
Fontain-ebleauda öldürüldü. Bu yüzden ayaklananlardan iki kiþi idam edildi. 
308.
[151]
Louis Blanc ve Caussidière, 15 Mayýs olaylarýna ve Haziran ayaklanmasýna katýlmakla suçlandýlar ve adaletin karþýsýna çýkarýldýlar. Haziran
günlerinden sonra yabancý bir ülkeye sýðýndýlar ve öfkeden deliye dönün karþýdevrim, onlarýn portrele- rini halka teþhir etmekle yetinmek zorunda kaldý. 
308.
[152]
Bonaparteýn cumhurbaþkaný ilan edildiði gün. -311.
[153]
Démocratie pacifique  Pariste 1843-51 tarihleri arasýnda, Victor
Considé-rantýn yönetimi altýnda çýkan günlük bir furiyeci gazete. -315.
[154]
Anayasa Dostlarý Demokratik Derneði Le Peupleýn (Halk) 13
Haziran 1849 tarihli 206. sayýsýnda yayýnladýðý bildiride, Parislileri yetkililerin
küstahça gösteriþlerini protesto etmek üzere düzenleyecekleri barýþçýl
gösteriye katýlmaya çaðýrýyordu. 315.
[155]
Bu bildiri Réformeda, Démocratie pacifiquede ve Proudhonun
Peupleýn-da 13 Haziran 1849da yayýnlandý. 316.
[156]
Marks, burada, Fransýz ordusunun desteðine dayanarak Roma Cumhuriyetinin bastýrýlmasýnýn ardýndan Romada gerici rejime baþvuran Papa IX.
Piusun üç kardýnalden oluþan komisyonuna deðiniyor. Kardinaller kýrmýzý
pelerin giyiyorlardý. -320.
[157]
Le Siècle  1836dan 1839a kadar Pariste yayýnlanan günlük bir
Fransýz gazetesi; 1840larda küçük-burjuvazinin istemleri ýlýmlý anayasal
reformlarla sýnýrlý olan kesiminin görüþlerini dile getiriyordu; 1850lerde ise
ýlýmlý cumhuriyetçilerin gazetesiydi. -321.
[158]
La Presse  1836dan 1839a kadar Pariste yayýnlanan günlük bir
Fransýz gazetesi; 1840larda küçük-burjuvazinin istemleri ýlýmlý anayasal
reformlarla sýnýrlý olan kesiminin görüþlerini dile getiriyordu; 1850lerde ise
ýlýmlý cumhuriyetçilerin gazetesiydi. 321.
[159]
Burada, Bourbon hanedanýndan oluþuna dayanarak Fransýz tahtý
üzerinde hak iddia eden ve kendisini Henry V dedirten Kont Chamborda
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deðiniliyor. Wiesba-dena ek olarak Ems de onun Batý Almanyada oturmakta
olduðu yerler arasýndaydý. 322.
[160]
1848 Þubat Devriminden sonra Fransadan kaçmýþ olan LouisPhilippe Londra civarýndaki Clanemontda kalmaktaydý. 322.
[161]
Motu proprio (kendi inisiyatifiyle)  Papalýk bölgesinin genellikle
iç siyasal ve yönetsel iþlerini ilgilendiren konularda, kardýnallerin daha önceden
onaylarý alýnmaksýzýn yayýnlanan özel bir Papalýk genelgesinin ilk sözcükleri.
Burada Papa IX. Piusun 12 Eylül 1849 tarihli genelgesine deðiniliyor. -323.
[162]
Marks tarafýndan verilen rakamlar birbirini tutmuyor. Herhalde bir
tashih hatasý yüzünden 578.178.000 yerine, metinde, 538 milyon yazýlý. Ama
Marksýn vardýðý genel sonuç bu hatadan etkilenmiyor, çünkü her iki durumda
da kiþi baþýna net gelir 25 frankýn altýndadýr. -335.
[163]
Bir meþruiyetçi olan De Beaunenýn ölümünden sonra du gard
bölgesinde yeni bir seçim yapýldý. Bu seçimin sonucunda Montagneýn
desteklediði Favaune 36.000 oydan 20.000ini alarak milletvekili seçildi. -336.
[164]
13 Aralýk 1849da yürürlüðe girmiþtir. Bu yasaya dayanýlarak, ilkokul
öðretmenleri valiler tarafýndan keyfi olarak görevlerinden alýnabiliyorlar ve
disiplin cezalarýna çarptýrýlabiliyorlardý. -337.
[165]
1850de hükümet Fransýz topraklarýný beþ büyük askeri bölgeye
ayýrdý. Bunun sonucunda Paris ve ona baðlý ilçeler aþýrý-gerici generallerin
yönetimindeki dört askeri bölge ile kuþatýlmýþ oldu. Bu gerici generallerin sahip
olduklarý sýnýrsýz yetke ile Türk paþalarýnýn zorba yönetimi arasýnda bir parallik
kuran cumhuriyetçi basýn bu askeri bölgelere paþalýk adýný takmýþtý. -337.
[166]
Falloux Yasasý olarak bilinen ve Meclisin 15 Mart 1850de kabul
ettiði öðretim yasasý, bütün halk eðitimini tümüyle ruhban sýnýfýnýn eline teslim
ediyordu. -337.
[167]
Burada Cumhurbaþkaný Louis Bonaparteýn 31 Ekim 1849da yasama
meclisine gönderdiði ve Barrot kabinesini görevden alýp yerine bir yenisini
kurduðunu bildiren mesajýna deðiniliyor. -337.
[168]
Paris polis þefliðine yeni atanmýþ olan Carlier, 19 Kasým 1849 tarihli
bildi-risinde, dinin, emeðin, ailenin, mülkiyerin ve sadakatin korunmasý
amacýyla bir anti-sosyalist toplumsal birlikin kurulmasýný istiyordu. -337.
[169]
Le Napoléon  6 Ocak 1850den 19 Mayýs 1850ye kadar Pariste
yayýnlanan haftalýk bir gazete. -338.
[170]
Eugène Suenün Mystères du Paris (Parisin Gizemleri) adlý yapýtýnda önerdiði yoksullar bankasýný Marks ve Engels Kutsal Ailede þöyle
nitelemiþlerdir:
Ýþi bir baþka türlü, akla-uygun olarak almak gerekirse, eleþtirel
Yoksullar Bankasý fikri þuna gelir: Emekçinin çalýþacak iþi olduðu sürece, iþsizlik
günlerinde yaþamak için gereksineceði tutar, ücretinden kesilir. Ýster ben ona,
iþsizlik sýrasýnda, çalýþtýðý dönem boyunca bana ödemesi koþulu ile belirli bir
para tutarý vereyim, ister çalýþtýðý dönem boyunca iþsizlik zamanlarýnda ona
geri vermem koþulu ile, o bana belirli bir para versin, iþ hep ayný kapýya çýkar.
O iþsiz kaldýðý zaman benden aldýðý þeyi, çalýþtýðý zaman hep bana verir. (K.
Marks-F. Engels, Kutsal Aile, ya da Eleþtirel Eleþtirinin Eleþtirisi, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1976, s. 296) -338.
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[171]
5 Þubat 1850de, polis þefi bonapartçý Carlier, bütün özgürlük
aðaçlarýnýn sökülmesini emretti. Özgürlük aðaçlarý dikmek alýþkýsý Fransýz
Devrimi dönemine kadar uzanýr ve bu alýþký, 1830 Temmuz Devrimi ve 1848
Þubat Devrimi sýrasýnda yeniden tazelenmiþti. -342.
[172]
24 Þubat günü, 1830 Temmuz Devriminin yýldönümünde, halk,
Temmuz dikilitaþýnýn kaidesini, parmaklýklarýný ve özgürlük uðruna ölenlerin
mezarlarýný çiçeklerle ve çelenklerle süslemiþti. Onlarýn arkasýndan polis bunlarý
kaldýrdý, bu da halkta büyük bir öfke fýrtýnasýna yolaçtý. -342.
[173]
10 Mart 1850de, Yasama Meclisi için ara seçimler yapýldý. 13 Haziran
1849da Montagneýn müdahalesinden sonra hapse atýlan ya da sürülenlerden
boþalan yerleri doldurmak üzere yeni milletvekilleri seçildi. -342.
[174]
Blanquinin destekçisi ve devrimci Paris proletaryasýnýn temsilcisi
De Flotte, 15 Mart 1850de yapýlan seçimlerde 126.643 oy almýþtý. -345.
[175]
Saint-Barthélemy gecesi (23-24 Aðustos 1572) Fransada din
savaþlarýnýn en kanlý olaylarýndan biridir. Kralýn emri üzerine katolikler kalvinci
protestanlarý kýlýçtan geçirmiþlerdir. -345.
[176]
Koblenz  Batý Almanyada bir kent; 18. yüzyýl sonundaki Fransýz
burjuva devrimi sýrasýnda bu kent karþý-devrimci mültecilerin merkezi haline
gelmiþti. -346.
[177]
1797de Ýngiliz hükümeti, Ýngiltere Bankasýný kýsýtlayan özel bir yasa
çýkartmýþtý; bu yasa, banknotlarý sonsuz ödeme gücüne sahip kýlýyor ve
banknotlar karþýlýðýnda altýn ödenmesini durduruyordu. 1819da altýn ile ödeme
tekrar baþladý. -349.
[178]
Burgravlar, yasama meclisinin yeni bir seçim yasasý hazýrlamakla
görevli komitesindeki önde gelen 17 orleancý ve meþruiyetçi üyeye, sýnýrsýz yetki iddiasýnda bulunmalarý ve gerici özlemler taþýmalarý yüzünden verilen
addý. Bu ad, Victor Hugonun tarihsel piyesinden alýnmýþtý. Bu piyes, imparator
tarafýndan atanan burg (kale) komutanýna Burg-Grof dendiði ortaçað
Almanyasýnda geçiyordu. 351.
[179]
LAssemblée nationale  Monarþist meþruiyetçi eðilimde günlük bir
Fransýz gazetesi; 1848den 1857ye kadar Pariste yayýnlanmýþtýr. 1848 ile 1851
arasýnda meþruiyetçiler ile orleancýlarýn birleþmelerini desteklemiþtir. -354.
[180]
Le Constitutionnel  1815ten 1870e kadar Pariste yayýnlanan günlük
bir Fransýz burjuva gazetesi; 1840larda orleancýlarýn ýlýmlý kanadýnýn organý;
1848 Devrimi sýrasýnda Thiersin etrafýnda toplanmýþ olan karþý-devrimci
burjuvazinin görüþlerini dile getirmiþtir; 1851 hükümet darbesinden sonra
bonapartçý bir gazete olmuþtur. -354.
[181]
Baiser Lamourette (Lamourette öpücüðü)  Burada, 18. yüzyýl
sonu Fransýz Devrimi sýrasýnda olmuþ ünlü bir olaya deðiniliyor. 7 Temmuz
1792 günü yasama meclisi üyesi Lamourette, partiler arasýndaki bütün kavgalarýn
kardeþçe bir öpüþmeyle son bulmasýný önermiþti. Bu önerinin etkisi altýnda
birbirine düþman par-tilerin temsilcileri hararetle kuçaklaþýp barýþtýlar. Ama
ertesi gün bu ikiyüzlü kardeþçe öpüþme tamamýyla unutulmuþtu. -355.
[182]
Le Pouvoir  1849da Pariste kurulmuþ bonapartçý bir gazete; gazete
bu baþlýk altýnda 1850den 1851e kadar yayýnlanmýþtýr. -356.
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[183]
Fransýz Cumhuriyetinin Anayasasýnýn 32. maddesine göre, yasama
meclisinin iki dönemi arasýnda 25 seçilmiþ üyeden ve Meclis Bürosundan oluþan
sürekli bir komisyon kurulabiliyordu. Gerektiðinde bu komisyon yasama
meclisini toplayabiliyordu. 1850de komisyon aslýnda 39 üyeden oluþmuþtu. 357.
[184]
Bunada, Kont Chambordun iktidara gelmesi halinde meþruiyetçiler
tarafýndan atanacak yeni bir kabineye deðiniliyor. Bu kabine De Lévis, SaintPriest, Berryer, Pastoret ve dEscarsdan oluþacaktý. -357.
[185]
Burada, Wiesbaden Bildirisi diye adlandýrýlan bildiriye deðiniliyor.
Bu bildiri 30 Aðustos 1850de Wiesbadende Kont Chambordun talimatý uyarýnca
yasama meclisinin meþruiyetçi kesiminin sekreteri De Barthelemy tarafýndan
hazýrlanan sirkülerdi. Sirküler, iktidara gelmeleri halinde meþruiyetçilerin
izleyecekleri politikayý açýklamaktaydý. Bu sirkülerde Kont Chambord, halka
yapýlacak her türlü baþvuruyu resmen ve kesinlikle reddettiðini, çünkü böyle
bir baþvurunun büyük bir ulusa ilke olan kalýtsal monarþinin reddi demek
olacaðýný açýklýyordu. Bu açýklama baþýný La Rochejaquelienin çektiði bazý
monarþistlerin protestolarý üzerine basýnda tartýþmalara yolaçmýþtý. -357.
[186]
Burada Louis Bonaparteýn toplumun tortusu, ayaktakýmý ile kurduðu
kendi örgütüne deðiniliyor. Bonaparte, hükümet darbesini bu örgütün yardýmý
ile yaptý. Bu örgüte 10 Aralýk Derneði denmiþtir, çünkü Louis Bonaparte, 10
Aralýkta cumhurbaþkaný seçilmiþti. -359.
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